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ٞشار ٚ صس سبَ پیص اس ایٗ، زر غزة ارٚپب ٚ زر سزاسز . است ٞب زر تبرید ا٘سبٖتزیٗ زٌزٌٛ٘یثز سز یىی اس ثشريثحث ٔب 

ٞب وزز٘س؛ ضٟزٞب ٚ خبزٜوزز٘س ٚ ذٛزِ غذای ٔٛرز ٘یبسضبٖ را تِٛیس ٔیزرصس اس ٔززْ زر رٚستبٞب س٘سٌی ٔی ۸۸یب  ۸۹خٟبٖ، 

زر  ٙسٌزفتا٘سوی وٝ صٛرت ٔی ٞبی ِٝ؛ سغح سٛاز پبییٗ ثٛز؛ استفبزٜ اس پَٛ ٘بچیش ثٛز ٚ ٔجبز٘سثٛز ا٘سن ٚ ارتجبعبت ضؼیف

ای سز ثزوطیس وٝ زر ثیص اس صس سبَ پزسص ایٗ خبست وٝ چٍٛ٘ٝ اس زَ چٙبٖ ٚضؼیتی، خبٔؼٝ. ٘سلبِت زازٚستس پبیبپبی ثٛز

وٙٙس؛ ػٕٛٔب غذای ٞبی ضٟزی ثشري س٘سٌی ٔیٔززٔبٖ آٖ زر ٔٙظٛٔٝ[ اوثزیت]ای وٝ رٚایٓ؛ خبٔؼٌٝذضتٝ زر ارٚپب ثب آٖ رٚثٝ

. ضٛزذز٘س؛ ٚ ثب رضس ػظیٓ صٙؼت ٚ ارتجبعبت ٔطرص ٔیاس عزیك ٘ظبْ پِٛی ٔی -ا٘س وٝ زیٍزاٖ تِٛیس وززٜ -ٔٛرز ٘یبسضبٖ را 

زاری چٍٛ٘ٝ رخ زاز؟ چزا ایٗ زٌزٌٛ٘ی ذٛا٘یٓ، ثٝ سزٔبیٝچٝ ٔب ٔؼٕٛال فئٛزاِیسٓ ٔیایٗ تحَٛ سُتزي، ایٗ تغییز ضىُ، اس آٖ

 ٞبی زیٍز خٟبٖ ٌستزش یبفت؟٘رست زر ارٚپب اتفبق افتبز ٚ سپس ثٝ ثرص

 ماکس وبررٚح اغّتِ آثبر ثی. ٌیززٞبی ثسیبر ٔتفبٚتی اػٓ اس ٔبروسیستی ٚ غیزٔبروسیستی را زر ثزٔیایٗ ثحث، زیسٌبٜ

ٍ٘بر التصبزی ثبسار آساز، ٘یش تالش وززٜ تب راٞی ثٝ ایٗ پزسص ، تبریدندزدیوید لتبسٌی ثٝ. ثٝ پزسص یبزضسٜ ٌزٜ ذٛرزٜ است

 .ٌٚٛی أزٚس ٔب ثحثی است زر زرٖٚ سٙت ٔبروسیستیٌفت. ثیبثس

، زر ٔیبٖ ٌزٚٞی اس 1۸۹0ٚ  1۸۹0ٞبی ی ٘رست آٖ، زر زٞٝٔزحّٝ. ضٛزی ٔتفبٚت را ضبُٔ ٔیایٗ ثحث، سٝ ٔزحّٝ

 اریک هابسبامٚ موریس داب ، پل سوئیسیٕٞچٖٛ  ـحشة وٕٛ٘یست، ٚ ٘ٝ ِشٚٔب ػضٛ آٖ  ٞبی وٕبثیص ٔزتجظ ثب ٔبروسیست

ٕٞزاٜ  گوندر فرانکٚ  امانوئل والرشتاینثب وسب٘ی ٘ظیز  رابرت برنر، ثب ثحث 1۸۹0ی زْٚ، زر زٞٝ ی ٔزحّٝ. خزیبٖ زاضت -

ٚ  (Kenneth Pomerantz)رنتس کنت پومٙس ایٙه خزیبٖ زارز، ضٕبری اس ٘ٛیسٙسٌبٖ ٔب٘ی سْٛ، وٝ ٞٓٚ زر ٔزحّٝ. ثٛز

 .پززاس٘سزاری زر ٔمیبس خٟب٘ی ٔیی سزٔبیٝ، ثٝ ثحث زر ثبة تٛسؼٝرابرت برنرٕٞچٙبٖ 

زاری زر ثزیتب٘یب، ٚ ٘ٝ زر زیٍز ثرصیىی ثحث ٔحسٚزتزی زر ایٗ ثبرٜ وٝ چزا سزٔبیٝ: ا٘س اسی ثحث خبری ػجبرتِفٝؤزٚ ٔ

تٛا٘ست زر ثیزٖٚ اس ارٚپب تٛسؼٝ زاری ٔیتزی زر ایٗ سٔیٙٝ وٝ آیب سزٔبیٝیٍزی، ثحث ٌستززٜٞبی ارٚپب، ٌستزش یبفت؛ ٚ ز

 .یبثس

. ، ٌِزز زٚ زیسٌبٜ لغجی ضسٜ ثٛز وٝ اسبسب تب ثٝ أزٚس زست ٘رٛرزٜ ثبلی ٔب٘سٜ است1۸۹0ی ی ٘رست ثحث زر زٞٝٔزحّٝ

ٞبی چٟبرزٞٓ، پب٘شزٞٓ، ٔس رضس ثبسارٞب ٚ تدبرت زر ارٚپبی سسٜآزاری ٕٞچٖٛ پی٘بظز ثز ا٘ىطبف سزٔبیٝپل سوئیسی استسالَ 
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، ٔسػی ثٛز (Henri Pirenne) هنری پیرنی رٞیبفت یه تبرید ٍ٘بر غیزٔبروسیست، ، ثز پبیٝسوئیسی. ضب٘شزٞٓ ٚ ٞفسٞٓ ثٛز

وٝ  سپس، ٍٞٙبٔی. غغ ضسٜ ثٛزی خٟبٖ لثب ثبل تبریىیی ٔسیتزا٘ٝ اس سٛی ٔسّٕب٘بٖ، راٜ ارتجبط ارٚپب زر ػصز وٝ ثب فتح حٛسٜ

زاری را ٕٞٛار سٛی سزٔبیٝ رٚی ثٝ ثبسارٞب ا٘دبٔیس ٚ راٜ پیصٔسیزٞبی تدبرت ٌطٛزٜ ضس، ٌستزش تدبرتِ ثٝ رضس ضٟزٞب ٚ 

 .سبذت

سجت فطبر ثیزٚ٘ی، ثّىٝ   زاری ٘ٝ ثٝثزایٗ ثبٚر ثٛز وٝ زٌزٌٛ٘ی زر راستبی سزٔبیٝ سوئیسی، موریس دابثزذالف رٚیىزز 

٘حٛی ٘یزٚٞبیی را پسیس ٌستزش تِٛیس ذُزز زر چبرچٛة فئٛزاِیسِٓ ثٝ. ستٝ اس فطبرٞبی زاذّی زر زرٖٚ فئٛزاِیسٓ ثٛزثزذب

 .وزز٘سزاری فطبر ٚارز ٔیسٛی سزٔبیٝآٚرزٜ ثٛز وٝ زر خٟت حزوت ثٝ

ب تبویس ثز خزیبٖ سزاسیزضسٖ ثزآٔس ٚ آٖ را ث سوئیسیثٝ زفبع اس زیسٌبٜ  امانوئل والرشتاینزر زٚٔیٗ ٔزحّٝ اس ایٗ ثحث، 

وزز وٝ ٕٞیٗ خزیبٖ، اٚ استسالَ ٔی. ثٝ ثؼس، ثسظ زاز 1۹۸0ی ٞب اس زٞٝعال ثٝ ارٚپب، پس اس تسریز آٔزیىب تٛسظ اسپب٘یبیی

 .ثرطیسزاری را ضتبة ٔیسبذت ٚ ٌستزش سزٔبیٝپذیز ٔیذزیس ارساٖ وبالٞب اس سٛی ارٚپبی غزثی را أىبٖ

چٝ زر زرٖٚ ذٛزِ ثبیس زر آٖزاری ٔیثزای فٟٓ ٌذار اس فئٛزاِیسٓ ثٝ سزٔبیٝ: ایٗ استسالَ ثزذبستضست ػّیٝ  ثٝ برنر

 .ز٘ظز وزفئٛزاِیسٓ اتفبق افتبز، ٚ ٘ٝ تبثیز ثزذی ػٛأُ ثیزٚ٘ی، 

. ٕٞسَ یبفتٓ سوئیسی ٚ والرشتاینرا ٔغبِؼٝ وززْ، ذٛز را ثب رٞیبفت ا٘تمبزی اٚ ٘سجت ثٝ  برنروٝ ٘رستیٗ ثبر ثحث  ٍٞٙبٔی

ای را ٞبی تدبری ٌستززٜٞب زر ٚالغ راٜآٖ. ٔٙس ٘جٛز٘سٞیچ ضبٞسی ٚخٛز ٘سارز وٝ ٘طبٖ زٞس سپبٞیبٖ ٔسّٕبٖ ثٝ تدبرت ػاللٝ

رٚ وٝ ارٚپب  آ٘بٖ چٙساٖ ػٕیك ٘جٛز، ٞٓ اس آٖ یارٚپب وطیسٜ ضسٜ ثٛز؛ أب ایٗ رذٙٝ سزسٔیٗ ٞبیی اسثرص زرٖٚثٙب ٟ٘بز٘س وٝ ثٝ 

 .ضبٖ خذاة ثبضسثزای[ تدبرت ثب آٖ]چٙساٖ آثبز ٚ ضىٛفب ٘جٛز تب 

ٞب چزا ارٚپبییبٖ تٛا٘ستٙس ثز لبرٜ آٔزیىب استیال یبثٙس ٚ ٘ٝ چیٙی. آٚرزٞبی زیٍزی را ثٝ ٔیبٖ ٔیپزسص والرشتاینٔٛضغ 

پبیی ثٛز٘س؟ چزا ثزیتب٘یب ٚ ّٞٙس ثیص ٞبی ارٚتز اس لسرتٞب، اس ٞز حیث ثسیبر پیطزفتٝوٝ، یه لزٖ پیص اس پیزٚسی اسپب٘یبیی

  زر والرشتاینٚ سوئیسی وٝ ایٗ زٚ وطٛر ثٝ ٔٙبثغ ثشرٌی اس عال زست یبفتٝ ثٛز٘س؟ اس اسپب٘یب ٚ پزتغبَ تٛسؼٝ یبفتٙس، زر حبِی

 .ضٛز ثبیس تٛضیح زٞیٓ وٝ چٍٛ٘ٝ ارٚپب لبزر ضس تب ثز زیٍز ٘مبط خٟبٖ چیزٜٔب ٔی! ٚالغ سُز٘ب را اس سزٌطبزش سز٘س

ٟبٖ سْٛ خزاری را تٟٙب زر وطٛرٞبی ثٙبثز ٔٙغك اٚ، سزٔبیٝ. آٔسٞبی سیبسی استچٙیٗ زارای پیٞٓ والرشتاین زیسٌبٜ
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زا٘س وٝ لّت ٔی برنر. ٘سجت اس ٔٛلؼیت ٕٔتبسی ثزذٛرزار٘ستٛاٖ ثزا٘ساذت، ٚ ٘ٝ ثب وبرٌزاٖ وطٛرٞبی غزثی وٝ ثٝ ٔی

ضزط آسازی خٟبٖ رٚ، ٌستزش ا٘مالة ثٝ وطٛرٞبی صٙؼتیِ پیص تپس؛ ٚ اس ایٗٔی زاری زر وطٛرٞبی پیطزفتٝ صٙؼتی سزٔبیٝ

 .است

ٞب زر ٚالغ خبیٍبٜ ػبُٔ آٖ. ٚخٛز زارز رابرت برنرٚ  موریس دابٞبی ثب ایٗ ٕٞٝ، یه ٔطىُ ثشري زر ثبة زیسٌبٜ

ٌٛ٘ٝ پس اس ٝ ثز ایٗ است وٝ چ برنراصّی تبویس . وٙٙسرا٘س، ٔطرص ٕ٘یسٛی ٌذار ٔی را، وٝ فئٛزاِیسٓ را اس زرٖٚ ثٝ زاذّی

، وبٞص چطٍٕیز خٕؼیت وطبٚرسی ثٝ تغییز تٛاسٖ لسرت ٔیبٖ زٞمب٘بٖ ٚ ارثبثبٖ فئٛزاَ ا٘دبٔیس چٟبرزٞٓعبػٖٛ سیبٜ زر لزٖ 

ذٛز را ثز وٙس وٝ ٌزچٝ زر ثزیتب٘یب زٞمب٘بٖ وٙتزَ اٚ استسالَ ٔی. ای را زر سزاسز ارٚپب زأٗ سزی عجمبتی ٌستززٜٚ ٔجبرسٜ

آٔس ایٗ ٚضؼیتِ پی. سٔیٗ اس زست زازٜ ثٛز٘س، أب چٙساٖ اس پبی زر ٘یبٔسٜ ثٛز٘س وٝ ثٝ فئٛزاِیسٓ فزصت احیبی زٚثبرٜ زٞٙس

زاراٖ ثشري ثٛز، وٝ سٔیٗ ذٛز را ثٝ وطبٚرساٖ اخبرٜ ٔیٜ ثب سٔیٗازاری وطبٚرسی ٕٞزسزثزآٚرزٖ سبذتِ والسیه سزٔبیٝ

ٚ ثب زاری زر ٘ٛاحی رٚستبیی ٔٙبسجبت سزٔبیٝ. وزز٘سبرٌزاٖ ٔشزی ثزای وبر ثز رٚی سٔیٗ استفبزٜ ٔیزاز٘س ٚ ایٙبٖ ٘یش اس و

 .زر وطبٚرسی پسیسار ضس زِیبفتٝ ثزای سٛتِٛیس ٘ظبْ

وٝ اس حیث سٔب٘ی تٛضیح ٕ٘ی٘رست آٖ: ثرص ٘یستػٙبصزی اس حمیمت زر ایٗ تحّیُ ٚخٛز زارز، أب اس سٝ ٘ظز رضبیت

، ٚ ٘ٝ پس اس فزٚپبضی أپزاتٛری رْٚ زر لزٖ پٙدٓ یب پس اس فزٚپبضی پب٘شزٞٓٚ  چٟبرزٞٓٞبی ٌذار زر سسٜ زٞس وٝ چزا

زٞس وٝ چزا ایٗ ی عجمبتی، تٛضیح ٕ٘یآٔسٞبی ٔجبرسٜ٘ظز اس پیصزْٚ، صزف. أپزاتٛری ضبرِٕب٘ی زر لزٖ ٟ٘ٓ، اتفبق افتبز

یب  زٞٓٞبی ی سًٛ٘ زر چیٗ زر سسٜزر سّسّٝ -ٌز ثحث ثؼسی را ز٘جبَ وٙیس ا -٘ٝ زر فزا٘سٝ یب ضٕبَ ایتبِیب ٚ یب  ٞبتغییز

رسس ٘ظز ٔی ثٝ. ذٛرز٘س، حبصُ یىی ثٛزضس٘س ذٛاٜ ضىست ٔیسْٛ، زٞمب٘بٖ ذٛاٜ پیزٚس ٔی. ، ثّىٝ زر ثزیتب٘یب رخ زازیبسزٞٓ

اٌز زٞمب٘بٖ وٙتزَ وبُٔ ذٛز  *".ٟ٘ٙسی را ثٙیبز ٔیزارزٞٙس، سزٔبیٝتٕبْ ا٘دبْ ٔیٞب وٝ ا٘مالة را ٘یٕٝآٖ": خبٖ والْ ایٗ است

ٞب وٙتزَ ٚ اٌز آٖ. زار آٖ را تصبحت وٙٙسزاضت تب وطبٚرساٖ سزٔبیٝرا ثز سٔیٗ حفظ وززٜ ثٛز٘س، ٞیچ ٔبسازی ٚخٛز ٕ٘ی

 .یتی است غیزلبثُ لجَٛایٗ رٚا. ٔؼٙبی تساْٚ حیبت فئٛزاِیسٓ ثٛززاز٘س، آٍ٘بٜ ایٗ ثٝعٛر وبُٔ اس زست ٔیذٛز را ثز سٔیٗ ثٝ

وٙس ثز آٖ چٝ زر رٚستبٞب اتفبق اٚ ٔٙحصزا تٕزوش ٔی. س٘ٚخٛز زار[ رابرت برنر] بابٞبی زیٍزی زر پیٛ٘س ثب رٚایت ٔطىُ

٘ٛیسس، وٝ زر آٖ ثز ٘مص تبخزاِٖ ٔستمز ا٘مالة اٍّ٘یس ٔی یزر ثبرٜ را بازرگانان و انقالب ثب ایٗ حبَ اٚ ثؼستز وتبةِ .افتبز ٔی

زاری زر رٚستبٞب ٚ ا٘مالة پیٛ٘سی ٔیبٖ ایٗ زٚ، یؼٙی ثزآٔسٖ سزٔبیٝ ٌٛ٘ٝ ٞیچ رسس٘ظز ٕ٘یثٝ. ضٛززر ضٟزٞب ٔتٕزوش ٔی
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 .اٍّ٘یس، ٚخٛز زاضتٝ ثبضس

٘رست، ٌستزش : ا٘س سٔبٖ اتفبق افتبزٜ وٝ ٞٓ ٌسّس یرا ٔ ییسٝ رضتٝ اس رذسازٞب بٖیارتجبط ٔ تِیرٚا ٗیوٝ، ا تز آٖ ٟٔٓ

، پیزاییچٖٛ ر٘سب٘س، خٙجص زیٗٞبی ثشري ایسئِٛٛصیه ٕٞسبَ؛ زٌزٌٛ٘ی ۹00یب  ۰00زاری عی ثیص اس تسریدی سزٔبیٝ

ٞبی ٔذٞجی زر إِٓبٖ  ٚ فزا٘سٝ، خًٙ سی سبِٝ، ٞبی ا٘مالثی ثشري، خًٙرٚضٍٙزی، ٚ ثزآٔسٖ ػّْٛ خسیس؛ ٚ سْٛ، ذیشش

ٌٕب٘ٓ حىبیت آٖ سرٗ لسیٕی  ثٝ. 1۹۹۹ٞبی ٞبی ٔززٔبٖ ّٞٙس ثزای آسازی، ا٘مالة اٍّ٘یس، ا٘مالة فزا٘سٝ، ٚ ا٘مالةخًٙ

 !وطٙس، صزفب یه تصبزف استٖ ریٝ زر ٔیبٖ وسب٘ی وٝ سیٍبر ٔیاست وٝ ٔسػی ثٛز وٝ افشایص اثتال ثٝ سزعب

ٚ  اِِٗ ٔیىسیٙش ٚٚز، خزج وبِٔٙیُٙی وسب٘ی ٘ظیز عزیك اِٚی زرثبرٜزرست ثبضس، ثٝ ثبةاٌز ایٗ ثززاضت اس رٞیبفت اصّی 

ٞب استسالَ ثز٘ز را ثٝ آٖ. ا٘سپزٚرا٘سٜ ثبةٞبی ذٛز را ثز ثٙیبزِ زیسٌبٜ وٝ ایسٜ صبزق است، (Benno Teschke) طىٝثٙٛ ت

زاری زاری تٟٙب زر ثزیتب٘یب ٌستزش یبفت، ٚ زر فزا٘سٝ تب لزٖ ٘ٛسزٞٓ سزٔبیٝا٘س سزٔبیٝوٝ ٔسػی ٘حٛیا٘س، ثٟٝ٘بیت ذٛز رسب٘سٜ

ذٛا٘س٘س، أب زر رضس ٘ىززٜ ثٛز، ٚ ٌزچٝ ٕٔىٗ است ا٘مالة فزا٘سٝ اس سٛی ٔززٔی ثٝ ا٘دبْ رسیسٜ ثبضس وٝ ذٛز را ثٛرصٚا ٔی

وٙٙس وٝ چٙیٗ استسالَ ٔیٞب ٕٞآٖ. زاری ٘ساضتٙسغی ثٝ پیسایی سزٔبیٌٝٛ٘ٝ رثٞب ثرطی اس ٘ظبْ ٔغّمٝ ثٛز٘س ٚ ٞیچحمیمت آٖ

رآٔیرتٝ ثب ٔٙبسجبت ثبسار ثٙسی اختٕبػیِ زتٛاٖ ثٝ ٘ظبْ ٔغّمٝ ٕٞچٖٛ ٘ٛػی صٛرتٞبی والسیهِ ٕ٘یثزذالف تصٛر ٔبروسیست

ذٛا٘ٙس، أب  ذٛزِ را ٔبروسیست ٔیٌبٖ ایٗ ٘ٛیسٙس. یبثساِی ٌستزش ٔیزاری، زر زرٖٚ ٘ظبْ فئٛزوٝ، ثب ظٟٛر سزٔبیٝ ٍ٘زیست

وٙٙس، یب  ٞب اضتجبٜ ٔیذٛز ثساٖ ٔؼٙب ٘یست وٝ آٖذٛزیایٗ ثٝ. ٌیز٘سعزس چطٍٕیزی اس سٙت والسیه ٔبروسیستی فبصّٝ ٔیثٝ

 .ٌفتٝ صحیح است مارکسچٝ وٝ ٞز آٖ

 است، تٝضزر وتبثی وٝ ٍ٘ب، ٞٙزی ِّٞزیه ٔبروسیست وب٘بزایی، . ٌیز٘سٞب فبصّٝ ٔیٞب اس ٚالؼیتوٝ، آٖتز آٖٚ ٟٔٓ

ی زِٚت ٔغّمٝ را ٌززآٚری وززٜ است ٚ ی صٙؼت ٚ وطبٚرسی زر فزا٘سٝ زر زٚرٜاعالػبت ٔٛخٛز زر ٔتٖٛ تبریری زر ثبرٜ

ٞبی اٚ وبٔال زر یبفتٝ. طز ضسٜ استی صٙؼت ٚ وطبٚرسی زر زٚراٖ ا٘مالة فزا٘سٝ ٔٙتای اس اٚ زر ثبرٜ٘ٛضتٝاذیزا ٘یش زست

 .ثسیبری زیٍز اس آثبر اذیز ٘یش ٌٛاٜ ایٗ ٔٛضٛع است. س٘لزار زار ٚ غیزٜ تشکه، کامنینل، وودٔمبثُ ازػبٞبی 

ٞبی زر رٚستبٞب زر سسٜ[ زاریثٝ سزٔبیٝ]یه پبسری ثزای ایٗ پزسص ٘سار٘س وٝ چزا ٌذار ٚ زیٍزاٖ، ٞیچ برنر، وود

 .اتفبق افتبز ٓپب٘شزٞٚ  چٟبرزٞٓ
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تز آثبر التصبزیِ پٙدبٜ سبَ ٌذضتٝ ثساٖ چٝ را وٝ زر ثیص٘ظزْ زر ٞز زٚ سٛی ثحثِ ٌذارِ ٌزایطی ثٝ ٘بزیسٜ ٌزفتٗ آٖ ثٝ

ٞبی ی زٚراٖ فئٛزاِیسٓ روٛز ثٛزٜ ٚ خبٔؼٝایٗ أز ٔفزٚض ٌزفتٝ ضسٜ وٝ ٔطرصٝ. اضبرٜ رفتٝ است، ٚخٛز زارز

 ٔیب٘ٝ ٞبی ٔیب٘یِ سسٜی زا٘یٓ وٝ زٚرٜوٝ اوٖٙٛ ٔیحبَ آٖ. ا٘سٚری ٚ رضس التصبزی ٕٞزاٜ ٘جٛزٜٜزاری ثب افشایص ثٟز پیطبسزٔبیٝ

٘بٌفتٝ پیساست وٝ . ٞٓ زر وطبٚرسی ٚ ٞٓ صٙؼت ثٛز ی التصبزیٚلفٝ ضبٞس رضس ثی ،(تب لزٖ چٟبرزٞٓ اس لزٖ ٟ٘ٓ یب زٞٓ)

ی ٘یٓ زرصسی است، ٞبی ٔٛخٛز حبوی اس رضس سبال٘ٝزازٜ. زاری ٔسرٖ ٘یستثب ارلبْ رضس زر سزٔبیٝ چٙیٗ رضسی لبثُ سٙدص

را ٔجٙب لزار زٞیٓ، آٍ٘بٜ ضبٞس رضس ػظیٕی زر  (compound interest)ثٟزٜ ٔزوت  ٞبی َٚأب اٌز خس -وٝ ثسیبر پبییٗ است 

ایٗ زرست ٕٞبٖ ٌذاری است وٝ زر ارٚپب . زٌٛ٘ی ضٍزف استٔؼٙبی یه زٌ سبَ ذٛاٞیٓ ثٛز، وٝ ثٝ ۹00یب  ۰00عی ثیص اس 

زر ایٗ  ٘یش تٛخٝ زارز، بابٌٛ٘ٝ وٝ  ٕٞبٖ. ایٗ زٚرٜ ثب افشایص ٔبساز زٞمب٘بٖ ٕٞزاٜ است. اس لزٖ زٞٓ تب چٟبرزٞٓ اتفبق افتبز

. ٍٕیزی افشایص پیسا وززعزس چطٞب ثٝزٚرٜ ٘ٝ فمظ سغح سیز وطت ٌستزش یبفت، ثّىٝ ٕٞچٙیٗ ٔیشاٖ تِٛیس ثزذی اس ٔحصَٛ

ی ثذر زٚ ثزاثز ثٛز، زر لزٖ چٟبرزٞٓ ایٗ ٔیشاٖ ثٝ چٟبر یب اٌز زر لزٖ زٞٓ، ثززاضتِ ٔحصَٛ خٛ یب خٛ زٚسز ثٝ اسای ٞز زا٘ٝ

ٞبی  ػالٜٚ ثز ایٗ ضبٞس استفبزٜ اس رٚش. ٚری زر ٞز خِزیت اس سٔیٗ ثٛزٔؼٙبی رضس ضسیس ثٟزٜ ایٗ ثٝ. پٙح ثزاثز افشایص یبفت

وبرٌیزی فٖٙٛ  ا ثب است، ثٌٝشیٙی تسریدی َٚرس رٚری ذبن، خبیسیس وطت تٙبٚثی، استفبزٜ اس وٛز حیٛا٘ی خٟت افشایص ثبخ

زر ثزذی اس ٘مبط، ٚ ٌستزش  زستیِ چیٙی  ثبفی، رٚاج چزخٞبی آثی ثزای آسیبة وززٖ غالت ٚ پبرچٝصٙؼتی ٘ظیز آسیبة ٘یٕٝ

 .ٟ٘بز چٟبرزٞٓی ارٚپب زر لزٖ ای ثز زٌزٌٛ٘ی چٟزٜ، تبثیز فشایٙسٜٞب ی تحَٛ ایٗ س٘دیزٜ. بٚآٞٗ ٞستیٓاستفبزٜ اس ٌ

لزٖ چٟبرزٞٓ ضبٞس لصزٞبی ثشري، وّیسبٞبی . سیستٙسٞبی چٛثیٗ یب ٌِّیٗ ٔیٞبی ٟ٘ٓ ٚ زٞٓ، اضزاف زر لّؼٝزر سسٜ

ی ی ٔبِىب٘ٝ خٙسی ثب ثٟزٜی ثٟزٜسٌٜشیٙی فشایٙ ی حبوٓ، ٚ خبیٞبی خسیس ٔصزفی زر ٔیبٖ عجمٝػظیٓ، ضٟزٞبی ثشري، اٍِٛی

زر ٕٞیٗ زٚرٜ است وٝ زٞمب٘بٖ ضزٚع ثٝ ذزیسٖ وبالٞبی سبذتٝ ضسٜ زر ضٟزٞب ٘ظیز آٞٗ ٚ سبسٚثزي . ٔبِىب٘ٝ ٘مسی ثٛز

ی ای اس تدشیٝزرخٝ: غبیت استبرنر ایٗ زٌزٌٛ٘ی ٕٞزاٜ ثب چیشی است وٝ اس تصٛیز . وٙٙسچٟبرپبیبٖ ثزای ٌبٚآٞٗ ٔی

ی ٌزچٝ ایٗ ٞٙٛس پسیسٜ. ثزذی اس زٞمب٘بٖ ثٝ استفبزٜ اس وبر زستٕشزی زیٍزاٖ زر ٔمیبسی ثس چطٍٕیز رٚی آٚرز٘س .زٞمب٘بٖ

ٞبیی ثزای ٞبیی اس زٞمب٘بٖ ثز تِٛیس فزآٚرزٜٕٞزاٜ ثب آٖ، ثرص. ٚخٛز زاضت چٟبرزٞٓٞبی آغبسیٗ لزٖ رایدی ٘جٛز، أب زر سبَ

ٞب ٔزتجظ تبسٜ رٚی سٔیٗ ٞبی ر ضٟزٞب پسیسار ضس٘س وٝ ثب تحَٛٞبی خسیسی زبْ، ٌزٍٜٚٞٙٞٓ. ضٟزٞب ٔتٕزوش ضس٘س[ ػزضٝ زر]

ٞبیی اس ثبسارٞبی ٔحّی ٚ زٞس وٝ چٍٛ٘ٝ زر آٖ ٍٞٙبْ ضجىٝ، ٘طبٖ ٔیرودنی هیلتونٍ٘بر ٔبروسیست اٍّ٘یسی، تبرید. ثٛز٘س

 .ضٟزٞبی وٛچه ٌستزش یبفتٙس
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ٞبی خسیس زر ٔٙسی اس ضیٜٛٞب وٝ ثب ثٟزٜوٙٙس؛ آٖثبسرٌب٘بٖ تبویس ٔی[ ٘مص]ثز  اِلن وودٚ  رابرت برنروٝ اضبرٜ رفت،  چٙبٖ

وزز٘س ٚ ٞبی فئٛزاِیسٓ تمّیس ٔیوزز٘س، اس ظٛاٞز ٚ ٘طبٖضٟزٞب غبِجب راٜ ثبسٌطت ذٛز ثٝ زرٖٚ ٔٙبسجبت فئٛزاِی را ٕٞٛار ٔی

ثزذی اس اضزاف فئٛزاَ . فزآیٙسٞبی زیٍزی ٘یش زر خزیبٖ ثٛز سٔبْٖ أب ٌفتٙی است وٝ ٞٓ. ضس٘سحتب ثٝ ارثبثبٖ فئٛزاَ تجسیُ ٔی

چٖٛ رٚاج استفبزٜ س وٛچه خٟت افشایص ٔبساز ذٛزِ ٕٞٞبیی زر ٔمیبای ثٝ زرٌیزضسٖ زر تدبرت، ٚ ا٘دبْ الساْعٛر فشایٙسٜ ثٝ

بٖ ثشري وٝ ثٝ ٔٙبسجبت فئٛزاِی سٛ، ثبسرٌب٘ زر یه: تدشیٝ ثبسرٌب٘بٖ ثٛزیٓ ٚ زر ضٟزٞب ٘یش ضبٞس. ٞب تٕبیُ یبفتٙس اس آسیبة

ٞبیی لزار ی ذٛز را ثز ضجىٝذبستٙس ٚ پبیٝتزی وٝ ثٝ ٔمبٚٔت ػّیٝ آٖ ثزٔیوزز٘س؛ ٚ سٛی زیٍز، ثبسرٌب٘بٖ وٛچهتٕىیٗ ٔی

 .٘سزاری زر رٚستبٞب ثٛزوٝ زرٌیز تِٛیس سزٔبیٝ زازپیٛ٘س ٔی ٞب را ثب وسب٘یآٖ ،وٝ ٜزاز

یه تصٛیز  مارکس. غبیت است وود ٚ برنرٌذار است وٝ زر رٚایت [ ی ٔسأِٝ]اس  مارکسای اس تصٛیز ایٗ زرست پبرٜ

. وٙٙسزیٍز تِٛیس ٔی اسجبة ٔؼبش ذٛز را ثب ٕٞىبری یه ٞبا٘سبٖ: زاززست ٔی س چٍٍٛ٘ی رذسازِ تحَٛ اختٕبػی ثٝؼسی اسٝ ثُ

ٚ . ضٛزی حبوٓ وٙتزَ ٔیوٝ پبثزخب ضسٜ ٚ تٛسظ عجمٝ ضٛز؛ ٔٙبسجبتیی ایٗ ٕٞىبریِ زر ٔٙبسجبت تِٛیسی ٔؼیٙی ٔتجّٛر ٔی٘حٜٛ

زِٚت ٚ ٘طز ٚ  -ٞبی سیبسی ٚ ایسئِٛٛصیه وطس، ثب ثزپبزاضتٗ رٚسبذتی فزٚزست ٔیی تٛزٜززٜی حبوٓ، وٝ ثبر اس ٌُعجمٝ

وٙس وٝ چٙیٗ اضبرٜ ٔیٕٞ مارکسأب . تٛا٘س ٔٛلؼیت آٖ را ثٝ ذغز ا٘ساسزضٛز وٝ ٔیٔی ٞبییسس راٜ تغییز -تجّیغ ثبٚرٞبی ٔؼیٗ

وٙٙس وٝ زر تمبثُ ٞبی ٘ٛیٙی اس تِٛیس را وطف ٔیٞب زر سغح ذُززِ ضیٌٜٛزایطی ٚخٛز زارز وٝ ٔغبثك آٖ ا٘سبٖ زر تبرید ا٘سبٖ

. تَٙسٞب را ٔیٞبی خسیسی اس ٔٙبسجبت ٔیبٖ ا٘سبٖٞبی سیبسی ٚ ایسئِٛٛصیه وٟٙٝ، رضتٝوطی ٚ رٚسبذتٞبی وٟٗ ثٟزٜثب ضیٜٛ

 .نقد اقتصاد سیاسیذٛز ثز  1۹۹۹ٌفتبر  است زر پیص مارکسٗ ٕٞب٘ب تصٛیز ثٙیبزیٗ ای

ایٗ یه . ا٘س، اضتجبٜ وززٜ ثبضسٕٔىٗ است زر ثیبٖ ایٗ ٘ظز وٝ ٘یزٚٞبی ِٔٛس زر سزاسز تبرید ٌزایص ثٝ رضس زاضتٝ مارکس

اس ایٗ ثیص، . زیس، لغؼب چٙیٗ ٌزایطی ٚخٛز زارزی فئٛزاِیسٓ زر ثزیتب٘یب ثٍٙأب اٌز ضٕب ثٝ زٚراٖ اِٚیٝ. پزسص تدزثی است

یبثیس وٝ ایٗ رٚ٘س اس سپیسٜ زْ وٙیس، زرٔی ٘ظزی ارٚپب، آسیب ٚ آفزیمب پیٛستٝ ٞٓ ٞبی ثٝٔسػبی ٔٗ ایٗ است وٝ اٌز ضٕب ثٝ لبرٜ

فٖٙٛ پسیس آٔسٜ زر ثرطی اس یه وٝ  وٓ، اتفبق افتبزٜ است؛ چٙبٖ یب صای ٘بٔٙظٓ، ثب سزػتی ثی ٌٛ٘ٝ سٛ ثٝ ی عجمبتی ثٝ ایٗخبٔؼٝ

پٙح سسٜ  -ٞبی ٟ٘ٓ ٚ زٞٓ زر چیٗ ٌستزش یبفت، چٟبررٚ، فٙٛ٘ی وٝ عی سسٜ اس ایٗ. بی زیٍز ٌستزش یبفتٝ استلبرٜ، ثٝ خبٞ

  .ضسرٚ ٔیای زیٍز رٚثٝای اس ٔززْ، ٚ ٔمبٚٔت پبرٜوبرثزز ایٗ فٖٙٛ ثب استمجبَ پبرٜ. ثؼستز راٜ ذٛز را ثٝ سٛی ارٚپب ٌطٛز

وٙیس وٝ فٖٙٛ أب سزا٘دبْ ضٕب ٔطبٞسٜ ٔی. ٞبی تِٛیس ٘سار٘سٔززْ ٕٞٛارٜ تٕبیُ ثٝ تغییز رٚش: ا٘س ٞبی فزٍٞٙی خبٖ سرت سٙت
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ٚ زر . زاری ضبٞس ثٛزٜ استزٞس وٝ ارٚپب پیص اس ثزآٔسٖ سزٔبیٝایٗ أز زٌزٌٛ٘ی ػظیٕی را تٛضیح ٔی. س٘ضٛتبسٜ ثزٌشیسٜ ٔی

وٙس ثیبٖ ٔی والرشتاینٚ  سوئیسیسبٖ وٝ رٚیىزز  ٚ ٘ٝ ثیزٖٚ اس آٖ، ثساٖ -زاِیسٓ زی اس ثغٗ فئٛچٙیٗ ضزایغی است وٝ ػٙبص

ٞبی وٛچىی اس وطبٚرساٖ، تِٛیسوٙٙسٌبٖ زر ضٟز، ٚ ثزذی اس تبخزاٖ ٔیٞبیی اس افزاز، ٌزٜٚرٚیٙس وٝ ثٝ پیسایص ضجىٝ ٔی -

زیس٘س وٝ ٘یزٚی وبر آساز ثٝ ٞب ٔیآٖ. آٚر٘سای ٘ٛیٗ رٚی ٔیثٝ ضیٜٛوطی اس ٘یزٚی وبر وٝ ثٝ ثٟزٜ ی وسب٘یا٘دبٔس؛ یؼٙی ٕٞٝ

عٛر ٔٙظٓ ثٝ استرساْ ٘یزٚی وبر آساز رٚی ٔزاتت ثبرآٚرتز اس ٘یزٚی وبر ٘بآساز ٚ زر ثٙس است، ٚ ثزای تصبحت ٔبسازِ ثٝ

ثشري فئٛزاِیسٓ زٞس وٝ چزا ثحزاٖ تٛضیح ٔی أز ٚ ایٗ. ایٗ تحَٛ زر زرٖٚ فئٛزاِیسٓ، أب زر تمبثُ ثب آٖ، اتفبق افتبز. آٚرز٘س

 .سٛی ضىُ ٔتفبٚتی اس خبٔؼٝ ضس ثٝ رٚی پیص سزآغبس

تز تِٛیسی، زر سغح ٘یزٚٞبی ِٔٛسِ ثٝ تغییز ٔٙبسجبت تِٛیسی زر ٔمیبس ذُزز، ٚ آٍ٘بٜ ثٝ چبِص ٔٙبسجبت ٌستززٜ ٞبتغییز

 .ضٛزٞبی ا٘مالثی ٔیسبس ذیششعٛر ثبِمٜٛ سجت ٝ ایٗ ثٝا٘دبٔس، ویهِ ٘ظٓ وٟٗ ٔیٚ ایسئِٛٛصٞبی سیبسی  رٚسبذت

ٞبیی ٚخٛز زار٘س وٝ ثب فطبر ذٛزِ حزوت ثز ایٗ ثبٚرا٘س وٝ ِٔٛفٝ رنتسپومآیب ایٗ اتفبق تٟٙب زر ارٚپب رخ زاز؟ وسب٘ی ٔب٘ٙس 

ٚضٛ ثیزٖٚ  ب ثچٝ را ثب آةِ ضستٞأب آٖ. ٔٗ ثب ایٗ ٘ظز تٛافك زارْ. اٍ٘یش٘سزاری را زر ٕٞٝ خبی خٟبٖ ثزٔیثٝ سٛی سزٔبیٝ

زاری اس ارٚپب ثزذبست، ٞز وس ثز رٚی ایٗ ٔٛضٛع ٔتٕزوش ضٛز وٝ چزا سزٔبیٌٝٛیٙس وٝ ٞب اغّت ٔیآٖ! ریش٘س ٔی

 .زاری زر ارٚپب ظبٞز ضس ٚ ٘ٝ زر خبی زیٍزأب، ثٝ ٞز رٚ، سزٔبیٝ. است "ارٚپبٔحٛر"یب  "ضٙبسضزق/ اٚریٙتبِیست"

تٛا٘یٓ ی سًٛ٘ ٚ ٔیًٙ، ٔیٞب ی اس خٟبٖ، ٘ظیز ٞٙس زر ػصز أپزاتٛری ٌٛروب٘یبٖ یب چیٗ زر سّسّٝٔب زر ٞز خبی زیٍز

زاری تجسیُ ٌزز٘س، ٕٞچٖٛ پیسایی ٘یزٚی وبر آساز ٚ ظٟٛر تبخزا٘ی وٝ ٞبی سزٔبیٝتٛا٘ستٙس ثٝ ٘غفٝػٙبصزی را ثجیٙیٓ وٝ ٔی

ثیٙیس ٚ ضبٞس چٙبٖ زٌزٌٛ٘ی زر ٔمیبس ذُزز أب ضٕب پیطزفت ٟٕٔی ٕ٘ی. ضس٘سٌبٜ ثب ٘ظٓ ٔبزی ٚ ایسئِٛٛصیىی وٟٗ رٚزررٚ ٔی

 .ٞب ایدبز وٙسٞبی ٔبزی ٚ ا٘مالةایسئِٛٛصیىی ٚ رٚیبرٚیی ٞبی ثزای تحَٛی وبفی را ٘یستیس وٝ تىب٘ٝ

ٞبی زتغیی. پیٛ٘س ٔیبٖ سغٛح التصبزی، ایسئِٛٛصیىی ٚ سیبسی استٍ٘ز حبئش إٞیت است،  رٚیىزز وُ چٝ زر ایٗ آٖ

أب چیزٌی ٘یزٚٞبی خسیس أز ٘بٌشیزی ٘جٛز ٚ . ذٛا٘سآغبس ػصز ا٘مالة ٔی مارکسچٝ  س ثزای آٖ٘سبسالتصبزی ظزفیتی ٔی

 .ثٛز روبسپیرٚ  کرامولیبثی عجمبتی ٚ زر ٟ٘بیت حضٛر رٞجزا٘ی ٔثُ ی سبسٔبٖ تبثؼی اس زرخٝ

 :ٔٙجغ
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ٞب وٝ ا٘مالة را  آٖ :اس رٞجزاٖ ا٘مالة فزا٘سٝ ٌفتٝ ثٛز یىیوٙس وٝ سٗ صٚست  یازا ٔ یبلیٗ ػجبرت را ثٝ سیا س هارمنیکر *

 .ْ. ا٘س زٞٙس، ٌٛر ذٛزضبٖ را وٙسٜتٕبْ ا٘دبْ  ٕٝی٘

رابرت سرٙبٖ . وّٕٝ ثزٌزفتٝ اس ٘ٛار صحجتِ اٚستثٝ، وّٕٝیش زستٛری٘بچ یزٞبییتغ ی، ثب ثزذس هارمنیکرِٗ یثحثِ آغبر. 1

، هارمنسرٙبٖ ای اس پبرٜ سبٖ وٕٝٞبٖ؛ ثٝٞبی اٚ ارائٝ ضسٜ استثزذی اس ثبسٍ٘زی یٌٚٛ، ثز پبیٝزر ثرص زْٚ ایٗ ٌفت برنر

ضىُ فطززٜ ارائٝ ضسٜ است ٚ اٌز  ٌٚٛ تٟٙب ثٝٗ ٌفتیٍز حبضزاِٖ زر ایسرٙبٖ ز .است برنر یضسٜٞبی ثبسٍ٘زیوٝ حبٚی ٘ىتٝ

 .ٓیذٛاٞیٝ، پٛسش ٔتبفیزر آٖ راٜ  یفیا٘سن تحز
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