
مستند نابرابری برای همه
یکی از بهترین مستندها برای تبیین وضعیت 
نامطلوب نابرابری درآمدی در امریکا

که محصول 2013 است، یکی از بهترین مستندها برای 
تبیین وضعیت نامطلوب نابرابری درآمدی در جوامع 
ی به خصوص امریکا است. از نظر سطح  سرمایه دار
تولید، تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده امریکا 
با بیش از 18.5 تریلیون دالر حدود یک چهارم تولید 
ناخالص جهان است و بزرگ ترین اقتصاد جهان به 
لحاظ حجم تولید محسوب می شود. به لحاظ ثروت 
نیز کشور امریکا یک چهارم ثروت دنیا را در اختیار دارد 
درحالی که از نظر جمعیت 4.5 درصد جمعیت و جهان 
و از نظر مساحت حدود 6.5 درصد مساحت جهان را 

در اختیار دارد.
با وجود سهم باالی امریکا در ثروت و درآمد جهانی، 
کــشــور نــشــان از  شــاخــص نــابــرابــری و عــدالــت در ایــن 
کشور دارد. با  گسترش روزافزون سطح نابرابری در این 
گرفتن ضریب جینی، نابرابری درآمدی در امریکا  در نظر 
کنون رسیده است.  به باالترین حد خود از سال 1940 تا
که در طول  آمــار جدید دولتی امریکا نشان می دهد 
گذشته دهک باالی درآمدی در امریکا 73  سال های 
درصد ثروت این کشور را در اختیار دارد حال آنکه %40 
کمتر از 1 درصد ثروت این کشور را  پایین جامعه امریکا 
در اختیاردارند و تنها یک درصد باالی جامعه آمریکا 

کشور را در اختیار دارد. 40 درصد از ثروت این 

سینمای مستند جهت برقراری ارتباط سینما با واقعیات 
زندگی ایجاد شد و می کوشد واقعیت را آن چنان که هست 
به نمایش بگذارد و تا حد ممکن از دستکاری در آن پرهیز 
کند. بعد از جریانات اولیه در حوزه سینمای مستند، در 
چند سال گذشته مستندهای اجتماعی و سیاسی مورد 
استقبال جامعه قرار گرفته که مسئله عدالت نیز به عنوان 
یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی خط 
کم بر بسیاری از این مستندها بوده  اصلی و یا روح حا
است. پرداختن به مسائل اجتماعی از  جمله عدالت 
اجتماعی به شکل ساخت مستندهای سینمایی برای 
ملموس ساختن نظریات و مباحث پیچیده عملی، 
ی مسئله عــدالــت در ذهــن بینندگان،  برجسته ساز
افزایش خردورزی درباره مسئله عدالت در بین عموم 
کشورهای مختلف در  مردم و بیان تجربیات اجرایی 
زمینه عدالت و نابرابری بسیار حائز اهمیت می نماید.
وقوع بحران اقتصادی و مالی در سال های پایانی دهه 
2000 میالدی و ایجاد جریانات مختلف اجتماعی متأثر 
و متضرر از این بحران در جامعه امریکا از جمله »جنبش 
یــادی در مــورد اثرات  اشغال وال استریت« ســؤاالت ز
یع  بحران های اقتصادی و همچنین ساختار نابرابر توز
قدرت و ثروت در جوامع سرمایه داری ایجاد کرد. مستند 
کورنبلوث«  کوب  کارگردانی »جا »نابرابری برای همه« به 
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درآمـــدی در حــدی در جامعه قابل پــذیــرش و حتی 
که نابرابری  مثبت می تواند باشد اما باید توجه داشت 
کمتر شود به شرایط  در دست یابی به فرصت ها، هرچه 
ایده آل نزدیک تر خواهد شد. این مستند با تکیه بر آمارهای 
اقتصادی ایاالت متحده امریکا در طول تقریبًا 100 سال 
که نابرابری در جامعه امریکا در  گذشته نشان می دهد 
کاهش را تجربه نموده است و  چه دوره هایی افزایش و 
چگونه در طول 4 دهه گذشته نابرابری در امریکا افزایش 
ی یافته است و تا قبل از بحران سال 2008  معنادار
شکاف درآمــدی به شدت افزایش یافته است. رابرت 
که از جمله مهم ترین اثرات این  رایش نشان می دهد 
نابرابری، ایجاد یک جامعه خالصه شده در معدودی 
که در حقیقت  افــراد ثروتمند و انبوهی از فقرا است 
نشان دهنده نابود شدن طبقه متوسط به عنوان یکی از 
مهم ترین ارکان و پایه های هر اقتصادی است. در طول 
30 سال گذشته بخش اعظم طبقه متوسط جامعه امریکا 
به جامعه فقیر تنزل یافته اند و قدرت خرید مردم بسیار 

کاهش یافته است.
کید می کند که شروع  رایش در این مستند بر این نکته تأ
که در نهایت نیز منجر به بحران  این جریان نابرابری 
اقتصادی در جامعه امریکا شد با به ظاهر اصالحات 
اقتصادی صحیح در جهت افزایش قدرت سرمایه داران 
کارگری، پایین  در اقتصاد و کاهش قدرت سندیکاهای 
کارگران و افزایش قدرت  نگه داشتن حداقل حقوق برای 
یاست  یاد بانک ها و مؤسسات مالی، در دوره ر عمل ز

یگان آغاز شد. جمهوری ر
نمودار 1 که یکی از آمارهای مورد استفاده در این مستند 
که رشد واقعی دستمزد در  است به خوبی نشان می دهد 
گذشته تنها 19 درصد  اقتصاد امریکا در طول 40 سال 
بوده است حال آنکه بهره وری 151 درصد رشد نموده 
است. تفاوت بین این دو نمودار به واقع نشان دهنده 
عایدی سرمایه داران در طول این سال ها است که علت 

افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری نیز است.

مستند نابرابری برای همه در پی نشان دادن وضعیت 
نامطلوب نابرابری درآمــدی در جامعه آمریکا است و 
قصد دارد تا با پیگیری سیاست های اتخاذشده در 
ی علل  کاو یخ سیاست گذاری های اقتصادی، به وا تار
کشور بپردازد. این مستند  عمیق شدن نابرابری این 
برآمده از سخنرانی ها و با روایت »رابرت رایش« ]1[، استاد 
کلینتون ساخته شده  کار دوران  دانشگاه هاروارد و وزیر 
کتاب های  کار  است این محقق حوزه نابرابری و بازار 
زیادی نیز درباره اقتصاد سرمایه داری و نابرابری به چاپ 
کتاب: »فراتر از  که می توان از آن ها به دو  رسانده است 
بی شرمی: کجای اقتصاد و دموکراسی ما به اشتباه رفته و 
کنیم« ]2[ و کتاب »پس لرزه: اقتصاد  چگونه آن را ترمیم 

بعدی و آینده آمریکا« ]3[ اشاره نمود.
که  که در دو برهه زمانی  »رابرت رایش« نشان می دهد 
سیاست های آمریکا به سمت مقررات زدایی و گسترش 
کاهش قدرت  کرده و هم زمان با  بخش مالی حرکت 
کارگری بــوده، شکاف نابرابری بیشتر و  اتحادیه های 
که امروز 400 ثروتمند آمریکا، ثروتی  بیشتر شده تا جایی 
بیش از کل 150 میلیون نفر دهک های آخر جامعه دارند. 
عالوه بر این، جهانی شدن و رشد سرمایه جهانی باعث 
کم و سود  کارگران و طبقه متوسط  شده تا درآمدهای 
سرمایه داران بیشتر و بیشتر شود و هم زمان امکان تحرک 

کودکان فقیر نیز از بین برود. برای 
کید بر دو مفهوم برابری در درآمد و برابری در  رایش با تأ
گرچه نابرابری  که ا کید دارد  دست یابی به فرصت ها تأ
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گذشته بخش اعظم طبقه متوسط  در طول 30 سال 
جامعه امریکا به جامعه فقیر تنزل یافته اند و قدرت 

کاهش یافته است. خرید مردم بسیار 

نمودار 1 - رشد دستمزد و بهره وری در اقتصاد 
گذشته امریکا در طول 40 سال 



داده های اقتصادی از طراحی و ساختار مناسبی نیز 
برخوردار است. همچنین در مقام تطبیق این مستند بر 
وضعیت عدالت اقتصادی در جامعه ایران و مشاهده 
بعضی از واقعیت های ذکرشده در اقتصاد ایران )تورم 
گرچه  که ا باال، شکاف طبقاتی و ...(، باید توجه داشت 
حرکت اقتصاد ایران در دو دهه گذشته به سمت اقتصاد 
آزاد شکاف طبقاتی را به انحای مختلف افزایش داده 
است اما راه حل های ارائه شده در این مستند قابلیت 
گرچه  پیاده سازی در ایران را ندارد. در واقع این مستند ا
به خوبی به افزایش نابرابری در درآمدها و فرصت ها در 
اقتصاد آمریکا می پردازد؛ اما در مقام اصالح اجتماعی 
امکان راه حــل ایجابی صریح و دفعی را برای حذف 
نابرابری غیرممکن دانسته و تنها به ذکر مواردی از اصالح 
یک و  و بهبود بسنده می نماید. در حقیقت راه حل تئور
جامعی برای فائق آمدن بر مشکالت نظام سرمایه داری 
ارائه نمی دهد و تنها به اهمیت برداشتن گام های کوچک 
یع عادالنه ثروت  به سمت تغییرات ساختاری برای توز

بسنده می نماید. 
در نقد این مستند باید توجه داشت که دکتر راش به عنوان 
روایت گر و تئوری پرداز این مستند، خود قائل به اقتصاد 
بازار آزاد است اما صرفًا برای آن محدودیت هایی جهت 
یع عادالنه تر در نظر می گیرد. حال آنکه نه توان و  بازتوز
نه قصد خروج از نظریات اقتصاد سرمایه داری را دارد، 
بلکه تنها در چارچوب اقتصاد سرمایه داری به دنبال 
راه حل عادالنه تر است و نقاط ضعف و شرایط اجتماعی 
نامناسب را تنها در اثر اجرای نامناسب سیاست های 
اقتصادی می داند و هیچ گاه حد انتقادات خود را به 

کم بر نظام سرمایه داری پیش نمی برد. سمت روح حا

پی نوشت

 ]1[.Robert Reich
]2[.Beyond Outrage What has gone wrong with our economy and our 
democracy and how to fix it
]3[. Aftershock: The Next Economy and America’s Future

این اصالحات اقتصادی باعث کاهش قدرت و جایگاه 
طبقه متوسط در جامعه امریکا به عنوان قلب تپنده اقتصاد 
شد و موجب خروج منابع مالی از چرخه خریدوفروش 
)بخش حقیقی اقتصاد( و حرکت جریان نقدینگی به 
که در نتیجه منابع مالی را  سمت بازارهای مالی شد، 
از فضای تولیدی و خدمات غیرمالی دور ساخت. این 
زنجیره اصالحات که در جهت افزایش آزادی اقتصادی 
گام اول باعث افزایش نابرابری اقتصادی در  بودند در 
جامعه شد و در نهایت نیز با بحران آفرینی توسط مؤسسات 
مالی در اقتصاد، بار جبران این بحران را نیز مجددًا بر 
گذاشت. در این میان اما  دوش مردم و طبقات پایین، 
مؤسسات مالی و بانکی و سهام داران آن ها که خود از علل 
ایجاد بحران های مالی و اقتصادی در کشور و بیشترین 
منتفعان از جریان نابرابری بوده اند هیچ گاه جایگاهشان 
مورد خدشه و یا انتقاد قرار نگرفته اند و همیشه برنده این 
بازی بوده اند. این بخش از جامعه امریکا )مؤسسات مالی 
و سهام داران آن ها( به زیرکی و با فشار بر دولت حتی نرخ 
کمتری به نسبت طبقات متوسط مالیات نیز می پردازند 
به نحوی که یک میلیاردر در ایاالت متحده تنها 15 درصد 
مالیات بر درآمد می پردازد حال آنکه یک کارمند معمولی 

بیش از 33 درصد بابت مالیات هزینه می کند.
که در اقتصاد امریکا، هیچ کس  دکتر راش معتقد است 
کارگر نمی کند و طرفداران اقتصاد  صحبتی از طبقه 
کاپیتالیستی هرگونه حمایت از این قشر را در نطفه خفه 
می کند حال آنکه این وظیفه اوست که صدای طبقات 
گرچه با نگاهی  کشور باشد. این مستند ا ضعیف در 
منتقدانه به مسئله نابرابری و عدالت پرداخته است و 
تصویری ناامیدکننده از نابرابری فرصت ها در شرایط کشور 
خود )آمریکا( ارائه می دهد اما در نهایت بیان می کند که 
هیچ راه حل جادویی برای مسئله عدالت وجود ندارد؛ 
بلکه دکتر راش، مسئله متخصصان و مواردی شبیه به 
که نابرابری به وسیله خود مردم کاهش  آن را بیان می کند 

گردد. می یابد تا امکان رشد اجتماعی محقق 
این مستند به همراه محتوای غنی خود در زمینه تحلیل 
جریان نابرابری و شکاف طبقاتی و تحلیل سیستماتیک 
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یک میلیاردر در ایاالت متحده تنها 15 درصد مالیات 
کارمند معمولی  بر درآمد می پردازد حال آنکه یک 

بیش از 33 درصد بابت مالیات هزینه می کند.


