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ًکبتی پیساهَى هجبشات اعدام

در طَل حاکویت رشین ٍابستِ بِ اهپریالیسن جوَْری اسالهی ،هجازات اعذام بِ شکل گستردُای تَسط

تبزیخ تَلد 91 :آذز  9528ثساثس ثب  59دسبهجس 9879

ایي رشین جٌایتکار ،جْت سرکَب هخالفیي بِ کار گرفتِ شذُ است .تعذاد ایي اعذامّا آى قدذر زیداد
بَدُ است کِ حتا بر اساس گسارشّای سازهاىّای بیيالوللی حقَق بشدری ًیدس ،کشدَر ایدراى از ً در
تعذاد اعذامّائی کِ در آى صَرت هیگیرد ،دٍهیي کشَر در جْاى هیباشذ.

ادامٍ در صفحٍی 2

فقر فساینده در آمریکا
ث ٝساػتی ایٗ چ ٝخبٔٔٝایػت و ٝدِٚتٔشداٖ آٔشیىبئی ثشای ٔیّیٖٞٛب ا٘ؼبٖ ٔحش ْٚػبختٝا٘ذ؟
یهؿـٓ اص خٕٔیت ایٗ وـٛس دس صیش خي فمشا٘ذ  ٚیهؿـٓ دیٍش آٖ ،فبلذ ثیٕٞٝبی دسٔب٘یا٘ذ.
ثیؾ اص ثیؼت ٚپٙح ٔیّی٘ ٖٛفش  ٓٞثیىبسا٘ذ ٞ ٚضاساٖ وٛدن دس خیبثبٖٞب دس پی ِمٕٝای ٘بٖ ٔیثبؿٙذ
 ٚفحـبء دس ثشٚتٔٙذتشیٗ وـٛس خٟبٖ ثیذاد ٔیوٙذ.

بیهالمللیشدن سرمایهی اوحصاری

ادامٍ در صفحٍی 3

(قسوت دٍم)

ّویي گزایش در ّوِی سهیٌِّا هشَْد است .سهیٌِّائی هاًٌد ارتباطاتً ،زمافشار ،الستیک ساسی ٍ
غیزُ .ایي هَضَع در اسٌاد هزبَط بِ هیشاى ساالًِی هالکیت ٍ ادغام جْاًی شزکتّا تا هقطع 2002
(رسیدى بِ باالتزیي حد ّوِی سهاىّا یعٌی رقن ّ 4زشار ٍ  380هیلیزارد دالر) ٍ ،در افزشایش ٍسزیع
سزهایِگذاری هستقین خارجی(اف دی آی= )FDIکِ بسیار سزیعتز اس درآهد جْاى در حزا افزشایش
است ،هٌعکس هیباشد.

ادامٍ در صفحٍی 5

هسگ ثس زضین ٍاثستِ ثِ اهپسیبلیسن جوَْزی اسالهی!

هغبلت ایي شوبزُ:

ن کاتی پیرامون مجازات اعدا م
فقر فزاینده رد آمری کا
رد یادمان هچ گوارا
نیباللملیشدن سرماهیی انحصاری

ازگبى سیبسی  -تئَزیک سبشهبى  99ثْوي

پیبم سیبّکل

نکاتی پیرامون مجازات اعدام
ادامه اس صفحهی 1

سبل اٍل ،شوبزُ  -7صفحِی  ،5آثبى 9991

ثشای اِٚیٗ ثبس ٔٛهِ ّٛغٔ ٛدبصات آذاْ ،پغ اص ا٘مالة اوتجش دس ؿٛسٚی
ٌٔشح ٔیٌشدد .وٍٙشٜی د ْٚؿٛساٞبٔ ،دبصات آذاْ سا دس ٘ٛأجش ِ 3۱32غٛ
ٔیوٙذِٚ ،ی دس ػبَ ٔ 3۱22دذدٖ آٖ سا ثشلشاس ٔیػبصد .دٚثبس ٜدس ػبَ

دس ٔمبثّ ٝثب ایٗ ٚحـیٌشی ٞبی سطیٓ خٕٟٛسی اػالٔیٔ ،حبفُ سٚؿٗفىشی
خبسج اص وـٛس ،ث ٝؿىُ وؼبِتآٚسی ثحث ِغٔ ٛدبصات آذاْ سا خبسی ػبختٚ ٝ

ٔ 3۱۹2دبصات آذاْ دس ؿٛسٚی ِغٔ ٛیؿٛد  ٚدس ػبَ  ٚ 3۱50دس ساثٌ ٝثب
خشائٓ ػیبػی ثشلشاس ٔیؿٛد .اص ایٗ پغ دس وـٛسٞبی ػشٔبیٝداسی غشثی،

دس ٟ٘بیت ،ثب ٞش ٌٔ ٝ٘ٛدبصات آذأی ثٔ ٝخبِفت ثشخبػتٝا٘ذٟٓٔ .تشیٗ

ٔٛهِ ّٛغٔ ٛدبصات آذاْ ٌٔشح ٔیٌشدد و ٝایٗ أش دس اثتذا كشفٗ ثٝ

اػتذالِی و ٝاص ػٛی ایٗ ٔحبفُ ٌٔشح ٔیٌشدد ،ایٗ اػت وٞ ٝیچ فشدی

خبًش ٘دبت خبٖ خٙبیتوبساٖ خٍٙی إِٓبٖ دس ٔمبثّ ٝثب ؿٛسٚی پغ اص خبتٕٝی

ٔدبص ٘یؼت حك ص٘ذٌٜی  ٚص٘ذٌٜیوشدٖ سا اص فشد دیٍشی ػّت ٕ٘بیذ.

خ ًٙخٟب٘ی د ْٚثٛدِٚ ،ی سفتٝسفت ٝدس وـٛسٞبی دیٍشی ٘یض ٔدبصات آذاْ

اص آٖ خبئی و ٝایٌٗ٘ ٝ٘ٛمٌِ٘ٝشات دس چبسچٛة یه ػیؼتٓ فىشی ٔـخق
ؿىُ ٔی ٌیشد ،اص ٓٙبكش ٔ ٚحبفُ پبػیفیؼت ؤ ٝخبِف ٞشٌ ٝ٘ٛلٟش ٚ
خـ٘ٛت ٞؼتٙذ وبّٔٗ پزیشفتٙی  ٚلبثُ دسن اػت ؤ ٝخبِف ٞشٌ ٝ٘ٛآذأی
ثبؿٙذِٚ ،ی اص افشادی وً ٝشف داس ا٘مالة ٞؼتٙذ ٘ ٚبٌضیش ثبیذ ٔٔتمذ ثبؿٙذ وٝ
ا٘مالة ٕٛٞاس ٜثب لٟش  ٚخـ٘ٛت تٛأْ اػت ،چٙیٗ ٔٛهٌْیشی اػبػٗ پزیشفتٙی

ِغٔ ٛیٌشدد تب خبئی و ٝثش اػبع آخشیٗ ٌضاسؽٞبی ػبصٔبٖ ٓف ٛثیٗإُِّ
" 27وـٛس ٔدبصات آذاْ سا وبّٔٗ ِغ ٛوشدٜا٘ذ".
دس ایٗ خب الصْ ث ٝروش اػت وٓ ٝذْ ٘یبص ثٔ ٝدبصات آذاْ دس ایٗ وـٛسٞب اص
یه ػ ،ٛحبكُ ثٝوبسٌیشی اؿىبَ دیٍشی اص ػشوٛة ٔب٘ٙذ ػشوٛةٞبی

٘یؼت .ثٙبثشایٗ آٖٞب لٌٔٗ ثبیؼتی ٌشفتبس تٙبلن دس ػیؼتٓ فىشیؿبٖ ثبؿٙذ،

التلبدی ،ػیبػی  ٚایذئِٛٛطیه ٔیثبؿذؤ ٝدبِی ث ٝوبسٌشاٖ  ٚصحٕتوـبٖ

چ ٖٛثٝوبسٌیشی ٞش ٘ ّٛلٟش  ٚخـ٘ٛت ی ث ٝاحتٕبَ ثؼیبس صیبد ٔٙدش ث ٝػّت

ایٗ خٛأْ ٕ٘ی دٞذ و ٝخٟت آتشام دػت ث ٝإٓبِی ثض٘ٙذ و ٝایٗ دِٚتٞب

"حك ص٘ذٌی  ٚص٘ذٌٜی وشدٖ یه فشد یب ٔدٕ ٝٓٛای اص افشاد" خٛاٞذ ؿذ.

ٔدجٛس ث ٝإٓبَ ٔدبصات آذاْ ٌشد٘ذ  ٚاص ػٛی دیٍش ،ایٗ دِٚتٞب ؿیٜٞٛبی

دس ایٗ ٔیبٖ ،ثشخی ٓٙبكش ٔ ٚحبفُ وٕ٘ٛیؼتی خٟت ٔؼتٙذ ػبختٗ ادٓبی خٛد

دیٍشی ثشای اص ٔیبٖ ثشداؿتٗ ٔخبِفیٗ خٛد ثٝوبس ٌشفتٝا٘ذ.

ثٔ ٝمبِٝای اص ٔبسوغ تحت ٓٛٙاٖ "ٔدبصات آذاْ" تىیٔ ٝیوٙٙذ .اػتٙبد ایٗ

ُٕٓ "آذاْ" اص دیذٌب ٜایٌٗ ٝ٘ٛػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ،ث ٝتیشثبساٖ ،آٚیختٗ

ٓذ ٜثٌّٔ ٝجی ؤ ٝبسوغ ٍ٘بؿت ٝاػت ثٞ ٝیچ ٚخ ٝپبػخٌٛی ٔؼئّ٘ ٝیؼت.

ثب ًٙبة ،خفٝوشدٖ دس اتبق ٌبص  ٚیب ثؼتٗ ث ٝكٙذِی اِىتشیىی اًالق ٔیٌشدد.

صیشا ٔبسوغ دس ایٗ ٔمبِٔ ،ٝدبصات آذاْ سا فمي دس استجبى ثب ثضٜوبسی

دس حبِی و ٝاص ٔیبٖ ثشداؿتٗ ٔخبِفیٗ ػیبػی دس ٕٞیٗ " 27وـٛس" دس ٚالْ

اختٕبٓی ٌٔشح ػبخت ٝاػت.

ث ٝاؿىبَ ٔختّف دیٍشی دس خشیبٖ اػت؛ ٔب٘ٙذ سثٛدٖ ،وـتٗ  ٚخؼذ فشد سا

ٔمبِٝی "ٔدبصات آذاْ" و ٝتٛػي وبسَ ٔبسوغ دس  28طا٘ٛی 3853 ٝدس

دس ٔحّی سٞب وشدٖ ،تشٚس فشد تٛػي افشاد ث ٝاكٌالح ٘بؿٙبع  ٚیب ؿىٙدٝی

ِٙذٖ ٘ٛؿت ٝؿذ ٚ ٜاِٚیٗ ثبس دس  38فٛسیٕٞ ٝبٖ ػبَ دس سٚص٘بٔٝی
"٘یٛیٛسن دیّیتشیجٙٔ ،New-York Daily Tribune "ٖٛتـش ٔیٌشدد ،دس ٘مذ
"ٔمبِٝی اػبػی" سٚص٘بٔٝی "تبیٕض" اٍّ٘ؼتبٖٟٓٔ" ،تشیٗ سٚص٘بٔٝی وـٛس" ٚ
"سٚص٘بٔٝی ٔ ٟٓخٟبٖ"  ٚسٚص٘بٔٝای و ٝخٛد سا "ػشآٔذ سٚص٘بٔٞٝب" ٔی٘بٔذ،

سٚا٘ی فشد دس ص٘ذاٖ تب حذی وٚ ٝی الذاْ ث ٝخٛدوـی ٕ٘بیذ  ٚغیش.ٜ
ٔدبصات آذ اْ ،لجُ اص ٞش چیض ثبیذ ثٛٙٓ ٝاٖ یه ٔدبصات ثًٛ ٝس ٓبْٛٔ ،سد
ثشسػی لشاس ٌیشدٔ .دبصات ٚاوٙـی اػت اص ػٛی خبٔٔ ٝدس ٔمبثُ ّٕٓی و ٝثب
لٛا٘یٗ خبسی دس خبٔٔ ٝدس توبد لشاس داسد  ٚثذیٟی اػت وٕٛٞ ٝاس ٜإٓبَ

ثب ٓٛٙاٖ "حّكآٚیضؿذٖ افشاد ِٕٔٔٛی" دس تبسیخ  25طا٘ٛی 3853 ٝآذاْ

ٔدبصات ٘یض تٛػي ٌشٞٚی و ٝلذست ػیبػی سا دس دػت داسد ،إٓبَ

ثضٜوبساٖ اختٕبٓی سا یه لبً٘ ٖٛجیٔی خّ ٜٛداد ٜاػتٔ ،یثبؿذ.

ٔیٌشدد .إٓبَ ٔدبصات دس ً َٛتبسیخ ص٘ذٌٜی اختٕبٓی ا٘ؼبٖ ٚخٛد داؿتٚ ٝ

ٔبسوغ چٙیٗ اػتذالَ ٔیوٙذ و ٝآذاْ ثضٜوبساٖ اختٕبٓی ث ٝخبًش اكالح  ٚیب
اسٓبة دیٍشاٖ خٟت خٌّٛیشی اص استىبة خشْ ثٞ ٝیچ ٚخ ٝوبسػبص ٘یؼت ٚ

تب ثشلشاسی حبوٕیت اسصؽٞبی ا٘ؼب٘ی ثش ٔٙبػجبت اختٕبٓی ا٘ؼبٖ ٘یض ادأٝ
داؿت ٚ ٝوبسوشد اختٕبٓی خٛاٞذ داؿت.

ٔٛخت وبٞؾ خشْ ٕ٘یٌشدد صیشا ػیؼتٓ ػشٔبیٝداسی ٔٛخٛد ،خٛد ٓبُٔ ٚ

چٙب٘چ ٝایٗ اكُ ٔٛسد پزیشؽ لشاس ٌیشد و ٝتبسیخ ا٘ؼبٖ ،تبسیخ ٔجبسصٜی

ثٚ ٝخٛدآٚس٘ذٜی خشْ ٔ ٚدشْ ٔیثبؿذ.

ًجمبت اختٕبٓی اػت  ٚخبٔٔ ،ٝكحٝٙی ٔجبسص ٜی ًجمبتی ٔیبٖ ًجمبت ثب ٔٙبفْ

ٔخبِفت ثب ٞشٌٔ ٝ٘ٛدبصات آذاْ اص ػٛی ایٗ ٓذٚ ،ٜاوٙؾ ٘یشٞٚبی ا٘مالثی سا
ثشٔیاٍ٘یضا٘ذ ٔجٙی ثش ایٗ و ٝدس ثشاثش آذاْٞبی هذا٘مالثی سطیٓ ،آذاْ ا٘مالثی
تٛػي ٘یشٞٚبی ا٘مالثی ٔـشٓٚیت داؿت ٚ ٝهشٚستٗ ثبیذ تٛػي ٘یشٞٚبی
ا٘مالثی ث ٝوبس ٌشفت ٝؿٛد.

ًجمبتی ٔتوبد اػت ث ٝساحتی لبثُ ٔـبٞذ ٜاػت وً ٝجمٝی حبوٓ دس ایٗ
ٔیذاٖ خٔ ،ًٙدبصات آذاْ سا ثٛٙٓ ٝاٖ یه اثضاس خٍٙی ّٓیً ٝجمٝی ٔحى ْٛثٝ
وبس ٌشفت ٝاػت .حبَ ػٛاِی ؤٌ ٝشح ٔیٌشدد ایٗ اػت و ٝث ٝچ ٝدِیُ دس
ایٗ خً ًٙجمبتیً ،جمٝی ٔحىٔ ْٛدبص ث ٝاػتفبد ٜاص ایٗ اثضاس ٘یؼت .اثضاسی وٝ
ثب ٓٛٙاٖ آذاْ ا٘مالثی اص آٖ یبد ٔیٌشدد.

شًدُثبد هجبزشُی هسلحبًِ کِ تٌْب زاُ زسیدى ثِ آشادیست!

پیبم سیبّکل

ًشسیِ سیبسی  -تئَزیک سبشهبى  99ثْوي

اِجت ٝاػتفبد ٜاص ایٗ اثضاس یٔٙی ث ٝوبسٌیشی آذاْ ا٘مالثی دس دٔ ٚشحّ ٝاص
پشٚػٝی ٔجبسصٜی ًجمبتی ٌٔشح ٔیٌشددٔ .شحّٝی تالؽ ثشای ػشٍ٘٘ٛی
دؿٕٗ  ٚوؼت لذست ػیبػی ٔ ٚشحّٝی حفَ حبوٕیت ػیبػی.
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ّٓی ٝوذاْ ًجم ٝثٝوبسٌشفتٔ ٝیؿٛد.
دس ثحث ٔیبٖ ٔخبِفیٗ ٛٔ ٚافمیٗٔ ،دبصات آذاْ ثٛٙٓ ٝاٖ ا٘تمبْ ٘یض ٌٔشح
ٔیٌشدد .ثذیٗ تشتیت وٛٔ ٝافمیٗ ٔٔتمذ٘ذ و ٝدس پشٚػٝی ٔجبسصٜی ًجمبتی

ٔٛافمیٗ ِغٔ ٛدبصات آذاْ دس ثشاثش ایٗ ػٛاَ و " :ٝدس كٛست پیشٚصی ا٘مالة

چٙب٘چً ٝجم ٝی ٔحىٛٔ ْٛفك ث ٝوؼت لذست ػیبػی ٌشدد ،ایٗ حك سا داسد

 ٚث ٝاػبست دسآٔذٖ آٔشیٗ ٓ ٚبّٔیٗ ػتٓ  ٚػشوٛة ،چٙب٘چ ٝپغ اص

و ٝث ٝخبًش تحُٕ ػبَٞب ػتٓ  ٚػشوٛة ًجمٝی حبوٓ ،آٔشیٗ ٓ ٚبّٔیٗ ایٗ

ٔحبوٕٝی ٓبدال٘ٝی آ٘بٖ  ٚدس كٛست ٔحىٔٛیت ث ٝاؿذ ٔدبصات ،ا٘مالثیٖٛ

ػشوٛة سا ثش اػبع حك ا٘تمبْ ،تٛػي آذاْ ٔدبصات ٕ٘بیذ.

٘خٛاٙٞذ ایٗ افشاد سا ثب آذاْ ثٔ ٝدبصات ثشػب٘ٙذ ،پغ چ ٝسفتبسی سا ثبیذ ثٝ
پیؾ ثٍیش٘ذ؟" اثشاص ٔیوٙٙذ ؤ ٝیتٛاٖ آ٘بٖ سا ث ٝوبس اخجبسی ٚاداؿت.

دس ٔٛسد ا٘تمبْ  ٚا٘تمبٌْیشی اص ػشوٛةٌشاٖ ثبیؼتی ثُ ٝشافتی و ٝدس ایٗ
ٔمٚ ِٝٛخٛد داسد ،تٛخٌ ٝشدد .ثًٛ ٝس اكِٛیٞ ،ش پذیذٜای دس وبسوشدی وٝ

كشفِ٘ش اص ایٗ و ٝایٗ پبػخ چٝلذس رٙٞیٌشایب٘ ٝاػت و ٝلجُ اص ثشلشاسی

دس پشٚػٝی تىبّٔی خبٔٔ ٝداسدٔ ،ـشٓٚیت ٔییبثذ  ٚثٕٞ ٝیٗ خبًش چٖٛ

ؿشائي وبس اخجبسی ،حىٓ اخشاء آٖ سا كبدس ٔیوٙٙذ ،ػٛاَ ثٔذی دس ٔمبثُؿبٖ

ُٕٓ ا٘تمبْ  ٚا٘تمبٌْیشی ،وبسوشدی دس پشٚػٝی تىبُٔ خبٔٔ ،ٝثٛٙٓ ٝاٖ یه

لشاس ٔی ٌیشد و ٝاٌش ایٗ افشاد ا٘دبْ وبس اخجبسی سا ٘پزیش٘ذ ،چ ٝثبیذ وشد؟

٘یشٚی پیؾثش٘ذ٘ ٜذاسد ،اٍ٘یضٜی ا٘مالثی ٖٛدس ٔجبسص ٜثب ػشوٛة ٌشاٖ ٘یؼت،

رٌٗٞشائی حبوٓ ثش ایٗ سٚؿٗفىشاٖ اكّٗ اخبص ٜی دسن ایٗ ٔٛه ّٛسا ثٝ
آ٘بٖ ٕ٘یدٞذ و ٝدسیبثٙذ و ٝدس تدشثٞٝبی تبسیخیٔ ،دشٔیٗ ٍٙٞبٔی ا٘دبْ
وبس اخجبسی سا پزیشفتٝا٘ذ ؤ ٝیدا٘ؼتٝا٘ذ و ٝدس كٛست ٓذْ ا٘دبْ وبس اخجبسی،
ٔدبصات آذاْ دس ا٘تِبسؿبٖ اػت.
ایٙبٖ آٌبٞب٘ ٝخٛد سا ث ٝفشأٛؿی ٔیص٘ٙذ و ٝاٍّ٘غ "اتٛسیتٝی خّك ٔؼّح" سا
تٟٙب ٓبُٔ دٚاْ وٕ ٖٛپبسیغ ؿٕشد ٜاػت" :اٌش وٕ ٖٛپبسیغ اص اتٛسیتٝی خّك
ٔؼّح اػتفبدٕ٘ ٜیوشد ،آیب ٔیتٛا٘ؼت حتی یه سٚص ٔؼتمش ثٕب٘ذ؟  ٚثشٓىغ
آیب ٕ٘یتٛاٖ اص آٖٞب ث ٝخبًش آٖ و ٝدس ػٌح ٚػیٔی اص آٖ اػتفبد٘ ٜىشد٘ذ،
خُشدٌ ٜشفت؟"

ِٚی حك ا٘تمبْ ثشای ًجمٝای و ٝػبَٞب ػتٓ  ٚػشوٛة سا ٔتحُٕ ؿذ ٚ ٜثب
وٛچه تشیٗ آتشاهی ،ثٟتشیٗ فشص٘ذاٖ خٛیؾ سا اص دػت داد ٜاػتٔ ،حفٍٛ
اػت  ٚسٚؿٗفىشاٖ ًجمٝی ٔحىُٛٔ ْٛف ٞؼتٙذ و ٝاص ایٗ حك دفبّ وٙٙذ؛
ٕٞبٖ ًٛس وٕ٘ ٝیتٛاٖ اص ٔمِٝٛی ًالق دفبّ وشدِٚ ،ی دفبّ اص حك ًالق
هشٚست داسد ٕٞ ٚچٙیٗ ٘جبیذ خٛاػتبس خذائی ُّٔ ثٛدِٚ ،ی دفبّ اص حك تٔییٗ
ػش٘ٛؿت هشٚست داسد.
اص آٖ خبئی و ٝخبٔٔ ٝكحٝٙی ٔجبسص ٜی ًجمبتی اػتٔ ،ؼّٕٗ تب صٔب٘ی وٝ
خبٔٔٝی ثذً ٖٚجمبت ثٚ ٝخٛد ٘یبٔذٔ ،ٜدبصات آذاْ یىی اص اثضاس إٓبَ لذست
ًجمٝی حبوٓ خٛاٞذ ثٛد .ثٙبثشایٗ ٔدبصات آذاْ ٘بٓبدال٘ٝای و ٝاص ػٛی
ًجمٝی ػشٔبیٝداس إٓبَ ٔیٌشدد ،فمي ثب ٔدبصات آذاْ ٓبدال٘ٝی

ِٙیٗ دس "ا٘مالة پشِٚتشی  ٚوبئٛتؼىی ٔشتذ" ایٗ ًٛس تٛهیح ٔیدٞذ..." :

ػشٔبیٝداساٖ  ٚحبٔیبٖؿبٖ پبیبٖ خٛاٞذ یبفت؛ ٕٞبٖ ًٛس و ٝخ٘ ًٙبٓبدال٘ٝای

اػتثٕبسٌشاٖ ػشٍٖ٘ٛؿذ ٜو ٝا٘تِبس ػشٍ٘٘ٛی خٛد سا ٘ذاؿتٙذ ،آٖ سا ثبٚس

و ٝػشٔبیٝداساٖ ّٓیً ٝجمٝی وبسٌش  ٚصحٕت وـبٖ خبٔٔ ٝپیؾٌشفتٝا٘ذ ،فمي

ٕ٘ی وشد٘ذ ،فىش آٖ سا  ٓٞثٔ ٝخیّ ٝخٛد خٌٛس ٕ٘یداد٘ذ ،پغ اص ٘خؼتیٗ

ثب خٓ ًٙبدال٘ٝی وبسٌشاٖ  ٚصحٕتوـبٖ ثب ػشٔبیٝداساٖ  ٚحبٔیبٖؿبٖ اص ٔیبٖ

ؿىؼت خذی ثب ا٘شطی د ٜثبس ؿذیذتش  ٚثب ػجٔیت  ٚویٗ ٘ ٚفشتی كذ وشت

خٛاٞذ سفت.

فضٖٚتش ثشای ٓٛدت "ثٟـت" اص دػتسفت ،ٝثشای ...ث٘ ٝجشد دػت ٔیص٘ٙذ".
اٍّ٘غ دس ٔمبِٝای تحت ٓٛٙاٖ "دسثبسٜی اتٛسیتٔ "ٝیٌٛیذٔ" :ؼّٕٗ یه
ا٘مالة ،ثباتٛسیتٝتشیٗ چیضی اػت وٚ ٝخٛد داسد .ایٗ ّٕٓی اػت و ٝثٝ
ٚػیّٝی آٖ ثخـی اص ٔشدْ ،ثٚ ٝػیّٝی تف ،ًٙػش٘یض ٚ ٜتٛح – یٔٙی ثٝ
ٚػیّٝی ثباتٛسیتٝتشیٗ ٚػبئُ لبثُتلٛس – اسادٜی خٛد سا ثش ثخؾ دیٍشی اص

فقر فساینده در آمریکا
ادامه اس صفحهی 1

ٔشدْ تحٕیُ ٔیوٙٙذ  ٚحضثی و ٝپیشٚصی سا ث ٝدػت آٚسد ٜاػت – اٌش

ایٗ "٘ظٓ ٘ٛیٙی"ست و ٝسزدٔذاراٖ آٔزیىب در پی آٖا٘ذ  ٚثٝػجبرتی حمیمیتز ثبیذ ٌفت وٝ

ثخٛاٞذ ٘تیدٝی ٔجبسصٜاؽ ثٞٝذس٘شفت ٝثبؿذ – ثبیذ ثٚ ٝػیّٝی ٞشاػی وٝ

ایٗٞب رسٛثبت ٕٛ٘ ٚدارٞبی ٔٙبسجبت ٌٙذیذٜی سزٔبیٝداریست و ٝایٌٗ ٝ٘ٛتدّی خٛد را

ػالحٞبی ا ٚدس دَ ٔشتدٔیٗ افىٙذ ٜاػت ،ث ٝػٌّٝی خٛد دٚاْ ثخـذ".

در سغح خبٔؼ ٝثٕ٘ٝبیص ٔیٌذاردٕٝٞ .خب ایٗچٙیٗ است ٕٝٞ ٚخب سزٔبیٝداراٖ ثز ضتبة
استثٕبر  ٚخٙبیتوبریٞبیضبٖ افشٚدٜا٘ذ  ٚثبر ثحزاٖ دائٓاِتشایذضبٖ را ثب تؼزض ثٔ ٝؼیطت

چیضی و ٝدس ایٗ ٔیب٘ٛٔ ٝسد تٛخ ٝلشاس ٕ٘یٌیشد ایٗ اػت ؤ ٝدبصات آذاْ

وبرٌزاٖ  ٚسحٕتوطبٖ پبسخ ٔیدٙٞذ .ثٙب ث ٝآٔبر  ٚارلبْ ٔٙتطز ٜاس دْ  ٚدستٍبٜٞبی

ثٛٙٓ ٝاٖ یه پذیذٜی اختٕبٓی ،دس صٔیٝٙی توبد ٔیبٖ ًجمبت خبٔٔ٘ ،ٝبٌضیش

آٔزیىبئی عی ٞطت ٔبٌ ٜذضت ٝثیص اس ٘یٓ ٔیّی٘ ٖٛفز ثیىبر ضذٜا٘ذ  ٚدر ا٘تظبر تخزیت

خلّت ًجمبتی ٔییبثذ .ثذیٗ ٔف ْٟٛؤ ٝدبصات آذاْ تٛػي وذاْ ًجمٚ ٝ

س٘ذٌب٘ی ٞز چ ٝثیطتز خٛد ٞستٙذ .سئٛاَ ایٗ است و ٝآیب ا٘سبٖٔ ،ستحك چٙیٗ س٘ذٌی ٘ىجت

تجییي ّسگًَِ تغییسٍتحَلی دز جبهعِ ،ثدٍىآىکِ ثِ تضبد اصلی ًظبم هَجَد یعٌی تضبد ثیي خلق ٍ سلغِی اهپسیبلیستی تَجِ شَد ،تجدیل ثِ یک چیص پَچ ٍ هْول هیگسدد!
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ثبریست؟ وذاْ فّسفٙٔ ٚ ٝغمی ٔیتٛا٘ذ ث ٝخٛد ثمجٛال٘ذ وٞ ٝفتصذ تٗ اس

٘ظٓ دَ خٛا ٜخٛد را ث ٝآ٘بٖ تحٕیُ ٕ٘ٛد؛ ٘ظٕی ؤ ٝیّیبردٞب ا٘سبٖ ٔحز ْٚدر

سزٔبیٝداراٖ آٔزیىبئی ٔدبسا٘ذ تب سزٔبیٝی ٘شدیه ث٘ ٝیٕی اس خٕؼیت ایٗوطٛر –

ٔمبثُاش ث ٝصف ضذٜا٘ذ  ٚخٛاٞبٖ تغییز آٖا٘ذ؛ ٘ظٕی و ٝوٕتزیٗ ٓٞخٛا٘یای ثب

یؼٙی صذ  ٚپٙدبٔ ٜیّی٘ ٖٛفز – را در دستبٖ خٛد لجضٕ٘ ٝبیٙذ؟

ٔٙفؼت وبرٌزاٖ ،سحٕتوطبٖ ،خٛا٘بٖ ،س٘بٖ ٔ ٚحزٔٚبٖ ٘ذارد  ٚرسبِتاش

آری در چٙیٗ ٔٙبسجبت  ٚخٛأؼی درآٔذ پبئیٙیٞب رٚس ث ٝرٚس وبٞص ٔییبثذ  ٚدر

تخزیت س٘ذٌب٘ی ا٘سبٖٞبست .

ػٛض درآٔذ ثبالئیٞب افشٚدٔ ٜیٌزدد .حبوٕبٖ  ٚظبِٕبٖ ث ٝیُٕٗ سٚر  ٚسزوٛة ٚ

ثٙبثزایٗ تب سٔب٘یو ٝایٗ ٘ظبْٞب ثز سز وبرا٘ذ ،چطٓا٘ذاسی در ثٟجٛدی اٚضبع

سز٘یش ٚ ٜثب تحٕیُ سیبستٞبی ارتدبػیضبٖ ثٔ ٝیّیٖٞٛب ا٘سبٖ خبٔؼٝی خٛدی ٚ

درٓٞریختٚ ٚ ٝخیٓ ٔیّیبردٞب ا٘سبٖ ر٘حدیذٜی خٟبٖ ٓٞ ٚچٙیٗ وبرٌزاٖ ٚ

دیٍز خٛأغ ،سیبستٞبیضبٖ را ث ٝپیص ٔیثز٘ذ  ٚثز سزٔبیٞٝبی ٘دٔٛی خٛد

سحٕتوطبٖ آٔزیىب ٘یست ٔ ٚؼیٗ است و ٝثب٘ی ثیىبری پب٘شدٔ ٜیّی٘ٛی  ٚفمز پٙدبٜ

ٔیافشایٙذ .ث ٝخبی سبس٘ذٌٜی  ٚضىٛفبئی خبٔؼ ،ٝخ ًٙث ٝرأ ٜیا٘ذاس٘ذ  ٚثز

ٔیّی٘ٛی ٚ ٚخٛد ٞشاراٖ وٛدن وبر  ٚغیز ٜدر آٔزیىب ،دِٚتٔزداٖ و٘ٛٙیا٘ذ ٚ

خزاثیٞب ٘ ٚبأٙیٞب ٔیافشایٙذ .درحمیمت تؼزض افسبرٌسیختٝی خٟبٖ سزٔبیٝداری

ثبیذ ث ٝسیز وطیذ ٜض٘ٛذ تب ر٘ٚذ تخزیت س٘ذٌی ٘ ٚذاری ا٘سبٖٞب خبتٕ ٝیبثذ ٚ

 ٚثٚ ٝیژ ٜدِٚتٔزداٖ آٔزیىب ثٔ ٝیّیبردٞب ا٘سبٖ ٔحز ْٚپبسخیست ث ٝاٚضبع در ٓٞ

٘ظبٔی ثز سز وبر آیذ و ٝاس ٔٙبفغ وبرٌزاٖ  ٚسحٕتوطبٖ حفظ  ٚحزاست ٕ٘بیذ.

ریختٝی و٘ٛٙی.

تٟٙب در پزت ٛچٙیٗ ٘ظبْٞب ،یؼٙی ٘ظبْٞبی ٔتؼّك ثٔ ٝیّیٖٞٛب ا٘سبٖ ر٘حدیذ ٜاست وٝ
خبٔؼ ٝاس ضز ٘ذاری  ٚوٛدوبٖ وبر  ٚثیىبریسبسی ا٘سبٖٞب خالصی خٛاٞذ یبفت ٚ

ث ٝثیب٘ی ثبیذ ٌفت و ٝأزٚس ٜخٟبٖ در ٔزحّٝی آسٔبیص ٚخیٕی لزار ٌزفت ٝاست.
ثحزاٖ  ٚرضذ تصبػذی ثیىبری در سزتبسز د٘یب  ٚث ٝتجغ آٖ ػذْ تمبضبی وبالٞبی

سزٔبیٞٝبی ّٕٔىتی تٕبٔبً در خذٔت ث ٝرضذ  ٚضىٛفبئی خبٔؼ ٝلزار خٛاٞذ ٌزفت.
ایٗ آٖ خبٔؼٝی ٔغّٛثیست ؤ ٝیّیبردٞب ا٘سبٖ ٔحز ْٚخٛاٞبٖ آٖا٘ذ.

تِٛیذی ث ٝدِیُ ٌزا٘ی سزسبْآٚر ٘ ٚذاری ٔیّیٖٞٛب ا٘سبٖ ٔحزٛٔ ،ْٚلؼیت ٚ
ٌزدش سزٔبی ٝرا ثٔ ٝخبعز ٜا٘ذاخت ٝاست  ٚحبوٕیت لذرتٞبی ثشري خٟب٘ی را

شباهنگ راد

ث ٝخغز ٔیا٘ذاسد .ثذ ٖٚوٕتزیٗ تزدیذی دِیُ ایٗ٘ ٕٝٞبثٝسبٔب٘یٞب  ٚاس ٓٞ
پبضیذٌٜیٞب آضىبر است  ٚث ٝاثجبت رسیذ ٜاست وٙٔ ٝبسجبت  ٚسیبستٞبی حبوٓ
ثز خٟبٖ و٘ٛٙی ثیص اس ایٗ وبروزد ٘ذارد ٕ٘ ٚیتٛاٖ ثٙیٞٝبی خبٔؼ ٝرا ثب تؼزض ثٝ
سفزٜی ٘بچیش وبرٌزاٖ  ٚسحٕتوطبٖ ثٙب سبخت؛ ٕ٘یتٛاٖ تب اثذ ثب چٕبق  ٚسٚر،
ٔغبِجبت ثٝحك وبرٌزی – تٛدٜای را پس سد  ٚسیبستٞبی تخزیجی خٛد را ث ٝپیص

در یادمان چهگوارا

ثُزدٔ .حبِفتٞبی ػّٙی  ٚث ٝچبِص وطیذٖ حبوٕبٖ خٟب٘ی  ٚثٚ ٝیژ ٜدِٚتٔزداٖ
آٔزیىبئی را ٔیتٛاٖ ث ٝػزیبٖ در ٕٝٞخب دیذ .حضٛر ٞشاراٖ ٘فز در "ٚاَ استزیت"
٘یٛیٛرن  ٚثستٗ آٖ تٛسظ ٔخبِفیٗ سیبستٞبی "ریبضت وطی"  ٚدستٍیزی
ثیص اس ٞفتصذ تٗ اس تظبٞزوٙٙذٌبٖ تٛسظ ارٌبٖٞبی ٔسّح حبفظ سزٔبی ٝدر
ٕٞبٖ آغبسیٗ تظبٞزاتٕ٘ ،بیبٌٖز اٚضبع ٚخیٕیست و ٝخٟبٖ سزٔبیٝداری ثب آٖ
دست ثٌ ٝزیجبٖ ٔیثبضذ.
پز ٚاضح است و ٝدِیُ چٙیٗ أزی ث ٝضىبف ػٕیك عجمبتی ثزٔیٌزدد ٔ ٚزدْ،
٘بتٛاٖ اس تٟیٝی پبئیٗتزیٗ ٘یبسٞبی اِٚیٝی س٘ذٌیا٘ذٞ .شاراٖ خٛاٖ فبرؽاِتحصیُ
ثیىبرا٘ذٔ .زدْ ٔخبِف سزاسیزضذٖ سزٔبیٞٝبی ّٕٔىتی ث ٝحّم ْٛخًٞٙبی
خب٘ٝخزاةوٗ  ٚتخزیت س٘ذٌب٘ی خٛأغ غیزخٛدیا٘ذ  ٚخٛاٞبٖ لغغ فٛری آٖ ٚ
خزٚج ٘یزٞٚبی ٘ظبٔی آٔزیىبئی اس افغب٘ستبٖ ،ػزاق  ٚدیٍز ٘مبط خٟبٖا٘ذ .تذاْٚ
تظبٞزات در ٘یٛیٛرنٚ ،اضٍٙتٗ ،پٛرتّٙذ ،آستیٗ ،آتالیٗ ِٛ ٚسآ٘دّس  ٚدیٍز
ضٟزٞبی آٔزیىب ٌٛا ٜچٙیٗ ادػبئیست  ٚث ٝاثجبت رسیذ ٜاست وٕ٘ ٝیتٛاٖ

دس کَساى هباسصُی طبقاتی ،اًساىّائی صادُ هیضًَذ کِ سْن بس اسصًذُای سا دس جْاى
ًابشابش ٍ ًاعادالًِ ایفاء هیًوایٌذ؛ اًساىّائی کِ ًام ٍ ساُضاى ّوَاسُ دس هیاى
هحشٍهاى ٍ هذافعیي ساُ سّائی ٍ آصادی ،صًذُ ٍ بِ یاد هاًذًیست« .چِگَاسا» سا بِ
جشأت هیتَاى اص ایيدست کوًَیستّا ٍ اًساىّا بِ حساب آٍسد؛ کوًَیستی کِ دس
هقابل هطکالت ٍ هعضالت سش خن ًویًوَد ٍ با توام تَاى بِهقابلِ با آىّا بشهیخاست.
بیگواى ًگاُ ٍ بشسسی تاسیخ جٌبص کوًَیستی جْاى بذٍى هشٍس بِ افکاس ٍ پشاتیک
«چِ» بیهعٌا ٍ ًاکاهل است .بِ آهَصش تَدُّا ٍ هْنتش اص آى بِ حشکت ٍ جٌگیذى
عولی با دضوٌاى آصادی باٍسی عویق داضت ٍ یک لحظِ ساُ بشگطت سا اًتخاب
ًویًوَد .اّویت ٍ جایگاُ «چِگَاسا» سا هیتَاى دس اًقالب کَبا ٍ هتعاقباً ،دس

ٔیّیٖٞٛب ا٘سبٖ را ٔزػٛة سیبستٞبی ضذا٘سب٘ی ٙٔ ٚفؼتخٛیب٘ٝی خٛد ٕ٘ٛد ٚ

دز شسایظ دیکتبتَزی اهپسیبلیستی ،تٌْب یک هجبزشُی سیبسی ًظبهی هیتَاًد پیشسٍ ٍاقعی زا ثٍِجَد آٍزد!

پیبم سیبّکل

ازگبى سیبسی  -تئَزیک سبشهبى  99ثْوي

سبل اٍل ،شوبزُ  -7صفحِی  ،2آثبى 9991

بِساُاًذاصی اًقالبی دیگش دس بَلیَی دسک ًوَدٍ .ی چٌذ سال بعذ اص اًقالب کَبا

خَیص خَاّذ افضٍد .بِ کالهی دیگش جٌگ دس کَبا ٍ جاىباختي ٍی دس بَلیَی سا

پستّای کلیذی اش سا سّا کشدُ ٍ با تحول خطشات گًَاگَى بِ بَلیَی سفت ٍ

هیتَاى دس باٍس اًتشًاسیًَالیستی ٍ ستشگاش جستجَ ًوَد.

آغاصگش جٌگی دیگش علیِی سشهایِداساى ٍابستِ ٍ سشاپا هسلح ضذ.

شباهنگ راد

باالخشُ سشکَبگشاى سطین ٍابستِی بَلیَی بِّوشاُ هأهَساى سیا ٍ افسشاى
آهشیکائی دس  8اکتبش  ،3۱72جاى «چِگَاسا» سا گشفتٌذ ٍ بِ گواى خَد بش ایي
باٍس بَدًذ کِ با اعذام «چِ» هی تَاًٌذ آسهاى ٍی سا ّن دفي ًوایٌذ .اهّا فاسغ اص آى کِ
دًیای هذافع اًساًیت ،اص خَد باٍس ٍ تصَیشی خالف باسٍّا ٍ تصاٍیش رٌّی جاًیاى

ثیيالوللیشدى سسهبیِی اًحصبزی

بطشیت بِ ًوایص گزاضتِ است ٍ دس عول ًطاى دادُ است کِ «چِ» ًِ تٌْا ًوشدُ است،
بلکِ ّوَاسُ صًذُ ٍ بِیادهاًذًیست .تصَیشی کِ آریيبخص تظاّشات خیاباًی
کاسگشاى ،صحوتکطاى ٍ جَاًاى ٍ بِ هطعل ساٌّوای ّضاساى کوًَیست ٍ هباسص
سشتاسش جْاى تبذیل گشدیذُ است.

اثس هشتسک جبى ثلیوی فبستس ،زاثست دثلیَ هکچسٌی ٍ آز .جویل جًَب
تسجوِ :پَیبى کجیسی

(قسوت دٍم)

هسلوي خالء چٌیي اًساىّائی سا هیتَاى ایيسٍصّا دس جٌبص کوًَیستی هطاّذُ ًوَد.
بِ گواًی دیگش بایذ گفت کِ جْاىِ آصادُ کوتش با چٌیي کوًَیست ٍ اًقالبی با اسصضی
سٍبِسٍ بَدُ است؛ کوًَیستی کِ بِ ّوِ تعلق داضت ٍ ٍطي ًویضٌاخت ٍ هتعلق بِ
ّوِ ی کاسگشاى ٍ صحوت کطاى جْاى بَد .بِ ایي دلیل سٍضي کِ بِ طَس عولی ٍ
باطٌی هباسصُ علیِ سشهایِ سا دس ابعادی گستشدُ ٍ ٍسیع بِ حساب هیآٍسد ٍ دس
اًجام چٌیي باٍس ٍ ساّی ،کوتشیي تعللی اص خَد بشٍص ًویداد؛ بش ایي باٍس بَد کِ تا

ثٙبثشایٗ ػٟبْ ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔؼتمیٓ خبسخی ثب ػٕت  ٚػٛی داخّی اص
حذ 7دسكذ اص تِٛیذ ٘بخبِق داخّی خٟبٖ دس ػبَ  ،0891ثب ػشٓت ٚ
ؿتبة ثبالئی دس اٚاخش دٝٞی  ،0881ث ٝحذٚد 01دسكذ دس ػبَ 9118
سػیذٍ٘( .ب ٜوٙیذ ثٕٛ٘ ٝداس ؿٕبسٜی  0دس صیش)
حتب ایٗ اسلبْ دس ٘ـبٖ دادٖ لذست دس حبَ سؿذ ؿشوتٞبی چٙذّٔیتی

صهاًیکِ سیطِ ی ظلن دس اقصا ًقاط دًیا سَصاًذُ ًطَد ،آساهص ٍ آسایص صًذگاًی

ثؼیبس ٔحبفِٝوبسا٘ٞ ٝؼتٙذ ،صیشا آٖٞب دسثشٌیش٘ذٜی اؿکىبَ ٔختّکف

هیلیَىّا کاسگش ٍ صحوتکص ًاهوکي هیباضذ .بش هاّیت دضوٌاى تَدُّای هحشٍم

تجب٘ی ایٗ ؿشوتٞب اص خّٕ ٝاتحبدٞبی اػتشاتظیه ٛٔ ٚافمکت٘بٔکٞٝکبی
تىِٛٛٙطیىی وکٛٔ ٝخکت ٌؼکتشؽ خٟکب٘ی چٙکیٗ ٔؤػؼکبتی ٔکیؿکٛد،

اضشاف ٍ آگاّی کاهل داضت ٍ بِ ّویي دلیل سالح بِ کف گشفت ٍ اًقالب هسلحاًِای

٘یؼتٙذٓٞ .چٙیٗ ٞیچ ٘ک ّٛحؼکبةداسی اص لشاسدادٞکبی ِٓکیٓ فشٓکی

سا بِّوشاُ کاستشٍ ٍ دیگش یاساى اش دس کَبا ساصهاى داد ٍ پیطاپیص دس فکش اًقالب ٍ

ا٘دبْؿذ ٜتٛػي ؿشوتٞکبی چٙکذّٔیتی وک ٝؿکبخهٞکبی خکٛد سا ثکٝ

اًقالبّای دیگشی علیِی حاکواى صٍسگَ بَد.

تٕبٔی ٓشكٞٝبی التلبد خٟب٘ی ٌؼتشؽ ٔیدٙٞذٚ ،خٛد ٘ذاسد.
دس ایٗ ٔٛسد  ٚػبئش ٔٛاسدٌ ،ؼتشؽ ػشیْ ؿشوتٞبی چٙذّٔیتی

آسی «چِگَاسا» ایيگًَِ هیاًذیطیذ ٍ با حول چٌیي اًذیطِ ی ًَیٌی بَد کِ ًام ٍ

ٔٙدش ث ٝایدبد یه ػیؼتٓ التلبدی ٞشچ ٝثیؾتش ٔتٕشوش خٟب٘ی ؿذٜ

آسهاى ٍی پشچوی ضذ دس دستاى ّضاساى جَاى کوًَیست ٍ هباسص سشتاسش جْاى .دس

اػت و ٝدسآٔذ تٟٙب ٓ 011ذد اص ٟٔٓتشیٗ ایٗ ٔؤػؼبت خٟب٘ی دس

حقیقت اعتباس ٍ دٍام «چِگَاسا» دس عذم ّشاس ٍی اص هطکالت ٍ ًاسسائیّای
پیطاسٍی کوًَیستّا بَد؛ هی داًست کِ اهش اًقالب بذٍى پا دس هیاًی کوًَیستّا ٍ
هذافعیي هٌافع کاسگشاى ٍ صحوتکطاى ٍ بذٍى سٍ دس سٍ ضذى با اسگاىّای حافظ

حبَ حبهش دس حذٚد  00تب 41دسكذ اص دسآٔذ خٟبٖ ٔیثبؿذ)9(.
ًوَداس  -1سشهایِگزاسی هستقین خاسجی( سْام با سٍیکشد داخلی) بِهثابِ یک دسغذ اص دسآهذ
جْاًی ،سالّای  1:91تا [ .911:سمت چپ ومودار درصد و پائیه آن سال را وشان می-
دهد .مترجم]

سشهایِ بِ پیص ًخَاّذ سفت ٍ سشهایِ ّنچٌاى با صٍس ٍ قلذسی بش داهٌِی تعشضات

تعسض ،جَّس سیبست پسٍلتسی است !

هسگ ثس اهپسیبلیسن ٍ سگّبی شًجیسیاش!

پیبم سیبّکل

ازگبى سیبسی  -تئَزیک سبشهبى  99ثْوي

سبل اٍل ،شوبزُ  -7صفحِی  ،6آثبى 9991

خٟب٘ی ،تِٛیذؿبٖ سا ٞشچ ٝلبًٔب٘ٝتش ث ٝصیشٔدٕٞٝٓٛبی خبسخیؿبٖ
ٔٙتمُ وشدٜا٘ذو ٝایٙه ٘ضدیه ث01 ٝدسكذ اص وُ داسایی  ٚاؿتغبَ آٖ-
ٞب  ٚثیؾ اص 01دسكذ اص وُ فشٚؽؿبٖ سا ث ٝخٛد اختلبف ٔیدٙٞذ.
ًوَداس  -9سْن ٍابستِگاى خاسجی یکغذ عذد اص بشتشیي ضشکت ّای چٌذهلیتی غیشهالی جْاى اص
داسایی ،فشٍش ٍ اضتغال

تَضیح; سْام سشهایِگزاسی هستقین خاسجی یعٌی اسصش سْن سشهایِ ٍ رخائش ( بِعالٍُی سَد
هحفَظ) بخصّای ٍابستِی هٌتسب بِ ضشکتّای هادس بِ اضافِی بذّی خالع ایي بخصّا بِ
ضشکتّای هادسضاى هی باضذ .
هٌبع;  ،UNCTADStatکنفزانس ساسمان ملل متحد در مىرد تجارت و تىسعه
()8( .)UNCTAD
( http://unctadstat.unctad.orgطًَ; سَئیس .)9111 ،تَلیذ ًاخااظ داخلی ٍ سشهایِ-
گزاسی هستقین خاسجی دس حال حاضش بِ دالس آهشیکا.

ٞشچ ٝؿشوتٞبی غَٛآػب ثیؾتش  ٚثیؾتش فٔبِیت ٔیوٙٙذ ،تِٛیذ ٘ٝ
دس یه وـٛس و ٝدس ثیؼت یب پٙدب ٚ ٜیب حتب ثیؾتش ،ث ٝػٌح خٟب٘ی
ٔٙتمُ ٔیؿٛد .ایٗ ٔٛه ّٛدس ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜی  9ثب احتؼبة سؿذ
ػشیْ دس ٘ؼجت داسایی ،فشٚؽ  ٚاؿتغبَ ثٚ ٝػیّٝی ٚاثؼتٌٝبٖ خبسخی
یهكذ ٓذد اص ثضسيتشیٗ ؿشوتٞبی چٙذّٔیتی غیشٔبِی(غیشثب٘ىی)
و ٝستجٝثٙذی آٖٞب ثشاػبع ٔیضاٖ داسایی صیشٔدٕٞٝٓٛبی خبسخیؿبٖ
تٔییٗ ؿذ٘ ،ٜـبٖ دادٔ ٜیؿٛد.

تَضیحات; لیست ضشکتّای جٌذهلیتی غیشهالی( )MNCبش اساس هیضاى داساییّای خاسجی آىّا
ستبِبٌذی ٍ تشسین ضذُ است .ضشکتّای ٍابستِی خاسجی بشاساس حذاقل  11دسغذ اص هالکیت
آىّا تَسط ضشکت هادس تعشیف هیضًَذ .اگش ّیچ داسایی ،فشٍش ٍ یا استغال خاسجی گضاسش ًطَد،
تعذاد ّ MNCای گضاسش ًطذُ کاّص هییابذّ .ویي هَضَع عوذتي داساییّا دس سال  1::1سا
تحت تأثیش قشاس داد ٍ کل آى سا بِ  89ضشکت چٌذهلیتی تقلیل داد.
منبع  ،UNCTAD :گشارش سزمایه گذاری جهانی (نیىیىرک ،UNCTAD :
 2002 ،1993و .)2010

دس دٞٝٞبی اخیش ،ؿشوتٞبی غَٛآػبی ایکبالت ٔتحکذ ٜثک ٝتِٛیکذ دس
ٔمیبػی ٚالٔٗ خٟب٘ی ٌزاس ٕ٘ٛدٜا٘ذ .خذ َٚؿٕبسٜی یه دس ریُ ،آٔبس

ٕٞبًٖٛس ؤ ٝیثیٙیٓ دس ػبَ  ،0881ؿشوتٞبی صیشٔدٕٝٓٛی

ٔشثٛى ث ٝوکُ داسایکی ،فکشٚؽ  ٚاؿکتغبَ ٞیدکذ ٜؿکشوت چٙکذّٔیتی

خبسخی یهكذ ٓذد اص ثضسيتشیٗ وٕپب٘یٞبی چٙذّٔیتی غیشٔبِی تٟٙب

آٔشیىبئی سا دس ثیٗ یهكذ ٓکذد اص ثشتکشیٗ ؿکشوتٞکبی چٙکذّٔیتی

وٕی ثیؾ اص یهػ ْٛوُ داسایی  ٚوٓتش اص ٘یٕی اص فشٚؽ  ٚاؿتغبَ سا

ػشاػش خٟبٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ( .اص آٖخب وک ٝثکبصاس داخّکی ایکبالت ٔتحکذٜ

ث ٝخٛد اختلبف ٔیدٙٞذ  ٚایٗ دس حبِیػت و ٝتِٛیذ ٛٙٞص تب حذ

ثؼیبس ثضسي اػت  ٚث ٝخبًش ایٗو ٝستجٝثٙذی یکهكکذ ؿکشوت ثشتکش

صیبدی دس وٕپب٘یٞبی ٔبدس ؤ ٝمشؿبٖ دس وـٛس خٛیؾ اػت ،ا٘دبْ

چٙذّٔیتی كشفٗ ثش اػبع داساییٞبی صیشٔدٕٞٝٓٛبی خبسخی آٖٞب

ٔیؿٛد .أب دس ػبَ  ، 9119ایٗ یهكذ ٓذد اص ثشتشیٗ ؿشوتٞبی

هسئلِی سلغِی اهپسیبلیسن زا ثبید ثِعَز ازگبًیک ٍ ثِهثبثِ شهیٌِی ّسگًَِ تحلیل ٍ تجییي دز ًظس گسفت ًِ ،چَى یک عبهل خبزجی کِ ثِ ّس حبل ًقشی دازد!

پیبم سیبّکل

ًشسیِ سیبسی  -تئَزیک سبشهبى  99ثْوي

ٔیثبؿذ ،ثٙبثشایٗ ٚلتی ستجک ٝثٙکذی ثک ٝایکٗ كکٛست ا٘دکبْ ؿکٛد ،تٟٙکب
ٞیدذ ٜؿشوت آٔشیىکبئی دس ثکیٗ یکهكکذ ؿکشوت ثشتکش چٙکذّٔیتی

سبل اٍل ،شوبزُ  -7صفحِی  ،7آثبى 9991

جذٍل  -1داساییّای خاسجی ،فشٍش ٍ اضتغال  19عذد اص بشتشیي ضشکتّای چٌذهلیتی غیشهالی
آهشیکا دس سال ( .9119 ٍ 9111ستبِبٌذی بشاساس داساییّای ٍابستِگاى خاسجی)

ػشاػش خٟبٖ لشاس ٔیٌیش٘ذ) .ایٗ ٞیدذ ٜؿشوت ػ ٟٓلبثکُتکٛخٟی اص
داسایی ،فشٚؽ  ٚاؿتغبَ سا دس ثیٗ ٕٝٞی ٔؤػؼبت غیشٔبِی چٙذّٔیتی
ایبالت ٔتحذ ٜث ٝخٛد اختلبف ٔیدٙٞذ .آٖٞب ٘ضدیه ثک00 ٝدسكکذ اص
داسایی99 ،دسكذ اص فشٚؽ  ٚتمشیجٗ 90دسكذ اص اؿکتغبَ سا دس اختیکبس
داس٘ذ)01( .
اص وُ داسایی  ٚتِٛیذ ٔدٕٝٓٛی ایٗ ٞیدذٔ ٜؤػؼکٝی آٔشیىکبئی ،دس
حذٚد ٘لف یب ثیؾتش آٖ ٔشثٛى ث ٝصیشٔدٕٓٛکٞٝکبی خکبسخی آٖٞکب
ٔیثبؿذ وٕٞ ٝیٗ ٔٛه ّٛثیبٌٖش آٖػت و ٝایکٗ ؿکشوتٞکب ٕٓکیمٗ
دسٌیش ٔؼبثم -ٝسلبثت الّیتی اص ا٘حلبساتچٙذخب٘جٝی خٟب٘ی ٞؼتٙذ.
ٕٞبًٖٛس و ٝخکذ َٚؿکٕبسٜی یکه ٘ـکبٖ ٔکیدٞکذ ،اوثشیتکی اص ایکٗ
ؿشوتٞبی آٔشیىبئی دس ثیٗ یهكذ ٔظػؼٝی ثشتکش چٙکذّٔیتی ،ثکیٗ
ػکبَٞککبی  ، 9119 ٚ 9111افککضایؾ لبثکُتککٛخٟی( ٚدس ثشخککی ٔککٛاسد،
ثضسي) سا دس ػٟٓثشی اص داسائی ،فکشٚؽ  ٚاؿکتغبَ صیشٔدٕٓٛکٞٝکبی
خبسخی خٛد تدشث ٝوشد٘ذ.
ثشای ٕ٘ ،ٝ٘ٛػ ٟٓداسایی ،فشٚؽ  ٚاؿتغبَ خکبسخی خٙکشاَ اِىتشیکه وکٝ
تٛػي صیشٔدٕٞٝٓٛبی خبسخی آٖ ٕ٘بیٙذٌٜی ٔیؿکٛد ،ثک ٝتشتیکت اص
00دسكککذ09 ،دسكککذ 40 ٚدسكککذ دس ػککبَ  ،9111ثکک01 ٝدسكککذ،
00دسكذ 00 ٚدسكکذ دس ػکبَ  9119افکضایؾ پیکذا وکشد وک ٝخٙکشاَ
اِىتشیه سا دس ّٝٞٚی ٘خؼت ث ٝیه ؿشوت تِٛیذی خٟکب٘ی ،دس ٔمبثکُ
كشفٗ آٔشیىبئی ،تجذیُ وشد.
ثشای وٕپب٘ی فٛسد ،ػ ٟٓداساییٞب ،فشٚؽ  ٚاؿکتغبَ صیشٔدٕٓٛکٞٝکبی
خبسخی ثً ٝشص چـٌٓیشی حتب ثیؾتش افضایؾ یبفت .داساییٞبی ٚاثؼتٝ
ث ٝصیشٔدٕٞٝٓٛبی خبسخی آٖ ثب كٔٛد اص 7دسكذ ث40 ٝدسكذ اص وکُ
داسایی فٛسد ثیٗ ػبَٞبی  ٚ ،9119 ٚ 9111فشٚؽ  ٚاؿکتغبَ ٚاثؼکت-ٝ
ٌبٖ خبسخی آٖ ث ٝتشتیت اص 00 ٚ 01دسكذ ث09 ٚ 08 ٝدسكذ افضایؾ
یبفت.

هٌبع;  ،UNCTADگضاسش سشهایِگزاسی جْاًی (ًیَیَسک;  ،UNCTADسالّای هختلف).

ثٙبثشایٗ ،وٕپب٘ی ٔبدس فٛسد دس ػبَ ،9119تٟٙب وٕی ثیؾ اص 41دسكکذ

اسقام با عالهت * بشای سال  ٍ 9111اسقام با عالهت † بشای سال  9112هیباضٌذ.

اص ٞش د ٚثخؾ فشٚؽ  ٚاؿتغبَ سا ثک ٝخکٛد اختلکبف داد90 .دسكکذ
وبٔککُ ،اص وککُ ٘یککشٚی وککبس وٛوککبوٛال ٘یککض دس ػککبَ  ،9119تٛػککي

زیرنویسها:

صیشٔدٕٞٝٓٛبی خبسخی آٖ ث ٝاؿتغبَ دسآٔذ٘ذ.
 -8برای دادٌَا ي تجزیٍ ي تحلیل در ایه خصًص ،وگاٌ کىید بٍ "اوحصار

اش یک عسف شسط پیسٍشی هجبزشُی هسلحبًِ ثسیج تَدُّبست  -چِ اش ًظس سیبسی ٍ چِ اش ًظس ًظبهی ٍ -اش عسف دیگس ،ثسیج تَدُّب جص اش زاُ هجبزشُی هسلحبًِ اهکبىپریس ًیست!

ًشسیِ سیبسی  -تئَزیک سبشهبى  99ثْوي

پیبم سیبّکل

ي رقابت در قرن بیستيیکم" اثر جان بلیمی فاستر ،رابرر

سبل اٍل ،شوبزُ  -7صفحِی  ،8آثبى 9991

دبلیرً مر -

چسىی ي آر .جمیل جًوا ،مجلٍی ماوتلی ریًیً(بررسی ماَاوٍ) ،ديرٌی ،72
شمارٌی ( ،33آيریل  ،)2033صفحا  30ي .33
 -۱برای (UNCTADکىفراوس سراممان ملرل متحرد در مرًرد تجرار

ي

تًسعٍ) مىبع اصلی برای دادٌَای ( MNCشرکتَای چىدملیتی) "کىترر
خارجی" بٍ مثابٍ مالکیت حداقل 30درصرد ام سرُار ر یگیرری تعریر
شدٌ است .ایه َمچىیه با ريیکرد صىديق بیهالمللی پً ( )IMFمطابقت
دارد .با ایه حا  ،در ایاال متحردٌ ،دفترر تجزیرٍ ي تحلیرل اقتصرادی ام
سق 05درصد استفادٌ میکىد.
 -30براساس دادٌَای  ،UNCTADجمعَای کل آمریکا بررای شررکت-
َای مادر غیرباوکی ایاال متحدٌ ي میرمجمًعٍَرای خرارجی آنَرا برا
مالکیت اکثریت سُار میباشىد.
وگاٌ کىید بٍ ومًدار ی

ي کًیه بری .بیرفرً ( ) Kevin B. Barefootي

ریمًود جی .متالًوی جًویًر(" ) Raymond J. Mataloni Jr.کمپاویَای
چىدملیتی آمریکا :عملکردَا در ایاال

متحدٌ ي خارج ام کشرًر در سرا

 ،"2008بررسی کسب ي کرار جراری  ،۱0شرمارٌی  ،)2030( 8جردي
.3862 . 3762
درصدَا برای يابستٍگان خارجی بٍ ترتیب  2۹/7 ،32ي 22/8درصرد ام
دارایی ،فريش ي اشتغا َستىد.

ادامه درشمارهی بعد

هقبالت ثدٍى اهضبء اش سَی شَزای ًشسیِ هیثبشٌد.

زفقبی گساهی!

با اسسال هقاالت ٍ هطالب خَد ،ها سا دس غٌای بیصتش ًطشیِ
یاسی سساًیذ .بذیْی است ،هطالبی دس ًطشیِ هٌتطش خَاٌّذ
ضذ کِ دس ساستای اّذاف ٍ ٍظائف هباسصاتی ساصهاى 08
بْوي قشاس داضتِ باضٌذ .اص اغالح اهالئی ٍ اًطائی هطالب

ثسای ازتجبط ثب هب ،ثب آدزسّبی شیس توبس ثگیسید:

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

سسیذُ هعزٍس هیباضین.

ثب کوکّبی هبلی خَد ٍ ازائِ ی ّسگًَِ سَالً ،ظس ،اًتقبد ٍ
پیشٌْبد ،هب زا دز اًجبم ٍظبئف هبى یبزی زسبًید.

شًدُثبد اًقالة!

ثسقساز ثبد جوَْزی دهَکساتیک خلق ثِ زّجسی عجقِی کبزگس!

شًدُثبد کوًَیسن!

