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انقالب یا بازتقسیم امپریالیستی

ٌّگاهی کِ لٌیي در سال  9191در ًَشتِای بِ ًام "اهپریالیسن بِ هثابِی باالتریي هرحلِی سرهایِداری" اعالم کرد کِ

تبریخ شْبدت  4فرٍردیي 9969

"جْاى برای ًخستیي بار کاهالً تقسین شذُ است ٍ بعذ از ایي بایذ فقط تجذیذ تقسین شَد ،یعٌی از دست یک "صاحب" بِ
دست دیگری بیافتذ ًِ ایي کِ از بی صاحبی بِ دست "صاحب" بیافتذ" ،زهاًی است کِ جٌگ جْاًی اٍل در جریاى است.
جٌگی کِ ًوایش اٍلیي حرکت سازهاىیافتِی سرهایِّای کشَرّای هترٍپل در کل جْاى ٍ برای "تجذیذ تقسین جْاى"
ادامه در صفحهی 2

است.

اوضاع معیشتی کارگران ایران

درد ٍ رًح کارگر در زیر سایِی رژین خوَْی اسالهی یکی ٍ دٍ تا ًیست .بِ بٌذش هیکشٌذ تا از هطالبات اٍلیِی خَد عقب
ًشیٌذ؛ بِ حبسّای طَالًی هحکَماش هیکٌٌذ تا طبقِی ظالن ٍ چپاٍلگر قادر گردد ،در فضای بی اعتراضی ،بر استثوار
بیرٍیِاش اداهِ دّذ .سِ دِّ بگیر ٍ بِ بٌذ؛ سِ دِّ تعرض بِ حقَق پایِای کارگراى؛ سِ دِّ تخریب زًذگاًی ایي
طبقِی تا بِ آخر اًقالبی؛ سِ دِّ تْذیذ ٍ اخراج ٍ باالخرُ سِ دِّ تصَیب قَاًیي دست ٍ پاگیر ،ارهغاى رژین خوَْری
اسالهی برای هیلیَىّا کارگر است.

ادامه در صفحهی 2

انقالب یا بازمیسقت امپریالیستی
اوضاع معیشتی کارگران اریان

درگراهیداشت اٍل هبُ هِ ،رٍز جْبًی کبرگر
هارش عظین کارگراى سرتاسر جْاى در اٍّل هاُ بِ صدا در هیآید ٍ در ایي رٍز دًیا شاّد قدرت ٍ یکپارچِگی
کارگراى علیِی سرهایِداراى هفتخَر هیباشد .اٍّل هاُ هِ ،هتعلق بِ طبقِی کارگر است ٍ در ایي رٍز کارگراى
در صفی ٍاحد بِهیداى هیآیٌد ٍ هدافعیي هٌاسبات کًٌَی را بِ هصاف هیطلبٌد ٍ با صراحت توام اعالم هیدارًد
کِ خَاست اساسی آًاى ،تغییر بٌیادی دًیای کًٌَیست.

هغبلت ایي شوبرُ:

ادامه در صفحهی 4

رد گرامیداشت اول ماه هم  ،روز جهانی کارگر
مالی شدن انباشت
گرامیباد سالگرد تىلد مارکس و لنیه

هرگ ثر رشین ٍاثستِ ثِ اهپریبلیسن جوَْری اسالهی!
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پیبم سیبّکل

انقالب یا بازتقسیم امپریالیستی
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کـبىساثِخبىیکدیگشاًذاختٌذ.


کبسگشاىٍصحوت

ادامً از صفحًی 1

ّبیکـَسّبیهتشٍپلثِتشفٌذخذیذیدػتیبفتِاًذ.ایتي

ٍلیایٌکػشهبیِ
یثیضاسیثشحقؿبىاصدیکتبتَسیٍ


ٍاػتِ
ػتنًٍبآگبُساثِ


تحت
ثبستَدُّبی
یِ داسی قجل اص خٌگ خْبًی اٍل توبهب دس سقبثت ثشای
خٌگّبی دٍل ػشهب 


اًدبماًقالةدسهقبثتلّوتذیگشقتشاسهتیدٌّتذ.دساکثتشکـتَسّبیػشثتی

ییکدیگشٍتلبحتهٌبطقخذیذاػتٍ.لیپغ


تلبحتهٌبطقتحتػلطِ

تَدُّبیػتن دیذًٍُبآگبُساثبایيتلتَسکتِػلیتِدیکتبتَسّتبیحتبکنثتش

اصتقؼینکبهلخْبىدسآغبصقشىثیؼتن،هؼئلِیثبصتقؼینخْبى،دسگیشؿذى


ّبکـبًیذُاًذ.


اًذ،ثِخیبثبى

کـَسؿبىثِاًقالةثشخبػتِ

داسیسادسیکخٌگّوِخبًجٍِدسهیذاىخٌگیثِ


توبمدٍلقذستوٌذػشهبیِ
خْبىساهیطلجیذٍثذیيتشتیتخٌگخْبًیاٍلؿکلهیگیشد.

ٍػؼت
ثب ٍقَع اًقالة کجیش اکتجش دس سٍػیِ دس ػبل ٍ 1111خبسج ؿذى سٍػیِ اص

یؼتیتَخًِوَدکِػالٍُثشفبکتَسّبیهْویکِالصهِیٍقَعیتکاًقتالة

ثب
اػت،اًقالةثیؾاصّشچیضًیبصثِسّجشیداسد.ثذٍىسّجشیاًقالثی،كتذّب
ػبلهجبسصُیخَدثتِختَدیٍکَسکَساًتِیتتَد ُّتب،ػلتیسغتنتوتبمختبى

ّبسُثِخبئیًخَاّذُثشد.


فـبًی

هیذاىخٌگخْبًیاٍل،ػبئشدٍلاهپشیبلیؼتیضويتَافقبتخذیذیدسهَسد
اػالمهیداسًذ.

ثبصتقؼینخْبى،پبیبىخٌگخْبًیاٍلسادسػبل1111

اصػَیدیگش،سّجشیاًقالثیًیضثِؿکلحتضةٍیتبػتبصهبىاًقالثتیهبدیتت
هییبثذٌّ.گبهیکِدسّیچیکاصکـتَسّبیػشثتیًـتبًیاصیتکحتضةٍیتب


ایي ؿکل خذیذ "تدذیذ تقؼین خْبى" تب اٍاخش دِّی  1130ثیـتش دٍام

تَاىاًتظبسداؿتکِحشکتّتبیاخیتش


ػبصهبىاًقالثیٍخَدًذاسد،چگًَِهی

ّبیخٌگخْبًیدٍمساثشهیافشٍصدتبایيکِ

ًویآٍسدٍدسػبل 1141
ؿؼلِ


تَدُدسخبٍسهیبًٍِؿوبلآفشیقبثِسّبئیٍاقؼیآًبىاصحبکویتدیکتتبتَسی

ای،خٌگخْبًیدٍمًیضثبثٍِخَدآٍسدىؿکل


ّبیّؼتِ

کبسگیشیػالح

ثبثِ
پبیبىهییبثذ.

خذیذیاص"تدذیذتقؼینخْبى"دسػبل1145
اصآىپغٍ،خَدػالحّبیّؼتِایثبقذستتخشیتثؼیبسگؼتتشدُ،اػتتدبدُ
اصخٌگخْبًیثشای"تدذیذتقؼتینخْتبى"ساثتشایػتشهبیِّتبیکـتَسّبی
ّبساهدجَسهیػتبصدکتِثتشای

هتشٍپلغیشهوکيهیػبصدٍّویيػبهلآى


ٍاػتثوبسهٌدشؿَد.
ِیحتبکنّ،وتَاسُ
ایياهشیثذیْیاػتکِثِخبطشاػتثوبسٍػشکَةطجقت 
تَدُّبداسایپتبًؼیلؿَسؽّؼتذٍّوَاسًُیضایيپتبًؼیلؿتَسؽ،ختَد

تتتَدُّتتبثتتِفتتذاکبسیٍاصختتبى

ساثتتِاؿتتکبلگًَتتبگَىًـتتبىهتتیدّتتذ.
یهتأػدبًِدسّوِیهَاسد،ایي

ایدػتهیصًٌذٍ،ل

گیّبیقْشهبًبًِ
گزؿتِ 

ؿَسؽّبثِػلتفقذاىسّجشیاًقالثی،ثالفبكلِتَػطدیکتبتَسیّبیحتبکن

"تدذیذتقؼینخْبى"دسخؼتدَیاثضاسخذیذیثشآیٌذ.

تَاًٌذاداهِیبثٌذ.


ػشکَةؿذًٍُوی

ّبتَػطػشهبیِّبیکـَسّبیهتشٍپل


یكذٍسثخـیاصػشهبیِ

دسپشٍػِ

اهب ،اگش دس کـَسّبی ػشثی ؿَسؽ تَدُّب تذاٍم یبفتِ اػت ،اگش هشدم ثِ

ثِ خَاهغ اقوبسی ،دس کٌبس اًتقبل ثحشاىّبی تَلیذ ػشهبیِداسی ،خٌگ ثشای

ّبیؿبى ثبصگشداًذ ،هؼلوبً
خیبثبىّب آهذُ ٍ دیگش ًویتَاى؟ آىّب سا ثِ خبًِ 


"تدذیذ تقؼین خْبى" ًیض ثِ ایي خَاهغ كبدس هیؿَد ٍ ثذیي تشتیت

پبییکسّجشیدسهیبىاػت.حبل،اگشدسایيکـَسّبًـبًیاصیکحضةٍیب

گضیيخٌگّبیخْبًیثشای


ثِػٌَاىاثضاسیخذیذخبی
بیهٌطقِای" 

خٌگّ
" 

ػبصهبىاًقالثیکِسّجشیایيتَدُّبسادسدػتداؿتِثبؿذٍ،خَدًذاسد،


"تدذیذتقؼینخْبى"هیؿَد.

پغ ًبگضیش ثبیذ ًتیدِ گشفت کِ سّجشی ایي ؿَسؽّب دس دػت ضذاًقالة
بیِّبیکـَسّبیهتشٍپلدسكذد"تدذیذ
اػت.ضذاًقالثیکِدسقبلت ػشه 

ّبیهٌطقِای"ثشای"تدذیذتقؼتینخْتبى"اص

پشٍػِیاػتدبدُاصاثضاس"خٌگ


تقؼینخْبى"اػت.

ػبل،1141یؼٌیصهبًیکِتـکیلدٍلتاػتشائیلسادسػتشصهیيّتبیهتشدم
دیذُیلیجیسا

فلؼطیياػالمهیکٌٌذ،آغبصهیگشددٍتباهشٍصکِهشدمػتن
ثوجبساىهیکٌٌذ،پیَػتِاداهِیبفتِاػت.

اهب هَضَع دسدًبکی کِ دس ایي هیبى ٍخَد داسد ػَءاػتدبدُ اص ًبآگبّی
الجتِػَءاػتدبدُاص

گًَِػیبػتّبػت.


ثشدایي

ػتنثشایپیؾ

ّبیتحت

تَدُ

اوضاع معیشتی کارگران ایران
ادامً از صفحًی 1

ًبآگبّی تَدُّب پذیذُی خذیذی ًیؼت ٍ اص اثتذاء پیذایؾ طجقبتّ ،وَاسُ
گشاًِی خَد سا ثب فشیت

طجقِی حبکن ػیبػتّبی غبستگشاًِ ٍ ػشکَة

تَدُّب ثِ پیؾ ثُشدُ اػت .چِ ٌّگبهی کِ ثشدُداساى دس سقبثت ثب یکدیگش

ّبساثِثْبًِیدفبعاصػشصهیياخذادی،ثِخٌگثبیکذیگشٍاداؿتٌذٍ


ثشدُ
دالّب ثِ ثْبًِی دفبع اص آةٍخبک ،سػیتّب سا ثِ کـتي
چِ ٌّگبهی کِ فئَ 
داساىثِثْبًِیدفبعاصهیْي،


ّوذیگشتشغیتکشدًذٍچٌِّگبهیکِػشهبیِ

صاحثان تًلیسی ي کارفزمایان ،کارگزان را تٍ تىدس کطدیسٌاودس ي شطد اودساسی تدزای
سوددسگب تُ ددز وددان زر سیددز دد ٍی وظدداس ددزمایٍزاری ياتسدد ٍی ایددزان ویسدد .
مف ذًاران َ شىان زاروس حمًق کارگزان را تدا مدبکطدىس تدا خدایبکدٍ صدسای
ذًزیضان َ زر مسٌ ا

 .تزا د ب کدٍ ایده شدٍ ضدزای ب د

زًدُ ثبد هجبرزُی هسلحبًِ کِ تٌْب راُ رسیدى ثِ آزادیست!

تدزای کدارگزان

ًشریِ سیبسی _ تئَریک سبزهبى  99ثْوي

پیبم سیبّکل
کارگز تمىظًر ز

اذ ٍاوس ي تا شٍ سماوب مبتایس

یاتب تٍ حمًق مؼًلٍی ذدًز

تا زمایٍ زاران شک ي شاوٍ تشوس ي تا شٍ سماوب ایه سوسگب فالک تار ازامدٍ ذًاَدس

تبًیز زر يرز .اس یک ً می یًنَا اوسان زرزمىس زر اثز شپايلگزی ي یا

زرز ي روح کارگز زر سیز ایٍی رصید خمُدًی ا دالمب یودب ي زي تدا ویسد  .تدٍ
تىسش مبکطىس تدا اس م الثداا ايلیدٍی ذدًز ػمدة وطدیىسه تدٍ حدث َدای ودً وب
محوًساش مبکىىس تا وثمٍی ظال ي شپايلگز لازر گززز ،زر فضای تدب اػ زایدب،
تز ا ثمار تبريیٍاش ازامٍ زَس ٍ .زٍَ تگیز ي تٍ تىدسه دٍ زَدٍ تؼدزض تدٍ حمدًق
پایٍای کارگزانه ٍ زٍَ ترزیة سوسگاوب ایه وثمٍی تا تٍ ذدز اومالتدبه دٍ زَدٍ

َای

ارتداػب صاحثان تًلیسی ي کارفزمایان ،سوسگبضان تدٍ تثداَب کامدل کطدیسٌ ضدسٌ
ا

یاف ؟
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ي اس ًی زیگز ال ی ِ تسیار واشیشی اس خامؼٍ ي نَ تا سير ي زکًب زاروس

زر رفاٌ ي

ایص کامل سوسگب مبکىىس .ایه خامؼٍ ي خًامغی اس ایهز

اتساً تسرز اسوسگان اص ب ن ومبذًرز ي تاتس ي مبتایس

اصدالً ي

سیدز ي ري ضدًز .کدارگز

زر زویای کىًوب ي زر خًامؼب َ شًن خامؼٍی ایزان یىسٌای ودسارز ي ريس تدٍ ريس
سوسگباش زر مىگىٍی َز شٍ تیط زی لزار ذًاَس گزف .
تٍ ػثارتب دازٌتدز دم

سودسگب تسدیار تا د

تُسیس ي اذزاج ي تدا ذزٌ دٍ زَدٍ تبدًیة لدًاویه ز د ي پداگیز ،ارممدان رصید

تًصی

خمًُری ا دالمب تدزای می یدًنَدا کدارگز ا د  .ایده سودسگب تدیص اس ایده تدزای

یاراوٍَا ي تٍ زوثالٍی ن افشایص ز اس ير کا َای ايلیٍی سوسگب ،تا حمدًقَدای

َ زر ػمل وطان زازٌاوس کٍ يظیفدٍای

واشیش کارگزان فاص ٍی تسیار سیدازی زارز ي َد اکىدًن مدبتدًان ػًالدة يذدی تدز

کارگزان لاتل تحمل ویس

ي زان حوًم

ي تؼثیز ي تفسیزی تٍ غیز اس ایده ومدبتدًان اس

ايیاع ایزان ي کارگزان ارایٍ زاز .تٍ زلیل ایهکٍ ضواف وثمداتب ي ودساری زر ایدزان
تسیار تا

ي ريس تٍ ريس َ زارز اتؼاز گس ززٌتدز ي ػمیدكتدزی تردًز مدبگیدزز.

ماضیه تاسخًیبَا ،ز گیزیَا ي اذزاجَدا َد حدس ي مدزسی ومدبضىا دس ي کسدب
پا دگًی ايیاع واَىدار کىًوب ویس  .تٍ َز تُاوٍای اس گزز َد
يحط

مدسن کدارگزان

خمًُری ا المب ذثز اس افشایص وٍ زرصسی حدسالل ز د مدشز کدارگزان _ یؼىدب
یبس ي ب َشار ي یبس تًمان_ را زازٌ ا

 ،زر حالبکٍ تاوک مزکشی ایدزان_

زر پایان تُمه ماٌ گذض ٍ_ تز وزخ تًرس یاسزٌ ي ضص زرصسی تاکیس زاض ٍ ا
پُز يایح ا
ومبتًان یاف

.

کدٍ یوسداوب ي یدا وشزیودبای زر مدار ي ارلداسَدای ارایدٍ زازٌ ضدسٌ
ي َمًارٌ میشان وزخ تًرس تا تز اس ز

مشزَا ي زر مسَا لدزار زارز.

زاروس .ز گیزی شىسیه کارگز ىىسخب ي اذدزاج َف داز وفدز اس کدارگزان

ذًزضان زارودس دثسَای حمدًلب ي تدًرس خامؼدٍ را ایدهگًودٍ تًیدیح مدبزَىدس ي

ضدم ب یبدس ي ضبد تده اس کدارگزان کارذاودٍی

ذًزضان زاروس اس تدب یىدسٌگدب کدارگزان ي ذداوًازٌَدایضدان دره مدبگًیىدس.

لًمىیًس ایه ضُز ،ػسس امىی

کیان تایز تُزان ي تدمغ َشار ي زيیس وفزٌی کارگزان ایه کارذاوٍ زر مماتل وُداز
ریا

ي زر مسَا تا ا اوسارزَای کىًوب َیچگًوٍ م اتم ب ودسارز .حدذف

سوسگب کارگزان را زر ال وًز تز ی ومًز .شزا کٍ تٍ تاسگب «ضًرای ػدالب کدار»

خش ذسم گذاری تٍ وثمٍی زمایٍزار تز ػُسٌ وساروس.

ایه تبًیز حمیمب خامؼٍی ایزان ا

ویس

ي تدًرس ي گزاودب لاتدل کى دزل ي

خمًُریه تأذیز شىسیه ماٍَ زر پززاذ

حمًقَای واشیش کارگزان شیىدب

ا پیساره کط ٍ ضسن کارگز مؼسن پايزاوا زر وشزیوب ضُز راير _ کزمان _ ي غیدزٌ
اس خم ٍ اخحافاا ي شپايلگزیَایب

کٍ ایهريسَا زارز زر حك کارگزان ایزان

اػمال مبضًز.

مطرص ا

سوسگب تزای می یًنَا کارگز ي سحم کص زر ایزان تٍماوىدس مدزت تدسریدب د
شزا کٍ رصید خمُدًری ا دالمب َدسفاش تالىدسگب ي تدار يری خامؼدٍ ویسد ي
اس مىدافغ وثمدٍی دزمایٍزار ا د  .تدٍ ایده زلیدل

يظیفٍاش زفاع ي حفظ ي حزا

ريضه کٍ تً ط ایه وثمٍ تٍ لسرا ر یسٌ ا
شٍ تُ ز شزذص ماضیه ًززَب

کٍ ایهَا گًضٍَای َز شىس کًشک ي تسیار زرزواکب د

کدٍ زارز

تا ایه ايصاف ضوب زر ن ویس

ي م شس تدٍ وگُثداوب ي پا دساری َدز

.
کٍ تا يخدًز شىدیه وظداس ي زيلد مززاودب ايیداع

تً ط ت ىسگًَای تث یماتب وظاس زمایٍزاری ياتس ٍی ایزان تٍ تیزين زرس مدبکىدس ي

مؼیط ب می یًنَا کارگز ي سحم کص وٍ تىُا ريوس تُثدًزی را ودب ورًاَدس ومدًز،

کدٍ رصید خمُدًری ا دالمب تدا حدذف یاراودٍَدا تدز

ت وٍ مسیز مرزبتزی را زر پیص ذًاَدس گزفد  .تدٍ ػیىدٍ مطداَسٌ ضدسٌ ا د کدٍ

َمٍی ایهَا زر ضزای ب د

سوسگب مطم تار می یًنَا اوسان سحم کص افشيزٌ ا د

ي مددالب تدزای سودسگب

تُ ز ي ترًر ي ومیز وان تالب وگذاضد ٍ ا د  .ػیدان ضدسٌ ا د کدٍ کدارگز زر ایده
مىا ثاا کامالً تب حمدًق ا د

ي وداتًان اس تُیدٍی مایح داج ايلیدٍی سودسگب .حدك

اػ زاض را ػ ىاً اس وان ة ومًزٌاوس ي مداٌَدا اس پززاذد
زاروس ز تاس مبسوىس .زر شىیه شُارشًتدٍای د
کیان تایز زر مماتل وُاز ریا

حمدًقَدای وداشیشضدان

کدٍ یودب اس کدارگزان اػ زایدب

خمًُری مبگًیدسَ" :فد مداٌ ا د کدٍ ذًاَدان

حمًق مؼًلٍمان َس ی  .تٍ خای حل مطوالامان امزيس ي فززا مبکىىس ي مدا را دز
مبزياوىس .زي ال ا

کٍ مه و ًاوس ٍاس تزای تچٍاس کفطب ترزس ي ػیس را زر مماتدل

ذاوًازٌاس تایس تا ضزمىسگب ز کى  .يل ب ومبتًاو پا رب تٍ او ظاراا نَا تسَ ،
سوسٌ ماوسو شٍ فایسٌای زارز؟"

کارگز زر ایه وظاس فالس اػ ثار ي حمًق ا

ي زان رصید خمُدًری ا دالمب َد

کار را تٍ خایب ر اوسٌاوس کٍ اس ػسس پززاذ

حمًق کارگزان اتایب وساروس.

تا ایه حساب شگًوٍ مبتًان زر زویای گزاوب ي زر زویای افشایص ريساوٍی لیمد َدا
ي نَ تسين کم زیه زر مسی تز سوسگب ذًز ازامٍ زاز ي تدٍ یىدسٌ امیدسيار تدًز.
ایه ن خامؼٍی زَط ىاکب

کٍ رصی خمًُری ا المب تزای کارگزان اذ ٍاوس

ي تسين کم زیه ضک ي ضثٍُای تایس تٍ تارید پززٌ ضًز .ایه کم زیه ي پاییهتدزیه
ذًا ب

کٍ مبتایس

زر ز لًحٍی کار َز اوسانِ مسافغ مىافغ می یًنَا کارگز

ي سحم کص لزار گیزز ي تایس گاٌ تدًز کدٍ اومدالب تدًزٌای ایدزان تدسين ویدزيی
اسماویاف ٍ ي مس ح کدارگزان ي سحمد کطدان ػ یدٍی مدسافؼیه تدب شدًن ي شدزای
زمایٍزاران خُاوب وامموه مبتاضس.

تزا ب کٍ تا َیچ ل ي گف اری ومبتًان شىیه ايیداع ا د تدار ي زرزوداکب را تدٍ

تبتززیس سماوب َشاران تالیدای یا دب _ ال بدازی اس خامؼدٍیمدان رذد

هجبرزُ ثب اهپریبلیسن جدا از هجبرزُ ثب اپَرتًَیسن ٍ رٍیسیًَیسن ًیست!

ذًاَدس
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مسافغ يی ًساوسٌ ضدًز ي پدزش مىا دثاا ي

ّبیدٍلتیثِثْبًِی"استقبء"خَاهتغکٌتًَی،


حزفػَثؼیذّبٍکوک

خامؼددٍی زموزاتیددک تزَثددزی وثمددٍی کددارگز تددز افزاضدد ٍ ضددًز .تىُددا زر شىددیه

اساىثشایهیلیَىّتب

یػشهبیِد


ّبیتبصٍُػبلگزؿتِ

اسهغبىػیبػت

کٍ وثمٍی کارگز یؼىب ایه وثمٍی تا تٍ ذدز اومالتدب تدٍ ذًا د ٍَدای

کبسگشٍصحوتکؾػشتبػشدًیبثَدُاػت.دسػولثِاوجبتسػتیذُ


ضوًفایب ي داسوسگب َدز

دسدهیلیبسدّباًؼبىسًحدیتذًُوتیختَسدٍ

اػتکِچٌیيػیبػتیثِ


تزتس

کٍ ریطٍی زمایٍ ي حوًم

ضزای ب

تىیازی ذًز ز

ذًاَس یاف

ي تا تماس يخًز زر خُ

شٍ تُ ز خامؼٍ گاسَای ارسوسٌای ذًاَس تززاض .
شباٌّگ راد

دستخبلفثبآسهبىٍهٌبفغکبسگشاىػبصهبًذّیؿذُاػتتٍّتذفی

یيطجقِیتبثِآخشاًقالثیًذاسد.

خضتخشیتصًذگبًیّشچِثیـتشا
ایيخبكیتػشهبیِاػتٍسػبلتاؽاػتثوبسثتیسٍیتِیکتبسگشاىٍ

ثـشیػت.دسیککتالمثبیتذاػتالى

غبستهٌبثغٍاهَالطجیؼیخَاهغ

ًوتتَدکتتِػتتشهبیِداساىٍحبکوتتبىکٌتتًَیدؿتتوٌبىاثتتذی

در کرامیداشت اول ماه مه ،روز جهانی کارگر
تغییشدًیبییػتکِدسآىحبکویتظلنٍػتن،ثشچیذُؿَدٍپشچن

ثشػویتؿٌبختيحقَقاًؼبًیثِاّتضاصدسآیذ.ایيآسهبىٍخَاػتت
ٍاقؼتتیهیلیتتَىّتتبکتتبسگشاػتتتٍثتتذٍىؿتتکثتتبخَاػتتتٍآسهتتبى
ػشهبیِداساى،تدبٍتثؼیبسصیبدیداسد.دسحقیقتاٍّلهبُهتِ،یکتیاص

سٍصّتتبیسٍیتتبسٍئیدٍهٌدؼتتتهتقتتبدطجقتتبتیػتتتٍثتتشختتالف
گشاىٍتؼلینطلجبى،ایتيسٍص،سٍص,طتشحٍثیتبىِخَاػتتِّتبٍ


هـبطِ
یؿذُیکبسگشاىػشتبػشدًیبػت.

هطبلجبتثِیغوبثُشدُ
کِدًیبیػشهبیِداساىثبدًیبیهیلیبسدّباًؼبىهحتشٍم


شٍاضحاػت
پُ
اػتکِدسایيخْبىػشاػتشظلتنٍچپتبٍل
هتدبٍتهیثبؿذٍهؼلن  

سٍصیساًوتتیتتتَاىػتتشاؽداؿتتتکتتِدسآىکتتبسگشاىاصیتتَسؽ

سٍصیساًویتَاىیبفتتکتِدسآى

ػشهبیِداساىدساهبىثَدُثبؿٌذ.

خجشیاصتلفؿتذىکتبسگشاى،دسصیتشچتش دًتذُّتبیاػتتثوبسگشاى
ّوِختبحبکوتبى،کبسفشهبیتبىٍكتبحجبىتَلیتذیداسًتذ
ثگَؽًشػذ .
خبداسًذهخبلدتّبیکبسگشیساثتِ


کٌٌذٍّوِ

کبسگشاىسااػتثوبسهی
ٍحـیبًِتشیيؿکلهوکٌِػشکَةهتیًوبیٌتذ.هتأػتدبًِدسایتيدًیتب

ػذُیثؼیبسقلیلیثِیُوياسگبىّبیهؼتلحثتشوتشٍتاکثشیتتآحتبد

خبهؼِچٌگاًذاختتِاًتذٍداسًتذثتشػتشهبیِّتبیثتبدآٍسدُیختَد
هیافضایٌذ.


کبسگشاىاًذٍثیدلیلّنًجَدًٍُیؼتکتِّوتِیػتؼیٍ

تالؽؿبىثشآىاػتتبهتبًغاػتشاضتبتٍتدوؼتبتکتبسگشی

گشدًذ؛چشاکِکبهالًآگتبُاًتذکتِسهتضپیتشٍصیٍهَفقیتت
هیداًٌذکِاٍلهبُهِیکتیاصسٍصّتبی
کبسگشاىدس اتحبدآًبىاػت .
حیبتیٍهْنکبسگشاىػشتبػشخْبىهحؼَةهتیؿتَدٍدسایتيسٍص
ِداساىسااص
کِکبسگشاىهبؿیيدمٍدػتگبُّبیػَددّیػشهبی 


اػت
حشکتثبصهیداسًذٍپشچن"کبسگشاىػشاػشخْبىهتحتذؿتَیذ"سا

آٍسًذ؛پشچویکِهجیيخَاػتِّبٍهطبلجبتکبسگشاى


ثِاّتضاصدسهی
ٍهیلیبسدّباًؼبىهحشٍمػشتبػشخْبىهیثبؿذ.

ػالٍُثشگشاهیداؿتاٍلهبُهِ،سٍصخْبًی

ثبایياٍكبفخبیداسدتب
ثبسدیگشٍثشایيًکتِیاػبػیتبکیتذٍسصیتذکتِپیـتشفت

کبسگش ،
یک
تَدُایهٌَطثِآىاػتتتبػتبصًذُگتبىاكتلی
ّشاًقالةِکبسگشی– 
کًٌَیثبآگبّیفشاتشٍثبدسعآهَصیاصتدبسةگزؿتِ،كتف

خَاهغ

ّبیػشهبیِداسیهدضاػبصًذٍ


كفهذافؼیيسًگبسًگًظبم
خَدسااص
اًشطیٍهجبسصاتؿتبىسا

اخبصًُذٌّذتبدؿوٌبىدیشیٌٍِطجقبتیآًبى
دسخْتاهیبلٍخَاػتِّبیخٌبحیختَدػتَقدٌّتذ؛هٌتَطثتِآى

اػتتتکتتِػتتبصهبىّتتبٍاحتتضاةکوًَیؼتتتیهتتذافغهٌتتبفغکتتبسگشاىٍ
صحوتکـتبىاسگتبىّتبیػتشکَةٍاػتتثوبسػتشهبیِداساىساًـتبًِ

گیشًذٍخالكِهٌَطثِآىاػتتتبثتباتختبرػیبػتتّتبیثُشًتذٍُ
کبسگشاىساحَلػیبػتّبیًتَیيٍتؼشضتیثؼتیحًوبیٌتذٍ

کبسػبص،
یًظبمّبیاهپشیبلیؼتیًدبتدٌّذ.


سااصصیشػلطِ
آًبى

ثِاوجبتسػیذُاػتکِدسایتيدًیتبیًتبثشاثشتَلیتذاصآىکتبسگشاى

ثِػجبستیكحیحتش

اػتٍػَداصآىػشهبیِداساىٍكبحجبىتَلیذی.

ّبیػشهبیِداسیثشایکبسگشاىثتِهبًٌتذ


یًظبم

یشػلطِ
صًذگیدسص
کِگشاًیهبیحتبجاٍلیِیصًذگیکوتش

هشگتذسیدیػتٍهتؼبقجبًایي

ّباًؼبىسًحدیذُساخُشدًوَدُاػت.فقشًٍتذاسیّتنچتَى


هیلیَى
ّبیخویذُیکبسگشاىلٌگتشاًذاختتِاػتتٍ


گیيثشؿبًِ
ّیَالئیػْو
ّبٍپبئیٌیّبثؼیبسػویقٍقبثتلتَضتیح


فیوبثیيثبالئی
فبكلِیطجقبتی

ًیؼتتت.دسدًیتتبیدػتتتػتتبصطجقتتبتاػتتتثوبسگش،کتتبسگشًتتبتَاىاص

هقبالت ثدٍى اهضبء از سَی شَرای ًشریِ هیثبشٌد.

یصًذگیػت.


گَئیثًِیبصّبیاٍلیِ

پبػخ

در شرایظ دیکتبتَری اهپریبلیستی ،تٌْب یک هجبرزُی سیبسی ًظبهی هیتَاًد پیشرٍ ٍاقعی را ثَجَد آٍرد!
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قیوتتتگتتزاسی"ٍاقؼتتی"هتتشتجطثتتبتَلیتتذ(تَلیتتذًبختتبلقداخلتتی)

هیثبؿذ)12(.


مالی شدن انباشت
ادامً از ضمبريی قجل

اصایيسٍی،ػشهبیِیپَلیهیتَاًذثتشایاًجبؿتت(ثتبفتشمٍختَد
ثبصاسّبیػتَدآٍسثتشایػتشهبیِگتزاسی)دسدسٍىپبیتِیاقتلتبدی
اػتدبدُؿَدکِاغلتثِػوتپتَل-پتَل(،)M-Mیؼٌتیگوبًتِصًتی

اثر جبى ثلیوی فبستر () John Bellamy Foster
ترجوِ :پَیبى کجیری

(قسوت سَم)

قیوتداسائیّبهٌحشفهیؿَد )12(.تبخبئیکِایيهَضَعثِؿکل
یکسًٍذطَالًیهذتدسآهذًٍُتیدِیآىهٌدشثِتغییشػتبختبسی
ایدساقتلبدػشهبیِداسیؿذُاػت.


ػوذُ
اصایيًقطًِظشثِطَسکلی،حجتبةّتبیهتبلیساهتیتتَاىثتِػٌتَاى

گوبًِصًیدس

دسکتبةخَددسثبسُیکیٌضًَؿت":

هیٌؼکی()Minsky

دٍسُّبئیکَتبُهتذتاصتتَسمفتَقالؼتبدُػتشیغقیوتتداسائتیدس

ػشهبیِداسیاػت".

ّبیهَلذ،هـخلِیاقتلبد...

هَسداسصؽداسائی

سٍثٌبیاقتلبدداًؼتکِفشاتشاصسؿذدسپبیِیهَلذصیشثٌبهیؿَد.

ًوًَِ ی هشثَطِ ثشای تدضیِ ٍ تحلیل اقتلبد ػشهبیِداسی [تَػؼِ

یبفتِ]یکاقتلبدپبیبپبیًیؼت،ثلکِ"یکػیؼتنثبیکؿْش[کِهشکض
هبلی لٌذى] یب یک ٍال اػتشیت اػت ،خبئی کِ داسًذگبى داسائی ٍ
طَسهؼبهالتخبسیثبثذّیتأهیيهبلیهیؿًَذ")12(.


ّویي

گشتوبیلیثؼیبسطَالًیتشثِػتَیگؼتتشؽ

دسهقبثل،هبلیؿذىثیبى
اًذاسٍُاّویتسٍثٌبیهبلیدسساثطِثبپبیِیاقتلبدهیثبؿذکِطی
چٌتتتتذیيدّتتتتِسٍیدادُاػتتتتت.ثشاػتتتتبعهـتتتتبّذات"طاى
تَپَسٍفؼکی(،Jan Toporowskiاػتبداقتلتبددسداًـتگبُلٌتذى)دس
کتبةاؽثًِبم"پبیبىاهَسهبلی"،دِّّبیپبیتبًیقتشىثیؼتتنؿتبّذ

خذائیخذیثیيػشهبیِیٍاقؼیٍپَلیدساقتلبدػٌتی(استذٍکغ)-

ظَْسػلشهبلیثَدُکِپغاصػبلّبی1100ٍ1110ثتضسگتتشیي

ٍتذاٍمآىحتبتبثِاهشٍص-هٌطقأاػبعهحکویًتذاسدّ.شچٌتذکتِ

اػتٍاصًظشاسصؽثبصدّیثتبصاساٍساقثْتبداس ،ثتضسگتتشیيدٍساى

توبیضقبئلؿذىثیي"اقتلبدٍاقؼی"(ٍ"ػشهبیِیٍاقؼتی")اصقلوتشٍ

هبلیدستبسیخهیثبؿذ.هٌظَساص"ػلشهبلی"ثِهؼٌتبییتکدٍسُ اص

یػبختِگییبهَّتَم"


ػشهبیِ
اهَسهبلی(ٍچیضیکِهبسکغآىسا"

تتتبسیخاػتتتکتتِدسآىػتتشهبیِیهتتبلیًقتتؾپیـتتشٍدستَػتتؼِی

ًبهیذ)،یقیٌبًهـشٍػیتداسد.ثذیْیػتکتِایتيتوتبیضًجبیتذثتِایتي

داسیسااصػشهبیِكٌؼتیگشفتٍِخبیگضیيآىهیؿَد)15( .


ػشهبیِ

هدَْمتلقیگشددکِهطبلجبتپتَلییتبهتبلیثتِهؼٌتبیػتبدیکلوتِ
"ٍاقؼی"ًیؼتٌذ.طجقهـبّذاتَّشیهگذافٍػَئیضی"دسٍاقغّیچ

چٌتتیيدٍسُایاصاهَسهتتبلیهَختتتفتتشاصآهتتذىؿتتجحیتتکاقتلتتبد

خذائیثیيػتشهبیِیٍاقؼتیٍپتَلیٍختَدًتذاسد":دسیتکاقتلتبد

ػدتِثبصیًبةهیؿَدکِتَػطکیٌضچٌیيثشخؼتِؿتذ:ػتدتِثتبصاى

داسیػوألّوِیهؼتبهالتدسحبلتتپتَلیثیتبى


یػشهبیِ
تَػؼِیبفتِ
ؿذًٍُیبصثٍِػتبطتهقتذاسٍاقؼتیاصپتَل(ًقتذیتباػتجتبس)داسد".
دسػَم"خذائیتحلیلیهٌبػت،ثیيصهیٌِیپبیِایتَلیذدساقتلبدٍ

ثِهثبثِحجبةّبهوکياػتکِّیچآػیجیثِخشیتبىػتشهبیِگتزاسی
وبثتًضًٌذٍ،لیٍضؼیتخذیػتٍقتیکِػشهبیِگزاسیخَدتجذیل
ثِحجبثیدسگشداةػدتِثبصیؿَد)16( " .


سٍثٌبیهبلیآىاػت")11(.

دسػبلّبی،1110ػَئیضیهـبّذًُوَدکِ"کبسکٌبىّیئتهتذیشُ

هبثبدًجتبلًوتَدى"ّتیويهیٌؼتکی(،)Hyman Minskyهتیتتَاًین

[ؿشکتّب]ثِه یضاىسٍثِافضایـتیتَػتطػتشهبیِهتبلیهحتذٍدٍ

دیبلکتیکتَلیتذٍاهَسهتبلیاصًظتشٍختَددٍػتبختبسقیوتتگتزاسی
هتدبٍتدساقتلبدهذسىیؼٌی -1:قیوتگزاسیخشیبىتَلیذٍاقؼتیٍ
 -2قیوتگزاسیهتبلیداسائتیّتب(ٍاهتالک)ساتدؼتنکٌتین.ػتبختبس
گزاسیداسائیدسثبصاسهؼکيٍ،اثؼتِثتِافتضایؾ(ٍیتبکتبّؾ)

قیوت
هبلکیتکبغزیوشٍتاػتٍّوَاسُثشایًگْذاسیًَػبىدسػتبختبس

کٌتشلهیؿذًذّ،وبىطَسکِاصطشیقؿجکِیخْبًیثبصاسّتبیهتبلی
ػولهیکٌذ.اصایيسٍ"،قذستٍاقؼی"ًِدسّیئتهذیشُؿشکتّتب،
ثلکِدسثبصاسّبیهبلیهیثبؿذ.اٍاػتذاللهیکشدکتِ"ایتيساثطتِی
هؼکَعثیيهتبلیٍٍاقؼتی،کلیتذدسکسًٍتذّبیخذیتذدساقتلتبد
خْبًیػت)12(".


شرط صداقت اًقالثی ،ثرخَرد جدی ثب هسبئل است!

پیبم سیبّکل
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توبیلثِدسًظتشًگتشفتيآىداسًتذتغییتشاتػتبختبسیثلٌذهتذتدس

ثحراىّبی هبلی ٍ هبلی شدى
تشاقتلبدداًبىٍتحلیلگشاىهبلیخشیبىاكتلی،دستتالؽختَیؾ

ثیؾ
ثشایاًکبسّشگًَِاّویتتبسیخیثحشاىثضسگهبلی،ثتِطتَسطجیؼتی
ػشؿتػیؼتوبتیکآىساکتناّویتتخلتَُدادٍُآىساثتِػٌتَاى
پذیذُی"ُقَیػیبُ"هؼشفیکشدًذ.یؼٌیثتِهثبثتِسٍیتذادیًتبدسٍ
کبهالًغیشقبثلپیؾثیٌی،اهبثًَِػیػظینکِظبّشاًهـخقًیؼتتاص
کدب،اهبّشیکقشىیکثتبسیتبثتیؾتتشهوکتياػتتپذیتذاسگتشدد.
(اكطالح"ُقَیػیبُ"اصػٌَاىکتبة"ًؼینًیکالعطبلتت"( Nassim
کِدسآػتبًِیثحشاىثتضسگهتبلیهٌتـتشؿتذُ،

)Nicholas Taleb
گشفتِؿذُاػت.ختبئیکتِدسآى"سٍیتذادُقتَیػتیبُ"ثتِػٌتَاى
ٍاقؼِایّنًبدسٍّنغیشقبثلپیؾثیٌتیکتٍِضتؼیتثتبصیساتغییتش
هیدّذ،تؼشیفؿذُاػت))12(.


داسیهیثبؿتذ.هیٌؼتکیتتبآىختبپتیؾ

فشایٌذاًجبؿتػیؼتنػشهبیِ
سفتکِختَدکیٌتضسا،ثتِختبطشاختبصُدادىثتِ"غلجتِیایتذُّتبی
فشػَدُیفشكتػشهبیِگتزاسیٍسکتَدگشائیدسیتکچـتناًتذاص
دٍسُای"،هَسدهالهتقشاسداد.ثٌبثشایي،هیٌؼکیثِكشاحتثِدًجبل
تلحیحتئَسیکیٌض،ثِخلَفتحلیلٍیاصثیوجبتیهبلیاػت.یؼٌیثب
کَتبُهذتًٍبدیتذُ

قشاسدادىکبهلآىدسؿشایطػیکلکؼتٍکبس
گشفتيگشایـبتثلٌذهذت،چیضیکتِکیٌتضتدضیتٍِتحلیتلّتبیؾاص
ثحشاىهبلیساػوذتبًثشهجٌبیآىاًدبمدادُاػت)21(.
ثِّویيدلیلاػتذاللخَدکیٌضکبهالًهتدبٍتاصتئَسیئیهیثبؿذکِ
هباصطشیقهیٌؼکیثِآىػبدتکشدُایتن.اٍتأکیتذًوتَدکتِتوبیتل
گزاسیّبیخذیتذدس


یبکبّؾدسػَدهَسداًتظبسدسػشهبیِ
سکَد-
یکاقتلبدغٌیاصػشهبیِ-دسخذهتافضایؾقذستپَلٍاهَسهتبلی

ثبایيحبل،ثؼقیاصاقتلبدداًبىثتیؾتتشهٌتقتذ،حتتبدسدسٍىًظتبم،
هبًٌذ"ًَسیلسٍثیٌی("ٍ")Nouriel Roubiniاػتديهتیْن( Stephen
 ")Mihmدسًَؿتِؿبىثًِبماقتلبدثحشاى،ایيتئَسی"ُقَیػتیبُ"
ساسدکشدٍُثِخبیاؽثحشاىثضسگهتبلیساثتِػٌتَاىپذیتذُی"
ُقَیػدیذ"تَكیفکشدُاًذ،یؼٌتیثتِهثبثتِهحلتَلسًٍتذیکتبهأل
ػبدی،تکشاسؿًَذٍُپشٍػِایقبثلپیؾثیٌیهتَسدتدضیتٍِتحلیتل
ػیؼتوبتیکقشاسدادُاًذ )12(.چـنگیشتشیيتالؽطیقشىّتب،ثتشای
ّبدسساثطِثبثحشاىّبیهتبلیکتِتأکیتذ


یسٍؿیهجتٌیثشدادُ
اسائِ
ثشقبئذُداسثَدىچٌیياختالالتاػتجبسیداؿتِثبؿتذساًتضد"کتبسهي
سیٌْبست("ٍ")Carmen Reinhartکٌٌتتسٍگتف(،)Kenneth Rogoff
دسکتبةؿبىثِاػن"ایيثبسفشقهیکٌذّ:ـتتقتشىًتبداًیهتبلی"،
هیتتَاىیبفتت[ )23(.ػٌتَاىکتتبةآىّتبثتِهؼٌتبیاؿتبسُثتِفتبص

خشػٌذیٍؿبدهبًیدسّشحجتبةهتبلیاػتت،ختبئیکتِدسآىایتي
تلَسپیؾهیآیتذکتِچشختِیهتبلیٍکؼتتٍکتبستدتَقیبفتتٍِ
ثبصیهیتَاًذثشایاثذاداهِداؿتِثبؿذ].


گؼتشؽػدتِ

اػت.ثٌبثشایي،ثشایکیٌضّ،وبىطَسکِهیٌؼکیاؿبسُکتشد"،کتبسکشد
قبثلاًتظتبسکتبّؾداسائتیّتبیٍاقؼتیثؼتتشیثتشایحبکویتتپتَل
اػت")22(.
ّوبىگًَِکِکیٌضگدت:دسیکاقتلبدغٌتیاصػتشهبیِیسؿتذیبفتِ،
فشكتّبثتشای

ایکِاصقجلثضسگتشاػت""،


ثِػلتاًجبؿتػشهبیِ
"
تش،خزاثیتکنتشیداسًذهگشایيکًِش ثْتشُثتب

ػشهبیِگزاسیثیؾ
ػشػتّشچِثیؾتشیػقَطکٌذ".تشدیذّوشاُثبکبّؾتوبیتلثتِ
ػَدهتَسدًظتشدسػتشهبیِگتزاسیخذیتذ،هَختتافتضایؾػظتین
گشایؾثِػَی"تشخیحًقذیٌِگی"(یبّوبىطَسکتِکیٌتضّتنآىسا
"گشایؾثِرخیشُکشدى"پَلًبهیذ)ٍّوچٌیياحتکبسهبلیثِػٌتَاى
خبیگضیٌیثشایتـکیلػشهبیِؿذ،یؼٌیتشکیتتکتشدىهـتکالتکلتی
اقتلبد.
ّوِ،گشایـیدساقتلبدثِػوتفشٍسفتيدسؿشایطسؿتذ
هجٌبیایي 
کنثتَد.کیٌتضًَؿتت":ایتيٍیتظُگتیثشخؼتتِایاص
آّؼتٍِاؿتغبل 
ػیؼتناقتلبدیػتکتِهتبدسآىصًتذگیهتیکٌتینکتِ...ثتًِظتش

الجتتتِ،ثتتضسگتتتشیيًظشیتتِپتتشداصُقتتَیػتتدیذثتتِایتتيهؼٌتتب،

هیسػذقبدسثِهبًذىدسؿشایطهضهيفؼبلیتّبیصیتشحتذًشهتبل

هیٌؼکی()Minksyثَدکِثشپبیِیثیٌؾثٌیبدیيکیٌض()Keynesیؼٌتی

ثشایهذتقبثلتَخْیثذٍىّشگًَِگشایـیهـخقچتِثتِػتوت

"هؼشفیؿکٌٌذُگیپشٍػِیاًجبؿتػشهبیِداسیثٍِػیلِیثشخیاص

تشهینٍچِثِػَیفشٍپبؿیکبهلاػت.ػالٍُثشایي،ؿتَاّذًـتبى

خَافغیشقبثلگشیضػبختبسّبیهبلیػشهبیِداسی"فشضیِیثیوجبتی

هی دٌّذکِاؿتغبلکبهتلٍحتتبتقشیجتبًکبهتلاصًتَادسٍسختذادّبی

هبلیساثِهباسائِداد)22(.

کَتبُهذتاػت".ایيؿشایطکیٌضساثتِػتوتاسائتِیػیبػتتّتبی

ثبایيٍخَد،آى چتِکتِهتدکشیٌتیهبًٌتذهیٌؼتکی،سٍثیٌتیٍهتیْنٍ،


ثلٌذهذتختَیؾثتشای"تخدیتفدسدالػتالجػیؼتتن"ٍ"تبحتذٍدی

سیٌْبستٍسٍگفدستوشکضهٌحلشثِفشدؿبىثشسٍیچشخِیهتبلی،

اختوبػیکشدىخبهغػشهبیِگزاسی"ػَقداد)22(.


هرگ ثر اهپریبلیسن ٍ سگّبی زًجیریاش!

پیبم سیبّکل
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کیٌضًظشیِیدساصهذتسکَدٍاحتکبسهبلیاؽساتَػؼًِذاد.ثتبایتي
حبلخضئیبتثؼذیًظشیِیسکَدکِهجتٌتیثتشثیتٌؾٍیثَدًتذ،دس
کبسّبیآلَیيٌّؼتي()Alvin Hansenپیـتشٍاٍلیتِیسّتشٍٍیدس
ایبالتهتحذٍُ،دسػٌتهبسکؼیخذیذهشتجطثبهیکلکبلکی( Michal
،)Kaleckiطٍصفاػتیٌذل(،)Josef Steindlپبلثتبساى(ٍ)Paul Baran
پبلػَئیضی(،)Paul Sweezyؿکلگشفتٍِثٍِخَدآهذًذ.اػبػبًدٍ
ؿبخِدسًظشیِیسکَدٍختَدداؿتتکتِثشاػتبعًظتشاتکیٌتض(ٍ
هبسکغ)تَػؼِیبفتٌذ.اٍلی،تَػطٌّؼيٍثؼذاًثٍِػیلِیػتَئیضی
هَسدتأکیذقشاسگشفتٍ-لیهـخقًوَدىّوتِیایتيهتدکتشیياص
طشیق-ثشسػیػؤالثلَؽػتشهبیِداسیثتَد.ثتشایًوًَتِ،تَػتؼِی
اقتلبدّبیغٌیاصػشهبیِثبظشفیتػظینتَلیذیاػتدبدًُـتذُکتِ
هیتَاًذًؼجتبًػتشیغگؼتتشؽیبثتذ )25(.ایتيپتبًؼتیلػظتینایدتبد
ظشفیتتَلیذیدسثشاثتشٍاقؼیتتاضتوحاللثبصاسّتبیفتشٍؽثتشای
ػشهبیِگزاسیقشاسگشفت،صیشاػشهبیِگتزاسیفؼلتی(تحتتؿتشایط
ثلَؽكٌؼتی)تَػطػشهبیِگزاسیکِدسگزؿتِس دادُثَد،ثبهتبًغ
گزاسیایياػتکِ

سٍثشٍگـت.کبلکیثیبىًوَدکِ"تشاطدیػشهبیِ
چَىهدیذاػتثحشاىصاػت")26(.

ؿبخِیدٍم،کِکتبةػتشهبیِیاًحلتبسیثتبساىٍػتَئیضیکتِثتش
هحَسسؿذاًحلبسدساقتلبدهذسىهتوشکضاػتثذٍىؿکثْتتشیي
ًوًَِیؿٌبختِؿذُیآىهتیثبؿتذ"،توبیتلهتبصادثتِثتبالسفتي"دس
اقتلبدیػتکِتحتتؼلطهؤػؼبتػظینقشاسداسدٍاوشاتهٌدتی
کِایيتوبیلثشسًٍذاًجبؿتداؿت.
ؿذُثٍِػیلِیاقتلتبد


اًذاصثبلقَُیبهبصادتَلیذ
دسّشدٍهَسد،پغ
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زیرًَیسّا:

ادامه در شمارهی آینده

 -12هیمه پ .میىسکی(" ،)Hyman P. Minskyجان میىارد کیىز" (ویویورک ،اوتشارات
داوشگاي کلمبیا ،سال  ،)2225صفحات  21و 22.
ٌ -11ریی مدرذا ( َ )Harry Magdoffپرب  .سرُیزیی(" ،(Paul M. Sweezy
رکُد َ اوفجبر مبلی"( وزُیُرک ،اوتطربرا مربوتلی ریُیرُ ،سرب  ،)1891صرفحب .89 َ 89
مدذا َ سُیزیی استذال کیدوذ کً تمبیی ثزه تُلزذ َ امُر مبلی ثً عىُان پبیً َ رَثىرب ،الجترً
وجبیذ ثب استعبريی گستیديتی َ ٌمًجبوجًی پبیًی رَثىب در مبتییبلزسم تبریخی اضتجبي گیفتً ضُد.
ٌی دَ مجمُعًی رَاثط َ فیآیىذٌب کً استعبري ثذان اضبري میکىذ ثبیذ ثًطُر یکطبن ثً ضکلی
دیرربلکتزکی درک ضررُوذ .سررج ترربریخی امررُر مرربلی از تُلزررذٌ ،ررز گُوررً مکررم م تررری ثرریای
تُضزحب ت لزلی در مُرد ایه کً امیَز عملکید رَوذ ضکل یبفتً (یب عذ عملکید آن) چدُوً
اس ومیدٌذ .ایه خطب دقز بً ثً مُازا سُءتفربٌمی اسر کرً مکریراً از اسرتعبريی مبتییبلزسرم
تبرخی تُسط مىت ذان مبرکسزسم میضُد .ودبي کىزذ ثً کتبة استزُن میارُش " سبختبر اجتمبعی
َ اضکب آگبٌی" ،جلذ ( 2وزُیُرک ،مجلًی مبوتلی ریُیُ ،آیىذي) فصل .1
ثرررً ایررره تیتزرررت ایررره اضرررتجبي اسر ر کرررً اسرررتذال ت لزلررری کىرررزمٌ ،مررربنطرررُر کرررً مترررب ثیخررری از
وظییررًپرریدازان مبرکسزسر چىررزه مرریکىىررذ مجىرری ثرری ایرره کررً" :چیخررًی مرربلی تىٍررب اوعکبسرری از
چیخًی اقتصبدی اس  ،فعبلز ٌبی پرُلی َ مربلی ثبزتربثی از اخرتغال وزیپرُلی َ وزری مربلی
داخلرری َ ثررزهالمللررری مرریثبضرررىذ ".سررُزان دثیاوٍرررُ " ،مرربرکد درثررربريی پررُ "( ،وزُیرررُرک،
اوتطبرا یُرایین ،1813 ،صفحب .111 َ 111
ثبیستی اضبفً ومُد کً کىزی ٌم ثزه قلمیَ جذاگبوًی صرىع َ مربلی  -ثرً عىرُان یرا راثطرًی
پزچزررذي کررً در آن ثعررذی صرریفبً قجلرری را مررىعکد ومرریوررذ -تمرربیی قبیررل ثررُد .جرربن مزىرربرد کزىرری،
مجمُعً آثبر ،جلذ  ،9رسبلً درثبريی پُ  ،فصل میثُط ثً "گیدش صىعتی َ گریدش مربلی"،
(لىذن :ما مزغن )1811 ،صفحب  211تب .231
ٌ -23ررزمه  .مزىسررکی( ،مررذخل میثررُط ثررً ثزررُگیافی خررُد) ،در فزلزررآ آرسررتزد( Philip
 َ )Arestisمبلکُ سبیی(" )Malcolm Sawyerدیکطىیی زوذگیوبمًٌبی اقتصبدداوبن
مخربل " (وُرتٍربمتته ،مبسبچُسر  :ادَارد الدربر ،سرب  ،)2111صرفحب  َ 919 َ 919در
وُضررتًی مزىسررکی "پررُ َ ثحرریان ار ودرربي ضرربمتزتی َ کزىرری" ،صررفحًی  .119م بیسررً کىزررذ ثررب
مبرکد ،کبپزتب  ،جلذ سُ  ،صفحب .818 َ 819
 -29ودبي کىزذ ثً "رکُد َ اوفجبر مبلی" ،اثی مدذا َ سُیزیی ،صفحب َ 83
 -29ژان تُپُرَفسکی" ،پبیبن امُرمبلی"( ،لىذن ،رَتلج ،سب  ،)2111صفحًی .1
 -28کزىی ،تئُری عمُمی ،صفحًی 198.
 -21پب ا  .سُیزیی" ،پزیَزی سیمبیًی مبلی" ،مجلًی ثیزسی مبٌبوً دَريی  ،98ضمبريی
( ،2ژَیه  ،)1889صفحب  9تب  .11ثیای ثحث در مُرد و ص سزبسی -اقتصبدی رَ ثً رضذ
سیمبیًی مبلی در جبمعًی آمییکب ،ودبي کىزذ ثرً جربن ثلزمری فبسرتی()John Bellamy Foster
َ مىرب ٌرُلمه(" ،)Hannah Hollemanوخجرًگربن قرذر مربلی" ،مجلرًی ثیرسری مبٌبورً
دَريی  ،82ضمبريی ( ،1می  ،)2111صفحب  1تب 18.
 -29وسرزم ورزکغط طبلرت(ُ " ،)Nassim Nicholas Talebقرُی سرزبي :ترثثزی قُیررث
 .89

وبمحتمل (وزُیُرک ،مسکه تصبدفی.)2111 ،

 -28وُریررل رَثزىرری( َ )Nouriel Roubiniاسررتفه مررزٍم (،)Stephen Mihm
"اقتصبد ثحیان :دَريی س ُط در آیىذيی مبلی" (وزُیُرک ،اوطبرا پىدُیه ،)2111 ،صفحً
 13تب 31.

 َ )Carmenکىىرررر ر اط.
M.
 -31کرررررربرمه ا  .ریىٍرررررربر (Reinhart
رَگُ (" ،)Kenneth S. Rogoffایهثبر فیق میکىذٌ :ط قین وربداوی مربلی"(
پییىستُن ،اوتطبرا داوطدبي پییىستُن.)2118 ،

ثِطَسهؼوَلهْنتشاصفشكتّبیػشهبیِگزاسیػَدآٍسثتشایآى

 -31مزىسکی" ،پُ َ ثحیان از وظی ضُامتزتی َ کزىی" ،صفحًی 121؛ ٌمچىزه ودبي کىزذ ثً
کتبة دیدی مزىسکی ثً وب "جبن مزىبرد کزىی".

هبصاداػتکِخَدهٌدشثِتوبیلثِسکتَد(سؿتذآّؼتتٍِافتضایؾ

 -32مزىسکی" ،جبن مزىبرد کزىی" ،صفحب .91 َ 18

ثیکبسی/اؿتغبلکتنٍظشفیتتغیشفؼتبل)هتیؿتَد.ثتبساىٍػتَئیضی
ًَؿتتتٌذکتتِ"حبلتتتػتتبدیاًحلتتبساقتلتتبدػتتشهبیِداسی،سکتتَد
اػت")22(.ثٌبثشایيسؿتذػتشیغ،دسًحتَُیثشختَسدخشیتبىاكتلی
اقتلبدداًبىً،ویتَاًذثِػبدُگیثِػٌَاىًتیدِیطجیؼیػیؼتتندس
هشحلِیثلَؽیباًحلبسقلوذادگشدد.اهبّ،وبىطَسکِکتبلکیػٌتَاى
کشدٍ،اثؼتِؿذثِ"ػَاهلخبفتَػؼِ"ثتشایافتضایؾتَلیتذ.ثتشای
هثبل،كشفّضیٌِّبیًظبهی،تالؽّبثشایفشٍؽ،گؼتشؽختذهبت
ّبیدٍساىػبصهبًٌذاتَهجیلّ،وِثتِهثبثتِ

هبلیٍ،خالقیتًٍَآٍسی
ّبٍتکیِگبُّبییثشایثلٌذکشدىٍثِحشکتدسآٍسدىاقتلبد،
پـتَاًِ 
خبسجاصهٌطقدسًٍیاًجبؿتػولکشدُاًذ)22(.


زًدُ ثبد اًقالة!

 -22مزىسکی" ،جبن مزىبرد کزىی" ،صفحب .19





 -22کزىرری" ،تئررُری عمررُمی" ،صررفحب  318 ،291 ،298 ،292 ،229 ،31تررب 319؛ جرربن
مزىبرد کزىی" ،وظییًی عمُمی اضرتاب " ،فصرلوبمرًی اقتصربد ،ضرمبريی (91فُریرًی ،)1831
صفحًی 218؛ دادلی دیغرد(" ،)Dudley Dillardاقتصبد جربن مزىربرد کزىری"(،وزُیرُرک،
پیوتزد ٌب  ،)1899 ،صفحب 198تب 199.
 -25ثحث ثلُغ [سیمبیًداری ] -در دیذگبي سُیزیی از اَایل سب ٌبی  1891در "تئُری
تُسعًی سیمبیًداری" َی مطٍُد ثُد(وزُیُرک ،اوتطبرا مبوتلی ریُیُ ،)1812 ،صفحب
 .221 َ 221امب آن را ثب ثیجستًگی ثسزبر ثزصتیی در کبرٌبی ثعذی َی کً از اَلزل
سب ٌبی  1891ضیَع ضذ ،میثزىزم .ودبي کىزذ ثً چٍبر سخىیاوی در مُرد مبرکسزسم (
وزُیُرک ،اوتطبرا مبوتلی ریُیُ ،)1891 ،صفحب  28تب .99
 -26مزکل کبلِکی" ،م بالتی درثبريی تئُری وُسبوب اقتصبدی"( وزُیُرک ،راسل َ راسل،
 ،)1838صفحًی  .198آلُیه اچٌ .بوسه" ،ثٍجُد کبمل یب رکُد؟"(وزُیُرک ،دثلزُ دثلزُ
وُرتُن.)1839 ،

 -22پب ای .ثبران َ پب ا  .سُیزیی" ،سیمبیًی اوحصربری"( وزُیرُرک ،اوتطربرا
مبوتلی ریُیُ ،)1888 ،صفحًی 119.

 -22مزکل کبلِکی" ،تئُری پُیبیی اقتصبدی"( وزُیُرک ،آگُستُط ا  .کِلی،)1888 ،
صفحًی ٌ .181مچىزه ودبي کىزذ ثً ژَز استزىذ (" ،)Josef Steindlثلُغ َ رکُد در
سیمبیًداری آمییکب"( وزُیُرک ،اوتطبرا مبوتلی ریُیُ ،)1818 ،صفحب  131تب .131


تعرض ،جَّر سیبست پرٍلتریست!

زًدُ ثبد کوًَیسن!

ًشریِ سیبسی _ تئَریک سبزهبى  99ثْوي

پیبم سیبّکل

 95اردیجْشت  9997ثراثر ثب  5هِ 9898

 ،8اردیجْشت 9991
سبل اٍل ،شوبرُ  -4صفحِی 6

 2اردیجْشت  9249ثراثر ثب  22آٍریل 9871

ثرای ارتجبط ثب هب ،ثب آدرسّبی زیر توبس ثگیرید:

رفقبی گراهی!

با ارسال مقاالت ي مطالب خًد ،ما را در غىای بیشتز وشزیٍ

Post: Postbus 10492
1001 EL Amsterdam, Nederland
TEL.: +31 624 797 133
E-Mail: pouyan@19bahman.net
Web Site: http://www.19bahman.net

یاری رساوید .بدیُی است ،مطالبی در وشزیٍ مىتشز خًاَىد
شد کٍ در راستای اَداف ي يظائف مبارساتی ساسمان 22
بُمه قزار داشتٍ باشىد .اس اصالح امالئی ي اوشائی مطالب
رسیدٌ معذير میباشیم.

ثب کوکّبی هبلی خَد ٍ ارائِ ی ّرگًَِ سَالً ،ظر ،اًتقبد ٍ
پیشٌْبد ،هب را در اًجبم ٍظبئف هبى یبری رسبًید.

ثرقرار ثبد جوَْری دهَکراتیک خلق ثِ رّجری عجقِی کبرگر!

