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ثِ دًجبل ًـش هقبلِی «هخبلفت هبسکغ ثِ ًظشیِی اسصؽ ـ کـبس» ًَؿـهِی دیَیـذ ّـبسٍی ،هبیکـ ساثشزـض،
اقهلبدداى اًگلیؼی ٍ ًَیؼٌذُی کهبة سکَد طَالًی ( )6102دس یبدداؿت صیشً ،قذی ثش دیذگبُ ّـبسٍی دس
هَسد ًظشیِی اسصؽ اسائِ هیکٌذ .پبػخ ّبسٍی ثِ ایي ًقذ سا ًیض دس سٍصّبی آیٌذُ هٌهـش خَاّین کشد.

اخیشاً پشٍفؼَس دیَیذ ّبسٍی ثشای چٌذ زي اصجولِ هي ،هقبلِی کَزبّی اص خَدؽ سا ثشای ثحـ

فشػـهبد.

ایي هقبلـِ دیـذگبُ ّـبسٍی سا خالكـِ هـیکٌـذ کـِ ثشاػـبع آى ًظشیـِی اسصؽ هـبسکغ دس اقهلـبدّبی
ػشهبیِداسی ثِ ؿک ًبدسػهی دسک ؿذُ اػت.
احهوبالً اگش خجشًذاسیذ (اگشچِ ثبٍسؽ دؿَاس اػت) پشٍفؼَس ّبسٍی ؿـبیذ ػشؿـٌبعزـشیي داًــوٌذ
هبسکؼیؼت اهشٍص ثب چٌذیي کهبة ،هقبلِ ٍ ٍیذئَّبی آهَصؿی کِ ثِ ًبم اٍ دسًظشیـِی اقهلـبدی هبسکؼـی
ثجت ؿذُ اػت .ایي هقبلِی کَزبُ دیذگبُ اٍ دسثبسُی ًظشیِی اسصؽ هبسکغ سا ثِاخهلبس ثیبى کـشدُ کـِ دس
زبصُزشیي کهبة ّبسٍی ثب ػٌَاى «هبسکغ ،ػشهبیِ ٍ جٌَى ػقالًیت اقهلبدی» ثِزفلی ثیبى ؿذُ اػت.
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دس ایي هقبلِ کِ ػٌَاىاؽ هخبلفت هبسکغ ثب ًظشیِی اسصؽ ـ کبس اػـت ّـبسٍی هطـش هـیکٌـذ کـِ
هبسکغ اكَالً فبقذ یک ًظشیِی اسصؽ کبس اػتً .ظشیِی اسصؽ هبسکغ ،ههوـبیض اص ًظشیـِی اقهلـبدداًبى
کالػیک ـ دیَیذ سیکبسدٍ ـ اػت .ثِ ػکغ ثِگفهِیّبسٍی ،هبسکغ اػهقبد داؿت کِ اسصؽ زٌْب اًؼکبػـی
اص کبس هؼههش دس کبالػت کِ زٌْب دس هجبدلِ دس ثبصاس ایجبد یب آؿکبس هیؿَدّ .وبىطَس کِ ّبسٍی هـیگَیـذ
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«اگش ثبصاسی ًجبؿذ ،اسصؿی ّن ًیؼت» .اگش ایي ادػب دسػت ثبؿذ دس آى كَست زحقق اسصؽ کِ ثِ كـَست
پَل ثیبى هیؿَد هَجت ظَْس اسصؽ هیؿَد ًِ ،ایيکِ فشایٌذ زَلیذ خبػهگبُ آى ثبؿذ.
ّبسٍی ػپغ ثح

هیکٌذ کِ اگش هضد ثِ حذاق کبّؾ یبثذ ٍ یب ایـي کـِ کـبهالً حـز

ؿـَد ،دس آى

كَست ثبصاسی ثشای کبالّب ٍجَد ًخَاّذ داؿت ٍ اسصؿی ّن ًخَاّذ ثَد ٍ ایـي «سیــِی اكـلی ثحـشاى
ػشهبیِ داسی اػت ».دس ًهیجِ ،یک ػیبػت ثشای ػشهبیِ ثشای اجهٌبة اص ثحشاى ایي خَاّذ ثَد کِ هضدّـب سا
افضایؾ ثذّذ زب «هلش

هؼقَل» ـ اص دیذگبُ ػـشهبیِ زمـویي ؿـَد ٍ صًـذگی سٍصهـشُ ّـن هؼـهؼوشُی

هلش گشایی ؿَد .ثشاػبع دیذگبُ ّبسٍی ایي ًهیجِگیشی یک ًظش دسػت اص ًظشیِی اسصؽ هبسکغ اػت.
ّبسٍی ههزکش هیؿَد کِ زفؼیش اٍ اص ًظشیِ ی اسصؽ «ثؼیبس فشازش اص چیضی اػت کِ سیکبسدٍ دس رّـي
داؿت ٍ ثؼیبس دٍس اص هفَْم اسصؿی اػت کِ ثِ هبسکغ ًؼجت دادُ ؿذُ اػت ».ثـذٍى زشدیـذ ایـي چٌـیي
اػتٍ .لی آیب زفؼیش ّب سٍی اص زئَسی اسصؽ هبسکغ دسػت اػت ٍ حهی اگش دسػت ثبؿذ آیب ّـی گًَـِ
ؿَاّذ ػیٌی دس حوبیت اص آى ٍجَد داسد؟ پبػخ هي ثِ ایي دٍ ػؤال یک ًِ قبطغ اػت.
ّبسٍی هیگَیذ کِ «ثؼیبسی ثشایي ثبٍسًذ کِ هبسکغ ًظشیِ ی اسصؽ ـ کبس سا ثِػٌَاى هفَْهی هجٌـبیی
دس هطبلؼِ ی اًجبؿت ػشهبیِ اص سیکبسدٍ اقهجبع کشدُ اػت» ٍ «اص آىجـبیی کـِ ًظشیـِی اسصؽ ـ کـبس ًـضد
ثؼیبسی اػهجبسؽ سا اص دػت دادُ اػت پغ ًظشیِّبی هبسکغ سا ّن ثؼیبس قبطؼبًِ ثیاػهجبس داًؼهِاًذ».
سٍؿي ًیؼت کِ هٌظَسّبسٍی دس ایيجب چِ کؼبًیاًذ؟ ثذٍى زشدیذ اقهلبدداًبى ثـَسطٍایی ٍاثؼـهِ ثـِ
جشیبى اكلی ثش ایي ثبٍسًذ کِ ًظشیِی اسصؽ هبسکغ اػهجبسی ًذاسدًْ .بییگشایبى ًئَکالػـیک ّـن هفْـَم
اسصؽ کبس سا ثب اًگ «ههبفیضیکی» ثَدى آى اًکـبس هـیکٌٌـذ .اقهلـبدداًبى ًئَسیکـبسدٍیی ،پؼـب ـ ػـشافبیی ٍ
پؼبکیٌضی ّن اكشاس ػجیجی داسًذ کِ ّشهفَْهی اص «اسصؽ» سا ثِػٌَاى اػطَسُػبصی ایذئَلَطیک سد کٌٌـذ.
ٍلی اغلت اقهلبدداًبى هبسکؼی اص زوبیض ًظشیِی اسصؽ ـ کبس هبسکغ ٍ سیکبسدٍ ثبخجشًذ ٍ ایي زوـبیض ّـن
چیضی ًیؼت کِ ّبسٍی ادػب هیکٌذ کِ سیکبسدٍ یک «ًظشیِی اسصؽ ـ کبس» داؿت ٍهـبسکغ فبقـذ چٌـیي
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ًظشیِای ثَد .زفبٍت ایي اػت کِ سیکبسدٍ یک زئَسی داؿت ثشاػبع اسصؽ هلشفی ،ثشاػبع کبس هجؼـن
(هیضاى کوّی کبس) کِ ثب صهبى کبس اًذاصُگیشی هیؿَدٍ .لی زئَسی اسصؽ ـ کبس هبسکغ ثشاػبع «کبس هجـشد»
ثَد (اسصؽ اًذاصُ گیشی ؿذُ ثِ كَست صهبى کبس ٍقهی اص دیذگبُ اجهوبػی دس ثبصاس هحک هیخَسد).
دس ًظبم ػشهبیِداس ی ًیشٍی کبس ثِ كَست کبال دسآهذُ اػت کِ دس ثبصاس خشیذ ٍ فـشٍؽ هـیؿـَد .دس
ٍاقغ ایي یکی اص هـخلِّبی اكلی ؿیَُی زَلیذ ػشهبیِداسی اػت کِ اکثشیـت هبلـک اثضاسّـبی زَلیـذی
ًیؼهٌذ ٍ هججَسًذ ًیشٍی کبس خَد سا ثِ هبلکبى اثضاسّبی زَلیذ ثفشٍؿٌذّ .وبًٌذ دیگش کبالّب ًیشٍی کبس ّن
خللت دٍگبًِای داسد .اص یک ػَ ،کبس هفیذ یؼٌی هلش

کبس ثـش ثِ ؿک هـخق ٍ ثشای هٌظَس خـبف

ٍ ثِ ایي طشیق اسصؽ هلشفی زَلیذ هیؿَد .اص ػَی دیگش ،کبس هجشد سا داسین کِ هلش

ًیشٍی کبس ثــش

کِ ؿک هـخلی ًذاسد ٍ اسصؽ کبالّب سا ثِ كَسزی کِ ظَْس هیکٌذ زَلیذ هیکٌذ .اص ّویي سٍػـت کـِ
هبسکغ ثیي کبس ٍ ًیشٍی کبس زفکیک قبئ هیؿَد  ،زفکیکی کِ ثشای دسک هٌـبء ػَد اػبػی اػت.
ایي دسٍاقغ پیـشفت ثضسگی دس ًظشیِی اسصؽ هبسکغ اػت .صهبى کبس هؼههش دس کبالّـبیی کـِ کـبسگش
ثشای ثبصزَلیذ خَد ٍ خبًَادُی خَد خشیذاسی هیکٌذ کنزش اص صهبى کبسی اػت کِ کـبسگش دس طـَل ّوـبى
هذت ثِ ػشهبیِ داس ػشضِ هیکٌذً .هیجِ ایي کِ ثـشای ّـش صهـبى هــخق ،کـبسگش ثـیؾزـش اص هـضدی کـِ
ػشهبیِ داس ثِ خبطش اػهفبدُ اص ًیشٍی کبسؽ ثِ اٍ هیپشداصد اسصؽ زَلیذ هیکٌذ .ایي زفبٍت سا هبسکغ «کبس
ثذٍى هضد» ٍ «کبس هبصاد» یب اسصؽ اضبفی ًبهیذُ اػتً .ظشیِی اسصؽ هبسکغ ثشاػبع کـبس هجـشد هبّیـت
ثْشُکـبًِی ؿیَُی زَلیذ ػشهبیِداسی سا افـب هیکٌذ ٍ ایي دس حبلی اػت کـِ ًظشیـِی اسصؽ ـ کـبس آدام
اػویت یب سیکبسدٍ چٌیي هبّیهی ًذاسد.
ّبسٍی زٌْب یکثبس ٍ ثِكَسزی گزسا اص ایي کـف هْن هبسکغ (کبس هجشد) ثـِػٌـَاى ًقطـِی زفکیـک
قبًَى هبسکغ اص ًظشیِی اسصؽ ـ کبس کالػیک ػخي هیگَیذ ٍ .دلی اؽ ّن احهوبالً ایي اػت کِ ّـبسٍی
هبی اػت ثش زفؼیش خَد اص ًظشیِی هبسکغ زأکیذ کشدُ ثبؿذ یؼٌی اسصؽ یب دس هجبدلِ زَلیذ هیؿـَد یـب دس
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آى زحقق هی یبثذ ٍ ًِ دس فشایٌذ زَلیذ ثب اػهفبدُ اص ًیشٍی کبسّ .ـبسٍی هـیگَیـذ «اسصؽ دسٍّلـِ ًخؼـت
ثبصزبة کبس (هجشد) اجهوبػی ههجلَس دس کبال دس ًظش گشفهِ ؿذُ اػـت» ٍلـی «زٌْـب صهـبًی اسصؽ هـیزَاًـذ
ّنچَى قبػذُی زٌظینکٌٌذُ دس ثبصاس ٍجَد داؿهِ ثبؿذ کِ هجبدلِی کبال زجذی ثِ "ػو اجهوبػی ههؼـبس "
ؿَد» .ثِ ایي زشزیت ،ثذٍى پَل ،اسصؿی ّن ًیؼت.
دسػتٍ ،لی اسصؽ یک کبال ّن چٌبى هقذاس کبسی اػت کِ دس آى هؼههش اػت ٍ دس طَل فشایٌذ زَلیـذ
حهی قج اص ایي کبال ثِ ثبصاس ثشػذ ثؼط یبفهِ اػت .اسصؽ ،کبسفیضیکی ٍ فکشی هلش

ؿذُ اًؼـبًی اػـت

کِ ثٍِػیلِی فشایٌذ اجهوبػی زَلیذ ثشای ثبصاس ثِ كَست هجشد دسهیآیذ .اسصؽ آفشیذُی پَل ًیؼت ثلکـِ
ثشػکغ .پَل دس ٍاقغ ؿک ثیبى ٍ یب اسصؽ هجبدلِی کبس هلش

ؿذُ اػت ًِ ثشػکغ .فکش هیکٌن هبسکغ

دس ایي خلَف ثِ سٍؿٌی ٍ كشاحت ػخي گفهِ اػت .اٍ دس جلذ اٍل ػشهبیِ هیگَیذ «اسصؽ یک کـبال
قج اص ایي کِ ثِ جشیبى ثیفهذ ،ثِ كَست ثْبی آى ثیبى هیؿَد دسًهیجِی ایي ؿیَُی ثیبى ،پیؾؿشط جشیبى
اػت ًِ ایي کِ ًهیجِی آى ثبؿذ».
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هَسی اػویت دس ٍیشایؾ زبصُ ٍ دس دػت اًهـبس کهبة «لَِیبزبى ًبهشیی» زَضیح دقیقی اص زفبٍت ثـیي
قبًَى اسصؽ هبسکغ ٍ زفؼیشّبسٍی اص آى ثِ دػت هیدّذ .ثِ گفهِی هبسکغ «پَل ثِػٌَاى هؼیـبسی ثـشای
اسصؽ ؿک ضشٍسی ثیبى هؼیبس اسصؽ اػت کِ دسکبالّب هؼههش اػت ،یؼٌـی صهـبى کـبسی» اػـویت اضـبفِ
هیکٌذ «ایي ًظش ثب ایي کِ اسصؽ دس فشایٌذ هجبدلِ زَلیذ هیؿَد زٌبقض داسد ...دقیقبً ایي گًَـِ اػـت چـَى
هجبدلِ ثشفشایٌذ ثشاثشػبصی زَلیذات کبس دس ثبصاس اثش هیگزاسد (یؼٌی یک زجشیذ ٍاقؼی دسجشیبى اػت) زَلیذ
ههوبی ثِ هجبدلِ ثبیذ ایي ٍاقؼیت سا دس ًظشثگیشد کِ کبس فیضیکی ّـن ثـِ هطلَثیـت ؿـک هـیدّـذ ٍ ّـن
اسصؽآفشیٌی هیکٌذ ،یؼٌی ّن کبس هجشد ٍّن کبس هـخق ثِطَس ّن صهبى ٍ ثِ یک كَست .ثیبى ایـي کـِ
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اسصؽ ًِ دس زَلیذ ثلکِ دس هفل ثٌذی زَلیذ ٍ گشدؽ» خلـق هـیؿـَد اػـت هقَلـِ ای اػـت ػشؿـبس اص
اػهذالل دایشٍُاس کِ دسک آى ثِ طیوٌبػهیک رٌّی ًیبص داسد .هـک ایي ًگشؽ ایي اػت اگش ثپزیشین کِ کبس
هجشد ّی ٍجَد هبَّی هؼهق اص ؿک اسصؿی ،پَلیً ،ذاسد ،آىگبُ اسصؽ کبالّب ثِـوبهی ثب ّشػبهلی کـِ
ثشؿشایط زَلیذ اثش هیگزاسد زؼییي هیؿَد ٍ ؿشایط هْیب هیؿَد کِ اسصؽ ٍ قیوت یکػبى دس ًظش گشفهـِ
ؿًَذ».
ثشػکغ ،قبًَى اسصؽ هبسکغ ثشاػبع ایي دیذگبُ اػت کِ کبسی کِ دسگیـش زَلیـذ کبالّبػـت اسصؽ
خلق هیکٌذ ٍ هجبدلِ ّن اسصؽ سا ثِ ؿک پَل زحقق هیثخـذ ٍ .زٌْب اص ایي سٍػت کِ هبسکغ هـیزَاًـذ
ثیي اسصؽ ٍ اسصؽ اضبفی خلق ؿذُ دس زَلیذ کبالیی ٍ ،ثِطَس ػبم هقبدیش ههفـبٍزی کـِ دس هجبدلـِ هحقـق
هیؿَد ،زفکیک قبئ ؿَد.
ثشخال

دیذگبُ اقهلبدداًبى جشیبى اكلی ٍ ًَ ـ سیکبسدٍییّب ّی «اثْبهی» ٍجَد ًذاسد .اسصؽ ػیٌی

ٍ ٍاقؼی اػت ٍ چیضی ًیؼت کِ زٌْب ثِ ؿک پَل ثیبىؿذًی ثبؿذ .قبًَى اسصؽ هبسکغ کِ کبس هجشد (کِ
ثب صهبى کبس اًذاصُگیشی هیؿَد) اسصؽ هجبدلِ ٍ قیوت سا زَضیح هیدّذ اص دیذگبُ پظٍّؾّـبی کـبسثشدی
ّن زأییذؿذًی اػت.
زفؼیش ّبسٍی ثذٍى دلی ًیؼت .اگش اسصؽ زٌْب هیزَاًذ دس لحظِ هجبدلِی ثب پَل ٍ «قَاػذ پَلی» زَلیذ
ؿَد دسآى كَست ،زٌْب زقبضب (ی هؤثش) اػت کِ هـخق هیکٌذ آیب ػشهبیِداسی هیزَاًذ ثذٍى ثحشاىّبی

کبکـبت ٍ کَزشل اقهلبد سا ثِ چٌذیي ثخؾ زقؼین کشدُ اًذ زب ًـبى ثذٌّذ کِ اسصؽ پَلی زَلیذ ًبخبلق ایي ثخؾّب ثـب هیـضاى کـبسی کـِ دسایـي
زَلیذات هؼههش اػت پیَػهگی داسد .اًَس ؿیخ ّن ثِ کبس هـبثْی دػت صد .اٍ قیوتّبی ثبصاس ،اسصؽ کبس ٍ قیوتّبی اػهبًذاسد زَلیذ هحبػجِ ؿذُ دس
جذاٍل دادُ ٍ ػهبًذُ اهشیکب سا ثب یک دیگش هقبیؼِ کشد ٍ ًهیجِ گشفت کِ ثِطَس ههَػط زفبٍت ثیي اسصؽ کبس ٍ قیوتّبی ثـبصاس فقـط  2.6دسكـذ
اػت ٍ ثْبی زَلیذ (کِ ثب زَجِ ثِ ػَد ّبی ثِ دػت آهذُ هحبػجِ ؿذ) ّن ثب قیوتّبی ثبصاس  2.6دسكـذ اخـهال

داؿـت .لفهـشیغ ػـَلفیذیؾ ٍ

دیویهشیؾ پیبزبسیذیغ ّن زفبٍت قیوت ٍ اسصؽ سا ثب ثِکبسگیشی جذاٍل دادُ ٍ ػهبًذُی کبًبدا ثشسػی کشدًذ .آىّب ًهیجِ گشفهٌذ کِ ثشای اقهلبد کبًبدا
ًهبیج آىّب ثب قبًَى اسصؽ هبسکغ ّن خَاًی داسد .جی کبسچیذی دس هقبلِی اخیش خَد ًـبى داد ثب اػهفبدُ اص آهبسّبی سػوی اهشیکب هیزـَاى كـحت
قبًَى اسصؽ هبسکغ سا ًـبى داد کِ دسٍاقغ ثْبی پَلی اسصؽ هلشفی اػت .اٍ ًــبى داد کـِ ًـش ّـبی پـَلی ٍ اسصؿـی ػـَد دسجْـت یـکدیگـش
زغییشکشدُاًذ (ثِ ػَی پبییي) ٍ ثِطَس زٌگبزٌگی دس اسزجبط ّؼهٌذ.
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هذاٍم اًجبؿت کٌذّ .بسٍی ،ثشای ًـبى دادى ایي ًکهـِ ،پـیآهـذ اًجبؿـت ػـشهبیِداسی ٍقهـی ػـشهبیِداساى
هیکَؿٌذ ثب اػهفبدُ اص هبؿیيآالت هیضاى اسصؽ اضبفی ًؼجی سا ثیؾزش کٌٌذ ثِزفلی ثش ؿشایط ٍ اػهبًذاسد
صًذگی زَكیف هیکٌذ .اٍ اص ؿوبسی اص ًوًَِّبی ًوَداسی هبسکغ دس فل  62جلذ اٍل ػشهبیِ ّن ثْشُ
هیگیشدّ .بسٍی زأکیذ هیکٌذ کِ ّذ

اًجبؿت ػشهبیِداس ی ثِ حذاق سػبًذى اسصؽ ًیشٍی کبس اػت حهی

اگش ثِ ثْبی فقیشؿذى ثیٌجبهذّ .بسٍی پغ آى گبُ ًهیجِ هی گیشد « اگشایي ام ًهیجِ ی ًوًَـِ ٍاس ػولکـشد
قبًَى اسصؽ ػشهبیِ داس ی اػت آى گبُ زٌبقض ػویقی ثیي ؿشایط ٍخین ثبصزَلیذ اجهوبػی ٍ ًیبص ػشهبیِ ثـِ
گؼهشؽ هذام ثبصاس ٍجَد داسدّ .وبىطَس کِ هبسکغ دس جلذ دٍم ػشهبیِ اؿـبسُ هـیکٌـذ سیــِ ی اكـلی
ثحشاىّب ی ػشهبیِ دس جلَگیشی اص افضایؾ دػهوضدّب ٍ زقلی اًجَّی اص هشدم ثِ ٍضـؼیت ثیٌَایـبى هفلـغ
اػت»  .ثِ ایي زشزیت« ،سیـِی ٍاقؼی ثحشاىّب» دس «ػشکَة هـضد» ٍ « زقلیـ اًجـَُ جوؼیـت ثـِ ثیٌَایـبى
هفلغ» جلَُگش هیؿَدٍ .لی ایي ًظشیِی ثحشاى ثشاػبع ًبکبفی ثَدى هلش

اػت.

دس ایيجب چٌذ ًکهِ ٍجَد داسدً .خؼت آى کِ فل  62ػشهبیِ زحت ػٌَاى «قـبًَى ػوـَهی اًجبؿـت
ػشهبیِداسی» زٌْب ثِ فقیشؿذى طجقِی کبسگش اؿبسُ ًویکٌذّ .بسٍی ثخؾ ػوَهی اص ایـي قـبًَى ػوـَهی ـ
گشایؾ زشکیت اًذامٍاس ػشهبیِ ثِ افضایؾ ـ سا ًبدیذُ هیگیشد 2 .ایي ّوبى ػبهلی اػـت کـِ ثبػـ
اسصؽ اضبفی ًؼجی ٍ ّن چٌیي ثبػ

افـضایؾ

گشایؾ ًضٍلی ًش ػَد هیؿَد (دس جلذ ػَم ػـشهبیِ اص آى ثحـ

ؿذُ اػت) کِ «هْنزشیي قبًَى اقهلبد ػیبػی» اػت  2کِ دسٍاقغ ثٌیبى ًظشیـِی هـبسکغ دسثـبسُی ثحـشاى
اػتّ .بسٍی ایي جٌجِ سا ًبدیذُ هیگیشد.

 « 2اًجبؿت ػشهبیِ  ،کِ دساثهذا فقط ثِػٌَاى گؼهشؽ کوّی آى ثِ ًظش هیسػیذ ،چٌبًچِ دیذین ،اص طشیق زغییش کیفی پیَػهِی زشکیت خَد،
یؼٌی اص طشیق افضایؾ دائوی جضء ثبثت آى ثِ صیبى جضء ههغیش آى زحقق هییبثذ» ػشهبیِ جلذ اٍل ،زشجوِ حؼي هشزمَی ،زْشاى،0 22 ،
ف272
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ٍلی ّبسٍی دس زفؼیش خَد ثشاػبع هلش

ًبکبفی ثؼیبس فشازش هیسٍد « .اسصؽ ثِ ٍجـَد خَاػـهِّـب،

ًیبصّب ٍ ،اهیبلی ٍاثؼهِ اػت کِ اص پـهَاًِ ی زَاًبیی پشداخت هَجَد دس جوؼیت هلش کٌٌذگبى ثشخَسداس
ثبؿذ ... .هؼٌبی دیگشؽ ایي اػت کِ گشایؾ دػهوضدّب ثِ کبّؾ هیزَاًـذ ًهیجـِی ٍیشاًگـش سٍی زحقـق
اسصؽ دس ثبصاس داؿهِ ثبؿذ .اص هٌظش ػشهبیِ ٍ ثِ اػهؼوبثشکـبًذ ًی صًذگی سٍصهشُ کِ پٌِْ ی هلش گشایـی
اػت افضایؾ دػهوضدّب ثِ هٌظَس زمویي "هلش

هؼقَل" ثشای ًظشیِی اسصؽ حیبزی اػت»

دس ًهیجِّ ،بسٍی ًهیجِ هیگیشد ػشهبیِداس ی ثِ ایي دلی ثِ ثحـشاى هـی سػـذ چـَى هضدّـب ػـشکَة
هیؿًَذ ٍ دس ًهیجِ افضٍدى ثش هضدّب زمویي هیکٌذ کِ «هلش

کٌٌذگبى هؼقَل» ثـب «زـَاى پشداخـت» ثـِ

ثحشاى پبیبى خَاّذ ثخـیذ.
ًبکبفی ثِطَس جذی دسّوبى جلذ دٍم ػشهبیِ هَسد

ایي زفؼیش ًظشیِی ثحشاى هبسکغ ثشاػبع هلش

اؿبسُی ّبسٍی اص ػَی هبسکغ ثب قبطؼیت هشدٍد اػالم ؿذُ اػت (زأکیذات اص هي اػت):
«ثیبى ایي کِ ثحشاى ّب ،دس ًهیجِ ی ًجَد هلش کٌٌذگ بى قبدس ثِ پشداخت یـب ًجـَدِ هلـش ِ هـؤثش پذیـذ
هی آیذ ،دقیقبً ّوبىگَیی اػت ...ایي اهش کِ کبالّب ثِفشٍؽ ًویسًٍذ ،فقط ثِ ایي هؼٌبػت کِ ّی خشیـذاس
هؤثشی ،یؼٌی ّی هلش کٌٌذُای ثشای آىّب یبفت ًویؿَد .اگش ثب ایي ثیبى کِ طجقِی کبسگش ،ثخؾ ثؼـیبس
کَچکی اص هحلَل خَد سا ثِ دػت هی آٍسد ٍ ثِ هحض ایي کِ ػْن ثیؾزشی دسیبفت کٌذ یب هضدؽ ثـبال
سٍد ،ایي هـکالت ح هیؿَد ،زالؽ ؿَد زب ظبّشی ػویقزش ثِ ّوبىگَیی یبدؿذُ دادُ ؿَد ،ثبیذ پبػخ
دّین کِ ّوَاسُ پیؾ اص ثحشاىّب دٍسُای ٍجَد داسد کِ طی آى ،هضدّب ػوَهبً ثبال هیسًٍذ ٍ طجقِی کبسگش،
ػوالً ػْن ثضسگزشی سا اص هحلَل ػبلیبًِای دسیبفت هیکٌذ کِ ثشای هلش  ،زخلیق دادُ ؿذُ اػت .اص
هٌظش ایي هذػیبىِ ػق ػلینِ "ػبدُ"! چٌیي دٍسُّبیی ،ثبیذ هبًغ اص ثحشاى ؿًَذ».

 7کبسل هبسکغ ،ػشهبیِ ،جلذ دٍم ،زشجوِ حؼي هشزمَی ،زْشاى ،0 2 ،ف262 .
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ثِ گوبى هي ،هبسکغ ّن قبًَى اسصؽ ثِ زفؼیشّبسٍی ٍ ّن ایي ًهیجِگیشی سا کِ ثحشاىّب ٍقهی پـیؾ
هیآیٌذ کِ هشدم قبدس ثِ زأ هیي هبلی هلش

ًیؼهٌذ هشدٍد اػالم هیکٌذ .اهـب ؿـبیذ هـبسکغ دسثـبسُی ػلـ

ثحشاى اؿهجبُ کٌذ ٍ ّبسٍی ازفبقبً دسػت ثگَیذٍ .لی ؿَاّذ کبسثشدی دیذگبُ ّبسٍی سا زأییذ ًویکٌذ.
اجبصُ ثذّیذ ثِ ػِ ٍاقؼیت اؿبسُ ثکٌن.
ًخؼت ،دس اقهلبد ػشهبیِ داسی ًِ هلش

کبسگشاى کِ هلش

ػـشهبیِی زَلیـذی ػوـذُزـشیي ثخـؾ

«زقبضب»ػت .زَلیذ ًبخبلق داخلی یب ّضیٌِی ًبخبلق داخلی هؼیبسی ثشای اًـذاصُگیـشی زقبضـبی ػـبالًِ
«خَاػهِّبً ،یبصّب ٍ اهیبل» اػت .دس اهشیکب ،هلش

حذٍد  71دسكـذ زَلیـذ ًبخـبلق داخلـی سا زــکی

هی دّذٍ .لی اگش ثِ «زَلیذ ًبخبلق» دقیقزش ثٌگشیـذ کـِ ؿـبه ّوـِی زَلیـذات ٍاػـطِای اػـت کـِ دس
هحبػجِی زَلیذ ًبخبلق داخلی دس ًظش گشفهِ ًویؿَد ،آىگبُ هلش

زٌْب  2دسكذ ک زَلیذ اػت ٍ ثقیِ

زقبضبی ػشهبیِ ثشای اجضا ،هَاد اٍلیِ ،خذهبت ٍ کبالّبی ٍاػطِای اػت .دسٍاقغ ػشهبیِگزاسی ثٍِػـیلِی
ػشهبیِ داساى اػت کِ ػبه زغییش زقبضب اػت ًِ هلش
هیؿَد .اگش ثِ زغییش دس هلش

کبسگشاى .ایي ًکهِ ثب اؿبسُ ثِ ٍاقؼیـت دٍم سٍؿـي

ٍ دس ػشهبیِ گزاسی دس ّشیک اص هَاسد سکَد دساقهلبد اهشیکب دس ػبلّـبی

پغ اص جٌگ جْبًی دٍم ثٌگشین هـبّذُ هی کٌین کِ زقبضب ثشای هلش
داؿهِ اػت .دس ؿؾ هَسد سکَد اص  022ثِ ایي ػَ ،هیضاى کبّؾ هلش

ًقؾ کوی دس ایجبد ٍ زـَیق سکَد
اص کبّؾ زَلیذ ًبخبلق داخلی،

ٍ کبّؾ ػشهبیِگزاسی کنزش ثَد ٍ حهی دس سکَد ػـبلّـبی  0226-0221هلـش
دسحبلیکِ هیضاى کبّؾ ػشهبیِگزاسی ثیي  2زب  1دسكذ ههغیش ثَد.

9

اكـالً کـبّؾ ًیبفـت

درصد تغییز درمصزف واقعی ،سزمایه گذاری ،تولید ناخالص داخلی امزیکا

ٍاقؼیت ػَم ّن هؼهقیوبً ثِ هضد هشثَط هیؿَد ٍ ایي ادػبی ّبسٍی کِ افضٍدى ثشآى ثـِ ًفـغ ػـشهبیِ
اػت .کبسچیذی دسپظٍّؾّبی خَد دسثبسُی  06ثحشاى پغ اص جٌگ جْبًی دٍم ًهیجِ گشفـت کـِ دس 00
هَسد پیؾ اص ثحشاى افضایؾ هضد داؿهین ٍ زٌْب دس یک هَسد (ثحشاى  2 )0220کبّؾ هضدّب قج اص ثحشاى ثَد.
ایي دادُّب زأییذ ًظش هبسکغ ٍ ًگبّی اػت کِ اص هجلذ دٍم ػشهبیِ دس ثبال ًق کشدُاین.
هي اص ایي هقبلِی کَزبُ ّبسٍی ًهیجِ هیگیشم کِ اٍ هیخَاّـذ ثگَیـذ هجـبسصُی طجقـبزی ثـیي کـبس ٍ
ػشهبیِ دس ًقطِی زَلیذ اسصؽ اضبفی ههوشکض ًیؼت ٍ یب زؼییي ًویؿَد .ثِ ػکغ دس ػشهبیِداسی «هذسى»
ثبیذ دس ًقبط دیگشی اص «گشدؽ ػشهبیِ» ثِ دًجبل آى گـت کِ اٍ دس کهبة زبصُ ٍ ػخيساًیّبی جْبًیاؽ
هطش هیکٌذ .ثشای ّبسٍی ًقطِی زؼییيکٌٌذُ ًقطِی زحقق پزیشی اػت (ثشای ًوًَِ دسثـبسُی ساًـتٍ ،ام
هؼکي ،افضایؾ قیوتّبی ؿشکتّبی داسٍیی) ٍ یب دس زَصیغ (ساجغ ثِ هبلیبتّـب ،خـذهبت ػوـَهی) کـِ

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2017/09/carchedi-the-old-and-the-new.pdf
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«ًقطِی جَؿبى» هجبسصُی طجقبزی کًٌَی ههوشکض اػت .هجبسصُی طجقبزی دس زَلیذ دیگش چٌذاى هْن ًیؼت (ٍ
حهی ٍجَد ًذاسد).
ثِ گوبى هيّ ،بسٍی ثشای دفبع اص ایي دیذگبُ هجوَػِای اص دسّناًذیـیّبی ًظـشی سا دس ایـي هقبلـِ
جوغ کشدُ اػتً .خؼت ،هبسکغ یک زئَسی اسصؽ ـ کبس ًذاؿهِ اػت .دٍم اسصؽ زٌْب دس فشایٌذ هجبدلِ (ثِ
ٌّگبم زحقق) خلق هیؿَد .ػَمً ،ش ػَد (ٍ یب حهی ػَد) ثِ ثحشاى سثطی ًذاسد .هْن کبّؾ دادى اسصؽ
ًیشٍی کبس ثِ حذاق اػت (حهی كفش) اػت چٌبى کِ دس ًهیجِ کبسگشاى قبدسثِ ثشآٍسدى «خَاػهِّبً ،یبصّب
ٍ اهیبل» خَد ًیؼهٌذ .ثِ ًظش هي ایي یک ًظشیِی ػبهیبًِی هلش

ًبکبفی اػت کِ حهی اص ًظشیِی کیٌض ّن

ػبهیبًِزش اػت.
ّبسٍی ثِ ػوذ زفبٍت ٍ دٍگبًگی کبس هجشد ٍ کبس هـخق ٍ ثشاثشًْبد آىّـب اسصؽ هلـش

ٍ اسصؽ

هجبدلِ سا ًبدیذُ هیگیشد .خللت دٍگبًـِی اسصؽ دس یـک کـبال ،آىگًَـِ کـِ هـبسکغ کــف کـشدُ ثـَد
ثٍِػیلِی ّبسٍی ثِ ایي كَست زقلی یبفهِ کِ کبسگشاى ًویزَاًٌذ اسصؽ هلشفیؿبى سا خشیـذاسی کٌٌـذ.
ثشای ّبسٍی ،اسصؽ هلشفی (خَاػهِّب ٍ اهیبل) ٍ ًِ اسصؽ هجبدلِ حلقِی کلیذی اػتً .ظشیِی هبسکؼـی
ثحشاى (ثشاػبع ًبکبفی ثَدى اسصؽ اضبفی) ثب ًظشیِی ًبکبفی ثَدى اسصؽ هلشفی ثشای کـبسگشاى دس هقـبم
هلش کٌٌذُ جبیگضیي ؿذُ اػت .هجبسصُی طجقبزی ًِ ایي کِ هجبسصُ ای ثیي کـبسگشاى ٍ ػـشهبیِداساى ثبؿـذ
ثلکِ ثِ كَست هجبسصُی هلش کٌٌذگبى ػلیِ ػشهبیِداساى ٍ یب هبلیبتپشداصاى دس هقبث دٍلت دسآهذُ اػت.
ایي ًظش هبسکغ ًیؼت .اص آى هْنزش ،ک ایي دیذگبُ ثشای زحلی طجقبزی ٍ یک اػهشازظی ثشای هجبسصُی
طجقِی کبسگش هغـَؽ ٍ گیجکٌٌذُ اػت.
پیًَذ ثب ههي اًگلیؼی:
Michael Roberts, David Harvey’s misunderstanding of Marx’s law of value

11

