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عنیوس    بیه  و سیاسی  سسی    کنشگر نگار و جرج مونبیو، نویسنده، روزنامه

مسیال    ی زمینیه  وی در. دکنی  گاردین همکاری م  ی نویس با روزنامه ستو 

 .سسی  لیفیا    أدنییا دسرسی    سقتصادی سمروز -سیاس  شرسیط محیط  و زیس 

: خیروج سزمممصیه  »آخیرین کتیاو وی   حاضر که عنوس  آ  سز نیا     ی مقاله

 Out of The Wreckage :A New،«بحیرس   عصیر  سیاسیت   یازه در  

Politics in the Age of Crisis " ی کتیاو سسی  کیه     گسیده گرفته شده

وی یین کتیاو   س در.سسی  منتشیر شیده    گیاردین در  و کرده خود وی  نظیم

 و شیده  سیاس  که سمروزه گربییانگیر  – ش رس در مورد بحرس  سقتصادیس نظر

 .کرده سس مطرح  رف  سزآ  سمکا  برو 

 

 

توٛاٖ توٝ    ٞای ٚحـتٙان، ِ٘ٛیثشاِیؼٓ، آیا ٔی ؿٕاِی، تٛفاٖ ی دٚ٘اِذ تشأپ، وشٜ

ٚ   ذأا تای أیذ داؿت؟ لطؼاً د٘یای تٟتشی  ی ٖ تواصٜ داػوتا  دٚسٞٓ رٕوغ ؿوٛیٓ 

 . یٓوٌٙٛ٘ٝ تایذ ص٘ذٌی وٙیٓ تؼشیف  چٝ وٝ ویؼتیٓ ٚ تشی دس ٔٛسد ایٗ دِٙـیٗ

 

٘یوای تٟتوشی أیوذٚاس تاؿویٓ؟ توا تٛروٝ توٝ  ّوٓ ٚ         داػت توٝ   ٔٙطمییا آ

ٚلفوٝ توٝ ػوٛی     ضؽ توی یو ٞا، ٘اتؼأا٘ی احضاب اپٛصیؼیٖٛ، خ ی دِٚتاػتٙای تی

 تٝ ٘ظوش  پاػخای،  ؼتٝاصػشٌشفتٝ ؿذٖ تٟذیذ رًٙ ٞ ط الّیٕی ٚیتخشیة ؿشا

ٖ  ٚ ٘اؿوذ٘ی  حُٔـىالت ٔا . سػذ ٔیٔٙفی  ٖ  ،ٔواٖ خطش٘وان   سٞثوشا ووٝ   حواَ آ

تٟٙوا پاػوخ ػالال٘وٝ     ٘ٛٔیوذی  واٞشاً  . ٘وذ ا ا٘ذیؾ ٚ ػشدسٌٓ دٞٙذٌاٖ ػادٜ یأس

. چٟواس ٔوٛسد سٚی ٔوٗ احوش ٌزاؿوت      ی أا طی دٚ ػاَ ٌزؿتٝ ٔـواٞذٜ . اػت

ؿىؼت ػیاػوی یؼٙوی یوه     چیضی وٝ تشای ٔٗ سٚؿٗ ؿذ ایٗ اػت وٝ اػاػاً
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ٔؼتموذْ  . ٘وٝ أیوذ   ،ٔتٛرٝ ؿذْ وٝ ٘اأیذی غیشػمالئی اػت. ٘یافتٝ تحمك تصٛس

 .ػاصد ٞا ساٜ تٝ ػٛی یه د٘یای تٟتشسا سٚؿٗ ٔی ایٗ یافتٝ

وٝ تاصٌی ٞٓ ٘ذاسد تـخیص ایٗ ٘ىتٝ اػت وٝ سٞثوشاٖ لوٛی    اِٚیٗ ٔٛسد

ٞوای   ووٝ سٚایوت   لوذس ٘موؾ ٘ذاس٘وذ    یا احضاب لذستٕٙذ دساػٕاَ ػیاػت آٖ ٚ

 توٛاٖ دس  دْٚ لوشٖ تیؼوتٓ سا ٔوی    ی تاسیخ ػیاػی ٘یٕٝ. حش٘ذؤٔ لذستٕٙذػیاػی 

ی ووووٝ یٞوووا داػوووتاٖ: سٚایوووت ا وووّی خال وووٝ ووووشد  تووویٗ دٚ اخوووتال 

َ  داػتاٖ ٞای ویٙضٌشا ػٙٛاٖ وشد٘ذ ٚ دٔٛوشات  ػٛػیاَ دس توذٚ  . ٞوا  ٞای ٘وِٛیثشا

ٞشٌٛ٘وٝ تیوٙؾ    اد توا دْٚ رٞٗ افوش ( ٌشٜٚ) اَٚ ٚػپغ( ٌشٜٚ)ٞای  أش داػتاٖ

ٖ  صٔا٘ی دس. دوشػیاػی سا تٝ خٛد ٔـغَٛ  َ   وٝ داػوتا دٔٛوشاػوی   ٞوای ػٛػویا

خٛاٞاٖ ٘یض ػٙا ش وّیوذی تش٘أوٝ سا    واساٖ ٚ رٕٟٛسی حاوٓ تٛد، حتی ٔحافظٝ

ٕٞوٝ   ٖ سا ٌشفت احضاب ػیاػی دسآٍٞٙأی وٝ ِ٘ٛیثشاِیؼٓ رای . لثَٛ وشد٘ذ

ٝ )ٞا سٚی ٕٞوٝ چیوض    داػتاٖ ایٗ. را ٚ تا ٞش تیٙـی ٔززٚب آٖ ؿذ٘ذ ( اصرّٕو

 .احضاب احش ٌزاؿت ی ؿخصیت، ٞٛیت ٚ ػاتمٝ

ٞا اتوضاسی ٞؼوتٙذ ووٝ د٘یوا سا توا آٖ ػویاحت        رای تؼزة ٘یؼت، داػتاٖ

ٚ  ٞای ٘ـا٘ٝدٞٙذ تا ٔا  ٞا اراصٜ ٔی آٖ. وٙیٓ ٔی ٓ   پیچیوذٜ  . ٔتٙوال  سا تفؼویشوٙی

تی تشای ٌوٛؽ دادٖ  ػشؿت را: پزیشی ٞؼتیٓ سٚایت ی ٔا داسای غشیضٜ ی ٕٞٝ

 . ٔاٖ وزاػت تٝ ایٗ وٝ ویؼتیٓ ٚ رایٍاٜ

   ٝ ٚ  ای تشخوٛسد ٔوی   پیچیوذٜ  ی ٚلتی ٔوا توا ٔؼو ّ خوٛاٞیٓ آٖ سا   ٔوی  وٙویٓ 

ٚ      ٚ ُ ٔؼتثشیتفٟٕیٓ، د٘ثاَ دال  ٔٙؼزٓ ٘یؼوتیٓ تّىوٝ د٘ثواَ داػوتا٘ی یىذػوت 

، «دسػوت اػوت  »یا چیوضی  آپشػیٓ وٝ  وٝ اص خٛدٔاٖ ٔی صٔا٘ی. فٟٓ ٞؼتیٓ لاتُ

ٔخُ دسن دا٘ـٕٙذاٖ ٚ فیّؼٛفاٖ، تخشدا٘ٝ ٘یؼوت، تّىوٝ توا     «دسػت تٛدٖ» ایٗ

ٞوا ٚ د٘یوا ٔٙطثوك     دْآ سفتواس  تاؿذ، تا ا٘تظاس ٔوا اص  «دسػت»دسن ٔا تایذ  فٟٓ ٚ
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ٌٛ٘ٝ پویؾ توشٚد ووٝ     ٞٓ ٕٞخٛا٘ی داؿتٝ تاؿٙذ ٚ ٕٞاٖ ٞای آٖ تا تاؿذ، تخؾ

 سٚد؟ یه داػتاٖ پیؾ ٔی

ٔؼتذَ تاؿذ، یه داػوتاٖ راافتوادٜ    ٚٞٓ  حیح  ُ، ٞشلذسییه سؿتٝ دال

. س٘زؾ سا دأوٗ خٛاٞوذ صد   فمط خـٓ ٚ احتٕاالً. وٙذ یا ٔحٛ ٕ٘ی سا ا الح ٚ

ٗ  ووٝ دس چیوضی سا  تا  ٞای ٔغایش ٔشدْ اػتذالَ ٔؼٕٛالً روا   «دسػوت »ؿواٖ   رٞو

 سا تٛا٘ذ داػوتا٘ی دیٍوش   فمط یه داػتاٖ ٔی. وٙٙذ تا خـٓ ا٘ىاس ٔی ،افتادٜ تاؿذ

 .وٙٙذ ػشاٞا د٘یا سا اداسٜ ٔی داػتاٖ. وٙذ ٛٞا ٔح اص خاطشٜ

َ      تش وٝ راِةسا ٔٛسد دْٚ  ٘ٛیؼوٙذٜ ٚ   (1)اػوت، توا وٕوه روٛسد ٔاسؿوا

ٗ  : ٌٛیذ ایٗ ٔٛسد ٔی .دسیافتٓ( صیؼت ٔحیط وٙـٍش) سیض تش٘أٝ ووٝ   تا ٚروٛد ایو

ؿذت تواٞٓ   تٝا٘ذ  سٚایت وشدِٜ٘ٛیثشاِیؼٓ  دٔٛوشاػى ٚ ػٛػیاَوٝ ی یٞا داػتاٖ

توٛا٘یٓ آٖ سا   ٔوی . سٚایوی یىؼوا٘ی تشخٛسداس٘وذ    ٘ذ، ٞشدٚ اص ػواختاس ا تماتُ دس

لووذأات بذتـووشی دِیووُ ا تووٝ ،ػٙووٛاٖ ٔخوواَ تووٝ. تٙووأیٓ (2)«داػووتاٖ تاصػوواصی»

لٟشٔواٖ  . ؿوٛد  ٚٔوشد ٔوی   ٞوشد  ٞای صٚسٔٙذ ٚ تثٟىواس، ّٕٔىوت دچواس    لذست

ػّیوٝ ایوٗ    –تٛا٘ذ یوه ٘فوش یوا یوه ٌوشٜٚ اص ٔوشدْ تاؿوذ         وٝ ٔی –( داػتاٖ)

ٚ  ٔوی  توا ٘یشٚٞوای تثٟىواس    خیضد ٚ پا ٔی ٚٔشد تٝ ٞشد ٝ  رٍٙوذ  ٝ   تو  ی سغوٓ ٕٞو

 .ٌشدد ٘ظٓ ٔی ی ٔٛفك تٝ اػادٜ ،٘اٖ پیشٚص ؿذٜآ ٔـىالت تش

تٛا٘ٙذ چٙاٖ لوٛی تاؿوٙذ ووٝ     وٙٙذ ٔی سا د٘ثاَ ٔی ٞایی وٝ ایٗ اٍِٛ داػتاٖ

ٝ . سا پان وٙٙذ ٞای ا ِٛی ٔا خٛد، حتی اسصؽ چیضٞای لثُ اص ی ٕٞٝ ػٙوٛاٖ   تو

ی یٞوا  ٞا ٚ ػشیاَ ٘اس٘یوا، اسصؽ  استاب حّمٝ ٔا٘ذٌاس خاَ، دٚ سٚایت ٔحثٛب ٚٔ

طوٛس وّوی    ٔمثَٛ تٛد أا أشٚص تٝ ذ وٝ دس لشٖٚ ٚػطی ػادی ٚوٙٙ سا ٔطشح ٔی

 ٚٔشد، تٝ ػّت ػشٍ٘ٛ٘ی پادؿواٞاٖ ٔؼوتمش   ٞشد ٞا دس ایٗ داػتاٖ. ٔشدٚد اػت

ٚ٘ظوٓ دسٌوشٚ تاصٌـوت     ػوذاِت  ؛ؿٛد ؿاٖ ٘ـاٖ دادٜ ٔی یا را٘ـیٙاٖ لا٘ٛ٘ی ٚ

تٗ  وٙؼت ٚ حتوی دس ٔوٛسد    فو تویٗ س  ٔا اص تاصٌـت دیىتاتٛسی، اص. ٘اٖ اػتآ
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خواطش   ػشیاَ ٘اس٘یا، پیشٚصی ٘یشٚی اِٟی توش ٘یوشٚی صٔیٙوی احؼواع سبوایت     

 . وٙیٓ ٔی

ٔوشدْ ا ٟواس    وشد٘وذ ووٝ اوخوش    ی سا ٔٙؼىغ ٔییٞا ٞا اسصؽ اٌش ایٗ داػتاٖ

 وٙؼتی، ؿٛسؿویاٖ لٟشٔا٘واٖ     «پیـوشفت » دٔٛوشاػی، اػتمالَ ٚ( ٔخُ)وٙٙذ  ٔی

تیواٖ چٙواٖ    ی أوا ؿویٜٛ   .ٞای تذ لصٝ فشٔا٘شٚایاٖ ٔٛسٚحی آدْ داػتاٖ تٛد٘ذ ٚ

ٞوای   ٖ سا توا اِٚٛیوت  آ تٙوال  ذ وٝ رٞوٗ ٔوا   وٙ داػتاٖ سا ػٕذٜ ٔی( ٔٛبٛع)

ٖ . ٌیشد خٛدٔاٖ ٘ذیذٜ ٔی ی ؿذٜ پزیشفتٝ ٝ   داػوتا حموایك، ٔؼوتٙذات،    ی ٞوا ٕٞو

 .دٞٙذ اِـؼاع لشاس ٔی سا تحتٞا ٚ تاٚسٞا  اسصؽ

 سووٛد  ی دٔٛوشاػوی تحوشاٖ رٟوا٘ی سا توا اؿواسٜ توٝ دٚسٜ       داػتاٖ ػٛػیاَ

افؼاسٌؼویختٝ   ی ٘خثٝ یه لـش ی طّثا٘ٝ ٔٙفؼت دِیُ سفتاس تٝ (3)،التصادی تضسي

٘ظواْ ػیاػوی توٝ     حوشٚت ٚ ٘یوض توش    ایٗ لـش ٘خثوٝ توش   ی ػّطٝ. وٙذ ػٙٛاٖ ٔی

ٔوشدْ د٘یوا توا    . ٔٙزش ؿذٜ اػوت  افشاد ٔضدتٍیش٘اأٙی  افضایؾ فمش، ٔحشٚٔیت ٚ

ٝ  تٛا٘ٙوذ ایوٗ لـوش٘خثٝ سا اص    ٕٞثؼتٍی تشای حفظ ٔٙافغ ٔـوتشن، ٔوی    ی اسیىو

  ٖ ٞوای ٘أـوشٚع ٔحوشْٚ ػواص٘ذ، ووٝ       ٔوذ آٞوا سا اص دس  لذست تٝ صیوش وـویذٜ آ

 ٚ یوه دِٚوت حٕوایتٍش   . ٖ حشٚت تشای ػوؼادت ٕٞوٝ خٛاٞوذ توٛد    آ ی ٘تیزٝ

ٝ   تشای حفظ ٔٙافغ ػ پذسػاالس ٞوای دِٚتوی    ٌوزاسی دس پوشٚطٜ   ٕوٛٔی توا ػوشٔای

ای ٔشفوٝ سا توشای    ووٝ آیٙوذٜ   وٙوذ  تٛا٘ذ ٘ظٓ ٚ أٙیت سا اػادٜ ٚ حشٚتی تِٛیذ ٔی

٘واٖ  ّوٓ   آتش وؼا٘ی ووٝ تش  –لٟشٔا٘اٖ داػتاٖ  – ٔشدْ ػادی. ٕٞٝ تضٕیٗ وٙذ

 .سٚا داؿتٝ تٛد٘ذ پیشٚص خٛاٞٙذ ؿذ

ٖ     ٞا داػتاٖ خوٛد  ِ٘ٛیثشاَ ٝ    ٔوی  سا توٝ ایوٗ ؿوىُ تیوا  ی وٙٙوذ ووٝ دس٘تیزو

د٘یوا دچواس تحوشاٖ     (4)،ػّة ٔاِىیت خصٛ ی دِٚتی پشلذست دس ٞای ٌشایؾ

ٝ    اػوتفادٜ اص  ػوادٌی دس  ؿذٜ وٝ تٝ ٚ   تٕواْ اؿوىاَ تش٘أو ٝ  سیوضی دِٚتوی   ی ٕٞو

 ی ٞووا تووشای ٟٔٙذػووی ٘تووایذ ارتٕوواػی ٔـووخص اػووت، فزووایغ دٚسٜ  تووالؽ
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ی ٚ ٌشایو صادی، فشدآ ،ضٜ وشدٖوّىتیٛی. ص٘ٙذ اػتاِیٙیؼٓ ٚ ٘اصیؼٓ سا ٞٓ ٔخاَ ٔی

واسآفشیٙاٖ لٟشٔاٖ وٝ تشای تواصپغ ٌوشفتٗ لوذست    . تشد اص تیٗ ٔی ٞا سا فش ت

ٚ  پزیشی ارثاسی ٔثاسصٜ ٔوی  ا٘ذ، تا ایٗ ا٘طثاق تاصاس تؼیذ ؿذٜ  رأؼوٝ سا اص  وٙٙوذ 

ٛ  آصاد اػوادٜ ٔوی   ٘ظٓ دس ؿوىُ تواصاس  . ػاص٘ذ لیذ تشدٌی دِٚت سٞا ٔی د ووٝ  ؿو

ٔوشدْ   .ذوٙو  تشای ٕٞٝ تضوٕیٗ ٔوی   ای ٔشفٝ سا ش ت، آیٙذٜف تٛصیغ حشٚت ٚصتا

ا٘وذ، توش    صاد ؿوذٜ آ( خوٛاٜ  صادیآفشیٙواٖ  آواس)ػادی وٝ تٛػط لٟشٔا٘اٖ داػوتاٖ  

 .٘اٖ  ّٓ سٚا داؿتٝ تٛد٘ذ پیشٚص خٛاٞٙذ ؿذآوؼا٘ی وٝ تش 

ْ     پغ آٖ : ٌاٜ، تاصٞٓ تٝ وٕه ٔاسؿاَ، حؼة اتفاق توٝ ٔوٛسد ػوْٛ سػویذ

ػٙصش ٔـتشن اوخش تحوٛالت ػیاػوی ٔٛفوك، اص     «اصػاصیداػتاٖ ت»تیاٖ  ی ؿیٜٛ

روا توٛد ووٝ الٔحاِوٝ ٔوٛسد چٟواسْ سا        ایٗ دس. اػتٞای ٔزٞثی  رّٕٝ ا٘مالب

ٚ   سغٓ ٘اووأی  تٝػّت ایٗ وٝ ٔا : دسیافتٓ  تواسص ِ٘ٛیثشاِیؼوٓ ٞٙوٛص    ٞوای ٔتؼوذد 

ٝ  آٖ ٞؼتیٓ ایٗ اػت وٝ ٘تٛا٘ؼوتیٓ سٚایوت تواصٜ    ٌشفتاس ػٙوٛاٖ روایٍضیٗ    ای تو

 .وٙیٓ ایزاد

. ٚی تٍیشیوذ  تٛا٘یذ تذٖٚ طشح یه داػتاٖ رذیذ، داػتاٖ وؼوی سا اص  ٕ٘ی

اػتثواس   ٞوٓ ووٝ ٔٙؼوٛ  ٚ توی     وـیذٖ یه سٚایت لذیٕی ٞشلذس فمط تٝ چاِؾ

افتذ ووٝ یوه داػوتاٖ توا داػوتا٘ی       تغییش تٟٙا صٔا٘ی اتفاق ٔی. تاؿذ وافی ٘یؼت

ٓ د ؿوشح ٚ تؼوط   ٚلتی ٔوا داػوتاٖ دسػوتی سا   . دیٍش رایٍضیٗ ؿٛد یواد   ٚ ٞوی

تٛا٘ذ سٚی افىواس ٔوشدْ توا ٞشٌٛ٘وٝ      سا تؼشیف وٙیٓ، ٔی آٌٖٛ٘ٝ  تٍیشیٓ وٝ چٝ

 .دیذٌاٜ ػیاػی احش تٍزاسد

ُ وٙٙ چٝ احضاب ػیاػی ػٕذٜ ٔطشح ٔی أا اص تیٗ آٖ ٝ  ذ، ؿىُ تحّیو  ی سفتو

سػوذ، ِٚوی    ٔوی  ٘ظش تمیٝ تٝ اص را ٔا٘ذٜ تٟتشٝ ت دٔٛوشاػی ویٙض چٝ اص ػٛػیاَ آٖ

اص  تضسٌوی ٘خؼت ایٗ داػتاٖ لذیٕی تخوؾ  : ىالت صیادی داسدآٖ ٍ٘شؽ ٔـ

چیضی سا ووٝ أوشٚصٜ توٝ    . لذست سٚایتی خٛد سا اص دػت دادٜ اػت ٔضٕٖٛ ٚ
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وواٞؾ ٘وش  تٟوشٜ    : ٔثحج ٔختصش تمّیُ یافتٝ ؿٙاػیٓ تٝ دٚ ٘اْ ٔىتة ویٙض ٔی

ٞای دِٚوت   ٞضیٙٝ ٔؼىٛع دس ی چشخٝ سوٛد التصادی ٚ اػتفادٜ اص ی دس دٚسٜ

یك پَٛ تٛػط دِٚت تٝ ػیؼتٓ التصادی دس صٔاٖ تاال توٛدٖ ٘وش  تیىواسی    تضس)

ٞای اػاػوی   ػٙٛاٖ ٔىُٕ تٝ یٙضراٖ ٔیٙاسد ؤٛاسدی وٝ (. سوٛد ٚ یا خطش تشٚص

سؿذ ػشیغ التصادی توشای   ی دیذ ٘ظیش افضایؾ ٔاِیات دس دٚسٜ ایٗ ػیاػت ٔی

وٙتشَ حشووت ػوشٔایٝ ٚ    ،٘ظاْ ٘ش  اسص حاتت ؛ٞای التصادی فشٚدتخفیف فشاصٚ

ووٝ  ( 5)(إِّّی پایاپای تیٗ ی یه اتحادیٝ)تا٘ىذاسی رٟا٘ی  ٌش ٘ظاْ خٛدتصحیح

اػتثاس ٚ توٝ فشأٛؿوی ػوپشدٜ     ٞا تٛد تی ا ّی ایٗ ػیاػت اص دیذٌاٜ ویٙض ٔىُٕ

ٝ  تخـی اص دالیُ ایٗ اػت وٝ ٔـىالتی ووٝ اٍِوٛی ویٙوضی دس   . ا٘ذ ؿذٜ  ی دٞو

 1973اٌشچوٝ تحوشیٓ ٘فتوی    . ٘وذ ا ؿذٜ توٛد تشطوش  ٘ـوذٜ    تا آٖ سٚتشٚ 1971

ٛ  )تٛسْ تاال ٚ تیىاسی صیاد  ی تشویة وـٙذٜ آغاصٌش توٛد،  ( ْ توا سووٛد  أتوٛسْ تو

َ   ؛حّی ٘ذاؿت ٞیذ ساٜ ٞای ویٙضی تمشیثاً یاػتِٚی ػ ٞوا   ٔـىّی وٝ توشای ػوا

ٝ ضتٛسْ ٘اؿی اص افضایؾ ٞ افضایؾواٞؾ تاصدٞی ٚ . ادأٝ داؿت ٔوضد ٚ  ) ٞوا  یٙو

دػوت سفوتٗ پوزیشؽ     آغواص اص ( یافتٙوذ  ٞا تٝ د٘ثاَ یىذیٍش افوضایؾ ٔوی   لیٕت

ٌوٛی   ٛد پاػوخ تش ایٗ وٝ التصاد ویٙضی لوادس ٘ثو   ٕٞٝ ٟٔٓ اص. التصاد ویٙضی تٛد

 .ٔطاِثات ػیاػی ػشٔایٝ تاؿذ

ٝ  اػطوای آصادی ػٕوُ توٝ تاصاسٞوای ٔواِی دس      تا آغاص تٛػوط   1951 ی دٞو

ی پوَٛ ؿوشٚع توٝ    یروا ٝ ٞای ؿوذیذ ٔواِی سٚی راتو    ٞا، ٔمشسات ٚوٙتشَ دِٚت

تؼّیك لاتّیت تثذیُ دالس تٝ طال تٛػط سیچاسد ٘یىؼٖٛ دس ػواَ  . دوشضؼیف ت

توٝ آٖ   ؼویاس ت ؼؼیش سا وٝ ٔٛفمیت ػیاػت ویٙوض ٞای حاتت ت ، ػیؼتٓ ٘ش 1971

وٙتشَ حشوت ػوشٔایٝ ووٝ ٔوا٘غ صٞىـوی پوَٛ تٛػوط       . ٚاتؼتٝ تٛد اص تیٗ تشد

ٖ داساٖ ٚدالالٖ اصػیؼوتٓ التصواد    ػشٔایٝ . ویٙوضی توٛد ؿىؼوت خوٛسد     ٔتوٛاص

ػیؼوتٓ ٔواِی رٟوا٘ی دس     ی ٞای ٔٛسد اػوتفادٜ  وشد وٝ اػتشاتظی تٛاٖ فىش ٕ٘ی

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fbusiness%2Fjohn-maynard-keynes
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تشیٗ ٔؼضوُ تمایوای ػیؼوتٓ     أا ؿایذ تضسي. ٞا ٔحٛ ؿٛد خاطشٜ لشٖ تیؼتٓ اص

تاؿذ، ٔٛارٟوٝ توا تحوشاٖ     حشؤٔ وٝ ِٚٛ آٖأش،  تذٚ دٔٛوشاػی ویٙضی دس ػٛػیاَ

طشیوك سؿوذ    اص د٘ثواَ اؿوتغاَ پایوذاس   ٝ ای وٝ ت تش٘أٝ. ٔحیط صیؼت خٛاٞذ تٛد

 ٘وواٌضیش تاؿووذ تووٝ یافووضایؾ تمابووای ٔصووشف ی التصووادی تووا پیـووشا٘ٝ ٔؼووتٕش

 .ت تذتشی سا تشای ٔا سلٓ خٛاٞذ صدػش٘ٛؿ

ٝ   ٚ ای تٟتوش  ٌش ووٝ اص آیٙوذٜ   یه داػتاٖ ٞذایت ی تذٖٚ اسایٝ ای  ٘وٝ ٌزؿوت

 وٛؿویذ٘ذ دس  ٘اپزیش خٛاٞذ تٛد وٝ احضاتوی ووٝ ٔوی    تذٞذ ایٗ ارتٙاب تٟتش خثش

 .ػوشدسٌٓ توالی خٛاٞٙوذ ٔا٘وذ     وٙٙوذ ٔماٚٔوت   ٔماتُ لذست ٘خثٍاٖ حشٚتٕٙوذ 

تذٖٚ طشح یوه داػوتاٖ ٔخثوت    . اػی ٘ٛ ٘یاص داسد٘ٛػاصی ػیاػی تٝ داػتاٖ ػی

ٔٛبوغ ٔخاِفوت چیوضی تغییوش      ٚتشخوٛسد اص  ٚاووٙؾ حُ تٝ رای  ْ تا ساٜأٚتٛ

 .ؿوٛد  چٙیٗ داػتا٘ی اػت وٝ ٕٞوٝ چیوض دٌشٌوٖٛ ٔوی     ی تا اسائٝ. ٘خٛاٞذ وشد

ٚ  ذدٞویٓ تایو   سٚایتی وٝ ٔا اسائوٝ ٔوی   ُ  ػوادٜ  اٌوش لوشاس اػوت    . دسن تاؿوذ  لاتو

یٗ تؼوذاد ٔوشدْ   توش  تویؾ توشای   ذذ تایو وٙایزاد ( ٛرٛدٔ)دٌشٌٛ٘ی دسػیاػت 

تایؼوتی  . سیوضد  ٞوٓ ٔوی   ٞای ػیاػی ٔٛرٛد سا تٝ ایٗ تاؿذ وٝ ٔشص ی دٞٙذٜ ٘ـاٖ

ای سا ووٝ   ٔخٕصٝ ذتای ٔی. ٞای ػٕیك آ٘اٖ سا تٝ رٙثؾ دسآٚسد ٘یاصٞا ٚخٛاػت

 ا ووٝ اص رو ٖ آاص ٚ. آٖ سا اسائٝ دٞذ ی اصیساٜ سٞاایٓ تٛبیح دادٜ  افتادٜ ٖ ٌیشآدس 

ٞوا تیواٖ    تشاػواع ٚالؼیوت   ذد تایؿٛ فشیثی چیضی ػایذ ٕ٘ی پشداصی ٚػٛاْ دسٚؽ

 .ؿٛد

ؿوفا  ٚ   «داػوتاٖ تاصػواصی  »أوا ٔؼتموذْ ووٝ یوه     . یذآ ٔی تٝ ٘ظش دؿٛاس

 .ٞای فٛق سا داؿتٝ تاؿذ رزاب ٚرٛد داسد وٝ ٚیظٌی

ٝ  ٍٕشایی دسٞ ٞای ٌزؿتٝ ٘ٛػی طی ػاَ ٞوای ػّوْٛ ٔختّوف ٘ظیوش      یافتو

ْ  ؿ سٚاٖ ؿٙاػووی  ٚ صیؼوت ( ٘ٛسٚػوایٙغ )ؿٙاػوی   ؿٙاػوی، ػصوة   ٙاػوی، ٔوشد

ٝ  پظٚٞؾ دس. تىأّی ٚرٛد داؿتٝ اػت ٝ   ی ٕٞو تٙوذی   ٞوا توٝ رٕوغ    ایوٗ صٔیٙو

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=http%3A%2F%2Fwww.oxfordscholarship.com%2Fview%2F10.1093%2Facprof%3Aoso%2F9780195341065.001.0001%2Facprof-9780195341065
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ٝ  ٘ٛع تـش، تٝ ٘موُ ٔؼوتمیٓ اص   وٝیىؼا٘ی اؿاسٜ داس٘ذ  ٝ  ٔوتٗ ٔماِو  ی ای دس ٔزّو

 ٔؼٕوِٛی غیشٌیوشی   ٘حٛ چـٓ دسٔمایؼٝ تا ػایش حیٛا٘ات تٝ» فشا٘تیشػایىِٛٛطی

ٔوا حؼاػویت   . اػتا٘ؼاٖ  دٚػتی اٍ٘یضحغ ٘ٛع ؿٍفتاؿاسٜ تٝ ٔیضاٖ  «.اػت

ت فشدی ٘ؼوث   ٛست ٔٙحصشتٝ ای ٘ؼثت تٝ ٘یاصٞای دیٍشاٖ داسیٓ، تٝ اِؼادٜ فٛق

ایزواد ٞٙزاسٞوای    تٝ سفاٜ آ٘واٖ ٍ٘وشاٖ ٞؼوتیٓ، ٚداسای تٛإ٘ٙوذی خا وی دس     

چٙیٗ ٔا ٚاالتوشیٗ   ٞٓ. وٙذ وٝ ایٗ تٕایالت سا ایزاد ٚتمٛیت ٔی ٞؼتیٓ اخاللی

ٓ  ػطح ٕٞیاسی دس ٝ ٔوا  . ٔیاٖ پؼتا٘ذاساٖ سا داسیو ٓ  تو ٗ  سغو  تؼویاسی اص  ووٝ اص  ایو

تمٛیوت تٛإ٘ٙوذی   توٛدیٓ، توا    ٚ وٙوذتش  توش  ٔواٖ بوؼیف   ٞوای   ویذ   یاداٖ ٚ

ص٘ذٌی دس  حشاٞای ٌوشْ   ط دؿٛاسیؿشا اص وٕه تٝ یىذیٍش ٔاٖ دس تٛرٝ لاتُ

ایٗ ٔیوُ لوٛی ٕٞیواسی اصطشیوك ا وُ ا٘تخواب       . تشدیٓ دسٝ آفشیما راٖ ػآِ ت

ٚ  ٔا تٝ ٘ٛع ٞای ٌشایؾ. رات ٔا ؿذٜ اػت طثیؼی تخـی اص وٕوه توٝ    دٚػوتی 

ٛ   أا ٕٞٝ چیض. ٘ٛع تـش اػت ٕٞٙٛع یه حمیمت حیاتی ٚ ٔحٛسی دس  توٝ ٘حو

 ِٞٛٙاوی خال  آٖ پیؾ آٔذٜ اػت

ٞوا  ٖ آػٛأوُ، ووٝ ؿوایذ لوٛی توشیٗ      ای  پواسٜ  حیشأػشؿت ٘یه ٔا تحت ت

پوزیشؽ  . خٙخوی ٚ ٘اوواسا ؿوذٜ اػوت     سٚایت ػیاػی دٚساٖ ٔا اػوت،  ی ػّطٝ

ایذئِٛٛطی فاػذ سلاتت ؿذیذ ٚ فشدٔحٛسی افشاطی ووٝ تٛػوط ػیاػوتٕذاساٖ،    

ٍ٘اساٖ تٝ ٔا اِما ؿذٜ ٔا سا دس ٔماتوُ یىوذیٍش لوشاس دادٜ،     ٔٝالتصاددا٘اٖ ٚ سٚص٘ا

ووٝ  سا ٞای ارتٕواػی   پیٛ٘ذ ٔا تـٛیك، ٚ اػتٕادی ٘ؼثت تٝ ٞٓ سا دس تشع ٚ تی

 داػووتاٖ سلاتووت ٚ. ذوٙوو دٞووذ تضووؼیف ٔووی تووٝ ص٘ووذٌی ٔووا اسصؽ ٚ ٔؼٙووا ٔووی

ػٙوٛاٖ  ٝ ٖ سا تو آوٙٙذٜ تیاٖ ؿذٜ وٝ ٔا  چٙاٖ لا٘غ ٚ لذس تىشاسٖ آخٛدتشتشتیٙی ٔا 

 سا ٘ؼوثت توٝ خٛدٔواٖ تغییوش     ، ٍ٘اٜ ٔوا أش ایٗ. ایٓ پزیشفتٝ «ؿشح ٞؼتی خٛد»

تٛػوط ایوٗ   . ذوٙو  سا ػوٛ  ٔوی   خٛد سفتواس ٔوا   ی ٘ٛتٝ تٝ ایٗ تغییش. دادٜ اػت

ٔواٖ سا   وٙذ، ٔا ٞذ  ٔـوتشن  ٖ سا ٔطشح ٔییذئِٛٛطی ٚ سٚایت ِ٘ٛیثشاِی وٝ آا

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2F10.1111%2Fj.1532-7078.2007.tb00227.x%2Fabstract
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دادٖ اػتٕواد توٝ    ٛد تاػوج اصدػوت  خ ی ٘ٛتٝ تٝ( ٞذفی تی)ایٗ . ایٓ اص دػت دادٜ

تٟتوشیٗ   ٔاٖ تشای دٌشٌٛ٘ی، ػشخٛسدٜ اص شفیت ٔواٖ دس  ٘فغ ٘ؼثت تٝ لذست

ٔماتّوٝ توا    یافتٗ ٚروٜٛ اؿوتشان دس  ( یؼٙی)تٛا٘ذ ا٘زاْ دٞذ  واسی وٝ ا٘ؼاٖ ٔی

ٝ . ٞوا ٌشدیوذٜ اػوت    آٖ ٔؼضالت ٚ ٕٞثؼتٍی تشای فائك آٔذٖ توش  ٔوا   ی تفشلو

ػیاػوی سا پوش    ء٘ظش، ٔتؼصة ٚخـٗ خوال  تًٙٞای  اراصٜ دادٜ اػت تا لذست

ٖ )تیٍواٍ٘ی  اصخٛد (6)ٔؼیٛب ی چشخٝ ٔا دس .وٙٙذ اِؼٕوُ   ػىوغ  ٚ( 7)(اِیٙاػویٛ

 . پاؿذ اتشارتٕاػی اصٞٓ ٔی پؼتا٘ذاس. ایٓ افتادٜ ٌیش

ص٘وذٌی   ی ٞٓ پیٛػوتٗ توشای سٚاد دٚتواسٜ    أا ٔا لٟشٔا٘اٖ ایٗ داػتاٖ، تا تٝ

ٓ ا تووٛا٘یٓ اص ٔووی (8)وٕٛ٘تووٝتشٔثٙووای  تووٝ وٕووه . یووٗ دٚس تاطووُ خوواسد ؿووٛی

ٓ  ٔاٖ دس  شفیت توٛا٘یٓ ٌوٛٞش ٚروٛدی ا٘ؼواٖ، یؼٙوی       توٛدٖ ٚتؼّوك، ٔوی    تواٞ

 توا فؼواَ ؿوذٖ ص٘وذٌی ارتٕواػی دس     . دٚػتی ٕٚٞیاسی سا دٚتاسٜ پیذا وٙیٓ ٘ٛع

( طوشح )ػٙٛاٖ تخـی اص ص٘وذٌی،   پزیشؽ آٖ تٝ ٔاٖ ٚ ٔحُ ػىٛ٘ت ی ٔحذٚدٜ

ٝ سٚ٘وذ فؼاِیوت ایوٗ    ( دس حٕایوت )ٔاٖ ٔاٖ ٚ تخـوی اصالتصواد   ٘ظشات ، وٕٛ٘تو

فموذاٖ  )ٞش را وٝ ا٘ضٚا . ٞای رات خٛد سا تاصػاصی وٙیٓ تٛا٘یٓ تٟتشیٗ رٙثٝ ٔی

ی ایزواد  یرٛد داؿتٝ تاؿذ ص٘ذٌی ٔذ٘ی ؿوىٛفا ٚ( ٞای ٔـتشن ارتٕاػی ٔؼیاس

ای توٝ   ٞشرا وٝ اص خٛد تیٍواٍ٘ی ٚروٛد داسد حوغ تؼّوك تواصٜ     . خٛاٞیٓ وشد

ٝ  وٕٛ٘تٝٞای  پشٚطٜ. ٚرٛد خٛاٞیٓ آٚسدٝ ٝ ٚارتٕاع تٞا، ٔحّ ٕٞؼایٝ ػوشػت   تو

 ی ٞوای تواصٜ   فؼاِیوت . ای تثذیُ خٛاٞذ ؿذ تاصتِٛیذ ٚ تٝ فشًٞٙ ٔـاسوتی ص٘ذٜ

 .ٔوا تمٛیووت خٛاٞٙوذ وووشد   ٔاِىیووت سا دس ٚ ارتٕواػی احؼواع تؼّووك خواطش   

ٝ  دِٚوت خوٛد   ٚ وٝ تیٗ تاصاس ییرا تیٙویٓ، التصواد ٘وٛیٙی ایزواد      ؿوذٜ ٔوی   سا ِو

ٚػویغ، أوا    ی ٔا آٖ سا دس یه ٌؼتشٜ. اسدضوٙیٓ وٝ تٝ ٔشدْ ٚػیاسٜ احتشاْ تٍ ٔی

پیوادٜ   (9)ٔایّٕوه فشٍٞٙوی ٚ طثیؼوی ٔـوتشن    ( یؼٙی)التصادی  ی ؿذٜ فشأٛؽ

، بأٗ ایٗ خٛاٞوذ  ٞا وٕٛ٘تٝٔٙاتغ ٔحّی تٛػط  ی اداسٜ تّٕه ٚ. خٛاٞیٓ وشد
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ٔیٗ ٔٙوافغ  أٔٙاتغ ٔـوتشن دس تو  اػتفادٜ اص. ٔٙافغ آٖ ػٟیٓ تاؿٙذ تٛد وٝ ٕٞٝ دس

أىا٘ات دِٚتی سا افوضایؾ دادٜ ٚ توشای ٕٞوٝ أٙیوت ٚتوٛاٖ پوزیشؽ        ،ػٕٛٔی

ٚ   اٞشروا ٘  .پایذاسی سا تٝ اسٔغاٖ خٛاٞذ آٚسد ٚ( ٔـىالت)  دیوذٜ ٌشفتوٝ ؿوذٜ 

ٖ سا آؿٛیٓ، دٔٛوشاػی سا سٚاد دادٜ ٚػیاػت سا اصوف وؼوا٘ی ووٝ    ٔی اػتخٕاس

 ا٘تخاتوات ٞا ٚ ٔمشسات ٘وٛیٗ توشای    سٚؽ. ٚسدآا٘ذ تیشٖٚ خٛاٞیٓ  غصة وشدٜ

ٌواٜ ٔمٟوٛس لوذست     لذست ػیاػی ٞیچ ی ٍٕٞاٖ خٛاٞذ تٛد ٚأبأٗ حفظ س

ٕ  . ٔاِی ٘خٛاٞذ ؿذ ( 11)ایوت دٔٛوشاػوی ٔـواسوتی   دٔٛوشاػی ٕ٘ایٙوذٌی توا ح

 ٞ . دٞوذ  ٔواٖ سا ٔوی   ٞوای ػیاػوی   ا والح ا٘تخواب    یتمٛیت ؿذٜ ٚ تٝ ٔا ارواص

ووٝ   ؿوذ توشیٗ ٚاحوذٞای ػیاػوی اسرواع خٛاٞوذ       ٌیوشی توٝ وٛچوه    تصٕیٓ

وٙویٓ   ووٝ ایزواد ٔوی    لذستٕٙوذی  ٞای ٟ٘ادیٙٝ ٚ فشًٞٙ .تٛا٘ٙذ آٖ سا ٘پزیش٘ذ ٔی

ٞوا، تٙوٛع ٘وظاد، تزواسب      آدْ تفاٚت: ٞشٌٛ٘ٝ لذست پزیشؽ تٙٛع ارتٕاػی اص

٘یواصی ٘یؼوت    دیٍوش . ص٘ذٌی وشدٖ سا داسا خٛاٞذ تٛد ی ٘حٜٛ ص٘ذٌی، افىاس ٚ

ٝ اػتٕاد ٔا لذست ٚ ؛وٙٙذ ٞشاع داؿتٝ تاؿیٓ ٞا وٝ تا ٔا فشق ٔی آٖ تا اص ٘فوغ   تو

 .ٞا سا خٛاٞیٓ داؿت تٛصی ٚ ٘فشت تا آٖ رٟت ٘فی تالؽ تشای ویٙٝدس الصْ 

رٟواٖ،   ٔواٖ دس  رایٍاٜ ی ٔطاِثٝ اصی ص٘ذٌی ٔذ٘ی ٚ، ٘ٛػوٕٛ٘تٝتا احیای 

دٚػوتی،   ٘وٛع ( یؼٙوی )ای ایزاد خٛاٞیٓ وشد وٝ دس آٖ طثیؼت ٚاالی ٔوا   رأؼٝ

ٞوای ٚاالی ٔوا    یه د٘یای تٟتوش، اسصؽ . ؿىاس ؿٛدإٓٞذِی ٕٚٞثؼتٍی ػٕیك، 

 سا «ػیاػوت تؼّوك  »ٔٗ تشای ایوٗ داػوتاٖ ٘واْ    . وٙذ ٔی ٞٙزاس تشاٍ٘یختٝ ٚ تٝ سا

 .وٙٓ ٔی ا٘تخاب

رأؼٝ ایوٗ   داس دس ٞای خٛب یه ػیاػت سیـٝ وٝ یىی اصٚیظٌی را اص آٖ

یوٗ  ا اػت وٝ ؿٕا تشای ؿشٚع، تٝ یه رٙثؾ ػٕٛٔی ٘یاصی ٘ذاسیوذ، تشخوی اص  

أوا ػوایش   . تٛا٘ٙوذ ؿوشٚع ؿوٛ٘ذ    الذأات تذٖٚ ا٘تظاس تشای تغییشحىٛٔوت ٔوی  

دیوذٌاٜ توا صٔوا٘ی     ایٗ. اػتتشػیاػی  رٛا٘ة ایٗ تش٘أٝ تاتغ تغییشات ٌؼتشدٜ

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=http%3A%2F%2Fwww.greattransition.org%2Fpublication%2Fcommon-wealth-trusts
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=http%3A%2F%2Fwww.greattransition.org%2Fpublication%2Fcommon-wealth-trusts
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=http%3A%2F%2Fwww.greattransition.org%2Fpublication%2Fcommon-wealth-trusts
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fcommentisfree%2F2016%2Fjul%2F13%2Fbillionaires-bought-brexit-controlling-britains-political-system
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ٚ  وٝ دس ٟٕٔیی اتفالات ا وٝ پاسٜ تشسػوی   ایاالت ٔتحذٜ س  دادٜ ٔٛسد ٔطاِؼوٝ 

ووٝ   دٞوی فشاٌیوش   سٚؽ ػاصٔاٖ .ؼت دٚساصرٞٗ تّمی ؿٛدت لشاس ٍ٘یشد ٕٔىٗ

حوضب دٔوٛوشات    اص تش٘وی ػوا٘ذسص  ٔثاسصات ا٘تخاتاتی آٔشیىا تشای ٘أضدی  دس

 وش    یاٚ توٝ روای اتىوا   . اػت( دس ایٗ صٔیٙٝ)یه تحَٛ تاِمٜٛ  اػتفادٜ ؿذ

 توشای ا٘زواْ ٚ وایفی ووٝ ٔؼٕوٛالً     ٍٞٙفت، اطالػات ٚپشػُٙ صیاد،  ی ٞضیٙٝتٝ 

ٞشٔوی سؿوذیاتٙذٜ    ی اص یه ؿثىٝ ،ؿذ اد ا٘تخاتاتی ٌزاسدٜ ٔییه ػت ی تشػٟذٜ

 آٔوٛصؽ ٚ ٘ظواست توش وواس     ی وٝ ٞش داٚطّة ٚ یفٝ اػتفادٜ وشد داٚطّثا٘یاص 

دس صٔوا٘ی ووٝ ٞویالسی وّیٙتوٖٛ     . سا تشػٟذٜ داؿت اٖداٚطّث اص یه ٌشٜٚ دیٍش

یواٖ  پا دس .وشددٞى  ػاصٔأٖشدْ سا  ػا٘ذسصوشد،  دٞی ٔی ػاصٔاٖ  ش  پَٛ سا

تٝ خذٔت ٌشفتٝ ؿوذ ووٝ دس ٔیواٖ     ییٗ وا٘ذیذا، تیؾ اص  ذ ٞضاس ٘فشؼفشایٙذ ت

سا تشٌوضاس ٚتوا ٞفتواد ٚ    ( رّؼٝ ٚ ٔیتیًٙ ا٘تخاتاتی) ذ ٞضاس سٚیذاد  ٞا یه آٖ

 .دٞٙذٜ  حثت وشد٘ذ یأپٙذ ٔیّیٖٛ س

تؼیاس توضسي ص٘وذٜ    ی ا٘تخاب وا٘ذیذا، یه تزشتٝ( فشایٙذ) ٚی دس ی ؿیٜٛ

ٔزشیواٖ ایوٗ   . ٞای آٖ دس حیٗ ارشا تؼط ٚتٛػوؼٝ یافوت   سٚؽ تش تیؾتٛد وٝ 

٘ٛیؼٙذ صٔا٘ی ٔتٛروٝ ؿوذ٘ذ ایوٗ اػوتشاتظی ٔٛفوك       سٚؽ دس ٌضاسؽ خٛد ٔی

ایوٗ ؿویٜٛ سا توٝ وواس ٌشفتوٝ       چٙذ ٔواٜ صٚدتوش   اٌش. تٛدٜ وٝ خیّی دیشؿذٜ تٛد

ٞوای استثواب توا ٔخواطثیٗ سا      ؿىُ ی تٛا٘ؼت وّیٝ داٚطّثاٖ ٔی ی تٛد٘ذ، ؿثىٝ

 اٌوش . ط دس آٔشیىوا تٕواع تٍیش٘وذ   یٚارذیٗ ؿشا ی تا ٕٞٝ ٌزاؿتٝ ٚتمشیثاًوٙاس 

ٌشفتوٝ توٛد،    ی ووٝ آ٘واٖ تٛػوؼٝ داد٘وذ اص اتتوذا ٔوٛسد اػوتفادٜ لوشاس        یٞا سٚؽ

سا توٝ   تشای یه د٘یای تٟتوش ( ا٘تخاتاتی)ٞشٌٛ٘ٝ تثّیغات  ا٘ذاص تٛا٘ؼت چـٓ ٔی

 .دٞذ ٘حٛ اػاػی تغییش

ٖ  اص وتاتی وٝ دٚ ٘فشپغ اصخٛا٘ذٖ  ( تثّیغوات ا٘تخاتواتی  )دٞٙوذٌاٖ   ػواصٔا

(11)ػا٘ذسص
ٗ یٚیذئٛدسیه تش٘أٝ ٚ ، ٘ذ٘ٛؿتٝ تٛد  ٔطوشح ووشدْ    ی تشای ٌواسدی

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fus-news%2Fbernie-sanders
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=http%3A%2F%2Fwww.rulesforrevolutionaries.org%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=http%3A%2F%2Fwww.rulesforrevolutionaries.org%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2Fcommentisfree%2Fvideo%2F2017%2Fmay%2F10%2Flabours-fate-not-sealed-george-monbiot-video
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ووٛستیٗ  ا٘ذاصٞای حضب وواسٌش رشٔوی    تٛا٘ذ چـٓ ایٗ سٚؽ ٔی وٝ اػتفادٜ اص

( ایوٗ ٘ظوش  )أا حاتت ؿذ ووٝ  . ٌشفتٓ ؿذت ٔٛسد اػتٟضا لشاس سا ٔتحَٛ ػاصد، تٝ

ؿوذ٘ذ   تیٙی ٔوی  ػٙٛاٖ تش٘ذٜ پیؾ واساٖ تٝ ٔحافظٝ صٔا٘ی وٝ ػٕذتاً. دسػت اػت

اػوتشاتظی ػوا٘ذسص، توا حٕایوت ٔٛٔٙتوْٛ       اػتفادٜ اصػٙا شی اص تا حضب واسٌش

سا  ای ووٝ ایوٗ تغییوش    ٚؿویٜٛ  ا٘تخاتات ؿذ ی تش٘ذٜ( رشیاٖ چپ حضب واسٌش)

 .ٌزسا٘ذ دٚساٖ ٘ٛتاٌٚی خٛدسا ٔی وشد ٞٙٛصایزاد 

ٞوا ووٝ واسٔٙوذاٖ پیـویٗ وٍٙوشٜ       ٔٗ اٌش ایٗ سٚؽ تا تشخی ؿویٜٛ  تٝ ٘ظش

سإٞٙای ػّٕی تشای ٔماٚٔوت دس ٔماتوُ   »تحت ػٙٛاٖ ( 12)(رٙثؾ ایٙذیٛیضیثُ)

حیش سٚی أُ توشای تو  سإٞٙای ایٙذیٛیضیث»الیٗ دس ٖ آتٝ  ٛست  «تشأپ ی تش٘أٝ

ایوٗ افوشاد   . خٛاٞوذ توٛد  ش حشتؤٔو  ؿوٛد تّفیوك   وشد٘وذ اسائٝ ( 13)»اػضای وٍٙشٜ

ٖ سا آتٛد ٔطاِؼٝ ٚ ٘ىات اػاػوی   وشدٜوٝ رٙثؾ تی پاستی تٟیٝ  سا ییٞا سٚؽ

رّؼات ٔحّی توا ٕ٘ایٙوذٌاٖ ٚ    ٞا ٔتٛرٝ ؿذ٘ذ وٝ تـىیُ آٖ. اػتخشاد وشد٘ذ

ٝ  ٘واٖ دس آٞای  یّٓ پاػخپخؾ ف ٚ  ٛست ٔىشس یه خٛاػتٝ تٝ تىشاس ٞوا   سػوا٘

رٙوثؾ   .دٞوذ  ٚلفٝ افضایؾ ٔوی   ٛست تی سا تٝ یه الذاْ وّیذی اػت وٝ فـاس

 ،غیوشٕٔىٗ ؿوذ   ٞایؾ تمشیثواً  تا صٔا٘ی وٝ ٔماٚٔت دس لثاَ خٛاػت ،تی پاستی

ٕٞیٗ سٚؽ سا تذٖٚ حشووات ایوزائی ووٝ ایوٗ     . تٟشٜ تشد اص ایٗ سٚؽ خٛتی تٝ

توٝ اػتمواد ٔوٗ    . توٛاٖ توٝ وواس تؼوت     ذ ٔوی ؿو  ٖ ٔتٛػُ ٔوی آرٙثؾ ٌاٞی تٝ 

ٝ   سٚؽ ٖ   ی ٞای ایٙذیٛیضیثُ توا پـوتٛا٘ ٚ   ٔوذَ ػواصٔا ٓ  دٞوی ٌؼوتشدٜ  ٞوای   توی

   ٚ ٝ  ٔٛ ف تٝ ٌوشدآٚسی ؿوٕاسٜ تّفوٗ  ٝ  ی ٔشارؼو ٝ  خا٘و ٞوش ٔحّوٝ    خا٘وٝ دس  تو

 تٛا٘ذ ٘تایذ ػیاػی سا دس ٞش وـوٛسی ووٝ ٔوذػی دٔٛوشاػوی اػوت تغییوش       ٔی

 .دٞذ
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ٝ   ٞوا   یوٗ ؿویٜٛ  ا یه اص أا ٞیچ یوه سٚایوت ػیاػوی     ی ٔواداْ ووٝ پـوتٛا٘

ٚ ٔا٘وذٌاسی ایزواد    ٔؼٙواداس  تواصٜ سا توا خوٛد ٘ذاؿوتٝ تاؿوذ تغییوش       ػأإ٘ٙذ ٚ

 .وٙذ ٕ٘ی

دا٘ٙوذ ووٝ حوذالُ دس ت وٛسی      آ٘اٖ وٝ خٛاٞاٖ ػیاػتی ٔؼتذَ ٞؼوتٙذ ٔوی  

 .ا٘وذ  دٚػوت  ارتٕاػی، ػاطفی ٚ٘وٛع  ٔشدْ اوخشاً. ٞؼتٙذ( ػمیذٜ ٞٓ)ای تا ٔا  ػذٜ

ووٝ ٔوٛسد ػوضت ٚ احتوشاْ      وٙٙوذ د٘یایی ص٘ذٌی  دٞٙذ دس تشریح ٔیاوخش ٔشدْ 

ٖ   ی وٝ خٛد ٚ تمیٝ سا ٔٛاٞة طثیؼی خٛد ٚ ػٕش تاؿٙذ ٚ ٞوا ٚاتؼوتٝ    د٘یوا توٝ آ

تا دسٚؽ، دٚپّٟٛ ػوخٗ ٌفوتٗ ٚ   أا ٞؼتٙذ ٔؼذٚد وؼا٘ی وٝ . ٙذىٙاػت تّف ٘

 . ٟ٘ٙذ ػشپٛؽ ٔی ایٗ خٛاػت ٟ٘اٖ تشای تغییش ٌٕی تشایزاد ػشدس

ا٘یٓ اٌش تتٛا٘یٓ چٙیٗ اوخشیوت خأٛؿوی سا تؼویذ وٙویٓ، ایوٗ الّیوت       د ٔی

ِٚی ٔا اص دسن ایوٗ أىواٖ    .سا تٍیشد تٛا٘ذ رّٛی ٔا وٛچه تٝ ٞیچ ػٙٛاٖ ٕ٘ی

ٞوای ػیاػوی وٟٙوٝ     ػٙٛاٖ تذیُ داػتاٖ تش ٘تٛا٘ؼتیٓ تٝ اص آٖ ٟٔٓ ٔا٘ذیٓ ٚ ػارض

ٓ ٚ تىوشاسی سٚایوت روزاتی اصتحوَٛ ٚ تاصػوواصی اسائوٝ       ص٘وذٜ وووشدٖ  توا  . وٙوی

راػوت ووٝ    ایٗ. تشیٓ پی ٔی( تش تیؾ)ٔاٖ تشای ارشا  تصٛسی وٝ داسیٓ، تٝ تٛاٖ

 .ٔا ٘خٛاٞذ تٛد داسچیضی رّٛدیٍش 
 
George Monbiot, how do we get out of this mess?, Guardian, 9 
Sep 2017. 

 

 

 ها نوشت پی
 (George Marshall)رٛسد ٔاسؿاَ  - 1

 -ٔحویط صیؼوت   اص حٕایوت  »ػواصٔاٖ   اسزٌٖ ٔحیطی ٚ تٙیا ٔؼائُ صیؼت وٙـٍش ٘ٛیؼٙذٜ ٚ

Climate Outreach »  ٝ وووٝ داسای تغییووشات الّیٕووی  ی ٚ ٔتخصووص استثاطووات دس صٔیٙو

 .اػتیٗ صٔیٙٝ ا دسٞٓ ِیفاتی أت

https://www.theguardian.com/books/2017/sep/09/george-monbiot-how-de-we-get-out-of-this-mess
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 Restoration Storyٖ تاصػاصی داػتا – 2

وٙوذ ِٚوی    ٞا ٚ صٔاٖ ٚ ٔىاٖ تغییش ٔوی  ٔٙظٛس داػتاٖ تاص٘ٛیؼی ؿذٜ اػت وٝ فمط ؿخصیت

 .وٙذ ٕ٘یٔٛبٛع آٖ تغییش 

ْ  لثُ اص ؿشٚع ی ٝ دٞٝسوٛد التصادی تضسي ت -3 ؿوشٚع  . ؿوٛد  ٌفتوٝ ٔوی   رًٙ رٟوا٘ی دٚ

ُ  1931 ی تٛدٜ ٚ پایاٖ آٖ اٚاخش دٞٝ 1929اص ػاَ  وـٛسٞای رٟاٖ تحشاٖ دس اغّة  یا اٚایو

 اػت تٛدٜ 1941 ی دٞٝ

4 - Collectivization  

  .اػتْٟٛ ػّة ٔاِىیت خصٛ ی، ٔاِىیت دِٚتی یا ٔاِىیت اؿتشاوی فوّىتیٛیضٜ وشدٖ تٝ ٔ

ی آٖ تٛػوط رواٖ   یػؼاتی تٛد وٝ تشپوا ؤیىی اص ٔ (ICU)إِّّی  پایاپای تیٗ یٝ اتحادی – 5

ٞوذ  توذٚیٗ   . پیـٟٙاد ؿذ( 1944)دس وٙفشا٘غ پِٛی ٚ ٔاِی ػاصٔاٖ ُّٔ ٔتحذ  ٔیٙاسد ویٙض

ایٗ . ٌزاؿتٝ ؿذإِّّی پَٛ   ٙذٚق تیٗ ی ػٟذٜتش ٔمشساتی تشای ٔثادالت پِٛی تٛد وٝ ٟ٘ایتاً

 .آٖ پایاپای وشدٖ تزاست تیٗ وـٛسٞا اػت ی ػت وٝ ٚ یفٝتـىیالت یه تا٘ه رٟا٘ی ا

 (vicious cycle/circle)ٔؼیٛب  ی چشخٝ – 6

 یٝ حّمو داسد ووٝ اص طشیوك یوه    اؿاسٜ ای اص حٛادث  ص٘زیشٜ ی تٝ ٔزٕٛػٝٔؼیٛب  یٝ چشخ

دس . ؿوٛد  ٔیتش  ٔشٚس ٚخیٓ ٚبغ تٝتٝ ػثة آٖ  ٚ وٙذ ؼیت ٔٛرٛد سا تـذیذ ٔیٚب تاصخٛسد

وٙوذ ٚ ٌشایـوی توٝ ػوٕت تؼوادَ       تـذیذ ٔوی  ایٗ چشخٝ ٞش رضء، رضء دیٍش سا تحشیه ٚ

 ووُ  ٘وذاسد ٚچوٖٛ ٌشداتوی    ( ٚ غیوشٜ  یٔحیطو  صیؼت ، التصادیارتٕاػی، ػیاػی، اخاللی، )

 .تشد ٔزٕٛػٝ سا دس خٛد فشٚ ٔی

  (Community Life) وٕٛ٘تٝص٘ذٌی تش ٔثٙای – 7

ك ٔـتشن فىشی، فشٍٞٙی، ٔزٞثی، ٞٙشی، لٛٔی، ٘ظادی، یٞای تشاػاع ػال تٝ تـىُ وٕٛ٘تٝ

ٞا تٛػط اػضا اداسٜ  ایٗ تـىُ. ا٘تفاػی ٘ذاسد ی وٝ رٙثٝ ؿٛد ٔیتحصیّی ٚ ٘ظایش آٖ اطالق 

ٝ ٚیظٌوی  . اػتؿٛ٘ذ ٚ ٔؼتمُ اص رشیا٘ات ػیاػی ٚ حىٛٔتی  ٚ حٕایت ٔی استثواب   وٕٛ٘تو

ٛدٜ اػضا ت ی فىشی ٚ تٕاع ٔؼتٕش افشاد رأؼٝ تا یىذیٍش حَٛ ٔٛبٛع ٔـتشن ٔٛسد ػاللٝ

 . وٙذ ٔی، ص٘ذٌی رٕؼی ٚ تٕاع افشاد رأؼٝ تا یىذیٍش سا تمٛیت ٚایٗ استثاب

 اِیٙاػیٖٛ  –8

تٝ ٔؼٙای تشیذٖ فشد اص آٔاَ ٚ اٞذافؾ، ػشدسٌٕی اٚ، رذا ٔا٘ذٖ تیٍاٍ٘ی اِیٙاػیٖٛ یا اصخٛد

أیذ اص ٕٞؼاصی  تا ٔحیط ٚ ٘اػاللٍی ٘ؼثت تٝ واس، ػشخٛسدٜ اص ػاصؽ  اص رأؼٝ، ا٘ضٚا، تی

ٍُٞ تشای اِٚیٗ تاس ٚاطٜ اِیٙاػیٖٛ یا . اػت ٞایؾ تا خٛاػت رأؼٝ تٝ واس سفتٝ آٔاَ ٚ ٔؼیاس
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ٚی ٔؼتمذ تٛد تیٍاٍ٘ی تا خٛد اص صٔا٘ی آغاص ؿذ وٝ ا٘ؼاٖ . سا ٔطشح ػاخت تیٍاٍ٘ی تا خٛد

وٝ ٔزثوٛس ؿوذ توٝ     ٚبغ طثیؼی دػت وـیذٜ ٚ تٕذٖ آغاص ؿذ یؼٙی اص صٔا٘یاص ص٘ذٌی دس 

 .ٞا وٙاس آیذ ٚ تا ٟ٘اد ٞا ٌشدٖ ٟ٘ذ ٞا ٚ ػٙت لشاس داد

ٞای آؿٙا ٚ ّٕٔٛع وٝ تٝ  وٙٙذ اص آٖ چیض ٞائی وٝ احؼاع ٔی ا٘ؼاٖ ی ایٗ حاِت یؼٙی پذیذٜ

. ا٘ذ یؼٙی دٚس ؿذٖ اص خٛیـتٗ ٚ فموذاٖ رٞٙیوت   داد رذا افتادٜ ؿاٖ ٔؼٙا ٚ ٔفْٟٛ ٔی ص٘ذٌی

ٔتفىشیٗ ٘یض تٝ ایوٗ   ػایش. دا٘ذ یا رات فطشی ٔی «شؿت وّیػ»ٔاسوغ آٖ سا اص دػت دادٖ 

 .٘أیذ serialityا٘ذ، اص رّٕٝ طاٖ پُ ػاستش ایٗ حاِت سا  ٔؼ ّٝ پشداختٝ

 ,loneliness, atomization, alienationی چوٖٛ  ٞوا  شد ٔٛ٘ثیٛ دسآحاس خٛد اص ٚاطٜر 

isolation اػتفادٜ وشدٜ اػت. 

 طثیؼی ٔـتشن  ٔایّٕه فشٍٞٙی ٚ -9

وٕٛ٘ض . ؿذٜ اػتا٘تخاب (Commons) ی ٔایّٕه فشٍٞٙی ٚ طثیؼی ٔـتشن دس ٔماتُ ٚاطٜ

ٝ    ٔفْٟٛٚ تٝ  داساٖ ػشٔایٝغیش  ظٓ٘دس ؿىُ ٚالؼی خٛد یه   افوشاد  ی ٔٙاتؼی اػوت ووٝ ٕٞو

 . یذآ ٘ذ ٚ تٝ ٔاِىیت خصٛ ی وؼی دسٕ٘یرأؼٝ تذاٖ دػتشػی داس

ػشٔایٝ یا ػٛد، تّىٝ تا ٞذ  تأیٗ دائٕوی سفواٜ، آػوایؾ    وٕٛ٘ض ٚالؼی ٘ٝ تٝ ٔٙظٛسا٘ثاؿت 

 .ؿٛد ٚتٟشٚصی تشای افشاد رأؼٝ اداسٜ ٔی

تٝ ایٗ ٔؼٙاػت وٝ تصٕیٕات ٔشتوٛب توٝ رأؼوٝ، تٛػوط افوشاد       دٔٛوشاػی ٕ٘ایٙذٌی - 11

ٞوای ػیاػوی دٔىشاتیوه     تٕأی ٘ظاْ تمشیثاً. ؿٛد ٌشفتٝ ٔی ،وٙٙذ ٔشدْ ا٘تخاب ٔیای وٝ  ٚیظٜ

 . ٔذسٖ اؿىاِی اص دٔىشاػی ٕ٘ایٙذٌی ٞؼتٙذ

یا دٔٛوشاػی ٔؼتمیٓ، تصٕیٕات تٝ  ٛست رٕؼی تٛػط افشاد رأؼوٝ   دٔٛوشاػی ٔـاسوتی

صی، دٔٛوشاػووی ٔـوواسوتی تؼوویاس ٔحووذٚد اػووت أووا   دس رٛأووغ أووشٚ. ؿووذ ٌشفتووٝ ٔووی

ْ  ٕٞٝ تشٌضاسی ٝ        پشػی یا سفشا٘وذٚ ای اص  دس ػوطح ّٔوی توشای ٔؼوائُ ٔوٛسد اخوتال  ٕ٘ٛ٘و

 .دٔٛوشاػی ٔـاسوتی اػت

 11 –Rules for Revolutionaries book 

 http://www.rulesforrevolutionaries.org/ 
 

 (Indivisible Movement)رٙثؾ ایٙذیٛیضیثُ  - 21 

 شخو یاػت ایاالت ٔتحذٜ اػت وٝ دس اٚارٙثؾ ایٙذیٛیضیثُ یه ٌشایؾ ٔتٕایُ تٝ چپ دسػ

 .ا  تٝ ا٘تخاب دٚ٘اِذ تشأپ ؿىُ ٌشفتدساػتش 2116

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.rulesforrevolutionaries.org/
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         ٚ سٕٞٙوٛد تحوت ػٙوٛاٖ     ایوٗ رٙوثؾ فؼاِیوت خوٛد سا توا ا٘تـواس یوه ٔزٕٛػوٝ تٛ ویٝ 

(Indivisible Guide) ٖالیوٗ  ٖ آوٍٙشٜ ٘ٛؿتٝ ؿذٜ توٛد ٚ توٝ  وٛست     وٝ تٛػط واسٔٙذا

ُ حش دس ٔماتو ؤی تشای ٔماٚٔت آساْ أا ٔو ٞایایٗ ٔزٕٛػٝ حاٚی پیـٟٙاد. ٔٙتـش ؿذ آغاص وشد

 .اػتایاالت ٔتحذٜ تحت ٔذیشتت تشأپ ( دِٚت)ٔزشیٝ  ی چشخؾ تٝ ساػت دس لٜٛ
13 - The Indivisible Guide : 

https://indivisible.org/guide 

 

 

https://www.indivisibleguide.com/guide/
https://indivisible.org/guide

