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 سیر تبریخی مىبسجبت اقتصبدی
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 ی قبل ادامه از شماره
ه تًلیذ ي امًسمالی، کالن بی ی اقتصاد کذام اص ایه متفکشیه دس ابتذا بش سيی سابطٍ الصم بٍ رکش است کٍ، َیچ 

ی  سشمایٍ[ متشجم -کتاب]گشچٍ   (96).ي یا امًسمالی بٍ عىًان باصاس فشيضی بشای ماصاد، متمشکض وبًدوذ
 Finance, Insuranceمخفف ( ]FIRE)ت  اوحصاسی استذالل کشد کٍ امًسمالی، بیمٍ ي باصاس مسکه یا مستغال

and Real Estate:- تصادی کمک کىذ، اما ایه سا بذين تأکیذ صیاد، تىُا بٍ تًاوذ بٍ جزب ماصاد اق می[ .م
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دازیثٞٗییبٗٔیثسایحلظٝثوبءخٞیؽدزاٝائْهسٙثیػتٖٗٞكنغسٗبی٠

ایساٙٗی ؾٞدٝٓیث٠خبيسٛبتٞاٛیدززهبثتثبث٠ًػتهدزتغیبغیدز

اش1920ی١بیهدزتٜ٘داٗپسیبٓیػتیدزاٝائْد٠١غسٗبی٠ هدزتغیبغیزا

.د١ددغتٗی

یيثغسٗبی٠ ٗٔی یب ثٞٗی اٝائْد٠١دازی دز دیِس بز ثسایًػت1950ی

ٗی اهدإ غیبغی اشهدزت ١٘یؿ٠ ثسای ٝ خٞزدٟ ؾٌػت ٗجددا ٠ً ًٜد

.زٝدیاهتكبدیٝغیبغیایساًٜٙبزٗیقح٠ٜ

 يضعیت کىًوی مىبسجبت اقتصبدی

دازًٝتتبزُسٝاهؿتتبزٗ تٔتتقیغتتسٗبی٠ٗٔتتتایتتساٙؾتتبْٗدٝيجوتت٠

.ثبؾدثٞزضٝاشیؾ٢سٝزٝغتبٗیخسدٟ

.ثبؾدٗحكٞٓیایساٙٗیتسیًٚبالدزاهتكبدتيٛلت،ػ٘دٟ

.یغبئسقٜبیغاغتكوداٙقٜبیغٗبدزٝتٌٜیيٗٞٛتبضاشخكٞقیبتػ٘دٟ

١بیٝاثػت٠ث٠اٗپسیبٓیػٖت٘بٕٜٗبثغٗٔیایساٙزاؿبزتًسدٟٝازشؼغسٗبی٠

ثٞزضٝاشیؾ٢سٝیًبزُسٝاهؿبزٗ تٔقخسدٟیحبقْاشاغتث٘بزيجو٠انبك٠

د١تدٝثتدی١ٚبیٗبدزدزًؿٞز١بیٗتسٝپْاٛتوتبّٗتیزٝغتبزاث٠غسٗبی٠

.ؾٞدتستیتاشاٛجبؾتغسٗبی٠دزایساٙجُٔٞیسیٗی

جبٗؼ٠ دزٝٛی تهبد١بی غسٗبی٠،ت٘بٕ ٝ ًبز ٗؿ ف تهبد چٞٙ ایساٙ، ی

ُسكت٠اغتآؿؼتحت اٗپسیبٓیػٖهساز بعتهبدخٔنٝ ٗویبظ. تهبدی٠ًدز

.ج٢بٛیُػتسؼدازد

دازیٝاثػت٠ث٠اٗپسیبٓیػٖاغتٝاجت٘بػیایساٙ،ٛظبٕغسٗبی٠-ٛظبٕاهتكبدی

.ایساٙجصئیازُبٛیياشٛظبٕاٗپسیبٓیػتیج٢بٛیاغت

 ايضبع سیبسی

دغتدٝٓتٗی كسٝؼٛلتدز اش حبقْ دزآٗد ثٞزًٝساغیثبچٞٙ ؾد،

.١بیاهتكبدیایساٙحبً٘یتدازددٝٓتیثست٘بٕػسق٠

اػ٘بّ ٝ ه٢سآٗیص غسًٞة ثب ایساٙ خٔن ؾدید اغتث٘بز ٝ ٗٔی ٜٗبثغ ؿبزت

ٗی اٛجبٕ دٝٓت غٞی اش ػ٘دٟدیٌتبتٞزی ٝ ایُٚیسد اػ٘بّ اثصاز تسیٚ

.١بیٛظبٗیاغتدیٌتبتٞزی،دغتِبٟ

ت دٝٓت، غٞی اش دیٌتبتٞزی ؾیٟٞاػ٘بّ ٗػبٓ٘ت٘بٕ زا١بی ٗجبزشٟ آٗیص

ٗجبزشٟ ١س٠ُٛٞ اٛجبٕ اغتٝ اهتكبدیٜٗٞوث٠-یغیبغیؿیسٌٗ٘ٚغبخت٠

.یٗػٔحب٠ٛؾدٟاغتٝجٞدُٝػتسؼٗجبزشٟ

ضذامپریبلیستی -اوقالة دمکراتیک

يجو٠ ث٠ يجو٠ یي اش ٗبٌٓیت اٛتوبّ یؼٜی اجت٘بػی اٛتوبّاٛوالة ٝ دیِس ای

.یدیِسیث٠يجو٠احبً٘یتاشيجو٠

ثػیجيجو٠ ١دفاٛوالةت٢ٜب یًٜٜدٟیًبزُسٛیػتث٠ٌٔثیبٙدزایٚٗسح٠ٔ،

.ثبؾد١بیػ٘ٞٗیت٘بٕخٔنٗیخٞاغت

حًْٜدٝحْایٚ ایساٙثبیدتهبدخٔنٝاٗپسیبٓیػٖزا ١س٠ُٛٞتحٞٓیدز

اٌٗبٙ نداٗپسیبٓیػتی اٛوالة يسین اش كوى اغتتهبد پریس غسِٛٞ: ٛییؼٜی

.ُصیٜیحبً٘یتخٔنیاٗپسیبٓیػتیٝجبیغ٠ًٔ

یاٗپسیبٓیػٖ،ػٜبقسیاشٗجبزشٟثبخٞدغسٗبی٠زاٗجبزشٟدزج٢تهًغغ٠ًٔ

ٟ.دزثسدازد ینداٗپسیبٓیػتتیػٜبقسیاشاٛوالةغٞغیبٓیػتیدزثًتٚٗجتبزش

ٚ.ًٜٜدٗتٞٓدؾدٟٝدزجسیبٙٗجبزشٟؾسٝعث٠زؾدٗی ًت٠چت٠شٗتبٛیٝایت

یاٛوتالةغٞغیبٓیػتتیٝازدؾتٞد،٠ٛٞاٛوالةادا٠ٗپیداًٜدٝث٠ٗسحٔت٠ُچ٠

اؼتٞاٛػت٠ثبؾٜدآ١ِٜبُٙیدازد٠ًپسٝٓتبزیبٝپیؽدهیوبًث٠ایٚاٗس١ٖثػت٠

اٝٓتیٚؾتسوز١جتسیپسٝٓتتسیٝ.ز١جسیٗجبزشٟزادزدغتتُسكتت٠ثبؾتٜد

.١باغتٜٓیٜیػت-آ١ِٜیٗبزًػیػتاٛوالثی،پیؽ

ج٢ت١طٗٞٛ نبٗٚ اٛوالثی دٝٓت دز پسٝٓتبزیب ٛظبٕی غٞغیبٓیػتی ُیسی

.دًٗٞساتیيٛٞیٚاغت

 استراتصی اوقالة
ٝ اغالٗی ج٢٘ٞزی اٗپسیبٓیػٖ ث٠ ٝاثػت٠ زضیٖ غسِٛٞٛی ٗجبزشٟ، اش ١دف

.یًبزُساغتُصیٚغبختٚج٢٘ٞزیدٌٗساتیيخٔنث٠ز١جسیيجو٠جبی

ؾ٘ٚتح٘یْدبةًسدشیساؾٌْٗجبزشٟزاتٞاٙآشادا٠ٛاٛت ؾٌْٗجبزشٟزاٛ٘ی

.ًٜدٗی

اٌٗبٙٗجبزشٟثب.١بزاث٠ٗجبزشًٟؿبٛیدتٞاٙتٞدٟت٢ٜباشيسینتجٔیؾغیبغیٛ٘ی

.١بیٛظبٗیزاثبیددزػْ٘ٛؿبٙداددغتِبٟ

١تبیٛظتبٗیغسِٛٞٛیزضیٖٝاثػت٠ث٠اٗپسیبٓیػٖت٢ٜباشيسینٛبثٞدیدغتِبٟ

ٟپریساغتٝٗجبزشٌٟٗبٙآٙا یٌٗ٘تٚثتسایٗجتبزشٟثتبیٗػٔحب٠ٛت٢ٜبؾتیٞ

ٟؾیٟٞ.١بیٛظبٗیاغتدغتِبٟ یٗػتٔحب١٠ٛتٖاغتتساتطیٝیٗجبزشٟ،ٗجتبزش

.١ٖتبًتیياغت

یٗػٔحب٠ٛ،٠ٛٝازدًتسدٙنتسثبتٛظتبٗی،ثٌٔت٠ٝازدًتسدٙدزآؿبشٗجبزشٟ

یتجٔیـتیٝغیبغتی٠ثت١٠٘تیٚختبيس،جٜجت.نسثبتغیبغیٗٞزد١دفاغت

یكسػتیٗجتبزشٟزاتؿتٌیْیٛظتبٗی،جٜجت٠یاقٔیاغتٝجٜجت٠ٗجبزشٟ،جٜج٠

ثٜبثسایٚثبیداشدزُیسیٗؿ فاجتٜبةًسدٝث٠ٝازدًسدٙنسثبت.د١دٗی

.ًٞچيپسداخت

.ًبزیقٞزتُیسد١بثبیدثبزػبیتًبْٗٗ لیت٘بٕكؼبٓیت

 تشکیالت
یيزضیٖ غسِٛٞٛی ؾسو ز١جسیاٝٓیٚ یيغبشٗبٙ ٝجٞد ثبغیبغی، ًٜٜدٟ

.ٗؿیغیبغیٗؼیٚاغتخى

ز١جسی كؼبٓیتغبشٗبٙ جسیبٙ دز كوى غیبغیًٜٜدٟ، ٝجٞد-١بی ث٠ ٛظبٗی

.آیدٗی

.ٛظبٗی-یٗجبزشٟ،یؼٜیغبشٗبٙغیبغیاثصازٗجبزشٟ،تؿٌیالتٜٗبغتثبؾیٟٞ

.ؾٞداكسادآؿبشٗیییتؿٌی١ْسغبشٗبٛی١ٖٛبُصیساشتج٘غغبدٟپسٝغ٠

اكسادی٠ًث٠غسِٛٞٛیاٛوالثییيزضیٖغیبغیٗؼتودؾدٟثبؾٜددزتج٘ؼبت

تؼییٚخىغبدٟ ثسای ٝحدتیغیبغییخٞیؽ، اٛوالةث٠ ایدئٞٓٞضیي-ٗؿی
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ثسایاٛجبٕدغتٗی تؿٌیالتٝاحدیزا یبثٜدٝثساغبظایٚٝحدتٛظسی،

.ًٜٜدایاٛوالةایجبدٗیٗسح٠ٔٝظبئقاٛوالثیٝزغیدٙث٠ا١داف

ٛظبٗی-غبشٗبٛیغیبغیبًیاٛوالة،نسٝزتبغیز١جسیًٜٜدٟایٚغبشٗبٙغی

ثبؾد ثبید ١ػت٠پسٝغ٠. تؿٌیْ اش ٛیص تؿٌیالتی چٜیٚ ایجبد غیبغیی -١بی

.ُسددٗیدزؾ٢سٝزٝغتبآؿبشٗیٛظب

یغالحٛظبٗیدزؾ٢سٝزٝغتباشٗكبدزٟ-١بیغیبغیٗحتٞایكؼبٓیت١ػت٠

یزؾدُٝػتسؼً٘یٝؾٞدٝدزپسٝغ٠اشٛیس١ٝبیٗػٔحزضیٖآؿبشٗی

:تٞاٛددزدٝشٗی٠ٜاٛجبٕثِیسدی١بتبتحّٞث٠غبشٗبٙ،ًٗیلیای١ٚػت٠

 ترير عىبصر رشیم -1

٠ُٛٞتسٝز١بٛجبیدًٞزًٞزا٠ٛٝدزثسخٞزدثب١سػٜكسزضیٖقٞزتثِیسدایٚ

ثسایتس اٛت بةًسد٠ًتسٝزآٛبًٙبزًسدٗجبزشاتیث٠ٌٔثبیدػٜبقسیزا ٝز

.داؾت٠ثبؾد

 َبی ديلتی تخریت در دستگبٌ -2

.١بٛیصثبیدًبزًسدٗجبزشاتیزادزٛظسُسكت٠ُٛٞكؼبٓیتدزایٚ

١بدزغ٠شٗی٠ٜهبثْثسزغیاغتاٛؼٌبظایٚكؼبٓیت غبشٗبٙٗػٔح،زضیٖٝ:

.١بتٞدٟ

 سبزمبن مسلح -1

.ٗبٛد١بجداٗیٛبچبزًبٗالاشتٞد١ٟب،ث٠دزآؿبشكؼبٓیت



 رشیم -2

ًبزُیسیت٘بٕآؼْ٘غسیغزضیٖٝث١٠بدزاثتداٗٞجتػٌعؾسٝعایٚكؼبٓیت

اشغٞیٝیٗیٛیسٝٝاٌٗبٛبتٝاػ٘بّؾدیدتسیٚغسًٞة ُسدد١ب ث١٠س.

ٗجبزٝغی٠ٔ ٝ تجٔیـبتٝغیغ اش تً٘یغ،شٟای ٝ ت٢دید تب ایدئٞٓٞضیيُسكت٠ ی

.جٞیدشٛداٙٝؾٌٜج٠ٝهتْٝتسٝزتٞغْٗی

 َب تًدٌ -3
٠ُٛٞاػت٘بد،ٛبثبٝزی،اٛلؼبّٝػدٕح٘بیتثبای١ٚبدزآؿبشثبتسظ،ػدٕٟتٞد

.ٗجبزشٟثسخٞزدخٞا١ٜدًسد

ٟخٔنیتدإٝایٚٗجبزشات،اشیيغٞتؼدادثیؿتسیاشػٜبقسآُبدزپسٝغ٠

ٛؿیٜیؾٞٛدٝاشغٞیدیِسزضیٖٗججٞزث٠ػوتث٠ای٠ُٛٞٚٗجبزشٟجٔتٗی

اػت٘بدث٠اػت٘بدث٠ؾٞد،ػد١ٕبشدٝدٟٗیدزایٚؾسائىتسظتٞدٟ.ؾٞدٗی

١بث٠هدزتٗجبزشاتی٢ٛلت٠دزخٞدؾبٙتٞدٟ.ؾٞدٛیس١ٝبیاٛوالثیتجدیْٗی

ثبٝزٗی ث٠ح٘بیتٗؼٜٞیٝ ٢ٛبیتب ٛیس١ٝبیًٜٜدٝ غپعث٠ح٘بیتٗبدیاش

ٗی ػوتاٛوالثی زضیٖ ٠ً ُبٗی ١س دز ٝ ٗیپسداشٛد ث٠ٛؿیٜی آٛبٙ ًٜد،

.د١ٜدٗجبزشاتقٜلیٝغیبغیخٞیؽُػتسؼٗی

ُس١ٟٝبدزپسٝغ٠ثبُػتسؼً٘یًٝیلیای١ٚػت٠ -١بیغیبغییكؼبٓیت،

ٗی ؾٌْ زٝغتب ٝ ؾ٢س دز ٛظبٗی اش تستیت ١٘یٚ ث٠ ٝ ایُٚیسٛد ادؿبٕ

.ُسددٛظبٗیغساغسیایجبدٗی-١ب،غبشٗبٙغیبغیُسٟٝ

 ی ياحذ ضذامپریبلیستی ججٍُ

غبشٗبٙ اش ج٢بٙجج٠٢ ٝٓی ٗؿتسى، تبًتیي ٝ اغتساتطی ٠ً ١بیثیٜی١بئی

.ؾٞدتؿٌیْٗیٗتلبٝتدازٛد،

غ٠ًٔ ثب جسیبٙٗجبزشٟ یييسفيجو٠چٞٙدز اش یًبزُسٝیاٗپسیبٓیػٖ،

 ٗ شح٘تاهؿبز ٗیتٔق ؾسًت ؾسایىًؿبٙ دز دیِس يسف اش ٝ ًٜٜد

ًبزُساٙدز ثسایاٛوالثیًٞٙ٘ٞٛیػتاٌٗبٙازتجبوثب دیٌتبتٞزیاٗپسیبٓیػتی،

غبشٗبٙٗویبظيجو٠ خبيس ثٜبثسایٚث٠ ٛدازد، ٝجٞد ٝغیغای ٝ ث٢تس تسد١ی

جج٠٢ ایجبد ٝحدتٛیس١ٝبیاٛوالثی، ٝ جْاشیٝاحدنداٗپسیبٓیػتیهٗجبزشٟ

.ُیسدیًبزُسدزدغتٞززٝشاٛوالثیٞٙهسازٗیایجبدحصةيجو٠

 ای ارتش خلق یب ارتش تًدٌ

یٗػٔحب٠ٛٗحٞزاقٔیٗجبزشٟاغت٠ًدزيیآٙٛیس١ٝبیخٔنث٠ٗجبزشٟ

یٗػٔحب٠ٛ،ؾسائىایؾدٙٗجبزشٟؾٞٛدٝثبتٞدٟتدزیجث٠ٗجبزشٟجٔتٗی

.ُسددایآٗبدٟٗیٟثسایایجبدازتؽخٔنیبازتؽتٞد

ازتؽ ثبید آٙ، ثٞزًٝساغی دغتِبٟ ٝ زضیٖ ٛظبٗی ٗبؾیٚ ٛبثٞدًسدٙ ثسای

ازتؽتٞدٟ یب یيجَٜتٞدٟخٔن دز ازتؽثتٞاٛد ایٚ تب ُسدد ایجبد ایای

.يٞالٛیایٚاٗسزاث٠اٛجبٕزغبٛد

ازتؽتٞدٟ ازتؽخٔنیب ٗیدا١ٙبیزٝغایثبیدتٞدٟثسایایجبد ث٠ تبئیزا

.ٗجبزشًٟؿبٛید

ٗجبزشٟتٞدٟ جسیبٙ پبزتیصا١ٙبیزٝغتبئیدز ٗجبزشٟی ٗیداٙ ث٠ ١بیزٝغتب

.ؾٞٛدجٔتٗی

 ی کبرگر یب حسة کمًویست حسة طجقٍ

پسٝغ٠حصةيجو٠ حصةً٘ٞٛیػت، یب یتٔلینآُب١یغٞغیبٓیػتییًبزُس

سخٞدیًبزُساٙاشغٞیدیِكٌسیاشیيغٞٝجٜجؽخٞدث٠ٗحبكْزٝؾٚ

.اغت

زٝؾٚ ٗحبكْ ٗیبٙ ازُبٛیي ازتجبيبت كوداٙ ؾسائى ٗحبكْدز ٝ كٌسی

يجو٠ ٗجبزشًٟبزُسی، جسیبٙ دز ث٠ٌٔ یيجٜجؽًبزُسی، دز ٠ٛ ییًبزُس

.ًٜدایتؿٌْپیداٗییتٞدٟٗػٔحب٠ٛ

ؾدٟتٞغىیٝاحدنداٗپسیبٓیػتیٝایجبدٜٗبينآشاددزثػتسٗجبزشاتجج٠٢

ُسددكٌسیٝٗحبكًْبزُسیایجبدٗیازتجبوٗحبكْزٝؾٚازتؽخٔن،اٌٗبٙ

اٛتوبّآُب١یغٞغیبٓػتیث٠دزٝٙيجو٠ پبی٠ٝثب ی١بیحصةيجو٠یًبزُس،

.ؾٞدُرازیٗیًبزُسیبحصةً٘ٞٛیػتثٜیبٙ

یًبزُسیبحصةً٘ٞٛیػت،١ٖهجْاشغسِٛٞٛیٝیتؿٌیْحصةيجو٠پسٝغ٠

.تٞاٛدًبُْٗسدد١ٖثؼداشغسِٛٞٛیزضیٖٗی

 گسیه رشیم جبی

ثبید.ٗٞجٞداغتٝؾ٢سی١٘ٞازٟاٌٗبٙآشادؾدٙث ؿیاشٜٗبينزٝغتبئی

.دزایٜٚٗبينثالكبق٠ٔزٝاثىٜٝٗبغجبتدًٗٞساتیيٛٞیٚزاثسهسازًسد

 !گزدد تجدیل ثِ یک چیش پَچ ٍ هْول هی ،تَجِ شَد ی اهپزیبلیستی کِ ثِ تضبد اصلی ًظبم هَجَد یعٌی تضبد ثیي خلق ٍ سلغِ آى ثدٍى ،تجییي ّزگًَِ تغییزٍتحَلی در جبهعِ
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ایٜٚٗبين، ثسهسازیٜٗبغجبتدٌٗساتیيدز ٝ ُػتسؼٜٗبينآشادؾدٟ ثب

پسداشٛد١بیقٜلی،غیبغیٝاجت٘بػیٗیغبشٗب١ٙباشیيغٞث٠تؿٌیْتٞدٟ

ٗحْشٛدُیٝٗحُْب٠ٛٝاشغٞیدیِسث٠ایجبدؾٞزا١بیغ٠ یٗحًْبز،

١بًٜٜٝدٝثبزؾدُٝػتسؼً٘یًٝیلیای٠ُٛٞٚغبشٗبٙتحكیْاهدإٗی

ٗی ٢ٛبدی٠ٜ جبٗؼ٠ دز دٌٗساغی ُسددؾٞزا١ب، ًِٜسٟثبالخسٟ. تؿٌیْ یثب

یؾٞزا١ب،غبخت٘بٙٛت بةؾٞزایٝشیساٙاشغٞیًِٜسٟؾٞزا١بٝاٛ٘بیٜدُبٙ

یج٢٘ٞزیدٌٗساتیيخٔنث٠ز١جسیيجو٠ پعاشًبزُسؾٌُْسكت٢ٛٝ٠بیتب

ٗػٔحب٠ٛ ٗوبٝٗت زؾٌػت غِٜس١بیضی آخسیٚ دز اؼیٖ زضیٖ ج٢٘ٞزی،

ُٖصیٚزضیٖٝاثػت٠ث٠اٗپسیبٓیػجبیًبزُسیدٌٗساتیيخٔنث٠ز١جسیيجو٠

 .ُسددٗیدزًًْؿٞز

 

 تؼزض هَرد وَدوبى جبّوِ ٍ اعت ریختِ ّن در ایزاى یجبهؼِ ٍ جْبى عیوبی

 ثِ جَاهغ.ذدارً لزار اًغبى لبچبق ثبًذّبی ٍ هزداىدٍلت ّبیعَءاعتفبدُ ٍ

 وَدوبى ثزای را غذغِد یث ٍ ؽبداة سًذگی هجبل ،اًغبًی ٍ هتوذى اصطالح

 ایي تزدیذ ثی .تاع ًوَدُ تجذیل عَددُ اًغبى ٍ وبر ًیزٍی ثِ راآًبى ٍ زیذُثُ

 ٍ اعت ختِعب جْبى هحزٍم وَدن ّبهیلیَى ثزای دارعزهبیِ یطجمِ را دًیب
 ّبخیبثبى در ٍ جْبى در وَدن هیلیَى چْبرصذ اس ثیؼ هٌتؾزُ آهبر ثٌبثِ

.ّغتٌذ وبر ثِ هؾغَل
 داعتبى یهطبلؼِ ٍ اعت ؽذُ ٍارًٍِ وبهالً جْبى ٍ ّبخیبثبى ًوبی وِ حمیمتبً

 ثزای اهٌیتی عزهبیِ،.اعت دردًبن ٍ اًگیشغن ثغیبر رٍسّب ایي وَدوبى سًذگی

 ّبیخیبثبى ٍ اعت ًگذاؽتِ ثبلی هحزٍهی لؾز ّیچ ثزای ٍ عبلی ٍ عي ّیچ

ث دیگزی یچْزُ جْبى، ّبیخیبثبى دیگز هبًٌذثِ ّن ایزاى .اعت گزفتِ خَدِ
 سًذگی ّبییرٍسًِ ٍ تبر ٍ تیزُ دیذُرًج اًغبى ّبهیلیَى ثزای اًذاسّبچؾن

 ًبثزاثز، یبیدً ایي در .اعت ؽذُ وَر وبهالً ّن وَدوبى ثزای ثخؼؽبدی ٍ آرام

ث وَدن  در اػ،وَدوی دٍراى گذراى ٍ تحصیل ٍ داًؼ فزاگیزی جبیِ

.اعت ًویز ٍ ثخَر ًبى لموِ یتْیِ دًجبل ثِ درِدرث ٍ ّبخیبثبى

 ًشدیه ّن ایزاى در هٌتؾزُ، آهبر اعبط ثز ٍ اعت ؽذُ سدُ رلن گًَِایي دًیب

 آداهظ، چَىّن ایًبخَاعتِ وبرّبی ثِ ّبخیبثبى در وَدن هیلیَى ؽؼ ثِ

 ایي وِ ًیغت آى در ؽىی.اًذدادُ تي غیزٍُ سًیٍاوظ ٍ فزٍؽی گل عیگبر،

 سًذگی خَاّبى آًبى یّوِ ٍ ًذارد هطبثمتی وَدوبى خَاعت ٍ توبیل ثب ٍضؼیت

ث وِ ًیغت آى در ىیؽ .اًذتحصیل ٍ داًؼ فزاگیزی ٍ ثْتز  ًذاری دلیلِ

 ٍ ػذیذُ هؾىالت ثز تب اًذؽذُ عزاسیز ًباهي ّبیخیبثبى ثِ ؽبىّبیخبًَادُ
.آیٌذ فبئك داراىعزهبیِ عبسدعت

 ثغیبر وًٌَی دًیبی در طجمبتی ّبیتفبٍت حمیمت در ٍ ًِ ٍ اعت آؽىبرثبال
 ثبالخزُ ٍ پیچیذ سرٍرلی ّیچ در آىرا تَاىهیًِ ٍ ًوَد وتوبى راآى تَاىهی

 ّن  گوبىثی .آهذ ثز ّبآى حَضیت,در اس عیبعتی ٍ ولوبت ّیچ ثب تَاىهیًِ

 یّوِ ٍ عتداریعزهبیِ یگٌذیذُ هٌبعجبت حبصل ثبریرلت ٍضؼیت چٌیي ثزٍس
 خَد ػٌبصز هبًٌذثِ تَاىًوی ٍ گزددهی ثز ظبلوبى عَدجَ افىبر ثِ ّبایي

.رفت طفزُ ّبآى ٍالؼی ػلل تَضیح اس گزچپبٍل ًظبم هشدٍراى ٍ فزٍختِ
 هجلظ گزایبىاصَل فزاوغیَى ػضَ "یهمذع ّبدی"لجل چٌذی راعتبیی چٌیي در

 ٍ ّبًبٌّجبری ٍجَد پیزاهَى خجزًگبری عئَال ثِ پبعخ در اعالهی ؽَرای
 عز در ایزاًی غیز وَدوبى اس ثغیبری اهزٍس»ذگَیهی اجتوبػی هَجَد هصبئت

 .وٌٌذ لَث را اعالهی جوَْری یچْزُ تب پزداسًذهی گزیتىذی ثِ ّبراُ چْبر
 ثبیغتٌذ ّبراُ چْبر عز در تب وٌٌذهی اجیز را ّبایي اس ثزخی خبرجی ّبیؽجىِ

.«ٌذوٌ دارخذؽِ را ًظبم ٍ وؾَر چْزُ تب وٌٌذ تْیِ فیلن ّبآى اس ٍ
 ٍ فزٍختِ خَد ػٌصز ایي ّبیگفتِ ثز تَاًذهی عبلوی هٌطك وذام وِ ثزاعتی
 حبصل را خیبثبًی وبر وَدن ّبهیلیَى ٍجَد ٍ گذاردث صحِ عزهبیِ یهذافغ

 عزدهذاراى وِاعت دِّ عِ .ًذًذا عزهبیِ ثزاًذاس خبًوبى ٍ عَدجَ هٌبعجبت

 وؾبىسحوت ٍ وبرگزاى یػلیِ را تؼزضی چٌبىآى اعالهی جوَْری رصین

 ًذاری ٍ هٌیتیاثی ثبتالق در ایزاى یجبهؼِ .ًیغت ثیبى لبثل وِ اًذدادُ عبسهبى

 ثبٍری لبثل غیز ؽتبة ثب فمز ٍ سًذهی پب ٍ دعت دارد دیذُرًج اًغبى ّبهیلیَى

 ّببىخیبث در ،ثشرگبى هبًٌذثِ سهبًِ ٍ دٍرُ ایي در وَدن ٍ جلَعت ثِ رٍ

حبلعزاىرصیندارًذاسثبؽذٍدرّوبىیهیبًً ِلمو اًذن یتْیِ ثذًجبل عزگزداى
.آٍرًذعخيثِهیبىهی"ثیگبًگبىیتَطئِ"
 اس ثخؾی ػٌَاىثِ وَدن اعالهی جوَْری ًظبم در اهزٍسُ وٍِالؼیتایياعت

 دارد ٍ ٌذوهی ایفبء ًمؼ دارد ٍاثغتِ، داراىعزهبیِ عَددّی چزخؼ در جبهؼِ

 اس ػظیوی ثخؼ .گیزدهی لزار ثؾزیت جبًیبى گًَبگَى ّبیعَءاعتفبدُ هَرد

 .ًیغت آًبى سًذگی ثْجَدی در اًذاسیچؾن ٍ اًذآیٌذُ ثی ایزاى در وَدوبى
 یچْزُ تَاىًوی ٍ عتاعالهی جوَْری رصین "خیز"عز اس ّبایي یّوِ

 اس هولَ وِ رٍپیبدُ ٍ راُ چْبر ّز عز در وِ را ّبخیبثبى دردًبن ٍ اًگیشغن

 هزثَط ؽذُ "زاجی"ٍ "خَدی غیز" وَدوبى ثِ را عتخیبثبًی وبر وَدوبى

 وَدن وَدن، اًغبًی، هٌظز اس .دًوَ خبلی ؽبًِ خَد هغئَلیت ثبر اس ٍ داًغت

 ثِ هلشم ًظبهی ٍ جبهؼِ ّز ٍ ؽٌبعذًوی جٌغیت ٍ ًضاد ٍ هلیت ٍ رًگ ٍ اعت

 رایگبى آهَسػ ٍ خَران ٍ خَرد چَىّن اػسًذگی یاٍلیِ ًیبسّبی تأهیي

 اعالهی جوَْری رصین هذافؼیي ٍ عزدهذاراى وِ ًیغت ثبری اٍلیي ایي .ثبؽذهی

 ػلل تَضیح اس جبهؼِ ثبرًىجت حمبیك دادى جلَُ ٍارًٍِ ثب ٍ ٍلیحبًِ دارًذ

.رًٍذهی طفزُ ّبآى ٍالؼی
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 داری های سرمایه کودکان کار و خیابانی محصول نظام

 1ی  ادامه از صفحه

 



 

 

 رؽذ ؽبّذ جبهؼِ ّبییًظبم چٌیي رد ٍ اعت فبعذ ًظبم ایي تز،ٍالؼی ػجبرتی ثِ

 ّیچ ثب ٍ ثَد خَاّذ خیبثبًی وبر وَدوبى چَىّن ایاجتوبػی هصبئت یعبثمِثی

 .دًوَ غتری ٍ راعت راآى تَاىًوی ّن "یهمذع ّبدی",ًَع اس تؼزیف ٍ تَجیِ
 ٍ وبرگز ّبهیلیَى یفزُع ثز جبهؼِ آحبد اس للیلی یػذُ وِ رٍؽي دلیل ایي ثِ

 آًبى سًذگی ثیؾتز چِ ّز تخزیت اسای در دارًذ ٍ اًذاًذاختِ چٌگ ؼوسحوت

 ٍ عز اس دارد ًذاری ٍ فمز طزفیه اس .افشایٌذهی خَد ًجَهی ّبیعزهبیِ ثز
 خَارهفت ایػذُ دیگزطزف اس ٍ رٍدهی ثبال دیذُرًج اًغبى ّبهیلیَى وَل

 در .وٌٌذهی سًذگی لوبه رفبُ ٍ ًؼوت ٍ ًبس در دارًذ ؽبىوَدوبى ّوزاُثِ

 تَاًذًوی ثزاثزی ٍ ػذالت ٍالؼی یٍاصُ وِاعت ٍاضح پز ؽزایطی چٌیي ثغتز

 طجیؼی اهزی طجمبتی ّبیتفبٍت گغتزدگی ٍ ٍجَد وِاعت ٍاضح پز ٍ آیذ ثىبر

 .آهذ خَاّذ حغبة ثِ

 وبر وَدوبى لجیل اس اجتوبػی ثالیبی ٍ ًبٌّجبری ّشاراى ثزٍس وِایي خالصِ

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

 یًوبیٌذُ خالف ثز.تگزف خَاّذ خَدِث ّن تزیدّؾتٌبن ٍ تزٍعیغ

 سیز ٍ"یفزٌّگ هجبحج"اًذاسیراُ ثب هٌبعجبتی چٌیي در هجلظ گزایاصَل

 اجتوبػی یّبًبٌّجبری یریؾِ تَاىًوی "تلٌبػ زٌّگف"ٍ فزٌّگی ّبیعبخت

 هزثَط خبرجی یؽذُ اجیز ثلٌذگَّبی تجلیغبت در راآى اصلی ػلل ٍ عَساًذ را

دًیبی ایزادثی ٍ پبن را اعالهی جوَْری رصین هٌحَط یچْزُ ٍ داًغت ثِ
 اعت؛ جبهؼِ درٍى ثیؾتز ّز فمز هَلذ ًظبم ایي وِ چزا.ًوَد ثیزًٍیهؼزفی

 ثِ خذهت در وبهالً ٍ ًیغت هؼِجب آحبد اوثزیت ثِ هتؼلك ًظبم ایي وِ چزا

 اعالهی جوَْری رصین وِسهبًی تب ثٌبثزایي .تسٍرگَع ٍ اعتثوبرگز یطجمِ

 چْبر عز یچْزُ تٌْب ًِ اعت، وبر عز ثز ٍاثغتِ داریعزهبیِ یهذافغ ػٌَاىثِ

 تؼذاد ثز ثلىِ ،ؽذ ًخَاّذ پبن خیبثبًی وبر وَدوبى ٍجَد اس ّبخیبثبى ٍ ّبراُ

 .گزدیذ خَاّذ اضبفِ ّن ّبآى
 سهبًی تٌْب داد؛ خَاّذ تغییز را ایزاى یجبهؼِ ٍیضُِث ٍ دًیب عیوبی راُ، یه تٌْب

 - ؽبىٍالؼی ّبیجبیگبُ عز ثز راآًبى ٍ دیذ را وَدوبى خٌذاى یچْزُ تَاىهی

 وِ ًوَد هؾبّذُ - ؽبىّبیعبل ٍ عيّن ثب ثبسی ٍ ؽبىّبیوالط عز در یؼٌی

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

 آى ایي .آیذ در اّتشاس ثِ ایزاى یپٌِْ در وؾبىسحوت ٍ وبرگزاى حبوویت

 را ّبخیبثبى یچْزُ وِ عتًظبهی آى ایي ٍ اعت وَدوبى خَاُدل یجبهؼِ

 ّبیعَءاعتفبدُ گشیيجبی را ؽبداثی ٍ اًغبًیت رًگ ٍ عبخت خَاّذ دگزگَى

 .دًوَ خَاّذ وَدوبى اعتثوبر ٍ جٌغی

 شباٌّگراد



 ( John Bellamy Foster)ثز جبى ثلیوی فبستز ا

 (قسوت آخز)            پَیبى کجیزی                            : تزجوِ

 

سػتزؾتداهتكتبدؾتب١دًتب١ؽغت١1970ٝ80تبی١سحبّ،غبّث٠

دازیدزٗسًصغیػتٖثٞد٠ًٜٗجسث٠زؾدثبدًٌٜیٗتبٓیثت٠غسٗبی٠

ثبكوداٙثبشازكسٝؼتٞٓیدات،غتسٗبی٠ثت٠.ٗثبث٠ػبٗٔیججساٛیُسدید

١تبیایاشُصیٜت٠ٗج٘ٞػت٠)ثبشیدزًبزثُسدا١تسٕثتد١یٗتبٓیغلت٠

١تبیبّدزغت.پٜتبٟثُتسد(غسدزُُٖٗبٜٛدٗؼبٗالتغٔق،كسػیٝؿیسٟ

دزایبالتٗتحدٟدزحدٝدیتياالیتي١بیػ٘دٟٗج٘ٞعثد١ی1970

توسیجتبًغت2005ٝ٠دزغتبّ.ٝٛیٖثساثسٗیصاٙتٞٓیدٛبخبٓفٗٔیثٞد

تسٓیت00ٙٞٛیٖثساثسٗیصاٙتٞٓیدٛبخبٓفٗٔی٠ٛٝچٜداٙدٝزاشزهٖ

 (00).تٞٓیدٛبخبٓفداخٔیج٢بٙثٞد

اُسچت٠دز.ایث٠حیبتختٞیؽجتبٙث ؿتیدیٜدٟثبشازٗبٓیٗػٌٚث٠يسشكصا

ٟتبزیخپیؿیٚغیػتٖ،حجبة آٗدٛتدٝایاشزٝٛتنٗتی١بیٗبٓیدزپبیتبٙدٝز

زغدثت٠ؾتٌٔیؾدٙث٠ٛظسٗیٗدتثٞدٛد،اٗباًٜٞٙٗبٓیزٝیداد١بئیًٞتبٟ

ٛ٘بیتدٝزختدادیٗتٜبهم،٠ٛدزٗوًغزكبٟ،ث٠ٌٔدزدٝزاٙزًٞدتـریت٠ٗتی

ٗسًتصی١تبیثسایحلظایٚزٝٛدٝتدإٝآٙ،ثبٛي( 04).تاغتيٞالٛیٗد

ٕ"دازی٠ًزًُّؿٞز١بیپیؿسٝغسٗبی٠ ٟآختسیٚٗٔجتبءٝا ٙ"د١ٜتد ١تبثت٠آ

یتوٞیتٝدزقٞزتٓصٕٝدز٢ٛبیتٛجبت٢ٛبد١بیٗحّٞؾدٟثٞدثبٝظیل٠

ٙ"ثساغبظاقْ)ٗبٓیػ٘دٟ ،ٛوؿتی("ثػیبزثصزٍاغتثسایؾٌػتختٞزد

.تیایلبءٛ٘ٞدٛدحیب

تٜبهمًٔیدیایٚثٞدًت٠اٛلجتبزٗتبٓی،دزحتبٓیًت٠ٗٞجتتتسؿیتتزؾتد

تتسٝػتدٕهًؼیتتثجبتیثیؽٗدتاغت،اٗبثبػثایجبدثیاهتكبدیدزًٞتبٟ

١1970تبیث٠ایٚتستیت،ِٗدافٝغٞئیصی،٠ًاشغبّ.ؾٞددزثٜٔدٗدتٗی

ایتٚتحتٞالتثٞدٛتد،اغتتدالّدزُیتستلػتیسٗتدا١1990ٕٝبیتباٝاخسغبّ

ثبتٞج٠ث٠ج٢بٛیؾتدٙٗتبٓیٝػتدٕاٌٗتبٙٗتدیسیت-ًسدٛد٠ًدیسیبشٝد

یتٞٓیتدیزاًتدثت٠حجبةزٝثٜبیٗبٓیثسكساشپبیت٠-ًسدٙآٙدزایٚغًح

اٗتب.خٞا١دؾتد١1930بیاحت٘بّشیبدٜٗجسث٠غوٞيیثصزٍدزغًحغبّ
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تٞاٛتدی،ُتسهتسازثتٞدزهد١تد،ٗتی٠ًآیبچٜتیٚكسٝپبؾتیػظتیٖٗتبٓایٚ

ؾدٙزاٗتٞهقٛ٘بیداشٛظسآٛبٙث٠ػٜٞاٙیيغؤاًّٗتسحٝثتبشثتبهیٗبٓی

 (09).ٗبٛد

یٗتبٓییٗبٓیػ٘دتبًغسٗبی٠دزػكسٗبٓی،غسٗبی٠":ٛٞیػدتٞپٞزٝكػٌیٗی

١تبیاخیتسثت٠يتسشثٜتبثسایٚ،تٞٓیتددزد١ت٠( 00)."ًٜتدزاح٘بیتٗبٓیٗی

ثتب.ایتبثغًػتًٝبزثػیبزغٞدآٝزتسثبشغبشیتساشٗبٓیؾدٟاغتتكصایٜدٟ

یغتیٜٔدز١بثت٠حسًتتٗٞتٞزثصزٍاٛجبؾتغتسٗبی٠دزتٞٓیتددیِتس١٘ت٠

.یٗتبٓیجتبیآٙزاُسكتتیانًسازیتٞغتؼ٠آید،ٓراٗٞتٞزذخیسٟدزٛ٘ی

دثت٠ت٢یتیجاهتكتب(FIRE)ٗبٓی،ثی٠٘ٝٗػتـالتزؾداؾتـبّٝغٞددزث ؽ

١بیٗتبٓیٜٗجتسثت٠ٛتٞػییدازائیً٘يٛ٘ٞد،دزحبٓی٠ًزؾدغٞداُسا٠ٛ

یثت٠دغتتؾد٠ًثباغتلبدٟاشث ؽٗؼیٜیاشغتٞدغتسٗبی٠"تأثیسثسٝت"

ٝازٗكتبزفٓتًٞعاٛجبٗیتدٝدزآٗدٟاشدازائیتودیسؾدٟث٠اكصایؽهیتق

ٗیبٛت٠حتتبثتسایاهؿتبزٝغتیغ.ُترازیُسدیتدٛتیج٠ٗٞجتتحسیيغتسٗبی٠

تٞزٕغسیغ(اغتبداٙ،ًبزٜٗداٙدٝٓت،ٗدیساٙغًٞحپبییٜیًٝبزُساٙٗب١س)

ٗػٌٚزاهبدزٛ٘ٞد٠ًاشيسینهی٘تدازایی،ث ؽثصزُیاشؾبؿٔیٚقبحت

.١بیختٞیؽثت٠ٗكتسفثپسداشٛتدیخب٠ٛ"غٞدغسٗبی٠"ثد١یجدید،ظب١ساً

دازاییؾد،ٝایٚثت٠دزایٚزٝؼ،ُػتسؼثد١یثبػثاكصایؽهی٘ت( 04)

تسهی٘تتسثد١ی٠ًثبش١ٖٗٞجتاكصایؽثیؽیخٞدث٠ُػتسؼثیؽٛٞث٠

.١بٝؿیسٟؾدٟ،یؼٜیث٠یيحجبةٜٗجسُسدیددازایی

تٞاٛدث٠ػٜٞاٙدازٝییِٛسیػت٠ؾٞد٠ًث٠ثد١یتحتؾسایىزًٞدثٞٗی،ٗی

ٟ.ًٜدغسپبًسدٙاهتكبدخدٗتٗی شدٝش١تبی١٘تٞازٟاثتبایتٚحتبّاغتتلبد

ًٜد،١تی ًٌ٘تیثتسایؿٔجت٠ثتستسآٙ،٠ًچٜیٚزٝٛدیآٙزاایجبةٗیثیؽ

یدزاشٗتدتػتٞازلًٜدٝدزخدٗتثت٠ایجتبدكبجؼت٠یثی٘بزیٛ٘یشٗی٠ٜ

ٗبٓیؾتدٙ-یزًٞدیآٙ،دإیبت٠ٔحبقْٝٛتیج٠.ثبؾدجبٛجیخبـخٞدٗی

یتتٗؿت٢ٞداغتتًت٠غتسٗبی٠ٝجدیثٞدٙایٚت٠ٔاٗسٝشدزایٚٝاهؼ.اغت

دٝٓتآ١ٙی پبغ یثسایثحساٙػظیٖٗبٓیٝزًٞدثصزٍحبّحبنسٛدازد

جصای٠ًٚثبازهبٕتسیٔیٞٙدالزی،ثب١دفاػ٘بّٛلٞذٗجدددزثتد١یتٜٔجتبز

١تبٝاكتسادؾسًت)ُرازاٙیغیػتٖ،ث٠ن٘بٛتٗؤغػبتٗبٓیٝغسٗبی٠ؾدٟ

یاهتكتبدزاًتدٖٗبٓیؾدٙدززاث٠ًثتبشٗیٜت٠ایٚدیٜبٗیػ.ثپسداشد(١سدٝ

ٙ.یٗبٓیاغتتٗؼ٘بیاٛحكبزغسٗبی٠ يتٞزًت٠تٞپٞزٝكػتٌیٗؿتب١د١ٟ٘تب

دزآؿبشهسٙثیػتٝیٌٖایٚاغتت"دازیتٜبهمآؾٌبزٛظبٕغسٗبی٠"ٛ٘ٞد،

١ػتٜد،ًت٠"ؼتیُػتسؼكسنیقٜ"ٗستجىثب"یٝزؾد١بیٗبٓٛٞآٝزی"٠ً

بیاكتتصٝدٙغیػتتت٘بتیيثتت٠زًتتٞدٝغتتوٞواهتكتتبدیایتتٚدزٝاهتتغثتت٠ٗؼٜتت

 (09).ثبؾدٗی

داری ی پبیبى هٌغقی سزهبیِ ًقغِ

ثٜبثسایٚ،ٗبٓیؾدٙدزحبٓی٠ًاشيسینزٝٛدُػتسؼثتبشازٗػتٌٚٗٞجتت

اكصایؽاٛجبؾتغسٗبی٠ؾد،٢ٛبیتبًث٠كسغبیؽًتْٛظتٖاهتكتبدیٝاجت٘تبػی

چیصیًت٠ٗتباٗتسٝشدزجبٗؼت٠ثت٠.ً٘يٛ٘ٞدٝاٛحًبوآٙزاؾتبةث ؿید

ٗبٓیؾدٙ"غت٠ًؾبیدثتٞاٙآٙزاٗثبث٠یيًْؾب١دآ١ٙػتیٖٗٞنٞػی

غیػتتٖ"،(David Harvey)يجتنٗؿتب١داتدیٞیتد١تبزٝی.ٛب٢ٕٛتبد"يجو٠

ا١تسٕٗتدز٢ٗٙ٘تیثتسایاغتت ساتثتسٝتتٞغتى...اػتجبزیایٜيتجدیْث٠

 (04).غتیج٘ؼیتؾدٟایٗبٓیاشثوی٠غسٗبی٠

١بیاخیس،دغت٘صدًبزُساٙث١٠٘ساٟاؾتـبّزاًدؾدٟاغت،دزحبٓیدزغبّ

1976دزغتبّ.اٛتد٠ًدزآٗدٝٛبثساثسیثسٝت١سدٝث٠ؾدتاكصایؽیبكت٠

دزقتداش9تسیٚخبٛٞاز١بدزایبالتٗتحدٟقبحتثیؽاشیيدزقداشٗسك٠

دزقتد24ایتٚغت٢ٖثت2007٠یًؿتٞزثٞدٛتد،تتبغتبّدزآٗدتٞٓیدؾدٟ

ٙثتساغتبظُلتت٠.اكصایؽیبكت٠ثٞد Raghuram Rajan)١تبیزاُتٞزإزاجتب

ّاهتكبدداٙازؾدغبثنقٜدٝمثیٚ() ١تسدالزاشزؾتد"،اش(IMF)آ٘ٔٔتیپتٞ

تٞٓیتدؾتد١1976ٝ2007ٟتبیثیٚغبّ[دزایبالتٗتحدٟ]دزآٗدٝاهؼی٠ً

،2007دزغتبّ."بٛٞاز١تبزكتتغٜتآٙث٠جیتیيدزقدثتبالئیخ58ثٞد،

ٙ ٗیٔیتبزد3ٝٗتدیسقتٜدٝمپتسچیٚثت٠ت٢ٜتبئی(John Paulson)جبٙپبٓػتٞ

ثساثسٗتٞغىدزآٗدخبٛٞازدزًؿٞز،زا40000ٗیٔیٞٙدالز،یؼٜیحدٝد700

،غ٢٘ی٠ًاشًْثسٝتدزاختیتبز١1989ٝ2007بیثیٚغبّ.ث٠دغتآٝزد

62دزقتدثت59٠ایتبالتٗتحتدٟثتٞداشدزقدثبالئیدازٛدُبٙثتسٝتدز5

.دزقدپبئیٜیج٘ؼیتتاغتت95تساشثسٝتدزقداكصایؽیبكت،٠ًثػیبزكسا

یثبشازٗػٌٚث٢سٟغبثو٠یٗتٞغىقبحتٗػٌٚثسایٗدتیاشزٝٛنثیيجو٠

ُتیثتبشازٗػتٌٚدزحتبّاشدغتتدادٙتؼتبدّثُسد،اٗباًٜٞٙثتبٝزؾٌػتت٠

ؽٛبثساثسیدزتٞشیغدزآٗدٝثسٝتدزػكسٗبٓیؾدٙایٚاكصای.اٛدخٞیؽ

ایتٚ."تلبٝتكصایٜدٟثیٚتتساشؿٜتیٝتتساشكویتسدزآٗتدٟاغتت"ث٠قٞزت

غت٠ًثت٠توٞیتتٜٗتبكغُتصافدٝٗی"جٞییٝزیبنتاججبزیاِػ٘بّقسك٠"

 (04).اٝٓیً٘يٗیًٜد

١بیاخیساٛؼٌبظزؾدثٜدیؾدٟدزد٠١كصایؽغسیغدزآٗدٝثسٝتهًتا

2000ٕدزغتبّ.ؿٔظتٝت٘سًصغتسٗبی٠اغتت ١تبٝؾتسًت]،دزاٝتادؿتب

ٝؾٞز١ٝیجبٙٗتستجىثتبحجتبةجدیتداهتكتبدی،ازشؼ[ٗتسجٖ-ٗؤغػبت

یبكتتًت٠پتعاشاكتصایؽتسیٔیتٞٙدالز١4/3بیج٢تبٛیثت٠تسًیتٝادؿبٕ

ٗل٢تٕٞثت٠)ایتٚزًتٞزد.یدٙحجبةاهتكبدیث٠ؾدتًتب١ؽپیتداًتسدتسً

،دزٗوًتغاٝتحجتبةٗػتٌٚ،١ِٜتبٗیًت٠ازشؼ2007ت٢ٜتبدزغتبّ(ٝاهؼی

تسیٔیٞٙدالزاكصایؽیبكت،ؾٌػت٠ؾد١4بیج٢بٛیث٠ثیؽاشتسًیتٝادؿبٕ

یتتیت٘تبٕایتٚكؼبٓٛتیجت٠.ٝٝهتی٠ًحجبةٗػٌٚتسًید،ًتب١ؽپیتداًتسد

ًٜٜتد،ثتٞدٟادؿبٗی،ًب١ؽدزتؼدادٗؤغػبتی٠ًقتٜبیغ٢ٗتٖزاًٜتتسّٗتی

ٝیتطٟدز١تبیاخیتسثت٠دزغبّ(یباٛحكبزچٜدجبٛج٠)ایٚاكصایؽاٛحكبز.اغت

١تبیث٠ایٚتستیتت،غت٢٘یًت٠اشدازایتی.خٞدث ؽٗبٓیٗؿ٢ٞدثٞدٟاغت

غتت،١بیٗ تٔىٗتبٓیقٜؼتیآٗسیٌبدزاختیبزدٟػدداشثستسیٚثِٜبٟ-ٗبٓی

دزقتدثت10٠ؾؽثبزاكتصایؽیبكتت٠اغتتٝاش١1990ٝ2008بیثیٚغبّ

 (06).دزقدزغیدٟاغت60
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ُٞٛت٠ٗتبٓیؾتدٙ،ٛتبثساثسیدزدزآٗتد،ثتسٝتٝایٚتجصی٠ٝتحٔی٠ًْچت٠

ًٜدتبایٚدیدُبٟ،ًت٠ایٜتيدزثتیٚهدزتزاث٠اٝتزغبٛیدٟ،ث٠ٗبً٘يٗی

یثسای٠ًٚٛئٞٓیجسآیػتٖیتبظ٢تٞزایتدئٞٓٞضیثتبشازآشادچپزایجاغت،ٗجٜ

اكسايیٜٗجغاقٔیثػیبزیاشٗؼظالتاٗسٝشیٚاهتكبداغتزاث٠ختٞثیدزى

ٗثبث٠ثیبٙغیبغیپبغخغتسٗبی٠دزػٞل،ٛئٞٓیجسآیػٖث٢تساغت٠ًث٠.ٛ٘بئیٖ

یتبثٜتبثسایٚاكتساوحتبًٖثتسثتبشاز.ؾتدٙدیتدٟؾتٞدٗتبٓی–ث٠دإزًتٞد

یٗبٓیایٜيث٠چیصیتجدیْؾتدٟاغتتُیسیٛئٞٓیجسآیاٛحكبزغسٗبی٠ج٢ت

،حتبدٝٓتٛیتص١1930بیتسیٚثحساٙاهتكبدیپعاشغب٠ًّدزثػتسثصزٍ

ی١تبیدٝٓتتدزشٗیٜت٠ٓترا،ًت١ْصیٜت٠.ثبؾدهبدزث٠پبغخٗؤثسث٠آٙٛ٘ی

بچیصدٝٓتتكتدزا١ّبیاهتكبدیدزایبالتٗتحدٟ،ثتبٗحتسى١تبیٛتٗحسى

١بیایبٓتیٝٗحٔتیػ٘تالًخٜثتبتحتزیبغتاٝثبٗب٠ًثبًب١ؽػ٘یندز١صی٠ٜ

 (41).ؾدٟ،ظسفدٝغبُّرؾت٠توسیجبًقلسثٞدٟاغت

زغد٠ًدٝٓتدز١سغًحی،تٞغىيسكدازاٙایتدئٞٓٞضیثتبشاز،ث٠ٛظسٗی

سًتتح٠ٔ٘ث٠ًػسیثٞدجت٠دٝٓتتٝتتسظؿیسًٜٗوتیاشتتٞزٕ،اشغتیسح

ٗل٢ٞٗیٛدازد،ث٠"چ٠ِٛٞ"یياشایٚدزچبزچٞة١ی .خٞیؽثبشایػتبدٟاغت

ٟث٠ٛظسٗی"(:Paul Krugman)هّٞپبًّسُٝ٘ٚ ایزغد٠ًث٠يتسشكصایٜتد

 (40)."١٘بٜٛددٝٓتیدائٖدززًٞدٝثیٌبزیثبالثبؾد

دازیٛیتصٗؿت٢ٞدیغتسٗبی١٠٘یٚٗؿٌْاغبغیدزدیِسًؿٞز١بیپیؿسكت٠

یٝاهؼیتتٗػتٔىدزغًحج٢بٛی،زؾدًُٜددزٗسًصغیػتٖث٠ٜٗصٓت٠.اغت

"شجدیداٗپسیبٓیػٖٗتبٓیكب"تٞاٙآٙزاؾدٙاغت،چیصی٠ًٗیًٜٞٛیج٢بٛی

ٛسهثػیبزثبالیاغتث٘بز،زیؿت٠دزدغتت٘صد١بیٛتبچیصدزًؿتٞز١بی.خٞاٛد

،ث٠ٗبشادج٢بٛیًت٠"اهتكبد١بیدزحبّظ٢ٞز"ُسا،اشج٠ٔ٘پیساٗٞٛیقبدزات

یتٞٓیتدجترةؾتٞد،زؾتدتٞاٛدث٠ؾٌٔیغتٞدآٝزدزشٗیٜت١٠ی ًجبٛ٘ی

١بییٝاثػتت٠ثت٠ٗكتسفاهتكتتبد١بیقتبدزاتچٜتیٚاهتكتبد.ث ؿتیدٟاغتت

یػظتیٖخكتٞـایتبالتٗتحتدٟثتبآٙحػتبةًػتسیثٞدجت٠ثسٝتٜ٘تد،ثت٠

ٟ.ثبؾتداؼ،ٗیكؼٔی ایًت٠دزایتٚاهتكتبد١بیدزػتیٚحتبّ،ٗتبشادُػتتسد

ایجبدؾدٟ،جرةثبشاز١بیثػتیبزهتٞیغتسٗبی٠دز"دزحبّظ٢ٞز"قبدزاتی

ادج٢تبٛیدزختدٗتثت٠توٞیتتُتسدد،جتبئیًت٠چٜتیٚٗتبشؾ٘بّج٢بٙٗی

یٗتتبٓیؾتتدٙاٛجبؾتتت،ًتت٠ٗت٘سًتتصدزًؿتتٞز١بیثسٝتٜ٘تتداغتتت،پسٝغتت٠

٠ًُٛٞت٠پساث٢تبتٗستجىثبٗبٓیؾدٙ،١٘بٙ"حجبةزؾد"اشایٚزٝ،.ؾٞدٗی

اغتتتدالّ"دازیثحتتساٙغتتبختبزیغتتسٗبی٠"دز(Prabhat Patnaik)پبتٜبیتتي

اكتصایؽٛتبثساثسی":بٙٗجٜتیثتساٛجبؾتدزغتًحج٢تئیًٜدٗؿٌْزیؿ٠ٗی

"اغتتتبز"زا"دزآٗتددزغساغتسج٢تبٙٝت٘بیتْج٢تبٛیثتسایكصٝٛتیٗتبشاد

 (44).ًٜدٗی

ٗلب١یٖآٗبزیٝازهبٗیٜٗتؿسؾدٟتٞغىٛظبٕٗبٜٛتد"ج٢بٙٗػًح"ػالزؿٖ

،اختالكبتاٗپسیبٓیػتیاشثػیبزیج٢بت(Thomas Friedman)تٞٗبظكسایدٗٚ

تس١ٝ٘چٜتیٚتهتبدثتیٚٛبثساثسیدزًٝٙؿٞز١بثیؽدزحبّؾدیدتسؾدٙ،

اُتسدز.ثسٝتٜ٘دتسیٚٝكویستسیٜٚٗبينًٝؿٞز١بٛیصتؿدیدُسدیدٟاغت

،ٛبثساثسیدزتٞٓید1973تب1950دازیاٛحكبزیاشغبّغسٗبی٠"ػكسيالیی"

ثساثتس15ٛبخبٓفداخٔیغسا٠ٛثیٚثسٝتٜ٘دتسیٚٝكویستسیٜٚٗبينج٢تبٙاش

یٗبٓیایٚزٝٛدٗؼٌتٞظثساثسًب١ؽیبكت،دزدٝزاٙاٛحكبزغسٗبی13٠ث٠

1دزثساثتتس19ُسدیتتدٝدزپبیتتبٙهتتسٙثتتبؾتتٌبفٗجتتددزٝثتت٠زؾتتد،ثتت٠

 (49).زغید

یغیبغتٛئتٞٓیجسآی،ٗبٓیؾدٙاٛجبؾتدزٗسًصغیػتٖ،ثبح٘بیتٝپؿتٞا٠ٛ

ثت٠جتبی.سدٟاغتتًتزاایجبد"ؾٞىدزٗبٛی"تسیيزضیٖج٢بٛی١سچ٠ثیؽ

شایتوسیجب٠٘١ًٌچیتصیًیٜص،ٗبؾب١دت٢دیدٗسٍ"د١ٜدٟٗسٍآغبٙاجبزٟ"

ٖ ٙ.دیِتتسدزجبٗؼتت٠ٝيجیؼتتت١ػتتتی يتتٞزًتت٠ٛتتبئٞٗیػٞاهتتتایتتٚ،١٘تتب

ًٗسحًسد،ثػتیبز"دًتسیٚؾٞى"اؼث٠ٛبٕدزًتبة(Naomi Klein)ًالیٚ

ٛئتٞٓیجسآیاغتتٝثت٠كساتساشثػتتسٗتبٓیؾتدٙاٛجبؾتتٗتستجىثتبدٝزاٙ

دازیغتسٗبی٠"تٞاٛدثت٠ػٜتٞاٙتساشپیبٗد١ب٠ًٗیایثػیبزُػتسدٟٗج٘ٞػ٠

تٞقیقؾٞد،ٝغؼتیبكت٠اغت٠ًث٠ؾٌٔیآؾٌبزخٞدزادزُػتسؼ"كبجؼ٠

ثجتبتی،ُػتتسؼتتسؾتدٙثتیزٝشاكصٝٙٛبثساثسیاهتكبدیٝاجت٘بػی،ػ٘یتن

یسهبثْتٞهقٗحیىشیػتغیبزٟٛؿتبُٙسیٝجَٜ،ٝت سیتظب١ساًؿٛظبٗی

 (40).د١دٗی

حتب)پیؽاشای١ٚسُصجَٜٝدزُیسیثیٚٗبٌٓیتخكٞقیٝٛیبش١بیاجت٘بػی

دزٛتیج٠،پیؽاشای١ٚسُصٛیبش.اٛػبٙتبث٠ایٚاٛداشٟػسیبٙٛجٞدٟاغت(ثوبء

ی٠ًثت٠ث٠جبیغیػتٖج٢بٛ.ث٠اٛوالةتبث٠ایٚاٛداش٢ٟٖٗٝٗجسٕٛجٞدٟاغت

ئتیيٞزًبْٗدزخدٗتث٠دغتآٝزدٙپّٞاغت،ٗبٛیبشثت٠ایجتبدجبٗؼت٠

ػبٛیپبیدازثبؾتدیؼٜتییاٛجدیددازی٠ًٖدززاغتبیثساثسیٝاهؼیٝتٞغؼ٠

.ثسایهسٙثیػتٝیٌٖغٞغیبٓیػٖ

 :َب زیروًیه
94- اهتكبدی"ٗیًٌْبٌِٓی، "تئٞزیپٞیبئی آُٞغتٞظإ) ٛیٞیٞزى، . قلح٠(1969ًِٔی، .161ی،

ضٝشفاغتیٜدّ ًٜیدث٠ (Josef Steindl)١٘چٜیِٚٛبٟ غسٗبی٠"، دز زًٞد ٝ )"دازیآٗسیٌبثٔٞؽ

 .137تب130حبت،قل(1976ٛیٞیٞزى،اٛتؿبزاتٗبٛتٔیزیٞیٞ،

،اغتتدالّٗتی"اقْاكصایؽزیػي"ًبٌِٓیدزٗٞزد1937یغبّتٞپٞزٝكػٌیثبؾسٝعاشٗوب٠ٓ-96

ًٜد٠ًًبٌِٓیٝاغتیٜدّثبتهبد١بیٗٞجٞددزغًحٗؤغػتبتدزاتٌتبءثت٠تتأٗیٚٗتبٓیختبزجیٝ

ُترازیٗتبٓی،دزغتسٗبی٠(١تبث٠ػٜٞاٙٗ بٓلتثبٜٗبثغداخٔیؾسًت)د١ٜدٟاٛداشٗبٓيیباجبزٟپع

یبادؿبٕثتبٗل٢تٞٗیٗتبٓی"تٞزٕاػتجبزی"ثبایٚحبّ،ای١ٚسُصث٠تئٞزی.ایداؾتٜدثسخٞزدُػتسدٟ

١بیاختتالّتئٞزی"ِٛبًٟٜیدث٠تٞپٞزٝكػٌی،.ث٠ػٜٞاٙاثصازیثسایاكصایؽتوبنبیًْ،تٞغؼ٠ٛیبكت

ٟ،ٗجٔت٠"ْاكصایؽزیػياق"؛ٗیًٌْبٌِٓی،130تب109،قلحبت"ٗبٓی 4ٟییاًٜٞٗیٌتبدٝز ی،ؾت٘بز

 .009تب001،قلحبت1937،غب16ّ

.000تب096،قلحبت”یاٛحكبزیغسٗبی٠"ثبزاٙٝغٞئیصی،-01

تجبزیٝدٝٓتی١بیػ٘دٟدزایٚٗج٘ٞعثد١ی-00 ؾبْٗثد١یخبِٛی، جب ایبٓتیٝٗحٔی) (ٗٔی،

ُسدؼٝجٟٞٗی زشزٝ، كدزاّ جدّٝحػبةثبؾد؛ ٗتحدٟ، ایبالت ا١ّبی ١بی ا1ّ. ٝ ُصازؼ2. ؛

غبّ جدّٝة2006اهتكبدیزئیعج٢٘ٞز، ،-78 ١٘چٜیِٚٛبًٟٜیدث٠كبغتسِٝٗداف، ثحساٙ"؛

 .04ٝ09،قلحبت"ثصزٍٗبٓی

 .8ی،قلح٠"یٗبٓیپیسٝشیغسٗبی٠"غٞئیصی،-04

إ-09 پبّ ٝ ١سیِٗداف . ٗبٓ"غٞئیصی، ثجبتی یبكت٠٘١:یثی خٞا١د پبیبٙ ًجب ٗبٛتٔی"؟اؼث٠

،قلحبت"زًٞدٝاٛلجبزٗبٓی"،49ٝتب04،قلحبت(0644ٛٞاٗجس)6ی،ؾ٘بز90ٟیزیٞیٞ،دٝزٟ

 .014تب019

ٟ"حٌ٘تِٗٔيٝغیبغتيجوبتٗتٞغى"ضاٙتٞپٞزٝكػٌی،-00 62ٟی،ٗبٛتٔیزیٞیتٞ،دٝز ی،ؾت٘بز

 .04ی،قلح٠(4101غپتبٗجس)0

یاثسٜٗلیثسٝتاؾبزًٟسد٠ًًیٜصخٞدث٠یيٌٛت11.٠ی،قلح٠"حٌ٘تِٗٔي"تٞپٞزٝكػٌی،-04
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ث٠ؾٌْٜٗلیتبًثیسثسثٞزظغ٢بٕ(ٝزیغسٗبی٠ًب١ؽٗیصاٙث٢سٟ)ث٠ٗٞجتآُٙسایؽزًٞدی

زًٞدُبٙؾدٟٝایٚخٞدغپعث٠تؿدیدد١ٜدٟٗیُرازد،دزٛتیج٠ٜٗجسث٠ًب١ؽٗكسفاجبزٟ

اٛجبٗدٗی . 319ی،قلح٠تئٞزیػ٘ٞٗیِٛبًٟٜیدث٠ًیٜص، ث١٠٘ساٟكسٝپبؾی. تٞزٕهی٘تدازایی،

ٖ١ كساتساشاجبزٟ"اثسٜٗلیثسٝت"١ٖٝ"اثسثسٝت"دٝزاٙٗبٓیؾدٙدزپیآٙ، ُبٙد١ٜدٟزا

 .ٛػجتبًًٖ،٠ًث٠غًحٝغیؼیاشاهؿبزٗتٞغىُػتسؼدادٟاغت

.8ٝ9،قلحبت"یٗبٓیپبیبٙغسٗبی٠"،تٞپٞزٝكػٌی-09

 .404ی،قلح٠"ٗؼ٘بیغسٗبی٠"١بزٝی،-04

ت-04 زاُٞزإ . (Raghuram G. Rajan)زاجبٙ ُػْ خًٞو پسیٜػتٞٙ)، داٛؿِبٟ: اٛتؿبزات

 (2010پسیٜػتٞٙ، ،8ٙ ادٝازد ؛ . ٗتحدٟ"ٝٓق، ایبالت دز ثسٝتخبِٛی دز اخیس زٝٛد١بی اكصایؽ:

ث كؿبز ٝ يجو٠ثد١ی س ٗتٞغى ث٠–ی غبّ تب زغبٛی 2007زٝش غٜدٗؤغػ٠"، ٓٞی، اهتكبد ی

ؾ٘بزٟ (2010ٗبزظ)589ی ،11 ،http://levy.orgة؛ آزتٞز . ،(Arthur B. Kennickell)ًٜیٌْ

١بجسیبٙ" "١بحٞنچ٠ٝ غبّ اش ٗتحدٟ، ایبالت دز ثسٝت ٝ 1989دزآٗد ١یئت"،2007تب غٜد

،قلحبت"حٌ٘تِٗٔي"ٞزٝكػٌی،؛تٞپ44ٝ63،قلحبت(2009)23تب2009یكدزاّزشزٝ،ٗدیسٟ

04ٝ00. 

ٝ.؛آ28/8/2010،دغتسغیث٠تبزیخbloomberg.com،8،2010.ٕٝ.ثٔٞٗجسٍ،چؿٖاٛداشآ-06

ٕ 2007دزغبّ. ،" غبّزًٞزد2008ضاٛٞی3٠ٝاّاغتسیتضٝزٛبّ، آ؛ .ٕ ٝ." ٛیٞیٞزىتبی٘ص، ،18

2006دغبٗجس كٔٞیدٛٞزیع، حوٞمٗب١ب٠ٛدزٝاّاغتسیت"؛ ٛیٞیٞزى"ثسایًٜتسّدزپسداخت، ،

 30تبی٘ص، 2009اًتجس ًبك٘ٚ ١ٜسی دغت(Henry Kaufman)؛ ٗػیس ، ٗبٓی اقالحبت ث٠ )یبثی

ٛیٞجسغی١Hobokenٞثًٞٚ ، : پػساٙ John Wiley and Sonsجبٙٝیٔیٝ قلحبت(2009، ،97،

ث٠ؾٌْغٜتی،ًتتدزغیاهتكبدٗػبئْجدیدثٞزظزاث٠ػٜٞاٙػبٗٔیثسایاكصایؽ.019ٝ490

ًٜٜدُرازیٗؼسكیٗیغسٗبی٠دزغسٗبی٠ ٝاهغث٠ؾٌٔیثسجػت٠ُػتسؼكؼبٓیت. ١بیادؿبٗیدز

١بیثٞزظث٠غ٘تٓیتد١دٝاًثسكؼبد١د٠ًچٜیٚاٗسیث٠ٛدزتزهٗیایٚحویوتزاٛؿبٙٗی

.ؾٞداكصایؽغٞدٗبٓی١دایتٗی

ًسُٝ٘ٚ-41 (Paul Krugman)پبّ ٗی"، تبزیٌی ث٠ "زٝدآٗسیٌب ٛیٞیٞزىتبی٘ص، ،8 .2010اٝت

.اغت١1930بییغب١ّبیایبٓتیٝٗحٔیتٌسازتجسث١٠بیكدزاّثبًب١ؽ١صی٠ٜی١صی٠ٜٗج٘ٞػ٠

 ث٠ ًٜید "ِٛبٟ تحت جدید اٝثبٗب؟هسازداد ٛٞؾت٠"زیبغت كبغتس، ثٔی٘ی جبٙ  John Bellamy)ی

Foster)چػٜیٝزاثستدثٔیٞٗي(Robert W. McChesney)ٟ9یٟ،ؾ٘بز60ی،ٗبٛتٔیزیٞیٞ،دٝز

.3تب2،قلح٠(2009كٞزی٠)

 .2010اٝت6،ٛیٞیٞزىتبی٘ص،"ایٚث٢جٞدیٛیػت"ًسُٝ٘ٚ،-40

44- ٗج٠ٔ"دازیتبزیغسٗبی٠ثحساٙغبخ"پساث٢بتپبتٜبیي، ، زاجبٙ،2010اٝت3یٗبٛتٔیزیٞیٞ، ؛

..6یخًٞوُػْ،قلح٠

49- غبّ 1992دز ًؿٞز كویستسیٚ ٝ ثستٜ٘دتسیٚ ثیٚ 72ؾٌبف ثساثس ثٞد1دز آِٛٞظ.

(Angus Maddison)ٗدیػٞٙ ج٢بٙ"، اهتكبد ١صازٟچؿٖ: پبزیع)"اٛداش : تٞغؼ٠، ،OECDٗسًص

2001) قلح٠ ،125 ٗیالٛٞٝی ؛ (Branko Milanovic)ثساٌٛٞ ٗجصا"، ج٢بٙ ٛبثساثس١بیاٛداشٟ: ُیسی

تب41ٝ90تب01،قلحبت(2005اٛتؿبزاتداٛؿِبٟپسیٜػتٞٙ،غبّ:پسیٜػتٞٙ)"آ٘ٔٔیٝج٢بٛیثیٚ

81 تٞٗبظّ. . اغت"كسایدٗٚ، ٗػًح ٛیٞیٞزى)"ج٢بٙ جیسًٝع: اغتساٝظٝ  ,Farrar)كبززاز،

Straus and Giroux)،2005.) 

 Henry)١ٜتسی١ٞٓتت:ٛیٞیتٞزى)"دازیكبجؼت٠ظ٢ٞزغتسٗبی٠:دًتسیٚؾٞى"ٛبئٞٗیًالیٚ،-40

Holt)،2007.  
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