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نوشته: ینی اندرشون

برگردان: رضا جاسکی

اقتصاددان فرانسوی توماس پیکتی بتازگی کتاب جدی��د خ��ود بن��ام «س��رمایه
در قرن بیست و یکم» را بزبان فرانسوی منتشر کرده است. این تقریبا  دایره
التمعارفی ه�زار ص�فحه ای در م�ورد ن�ابرابری اس�ت. م�ن بایس�تی ب�ه اطلع
خواننده نا اشنا بزبان فرانسوی برسانم که ترجمه انگلیسی آن در راه است

]. به خواننده حساس نیز توصیه می شود که رختخ��وابی گ��رم و۲۰۱۴[مارچ 
نرم برای خواندن برگزیند. اما این ه�زار ص�فحه نوش�ته ش�ده توس�ط یک�ی از

معدود اقتصاددانان واقعا  روشن فکر و طرفدار جامعه را از دست ندهید. 
توماس پیکتی اغل��ب در ص�فحات مباحث�ات لومون�د دی�ده میش��ود، او در آنج�ا
برای رفرم نظام مالیاتی عمیق��ا  مح��افظه ک��ار، پیچی�ده و ن�ا ع�ادلنه فرانس�ه
مبارزه میکند، او همچنین از کسانی است ک��ه معتق��د اس��ت ب��ه ج��ای آنک��ه
حقوق بازنشستگی کنونی و آینده کاهش ش�دید یاب�د بایس�تی  ب�ر حق��وق

 ک��ه از ش��رایط ب��ه لح��اظ ت��اریخی۱۹۴۰بازنشس��تگی متول��دین س��الهای 
استثنایی رشد اقتصادی، اشتغال کامل و اعتبارات ارزان پس از جن��گ س��ود
می برند، مالیات بست. توماس پیک��تی در جه��ان انگلوساکس��ون ب��ه عن��وان
اقتصاددانی که آمار ب�ی ام�ان اش ب�ه کلم�ه ی�ک درص�د معن�ی داد ش�ناخته
میشود، یک درصد ب�الی پل�ه در آم�د ک�ه در آمریک�ا ص�احب بی�ش از نیم�ی از
در آمد کل آن کشور بودند. با پشتوانه این آمار، جنبش اکوپای وال استریت با

 درصد هستیم» تشکیل شد. ۹۹شعار سیاسی «ما 
 » کتابی است جسورانه ب��ا عن��وانی مناس��ب. م��ارکس۲۱«سرمایه در قرن 

هرگ��ز نمیتوانس��ت ت��أثیرات ش��گرف انباش��ت در اقتص��اد جه��انی ک��ه در آن
بازارهای نف��تی،مالی و حبابه�ای مس�کن بط�ور سیس�تماتیک ب�رای انتق�ال
ث��روت از فقی��ران جه��ان، ک��ارگران و طبق��ه متوس��ط ب��ه قش��ر ب��الی جه��انی



همکاری میکنن�د را پیش�گوئی کن�د. هم��انطور ک�ه می��دانیم، م�ارکس اعتق��اد
داش��ت ک��ه دینامی��ک درون��ی س��رمایه داری ب��ه گ��ونه ای اس��ت ک��ه گرای��ش
همیشگی سرمایه داری برای استثمار، به انقلب ختم خواهد ش�د. ام�ا بن�ا
بر پیکتی چنین نشد. از نظر تاریخی، شرایط کنونی فقط با ن��ابرابرترین عص��ر
تاریخ، یعنی در طی دورانی که تاریخ نگاران انرا  اولین مرحله جهانی ش��دن
می نامند، این دوره دراواخر سده نوزده آغاز و با شروع اولی��ن جن��گ جه��انی
پایان یافت، قابل مقایس��ه میباش��د. در ط��ی س��ی س��ال گذش��ته، ن��ابرابری
دوباره افزایش یافته است که در درجه اول از طریق کاهش مالیات تصاعدی،
نه طبقه متوسط ک�ه به�انه ب��ود، بلک�ه بیش��تر  قش��ر کوچ��ک نخب�ه س�رمایه
جهانی سود برده است. امروز این سرمایه جهانی همانقدر ق�وی اس�ت ک�ه

 . ۱۹۲۹قبل از سقوط بازار بورس در  
پیکتی سرمایه امروز را همچ��ون ش��کل جدی��دی از شخص��یت های ب��الزاک در
رمان بابا گوریو م�ی بین�د. در ای��ن رم��ان دوره ای توص�یف می ش��ود ک�ه در آن
بنظ��ر میرس��د پ��ایه اص��لی لیبرالیس��م، نظ��ر ک��ار س��خت، تحص��یل و  خ��ود
بهسازی، توسط ساختار قدرتی که عم��دتا از طری��ق پ��ول ارث��ی و س��ودهای
ف��وری حاص��ل میش��د، ب��ه کن��ار زده میش��ود. ب��ا وج��ود جهتگی��ری ط��ولنی
سیاست بر خود بهسازی، سرمایه انسانی، آموزش و کار در س�الهای ده�ه

 ، در واقعی��ت ام��ر س��رمایه- دسترس��ی ب��ه در آم��د حاص��ل از۲۰۰۰ و۱۹۹۰
سرمایه، بهره و پول ارثی است که برای شانسهای زن�دگی اپس�انی نق�ش
حیاتی را دارند. دقیق��ا همین موض��وع، س��رمایه ام��روز را اینق��در غی��ر اخلق��ی
میسازد. توماس پیکتی عقیده دارد که نابرابریها در صورتی که ب�ه نح��وی ب�ه
بهبود جامعه کمک کند، میتواند قابل دفاع باشد. مثل، اگر ای�ن راس�ت م�ی-
بود که موتور رشد جامعه، کارگشایان، بایستی معافیته��ای مالی��اتی داش��ته
باشند،انگاه چنین اشکال توزیع درامد از نظ�ر اجتم�اعی قاب�ل قب�ول میباش�د
چرا که همه از افزایش رشد به عنوان نتیجه  آن سود خواهن��د ب��رد. مس��أله
اینجاست که چنین چیزی درس��ت نیس��ت. بن��ا ب��ر توم��اس پیک��تی، س��رمایه
امروز دقیقا  مانند اوج موج نابرابریها در ابتدای قرن نوزده کامل ضد اجتم��اعی
بوده و درست در مقابل مریتوکراسی و شایس��ته س�الری ق��رار دارد.در اک��ثر
مواقع، آن یک درصد جامعه کار چندان زیادی برای آنکه شایسته جایگاه خود
در بال باشند انجام نداده اند. گ��اهی اوق��ات انه��ا خودش��ان حق��وق و پ��اداش
خاتمه خدمت و یا چتر نجات طلیی خود را تعیین کرده ان��د. بط��ور مش��خص،
آن ها از شرایط معین اجتماعی، در رابطه ب��ا دوران رش��د ن��ازلی ک��ه ب��ا رک��ود

 آغاز شد، همراه با آزاد کردن بازارهای مالی، سود ب��رده و۷۰اقتصادی دهه 



در ن��تیجه، در آم��د حاص��ل از س��رمایه بس��یار بیش��تر از رش��د، به��ره وری و
دستمزدها افزایش یافت. بنابراین غنی بودن واقعا  سوداور اس��ت. آن بس��یار
س��وداورتر از تحص��یل و ک��ار میباش��د. نتای��ج پیک��تی ب��دین معن��ی اس��ت ک��ه
سرمایه به هیچ  وجه کارافرینی نیست که پول و تمایل سرمابه گذاریش را در
راه نفع ج��امعه بگ��ذارد. انه��ا ص��رفا  کاوش��گرانی هس��تند ک��ه ب��دنبال به��ترین
سود، پولهای خود را در حبابهای مسکن شهرهای ب�زرگ، ش�رکتهای نف�تی
جهانی در کشورهای دمکراتیک و یا دیکتاتوری، ه��ر ج��ائیکه به��ترین س��ود را

کسب کنند، سرمایه گذاری میکنند.
ک�ار پیک��تی ک�ه ح�داقل ب�ر پ�ایه پ�انزده س�ال تلش تحقیق��اتی ق��رار دارد، در
واقعیت امر، تصویر دقیق و پر زحمت تزهای کسانی مانند دیوید ه��اروی و ی��ا
کولین ک�روچ ک�ه در تع�دادی از کتاب ه�ای خ�ود ارائه داده ان�د، میباش�د. و ان
اینک�ه نئولیبرالس��م را میت��وان ب�ه عن��وان سیاس��ت سیس��تماتیک طبق�اتی و
جابجایی قدرت سیاسی و اقتصادی به س��مت ب��ال در ه��رم اجتم��اعی درک
نمود. و این امر بخاطر تغییرات اساس�ی در سیس�تم سیاس�ی ک�ه از ط�رف
راس��ت ته��اجمی ص��ورت گرف��ت و همچنی��ن در پ��ی قب��ول اح��زاب سوس��یال
دمکرات اروپا و افکار عمومی گسترده  به عنوان ع��ادلنه و  از نظ��ر اجتم��اعی
قابل دفاع،  و نیز اشکال جدید شرکتهای جه��انی ک�ه استراتژیش�ان ب�ر پ�ایه
بالتر از سیاست و دمکراسی قرار گرفت��ن میباش��د،  امکان پ��ذیر گردی��د. ای��ن
نتایج کامل  آشنا هستند، اما به گونه ای چپ اروپا بدان توجهی نکرده است.
بج��ای بررس��ی نئولیبرالس��م ب��ه عن��وان ی��ک سیس��تم و ی��ک نظ��م م��ادی
مشخص، نیروی زیادی صرف تجزیه و تحلیل آن بعنوان یک ایس��م، دک��ترین و
سیستم گفتمانی و تحلیلی شده است. کنترل فکر برای توان��ایی م��ا  ب��رای
انتقاد اهمیت بیشتری یافت تا کنترل منابع. بدین ترتیب بخش��های بس��یاری
از چپ، سیاست تغییر را به مثابه چیزی که می توانس��ت لغ��زش ب��ه راس��ت
تعبیر شود، اما همزمان ب�ا پ�روژه و فرم��ول بن�دیهای هژم�ونی ه�ای الترن��اتیو
میتوانست دگرگون شود. تحلیلهای قدیمی جناح چپی ماده گرا از دول��ت ب��ه
پشت صحنه ران�ده ش��دند. از ای��ن رو ش��اید م��ا در درک انتق��ال عظی��م من��ابع
قدرت از مردم و دموکراسی به نخبگان و اقتصاد ک��ه بع��د از ابت��دای س��الهای

 روی داد، شکس��ت خ��وردیم؛ و ش��اید ب��رای همی��ن ام��روز ش��گفتزده۱۹۷۰
میشویم وقتی که در میابیم  رفاه توسط سرمایه داران ریسک طلب  هدایت
می شود و ما از نظر قانونی فاقد مقررات مناسبی برای ممانعت از کمکه��ای
م��الی هم��ان س��رمایه داران ب��ه اح��زاب سیاس��ی ب��ا ه��دف آش��کار خری��د
سیاستی که انها میخواهند، هستیم. ما نشانه ها را در میان راه ندیدیم. ما



میبایستی به چپهای دهه هفتاد بیشتر گوش میدادیم. 
پیامدهای سیاسی تجزیه و تحلیل پیکتی کم کم آشکار میگردد. یکی از این
پیامدها این است که نظم اقتصادی و سیاسی اواخ��ر س��ده ن��وزده، از لح�اظ
اجتماعی دوباره به انحا مختلف مشروع بنظر میرسد. آنچه که باعث این امر
گردیده، مربوط به کار وسیع سیاسی است ک�ه منج�ر ب�ه تث�بیت افس�انه ای
شد که نئولیبرالسم را قاب��ل قب��ول نم��ود، ب�ه عب��ارت دیگ�ر ای�ده ب�ال رفت��ن از
نردب��ان اجتم��اعی و اینک��ه ک��ار و ک��ارافرینی منفع��ت ب��ار خواه��د ب��ود. تحلی��ل
پیکتی نشان میدهد که این حقیقت ندارد. از اینرو انگیزه ای که تمام تغییرات
سی سال گذشته بر آن بن��ا ش��ده اس��ت، ف��رو میری��زد. منطق��ا  ای��ن موض��وع
میباید به ریزش مشروعیت سیاس�ی منج�ر ش�ده و م�ا ش�اهد جنب��ش ه�ا،
ایسم ها و سیاستهای جدید باشیم. اما این و نتای�ج قبل�ی پیک�تی در م��ورد

یک درصد قشر بالی جامعه آمریکا واقعا  ناخوشایند هستند. 
پژوهش های پیکتی پایه آنالیز دو تن از جامعه شناس��ان امریک��ایی، ج��اکوب
هاکر و پاول پیرسون میباشد که در دو سال اخیر دو کتاب، «خارج از مرکز» و
«برنده صاحب همه چیز است» را منتشر ک��رده ان��د. در ای��ن کتاب ه��ا نش��ان
داده می شوند که چگونه توزیع بشدت نابرابر در آمد و تغیی��رات سیس��تماتیک
قدرت اقتصادی به نفع  قشر ب�الی ج�امعه، مس�تقیما ب�ه م�وازات دگرگ�ونی
سیستماتیک بس�وی مواض�ع جمهوریخواه�ان افراط�ی میباش�د ک�ه از ط�رف
راست تی-پ���ارتی نماین��دگی می ش��وند. کس��انی ک��ه بت��ازگی تواف�ق ه�ای
ب��ودجه ای را ک��ه ب��ه دول��ت ف��درال اج��ازه فع��الیت می��داد را مس��دود کردن��د.
بنابراین یک گروه کوچک با تمایلت راست افراطی میتوان�د آنچ�ه ک�ه اک�ثریت
قریب به اتفاق تصمیم گرفته است را مسدود نماید. بن�ا ب�ر ه�اکر و پیرس��ون
این رویدادی منحصر نب��وده، بلک��ه مس��أله ای مرب��وط ب��ه سیس��تم میباش��د:
سیستم سیاسی آمریک�ا توس��ط گروه�ی از جمهوریخواه��ان ک�ه ب��دون پ�ایه
واقعی نماین��دگی هس��تند، ب��رای آنک��ه بط��ور سیس��تماتیک سیاس��ت را ب��ه
سمت مواضع افراطی «خ��ارج از مرک��ز» ه��دایت کنن��د، رب��وده ش��ده اس��ت و
قطع��ا  خ��ود از آن به��ره من��د ش��ده ام��ا ای��ن ش��امل رأی دهن��دگان آمریک��ایی
نمیشود. یک مثال کلیدی در این رابطه نه انسداد دراماتیک بلکه معافیته��ای
مالیاتی که هدفشان مساعدت به پردرامدهای آمریکایی بود در دوران��ی ک��ه
جورج بوش در قدرت بود، میباشد. از آنجا که آن ه��ا میدانس��تند انج��ام چنی��ن
معافیتهایی دشوار خواهد بود، این اصلحات مالی��اتی ح��ول ی��ک بع��د زم��انی
ایجاد شدند: تأثیر کامل اصلحات بسرعت آشکار نشد بلکه با ت��أخیر هم��راه
بود، و رفرمها با هاله ای از لفاظی های هوشمندانه همراه ش��د ک��ه وانم��ود



میکرد آن ها برای نفع طبقه متوسط زحمتکش در نظر گرفته شده ان��د، ول��ی
در واقع بزرگترین تأثیرات آن ها بسود صاحبان در آمد بال و شرکتها ب��ود. بن��ا ب��ر
هاکر و پیرسون، چنین اقدامی کامل  غیرممکن میبود اگ�ر جمهوریخواه��ان ب�ا
وج��ود تبلیغ��ات ض��د دول��تی اش��ان، در عم��ل از دول��ت ب��رای اج��رای رفرمه��ا
استفاده نمیکردند. از این رو دول��ت ف��درال، س��ازمانها و بوروکراس��ی اش ب��ه

یک ماشین جمهوری خواه برای نابرابری تبدیل شدند.
ج��امعه آمریک��ا در منته��ای درج��ه ق��رار دارد. در تحلی��ل پیک��تی، کش��ورهای

  –یعن�ی قب�ل از تغیی�رات عظیم��ی ک�ه ای�ن۱۹۷۰اس�کاندیناوی در س�الهای 
جوام��ع  بع��د از آن از س��ر گذران��ده ان��د- در نقط��ه مقاب��ل ج��امعه آمریک��ا ق��رار
داشته،  به عنوان جوامعی با حداقل نابرابری که جه��ان ت��اکنون بخ��ود دی��ده،
هستند. دانیا والدنستروم، پژوهشگر سوئدی بخش مربوط ب��ه آن��الیز پیک��تی
در مورد سوئد را انجام داده است، و حقایق مربوط به توزی��ع در آم�د در س�وئد
را همچنین میتوان در گزارشهای قابل دسترس سازمان مرک��زی آم��ار س��وئد
خواند. سرمایه در سوئد ه��م وج��ود دارد. س��وئد یک��ی از کشورهایس��ت ک��ه
اختلف بی��ن ک��م و پ��ر درام��دها س��ریعترین افزای��ش را دارد. بط��ور نس��بی ده
درصد بالی جامعه سوئد خی��ز برداش��ته ان��د، و ده درص��د پ��ایین آن در جه��ت
مخالف آن بسرعت پیش میروند. نتایج رفرمهای مالیاتی که به نف��ع در آم��د از
سرمایه  و مالکیت صورت گرفته است، همچ��ون ک��اهش مالی��ات ک��ار، ک��امل 
مشهود هستند. آن ه�ا ب�ه عن��وان ش�کلی از توزی�ع مج�دد منف��ی، ک�ه بنف��ع
ثروتمن��دان اس��ت توص��یف میش��وند. همچ��ون رفرمه��ای مالی��اتی ب��وش،
معافیتهای مالیاتی، کمکهای خدمات خانگی [کمکهای مالیاتی در سوئد که
برای نظافت و تعمی��ر خ��انه توس��ط دول��ت پرداخ��ت میش��ود]، دارای ی��ک بع��د
زمانی هستند. تصور قبول این رفرمهای محبوب اگر مخارج واقعی انان ک��امل 
واضح ، و به عبارتی  اثرات آنها ب��ر ن��ابرابری در ج��امعه آش��کار بودن��د، بس��یار
دشوار است. اما آن ها اثرات مشخصی بر کیف پ��ول انتخ��اب کنن��دگان طبق��ه
متوسط دارند و از این طریق سمپاتی آن ها ، خریده و تث��بیت میش��ود- البت��ه
اگر برای ای�ن طبق�ه متوس�ط  روش��ن نش��ود ک�ه در  واق��ع چ�ه کس�ی از ای�ن
سیاست بهره و چ��ه کس��ی ض��رر خواه��د دی��د. در ط��ولنی م��دت اولویته��ای
طبقه متوسط به سمت مصرف و خدمات خصوص�ی بیش�تر و عم�ومی کم�تر

میرود.
نسخه مدرن توماس پیکتی از سرمایه، بحث در مورد مالیات بندی تص��اعدی
را به عنوان تنها راهی که میتوان اختلفات عظیم در آمد در جه��ان م��درن را از
میان برداشت، باز میکن��د؛ همچنی��ن ای��ن ن�تیجه را ک�ه دولته�ای مل��ی ام��روز



همانقدر در مقابل سرمایه ذلیل هستند که در اوایل ق��رن بیس��تم. ام�ا ب�رای
پیکتی  الترناتیو مشخص وجود دارد: یا اختلفات ادامه پیدا میکند که ع��واقب
آن خشونت، ناسیونالیسم و سیاست حمایت از تولیدات داخلی است. و ی��ا
ی�ک سیاس�ت جدی�د ب�رای همبس�تگی و چش�م ان�داز سوس�یال دمکراتی�ک
اروپایی برای اروپا به مثابه مکانیزم فراملی و منطق��ه ای ک��ه میتوان��د موض��ع
نی��روی ک��ار را در مقاب��ل بارونه��ای جدی��د چ��وب وک��بریت در س��رمایه جه��انی
تقویت کند، میباشد. چپ اروپا باید بین لحاف و تحلیل جامعه یکی را انتخاب

نماید. 

                       

 با کمی تلخیص۲۰۱۳–۶منبع: ارنا شماره 
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