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ت ین مک  شیطرن نین زی کرسه»، سدشت 4681لل سر   یشارر  ر نسواد ،شارل  ودلر 

همین گفته که  جر نلرر خدنهم ک للل نینمن  4«قرسع کند وجدل سدنلل!نست که شمر لن 

هر نین نست که نست، که مک  شیطرن آن صرلقهری نم وزی للمدلل سدریب ن موتقیمرً 

 ی وژپ  رندننوه ینگواات ل  شااک وه  واامیب نریدرگ چه س تظره  کنند وجدل سدنلسد.

نمر ، شاادلمیشاانرخته  کمیووااتیق ن و یلنلهیساا مر کیدئدردژین-یرساایساا محدلی

، سیدیدلک 5002آولسد. لل سر  سدلت و  زورن میی نست که صرحبرن قدلت وهنصطلرح

، «دنللوجدل س وم؟یسدریب نر»نی تحت رندنن جر پیش لرت که ور چرپ مقررهتریمز تر آن

 5لسمیت وخشد.وجدل سدریب نریوم ردموه 

آزنللهند  و حتی لوزخی سهفته رمیقرً لل پس نین مک  شاایطارن خرو، ونقییتی 

ی حرکم نیدئدردژیک یک طبقه-ی سیرسیمثروه پ وژ وهتدنن نسات. سدریب نریوم لن می

نسحصرلی که هدف نست نتژیک -ی مرریپرلچه تی یف ک ل؛ هم ن  ور ظهدل س مریهیک

 یسقش سنت لو نیننز لنلی نست. لورت لل لونوط ورزنل سا مریه جری لنلننصالی آن، 

 -لنلساا مریهی چه تر حدی نز منظ  طبقهنگ – ینجتمرر دینز ورزتدر ح نسااتلورت لل 

دری جز آر ینش س یزیچ ،هدفیرود. تقلی  می یلنلهیساا مر دیتدرورز جیت و نکندن وه

و  نسواارنمف ط گ ی وی نن شینرزن لل خدمت هرنین تمرم .وااتیمطلق س لنلیساا مریه

 .ی زمرن مر نستکه وجه مشخصه گی لق نل می زیوتمحیط 

 نولیبرالیسمخاستگاه 
آن  یرمد  یرساای، نگ  چه سفدذ سااقدمت لنللق ن  کیتق یبرً  واامیب نریدرس ینسگرل 

لل  4250 یلهه  ینونلل وه مثروه یک نیدئدردژی ورل  نینساات. سخواات دت یجد رلیوواا

 ر یسساد ظهدلوه  ونکنشو لل  ،نلوپر یهمه جرتق یبرً لل  وامیب نریر یر وپرشا و نو 

سخوااتین . وه وجدل آمد 3،ساا   نیتحدررت لل و ژ یووه ش،یآرمرن و نت  یلمدک نساا
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ی شیشنرس نت نقتصرللنن و جرمیه 4،زسیردن م گیلوسه نث  ردتدجه آن لل قرو سمدل 

 یهرد ین 1.(4251) ومیب نریر( و 4255) ومیرریسدس(، 4242) ملت، لورت و نقتصرل: ودل

 ،نرخته شدسدش کیکلرس ومیب نرینز ر گووت شدیدی یسمریند  رندننوهولرررصله  سزیم

 4254لل سر  لن  ومیب نریردس یونژ  ،مرلکویوت نت یشی 5،که وررث شد مرکس آلر 

نز  گ یل یکیلل می ض نستقرل شدید  4253لل سار   سزیم وامیرریسادسا. نودنع کند

تحت  4251لل سر   یت و سقد گوت ل  3،هلن وروئ  ،یشینت  ورنستیدنل یهروتیمرلکو

ی سش یه یو نکه  یآرمرس واتیمرلکوا 1،تدساط آرف ل مدزو  «وامیب نریدرس»رندنن 

 2.سدشت، ق نل گ رتمی 8جرمیه وه سرم  2نگیلف لیلولرف ه

 واامیب نرینز ر ک ل وواایرلنلنئه  سزیمکه  یب نریدرس یآمدز ، وروئ و  مدز  یو ن

ی س مریه»لنل که و نی رصاا  ی جدیدی لن تشااکی  میآمدز و  ،لول ودل کیکلرسا

تدوین شد  ، آن ودل 8«گذنل مخلصخدمت»، که میزس 1هی مررییر سا مریه« متح ک

  کنت و سظرم ، لورت وه ورزنل نسقیرل ه،یتم کز ساا مر هیتدج هدف نز آن صاا یحرً .ودل

رریومی لنلیک»که سدریب نریوم میزس ور مدز  سدشت  نسه ودل.لنلهیس مرنجتمرری آشکرلن 

 ونحد لن نز نص  ینجتمرر مظره  یتتمرم سایی لنللنو  [.شادمیمشاخص لحمرسه ]وی

 لن کرم  نصاا  لقروت گی یور نوکمخررف  زیچ ه میزس، «. نسااتخ نک کند [لقروت]

 ز سظ نلنسوت. نلز میک ل، که ور سدسیرریوم همتدصایف می« گ نییتخ یب» رندننوه

                                                      
1  Ludwig von Mises 
2  Max Adler 
3  Helene Bauer 
4  Alfred Meusel 
5  Rudolf Hilferding 
6  Die Gesellschaft 
7  Finance capital 
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 2،زورر  ینم 1،ورز نچ. جی.، 3شاارو و سرل ج ک 5،سیمدل رمیلیو 4،میزس، چرلرز لیکنز

لنشته ورشند  ینز آن آگره کهنیودون نشرید »گی هم 1یو رئد تدروتد 8ر نسس آسرتد 

 همدنل ییگ نبیتخ  یلن  لن و نکه ...  ک لسدرضاادگی ی می واامیرریساادساا ی... و ن

گ ن سبدلسد، سرب و جز تخ یب یزیچ یونقی یهروااتیکه مرلکواا یحرر، لل«کندمی

 1.سرل 

 مبنریو   ،«ومیب نردریسو قدیمی  ومیب نریر» میرنصا نحت وه ،وامیب نریر لل سزیم

 ی نز و نو  ی)غ یلل کرم  و نو  لل تقرو  ور، نوری تار حدی سواابت وه و نو یتیهاد 

وه سفع  سزیم تدسط یلمدک نس یموائله 6.تمریز گذنشات، یهر( تدساط لومر صات

ریی که وه لمدک نسی م ودط نو سدشت، تر جح  شد.  «گرنکنندمصا ف یلمدک نسا»

 د،یتدر نلورب لهد ...ه  کرلی لن که ررزم نساات نسمرم می لقاروات آزنل» شاادلمی

 2.«کنند  نستمص ف

 6کیردن هر شیدلیر  ت  خدل،تأثی  شااگ ری و  پی و جدنن زسیمونار ودل که 

 زسیم یخصدص ینرلهریشد و لل سم جلب سزیم ومیرریسادسکه لل نوتدن وه  وگذنلل،

 هری نت یشی للس   مرلکویوت نیسف ت نز و للهر آنوه هم لسرسید. حضدل  نیلل و

یکی  2،نزیلنو دس یوه لردت ر کیهر ،4230 یلهه  ی. لل نونسااهیم ودلسد 4250 یلهه

ت ک ندن نقتصرل ر یمدلسه وه مقصدلن  نیو ،ییریترسیو  ینوریه ب ن یدرس رننقتصرللنسنز 

                                                      
1  Charles Dickens 
2  William Morris 
3  George Bernard Shaw 
4  H. G. Wells 
5  Émile Zola 
6  Anatole France 
7  Leo Tolstoy 
8  Friedrich von Hayek 
9  Lionel Robbins 
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، ررشایوت نت یش و نی صادلنرظمدلیکترتدل لن یسقش مشارول نقتصارل زسی. مگفت

وه سرم خدل  نث لل  سزیم شااد. لنلرهد  هرپیش نز تصاا ف سرزی 4،نسگلب ت لنرفدس

 جنرحل ل]مشروه  هریجنبشو  ومیررشاکه  ک لتدنن نسکرل یسم»نرلرم ک ل:  وامیب نریر

هر آن یهوتند و مدنخله تریس نینز وهت  س شرل ،یکترتدلیل نستق نلهدف  وه [لنسات

 بیت ت نیوه ن ومیکه ررش یوتگی. شر  نسااتتمدن نلوپر لن سمرت لنل لل حر  حرضا 

 40«.حیرت خدل نلنمه خدنهد لنلوه  خیلل ترلتر نود ،   نستوه لسات آولل شخدل یو ن

هرج ت م کریمتحد  آم  رررتیو ساا س وه ن سیلنکفل  وه ساادئ رلیون تیور حمر ویدنً ون

 .لست یررت دلکیدیلنسشگر  س وه ک سی تدلیس للو  ،ک ل

 وارونه شد دگرگونی بزرگ
 یلوم، حمله یپس نز جنگ جهرسسخوااتین  یهرلل ساار  واامیب نریدرس و  سقد نیت مهم

ودل که لل ساار   لگ گدسی وزلگلل  گ میورزنل خدلتنظ یوه نسااطدل  5یل  پدررسرک

 مولم ودل و مرهیت سظم پورجنگ شیپ متفقین نز ی وزیکه پ یمنتش  شد، زمرس 4211

 4250ی گشات. سقد پدررسی نز لررع قبلی نو نز وین ساا   لل لههلل غ ب لوشان می

  مرسند آلر  و نتد وروئهری نت یشی تدجهی ور مرلکوایوتلشاد یررت، که تر حد قرو 

هری میزس، هریک و ساری ین لل جنرح لنست ور لیدگر  همزنلپندنلی ک ل  و شادیدنً

 ن ، ی سدریبتدضااید لنل که پ وژ  لگ گدسی وزلگپدررسی لل  مخررفت ولزید  ودل.

 لنلی، نقتصرللونوط نجتمرری لل نقتصارل ودل، لل حرری که پیش نز س مریه حک ک لن

وواات ی وه چرپ لل  یکترب پدررس ور نین حر  44ودل.« حک شااد وط نجتمرری لل لون»

لگ گدسی »وه شکوت نست، و محکدم  یقینوه شد لیدگر  سدریب ن لسید که ر ض می

                                                      
1  Engelbert Dollfuss 
2  Karl Polanyi 
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 4نزیک نرللیجرن ملل زمرسی که  ک ل؛رزنل لرررت میو  پی وزی تنظیم لورتی و« وزلگ

سرم  نزیک رص  وشد، میشنرخته  یلورت-ینقتصرل مشیخطلل  غررب تیشاخص رندننوه

 .گ رت

 حیرتتمدید یو ن هرتلارش لنوطاه وارلل  ت  پدرارسیقیرم ی، سگ نسنین وجدل وار

، 4236لل ر نسوه لل سر  که  5ونرت  ری منمدجه ودل. کنف نسس  تر حدیورزنل،  ومیب نریر

و گزنل شد،  ه  لو و میزسهریک للسات پیش نز آغرز جنگ جهرسی لوم، ور حضدل 

رمد   ی هری رکنرمل  کرپیترریوتی لل میرن چه  وینسخوتین گرم لل جهت نیمرل یک 

رن کنندگنز ش کت و خیصا نحت تدساط وه وامیب نریدرلل آن زمرن، نصاطلرح س ودل.

ندی قدلتمی سقدهری خرط  وه سبب ت لید وی، لهر شدلمقدل ودل که  شد، نمر ویدنً نتخرذ

 پس نز جنگلوورل  ی سدریب ن  پ وژ  حر  نیور ن 45.و نسگیخت 4250ی کاه لل لهاه

ن نسمم ،یپدررس لگ گدسی وزلگسر  پس نز نستشرل  سه تنهر، 4211آغرز شاد. لل سر  

، وه کرگدینقتصرل لنسشگر  ش یلنسشکد  یور همکرل که ونر ودل ؛شد سیترس 3نیپل مدن

نز  یکی هری سدریب ن  تبدی  شاادل.ظهدل ممدل لیدگر پاریاه و نساارس سهرلی و نی 

 لتدنیم نز،یک، لنویهر زس،یرلرو  و  م ه،یلل کنف نسس نرتترح کلیدیکنندگرن شاا کت

 لننشیمی 8،یپدررس ک ی، مریت  کرل  پدررسو نلل کدچک 2،گل یو جدلک نست 1دمنیر 

 43.ودل «س لجنگ »ی تدز لل ر صهکینرول رلم، و جنگ لودفیمی وف، ر

 «یلنلهیساا مر ییرصاا  طلر» نوقرتنی که نکندن گرهیو  تمرم لول کینزگ نیی 

. نمر لل نونسااط مواالط ودل ،لل لوع نو  ق ن پس نز جنگ جهرسی لوم ،شاادلمی د یسرم

                                                      
1 John Maynard Keynes  
2  Walter Lippmann Colloquium 
3  Mont Pèlerin Society 
4  Milton Friedman 
5  George Stigler 
6  Michael Polanyi 
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که نوتدن  یوزلگ و آغرز لکدل نقتصاارل یوح نن نقتصاارل کی، ور ظهدل 4210 یلهه

شد.  دیسرپد یتصرلنق کیشیلنستللون  کینزگ نییظره  شاد،  لکدل تدلمی شاک وه

و نقتصرل ر ضه، و س س لل قررب  4گ نییپد  ی مبد جرمه، نوتدن لل ومیب نریدرسورید ور 

نی لورت و جرمیه آر ینشو  ،لل س نس  جهرن یلنلهیس مر ییررتهتیمیمسرخترل دیتمد

 41.شد، جریگزین میورزنل نیتی تحت

سید سلطه لکه وه  ینرحظه همرن للتق یبرً ی نستقرلی که ذنت سدریب نریوام لن  چه 

 5کدرژ لو ر نسسخدل لل  4212 یهریلل سااخن نس و آن لن ،ثبت ک لوه وهت ین سحد 

 42ودل. 3ردکد ش ی، مق نل لنل ینگوات ل مدلل تحلی   سایرساتتدرد زیواتلل ورب 

 نز ظتمحرر گ یلنل، سقش لورت ل دیتدضاا یللخشاارس وه شااک  طدل که ردکدهمرن

- لنلهیس مر یمنررع مشت ک طبقه مم ی یحت ریو  -1تیمرسند آلنم نسامه- مررکیت

وه ووااط  واامیب نریدرس لولنن. لل ردض، سقش آن لل وااتیس -کرل  مرلکس همرسند

تبدی   یزسدگ هریساادیهوه تمرم  یلنلهیمنطق لقروت ساا مر رینصاا  ورزنل  یریرررسه

 ،ردکد سدشت هطدل ک. همرنگی للل و  میسیز لن لورت  که خدل ،شدلمی

 حفظ آنشاد  نست و  فیکه تدساط لورت تی  یورزنل آزنل پذی ش یوه جر

[ ... هر ب نیدر]س ودل، ومیب نریر نوتدنییر مد   سحدیوه ، که یتحت سظرلت لورت

لهی و تنظیم لورت لل کنند و ورزنل آزنل لن نص  سرزمرنته میوسا ر مد  لن 

 تحت : لورت تحت سظرلت ورزنل و سه ورزنلگ یواه ربرلت لگی ساد ... سظ  می

 سظرلت لورت ...

                                                      
1  Monetarism  
2  Collège de France 
3  Michel Foucault 
4  Adam Smith 
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 ند  نستکننییو تی ورنهمیت یریل وامیب نریدرلل سلن که چه کنم آنیرک  مو 

که  ورشاایمه  گدسه تدهم  لچرل دیمار سبار  نیل. زق نل لن جارنیلل ن تدننمی

 ری لسااترخیزشاادل، یگفته م نوقرترربغطدل که همرن ی،نم وز واامیب نریدرس

 منساات که لل ق ن همدهم و سدزله ب ن ینقتصاارل ر یمینشااکر  قد ورزگشاات

ریر   ورل لیگ  مختلف لرری  وه لنلینکندن تدسط س مریه و وندی شدسدصدلت

و همچنین و خی مقرصد سیرسی کم یر ویش  ،ن خدلتر سرتدنسی و وح ن شادسدمی

ل ت  لوواایرل مهم چیزی، ونقییت وررفی لل رصاا  کند. وح لن  ،محلی و میین

گی ل نین نست چه مد سظ  ق نل میمدضدع وحث نست ... آندریب نریوم مدلن س

نص ، شک  و مد  و نی لورتی وه  رندننوهتدنسد لل ونقع که آیر نقتصرل ورزنل می

لرری  کارل ویرید که وه خرط  سقریص خدل، لل ه  لو جنرح لنساات و چه وه 

 48ق نل گ رته نست. نرتمرلی همگرنمدلل ویمختلف 

تدنن یمگدسه چه که ... نین نست ومیب نریمشاک  سدر»ردکد نرلرم ک ل:  ساخن کدتر ،

، نآمصمم هدف «. رم  کلی قدلت سیرسی لن نز نصد  نقتصرل ورزنل نرگدو لنلی ک ل

 41.«نست ینجتمرر رستیسسرزی خصدصی»

ولکه  ،ندکسیوتم مدنخله  آثرلوه منظدل مقروله ور لورت ق نل سبدل  ب ن یدرس رص  لل

وه تمرم  ورزنلمند گواات ش سظرم قررد مدجب  نز ط یق مدنخلرت خدلورید صاا رارً 

و  گ میورزنل خدلتنظ ضاارمنِ ،لورت بیت تنیود .شاادمی کنارلهری جرمیهگدشااه

نسحصاارل و  46.سبدلسدمصاادن نز آن لورت خدل ودل که سه جرمیه سه  پذی یگواات ش

مدنل قلخدل لقروت  سمدلهریص ررً ولکه  ،نص  لقروت سه سرقض گ یل 4نسحصرل چندجرسبه

 ،ومیب نریدرس نز کیکلرس ومیب نریر زیتمیلل ت ین چیز مهموه سظ  ردکد  دیشر 42.شدسدمی

                                                      
1  Oligopoly  
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سه مبرلره ولکه لل مقرو ، ودل.  4ووااترنیر ود و نو  خیرری یر  نوری و  یک مبرلره دیتأک

تفوی  ورزهری وسیع مدلل لقروت آزنل که و نی للو گ رتن قدلت نسحصرلی و سرو نو ی

 50.شدحرکم و نی سدریب نریوم محودب می ق نل گ رته ودل، نص 

ه و تن سقش لورت لل ورزتدرید نجتمررینرشاایرع ق نل گ رتحت ردکد نلرر ک ل که

 یهم ن  ور تمرم نشااکر  لرر  نجتمرر ینجتمرر یهمیلل رقدنن وسدریب ن ، گ نیی مرریسفع 

لل  شنز خدلکه ] ودل ر لی رهد وه » ب ن ،یدرلل سظرم سهمیشااه مشااهدلت  نساات. نز 

؛ که ر ل لن «لنلل رلیکه لل نخت ی یتمرم ذخر قینز ط  ،[کند محاررظت خط نت و نو 

و کرلهری وزلگ ود   ی کواابحمریتی نز جرسب لورت، وه طیمهگدساه چوادون هی

نی هری مرری خصدصی لل نسحصرل رد لنلنیی ت ویشلشد  ، ییتغ نین یهمیستسرخت. می

 54.شمرل ودلنسگشت

مندی و نی ح  مشااک  سظرم ، تلرششاادلللک  قیط  نیوه ن واامیب نریدرسوقتی 

م کلی تنظی»نز ط یق می ری  -شدلکه مرسیی لل و نو  سا مریه تصدل می-زی ونردلوونر 

 ورزنل نص  تروعدلش که خ؛ گی لدسط لورت نسمرم ت ورید نست که« جرمیه تدسط ورزنل

کرپیترریوااتی ورید وه مثروه نصاا  جرمع و ر نگی ی که  دیجد «ینگیکت» نی. ننساات

 یحت  55.، واه تمرم جدنسب جرمیه ووااط یرودنز آن ممکن سیواات یگ یزگدساه چهی

رزنل منطق و ت ویشوه گوت ش  رزیس یهرشارخص دیورصا ررً  زیس ینقتصارل یهروح نن

 شدسد.ر ض 

 1پ  نم. سدئیزیو  3ورلنن نی.  پ ی کتربهیو  پر 5،نررن مدگ نکه ک  طدلهمرن

د، لهیم دیتدض یو سرو نو  هیآزنل، نسبرشات س مر پد  لل ،ینسحصارل یهیسا مروه سرم 

                                                      
1 quid pro quo 
2  Craig Allan Medlen 
3  Paul A. Baran 
4  Paul M. Sweezy 
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 ینقتصرل یهرتیریرر میرن «یط م زخ»لل  یمندسظرم  یینم وز شارم  تغ ب ن یرسظم سد

لورت  رلیهلل حر  حرض  قرطیرسه  یخط م ز نی. نشدلمی یو وخش خصادصا یلورت

 ورتلخدل  یگذنلهیو س مر ه رضری نسدکی و نی مص فک ینست، لل حرر ک ل   ییتغ

طدل لوزنرزوسی نز ط یق واهگاذنلل، و لورات وارقی می یخارلک نز وخش سظارملل 

 53.پ لنزلیم رلنسهیوه ورزنل و س مریه هری مرری و پدری خدل، رملیرت

مرسند  بیت تودینظهدل ک ل،  ممدلنً 4210 یلل نونخ  لهه ومیب نریدرکه س یهنگرم

تیمیق وه کینزگ نیی وح نن  51ودل. ینقتصاارل م ض یلل لول  یطلبر صاات  وسیو

-لنلیلل نقتصارل س مریه ،ی نضارری یر نسبرشات ویش نز حدمشاکلرت جذب سا مریه

نوتدن  طیش ن نیلل ن یب نریسدر تمدیدسرخترل شدل.م ودط می ،نسحصارلی لل حر  تدسایه

ور ن  هم آن  یریل قرربو س س وه  ،و نقتصارل ر ضه وه وجدل آمد گ نییلل قررب پد 

 لشدور  .ودل ینقتصرل ش ونکنشای وه لکدلخدلکه  ،تطدل یررت واتمیسا گ نییریمر

 یمرر وه وخش ینند یرزن شک وه  یپدر یهیس مر، یگذنلهیس مرلکدل مرزنل و  تیظ ر

 ،یمرر یهرحبرب 52ک ل. نودنعآن جذب  یلن و ن یدیجد یمرر یکه نوزنلهر ،شد س نزی 

 شیگ ن هر مدجب حذفنینز ن کی چی، هنین وجدلور  پیش لنسادسد.نقتصاارل لن واه 

ز ن پس پیشین یهرلههتمرم پس نز لکدل وزلگ، که نز  یلل لهه سشد.لکدل  ونیرلین

حد  مت رررتیلل ن دیتدر تینز ظ ر یو لنلوه   س  نساات،  زیلوم متمر یجناگ جهرس

رص خر یگذنلهیس مر تح یک همدنل  و نیی که سطح؛ للصد ر نت  س رته 60ه گز نز 

 58.نست یسرکرر

-یرلنسحص یهیوه س مر موتیق ن و ینسحصرل یهینستقر  نز س مر ورزترب هرنین تمرم

، شدلمی آشکرل هرینرتبرل و وده ی نزنم  لل نسفمرل نین 51نست. کمیوواتیوق ن  مرری

 و وه سرخترل مرری کرملرًشاد   نهیسهرلللون سظرم  ،ینلول  یمرر هریوح نن لغمیکه رل

 کیدردژو تکن یکنت   مرر تر یمیل یهروتمیسنسمرمد. جدیدی و نی نسبرشت ث وت می

 قینز ط  یلل سطد جهرس مرزنلسادل  یقبضاه ،4262پس نز  یورزنل جهرس گشاریشو 
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 ندی نلل ر هرنین تمرم. لک   یپذنمکرنلن  لکر سی ویهرسی جسدین آلویت نژ  واامیررینم  

 یتیملچند یهرش کت یمرر هریسترل هدنیت تحت ،نلزشتص ف و  یگ نییمرر یجهرس

 56.وه نوک خدل لسید  نست ،یلنلهیس مر ینقتصرل جهرس لأسلل 

نوزنل  رندننوههم و  یم لم تینوزنل حرکم رندننواه ، هملورات نرد لو واه  سقش

لل  ی سرو نو نیت شد  نست. وزلگمنم   ب ن یر یوه وح نن لمدک نس ،ینجتمرر تیحمر

 ت،یجمی وه نتفرق بیق  تینکث  یو نجتمرر ینقتصرل طیش ن فیتضی نرزون و  ،خیترل

 ونکنش 52نست. گنگ شاد  یرلینمر هندز تر حد ز گوات ل  یتیسرلضار مدجب و وز

مرری نلت رمدترً هری پریینرریه جیوواا یثبرت، تلرش و نیو تیوضاای نیوه ن ساا مریه

نست  ی کرلگ  ودل و همچنین طبقهمتدسط  یطبقههری وررری رریهرلیه متدسط  یطبقه

خرلک نز لن لل لورت  که یوه مهرج نن(، لل حرر ویژ  نز ط یق حملرت سژنلپ سااترسهوه)

شد لو وه ل« نئتلرف»  نینخ یهرلو دیدیکه ل نیینست نتژ سرزل؛ود  میلشمن وه ورزنل 

 30نست. سرمید  سدررشیومو  ومیب نریدرسمیرن 

 داری مطلق و شکست نظام اجتماعیسرمایه
 .گ نییکینزکه نز  نست لول ر -رواهوه همرن نسدنز  نز  وامیب نریدرردکد، س  یلل تفوا

گ  مدنخلهلورت  کی ب ن یدرک ل، لورت س نلرر 4ونیرن آزنلیلل  هریکطدل که همرن

تحت  و مندتموم یک سظم نقتصرلی قررد که وه  خرط  نیوه ن قرًی، لقر -روهسه  نسات

نگ   .نست سظم وه ک  جرمیه آنو گوت ش  تدنوم مشغد و شدل، تبدی  میورزنل  ر مرن

  لل کرلووت نصدورشد،  گ مدنخله یغ ینقتصارل یر صاهلل لنوطه ور  ب ن یدرلورت س

 یهرنلتبرطرت، م نقبت مه،یآمدزش، و همچدن کارراریی وه تمرم لیگ  جدنسب زسدگی،

 34نست. گ مدنخله خیلی هم، وتیز طیو مح یوهدنشت

                                                      
1  The Constitution of Liberty 
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ر ، لورت تموم ورزنل نست و تنهر تتمدیدسرخترلیررته آلمرسی و ب ن یسظم سدر نین لل

نلف ور مت تق یبرً  ،ویرن هریککه وه  لنلل که ورزسمدل قرسدن نلزش ورشااد؛ تفدقجریی 

 قضرییلل سرخترل  ،کیهژمدس طبقرتیااا  یتیمررکلونوط  35نسات.« قرسدن تیحرکم»

لل سظرم  صاادلی یتصاارلنق قدنسین نین تمواام وهلورت و خدل  شاادسدمی یگذنلقرسدن

، «حرکمیت قرسدن»ی ردکد، منظدل هریک نز ونار وه گفته 33یارواد.تقلیا  می یحقدق

سرلگی لل تضرل ور و سرمه نست. وه کرملرً»نست که « قدنسین نقتصارلی صدلی»تحمی  

که مرسع نز « یقدنرد ورز»ربرلتوات نز و ق نلی  هدف «.لیزی نساتو سرمهور متضارل 

 ی، لل حررخدنهند شد یلنلهیلقروت سا مر ریی کررریی گدسه نسح نف نز منطق مبرلرهه 

 رزنلو تفدق ییضرمن سهر ،و لورت ؛دنلهیلل جرمیه گوت ش م ت ویشلونوط لن  نیکه ن

 31.نست

طق منلل . نو لک  رنیو یپدررس ک یمرتمرم ص نحت وهلن  نین نصا نلرری ردکد، وه

ی قضریی، حکدمت و  لل حدز مدجدل  خدلجدشسظم  ینصل کرلک ل»سدشت:  یآزنل

، قدنردی لن تدوین و نج ن گذنلیقرسدن سظرم...  نساات ینقتصاارل حیرت جدشسظم خدل

 32.«دلهخدل نلنمه می تیریرر هر وهآنتحت  عیو تدزکند که سظرم لقروتی تدرید می

 یطبقرت ی اااتیمررک یر نشکر  دیتدر موالط ینجتمرر منرسابرت تفدق بیت تنیود

 رندیرترِد. سدشیم یگذنلمق لنت ونل کررر یسرخترل قرسدس کی تیلل حرکم ،کیهژمدس

دق لل مرر یی ویس گ یل لنلی لن لول لیخته نست،زلق و و ق پیشرس مریهکه ه   دیجد

 نل قمنطق ورزنل  تروع ولکه سیواات -لوونر یینی-کرررهر  یمبرلره یقلم ویر خرلک نز 

 یقرسدس-یسظم رقلرسنین  که دیگدیردکد م 38پیشااب ل آن نساات.نش وظیفه و گی لمی

ه ک تحمی  منرسبرت نقتصرلی صدلی ورشدص ررً لسد یمرکس وو  نسات، که وه سظ  م

نین سظم خصادصی سدین لن نز  سقش پیشاب للورت  همزمرند. نکنیلورت لن محدول م

 31. لیگیوه رهد  م زولمش وع نز  ینستفرل  و  خدل نسحصرل ط یق
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 5،تدمرس هروز ردیرترن جلد کترب یو ن 4ودسآو نهرم  تصاادی  مشااهدللو،  نین نز

  خدل لن وه پرلشاار  منتق تیحرکم آسااریی لن متشااک  نز نر نلی کهحرکم غد که 

ت و ک ی ورک یپغد  قرسدسی-یرقلرس ر ل، نم وز  شااک  کشاادوه تصاادی  می نسدک ل 

هر تشااکی  شااد  نساات که نز شاا کتخدل گی ل که لل للون لن وه خدل می شاالدنل

لل حرری که  و تخت، سه ترکویقدلت حکدمتی نکندن  36نسد.جاریگزین نسبدهاه شااد 

 ه ور، ولکی  لن لل لست لیگ  سگه لنشته نسترصری پرلشرهی لن لل یک لست و شمش

لن  حقدق و لگرن سروق ق نل ودل لل نصا که آم یکر ) یچهرللهم قرسدن نسارسا متمم

و  لل یک لست( تبدی  شد هرش کت ونلگیشخص نمر وه پریه و نسرس، تضامین کند

تی نست ، لورب ن یدرس ردیرترن .شدلمیوه تصدی  کشید   لیگ مدشاک ک وز لل لست 

کند؛ تنهر نز نطق ورزنل ونحدی لن لسبر  میکاه ویش نز پیش کرلک لی ونحد لنلل و م

 کند.لن ورزسمریی می گ نمطلق لنلییهس مرو  ،مطلق نست آن منظ 

ته هر و جوآنمدلل نز  که پنج ،تنرقضرت سیوت ررلی نزمطلق  یلنلس مریه طبییترً

 ور همهر نمحیطی. آنجتمرری و زیوتورزتدرید ، سیرسی، تینقتصرلی، نم  یرریو هواتند:

 منظ نز  ین شک وهت  وه ینقتصرلوح نن  یهرشی. گ نلنلسدنشرل   سظرم یوه شکوت کل

نز رحرظ  شاادسد.لید  می هی مرح کت ساا نیقدنس للمدللت  مرلکس نستقرل گواات ل 

-یررمی متح ک هیس مر رص نز  یسرخترل-یخیترل نیر آولل  ومیب نریدرس ،ینقتصارل

کررر تحت کنت    یهرنز ط یق زسمی  نکندن لل سا نس  جهرن نسات که  ینسحصارل

 که و کند، رم  می ینقتصرل جهرس یلل هوته یتیملچند یهرشا کت یمرر هریساترل

مطلق سدین ور  یلنلساا مریه یذنت یثبرتیو 32لنلسد. طتواال ینرمللنیو یهیساا مر رنیج 

، ویش نز حد و لکدل نسبرشت 10مشخص شد. 5002-5001 یهروزلگ سار  یوح نن مرر

ی گ نیمرریو  هر، که وه نلغرم شاا کتمرسندمیورقی  سظرم یم کز ینقتصاارل تنرقضاارت

                                                      
1  Abraham Bosse 
2  Thomas Hobbes 



 ی هومن کاسبیبلامی فاستر / ترجمهجان  04 

 نسی جبردنم   رندننوه( ورزیهری مرری نز ط یق سفتهوه سادی نسبرشات لنلنیی)تغیی  

ق ن  یلنلهیس مر نرمتدنزنخصلتصا ررً  هرنین تمرم حر  نی. ور نشادسدمی منم  ینصال

للنزمدت نز پیش مدجدل  یهرشیگ ن دیتشد مدجب د ونکنیم ت وخیملن  کمیووتیو

 14د.سشدیم ردم تیرل  و وح نن آن لل جهت

 یهر  یو زسم یکرل جهرسسی وی  ت نژیآلو وه سظرم ، مشاخصرًیب نریسدر یسارزیجهرس

 نز شااک  نین نه م. دسآمیزللمی یور لشااد نسحصاارلنت جهرس کهلنلل،  عرنلجکاررر 

 رنمینساات که تفروت لل لسااتمزلهر  تیونقی نینز ن مندسظرم یو لنلوه   واام،یررینم  

 ستیمهلل هر نساات. آن یولوه   زننینز تفروت لل م ت ویش یشاامر  و جندب جهرس

ل سدظهد یلل نقتصاارلهر نییکرل پر ی ویس ی ونحدآید که هزینهوه وجدل می یتیوضاای

نلزش ی قبضااه دیجد سظرمنم وز و  یر ضااه یهر  یلل جندب جهرن وه نساارس زسم

 لنلل سدینی ومیرریظهدل نم   نز سشرن ،ینرمللنیو ینقتصرل طیش ن نین 15شادسد.یم  یتبد

صاا  لل رآولل، و وجدل مینی لن وهر نیند  یجهرس سب لو  یثبرتی، ویجهرس ینو که سرو 

نسدنز جنگ گواات ل  و شاادل، که وه چشاامودت  می متحد  رررتین یهژمدس نرد ور مر 

 سرمحدول نشرل  لنلل.

لورت و  ی لن نزدیجد یهمبوااتگ ب ن ْیدرس میطدل که لل وررر ذک  شااد، لژهمرن

نجتمرری لورت نز ورزتدرید -یوارزتدریدهاری ی ریارریات، وار تبییات رزنیناد وارزنل

و  ،یم کز لنلیورسک همچدنلورت  یهروخش ک  کند.لنلی، ورزتمریی میساا مریه

 و تحت حکدمتیث  ؤمخرلک نز کنت    ،یپدر گذنلیترساایساا ینصاال یهرواامیمکرس

 همچدنلورت نی وه م لم وه شااک  رزنیند   نم وز. هوااتند یمرر یهیساا مر یساالطه

 یدیکل ینجتمرر یسه طبقهد. نین نم ، تنرقضرتی لن لل لنوطه ور سسگ میمدجدلی ویگرسه 

 ،دسااطمت یطبقههری وررریی رریهکند: یممط ح ث وتمند نو ث وتمند و طبقرت   یزلل 

 کرلگ . یو طبقه متدسط یطبقههری پریینی رریه
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هری رریهمتم کز نست،  ش رتهیپ یلنلهیسا مر یو  جرمیهط حی گوات ل  که  لل

که  ترنی لنسو-نییک قش  ح ره متشک  نز رمدترً تدننیملن  ی متدساط طبقهوررریی 

و  ًر ص روه حکدمت مظندن نست، زی ن مدقییت آن سه سوابت وه ه  گدسه حمله رمیقرً 

ین ور نی نقتصارلی آن ولکه همچنین وه سظرم کلی حقدق سیرسی ونووته نست. ونرو طبقه

ی طبقههری پریینی رریهلمدک نت گ   خدلل  نساات. لل مقارو ، وقتی -لورات ریب ن 

، ینز کرسبرن کدچک، مدی نن میرس لن وه خدلی خدل ر ض وگی یم، که رمدترًمتدساط 

هری هر )وه ویژ  وخشوگی  لل شاا کتساافید حقدقر وشاانادگرن و کرلگ نن یقه

د ض شدل، رمدمرً سادنل، لوستریی، و ونیرلگ نی مذهبی( تشکی  می-سافیدپدسات، کم

نز سظ  آن طبقه، لورت وه لو لشمن . هوتندلورت، ط ردنل سا مریه، و سرسایدسرریوات 

 تصاادلی کرلگ ؛ و طبقه ی متدسااططبقههری وررریی رریهلساارسد: ساادل می نش نصاالی

 نی نز منظ  سژنلیو ل، لومی وه طدل رزنیند سدل میلورت نز موتقیمرً شدل که نوری می

شرم  آن چیزی نست که سی. لنیت  متدسط یطبقههری پریینی رریه 13.شدلتی یف می

سرمید، که لل مدنقع وح نن وقتی لررع نز منررع لنلی میسظرم س مریه« لنلننرقب» 4میلز

سفوه رینمر شدسد، شادل تدساط ث وتمندنن وویج میلنلی ووایرل مهم تلقی میسا مریه

للصد  80 کرلگ ، نسرسرً یطبقه 11.ندکریدنل نز جرمیه لن ورزسمریی میسرپ رنص ی شدیدنً

 تیب ت)و ودینت ین ت ین و متندعسااتمدید متحد ،  رررتین صاارحبرن للآمدنز  ینییپر

 12نست. هیس مر، نمر ور نین حر ، لشمن ت ین( جمییتمنقوم

 نین کرلگ  نست. یهمرسند گذشته، طبقه ه،یسا مر و نی دیتهد نیت وزلگ  نم وز

حتی وه ویژ  لل پی نمدن حقیقت و  ش رتهیپ یلنلهیس مر یهرکشدل خدل هم لل قضیه

 یهطبق شاد  هم دشرسی لنلل. سالب مررکیتی کرلگ  ور لهقرسرن لنلل، جریی که طبقه

 طبقرت  یور ساار للآمیختنکه قرلل وه  قدلتمندت  نسااتزمرسی نز همیشااه کرلگ  

                                                      
1  C. Wright Mills 
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 ینر)می ورشدکرلگ نن  یلهب وه  کیولدک هژمدس کینز  یوخشا رندننوه ر ولسات

  همین نست(. 4تیجنبش نشغر  ون  نست لل « هوتیم %22مر » یونقی

ه ک ،یروندمی یرسیس پریگر ودون خدلشارن لن للصاد وه طدل وررقد   4 بیت تنیدو

نز  ت تیبودین. نساات یمطلق ضاا وللنلی ساا مریهو  ب ن یدرس یپ وژ  ینلنمه یو ن

 میرن سرمحواادساایآمد کرل یشاارهد ظهدل لنوطه 5،ودرواانرلو  تر ج ت نمهلوسررد 

ل للنلنن سظرم لن ونلل ورزی کند. ق نل نست رقب که ،میهوت سدررشایومو  وامیب نریدرس

، لوستریی، مذهبی و ی متدساططبقه هری پریینیرریهووایج ربرلتوات نز  هدف جرنین

نیدئدردژیک لل جرسب س مریه. نمر نین قضیه مملد -نلتشی سیرسی رندننوهسرسیدسرریوت 

لن  لمدک نتیک-لورت ریب ن  نست و سهریترً لنستنز خط نتی هم ن  ور پدپدریوام جنرح 

 18کند.میتهدید وه م گ 

وز  نم یلنلهیس مر یجرمیه یو طبقرت ینجتمرر ،یسژنل ،یتیجنو نصالی تنرقضارت

وه  ،هری تنگ نستثمرل مح  کرلمحدول سدی که ر ن نست ییهروح نن یکنند منیکس

د، نز نیروجری لنلل گوت ش میهر لل آنت ی که زسدگی کرلگ نن سرخترلهری گوت ل 

، آمدزش و پ ولش، نجتمرعخرسدنل ، : ینجتمرر دیورزتدرهاری نصاالی جملاه ر صااه

 یهرر صااه نین وی نسی. وااتیز طیسق  و محوحم نلتبرطرت،  ،یوهدنشاات یهرسظرم

چیزی شد  مدجب ورزگشاات ، کرللو وه وخرمت  طیهم ن  ور شا ن ،ینجتمرر دیورزتدر

کرهش لل   ینخ یهرکه لل سر  ،دیسرممی «ینجتمرر رت » 3نسگلس یشدلیر که نست 

 هرینین حدز لل  11.کندو وز پیدن می یلنلهیوررغ س مر ینقتصارلهرنمید وه زسدگی لل 

 ،یسژنل یلنلهیرق ، ساا مر یزسرسگ همچدن یواارئلمنساات که ت  گواات ل  ینجتمرر

 یطیمحوتیز زون و  ،یمرر تیسلب مررک ،سارزیوه ،یشاه  نرد  نجتمرع ،یخرسمرسیو

                                                      
1  Occupy Wall Street 
2  Jair Bolsonaro 
3  Frederick Engels 
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 ،یسژنل ،یطبقرت سب لنز لن  یت عیوساا یهرنهیزمو  ،ساارزسدیلن آشااکرل مشاارن خدل

ل لتدجهی آر ینند، که نم وز  تر حد قرو محیطی میزیوااتو  ینجتمرر-وارزتدریادی

 16شدسد.سدریب ن  ور هم نلغرم میمطلق  ینللهیونکنش وه س مر

لن  رمظسنست که  تنرقضی نیت یجد وت،یزطیمطلق و مح یلنلهیس مر میرن تضارل

نسورن ی لن لل لنوطه« م گ چیمرلپ» یکند، و موئلهی( م حله مشخص م ه ری) نیلل ن

 یلل لهه یطیمحوتینصلرحرت زرص   12.سرزلیق ن حرضا  مط ح م طیلل  نیزم ور

 یلنلهیشد. لل س مر نیگزیجری طیمحنر نط زیوتنز  یدیجدور رص   ی، وه زول4210

 یث وت مرر و  ویش نز همهکه  سظرمی. لل نسااتغررب  ینستزنر و مطلق، نلزش مطلق

شدل. یحذف ممص ف نلزش  ور یمیمواتق نلتبرطمتم کز نسات، نلزش مبرلره نز ه  

 یجرمیه میرن یو وه ساا رت لل حر  لشااد رلینیون شااکرف ،سرپذی نجتنرب یستیمه

 و سیرل  نست. یلنلس مریه ییکررر

 یا انقلاب 1گراییانهدام
 ومیرریسقش سدس تدصیف یلن و ن ییگ نبیتخ  ینسگرل  زسیم ،نیملید طدل که همرن

رصاا  ی صاافحه 20ک  که قدل مهم ودل لل لیدگر  نو آننین نسگرل  وه کرل گ رت. 

لن وه نین مبحث نختصاارو لنل. نو سدشاات،  ساادساایرریواامکترب خدل وه سرم  پنمم

وه  یسرلگوه«. کند. زی ن تخ یب ذنت آن نساتکند؛ سرودل میسادسایرریوام ونر سمی»

 ،نووه سظ  . ینیگزیجرنرزنیش یر  چیودون ه کند،مبرللت می« هیمصاا ف ساا مار»

شد که لل حر  حرض  وه نی مشااخص میجرمیه رندننوهوه وهت ین وجه  ییگ نبیتخ 

ه ی وشاا یت لنشتکه هیچ سگ نسی و نی آیند نین کند، ودونمنتهری للجه مصا ف می

 20.لنسوتنی که نو مندط وه نسبرشت س مریه میورشد؛ آیند 

                                                      
1  Exterminism 
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گ نیی نی نز همرن تخ یبسمدسه ز نم و یمرر-ینسحصرل یهیس مر ،نز طنز لوزگرل

 ژ یووه) کیتکندردژ  یینگ  چه تغ پندنشت.نرک میمطلق نسات که میزس چنین نسف

 کز ( لل میگذنلهی)س مر هینسبرشت س مر کند، رت میشینلتش( همچنرن پ یونسطهوه

هر و و  شاا کت رتیوار کارهش مرر رًکاه مدقتامگ  آن لکدل نساات،لچارل  سظارم

للآمد و ث وت وه  یحر ، سرو نو  نیشدل. لل ر مهرل یلورت یهرتیریرر یسرزیخصدص

 طی نش نرد  لل یحر  تم وهکرلگ نن لل س نس  جهرن لل  لسد؛وویرل وررریی میح دسط

مکرن  رندننوه رل یسااو ک   ؛هوااتند( یطیمحوااتیو ز ینجتمرر ،ی)نقتصاارل یمرل

 رو نست که یوتمیسا یهمیست هرنینتمرم  .ق نل لنللنسوارن لل می ض خط   ساکدست

ب تنرس یجهرس رسیلل مق غرلتو  نتلرف ت،ینساتثمرل، سلب مررک نشاکر  ینت ررحش

 سی ویکند،  دنینلنمه پ یریل یهرلوسدکه نگ   دیگدیلل حر  حرضاا  رلم وه مر م لنلل.

 نسورن یو خدل وقرتضییف خدنهد ک ل لن  یتمدن صنیت یزولوهلنلی مخ ب سا مریه

جدنن  یهرلل طد  رم  سواا  آثرل که نینز ودت  یرلیوواا ورسمدل؛  خدنهد دیلن تهد

 لهند.ل  می ینم وز

لیادگارهی سظ ی و ترلیخی للمدلل ط یق، آن  نزکاه ی دیام جع مف یسقطاه

آولیم، تحلی  مرلکس و نسگلس نز ش نیط وه لست می سیرل  کندسی ینضط نلوضییت 

 نسهدنم جر،نیلل نی رتینصطلرح رمل 24نست. 4610تر  4620 ینز لهه ینستیمرل  رندینلل 

-د)و نسگل یواایلنلنن نسگلهیسدشاات، ساا مر 4622طدل که مرلکس لل ساار  . همرنودل

 -ذلت نیقدنس روااخو   رندیوزلگ ن یقحط گ سشاارن– 4618( پس نز ساار  ی رندین

 خدلکفری رنلهقرس زنلررن و یتدل ؛ ودلسد« لرریر هیرل ی نسهدنمش ولنسهجنگ »  یللگ

محصد   رندننوهزمینی و ونووته وه کشت سیب« وه خرک سایر  سشاوته»که  ی رندین

 یودون ورزگشتوه شک   ،ی رندیور غلرت ن هم ن   رندیخرک ن مدنل مغذی. نست شتیمی

 یهرلههنسگلس نز  ت تیبودین 25.سدشاادیصاارلل م صاانیت نسگلوااترنی و نی تغذیه

نسهدنم که لل نصطلرح  23و ل.ی نسهدنم سرم میلول  رندننوهوزلگ  یولرررصله پس نز قحط
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 ت،نس وه کرل لرتههر، آننز میرص نن  یرلیهم ن  ور وو تدسط مرلکس و نسگلس، جرنین

 طیشاا ن ،نسهدنم نیونرو ن 21.یسرودللنشاات: نخ نک و م تبط  یرلو مینازمارن  نلل آ

 ک ل.هر ق نل لنشت خلرصه میگر  لویرلوی نی رندیکه آن لن یوحشتنرک

 یهشیل لل، ینستیمرل سظرملل نلتبرط ور  «کینز شکرف مترودر یدت یشاک  شد»

 یمیتدل یور نخ نک و سرودل 4618لل سر   22ودل. ق ن سدزلهم یمیرسهلل   رندیمشاک  ن

 کیک  تیرل  نکدردژ ودلسد، خرک خیزیحرصاا که مواائد    یرق لهقرسرنزنلررن و 

 د وه هم رنین لل یمدنل مغذ ینیگزیو جر یمحصاادررت زلنر دیتدرلل ونیرن شااکنند  

 تیتثبهر، نخ نک لهقرسرن، ی نز پرکواارزیت ویش هریلول مدجب  نتفرق نی. نخدلل

 د.شاا نسگلوااترنگدشاات  تأمین وه منظدلور م تع  کشاات و زلع ینیگزیمزنلع و جر

ور  ی رندیلهقرسرن نرندنن ک ل،  4681طدل که مرلکس لل ساار  همرن ت تیابوادین

 28مدنجه شدسد.« تبرهی یر نسقلرب»نستخرب میرن 

زنلررن  کهیلل حرر د،یآیوجدل مهو ینرل یس رسیلل مق یمشاروه طیشا ن نم وز 

شارهد تضییف ش نیط خدل تدسط سی وی نم  یرریوم جهرسی هوتند. جر لل همه خدلکفر

مرم وه ت ولکه واات،یوه خرک محدول س رمدترً گ یل کینکدردژ بیتخ  ن،یرلرو  و  ن

 وه طدللن  نیزم تیجمی که نست ررتهیگوات ش  ن،، نز جمله آب و هدنیزم واتمیسا

نز پیش لل که شاادل می یکواارس ت ویش تبرهی مدجب و نسادنزلمیواه خط   یکل

، مدل  مرلکواایوت نی. پی. 4260ی کنند. لل لههت ین شا نیط زسدگی میشاکنند 

گ نیی، آخ ین هریی لل ورب نسهدنمیرللنشاات»نث  می وف خدل لن وه سرم  4تارم واان

نی نی سیرل محیطی و هوتهوه قلم تح ی  للآولل، که تهدیدهری زیوت« ی تمدنم حله

وجه مح مرسه سیوت که جرن صدهر میلیدن و شرید میلیرلل وه هیچ 21ک ل.لن و لسای می

و  ینقتصااارل ،یطیمحواااتیز– سف  لل نین ق ن لل می ض تهادیاد وی نسی مارلی

                                                      
1  E. P. Thompson 
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ق نض نس یههر نکندن لل آسترسگدسه شمرلی نزتیدنل وی. ق نل لنلل -یواتیررینم  دیسظرم

ور  جهرسیمتدسط  یلل لمر گ نلیسرست یللجه 1نرزنیش ور  ی. خدل تمدن صانیتهواتند

ور نساتم نل کوب و کرل  دیگدیم یورسک جهرس یکه حت ،شادلیلو موهلو ر وپرشای

و  یمیقد یوتیرریشایرل سادس نز نین لو 26نردقدع نسات.نم وزی وه همین لون ، ق یب

، «سدسیرریوم یر و و یت!»شدل، یینی سوبت لنل  می 4مشهدلی که وه لزن ردکزنمبدلگ

 «سقلرب!تبرهی یر ن»ر ور ی، «گ نیی!نسهدنم ری ومیرریسادس»ور  دیو ور واتیس یکرر گ یل

 .شدل نیگزیجر مرلکس

گ نیی یر وه جهرن لل جهت نسهدنم ،مطلق یلنلهیساا مر ساادی وه ب ن یدرس یسهلن

لل  ور هم طدلیوهوخشد. س مریه و لورت نی شترب میگ نیی لل مقیرس سایرل تخ یب

شاادسد که ه گز قبلر لل جهرن پس نز جنگ جهرسی لوم متحد می وی نسی نلتکرب نین

ن وه نز پریی مدتنسد. نمر وش یت هندز حق نستخرب لنلل: نسقلرب نکدردژیک طدررسیسبدل 

و  ،یطیمحوااتیز یدنلیپر ،ذنتی ینز و نو  لسیریی آر یدنو  نیمنظدل حفرظت نز زم

 .کمیووتیوق ن  یو ن 5؛ سدری نکدسدسیرریومیجمی یرزهریس نلضری
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