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سزهقبلِ
رئوس عام و کلی انقالب در ایران
تبریخ شْبدت  9خزداد 9951

سیر تبریخی مىبسجبت اقتصبدی
ثب يريد سرمبیٍ َبی امپریبلیستی ثٍ ایران ،از اياسط قرن وًزدَم ،شکل جذیذی از مىبسبجبت اقتصببدی ثبٍ وببس سبرمبیٍداری
ياثستٍ ثٍ امپریبلیسم در کىبر مىبسجبت مسلط فئًدالی در ایران شکل میگیرد .سرمبیٍداری ياثستٍ ثٍ امپریبلیسم در اثتذا
ثببب اتدبببد ثببب فئًدالیسببم ،سببرمبیٍداری ثببًمی یببب ملببی را سببرکًة کببردٌ ي سببپه در ايا ببل دَببٍی  0691ثببب وبببثًدی کبمببل
فئًدالیسم ،ثر سراسر جبمعٍی ایران مسلط میگردد.

ادامه در صفحهی 2

کودکان کار و خیابانی محصول نظامهای سرمایهداری
سَءاستفادُّای

ّوِجا کَدکاى هَرد تعرض ٍ

جاهعِی ایراى در ّن ریختِ است ٍ

سیوای جْاى ٍ
جَاهع بِ اصطالح هتوذى ٍ اًساًی ،هجال زًذگی شاداب

دٍلتهرداى ٍ باًذّای قاچاق اًساى قرار دارًذ.

ٍ بی دغذغِ را برای کَدکاى بُریذُ ٍ آًاىرا بِ ًیرٍی کار ٍ اًساى سَددُ تبذیل ًوَدُ است .بی تردیذ
هیلیَىّا کَدک هحرٍم جْاى ساختِ است ٍ بٌابِ آهار هٌتشرُ بیش از

سرهایِدار برای

طبقِی

ایي دًیا را
خیاباىّا هشغَل بِ کار ّستٌذ.

چْارصذ هیلیَى کَدک در جْاى ٍ در

ادامه در صفحهی

4

هبلیشدى اًجبشت

هغبلت ایي شوبرُ:

الصم بٍ رکش است کٍَ ،یچکذام اص ایه متفکشیه دس ابتذا بش سيی سابطٍی اقتصادکالن بیه تًلیذ ي امًسمالی،

رئوس عام و کلی انقالب رد اریان
کودکان کار و خیابانی محصول نظاماهی سرماهیداری

 -and Real Estate:م ].میتًاوذ بٍ جزب ماصاد اقتصادی کمک کىذ ،اما ایه سا بذين تأکیذ صیاد ،تىُا بٍ

مالی شدن انباشت

ادامه از شمارهی قبل

ي یا امًسمالی بٍ عىًان باصاس فشيضی بشای ماصاد ،متمشکض وبًدوذ )96(.گشچٍ [کتاب -متشجم] سشمایٍی
اوحصاسی استذالل کشد کٍ امًسمالی ،بیمٍ ي باصاس مسکه یا مستغال ت ([ )FIREمخفف Finance, Insurance
آخشیه بخص اص فصل تال ش بشای فشيش ،محذيد ي محًل ومًدٌ بًد)01( .

ادامه در صفحهی 5

هزگ ثز رصین ٍاثستِ ثِ اهپزیبلیسن جوَْری اسالهی!

گرامیباد سالگرد تولد انقالبی کبیر ارنستو هچگوارا

ارگبى سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي

پیبم سیبّکل

رئوس عام و کلی انقالب در ایران
ادامه از صفحهی 1
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ًٜٜدٟی


یًبزُسٛیػتثٌٔ٠ثیبٙ
دزایٗٚسحٔ١ ،٠دفاٛوالةت٢ٜبثػیج يجو٠
١بیػ٘ٗٞیت٘بٕخٔنٗیثبؾد.


خٞاغت
١س ُ ٠ٛٞتحٓٞی دز ایسا ٙثبید تهبد خٔن  ٝاٗپسیبٓیػٖ زا حْ ًٜد  ٝحْ ایٚ

غسٗبی ٠دازیثٗٞییبٗٔیثسایحلظٝثوبءخٞیؽدزاٝائْهسٙثیػتٖٗٞكن

ثً ٠ػت هدزت غیبغی دز ایساٗ ٙی ؾٞد ٓٝی ث ٠خبيس ٛبتٞاٛی دز زهبثت ثب
١بیهدزتٜ٘داٗپسیبٓیػتیدزاٝائْد٠١ی 1920هدزتغیبغیزااش


غسٗبی٠

تهبد كوى اش يسین اٛوالة نداٗپسیبٓیػتی اٌٗبٙپریس اغت :یؼٜی غسِٛٞٛی
یاٗپسیبٓیػتیٝجبیُصیٜیحبً٘یتخٔن.


غًٔ٠
ٗجبزشٟدزج٢تهًغغًٔ٠یاٗپسیبٓیػٖ،ػٜبقسیاشٗجبزشٟثبخٞدغسٗبی٠زا
دزثسدازد.ػٜبقسیاشاٛوالةغٞغیبٓیػتیدزثًتٗٚجتبزشٟینداٗپسیبٓیػتتی

دغتٗید١د.


ٗتٓٞدؾدٟٝدزجسیبٗٙجبزشٟؾسٝعث٠زؾدٗیًٜٜد.ایتًٚت٠چت٠شٗتبٛیٝ

غسٗبی٠دازی ثٗٞی یب ٗٔی یي ثبز دیِس دز اٝائْ د٠١ی  1950ثسای ًػت


چ٠ُٛٞ٠اٛوالةاداٗ٠پیداًٜدٝثٗ٠سحٔت٠یاٛوتالةغٞغیبٓیػتتیٝازدؾتٞد،

هدزت غیبغی اهدإ ٗیًٜد ًٗ ٠جددا ؾٌػت خٞزد ٝ ٟثسای ٘١یؿ ٠اش

آِٜ١بٙاؼتٞاٛػت٠ثبؾٜد


ُیدازدً٠پسٓٝتبزیبٝپیؽ
دهیوبًث٠ایٚاٗسٖ١ثػت٠

یاهتكبدیٝغیبغیایساًٜٙبزٗیزٝد.


قح٠ٜ

ز١جسیٗجبزشٟزادزدغتتُسكتت٠ثبؾتٜد.آٝتیٚؾتسوز١جتسیپسٓٝتتسیٝ
ٜٓیٜیػت١باغت.

اٛوالثی،پیؽآِٜ١یٗبزًػیػت-

١طٗٛٞی پسٓٝتبزیب دز دٓٝت اٛوالثی نبٗ ٚج٢تُیسی غٞغیبٓیػتی ٛظبٕ

يضعیت کىًوی مىبسجبت اقتصبدی
یغتتسٗبی٠دازًٝتتبزُسٝاهؿتتبزٗ تٔتتق

ٗٔتتتایتتساٙؾتتبْٗدٝيجوتت٠
ثٞزضٝاشیؾ٢سٝزٝغتبٗیثبؾد.


خسدٟ
ٗحكٓٞیایساٗٙیثبؾد.


تسیًٚبالدزاهتكبدتي

ٛلت،ػ٘دٟ
كوداٙقٜبیغٗبدزٝتٌٜیيٗٛٞتبضاشخكٞقیبتػ٘دٟیغبئسقٜبیغاغت.

غسٗبی١ ٠بیٝاثػت٠ث٠اٗپسیبٓیػٖت٘بٕٜٗبثغٗٔیایساٙزاؿبزتًسدٟٝازشؼ
یحبقْاشاغتث٘بزيجو٠یًبزُسٝاهؿبزٗ تٔقخسدٟثٞزضٝاشیؾ٢سٝ


انبك٠
زٝغتبزاث٠غسٗبی١٠بیٗبدزدزًؿٞز١بیٗتسٝپْاٛتوتبّٗتید١تدٝثتدیٚ
تستیتاشاٛجبؾتغسٗبی٠دزایساٙجُٔٞیسیٗیؾٞد.


دًٗٞساتیيٞٛیٚاغت.

استراتصی اوقالة
١دف اش ٗجبزش ،ٟغسِٛٞٛی زضیٖ ٝاثػت ٠ث ٠اٗپسیبٓیػٖ ج٘ٞ٢زی اغالٗی ٝ
ُصیٚغبختٚج٘ٞ٢زیدٌٗساتیيخٔنث٠ز١جسیيجو٠یًبزُساغت.


جبی
ؾٌْٗجبزشٟزا٘ٛیتٞاٙآشادا٠ٛاٛت بةًسدشیساؾٌْٗجبزشٟزادؾ٘ٚتح٘یْ

ٗیًٜد.

تٞاٙتٞد١ٟبزاثٗ٠جبزشًٟؿبٛید.اٌٗبٗٙجبزشٟثب


ت٢ٜباشيسینتجٔیؾغیبغی٘ٛی

ت٘بٕ تهبد١بی دزٛٝی جبٗؼ٠ی ایسا ،ٙچ ٙٞتهبد ٗؿ ف ًبز  ٝغسٗبی،٠

دغتِب١ٟبیٛظبٗیزاثبیددزػْ٘ٛؿبٙداد.


تحتآؿؼبع تهبد خٔن  ٝاٗپسیبٓیػٖ هساز ُسكت ٠اغت .تهبدی ً ٠دز ٗویبظ


غسِٛٞٛیزضیٖٝاثػت٠ث٠اٗپسیبٓیػٖت٢ٜباشيسینٛبثٞدیدغتِب١ٟتبیٛظتبٗی

ج٢بٛیُػتسؼدازد.
اجت٘بػیایساٛ،ٙظبٕغسٗبی٠دازیٝاثػت٠ث٠اٗپسیبٓیػٖاغتٝ

ٛظبٕاهتكبدی-
ایساٙجصئیازُبٛیياشٛظبٕاٗپسیبٓیػتیج٢بٛیاغت.

آٙاٌٗبٙپریساغتٗٝجبزشٟیٗػٔحب٠ٛت٢ٜبؾتیٟٞیٌٗ٘تٚثتسایٗجتبزشٟثتب
ؾیٟٞیٗجبزشٗ،ٟجتبزشٟیٗػتٔحب١٠ٛتٖاغتتساتطیٝ

دغتِب١ٟبیٛظبٗیاغت.
ٖ١تبًتیياغت.
دزآؿبشٗجبزشٟیٗػٔحبٝ٠ٛ،٠ٛازدًتسدٙنتسثبتٛظتبٗی،ثٌٔتٝ٠ازدًتسدٙ
٠یتجٔیـتیٝغیبغتی
نسثبتغیبغیٗٞزد١دفاغت.ثت٘١٠تیٚختبيس،جٜجت 

ايضبع سیبسی

ٗجبزش،ٟجٜج٠یاقٔیاغتٝجٜجت٠یٛظتبٗی،جٜجت٠یكسػتیٗجتبزشٟزاتؿتٌیْ


چ ٙٞدزآٗد حبقْ اش كسٝؼ ٛلت دز دغت دٓٝت ٗیثبؾد ،ثٞزًٝساغی

ٗید١د .ثٜبثسایٚثبیداشدزُیسیٗؿ فاجتٜبةًسدٝثٝ٠ازدًسدٙنسثبت

دٓٝتیثست٘بٕػسق١٠بیاهتكبدیایساٙحبً٘یتدازد.


ًٞچيپسداخت.

ؿبزت ٜٗبثغ ٗٔی  ٝاغتث٘بز ؾدید خٔن ایسا ٙثب غسًٞة ه٢سآٗیص  ٝاػ٘بّ

ت٘بٕكؼبٓیت١بثبیدثبزػبیتًبْٗٗ لیًبزیقٞزتُیسد.

دیٌتبتٞزی اش غٞی دٓٝت اٛجبٕ ٗیُیسد  ٝػ٘دٟتسی ٚاثصاز اػ٘بّ ایٚ
دیٌتبتٞزی،دغتِب١ٟبیٛظبٗیاغت.

اػ٘بّ دیٌتبتٞزی اش غٞی دٓٝت ،ت٘بٕ ؾی١ٟٞبی ٗػبٓ٘تآٗیص ٗجبزش ٟزا
ؿیسٌٗ٘ ٚغبخت ٠اغت  ٝاٛجبٕ ١سُٗ ٠ٛٞجبزشٟی غیبغی -اهتكبدی ٜٗٞو ث٠
ٝجٞدُٝػتسؼٗجبزشٟیٗػٔحب٠ٛؾدٟاغت.


تشکیالت
آٝی ٚؾسو غسِٛٞٛی یي زضیٖ غیبغیٝ ،جٞد یي غبشٗب ٙز١جسیًٜٜد ٟثب
خىٗؿیغیبغیٗؼیٚاغت.

غبشٗب ٙز١جسیًٜٜد ،ٟكوى دز جسیب ٙكؼبٓیت١بی غیبغیٛ -ظبٗی ثٝ ٠جٞد
ٗیآید.


اوقالة دمکراتیک -ضذامپریبلیستی

اثصازٗجبزش،ٟتؿٌیالتٜٗبغتثبؾیٟٞیٗجبزش،ٟیؼٜیغبشٗبٙغیبغیٛ -ظبٗی.


اٛوالة اجت٘بػی یؼٜی اٛتوبّ ٗبٌٓیت اش یي يجو ٠ث ٠يجو٠ای دیِس  ٝاٛتوبّ

اكسادآؿبشٗیؾٞد.

یتؿٌیْ١سغبشٗبٛیٖٛ١بُصیساشتج٘غغبدٟی


پسٝغ٠

یث٠يجو٠یدیِس.

حبً٘یتاشيجو٠ا


اكسادیً٠ث٠غسِٛٞٛیاٛوالثییيزضیٖغیبغیٗؼتودؾدٟثبؾٜددزتج٘ؼبت
غبدٟی خٞیؽ ،ثسای تؼیی ٚخىٗؿی اٛوالة ثٝ ٠حدتی غیبغی -ایدئٞٓٞضیي


سًدُ ثبد هجبرسُی هسلحبًِ کِ تٌْب راُ رسیدى ثِ آسادیست!

پیبم سیبّکل
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دغتٗی یبثٜدٝثساغبظایٝٚحدتٛظسی،تؿٌیالتٝاحدیزاثسایاٛجبٕ

ایاٛوالةایجبدٗیًٜٜد.


ٗسحٔ٠
ٝظبئقاٛوالثیٝزغیدٙث٠ا١داف
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ٛظبٗیغساغسیایجبدٗیُسدد.

ُس١ٟٝب،غبشٗبٙغیبغی-


بغیز١جسیًٜٜدٟیاٛوالة،نسٝزتبً غبشٗبٛیغیبغیٛ -ظبٗی

ایٚغبشٗبٙغی

ججٍُی ياحذ ضذامپریبلیستی

پسٝغ٠ی ایجبد چٜی ٚتؿٌیالتی ٛیص اش تؿٌیْ ١ػت١٠بی غیبغی-

ثبید ثبؾد .

ثیٜی١بی
جج ٠٢اش غبشٗب١ٙبئی ً ٠اغتساتطی  ٝتبًتیي ٗؿتسىٓٝ ،ی ج٢ب ٙ

ٗیدزؾ٢سٝزٝغتبآؿبشٗیُسدد.

ٛظب

تؿٌیْٗیؾٞد.

ٗتلبٝتدازٛد،

ٛظبٗیدزؾ٢سٝزٝغتباشٗكبدزٟیغالح

ٗحتٞایكؼبٓیت١ػت١٠بیغیبغی-


چ ٙٞدز جسیبٗ ٙجبزش ٟثب غًٔ٠ی اٗپسیبٓیػٖ ،اش یي يسف يجو٠ی ًبزُس ٝ

ؾٞدٝدزپسٝغ٠یزؾدُٝػتسؼً٘یٝ


اشٛیس١ٝبیٗػٔحزضیٖآؿبشٗی

اهؿبز ٗ تٔق شح٘تًؿب ٙؾسًت ٗیًٜٜد  ٝاش يسف دیِس دز ؾسایى

یتٞاٛددزدٝشٗی٠ٜاٛجبٕثِیسد:
ًیلیای١ٚػت١٠بتبتحّٞث٠غبشٗب ٗ،ٙ


دیٌتبتٞزی اٗپسیبٓیػتی ،ثسای اٛوالثیًٛٞ٘ ٙٞیػت اٌٗب ٙازتجبو ثب ًبزُسا ٙدز

-1

ترير عىبصر رشیم

ای٠ُٛٞٚتسٝز١بٛجبیدًٞزًٞزاٝ٠ٛدزثسخٞزدثب١سػٜكسزضیٖقٞزتثِیسد

ثٌٔ ٠ثبید ػٜبقسی زا ثسای تسٝز اٛت بة ًسد ً ٠تسٝز آٛبً ٙبزًسد ٗجبزشاتی
داؾت٠ثبؾد.
-2

تخریت در دستگبٌَبی ديلتی

ُ٠ٛٞكؼبٓیت١بٛیصثبیدًبزًسدٗجبزشاتیزادزٛظسُسكت.


دزایٚ

ٗویبظ يجو٠ای ٝجٞد ٛدازد ،ثٜبثسای ٚث ٠خبيس غبشٗبٙد١ی ث٢تس ٝ ٝغیغتس
ٗجبزشٝ ٝ ٟحدت ٛیس١ٝبی اٛوالثی ،ایجبد جج٠٢ی ٝاحد نداٗپسیبٓیػتی هجْ اش
یًبزُسدزدغتٞززٝشاٛوالثیٙٞهسازٗیُیسد.


ایجبدحصةيجو٠

ارتش خلق یب ارتش تًدٌای
ٗجبزش ٟی ٗػٔحبٗ ٠ٛحٞز اقٔی ٗجبزش ٟاغت ً ٠دز يی آٛٙیس١ٝبی خٔن ث٠

ایؾدٗٙجبزشٟیٗػٔحب،٠ٛؾسائى


ؾٛٞدٝثبتٞدٟ

تدزیجثٗ٠جبزشٟجٔتٗی
ایآٗبدٟٗیُسدد.

ثسایایجبدازتؽخٔنیبازتؽتٞدٟ

اٛؼٌبظایٚكؼبٓیت١بدزغ٠شٗی٠ٜهبثْثسزغیاغت:غبشٗبٗٙػٔح،زضیٖٝ


ثسای ٛبثٞدًسدٗ ٙبؾیٛ ٚظبٗی زضیٖ  ٝدغتِب ٟثٞزًٝساغی آ ،ٙثبید ازتؽ

تٞد١ٟب.


خٔن یب ازتؽ تٞد ٟای ایجبد ُسدد تب ای ٚازتؽ ثتٞاٛد دز یي ج َٜتٞدٟای

-1

سبزمبن مسلح

يٞالٛیایٚاٗسزاث٠اٛجبٕزغبٛد.

١بجداٗیٗبٛد.


ٛبچبزًبٗالاشتٞدٟ
دزآؿبشكؼبٓیت١ب،ث٠


ثسای ایجبد ازتؽ خٔن یب ازتؽ تٞدٟای ثبید تٞد١ٟبی زٝغتبئی زا ثٗ ٠یداٙ



ٗجبزشًٟؿبٛید.
-2

رشیم

آؼْ٘غسیغزضیٖٝثً٠بزُیسیت٘بٕ


١بدزاثتداٗٞجتػٌع

ؾسٝعایٚكؼبٓیت
ٛیس ٝ ٝاٌٗبٛبت  ٝاػ٘بّ ؾدیدتسی ٚغسًٞة١ب اش غٞی ٝی ٗیُسدد .ث١ ٠س
شٟی ایدئٞٓٞضیي ُسكت ٠تب ت٢دید  ٝتً٘یغ،
ٝغیٔ٠ای اش تجٔیـبت ٝغیغ ٗ ٝجبز 

شٛداٝٙؾٌٜجٝ٠هتْٝتسٝزتٞغْٗیجٞید.

-3

تًدٌَب

١بدزآؿبشثبتسظ،ػدٕاػت٘بدٛ،بثبٝزی،اٛلؼبّٝػدٕح٘بیتثبای٠ُٛٞٚ

تٞدٟ

ٗجبزشٟثسخٞزدخٞاٜ١دًسد.
دزپسٝغ ٠یتدإٝایٗٚجبزشات،اشیيغٞتؼدادثیؿتسیاشػٜبقسآُبٟخٔن

ؾٛٞدٝاشغٞیدیِسزضیٖٗججٞزث٠ػوتٛؿیٜی


ث٠ایٗ٠ُٛٞٚجبزشٟجٔتٗی
ؾٞد،ػدٕاػت٘بدث٠اػت٘بدث٠


١بشدٝدٟٗی

دزایٚؾسائىتسظتٞدٟ
ٗیؾٞد.

تٞد١ٟبث٠هدزتٗجبزشاتی٢ٛلت٠دزخٞدؾبٙ
ٛیس١ٝبیاٛوالثیتجدیْٗیؾٞد .

ثبٝز ٗیًٜٜد ٢ٛ ٝبیتب ث ٠ح٘بیت ٗؼٜٞی  ٝغپع ث ٠ح٘بیت ٗبدی اش ٛیس١ٝبی
اٛوالثی ٗیپسداشٛد  ٝدز ١س ُبٗی ً ٠زضیٖ ػوتٛؿیٜی ٗیًٜد ،آٛب ٙث٠
ٗجبزشاتقٜلیٝغیبغیخٞیؽُػتسؼٗیدٜ١د.


تٞد١ٟبی زٝغتبئی دز جسیبٗ ٙجبزشٟی پبزتیصا١ٙبی زٝغتب ثٗ ٠یداٗ ٙجبزشٟ

جٔتٗیؾٛٞد.


حسة طجقٍی کبرگر یب حسة کمًویست
حصة يجو٠ی ًبزُس یب حصة ً٘ٛٞیػت ،پسٝغ٠ی تٔلین آُب١ی غٞغیبٓیػتی
ٗحبكْ زٝؾٚكٌسی اش یي غ ٝ ٞجٜجؽ خٞدث٠خٞدی ًبزُسا ٙاش غٞی دیِس
اغت.
دز ؾسائى كودا ٙازتجبيبت ازُبٛیي ٗیبٗ ٙحبكْ زٝؾٚكٌسی ٗ ٝحبكْ
ًبزُسی ،يجو ٠ی ًبزُس  ٠ٛدز یي جٜجؽ ًبزُسی ،ثٌٔ ٠دز جسیبٗ ٙجبزشٟی
ایتؿٌْپیداٗیًٜد.


یتٞدٟ

ٗػٔحب٠ٛ
یٝاحدنداٗپسیبٓیػتیٝایجبدٜٗبينآشادؾدٟتٞغى


دزثػتسٗجبزشاتجج٠٢
كٌسیٗٝحبكًْبزُسیایجبدٗیُسدد


ازتجبوٗحبكْزٝؾٚ
ازتؽخٔن،اٌٗبٙ
١بیحصةيجو٠ی


یًبزُس،پبی٠

ٝثباٛتوبّآُب١یغٞغیبٓػتیث٠دزٙٝيجو٠
ُرازیٗیؾٞد.


ًبزُسیبحصةً٘ٛٞیػتثٜیبٙ
یتؿٌیْحصةيجو٠یًبزُسیبحصةً٘ٛٞیػتٖ١،هجْاشغسِٛٞٛیٝ


پسٝغ٠
ٖ١ثؼداشغسِٛٞٛیزضیٖٗیتٞاٛدًبُْٗسدد.


یكؼبٓیتُ،س١ٟٝبیغیبغی-


١بدزپسٝغ٠

ثبُػتسؼً٘یًٝیلیای١ٚػت٠

رشیم جبیگسیه

ٛظبٗی دز ؾ٢س  ٝزٝغتب ؾٌْ ٗیُیسٛد  ٝث٘١ ٠ی ٚتستیت اش ادؿبٕ ایٚ

ٞ٘١ازٟاٌٗبٙآشادؾدٙث ؿیاشٜٗبينزٝغتبئی ٝؾ٢سی ٗٞجٞداغت.ثبید
دزایٜٗٚبينثالكبقٔ٠زٝاثىٜٗٝبغجبتدًٗٞساتیيٞٛیٚزاثسهسازًسد.

تجییي ّزگًَِ تغییزٍتحَلی در جبهعِ ،ثدٍىآىکِ ثِ تضبد اصلی ًظبم هَجَد یعٌی تضبد ثیي خلق ٍ سلغِی اهپزیبلیستی تَجِ شَد ،تجدیل ثِ یک چیش پَچ ٍ هْول هیگزدد!

پیبم سیبّکل

ارگبى سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي

ثب ُػتسؼ ٜٗبين آشاد ؾد ٝ ٟثسهسازی ٜٗبغجبت دٌٗساتیي دز ایٜٗ ٚبين،
١بیقٜلی،غیبغیٝاجت٘بػیٗیپسداشٛد


غبشٗبٙ
تٞد١ٟباشیيغٞث٠تؿٌیْ

ُب٠ٛیٗحًْبزٗ،حْشٛدُیٗ ٝحْ
ٝاشغٞیدیِسث٠ایجبدؾٞزا١بیغ ٠
ًٜٜدٝثبزؾدُٝػتسؼً٘یًٝیلیای٠ُٛٞٚغبشٗب١ٙبٝ


تحكیْاهدإٗی
ؾٞزا١ب ،دٌٗساغی دز جبٗؼ٢ٛ ٠بدیٗ ٠ٜیُسدد .ثبالخس ٟثب تؿٌیْ ًِٜسٟی
٘ٛبیٜدُبٙؾٞزا١بٝاٛت بةؾٞزایٝشیساٙاشغٞیًِٜسٟیؾٞزا١ب،غبخت٘بٙ
یًبزُس ؾٌْ ُسكت٢ٛ ٝ ٠بیتب پع اش
ج٘ٞ٢زی دٌٗساتیي خٔن ث ٠ز١جسیيجو ٠
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تفبٍتّبی طجمبتی در دًیبی وًٌَی ثغیبر ثبال ٍ آؽىبر اعت ٍ ًِ

در حمیمت
هیتَاى آىرا در ّیچ سرٍرلی پیچیذ ٍ ثبالخزُ
هیتَاى آىرا وتوبى ًوَد ٍ ًِ 

ثیگوبى
آىّب ثز آهذ .
هیتَاى ثب ّیچ ولوبت ٍ عیبعتی اس در ,تَضیح 
ّن ًِ 
داریعت ٍ
گٌذیذُی عزهبیِ 

رلتثبری حبصل هٌبعجبت
ثزٍس چٌیي ٍضؼیت 

ّوِی


ثِهبًٌذ ػٌبصز خَد
ًویتَاى 
هیگزدد ٍ 
ایيّب ثِ افىبر عَدجَ ظبلوبى ثز 


ؾٌػت ٗوبٗٝت ٗػٔحب٠ٛی زضیٖ دز آخسی ٚغِٜس١بیاؼ ،زضیٖ ج٘ٞ٢زی

آىّب طفزُ رفت.
چپبٍلگز اس تَضیح ػلل ٍالؼی 

فزٍختِ ٍ هشدٍراى ًظبم

جبیُصیٚزضیٖٝاثػت٠ث٠اٗپسیبٓیػٖ
یًبزُس  
دٌٗساتیيخٔنث٠ز١جسیيجو ٠


اصَلگزایبى هجلظ

در چٌیي راعتبیی چٌذی لجل"ّبدی همذعی" ػضَ فزاوغیَى

ٗیُسدد.
دزًًْؿٞز 

ًبٌّجبریّب ٍ

ؽَرای اعالهی در پبعخ ثِ عئَال خجزًگبری پیزاهَى ٍجَد
هیگَیذ«اهزٍس ثغیبری اس وَدوبى غیز ایزاًی در عز
هصبئت هَجَد اجتوبػی 

کودکان کار و خیابانی محصول نظامهای سرمایهداری
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ّوِجب وَدوبى هَرد تؼزض
جبهؼِی ایزاى در ّن ریختِ اعت ٍ 

عیوبی جْبى ٍ
جَاهغ ثِ

دٍلتهزداى ٍ ثبًذّبی لبچبق اًغبى لزار دارًذ .

عَءاعتفبدُّبی

ٍ
اصطالح هتوذى ٍ اًغبًی ،هجبل سًذگی ؽبداة ٍ ثی دغذغِ را ثزای وَدوبى
ثُزیذُ ٍ آًبىرا ثِ ًیزٍی وبر ٍ اًغبى عَددُ تجذیل ًوَدُ اعت .ثی تزدیذ ایي
عزهبیِدار ثزای هیلیَىّب وَدن هحزٍم جْبى عبختِ اعت ٍ

طجمِی

دًیب را
خیبثبىّب

ثٌبثِ آهبر هٌتؾزُ ثیؼ اس چْبرصذ هیلیَى وَدن در جْبى ٍ در
هؾغَل ثِ وبر ّغتٌذ.

هطبلؼِی داعتبى

خیبثبىّب ٍ جْبى وبهالً ٍارًٍِ ؽذُ اعت ٍ

حمیمتبً وِ ًوبی
غناًگیش ٍ دردًبن اعت.عزهبیِ ،اهٌیتی ثزای
سًذگی وَدوبى ایي رٍسّب ثغیبر 
خیبثبىّبی

ّیچ عي ٍ عبلی ٍ ثزای ّیچ لؾز هحزٍهی ثبلی ًگذاؽتِ اعت ٍ
چْزُی دیگزی ثِ خَد گزفتِ اعت.

خیبثبىّبی جْبى،

ثِهبًٌذ دیگز
ایزاى ّن 
رٍسًِ یّبی سًذگی

رًجدیذُ تیزُ ٍ تبر ٍ
هیلیَىّب اًغبى 

چؾناًذاسّب ثزای

ؽبدیثخؼ ثزای وَدوبى ّن وبهالً وَر ؽذُ اعت .در ایي دًیبی ًبثزاثز،

آرام ٍ
وَدویاػ ،در

وَدن ثِ جبی فزاگیزی داًؼ ٍ تحصیل ٍ گذراى دٍراى
تْیِی لموِ ًبى ثخَر ٍ ًویز اعت.

خیبثبىّب ٍ درثِدر ثِ دًجبل

ایيگًَِ رلن سدُ ؽذُ اعت ٍ ثز اعبط آهبر هٌتؾزُ ،در ایزاى ّن ًشدیه
دًیب 
ّنچَى آداهظ،
ًبخَاعتِای 

خیبثبىّب ثِ وبرّبی

ثِ ؽؼ هیلیَى وَدن در
دادُاًذ .ؽىی در آى ًیغت وِ ایي
عیگبر ،گل فزٍؽی ٍ ٍاوظسًی ٍ غیزُ تي 
ّوِی آًبى خَاّبى سًذگی

ٍضؼیت ثب توبیل ٍ خَاعت وَدوبى هطبثمتی ًذارد ٍ
تحصیلاًذ .ؽىی در آى ًیغت وِ ثِ دلیل ًذاری

ثْتز ٍ فزاگیزی داًؼ ٍ
ؽذُاًذ تب ثز هؾىالت ػذیذُ ٍ
خیبثبىّبی ًباهي عزاسیز 

ّبیؽبى ثِ
خبًَادُ 

عزهبیِداراى فبئك آیٌذ.

دعتعبس


چْزُی جوَْری اعالهی را لَث وٌٌذ.

هیپزداسًذ تب
تىذیگزی 

راُّب ثِ
چْبر 
راُّب ثبیغتٌذ
هیوٌٌذ تب در عز چْبر 
ایيّب را اجیز 
ؽجىِّبی خبرجی ثزخی اس 

خذؽِدار وٌٌذ».

آىّب فیلن تْیِ وٌٌذ تب چْزُ وؾَر ٍ ًظبم را
ٍ اس 
گفتِّبی ایي ػٌصز خَد فزٍختِ ٍ

هیتَاًذ ثز
ثزاعتی وِ وذام هٌطك عبلوی 
هیلیَىّب وَدن وبر خیبثبًی را حبصل

هذافغی عزهبیِ صحِ ثگذارد ٍ ٍجَد

اعت وِ عزدهذاراى
هٌبعجبت عَدجَ ٍ خبًوبى ثزاًذاس عزهبیِ ًذاًذ .عِ دِّ 
سحوتوؾبى

ػلیِی وبرگزاى ٍ

آىچٌبى تؼزضی را
رصین جوَْری اعالهی 
جبهؼِی ایزاى در ثبتالق ثیاهٌیتی ٍ ًذاری

دادُاًذ وِ لبثل ثیبى ًیغت.
عبسهبى 
هیسًذ ٍ فمز ثب ؽتبة غیز لبثل ثبٍری
رًجدیذُ دارد دعت ٍ پب 
هیلیَىّب اًغبى 

بىّب
ثِهبًٌذ ثشرگبى ،در خیبث 
رٍ ثِ جلَعت ٍ وَدن در ایي دٍرُ ٍ سهبًِ 
ثبؽذٍدرّوبىحبلعزاىرصیندارًذاس

تْیِی اًذن لموِ ًبً 
یهی
عزگزداى ثذًجبل 
عخيثِهیبىهیآٍرًذ.

تَطئِیثیگبًگبى"

"
ثِػٌَاى ثخؾی اس
ٍالؼیتایياعتوِ اهزٍسُ در ًظبم جوَْری اعالهی وَدن 


هیوٌذ ٍ دارد
جبهؼِ در چزخؼ عَددّی عزهبیِداراى ٍاثغتِ ،دارد ًمؼ ایفبء 
هیگیزد .ثخؼ ػظیوی اس
عَءاعتفبدُّبی گًَبگَى جبًیبى ثؾزیت لزار 

هَرد
چؾناًذاسی در ثْجَدی سًذگی آًبى ًیغت .

آیٌذُاًذ ٍ

وَدوبى در ایزاى ثی
ًویتَاى
ایيّب اس عز "خیز" رصین جوَْری اعالهیعت ٍ 
ّوِی 


چْزُی


پیبدُرٍ وِ هولَ اس
راُ ٍ 
خیبثبىّب را وِ در عز ّز چْبر 

غناًگیش ٍ دردًبن

خیبثبًیعت را ثِ وَدوبى "غیز خَدی" ٍ"اجیز" ؽذُ هزثَط

وَدوبى وبر
داًغت ٍ اس ثبر هغئَلیت خَد ؽبًِ خبلی ًوَد .اس هٌظز اًغبًی ،وَدن ،وَدن
ًویؽٌبعذ ٍ ّز جبهؼِ ٍ ًظبهی هلشم ثِ
اعت ٍ رًگ ٍ هلیت ٍ ًضاد ٍ جٌغیت 
ّنچَى خَرد ٍ خَران ٍ آهَسػ رایگبى
اػ 
سًذگی 

اٍلیِی

تأهیي ًیبسّبی
هیثبؽذ .ایي اٍلیي ثبری ًیغت وِ عزدهذاراى ٍ هذافؼیي رصین جوَْری اعالهی

ًىجتثبر جبهؼِ اس تَضیح ػلل

دارًذ ٍلیحبًِ ٍ ثب ٍارًٍِ جلَُ دادى حمبیك
هیرًٍذ.
آىّب طفزُ 
ٍالؼی 

هسئلِی سلغِی اهپزیبلیسن را ثبید ثِعَر ارگبًیک ٍ ثِهثبثِ سهیٌِی ّزگًَِ تحلیل ٍ تجییي در ًظز گزفت ًِ ،چَى یک عبهل خبرجی کِ ثِ ّز حبل ًقشی دارد!

پیبم سیبّکل

ارگبى سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي
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ًظبمّبیی جبهؼِ ؽبّذ رؽذ
ٍالؼیتز ،ایي ًظبم فبعذ اعت ٍ در چٌیي 

ثِ ػجبرتی
ّنچَى وَدوبى وبر خیبثبًی خَاّذ ثَد ٍ ثب ّیچ
اجتوبػیای 

عبثمِی هصبئت
ثی 


هقبالت ثدٍى اهضبء اس سَی شَرای ًشزیِ هیثبشٌد.

ًویتَاى آىرا راعت ٍ ریغت ًوَد.
تَجیِ ٍ تؼزیف اس ًَع,"ّبدی همذعی" ّن 
هیلیَىّب وبرگز ٍ

فزُی
ػذُی للیلی اس آحبد جبهؼِ ثز ع 
ثِ ایي دلیل رٍؽي وِ 
سًذگی آًبى

اًذاختِاًذ ٍ دارًذ در اسای تخزیت ّز چِ ثیؾتز

سحوتوؼ چٌگ


مالی شدن انباشت

یهطزف فمز ٍ ًذاری دارد اس عز ٍ
هیافشایٌذ .اس 
عزهبیِّبی ًجَهی خَد 

ثز
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هفتخَار
ػذُای 
طزفدیگز 

هیرٍد ٍ اس
رًجدیذُ ثبال 
هیلیَىّب اًغبى 

وَل
هیوٌٌذ .در
وَدوبىؽبى دارًذ در ًبس ٍ ًؼوت ٍ رفبُ وبهل سًذگی 

ثِّوزاُ


اثز جبى ثلیوی فبستز () John Bellamy Foster

ًویتَاًذ
ٍاصُی ٍالؼی ػذالت ٍ ثزاثزی 

اعتوِ
ثغتز چٌیي ؽزایطی پز ٍاضح 

تزجوِ :پَیبى کجیزی

تفبٍتّبی طجمبتی اهزی طجیؼی

اعتوِ ٍجَد ٍ گغتزدگی
ثىبر آیذ ٍ پز ٍاضح 

(قسوت آخز)

ثِ حغبة خَاّذ آهذ.
ایيوِ ثزٍس ّشاراى ًبٌّجبری ٍ ثالیبی اجتوبػی اس لجیل وَدوبى وبر
خالصِ 

ث١٠سحبّ،غبّ١تبی80ٝ1970ؾتب١دًتب١ؽغتسػتزؾتداهتكتبد

داهٌِی


غسٗبی ٠دازیدزٗسًصغیػتٖثٞدًٜٗ٠جسث٠زؾدثبدًٌٜیٗتبٓیثت٠

خیبثبًی ،اػتیبد ،فحؾبء ٍ غیزُ ًِ تٌْب لبثل وٌتزل ٍ هْبر ًیغت ،ثلىِ

ًوبیٌذُی


ٗثبث٠ػبٗٔیججساٛیُسدید.ثبكوداٙثبشازكسٝؼتٓٞیدات،غتسٗبی٠ثت٠

دّؾتٌبنتزی ّن ثِخَد خَاّذ گزفت .ثز خالف

ٍعیغتز ٍ


راُاًذاسی "هجبحج فزٌّگی" ٍ سیز
اصَلگزای هجلظ در چٌیي هٌبعجبتی ثب 


غلت٠ثبشیدزًبزثُسدا١تسٕثتد١یٗتبٓی(ٗج٘ٞػت٠ایاشُصیٜت١٠تبی

ریؾِی ًبٌّجبریّبی اجتوبػی

ًویتَاى
عبختّبی فزٌّگی ٍ "فزٌّگ لٌبػت" 


غسدزُُٖٗبٜٛدٗؼبٗالتغٔق،كسػیٝؿیس)ٟپٜتبٟثُتسد.دزغتبّ١تبی
١بیػ٘دٟدزایبالتٗتحدٟدزحدٝدیتياالیتي

ٗ1970ج٘ٞعثد١ی

ؽذُی خبرجی هزثَط
را عَساًذ ٍ ػلل اصلی آى را در تجلیغبت ثلٌذگَّبی اجیز 
چْزُی هٌحَط رصین جوَْری اعالهی را پبن ٍ ثیایزاد ثِ دًیبی

داًغت ٍ
ثیزًٍیهؼزفی ًوَد .چزا وِ ایي ًظبم هَلذ فمز ّز ثیؾتز درٍى جبهؼِ اعت؛

ٛٝیٖثساثسٗیصاٙتٓٞیدٛبخبٓفٗٔیثٞد.دزغتبّ2005توسیجتبًغتٝ٠
ٛیٖثساثسٗیصاٙتٓٞیدٛبخبٓفٗٔی٠ٛٝچٜداٙدٝزاشزهٖ00تسٓیتٙٞ
تٓٞیدٛبخبٓفداخٔیج٢بٙثٞد)00(.

چزا وِ ایي ًظبم هتؼلك ثِ اوثزیت آحبد جبهؼِ ًیغت ٍ وبهالً در خذهت ثِ
سهبًی وِ رصین جوَْری اعالهی

طجمِی اعتثوبرگز ٍ سٍرگَعت .ثٌبثزایي تب


ثبشازٗبٓیٗػٌٚث٠يسشكصایٜدٟایث٠حیبتختٞیؽجتبٙث ؿتید.اُسچت٠دز

چْزُی عز چْبر

عزهبیِداری ٍاثغتِ ثز عز وبر اعت ًِ ،تٌْب

هذافغی

ثِػٌَاى


تبزیخپیؿیٚغیػتٖ،حجبة١بیٗبٓیدزپبیتبٙدٝزٟایاشزٛٝتنٗتیآٗدٛتدٝ
ؾدٙثٛ٠ظسٗیزغدثت٠ؾتٌٔی

زٝیداد١بئیًٞتبٟٗدتثٞدٛد،اٗباًٜٗٙٞبٓی

راُّب ٍ خیبثبىّب اس ٍجَد وَدوبى وبر خیبثبًی پبن ًخَاّذ ؽذ ،ثلىِ ثز تؼذاد


ٗتٜبهم٠ٛ،دزٗوًغزكب،ٟثٌٔ٠دزدٝزاٙزًٞدتـریتٗ٠تی٘ٛبیتدٝزختدادی

آىّب ّن اضبفِ خَاّذ گزدیذ.


یٗسًتصی
ثسایحلظایٚزٛٝدٝتدإٝآ،ٙثبٛي١تب 

يٞالٛیٗدتاغت )04(.

جبهؼِی ایزاى را تغییز خَاّذ داد؛ تٌْب سهبًی

تٌْب یه راُ ،عیوبی دًیب ٍ ثٍِیضُ

ًؿٞز١بیپیؿسٝغسٗبی٠دازیً٠زُّ"آختسیٔٗٚجتبءٝإدٜ١تد "ٟثت٠آ١ٙتب

جبیگبُّبی ٍالؼیؽبى -

چْزُی خٌذاى وَدوبى را دیذ ٍ آًبى را ثز عز

هیتَاى


ٗحّٞؾدٟثٞدثبٝظیل٠یتوٞیتٝدزقٞزتٓصٕٝدز٢ٛبیتٛجبت٢ٛبد١بی

ّبیؽبى  -هؾبّذُ ًوَد وِ
عبل 
ّنعي ٍ 
ّبیؽبى ٍ ثبسی ثب 
والط 

یؼٌی در عز

ٗبٓیػ٘د(ٟثساغبظاقْ"ثػیبزثصزٍاغتثسایؾٌػتختٞزدٛ،)"ٙوؿتی

رصین جوَْری اعالهی ثب توبهی اػَاى ٍ اًصبرػ ثِ سیز وؾیذُ ؽَد ٍ پزچن

حیبتیایلبءٞ٘ٛدٛد.

پٌِْی ایزاى ثِ اّتشاس در آیذ .ایي آى
سحوتوؾبى در 

حبوویت وبرگزاى ٍ

تٜبهمًٔیدیایٚثٞدًت٠اٛلجتبزٗتبٓی،دزحتبٓیًتٞٗ٠جتتتسؿیتتزؾتد

خیبثبىّب را

چْزُی

ًظبهیعت وِ

خَاُ وَدوبى اعت ٍ ایي آى
دل 
جبهؼِی 


اهتكبدیدزًٞتبٟٗدتاغت،اٗبثبػثایجبدثیثجبتیثیؽتتسٝػتدٕهًؼیتت

عَءاعتفبدُّبی

جبیگشیي
دگزگَى خَاّذ عبخت ٍ رًگ اًغبًیت ٍ ؽبداثی را 

دزثٜٔدٗدتٗیؾٞد.ث٠ایٚتستیتِٗ،دافٝغٞئیصی٠ً،اشغبّ١تبی1970

جٌغی ٍ اعتثوبر وَدوبى خَاّذ ًوَد.

تباٝاخسغبّ١بی1990دزُیتستلػتیسٗتدإٝایتٚتحتٞالتثٞدٛتد،اغتتدالّ
ًسدٛدً٠دیسیبشٝد-ثبتٞج٠ث٠ج٢بٛیؾتدٗٙتبٓیٝػتدٕاٌٗتبٗٙتدیسیت

شباٌّگراد

ًسدٙآٙدزایٚغًح-حجبةزٝثٜبیٗبٓیثسكساشپبیت٠یتٓٞیتدیزاًتدثت٠


احت٘بّشیبدٜٗجسث٠غوٞيیثصزٍدزغًحغبّ١بی1930خٞا١دؾتد.اٗتب

در شزایظ دیکتبتَری اهپزیبلیستی ،تٌْب یک هجبرسُی سیبسی ًظبهی هیتَاًد پیشزٍ ٍاقعی را ثٍِجَد آٍرد!

پیبم سیبّکل

ًشزیِ سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي

سبل اٍل ،شوبرُ  -5صفحُِ  ،6تیز 9991

ای٠ًٚآیبچٜتیٚكسٝپبؾتیػظتیٖٗتبٓیُ،تسهتسازثتٞدزهد١تدٗ،تیتٞاٛتد

ً٘يٞ٘ٛدٝاٛحًبوآٙزاؾتبةث ؿید.چیصیًتٗ٠تباٗتسٝشدزجبٗؼت٠ثت٠

ٗبٓیؾدٙزاٗتٞهق٘ٛبیداشٛظسآٛبٙث٠ػٜٞاٙیيغؤاًّٗتسحٝثتبشثتبهی

ٗثبث٠یيًْؾب١دآ١ٙػتیٖٗٞنٞػیغتً٠ؾبیدثتٞاٙآٙزا"ٗبٓیؾدٙ

ٗبٛد)09(.

يجوٛ"٠بٕ٢ٛتبد.يجتنٗؿتب١داتدیٞیتد١تبزٝی("،)David Harveyغیػتتٖ

تٞپٞزٝكػٌیٗیٞٛیػد":دزػكسٗبٓی،غسٗبی٠یٗبٓیػ٘دتبًغسٗبی٠یٗتبٓی
زاح٘بیتٗبٓیٗیًٜتد" )00(.ثٜتبثسای،ٚتٓٞیتددزد١ت١٠تبیاخیتسثت٠يتسش

اػتجبزیایٜيتجدیْث ...٠ا١تسٕٗتدز٘٢ٗٙتیثتسایاغتت ساتثتسٝتتٞغتى
یٗبٓیاشثوی٠یج٘ؼیتؾدٟاغت)04(.


غسٗبی٠

كصایٜد ٟایتبثغًػتًٝبزثػیبزغٞدآٝزتسثبشغبشیتساشٗبٓیؾدٟاغتت.ثتب


دزغبّ١بیاخیس،دغت٘صدًبزُساٙث٘١٠ساٟاؾتـبّزاًدؾدٟاغت،دزحبٓی

ٗٞتٞزثصزٍاٛجبؾتغتسٗبی٠دزتٓٞیتددیِتس٘١ت٠یغتیٜٔدز١بثت٠حسًتت

ً٠دزآٗدٛٝبثساثسیثسٝت١سدٝث٠ؾدتاكصایؽیبكت٠اٛتد.دزغتبّ1976


دز٘ٛیآیدٓ،راٗٞتٞزذخیسٟیانًسازیتٞغتؼ٠یٗتبٓیجتبیآٙزاُسكتت.

یيدزقداشٗسك٠تسیٚخبٞٛاز١بدزایبالتٗتحدٟقبحتثیؽاش9دزقتداش

زؾداؾتـبّٝغٞددزث ؽٗبٓی،ثی٘ٗٝ٠ػتـالت()FIREثت٠ت٢یتیجاهتكتبد

دزآٗدتٓٞیدؾدٟیًؿتٞزثٞدٛتد،تتبغتبّ2007ایتٚغتٖ٢ثت24٠دزقتد

ً٘يٞ٘ٛد،دزحبٓیً٠زؾدغٞداُسا٠ٛیدازائی١بیٗتبٓیٜٗجتسثتٛ٠تٞػی

اكصایؽیبكت٠ثٞد.ثتساغتبظُلتت١٠تبیزاُتٞزإزاجتبRaghuram Rajan(ٙ

"تأثیسثسٝت"ؾدً٠ثباغتلبدٟاشث ؽٗؼیٜیاشغتٞدغتسٗبی٠یثت٠دغتت

)(اهتكبدداٙازؾدغبثنقٜدٝمثیٚآ٘ٔٔتیپت،)IMF(ّٞاش"١تسدالزاشزؾتد

آٗدٟاشدازائیتودیسؾدٟث٠اكصایؽهیتقٝازٗكتبزفٓتًٞعاٛجبٗیتدٝدز

ثیٚغبّ١تبی2007ٝ1976تٓٞیتدؾتدٟ

دزآٗدٝاهؼیً[٠دزایبالتٗتحد]ٟ

ٛتیجٞٗ٠جتتحسیيغتسٗبیُ٠ترازیُسدیتد.حتتبثتسایاهؿتبزٝغتیغٗیبٛت٠

ثٞد58،غٜتآٙث٠جیتیيدزقدثتبالئیخبٞٛاز١تبزكتت".دزغتبّ،2007

( اغتبداً،ٙبزٜٗداٙدٓٝتٗ،دیساٙغًٞحپبییٜیًٝبزُساٗٙب١س)تٞزٕغسیغ

جبٙپبٓػتٗ)John Paulson(ٙٞتدیسقتٜدٝمپتسچیٚثت٠ت٢ٜتبئیٗ3یٔیتبزدٝ

هی٘تدازایی،ث ؽثصزُیاشؾبؿٔیٚقبحتٗػٌٚزاهبدزٞ٘ٛدً٠اشيسین

ٗ700یٔیٙٞدالز،یؼٜیحدٝد40000ثساثسٗتٞغىدزآٗدخبٞٛازدزًؿٞز،زا

یخب١٠ٛبیختٞیؽثتٗ٠كتسفثپسداشٛتد.

غٞدغسٗبی"٠

ثد١یجدید،ظب١ساً"

ث٠دغتآٝزد.ثیٚغبّ١بی،2007ٝ1989غ٘٢یً٠اشًْثسٝتدزاختیتبز

(  )04دزایٚزٝؼُ،ػتسؼثد١یثبػثاكصایؽهی٘تدازاییؾدٝ،ایٚثت٠

5دزقدثبالئیدازٛدُبٙثتسٝتدزایتبالتٗتحتدٟثتٞداش59دزقتدثت62٠

ٞٛث٠یخٞدثُ٠ػتسؼثیؽتسثد١یً٠ثبشٖٞٗ١جتاكصایؽثیؽتسهی٘ت

دزقداكصایؽیبكت٠ً،ثػیبزكساتساشثسٝت95دزقدپبئیٜیج٘ؼیتتاغتت.

دازایی١بٝؿیسٟؾد،ٟیؼٜیث٠یيحجبةٜٗجسُسدید.


غبثو٠یثبشازٗػٌٚث٢سٟ


یٗتٞغىقبحتٗػٌٚثسایٗدتیاشزٛٝنثی
يجو٠

ثد١یتحتؾسایىزًٞدثٗٞیٗ،یتٞاٛدث٠ػٜٞاٙدازٝییِٛسیػت٠ؾٞدً٠ث٠

غسپبًسدٙاهتكبدخدٗتٗیًٜد.ثتبایتٚحتبّاغتتلبدٟاشدٝش١تبی٘١تٞازٟ

تسآ٠ً،ٙچٜیٚزٛٝدیآٙزاایجبةٗیًٜد١،تی ًٌ٘تیثتسایؿٔجت٠ثتس

ثیؽ
شٗی٠ٜیثی٘بزی٘ٛیًٜدٝدزخدٗتثت٠ایجتبدكبجؼت٠یدزاشٗتدتػتٞازل
یآ،ٙدإیبتٔ٠یزًٞدٗ-بٓیؾتدٙ


حبقْٛٝتیج٠
جبٛجیخبـخٞدٗیثبؾد.

ثُسد،اٗباًٜٙٞثتبٝزؾٌػتتُ٠تیثتبشازٗػتٌٚدزحتبّاشدغتتدادٙتؼتبدّ
خٞیؽاٛد.ایٚاكصایؽٛبثساثسیدزتٞشیغدزآٗدٝثسٝتدزػكسٗبٓیؾدٙ
ث٠قٞزت"تلبٝتكصایٜدٟثیٚتتساشؿٜتیٝتتساشكویتسدزآٗتدٟاغتت".ایتٚ
"اِػ٘بّقسك٠جٞییٝزیبنتاججبزی"دٗٝیغتً٠ثت٠توٞیتتٜٗتبكغُتصاف
آٝیً٘يٗیًٜد)04(.

اغت.جدیثٞدٙایٚتٔ٠اٗسٝشدزایٝٚاهؼیتتٗؿتٞ٢داغتتًت٠غتسٗبیٝ٠

اكصایؽغسیغدزآٗدٝثسٝتهًتثٜدیؾدٟدزد١٠١بیاخیساٛؼٌبظزؾد

دٓٝتآ١ٙی پبغ یثسایثحساٙػظیٖٗبٓیٝزًٞدثصزٍحبّحبنسٛدازد

ٕ[ؾتسًت١تبٝ
ؿٔظتٝت٘سًصغتسٗبی٠اغتت.دزغتبّ،2000دزاٝتادؿتب 

جصای٠ًٚثبازهبٕتسیٔیٙٞدالزی،ثب١دفاػ٘بّٛلٞذٗجدددزثتد١یتٜٔجتبز

ٗؤغػبتٗ-تسجٖ]ٝؾٞز١ٝیجبٗٙتستجىثتبحجتبةجدیتداهتكتبدی،ازشؼ

ؾدٟیغیػتٖ،ث٠ن٘بٛتٗؤغػبتٗبٓیٝغسٗبیُ٠رازا(ٙؾسًت١تبٝاكتساد

تسًیتٝادؿبٕ١بیج٢تبٛیثت3/4٠تسیٔیتٙٞدالزاكتصایؽیبكتتًت٠پتعاش

١سد)ٝثپسداشد.ایٚدیٜبٗیػٖٗبٓیؾدٙدززاثً٠ثتبشٗیٜت٠یاهتكتبدزاًتد

تسًیدٙحجبةاهتكبدیث٠ؾدتًتب١ؽپیتداًتسد.ایتٚزًتٞزد(ثتٗ٠ل٢تٕٞ

ٗؼ٘بیاٛحكبزغسٗبی٠یٗبٓیاغتت٘١.تبٙيتٞزًت٠تٞپٞزٝكػتٌیٗؿتب١دٟ

ٝاهؼی)ت٢ٜتبدزغتبّ،2007دزٗوًتغاٝتحجتبةٗػتٌِٜ١،ٚتبٗیًت٠ازشؼ

ٞ٘ٛد"،تٜبهمآؾٌبزٛظبٕغسٗبی٠دازی"دزآؿبشهسٙثیػتٝیٌٖایٚاغتت

تسًیتٝادؿبٕ١بیج٢بٛیث٠ثیؽاش4تسیٔیٙٞدالزاكصایؽیبكت،ؾٌػت٠ؾد

ًٞٛ"٠آٝزی١بیٗبٓیٝزؾد"ٗستجىثب"ُػتسؼكسنیقٜؼتی"١ػتٜدً،ت٠

ٝٝهتیً٠حجبةٗػٌٚتسًیدً،تب١ؽپیتداًتسدٛ.تیجت٠یت٘تبٕایتٚكؼبٓیتت

ایتتٚدزٝاهتتغثتتٗ٠ؼٜتبیاكتتصٝدٙغیػتتت٘بتیيثتت٠زًتتٞدٝغتتوٞواهتكتتبدی

ادؿبٗیً،ب١ؽدزتؼدادٗؤغػبتیً٠قتٜبیغٗ٢تٖزاًٜتتسّٗتیًٜٜتد،ثتٞدٟ

ٗیثبؾد)09(.


اغت.ایٚاكصایؽاٛحكبز(یباٛحكبزچٜدجبٛج)٠دزغبّ١تبیاخیتسثتٝ٠یتطٟدز

ًقغِی پبیبى هٌغقی سزهبیِداری
ثٜبثسایٗ،ٚبٓیؾدٙدزحبٓیً٠اشيسینزٛٝدُػتسؼثتبشازٗػتٌٞٗٚجتت
اكصایؽاٛجبؾتغسٗبی٠ؾد٢ٛ،بیتبًث٠كسغبیؽًتْٛظتٖاهتكتبدیٝاجت٘تبػی

خٞدث ؽٗبٓیٗؿٞ٢دثٞدٟاغت.ث٠ایٚتستیتت،غت٘٢یًت٠اشدازایتی١تبی
قٜؼتیآٗسیٌبدزاختیبزدٟػدداشثستسیٚثِٜب١ٟبیٗ تٔىٗتبٓیغتت،

ٗبٓی-
ثیٚغبّ١بی2008ٝ1990ؾؽثبزاكتصایؽیبكتت٠اغتتٝاش10دزقتدثت٠
60دزقدزغیدٟاغت)06(.

اس یک عزف شزط پیزٍسی هجبرسُی هسلحبًِ ثسیج تَدُّب است  -چِ اس ًظز سیبسی ٍ چِ اس ًظز ًظبهی ٍ -اس عزف دیگز ،ثسیج تَدُّب جش اس راُ هجبرسُی هسلحبًِ اهکبىپذیز ًیست!

پیبم سیبّکل

ًشزیِ سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي

سبل اٍل ،شوبرُ  -5صفحِی  ،7تیز 9991

ایٚتجصیٝ٠تحٔیًْ٠چتُٛٞ٠تٗ٠تبٓیؾتدٛ،ٙتبثساثسیدزدزآٗتد،ثتسٝتٝ

"ػكسيالیی"غسٗبی٠دازیاٛحكبزیاشغبّ1950تبٛ،1973بثساثسیدزتٓٞید

هدزتزاث٠اٝتزغبٛید،ٟثٗ٠بً٘يٗیًٜدتبایٚدیدُبً،ٟت٠ایٜتيدزثتیٚ

ٛبخبٓفداخٔیغسا٠ٛثیٚثسٝتٜ٘دتسیٝٚكویستسیٜٗٚبينج٢تبٙاش15ثساثتس

چپزایجاغتٗ،جٜیثسایٛ٠ًٚئٓٞیجسآیػتٖیتبظ٢تٞزایتدئٞٓٞضیثتبشازآشاد

ث13٠ثساثسًب١ؽیبكت،دزدٝزاٙاٛحكبزغسٗبی٠یٗبٓیایٚزٛٝدٗؼٌتٞظ

اكسايیٜٗجغاقٔیثػیبزیاشٗؼظالتاٗسٝشیٚاهتكبداغتزاث٠ختٞثیدزى

ُسدیتتدٝدزپبیتتبٙهتتسٙثتتبؾتتٌبفٗجتتددزٝثتت٠زؾتتد،ثتت19٠دزثساثتتس1

دزػٞلٛ،ئٓٞیجسآیػٖث٢تساغتً٠ثٗ٠ثبث٠ثیبٙغیبغیپبغخغتسٗبی٠

٘ٛبئیٖ.

زغید)49(.

ث٠دإزًتٞد–ٗتبٓیؾتدٙدیتدٟؾتٞد.ثٜتبثسایٚاكتساوحتبًٖثتسثتبشازیتب
ج٢تُیسیٛئٓٞیجسآیاٛحكبزغسٗبی٠یٗبٓیایٜيث٠چیصیتجدیْؾتدٟاغتت
ً٠دزثػتسثصزٍتسیٚثحساٙاهتكبدیپعاشغبّ١بی،1930حتبدٓٝتٛیتص
هبدزث٠پبغخٗؤثسث٠آ٘ٛٙیثبؾدٓ.تراً،تْ١صیٜت١٠تبیدٓٝتتدزشٗیٜت٠ی

ٗحسى١بیاهتكبدیدزایبالتٗتحد،ٟثتبٗحتسى١تبیٛتبچیصدٓٝتتكتدزاّ
تحتزیبغتاٝثبٗبً٠ثبًب١ؽػ٘یندز١صی١٠ٜبیایبٓتیٗٝحٔتیػ٘تالًخٜثتب
ؾد،ٟظسفدٝغبُّرؾت٠توسیجبًقلسثٞدٟاغت)41(.

ٗبٓیؾدٙاٛجبؾتدزٗسًصغیػتٖ،ثبح٘بیتٝپؿتٞا٠ٛیغیبغتٛئتٓٞیجسآی،
ت.ثت٠جتبی
١سچ٠ثیؽتسیيزضیٖج٢بٛی"ؾٞىدزٗبٛی"زاایجبدً تسدٟاغت 

"ٗسٍآغبٙاجبزٟدٜ١د"ٟیًیٜصٗ،بؾب١دت٢دیدٗسٍشایتوسیجبًٌ٠٘١چیتص
ٙيتتٞزًتتٛ٠تتبئٗٞی
دیِتتسدزجبٗؼتتٝ٠يجیؼتتت١ػتتتیٖ.ػٞاهتتتایتت٘١،ٚتتب 
دزًتبةاؼثٛ٠بٕ"دًتسیٚؾٞى"ًٗسحًسد،ثػتیبز

ًالی)Naomi Klein(ٚ
كساتساشثػتتسٗتبٓیؾتدٙاٛجبؾتتٗتستجىثتبدٝزاٛٙئتٓٞیجسآیاغتتٝثت٠
ٗج٘ٞػ٠ایثػیبزُػتسدٟتساشپیبٗد١بًٗ٠یتٞاٛدثت٠ػٜتٞا"ٙغتسٗبی٠دازی

ثٛ٠ظسٗیزغدً٠دٓٝتدز١سغًحی،تٞغىيسكدازاٙایتدئٞٓٞضیثتبشاز،

كبجؼ"٠تٞقیقؾٞدٝ،غؼتیبكت٠اغتً٠ث٠ؾٌٔیآؾٌبزخٞدزادزُػتسؼ


ح٘ٔ٠ثً٠ػسیثٞدجت٠دٓٝتتٝتتسظؿیسًٜٗوتیاشتتٞزٕ،اشغتیسحسًتت

زٝشاكصٛٙٝبثساثسیاهتكبدیٝاجت٘بػی،ػ٘یتنتتسؾتدٙثتیثجتبتیُ،ػتتسؼ

خٞیؽثبشایػتبدٟاغت١.ی یياشایٚدزچبزچٞة"چِٗ"٠ٛٞلٗٞ٢یٛدازد،ث٠

ٛظبٗیُسیٝجٝ،َٜت سیتظب١ساًؿیسهبثْتٞهقٗحیىشیػتغیبزٟٛؿتبٙ

ثٛ٠ظسٗیزغدً٠ث٠يتسشكصایٜتدٟای

هّٞپبًّس":)Paul Krugman(ُٚ٘ٝ

ٗید١د)40(.


٘١بٜٛددٓٝتیدائٖدززًٞدٝثیٌبزیثبالثبؾد")40(.

پیؽاشای١ٚسُصجَٜٝدزُیسیثیٗٚبٌٓیتخكٞقیٛٝیبش١بیاجت٘بػی(حتب

٘١یٗٚؿٌْاغبغیدزدیِسًؿٞز١بیپیؿسكت٠یغتسٗبی٠دازیٛیتصٗؿتٞ٢د

ثوبء)اٛػبٙتبث٠ایٚاٛداشٟػسیبٛٙجٞدٟاغت.دزٛتیج،٠پیؽاشای١ٚسُصٛیبش

اغت .دزغًحج٢بٛی،زؾدًُٜددزٗسًصغیػتٖثٜٗ٠صٓت٠یٝاهؼیتتٗػتٔى

ث٠اٛوالةتبث٠ایٚاٛداشٖٗٝ٢ٟٗجسٕٛجٞدٟاغت.ث٠جبیغیػتٖج٢بٛیً٠ثت٠

ؾدٙاغت،چیصیًٗ٠یتٞاٙآٙزا"كبشجدیداٗپسیبٓیػٖٗتبٓی"

ًٜٛٞیج٢بٛی

يٞزًبْٗدزخدٗتث٠دغتآٝزدٙپّٞاغتٗ،بٛیبشثت٠ایجتبدجبٗؼت٠ئتی

خٞاٛدٛ .سهثػیبزثبالیاغتث٘بز،زیؿت٠دزدغتت٘صد١بیٛتبچیصدزًؿتٞز١بی

جدیددازیًٖ٠دززاغتبیثساثسیٝاهؼیٝتٞغؼ٠یاٛػبٛیپبیدازثبؾتدیؼٜتی

پیساٗٛٞیقبدزاتُسا،اشج٘ٔ"٠اهتكبد١بیدزحبّظٞ٢ز"،ثٗ٠بشادج٢بٛیًت٠

غٞغیبٓیػٖثسایهسٙثیػتٝیٌٖ.

١ی ًجب٘ٛیتٞاٛدث٠ؾٌٔیغتٞدآٝزدزشٗیٜت٠یتٓٞیتدجترةؾتٞد،زؾتد
ث ؿتیدٟاغتت.قتبدزاتچٜتیٚاهتكتبد١بییٝاثػتت٠ثتٗ٠كتسفاهتكتتبد١بی

زیروًیهَب:
ٗ -94یٌْ ًبٌِٓی" ،تئٞزی پٞیبئی اهتكبدی"( ٛیٞیٞزى ،آُٞغتٞظ إًِٔ .ی ،)1969 ،قلح٠ی .161

ثسٝتٜ٘تد،ثت ٠خكتٞـایتبالتٗتحتدٟثتبآٙحػتبةًػتسیثٞدجت٠یػظتیٖ

٘١چٜیِٛ ٚبًٜ ٟید ث ٠ضٝشف اغتیٜدّ(" ،)Josef Steindlثٔٞؽ  ٝزًٞد دز غسٗبی٠دازی آٗسیٌب"(

كؼٔیاؼٗ،یثبؾتد.دزػتیٚحتبّٗ،تبشادُػتتسدٟایًت٠دزایتٚاهتكتبد١بی

ٛیٞیٞزى،اٛتؿبزاتٗبٛتٔیزیٞی،)1976،ٞقلحبت130تب.137

قبدزاتی"دزحبّظٞ٢ز"ایجبدؾد،ٟجرةثبشاز١بیثػتیبزهتٞیغتسٗبی٠دز
ؾ٘بّج٢بٗٙیُتسدد،جتبئیًت٠چٜتیٗٚتبشادج٢تبٛیدزختدٗتثت٠توٞیتت

-96تٞپٞزٝكػٌیثبؾسٝعاشٗوبٓ٠یغبًّ1937بٌِٓیدزٗٞزد"اقْاكصایؽزیػي"،اغتتدالّٗتی
ًٜدًً٠بٌِٓیٝاغتیٜدّثبتهبد١بیٗٞجٞددزغًحٗؤغػتبتدزاتٌتبءثت٠تتأٗیٗٚتبٓیختبزجیٝ
پعاٛداشٗبٓيیباجبزٟدٜ١د(ٟث٠ػٜٞا ٗٙبٓلتثبٜٗبثغداخٔیؾسًت١تب)دزغتسٗبیُ٠ترازیٗتبٓی،
ثسخٞزدُػتسدٟایداؾتٜد.ثبایٚحبّ،ای١ٚسُصث٠تئٞزی"تٞزٕاػتجبزی"یبادؿبٕثتبٗل٢تٗٞیٗتبٓی

پسٝغتت٠یٗتتبٓیؾتتدٙاٛجبؾتتتً،تتٗ٠ت٘سًتتصدزًؿتتٞز١بیثسٝتٜ٘تتداغتتت،

تئٞزی١بیاختتالّ

ث٠ػٜٞاٙاثصازیثسایاكصایؽتوبنبیًْ،تٞغؼٛ٠یبكتِٛ.بًٜٟیدث٠تٞپٞزٝكػٌی"،

ٗیؾٞد.اشایٚز"،ٝحجبةزؾد"ٗستجىثبٗبٓیؾد٘١،ٙبً٠ُٛٞٙت٠پساث٢تبت

ٗبٓی"،قلحبت109تب130؛ٗیًٌْبٌِٓی"،اقْاكصایؽزیػي"ٗ،جٔت٠یاًٜٗٞیٌتبدٝزٟی،4ؾت٘بزٟی
،16غبّ،1937قلحبت001تب.009

پبتٜبیتتي()Prabhat Patnaikدز"ثحتتساٙغتتبختبزیغتتسٗبی٠دازی"اغتتتدالّ

-01ثبزاٝٙغٞئیصی"،غسٗبی٠یاٛحكبزی”،قلحبت096تب.000

ئیاٛجبؾتدزغتًحج٢تبٗٙجٜتیثتس":اكتصایؽٛتبثساثسی
ًٜدٗؿٌْزیؿ ٠

ٗی

١بیػ٘دٟدزایٚجب ؾبْٗ ثد١یخبِٛی،تجبزی ٝدٓٝتی( ٗٔی،ایبٓتیٗ ٝحٔی)

ٗ -00ج٘ٞعثد١ی

دزآٗتددزغساغتسج٢تبٝٙت٘بیتْج٢تبٛیثتسایكصٛٝتیٗتبشاد"زا"اغتتتبز"

ٗیثبؾد؛ كدزاّ زشزُ ،ٝسدؼ ٝج ٟٞحػبة١بی ایبالت ٗتحد ،ٟجد١ّٝبی اّ ٝ 1 .اّ2 .؛ ُصازؼ


ٗیًٜد)44(.


اهتكبدی زئیعج٘ٞ٢ز ،غبّ،2006جدّٝة78 -؛٘١چٜیِٛٚبًٜٟیدث٠كبغتسِٗٝداف" ،ثحساٙ
ثصزٍٗبٓی"،قلحبت.09ٝ04
،قلح٠ی.8

پیسٝشیغسٗبی٠یٗبٓی"

-04غٞئیصی"،

ػالزؿٖ"ج٢بٗٙػًح"ٗلب١یٖآٗبزیٝازهبٗیٜٗتؿسؾدٟتٞغىٛظبٕٗبٜٛتد
تٗٞبظكسایدٗ،)Thomas Friedman(ٚاختالكبتاٗپسیبٓیػتیاشثػیبزیج٢بت
دزحبّؾدیدتسؾدٛ،ٙبثساثسیدزًٙٝؿٞز١بثیؽتس٘١ٝچٜتیٚتهتبدثتیٚ
ثسٝتٜ٘دتسیٝٚكویستسیٜٗٚبينًٝؿٞز١بٛیصتؿدیدُسدیدٟاغت.اُتسدز

تعزض ،جَّز سیبست پزٍلتزی است!

٠٘١اؼ ثً ٠جب پبیب ٙخٞا١د یبكت؟" ٗبٛتٔی
١ -09سی ِٗداف  ٝپبّ إ .غٞئیصی" ،ثی ثجبتی ٗبٓی :
زیٞی،ٞدٝزٟی،90ؾ٘بزٟیٞٛ( 6اٗجس،)0644قلحبت 04تب "ٝ،49زًٞدٝاٛلجبزٗبٓی"،قلحبت
019تب.014
-00ضاٙتٞپٞزٝكػٌی"،حٌ٘تِٗٔيٝغیبغتيجوبتٗتٞغى"ٗ،بٛتٔیزیٞیت،ٞدٝزٟی،62ؾت٘بزٟی
،قلح٠ی.04

(0غپتبٗجس)4101
ًیٜصخٞدث٠یيٌٛت٠یاثسٜٗلیثسٝتاؾبزًٟسدً٠

،قلح٠ی.11

-04تٞپٞزٝكػٌی"،حٌ٘تِٗٔي"

هزگ ثز اهپزیبلیسن ٍ سگّبی سًجیزیاش!

ًشزیِ سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي

پیبم سیبّکل

سبل اٍل ،شوبرُ  -5صفحِی  ،8تیز 9991

ثٞٗ٠جتآُٙسایؽزًٞدی(ًب١ؽٗیصاٙث٢سٟٝزی غسٗبی)٠ث٠ؾٌْٜٗلیتبًثیسثسثٞزظغ٢بٕ
دٜ١دُٟبٙؾدٟٝایٚخٞدغپعث٠تؿدیدزًٞد

ٗیُرازد،دزٛتیجٜٗ٠جسثً٠ب١ؽٗكسفاجبزٟ
،قلح٠ی.319تٞزٕهی٘تدازایی،ث٘١٠ساٟكسٝپبؾی

ٗیاٛجبٗدِٛ.بًٜٟیدثً٠یٜص،تئٞزیػ٘ٗٞی

دٜ١دُٟبٙ


زاكساتساشاجبزٟ
دٝزاٗٙبٓیؾدٙدزپیآ"ٖ١،ٙاثسثسٝت" "ٖ١ٝاثسٜٗلیثسٝت" 
ٛػجتبًًٖ٠ً،ث٠غًحٝغیؼیاشاهؿبزٗتٞغىُػتسؼدادٟاغت.
پبیبٙغسٗبی٠یٗبٓی"،قلحبت.9ٝ8

-09تٞپٞزٝكػٌی"،
،قلح٠ی.404

١-04بزٝیٗ"،ؼ٘بیغسٗبی"٠
 -04زاُٞزإ ت .زاجب ،)Raghuram G. Rajan( ٙخًٞو ُػْ (پسیٜػت :ٙٞاٛتؿبزات داٛؿِبٟ
پسیٜػت8 ،)2010 ،ٙٞ؛ ادٝازد ٓٝ .ٙق " ،زٛٝد١بی اخیس دز ثسٝت خبِٛی دز ایبالت ٗتحد :ٟاكصایؽ
ٗؤغػ٠ی اهتكبد ٓٞی ،غٜد

ث ٠زٝش زغبٛی تب غبّ " ،2007
ثد١ی  ٝكؿبز ثس يجو٠ی ٗتٞغى –  
ؾ٘بزٟی ٗ( 589بزظ http://levy.org ،11 ،)2010؛ آزتٞز ةًٜ .یٌْ (،)Arthur B. Kennickell

حٞنچ١٠ب"  دزآٗد  ٝثسٝت دز ایبالت ٗتحد ،ٟاش غبّ  1989تب "،2007غٜد ١یئت

جسیب١ٙب  ٝ

"
ٗدیسٟیكدزاّزشز 2009،ٝتب،)2009(23قلحبت 63ٝ44؛تٞپٞزٝكػٌی"،حٌ٘تِٗٔي"،قلحبت

.00ٝ04
-06ثٔٗٞجسٍ،چؿٖاٛداشآ،8،bloomberg.com،2010.ٕٝ.دغتسغیث٠تبزیخ2010/8/28؛آٝ.
ٕ.دز غبّٝ" ،2007اّاغتسیتضٝزٛبّ 3،ضاٞٛی2008٠؛ غبّزًٞزد آٛ ،".ٕ ٝ.یٞیٞزىتبی٘ص18،
دغبٗجس 2006؛كٔٞید ٞٛزیع"،ثسایًٜتسّ دزپسداخت،حوٞم ٗب١ب٠ٛدز ٝاّاغتسیت"ٛ ،یٞیٞزى
تبی٘ص 30 ،اًتجس 2009؛ ٜ١سی ًبك٘ٗ ،)Henry Kaufman( ٚػیس دغتیبثی ث ٠اقالحبت ٗبٓی (
ٞ١ثٛ ،Hoboken ًٚٞیٞجسغی :جبٝ ٙیٔی  ٝپػسا ،)2009 ،John Wiley and Sons  ٙقلحبت ،97
 .490ٝ019ث٠ؾٌْغٜتیً،تتدزغیاهتكبدٗػبئْجدیدثٞزظزاث٠ػٜٞاٙػبٗٔیثسایاكصایؽ
ُػتسؼكؼبٓیت١بیادؿبٗیدز ٝاهغث٠ؾٌٔی ثسجػت٠

غسٗبی٠دز غسٗبیُ٠رازی ٗؼسكیٗیًٜٜد.
ایٚحویوتزاٛؿبٗٙید١دً٠چٜیٚاٗسیثٛ٠دزتزهٗید١دٝاًثسكؼبٓیت١بیثٞزظث٠غ٘ت

اكصایؽغٞدٗبٓی١دایتٗیؾٞد.

 -41پبّ ًس" ،)Paul Krugman( ُٚ٘ٝآٗسیٌب ث ٠تبزیٌی ٗیزٝد"ٛ ،یٞیٞزى تبی٘ص 8 ،اٝت .2010
١بیكدزاّثبًب١ؽ١صی١٠ٜبیایبٓتیٗٝحٔیتٌسازتجسث٠یغبّ١بی1930اغت.


ی١صی٠ٜ

ٗج٘ٞػ٠
ِٛبًٜ ٟید ث" ٠هسازداد جدید تحت زیبغت اٝثبٗب؟"ٞٛ ،ؾت٠ی جب ٙثٔی٘ی كبغتس( John Bellamy
ٝزاثستدثٔیٗٞيچػٜی(ٗ،)Robert W. McChesneyبٛتٔیزیٞی،ٞدٝزٟی،60ؾ٘بزٟی9

)Foster
(كٞزی،)2009٠قلح2٠تب.3
ً-40س"،ُٚ٘ٝایٚث٢جٞدیٛیػت"ٛ،یٞیٞزىتبی٘ص6،اٝت.2010
 -44پساث٢بت پبتٜبیي" ،ثحسا ٙغبختبزی غسٗبی٠دازی"ٗ ،جٔ٠ی ٗبٛتٔی زیٞی 3 ،ٞاٝت 2010؛ زاجب،ٙ
خًٞوُػْ،قلح٠ی..6
 -49دز غبّ   1992ؾٌبف ثی ٚثستٜ٘دتسی ٝ ٚكویستسیً ٚؿٞز  72دز ثساثس  1ثٞد .آِٞٛظ
چؿٖاٛداش ١صاز( "ٟپبزیعٗ :سًص تٞغؼ،OECD ،٠
ٗدیػ" ،)Angus Maddison(ٙٞاهتكبد ج٢ب  :ٙ
اٛداشُٟیسی ٛبثساثس١بی

 ،)2001قلح125 ٠؛ ثساٗ ٌٞٛیالٝٞٛی (" ،)Branko Milanovicج٢بٗ ٙجصا :
ثیٚآ٘ٔٔیٝج٢بٛی" (پسیٜػت :ٙٞاٛتؿبزاتداٛؿِبٟپسیٜػت،ٙٞغبّ،)2005قلحبت 01تب 90ٝ 41تب

 .81تٗٞبظ ّ .كسایدٗ" ،ٚج٢بٗ ٙػًح اغت" (ٛیٞیٞزى :كبززاز ،اغتساٝظ  ٝجیسًٝع( Farrar,
.)2005،)Straus and Giroux
ٛ-40بئٗٞیًالی"،ٚدًتسیٚؾٞى:ظٞ٢زغتسٗبی٠دازیكبجؼتٛ("٠یٞیتٞزىٜ١:تسیٓٞ١تت( Henry

 24خزداد  9917ثزاثز ثب  94صٍئي 9928

.2007،)Holt
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