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 سرهقبلِ

 
اعالم کرد کِ  "داری ی سرهایِ ی باالتریي هرحلِ اهپریالیسن بِ هثابِ"ای بِ ًام  در ًَشتِ 9191در سال  لٌیيٌّگاهی کِ 

بِ  "صاحب"یعٌی از دست یک  ،ذ فقط تجذیذ تقسین شَدیایي باجْاى برای ًخستیي بار کاهالً تقسین شذُ است ٍ بعذ از "
. ، زهاًی است کِ جٌگ جْاًی اٍل در جریاى است"بیافتذ "صاحب"دست دیگری بیافتذ ًِ ایي کِ از بی صاحبی بِ دست 

 "ْاىتجذیذ تقسین ج"ّای کشَرّای هترٍپل در کل جْاى ٍ برای  ی سرهایِ یافتِ جٌگی کِ ًوایش اٍلیي حرکت سازهاى

 2ی   دامه در صفحها                                                                                                                                     .است
 

 

 
 

ی خَد عقب  طالبات اٍلیِکشٌذ تا از ه بِ بٌذش هی. ی رژین خوَْی اسالهی یکی ٍ دٍ تا ًیست درد ٍ رًح کارگر در زیر سایِ

گر قادر گردد، در فضای بی اعتراضی، بر استثوار  ی ظالن ٍ چپاٍل کٌٌذ تا طبقِ اش هی ّای طَالًی هحکَم ًشیٌذ؛ بِ حبس

ای کارگراى؛ سِ دِّ تخریب زًذگاًی ایي  سِ دِّ بگیر ٍ بِ بٌذ؛ سِ دِّ تعرض بِ حقَق پایِ. اش اداهِ دّذ رٍیِ بی

اًقالبی؛ سِ دِّ تْذیذ ٍ اخراج ٍ باالخرُ سِ دِّ تصَیب قَاًیي دست ٍ پاگیر، ارهغاى رژین خوَْری ی تا بِ آخر  طبقِ

 2ی  ادامه در صفحه                                                                                           .ّا کارگر است اسالهی برای هیلیَى

                                                                                                                                       

 
گی  پارچِ آید ٍ در ایي رٍز دًیا شاّد قدرت ٍ یک هارش عظین کارگراى سرتاسر جْاى در اٍّل هاُ بِ صدا در هی

ی کارگر است ٍ در ایي رٍز کارگراى  اٍّل هاُ هِ، هتعلق بِ طبقِ .اشدب خَر هی داراى هفت ی سرهایِ کارگراى علیِ

دارًد  طلبٌد ٍ با صراحت توام اعالم هی آیٌد ٍ هدافعیي هٌاسبات کًٌَی را بِ هصاف هی هیداى هی در صفی ٍاحد بِ

 4 ی ادامه در صفحه                                                            .                  ست کِ خَاست اساسی آًاى، تغییر بٌیادی دًیای کًٌَی
                                              

 
 
 
 

 

 

 انقالب   یا   بازمیسقت    امپریالیستی 

 اریان   اوضاع معیشتی    کارگران 

 داشت  اول ماه هم ،  روز جهانی   کارگر  میگرا رد  

 مالی شدن انباشت 

 سالگرد تىلد   مارکس و لنیه باد گرامی 

 
 

 

 !هرگ ثر رشین ٍاثستِ ثِ اهپریبلیسن جوَْری اسالهی
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 ایران اوضاع معیشتی کارگران

 انقالب یا بازتقسیم امپریالیستی

 داشت اٍل هبُ هِ، رٍز جْبًی کبرگر گراهیدر

 :ي شوبرُهغبلت ای
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ػشهبخٌگ دٍل ثشاییِّبی سقبثت دس توبهب اٍل خْبًی خٌگ اص قجل داسی

ٍلیپغ.دیگشٍتلبحتهٌبطقخذیذاػتییکتلبحتهٌبطقتحتػلطِ

یثبصتقؼینخْبى،دسگیشؿذىاصتقؼینکبهلخْبىدسآغبصقشىثیؼتن،هؼئلِ

خبًجٍِدسهیذاىخٌگیثِداسیسادسیکخٌگّوِتوبمدٍلقذستوٌذػشهبیِ

.گیشدذٍثذیيتشتیتخٌگخْبًیاٍلؿکلهییطلجخْبىساهیٍػؼت

ٍقَعاًقالةکجیشاکتجشدسسٍػیِدسػبل ٍخبسجؿذىسٍػیِاص1111ثب

هیذاىخٌگخْبًیاٍل،ػبئشدٍلاهپشیبلیؼتیضويتَافقبتخذیذیدسهَسد

 .ذداسًاػالمهی1111ثبصتقؼینخْبى،پبیبىخٌگخْبًیاٍلسادسػبل

 خذیذ ؿکل خْبى"ایي تقؼین دِّ"تدذیذ اٍاخش تب دٍام1130ی ثیـتش

افشٍصدتبایيکِّبیخٌگخْبًیدٍمساثشهیؿؼل1141ِآٍسدٍدسػبلًوی

سدىؿکلٍخَدآٍای،خٌگخْبًیدٍمًیضثبثِّبیّؼتِکبسگیشیػالحثبثِ

.یبثذپبیبىهی1145دسػبل"تدذیذتقؼینخْبى"خذیذیاص

ایثبقذستتخشیتثؼیبسگؼتتشدُ،اػتتدبدُّبیّؼتِاصآىپغ،ٍخَدػالح

ِ"تدذیذتقؼتینخْتبى"اصخٌگخْبًیثشای ّتبیکـتَسّبیساثتشایػتشهبی

ثتشایػتبصدکتِّبساهدجَسهیػبصدٍّویيػبهلآىهتشٍپلغیشهوکيهی

 .دسخؼتدَیاثضاسخذیذیثشآیٌذ"تدذیذتقؼینخْبى"

ّبیکـَسّبیهتشٍپلّبتَػطػشهبیِیكذٍسثخـیاصػشهبیِدسپشٍػِ

ثحشاى اًتقبل کٌبس دس اقوبسی، خَاهغ ػشهبیِثِ تَلیذ ثشایّبی خٌگ داسی،

خْبى" تقؼین هی"تدذیذ كبدس خَاهغ ایي ثِ تشتیتًیض ثذیي ٍ ؿَد

ّبیخْبًیثشایگضیيخٌگثِػٌَاىاثضاسیخذیذخبی"ایبیهٌطقِّخٌگ"

.ؿَدهی"تدذیذتقؼینخْبى"

اص"تدذیذتقؼتینخْتبى"ثشای"ایّبیهٌطقِخٌگ"یاػتدبدُاصاثضاسپشٍػِ

ّتبیهتشدم،یؼٌیصهبًیکِتـکیلدٍلتاػتشائیلسادسػتشصهیي1141ػبل

یلیجیسادیذُشددٍتباهشٍصکِهشدمػتنگکٌٌذ،آغبصهیفلؼطیياػالمهی

 .کٌٌذ،پیَػتِاداهِیبفتِاػتثوجبساىهی

ػَء داسد ٍخَد هیبى ایي دس کِ دسدًبکی هَضَع ًبآگبّیاهب اص اػتدبدُ

اػتدبدُاصالجتِػَء.ّبػتگًَِػیبػتثشدایيػتنثشایپیؾّبیتحتتَدُ

پذیذًُبآگبّیتَدُ ّوَاسُیخذیذیًیؼتّب پیذایؾطجقبت، اثتذاء اص ٍ

ػیبػتطجقِ حبکن غبستی ػشکَةّبی ٍ فشیتگشاًِگشاًِ ثب سا خَد ی

اػتتَدُ پیؾثُشدُ ثِ ّب ثشدُ. ٌّگبهیکِ یکچِ سقبثتثب دیگشداساىدس

ثِثْبًِثشدُ سا یکذیگشٍاداؿتٌذٍّب ثِخٌگثب یدفبعاصػشصهیياخذادی،

فئَ ٌّگبهیکِ ثْبًِدالچِ ثِ آةّب اص سػیتیدفبع کـتيٍخبک، ثِ سا ّب

یدفبعاصهیْي،داساىثِثْبًِّوذیگشتشغیتکشدًذٍچٌِّگبهیکِػشهبیِ

.دیگشاًذاختٌذکـبىساثِخبىیککبسگشاىٍصحوت

ایتي.اًذیبفتِّبیکـَسّبیهتشٍپلثِتشفٌذخذیذیدػتٍلیایٌکػشهبیِ

ؿبىاصدیکتبتَسیٍیثیضاسیثشحقٍاػتِػتنًٍبآگبُساثِتحتّبیثبستَدُ

دساکثتشکـتَسّبیػشثتی.دٌّتذاًدبماًقالةدسهقبثتلّوتذیگشقتشاسهتی

دیذًٍُبآگبُساثبایيتلتَسکتِػلیتِدیکتبتَسّتبیحتبکنثتشّبیػتنتَدُ

 .اًذّبکـبًیذُاًذ،ثِخیبثبىکـَسؿبىثِاًقالةثشخبػتِ

یٍقَعیتکاًقتالةیؼتیتَخًِوَدکِػالٍُثشفبکتَسّبیهْویکِالصهِثب

ثذٍىسّجشیاًقالثی،كتذّب.اػت،اًقالةثیؾاصّشچیضًیبصثِسّجشیداسد

ِػبلهجبسصُ ِیخَدثت ُختَدیٍکَسکَساًت ّتب،ػلتیسغتنتوتبمختبىیتتَد

 .ُثشدّبسُثِخبئیًخَاّذفـبًی

اًقالثیًیضثِؿکلحتضةٍیتبػتبصهبىاًقالثتیهبدیتتاصػَیدیگش،سّجشی

یکاصکـتَسّبیػشثتیًـتبًیاصیتکحتضةٍیتبٌّگبهیکِدسّیچ.یبثذهی

ّتبیاخیتشتَاىاًتظبسداؿتکِحشکتػبصهبىاًقالثیٍخَدًذاسد،چگًَِهی

تَدُدسخبٍسهیبًٍِؿوبلآفشیقبثِسّبئیٍاقؼیآًبىاصحبکویتدیکتتبتَسی

 .ٍاػتثوبسهٌدشؿَد

ِ یحتبکن،ّوتَاسُایياهشیثذیْیاػتکِثِخبطشاػتثوبسٍػشکَةطجقت

ّبداسایپتبًؼیلؿَسؽّؼتذٍّوَاسًُیضایيپتبًؼیلؿتَسؽ،ختَدتَدُ

ّتتبثتتِفتتذاکبسیٍاصختتبىتتتَدُ.دّتتذساثتتِاؿتتکبلگًَتتبگَىًـتتبىهتتی

یهَاسد،ایيیهتأػدبًِدسّوِصًٌذ،ٍلایدػتهیّبیقْشهبًبًِگیگزؿتِ

ّبیحتبکنّبثِػلتفقذاىسّجشیاًقالثی،ثالفبكلِتَػطدیکتبتَسیؿَسؽ

 .یبثٌذتَاًٌذاداهِػشکَةؿذًٍُوی

اگشدسکـَسّبیػشثیؿَسؽتَدُ اگشهشدمثِاهب، تذاٍمیبفتِاػت، ّب

دیگشًویخیبثبى ٍ آهذُ آىّب ثِخبًِتَاى؟ سا هؼلوبًّبیّب ؿبىثبصگشداًذ،

حبل،اگشدسایيکـَسّبًـبًیاصیکحضةٍیب.پبییکسّجشیدسهیبىاػت

ٍخَدًذاسد،ػبصهبىاًقالثیکِسّجشیایيتَدُ دسدػتداؿتِثبؿذ، ّبسا

دسدػتضذاًقالةّبپغًبگضیشثبیذًتیدِگشفتکِسّجشیایيؿَسؽ

تدذیذ"ّبیکـَسّبیهتشٍپلدسكذدبیِػشهقبلتضذاًقالثیکِدس.اػت

.اػت"تقؼینخْبى

 

 

 اودساسی تدزای   اودس ي شطد    تًلیسی ي کارفزمایان، کارگزان را تٍ تىدس کطدیسٌ   صاحثان

  ٍ ٍ  سوددسگب تُ ددز  وددان زر سیددز  دد   . ی ایددزان ویسدد   زاری ياتسدد ٍ ی وظدداس  ددزمای

کدٍ صدسای    خدایب کطدىس تدا    شىان زاروس حمًق کارگزان را تدا  مدب   ذًاران َ  مف 

  د  تدزای کدارگزان    تزا د ب کدٍ ایده شدٍ ضدزای ب     . ضان َ  زر  مسٌ ا   ذًزی
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 !ست ی هسلحبًِ کِ تٌْب راُ رسیدى ثِ آزادی زًدُ ثبد هجبرزُ

 انقالب یا بازتقسیم امپریالیستی
 1ی  ادامً از صفحً

 ایران وضاع معیشتی کارگرانا

 1ی  ادامً از صفحً
 



 

 

ی ذدًز   یاتب تٍ حمًق مؼًلٍ تایس  کارگز تمىظًر ز   اوس ي تا شٍ سماوب مب  اذ ٍ

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

 یاف ؟

تدٍ  . ی رصید  خمُدًی ا دالمب یودب ي زي تدا ویسد        یز  ایٍزرز ي روح کارگز زر س

ٍ    تىسش مب َدای ودً وب    ی ذدًز ػمدة وطدیىسه تدٍ حدث       کطىس تدا اس م الثداا ايلید

گز لازر گززز، زر فضای تدب اػ زایدب،    ی ظال  ي شپايل کىىس تا وثمٍ اش مب محوًس

ض تدٍ حمدًق    ٍ زٍَ تگیز ي تٍ تىدسه  دٍ زَدٍ تؼدز    . اش ازامٍ زَس ريیٍ تز ا  ثمار تب

ی تا تٍ  ذدز اومالتدبه  دٍ زَدٍ      ای کارگزانه  ٍ زٍَ ترزیة سوسگاوب ایه وثمٍ پایٍ

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

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

ٍ  َ  زر ػمل وطان زازٌکارگزان لاتل تحمل ویس  ي  زان حوًم   ی  ا اوس کٍ يظیفد

.زار تز ػُسٌ وساروس ی  زمایٍ گذاری تٍ وثمٍ خش ذسم 

تدًان اس   ي تؼثیز ي تفسیزی تٍ غیز اس ایده ومدب   ی ایزان ا   ایه تبًیز حمیمب خامؼٍ

کٍ ضواف وثمداتب ي ودساری زر ایدزان     تٍ زلیل ایه. ایزان ي کارگزان ارایٍ زاز ايیاع

. گیدزز  تدزی تردًز مدب    تدز ي ػمیدك   ريس تٍ ريس َ  زارز اتؼاز گس ززٌ تسیار تا    ي

ضىا دس ي کسدب    َدا َد  حدس ي مدزسی ومدب      َا ي اذزاج َا، ز  گیزی ماضیه تاسخًیب

ای اس گزز َد   مدسن کدارگزان     تٍ َز تُاوٍ. گًی ايیاع واَىدار کىًوب ویس  پا د

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

      ٍ ی   لًمىیًس ایه ضُز، ػسس امىی  ضدم ب  یبدس ي ضبد  تده اس کدارگزان کارذاود

ی کارگزان ایه کارذاوٍ زر مماتل وُداز   کیان تایز تُزان ي تدمغ َشار ي زيیس  وفزٌ

َای واشیش کارگزان شیىدب   ریا   خمًُریه تأذیز شىسیه ماٍَ زر پززاذ  حمًق

ي غیدزٌ   _ کزمان  _ن پايزاوا زر وشزیوب ضُز راير ا پیساره کط ٍ ضسن کارگز مؼس

ريسَا زارز زر حك کارگزان ایزان     کٍ ایه َایب گزی اس خم ٍ اخحافاا ي شپايل

.ضًز اػمال مب

 د  کدٍ زارز    َای َز شىس کًشک ي تسیار زرزواکب َا گًضٍ کٍ ایه ا   مطرص

کىدس ي   ن تٍ تیزين زرس مدب ی ایزا زاری ياتس ٍ تً ط ت ىسگًَای تث یماتب وظاس  زمایٍ

ٍ         َا زر ضزای ب ی ایه َمٍ َدا تدز     د  کدٍ رصید  خمُدًری ا دالمب تدا حدذف یاراود

کص افشيزٌ ا د  ي مددالب تدزای سودسگب      َا اوسان سحم  تار می یًن سوسگب مطم 

کدٍ کدارگز زر ایده     ػیدان ضدسٌ ا د    . تُ ز ي ترًر ي ومیز  وان تالب وگذاضد ٍ ا د   

ٍ   مىا ثاا کامالً تب حمدًق ا  ٍ    د  ي وداتًان اس تُید حدك  . ی سودسگب  ی مایح داج ايلید

ٌ  اػ زاض را ػ ىاً اس  وان   ة ومًزٌ ضدان   َدای وداشیش   َدا اس پززاذد  حمدًق    اوس ي مدا

ٍ . سوىس زاروس  ز تاس مب  د  کدٍ یودب اس کدارگزان اػ زایدب        ای زر شىیه شُارشًتد

ٍ ذًاَدان  کد  َفد  مداٌ ا د    ": گًیدس  کیان تایز زر مماتل وُاز ریا   خمًُری مب

کىىس ي مدا را  دز    مان امزيس ي فززا مب تٍ خای حل مطوالا. مان َس ی  حمًق مؼًلٍ
اس کفطب ترزس ي ػیس را زر مماتدل   اس تزای تچٍ کٍ مه و ًاوس ٍ زي  ال ا  . زياوىس مب

َا تسَ ،  تًاو  پا رب تٍ او ظاراا  ن يل ب ومب. اس تایس تا ضزمىسگب  ز کى  ذاوًازٌ
 "ای زارز؟ شٍ فایسٌسوسٌ ماوسو  

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

َای  گزی ي  یا   َا اوسان زرزمىس زر اثز شپايل  ً می یًن اس یک. زتبًیز زر  ير

ضان تدٍ تثداَب کامدل کطدیسٌ ضدسٌ       ارتداػب صاحثان تًلیسی ي کارفزمایان، سوسگب

َ  تا سير ي  زکًب زاروس  ا   ي اس  ًی زیگز ال ی ِ تسیار واشیشی اس خامؼٍ ي  ن

ز   اصدالً ي   ی اس ایه ي خًامغایه خامؼٍ  .کىىس زر رفاٌ ي   ایص کامل سوسگب مب

ارگز کد . تایس  سیدز ي ري ضدًز   ذًرز ي تاتس ي مب اتساً تسرز  اسوسگان اص ب  ن ومب

ای ودسارز ي ريس تدٍ ريس    ی ایزان  یىسٌ شًن خامؼٍ ب َ زر زویای کىًوب ي زر خًامؼ

 .ی َز شٍ تیط زی لزار ذًاَس گزف  اش زر مىگىٍ سوسگب

 ٌ ب تسدیار تا  د  ي تدًرس ي گزاودب لاتدل کى دزل ي       تدز  دم  سودسگ    تٍ ػثارتب  داز

حدذف  . گًوٍ م اتم ب ودسارز  تًصی  ویس  ي زر  مسَا تا ا  اوسارزَای کىًوب َیچ

َدای   ی سوسگب، تا حمدًق  ی  ن افشایص  ز اس  ير کا َای ايلیٍ َا ي تٍ زوثالٍ یاراوٍ

تدز   ة يذدی  تدًان ػًالد   اکىدًن مدب   ی تسیار سیدازی زارز ي َد    واشیش کارگزان فاص ٍ

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

یؼىدب   _مدشز کدارگزان    خمًُری ا المب ذثز اس افشایص وٍ زرصسی حدسالل ز د   

 _نکٍ تاوک مزکشی ایدزا  را زازٌ ا  ، زر حالب _ یبس ي  ب َشار ي  یبس تًمان

 .یاسزٌ ي ضص زرصسی تاکیس زاض ٍ ا   تز وزخ تًرس _زر پایان تُمه ماٌ گذض ٍ

َدای ارایدٍ زازٌ ضدسٌ     سای زر  مدار ي ارلدا   کدٍ یوسداوب ي یدا وشزیودب     ز يایح ا  پُ

. مشزَا ي زر  مسَا لدزار زارز  یاف  ي َمًارٌ میشان وزخ تًرس تا تز اس ز   تًان  ومب

زَىدس ي   گًودٍ تًیدیح مدب    ذًزضان زارودس  دثسَای حمدًلب ي تدًرس خامؼدٍ را ایده      

ٌ   ٌ ذًزضان زاروس اس تدب  یىدس   . گًیىدس  ضدان  دره مدب    َدای  گدب کدارگزان ي ذداوًاز

  د   ماوىدس مدزت تدسریدب    زر ایزان تٍ کص َا کارگز ي سحم  تزای می یًن سوسگب

اش تالىدسگب ي تدار يری خامؼدٍ ویسد  ي      َدسف   شزا کٍ رصید  خمُدًری ا دالمب    

ٍ   اش زفاع ي حفظ ي حزا   اس مىدافغ  يظیفٍ ٍ  وثمد تدٍ ایده زلیدل    .  د   ار از ی  دزمای

َدز   ريضه کٍ تً ط ایه وثمٍ تٍ لسرا ر یسٌ ا   ي م شس تدٍ وگُثداوب ي پا دساری   

 .   تُ ز شزذص ماضیه  ًززَب شٍ

مززاودب ايیداع    تا ایه ايصاف ضوب زر  ن ویس  کٍ تا يخدًز شىدیه وظداس ي زيلد     

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

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

کارگز زر ایه وظاس فالس اػ ثار ي حمًق ا   ي  زان رصید  خمُدًری ا دالمب َد      

 .اوس کٍ اس ػسس پززاذ  حمًق کارگزان اتایب وساروس کار را تٍ خایب ر اوسٌ

َدا   ی لیمد   زر زویای افشایص ريساوٍ تًان زر زویای گزاوب ي تا ایه حساب شگًوٍ مب

. َ  تسين کم زیه زر  مسی تز سوسگب ذًز ازامٍ زاز ي تدٍ  یىدسٌ امیدسيار تدًز     ي  ن

اوس     کٍ رصی  خمًُری ا المب تزای کارگزان  اذ ٍ ی زَط ىاکب ایه  ن خامؼٍ

 تدزیه  ایه کم زیه ي پاییه. ای تایس تٍ تارید  پززٌ ضًز ي تسين کم زیه ضک ي ضثٍُ

َا کارگز  می یًن  مىافغ  ی کار َز اوسانِ مسافغ  ز لًحٍ تایس  زر    کٍ مب ذًا  ب

ٌ     ي سحم  ای ایدزان تدسين ویدزيی     کص لزار گیزز ي تایس  گاٌ تدًز کدٍ اومدالب تدًز

ٍ    اسماویاف ٍ ي مس ح کدارگزان ي سحمد    ی مدسافؼیه تدب شدًن ي شدزای      کطدان ػ ید

 .تاضس زاران خُاوب وامموه مب  زمایٍ

ٍ   _ تززیس سماوب َشاران تالیدای  یا دب   تب مدان رذد  ذًاَدس     ی ال بدازی اس خامؼد
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 !ًیست ٍ رٍیسیًَیسن ا از هجبرزُ ثب اپَرتًَیسن برزُ ثب اهپریبلیسن جدهج



 

 

يی  ًساوسٌ ضدًز ي پدزش  مىا دثاا ي      ی  زمایٍ ي حوًم  مسافغ کٍ ریطٍتس  تز

ٍ  خامؼددٍ تىُددا زر شىددیه  . ًزی کددارگز تددز افزاضدد ٍ ضدد  ی زموزاتیددک تزَثددزی وثمدد

ٍ     ی کارگز یؼىب ایه وثمٍ    کٍ وثمٍ ضزای ب َدای   ی تا تٍ  ذدز اومالتدب تدٍ ذًا د 

تىیازی ذًز ز   ذًاَس یاف  ي تا تماس يخًز زر خُ  ضوًفایب ي  داسوسگب َدز   

 .زاض تزذًاَس  ای َای ارسوسٌ ؼٍ گاسشٍ تُ ز خام

 شباٌّگ راد

 

ٍػتن،ثشچیذُؿَدٍپشچنػتکِدسآىحبکویتظلنتغییشدًیبیی

ایيآسهبىٍخَاػتت.ثشػویتؿٌبختيحقَقاًؼبًیثِاّتضاصدسآیذ

ّتتبکتتبسگشاػتتتٍثتتذٍىؿتتکثتتبخَاػتتتٍآسهتتبىٍاقؼتتیهیلیتتَى

دسحقیقتاٍّلهبُهتِ،یکتیاص.داساى،تدبٍتثؼیبسصیبدیداسدػشهبیِ

فػتتتٍثتتشختتالسٍصّتتبیسٍیتتبسٍئیدٍهٌدؼتتتهتقتتبدطجقتتبتی

ِطتشحٍثیت,طلجبى،ایتيسٍص،سٍصگشاىٍتؼلینهـبطِ ّتبٍبىِخَاػتت

 .یکبسگشاىػشتبػشدًیبػتیؿذُثُشدُهطبلجبتثِیغوب

ىهحتشٍمداساىثبدًیبیهیلیبسدّباًؼبکِدًیبیػشهبیِشٍاضحاػتپُ

ِدسایيخْبىػشاػتشظلتنٍچپتبٍلکاػتثبؿذٍهؼلنهتدبٍتهی

تتتَاىػتتشاؽداؿتتتکتتِدسآىکتتبسگشاىاصیتتَسؽسٍصیساًوتتی

تَاىیبفتتکتِدسآىسٍصیساًوی.داساىدساهبىثَدُثبؿٌذػشهبیِ

ُخجشیاصتلفؿتذىکتبسگشاى،دسصیتشچتش  ّتبیاػتتثوبسگشاىدًتذ

ختبحبکوتبى،کبسفشهبیتبىٍكتبحجبىتَلیتذیداسًتذّوِ.ثگَؽًشػذ

ّبیکبسگشیساثتِخبداسًذهخبلدتکٌٌذٍّوِکبسگشاىسااػتثوبسهی

هتأػتدبًِدسایتيدًیتب.ًوبیٌتذهتیتشیيؿکلهوکٌِػشکَةٍحـیبًِ

ّبیهؼتلحثتشوتشٍتاکثشیتتآحتبدلیلیثِیُوياسگبىیثؼیبسقػذُ

ِ ِخبهؼِچٌگاًذاختت ُاًتذٍداسًتذثتشػتشهبی یختَدّتبیثتبدآٍسد

 .افضایٌذهی

کِدسایتيدًیتبیًتبثشاثشتَلیتذاصآىکتبسگشاىثِاوجبتسػیذُاػت

تشثِػجبستیكحیح.داساىٍكبحجبىتَلیذیاػتٍػَداصآىػشهبیِ

ِّبیػشهبیِیًظبمیشػلطِصًذگیدسص هبًٌتذداسیثشایکبسگشاىثت

کوتشیصًذگیکِگشاًیهبیحتبجاٍلیِػتٍهتؼبقجبًایيهشگتذسیدی

چتَىفقشًٍتذاسیّتن.دیذُساخُشدًوَدُاػتّباًؼبىسًحهیلیَى

یکبسگشاىلٌگتشاًذاختتِاػتتٍّبیخویذُگیيثشؿبًِوّیَالئیػْ

ّبثؼیبسػویقٍقبثتلتَضتیحّبٍپبئیٌیفیوبثیيثبالئییطجقبتیفبكلِ

ػتتبصطجقتتبتاػتتتثوبسگش،کتتبسگشًتتبتَاىاصدسدًیتتبیدػتتت.ًیؼتتت

 .ػتیصًذگیگَئیثًِیبصّبیاٍلیِپبػخ

خَاهتغکٌتًَی،"استقبء"یّبیدٍلتیثِثْبًِحزفػَثؼیذّبٍکوک

ّتباساىثشایهیلیَىدیػشهبیِّبیتبصٍُػبلگزؿتِاسهغبىػیبػت

دسػولثِاوجبتسػتیذُ.کؾػشتبػشدًیبثَدُاػتکبسگشٍصحوت

َدیتذًُوتیدسدهیلیبسدّباًؼبىسًحِکِچٌیيػیبػتیثاػت سدٍخت

کبسگشاىػبصهبًذّیؿذُاػتتٍّتذفیدستخبلفثبآسهبىٍهٌبفغ

 .ثیًذاسدیتبثِآخشاًقالیيطجقِخضتخشیتصًذگبًیّشچِثیـتشا

ِاؽاػتثوبسثتیایيخبكیتػشهبیِاػتٍسػبلت یکتبسگشاىٍسٍیت

دسیککتالمثبیتذاػتالى.ػتثـشیغبستهٌبثغٍاهَالطجیؼیخَاهغ

ِ داساىٍحبکوتتبىکٌتتًَیدؿتتوٌبىاثتتذیًوتتَدکتتِػتتشهبی

ِکبسگشاى یٍیػتؼاًذٍثیدلیلّنًجَدًٍُیؼتکتِّوت

یاػتشاضتبتٍتدوؼتبتکتبسگشهتبًغؿبىثشآىاػتتبتالؽ

ُ ِگشدًذ؛چشاکِکبهالًآگتب سهتضپیتشٍصیٍهَفقیتتاًتذکت

لهبُهِیکتیاصسٍصّتبیداًٌذکِاٍهی.اتحبدآًبىاػتکبسگشاىدس

ؿتَدٍدسایتيسٍصحیبتیٍهْنکبسگشاىػشتبػشخْبىهحؼَةهتی

داساىسااصِّبیػَددّیػشهبیکِکبسگشاىهبؿیيدمٍدػتگبُاػت

سا"کبسگشاىػشاػشخْبىهتحتذؿتَیذ"داسًذٍپشچنحشکتثبصهی

ّبٍهطبلجبتکبسگشاىآٍسًذ؛پشچویکِهجیيخَاػتِثِاّتضاصدسهی

 .ثبؿذٍهیلیبسدّباًؼبىهحشٍمػشتبػشخْبىهی

لهبُهِ،سٍصخْبًیداؿتاٍػالٍُثشگشاهیثبایياٍكبفخبیداسدتب

یاػبػیتبکیتذٍسصیتذکتِپیـتشفتثبسدیگشٍثشایيًکتِیککبسگش،

ُایهٌَطثِآتَدُ–ّشاًقالةِکبسگشی گتبىاكتلیىاػتتتبػتبصًذ

َصیاصتدبسةگزؿتِ،كتفآهکًٌَیثبآگبّیفشاتشٍثبدسعخَاهغ

داسیهدضاػبصًذٍّبیػشهبیِكفهذافؼیيسًگبسًگًظبمخَدسااص

ساؿتبىاًشطیٍهجبسصاتتبدؿوٌبىدیشیٌٍِطجقبتیآًبىاخبصًُذٌّذ

ّبیخٌبحیختَدػتَقدٌّتذ؛هٌتَطثتِآىدسخْتاهیبلٍخَاػتِ

کتتبسگشاىٍهٌتتبفغٍاحتتضاةکوًَیؼتتتیهتتذافغّتتبکتتِػتتبصهبىاػتتت

ِاسگتبىکـتبىصحوت داساىساًـتبًِّتبیػتشکَةٍاػتتثوبسػتشهبی

ّتبیثُشًتذٍُتختبرػیبػتتتتبثتباگیشًذٍخالكِهٌَطثِآىاػت

ّبیًتَیيٍتؼشضتیثؼتیحًوبیٌتذٍکبسگشاىساحَلػیبػتکبسػبص،

 .ّبیاهپشیبلیؼتیًدبتدٌّذیًظبمسااصصیشػلطِآًبى
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 ( John Bellamy Foster)اثر جبى ثلیوی فبستر 

 (َمقسوت س)            پَیبى کجیری                            : ترجوِ

 

صًیدسگوبًِ":یکیٌضًَؿتدسکتبةخَددسثبسُ(Minsky)هیٌؼکی

."داسیاػتػشهبیِ...اقتلبدیّبیهَلذ،هـخلِهَسداسصؽداسائی

ػشهبیًِوًَِ اقتلبد تحلیل ٍ تدضیِ ثشای هشثَطِ ی تَػؼِ]داسی

کِهشکض]یکػیؼتنثبیکؿْش"یکاقتلبدپبیبپبیًیؼت،ثلکِ[یبفتِ

لٌذى هبلی ]ٍ داسائی داسًذگبى کِ خبئی اػت، اػتشیت ٍال یک یب

 (12)."ؿًَذطَسهؼبهالتخبسیثبثذّیتأهیيهبلیهیّویي

-(استذٍکغ)یٍاقؼیٍپَلیدساقتلبدػٌتیخذائیخذیثیيػشهبیِ

ّشچٌتذکتِ.هٌطقأاػبعهحکویًتذاسد-ٍتذاٍمآىحتبتبثِاهشٍص

اصقلوتشٍ("یٍاقؼتیػشهبیِ"ٍ)"اقتلبدٍاقؼی"توبیضقبئلؿذىثیي

"ّتَمگییبهَیػبختِػشهبیِ"ٍچیضیکِهبسکغآىسا)اهَسهبلی

ػتکتِایتيتوتبیضًجبیتذثتِایتيثذیْی.،یقیٌبًهـشٍػیتداسد(ًبهیذ

هدَْمتلقیگشددکِهطبلجبتپتَلییتبهتبلیثتِهؼٌتبیػتبدیکلوتِ

دسٍاقغّیچ"طجقهـبّذاتَّشیهگذافٍػَئیضی.ًیؼتٌذ"ٍاقؼی"

ِ دسیتکاقتلتبد:"یٍاقؼتیٍپتَلیٍختَدًتذاسدخذائیثیيػتشهبی

یهؼتبهالتدسحبلتتپتَلیثیتبىداسیػوألّوِیػشهبیِتِیبفتَػؼِ

."داسد(ًقتذیتباػتجتبس)ؿذًٍُیبصثٍِػتبطتهقتذاسٍاقؼتیاصپتَل

ایتَلیذدساقتلبدٍیپبیِخذائیتحلیلیهٌبػت،ثیيصهیٌِ"دسػَم

 (11)."اػتآىسٍثٌبیهبلی

تتَاًین،هتی(Hyman Minsky)ّتیويهیٌؼتکی"هبثبدًجتبلًوتَدى

اسیگتزدیبلکتیکتَلیتذٍاهَسهتبلیاصًظتشٍختَددٍػتبختبسقیوتت

گزاسیخشیبىتَلیذٍاقؼتیٍقیوت -1:یؼٌیهتدبٍتدساقتلبدهذسى

ػتبختبس.ساتدؼتنکٌتین(ٍاهتالک)ّتبگزاسیهتبلیداسائتیقیوت -2

(ٍیتبکتبّؾ)ثبصاسهؼکي،ٍاثؼتِثتِافتضایؾگزاسیداسائیدسقیوت

هبلکیتکبغزیوشٍتاػتٍّوَاسُثشایًگْذاسیًَػبىدسػتبختبس

(تَلیتتذًبختتبلقداخلتتی)هتتشتجطثتتبتَلیتتذ"ٍاقؼتتی"اسیگتتزقیوتتت

 (12).ثبؿذهی

ثتبفتشمٍختَد)تَاًذثتشایاًجبؿتتیپَلیهیاصایيسٍی،ػشهبیِ

ِ ِ(گتزاسیثبصاسّبیػتَدآٍسثتشایػتشهبی یاقتلتبدیدسدسٍىپبیت

ِ(M-M)پتَل-اػتدبدُؿَدکِاغلتثِػوتپتَل صًتی،یؼٌتیگوبًت

تبخبئیکِایيهَضَعثِؿکل( 12).ؿَدشفهیّبهٌحقیوتداسائی

یآىهٌدشثِتغییشػتبختبسییکسًٍذطَالًیهذتدسآهذًٍُتیدِ

 .داسیؿذُاػتایدساقتلبدػشهبیِػوذُ

تتَاىثتِػٌتَاىّتبیهتبلیساهتیطَسکلی،حجتبةاصایيًقطًِظشثِ

دساسائتیالؼتبدُػتشیغقیوتتدّبئیکَتبُهتذتاصتتَسمفتَقدٍسُ

.ؿَدیهَلذصیشثٌبهیسٍثٌبیاقتلبدداًؼتکِفشاتشاصسؿذدسپبیِ

تشثِػتَیگؼتتشؽگشتوبیلیثؼیبسطَالًیدسهقبثل،هبلیؿذىثیبى

ثبؿذکِطییاقتلبدهیاًذاسٍُاّویتسٍثٌبیهبلیدسساثطِثبپبیِ

طاى"ثشاػتتتتبعهـتتتتبّذات.چٌتتتتذیيدّتتتتِسٍیدادُاػتتتتت

دس(،اػتبداقتلتبددسداًـتگبُلٌتذىJan Toporowski)ٍفؼکیتَپَس

یپبیتبًیقتشىثیؼتتنؿتبّذّب،دِّ"پبیبىاهَسهبلی"اؽثًِبمکتبة

تتشیيثتضسگ1110ٍ1100ّبیظَْسػلشهبلیثَدُکِپغاصػبل

تتشیيدٍساىثتضسگ اػتٍاصًظشاسصؽثبصدّیثتبصاساٍساقثْتبداس،

ُ"ػلشهبلی"هٌظَساص.بؿذثهبلیدستبسیخهی اص ثِهؼٌتبییتکدٍس

ییهتتبلیًقتتؾپیـتتشٍدستَػتتؼِتتتبسیخاػتتتکتتِدسآىػتتشهبیِ

(15) .ؿَدداسیسااصػشهبیِكٌؼتیگشفتٍِخبیگضیيآىهیػشهبیِ

ایاصاهَسهتتبلیهَختتتفتتشاصآهتتذىؿتتجحیتتکاقتلتتبدچٌتتیيدٍسُ

ِ:شخؼتِؿتذؿَدکِتَػطکیٌضچٌیيثثبصیًبةهیػدتِ ثتبصاىػتدت

ِهثبثِحجبةثِ گتزاسیّبهوکياػتکِّیچآػیجیثِخشیتبىػتشهبی

گزاسیخَدتجذیلػتٍقتیکِػشهبیِوبثتًضًٌذ،ٍلیٍضؼیتخذی

(16) ".ثبصیؿَدثِحجبثیدسگشداةػدتِ

ُ"،ػَئیضیهـبّذًُوَدک1110ِّبیدسػبل کبسکٌبىّیئتهتذیش

یضاىسٍثِافضایـتیتَػتطػتشهبیِهتبلیهحتذٍدٍثِه[ّبؿشکت]

یخْبًیثبصاسّتبیهتبلیطَسکِاصطشیقؿجکِؿذًذ،ّوبىکٌتشلهی

ّتب،ًِدسّیئتهذیشُؿشکت"قذستٍاقؼی"اصایيسٍ،.کٌذػولهی

ِ"کشدکتِاٍاػتذاللهی.ثبؿذثلکِدسثبصاسّبیهبلیهی یایتيساثطت

کلیتذدسکسًٍتذّبیخذیتذدساقتلتبدهؼکَعثیيهتبلیٍٍاقؼتی،

 (12)".ػتخْبًی

 !ثرخَرد جدی ثب هسبئل است ،شرط صداقت اًقالثی
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 ّبی هبلی ٍ هبلی شدى ثحراى

بلیخشیبىاكتلی،دستتالؽختَیؾگشاىهتشاقتلبدداًبىٍتحلیلثیؾ

ِ طتَسطجیؼتیثشایاًکبسّشگًَِاّویتتبسیخیثحشاىثضسگهبلی،ثت

ػشؿتػیؼتوبتیکآىساکتناّویتتخلتَُدادٍُآىساثتِػٌتَاى

ِ.هؼشفیکشدًذ"ُقَیػیبُ"یپذیذُ هثبثتِسٍیتذادیًتبدسٍیؼٌیثت

بّشاًهـخقًیؼتتاصثیٌی،اهبثًَِػیػظینکِظکبهالًغیشقبثلپیؾ

.تتشهوکتياػتتپذیتذاسگتشددثتبسیتبثتیؾکدب،اهبّشیکقشىیک

 Nassim)"ًؼینًیکالعطبلتت"اصػٌَاىکتبة"ُقَیػیبُ"اكطالح)

Nicholas Taleb)ًِیثحشاىثتضسگهتبلیهٌتـتشؿتذُ،کِدسآػتب

ُ"ختبئیکتِدسآى.گشفتِؿذُاػت ثتِػٌتَاى"سٍیتذادُقتَیػتیب

ثیٌتیکتٍِضتؼیتثتبصیساتغییتشایّنًبدسٍّنغیشقبثلپیؾؼٍِاق

 (12)(.دّذ،تؼشیفؿذُاػتهی

تتشهٌتقتذ،حتتبدسدسٍىًظتبم،ثبایيحبل،ثؼقیاصاقتلبدداًبىثتیؾ

 Stephen)اػتديهتیْن"ٍ"(Nouriel Roubini)ًَسیلسٍثیٌی"هبًٌذ

Mihm)"ِتئَسیؿبىثًِبماقتلبدثحشاى،ایيدسًَؿت"ُ "ُقَیػتیب

ُساسدکشدٍُثِخبی "یاؽثحشاىثضسگهتبلیساثتِػٌتَاىپذیتذ

ِتَكیفکشدُ"ُقَیػدیذ هثبثتِهحلتَلسًٍتذیکتبهألاًذ،یؼٌتیثت

ثیٌیهتَسدتدضیتٍِتحلیتلایقبثلپیؾؿًَذٍُپشٍػِػبدی،تکشاس

ّتب،ثتشایگیشتشیيتالؽطیقشىچـن( 12).اًذػیؼتوبتیکقشاسدادُ

ّبیهتبلیکتِتأکیتذّبدسساثطِثبثحشاىیسٍؿیهجتٌیثشدادُاسائِ

کتبسهي"داسثَدىچٌیياختالالتاػتجبسیداؿتِثبؿتذساًتضدثشقبئذُ

،(Kenneth Rogoff)کٌٌتتسٍگتف"ٍ"(Carmen Reinhart)سیٌْبست

،"ّـتتقتشىًتبداًیهتبلی:کٌذثبسفشقهیایي"ؿبىثِاػندسکتبة

ّتبثتِهؼٌتبیاؿتبسُثتِفتبصػٌتَاىکتتبةآى] (23).تتَاىیبفتتهی

خشػٌذیٍؿبدهبًیدسّشحجتبةهتبلیاػتت،ختبئیکتِدسآىایتي

ِتلَسپیؾهی یهتبلیٍکؼتتٍکتبستدتَقیبفتتٍِآیتذکتِچشخت

 [.تَاًذثشایاثذاداهِداؿتِثبؿذثبصیهیگؼتشؽػدتِ

ِالجتتتِ،ثتتضسگ قتتَیػتتدیذثتتِایتتيهؼٌتتب،پتتشداصُتتتشیيًظشیتت

یؼٌتی(Keynes)یثیٌؾثٌیبدیيکیٌضثَدکِثشپبیِ(Minksy)هیٌؼکی

یثشخیاصداسیثٍِػیلِیاًجبؿتػشهبیِگیپشٍػِهؼشفیؿکٌٌذُ"

وجبتییثیفشضیِ"داسیخَافغیشقبثلگشیضػبختبسّبیهبلیػشهبیِ

 (22).هبلیساثِهباسائِداد

چتِکتِهتدکشیٌتیهبًٌتذهیٌؼتکی،سٍثیٌتیٍهتیْن،ٍثبایيٍخَد،آى

یهتبلی،فشدؿبىثشسٍیچشخِسیٌْبستٍسٍگفدستوشکضهٌحلشثِ

توبیلثِدسًظتشًگتشفتيآىداسًتذتغییتشاتػتبختبسیثلٌذهتذتدس

ختبپتیؾهیٌؼتکیتتبآى.ثبؿتذداسیهیفشایٌذاًجبؿتػیؼتنػشهبیِ

ِ"بصُدادىثتِسفتکِختَد کیٌتضسا،ثتِختبطشاخت ُغلجت ّتبییایتذ

اًتذاصگتزاسیٍسکتَدگشائیدسیتکچـتنیفشكتػشهبیِفشػَدُ

ثٌبثشایي،هیٌؼکیثِكشاحتثِدًجبل.،هَسدهالهتقشاسداد"ایدٍسُ

یؼٌیثب.وجبتیهبلیاػتخلَفتحلیلٍیاصثیتلحیحتئَسیکیٌض،ثِ

هذتًٍبدیتذُکَتبُقشاسدادىکبهلآىدسؿشایطػیکلکؼتٍکبس

ّتبیؾاصگشفتيگشایـبتثلٌذهذت،چیضیکتِکیٌتضتدضیتٍِتحلیتل

 (21).ثحشاىهبلیساػوذتبًثشهجٌبیآىاًدبمدادُاػت

ثبؿذکِئیهیثِّویيدلیلاػتذاللخَد کیٌضکبهالًهتدبٍتاصتئَسی

وبیتلاٍتأکیتذًوتَدکتِت.ایتنهباصطشیقهیٌؼکیثِآىػبدتکشدُ

ّبیخذیتذدسگزاسییبکبّؾدسػَدهَسداًتظبسدسػشهبیِ-سکَد

دسخذهتافضایؾقذستپَلٍاهَسهتبلی-یکاقتلبدغٌیاصػشهبیِ

کتبسکشد "طَسکِهیٌؼکیاؿبسُکتشد،ثٌبثشایي،ثشایکیٌض،ّوبى.اػت

ّتبیٍاقؼتیثؼتتشیثتشایحبکویتتپتَلقبثلاًتظتبسکتبّؾداسائتی

(22)."اػت

ِ:گًَِکِکیٌضگدتّوبى یسؿتذیبفتِ،دسیکاقتلبدغٌتیاصػتشهبی

ّبثتشایفشكت"،"تشاػتایکِاصقجلثضسگثِػلتاًجبؿتػشهبیِ"

تشیداسًذهگشایيکًِش ثْتشُثتبتش،خزاثیتکنگزاسیثیؾػشهبیِ

تشدیذّوشاُثبکبّؾتوبیتلثتِ."تشیػقَطکٌذػشػتّشچِثیؾ

ِػَدهتَسد گتزاسیخذیتذ،هَختتافتضایؾػظتینًظتشدسػتشهبی

طَسکتِکیٌتضّتنآىسایبّوبى)"گیتشخیحًقذیٌِ"گشایؾثِػَی

ٍّوچٌیياحتکبسهبلیثِػٌتَاى(پَلًبهیذ"گشایؾثِرخیشُکشدى"

خبیگضیٌیثشایتـکیلػشهبیِؿذ،یؼٌیتشکیتتکتشدىهـتکالتکلتی

 .اقتلبد

،گشایـیدساقتلبدثِػوتفشٍسفتيدسؿشایطسؿتذّوِایيهجٌبی

ُ":کیٌتضًَؿتت.ثتَدکنآّؼتٍِاؿتغبل ِایتيٍیتظ ایاصگتیثشخؼتت

ثتًِظتش...کٌتینکتِػتکتِهتبدسآىصًتذگیهتیػیؼتناقتلبدی

ّبیصیتشحتذًشهتبلسػذقبدسثِهبًذىدسؿشایطهضهيفؼبلیتهی

تَخْیثذٍىّشگًَِگشایـیهـخقچتِثتِػتوتایهذتقبثلثش

ػالٍُثشایي،ؿتَاّذًـتبى.تشهینٍچِثِػَیفشٍپبؿیکبهلاػت

دٌّذکِاؿتغبلکبهتلٍحتتبتقشیجتبًکبهتلاصًتَادسٍسختذادّبیهی

ِ."هذتاػتکَتبُ ّتبییػیبػتتایيؿشایطکیٌضساثتِػتوتاسائت

تبحتذٍدی"ٍ"دیتفدسدالػتالجػیؼتتنتخ"هذتختَیؾثتشایثلٌذ

(22).ػَقداد"گزاسیاختوبػیکشدىخبهغػشهبیِ
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ثتبایتي.اؽساتَػؼًِذادیدساصهذتسکَدٍاحتکبسهبلیکیٌضًظشیِ

یسکَدکِهجتٌتیثتشثیتٌؾٍیثَدًتذ،دسحبلخضئیبتثؼذیًظشیِ

ِ(Alvin Hansen)کبسّبیآلَیيٌّؼتي دسیسّتشٍٍیپیـتشٍاٍلیت

 Michal)ایبالتهتحذُ،ٍدسػٌتهبسکؼیخذیذهشتجطثبهیکلکبل کی

Kalecki)طٍصفاػتیٌذل،(Josef Steindl)پبلثتبساى،(Paul Baran)ٍ

اػبػبًدٍ.،ؿکلگشفتٍِثٍِخَدآهذًذ(Paul Sweezy)پبلػَئیضی

ٍ)یسکَدٍختَدداؿتتکتِثشاػتبعًظتشاتکیٌتضؿبخِدسًظشیِ

یػتَئیضیاٍلی،تَػطٌّؼيٍثؼذاًثٍِػیلِ.ػؼِیبفتٌذتَ(هبسکغ

ِ-هَسدتأکیذقشاسگشفت یایتيهتدکتشیياصٍلیهـخقًوَدىّوت

ِ-طشیق ِ.داسیثتَدثشسػیػؤالثلَؽػتشهبی یثتشایًوًَتِ،تَػتؼ

اقتلبدّبیغٌیاصػشهبیِثبظشفیتػظینتَلیذیاػتدبدًُـتذُکتِ

ایتيپتبًؼتیلػظتینایدتبد( 25).ؽیبثتذتَاًذًؼجتبًػتشیغگؼتتشهی

ظشفیتتَلیذیدسثشاثتشٍاقؼیتتاضتوحاللثبصاسّتبیفتشٍؽثتشای

تحتتؿتشایط)گتزاسیفؼلتیگزاسیقشاسگشفت،صیشاػشهبیِػشهبیِ

گزاسیکِدسگزؿتِس دادُثَد،ثبهتبًغتَػطػشهبیِ(ثلَؽكٌؼتی

اػتکِگزاسیایيیِتشاطدیػشهب"کبل کیثیبىًوَدکِ.سٍثشٍگـت

 (26)."صاػتچَىهدیذاػتثحشاى

ِؿبخِ یاًحلتبسیثتبساىٍػتَئیضیکتِثتشیدٍم،کِکتبةػتشهبی

هحَسسؿذاًحلبسدساقتلبدهذسىهتوشکضاػتثذٍىؿکثْتتشیي

دس"توبیتلهتبصادثتِثتبالسفتي"ثبؿتذ،یآىهتیؿذُیؿٌبختًِوًَِ

تػظینقشاسداسدٍاوشاتهٌدتیػتکِتحتتؼلطهؤػؼباقتلبدی

.کِایيتوبیلثشسًٍذاًجبؿتداؿت

یاقتلتبدؿذُثٍِػیلِاًذاصثبلقَُیبهبصادتَلیذدسّشدٍهَسد،پغ

گزاسیػَدآٍسثتشایآىّبیػشهبیِتشاصفشكتطَسهؼوَلهْنثِ

سؿتذآّؼتتٍِافتضایؾ)هبصاداػتکِخَدهٌدشثِتوبیلثِسکتَد

ثتبساىٍػتَئیضی.ؿتَدهتی(اؿتغبلکتنٍظشفیتتغیشفؼتبل/ثیکبسی

ِ"ًَؿتتتٌذکتتِ داسی،سکتتَدحبلتتتػتتبدیاًحلتتبساقتلتتبدػتتشهبی

ُ(22)."اػت یثشختَسدخشیتبىاكتلیثٌبثشایيسؿتذػتشیغ،دسًحتَ

یطجیؼیػیؼتتندسگیثِػٌَاىًتیدِتَاًذثِػبدُاقتلبدداًبى،ًوی

طَسکِکتبل کیػٌتَاىاهب،ّوبى.گشددیثلَؽیباًحلبسقلوذادهشحلِ

ثتشای.ثتشایافتضایؾتَلیتذ"ػَاهلخبفتَػؼِ"کشد،ٍاثؼتِؿذثِ

ّبثشایفشٍؽ،گؼتشؽختذهبتّبیًظبهی،تالؽهثبل،كشفّضیٌِ

ػبصهبًٌذاتَهجیل،ّوِثتِهثبثتِّبیدٍساىهبلی،ٍخالقیتًٍَآٍسی

حشکتدسآٍسدىاقتلبد،ٌذکشدىٍثِّبییثشایثلگبٍُتکیِّبپـتَاًِ

(22).اًذخبسجاصهٌطقدسًٍیاًجبؿتػولکشدُ

 :ّا زیرًَیس                              ی آینده ادامه در شماره

 

ویویورک، اوتشارات " )جان میىارد کیىز"، (Hyman P. Minsky)میىسکی. هیمه پ -12
 .22و  21، صفحات (2225داوشگاي کلمبیا، سال 

" ، Paul M. Sweezy))سرُیزیی . َ پرب    ( Harry Magdoff)ٌریی مدرذا    -11
. 89َ  89، صرفحب   (1891وتلی ریُیرُ، سرب    وزُیُرک، اوتطربرا  مرب  ) "رکُد َ اوفجبر مبلی

مدذا  َ سُیزیی استذال  کیدوذ کً تمبیی ثزه تُلزذ َ امُر مبلی ثً عىُان پبیً َ رَثىرب، الجترً   
. ی رَثىب در مبتییبلزسم تبریخی اضتجبي گیفتً ضُد ی پبیً جبوجً تی َ ٌمً ی گستیدي وجبیذ ثب استعبري
کلی طُر یکطبن ثً ض کىذ ثبیذ ثً ً استعبري ثذان اضبري میٌب ک ی رَاثط َ فیآیىذ ٌی دَ مجمُعً

گُوررً مکررم م تررری ثرریای     ترربریخی امررُر مرربلی از تُلزررذ، ٌررز      سررج  . دیرربلکتزکی درک ضررُوذ 
چدُوً ( یب عذ  عملکید آن)تُضزحب  ت لزلی در مُرد ایه کً امیَز عملکید رَوذ ضکل یبفتً 

ی مبتییبلزسرم   فربٌمی اسر  کرً مکریرًا از اسرتعبري     ت ایه خطب دقز ًب ثً مُازا  سُء. دٌذ اس  ومی
سبختبر اجتمبعی " ودبي کىزذ ثً کتبة استزُن میاُرش . ضُد تبرخی تُسط مىت ذان مبرکسزسم می

 .1فصل ( ی مبوتلی ریُیُ، آیىذي وزُیُرک، مجلً) 2، جلذ "َ اضکب  آگبٌی
کرررً مترررب ثیخررری از   طرررُر ثرررً ایررره تیتزرررت ایررره اضرررتجبي اسررر  کرررً اسرررتذال  ت لزلررری کىرررزم، ٌمررربن     

ی مرربلی تىٍررب اوعکبسرری از  چیخررً: "کىىررذ مجىرری ثرری ایرره کررً پرریدازان مبرکسزسرر  چىررزه مرری وظییررً
ٌبی پرُلی َ مربلی ثبزتربثی از اخرتغال  وزیپرُلی َ وزری مربلی         ی اقتصبدی اس ، فعبلز  چیخً

 وزُیرررُرک،)، "ی پررُ   مرربرکد درثررربري "سررُزان دثیاوٍرررُ ،  ." ثبضرررىذ المللررری مرری  داخلرری َ ثررزه  
 .111َ  111، صفحب  1813اوتطبرا  یُرایین، 

ً     -ی صرىع  َ مربلی    ثبیستی اضبفً ومُد کً کىزی ٌم ثزه قلمیَ جذاگبوً ی  ثرً عىرُان یرا راثطر
جرربن مزىرربرد کزىرری،  . تمرربیی قبیررل ثررُد  -وررذ پزچزررذي کررً در آن ثعررذی صرریفًب قجلرری را مررىعکد ومرری   

، "گیدش صىعتی َ گریدش مربلی  "ط ثً ی پُ ، فصل میثُ درثبري  ، رسبل9ًمجمُعً آثبر، جلذ 
 .231تب  211صفحب  ( 1811ما مزغن، : لىذن)

 Philip)، در فزلزررآ آرسررتزد(مررذخل میثررُط ثررً ثزررُگیافی خررُد  )مزىسررکی، . ٌررزمه   -23
Arestis )مبلکُ  سبیی َ(Malcolm Sawyer" )ٌبی اقتصبدداوبن  وبمً دیکطىیی زوذگی

َ در  919َ  919، صرفحب   (2111الدربر، سرب     ادَارد: وُرتٍربمتته، مبسبچُسر   " )مخربل  
م بیسررً کىزررذ ثررب  . 119ی  ، صررفحً"پررُ  َ ثحرریان ار ودرربي ضرربمتزتی َ کزىرری  "ی مزىسررکی  وُضررتً

 .818َ  819مبرکد، کبپزتب ، جلذ سُ ، صفحب  

.89َ  83اثی مدذا  َ سُیزیی، صفحب   ،"رکُد َ اوفجبر مبلی"ودبي کىزذ ثً  -29
 .1ی  ، صفحً(2111لىذن، رَتلج، سب  )، "پبیبن امُرمبلی"ژان تُپُرَفسکی،  -29
 .198ی  کزىی، تئُری عمُمی، صفحً -28
ی  ، ضمبري98ی  ی ثیزسی مبٌبوً دَري ، مجلً"ی مبلی پزیَزی سیمبیً"سُیزیی، . پب  ا  -21
اقتصبدی رَ ثً رضذ  -ثیای ثحث در مُرد و ص سزبسی. 11تب  9، صفحب  (1889ژَیه )، 2

( John Bellamy Foster)ی آمییکب، ودبي کىزذ ثرً جربن ثلزمری فبسرتی     مبلی در جبمعً ی سیمبیً

ً "، (Hannah Holleman)ٌرُلمه مىرب  َ  ً "گربن قرذر  مربلی    وخجر ی ثیرسری مبٌبورً    ، مجلر
 .18تب  1، صفحب  (2111می )، 1ی  ، ضمبري82ی  دَري

زی قُیررث ترثث : قرُی سرزبي  "ُ ، (Nassim Nicholas Taleb)وسرزم ورزکغط طبلرت    -29
 (.2111وزُیُرک، مسکه تصبدفی، ) وبمحتمل

، (Stephen Mihm)َ اسررتفه مررزٍم  ( Nouriel Roubini)وُریررل رَثزىرری  -28
، صفحً (2111وزُیُرک، اوطبرا  پىدُیه، ) "ی مبلی ی س ُط در آیىذي دَري: اقتصبد ثحیان"

 .31تب  13

. َ کىىرررررر  اط( Carmen M. Reinhart)ریىٍرررررربر . کرررررربرمه ا  -31
) "ٌط  قین وربداوی مربلی  : کىذ ثبر فیق می ایه"، (Kenneth S. Rogoff)گُ رَ

 (.2118پییىستُن، اوتطبرا  داوطدبي پییىستُن، 
؛ ٌمچىزه ودبي کىزذ ثً 121ی  ، صفحً"پُ  َ ثحیان از وظی ضُامتزتی َ کزىی"مزىسکی،  -31

 ".جبن مزىبرد کزىی"کتبة دیدی مزىسکی ثً وب  

.91َ  18، صفحب  "برد کزىیجبن مزى"مزىسکی،  -32

.19، صفحب  "جبن مزىبرد کزىی"مزىسکی،  -22
؛ جرربن 319تررب  318، 291، 298، 292، 229، 31، صررفحب  "تئررُری عمررُمی "کزىرری،  -22

ً  ، فصرل "ی عمُمی اضرتاب   وظییً"مزىبرد کزىی،  ً )91ی  ی اقتصربد، ضرمبري   وبمر ، (1831ی  فُریر

وزُیرُرک،  )،"اقتصبد جربن مزىربرد کزىری   "، (Dudley Dillard)؛ دادلی دیغرد218ی  صفحً
 .199تب 198، صفحب  (1899پیوتزد ٌب ، 

تئُری "در  1891ٌبی  در دیذگبي سُیزیی از اَایل سب [   -داری سیمبیً]ثحث ثلُغ  -25
، صفحب  (1812وزُیُرک، اوتطبرا  مبوتلی ریُیُ، )َی مطٍُد ثُد "داری ی سیمبیً تُسعً
تیی در کبرٌبی ثعذی َی کً از اَلزل  گی ثسزبر ثزص ثب ثیجستًامب آن را . 221َ  221
) ودبي کىزذ ثً چٍبر سخىیاوی در مُرد مبرکسزسم . ثزىزم ضیَع ضذ، می 1891ٌبی  سب 

 . 99تب  28، صفحب  (1891وزُیُرک، اوتطبرا  مبوتلی ریُیُ، 
، راسل َ راسل، وزُیُرک) "ی تئُری وُسبوب  اقتصبدی م بالتی درثبري"مزکل کبِلکی،  -26

وزُیُرک، دثلزُ دثلزُ )"ثٍجُد کبمل یب رکُد؟"ٌبوسه، . آلُیه اچ. 198ی  ، صفحً(1838
 (.1839وُرتُن، 

وزُیرُرک، اوتطربرا    ) "ی اوحصربری  سیمبیً"سُیزیی، . ثبران َ پب  ا . پب  ای -22

 .119ی  ، صفحً(1888مبوتلی ریُیُ، 
، (1888ِکلی، . وزُیُرک، آگُستُط ا ) "تئُری پُیبیی اقتصبدی"مزکل کبِلکی،  -22

رکُد در َ ثلُغ "، (Josef Steindl)ٌمچىزه ودبي کىزذ ثً ژَز  استزىذ . 181ی  صفحً
 .131تب  131، صفحب  (1818وزُیُرک، اوتطبرا  مبوتلی ریُیُ، ) "ری آمییکبدا سیمبیً
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 !رفقبی گراهی

تز وشزیٍ  ا در غىای بیشبا ارسال مقاالت ي مطالب خًد، ما ر

مىتشز خًاَىد در وشزیٍ بدیُی است، مطالبی . یاری رساوید

 22شد کٍ در راستای اَداف ي يظائف مبارساتی ساسمان 

اس اصالح امالئی ي اوشائی مطالب  .بُمه قزار داشتٍ باشىد

 .باشیم رسیدٌ معذير می
ّبی هبلی خَد ٍ  ارائِ ی ّرگًَِ سَال، ًظر، اًتقبد ٍ   ثب کوک

 .پیشٌْبد، هب را در اًجبم ٍظبئف هبى یبری رسبًید
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