سەمیر ئەمین
کێ بوو؟

ســەمیر ئەمیــن یەکێــک بــوو لــە

چــوو بــۆ (مالــی) و تــا ســاڵی 1963

نەپاراســت لــە ڕەخنەگرتــن لــە ئیســامی

بیرمەنــدە بەرجەســتەکانی چــەپ ،کــە لــە

لــەو پۆســتەدا مایــەوە .ســاڵی 1963

سیاســی (بــە شــێوەیەکی گشــتی هەمــوو

ڕێکەوتــی (12ی ئابــی  )2018لــە پاریــس

پەیامنــگای گەشــەی ئابووریــی ئەفەریقیا،

ســوودوەرگرتنێکی سیاســی لــە ئاییــن) و

کۆچــی دوایــی کــرد .ســەمیر لــە (3ی

پێگەیەکــی توێژینەوەیــی دا بــە ســەمیر و

مارکســیزمی یــۆرۆ سەنتەریســت .ئەگــەر

ســێپتەمبەری ســاڵی  )1931لــە باوکێکــی

تــا ســاڵی  1970لــەو پەیامنگایــە مایــەوە.

ڕێگەمــان پێبدرێــت کــە تێروانینەکانــی

میــری و دایكێکــی فەڕەنســی لــە قاهیرە

بــە درێژایــی ئــەو ســااڵنە لــە زانکۆکانــی

ســەمیر کــورت بکەینــەوە ،دەتوانیــن

لەدایکبــووە .منداڵــی و گەنجیــی لــە

(پواتیــر) لــە (داکار) لــە ســەنیگال و لــە

بڵێیــن کــە بــە بۆچوونــی ســەمیر،

شــاری پــۆرت ســەعید بەســەربردووە و

پاریــس ،پۆســتی مامۆســتای هەبــووە.

ســەرمایەداری جیهانــی کــە لــە واقیعــدا

لــە خوێندنگەیەکــی فەڕەنســی وانــەی

ســاڵی  1970بــوو بــە ســەرۆکی

دەســەاڵتداری ئۆلیگارشــییە لــە جیهانــدا،

خوێنــدووە .لــە ســاڵی 1947ـــەوە تــا

پەیامنگاکــە و تــا ســاڵی  1980لــەو

پێگــەی خــۆی بــە دروســتکردن و

ســاڵی  1957لــە پاریــس خوێنــدکاری

پۆســتەدا مایــەوە و لــەو ســاڵەدا دەســتی

پاراســتنی پێنــج هەژمــوون بەردەوامــی

زانکــۆ بــووە و ســاڵی  1952دیپلۆمــی لــە

لــە پۆســتەکەی کێشــایەوە ،ئیــدی لــە

پێــداوە:

زانســتە سیاســییەکاندا بەدەســتهێناوە و

ســاڵی 1980وە وەک ســەرۆکی کۆمەڵــەی

-کۆنرتۆڵی تەکنەلۆجیا.

دواتــر ئامــار و ئابووریــی خوێنــدووە.

جیهانــی ســێیەم لــە داکار درێــژەی بــە

-کۆنرتۆڵی سەرچاوە رسوشتییەکان.

دوای چوونــی بــۆ پاریــس ســەمیر

کاری توێژینــەوە دا.

-کۆنرتۆڵی سەرچاوە داراییەکان.

پەیوندیــی بــە حزبــی کۆمۆنیســتی

ڕادیکالیزمــی ســەمیر ئەمیــن لــە

-کۆنرتۆڵی ڕاگەیاندنە جەماوەرییەکان.

فەڕەنســاوە کــردووە و زۆری پێنەچــووە

دەیەکانــی  1950و 1960دا فۆڕمــی

-کۆنرتۆڵــی ئامڕازەکانــی لەناوبردنــی

کــە لــە مارکســیزمی یەکێتیــی ســۆڤێت

وەرگــرت .لــەو ســااڵنەدا کەســانی

بەکۆمــەڵ.

دوور کەوتووەتــەوە .ســاڵی 1957

وەک (قــەوام نەکرومــە) لــە غانــا،

لــە ڕوانگــەی ســەمیرەوە تەنیــا ڕێگــەی

دکتــۆرای لەســەر ڕێنامیــی (فرانســوا پــرو)

(جولیــۆس نایــرە) لــە تانزانیــا و (جەمــال

گەیشــن بــە گەشــە و خۆشــگوزەرانی،

بــە نــاوی «ســەرچاوەکانی دواکەوتوویــی:

عەبدولنــارس) لــە میــر گەیشــتبوونە

لەناوبردنــی ئــەو هەژموونانەیــە .هــەر

کەڵەکەکردنی ســەرمایە لەســەر ئاســتێکی

دەســەاڵت و بزووتنــەوە ئازادیخــوازەکان

کارێــک کــە ئــەو پێنــج هەژموونــە نەکاتــە

جیهانــی) نووســی .دواتــر نــاوی تێــزی

لــە کۆڵۆنیاڵــەکان لــە ئەفەریقــای

ئامانــج ،ســەرکەوتوو نابێــت .ئــەو لەگــەڵ

دکتۆراکــەی گــۆڕی بــۆ (لێکەوتەکانــی

باشــوورەوە تــا جەزائیــر چــاالک بــوون.

هاوکارانــی وەک (ئانــدرێ گونــدر فرانک)،

ســراکتۆری لێکدانــی نێودەوڵەتــی

لــەو ســااڵنەدا ئەفەریقیــا لەگــەڵ ئــەوەی

جیهانــی بــۆ (ناوەنــد) و (پەراوێــز) دابەش

ئابورییــە پۆســت ســەرمایەدارییەکان).

دواتــر لــە خراپەکارییەکانــی ســندوقی

کــرد ،واڵتانــی (پەراوێــز) ئــەو واڵتانــە

دوای کۆتایــی هێنانــی بــە خوێنــدن

دراوی نێودەوڵەتــی ڕوویــدا ،زۆر جیــاوز

بــوون کــە بــە نــاوی (واڵتانــی باشــوور)

لــە پاریســەوە گەڕایــەوە بــۆ قاهیــرە

بــوو ،لــەو ســااڵنەدا بــوو کــە ســەمیر وەک

یــان (واڵتانــی دواکەوتــوو) نارسابــوون.

و تــا ســاڵی  1960لــە (دامــەزراوەی

یەکێــک لــە ڕەخنەگرانــی بەناوبانــگ و

ڕۆڵــی ئــەو واڵتانــە بەرهەمهێنــان بــوو

بەڕێوەبردنــی ئابــووری) کاری کــردووە.

نــارساوی ســەرمایەداری و ئیمپراتۆریــەت

بــۆ خســتنەڕوو لــە واڵتانــی (ناوەنــد)

ســاڵی  1960وەک ڕاوێــژکاری وەزیــر

نــارسا و لــەم چوارچێوەیــەدا دەســتی

و بەتایبەتــی ئەمەریــکای باکــوور و
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ئەوروپــای ڕۆژئــاوا و ژاپــۆن .کێشــانەوەی

یەکێــک لــە گرنگرتیــن دەســتکەوتە

ســوود لــە ســەرچاوە رسوشــتییەکانی

تیۆرییەکانــی ســەمیر تێروانینــی ئــەوە

ئەفەریقیــا ،بەرزبوونــەوەی نرخــی

لــە بــارەی (پچڕاندنــی پەیوەندیــی

ئاڵوگــۆڕ لــە بازرگانیــی نێودەوڵەتیــدا لــە

ئابــووری) .ســەمیر پێیوابــوو کــە واڵتانــی

زیانــی بەرهەمهێنەرانــی مــادە ســەرەتایی

(پەراوێــز) پێویســتە لــە تێکەڵبوونــی

و خــاوەکان بــوو و ڕێگــەی لــە گەشــەی

ســوود کێشــانەوە لێیــان و چەوســاندنەوە

ئــەو واڵتانــە دەگــرت و تەنیــا بینــەری

و

دووربکەونــەوە،

ســوود وەرگرتــن دەبیــن لــەو واڵتانــە.

بــە دەربڕینێکــی تــر پرۆســەی بــە

تێروانینــی

سەمیر شۆڕشی
یەک شەوەی
پەسەند نەبوو.
ڕوودانی شۆڕش و
دواتر دەستپێکردنی
قۆناغی سۆسیالیزم
لە تێروانینی ئەودا
نامومکین بوو
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بــارەی

جیهانیکــردن پێچەوانــە بکەنــەوە .لــە

دواکەوتوویــی بــە وردی دژی ئــەو

هەمــان کاتــدا ئــەو بــاوەڕی بــە خواســتنی

تێڕوانینــە ڕەســمییە بــوو کــە بابەتاکانــی

پەراوێزیــی ئابــووری نەبــوو ،خاڵێــک کــە

ئەفەریقیــای بــە هــۆی ئــەوە دادەنــا کــە

ژمارەیــەک لــە ڕابەرانــی سۆسیالیســتی

بــە ڕێــژەی پێویســت تێکەڵــی ئابووریــی

ئەفەریقــا باوەڕیــان پێــی هەبــوو ،ســەمیر

جیهــان نەبــووە .لــە کاتێکــدا کــە

پێیوابــوو نابێــت لــە پێگــەی الوازیــدا

ســەمیر پییوابــوو گرفتەکــە ئەوەیــە کــە

خــۆت بخەیتــە نــاو ئــەو تێکــەڵ بوونەوە.

ئەفەریقــا بــە شــێوەیەکی زیانبــار تێکەڵــی

لــە ڕوانگــەی ســەمیرەوە والتانــی تــازە

ئابووریــی جیهــان بــووە .تــا ئــەو کاتــەی

گەشەســەندوو پێویســتە ئابوورییەکەیــان

ئــەو پێنــج هەژموونــە بەردەوامییــان

بــە دەســتوەردانی کاریگــەری دەوڵــەت،

هەبێــت ،پرۆســەی ئێســتای بەجیهانیبوون

کۆنرتۆڵــی ســەرمایە و دارایــی کــە

کارگەکانــی

دەبرێتــە دەرەوە ،هەروەهــا پەرەپێدانــی

ســەدەکانی ناوەڕاســت لــە زۆربــەی

پەیوەندییــە بازرگانییــەکان لەگــەڵ

واڵتانــی (پەرزوێــز)دا دروســت دەبــن و

واڵتانــی تــری (پەراوێــز) بەڕێوەببــەن.

پەرەدەســەنن ،چونکــە نابنــە مەترســی

بــە بۆچوونــی ســەمیر کەرتــی دارایــی

لەســەر دەســەاڵتی بااڵدەستی ســەرمایەی

و ئابــووری پێویســتە بــە نیشــتیامنی

باکــوور .لــە ڕاســتیدا دەتوانرێــت

بکرێــت و شــێوازەکانی ســوودوەرگرتن

بگوترێــت ،کــە بــە کەمکردنــەوەی ئاســتی

لــە ســەرچاوە رسوشــتییەکانیش پێویســتە

واقیعــی موچــە و لەناوبردنــی بنەمــای

لەژێــر چاودێرییــدا بــن .پەیوەندیــی نێوان

پیشەســازی لــە ژمارەیــەک واڵت (کــە لــە

نرخەکانــی ناوخــۆ و نرخــە جیهانییــەکان

واقیعــدا ســەندیکای کرێکاریــی بەهێزیان

پێویســتە بپچڕێرنێــن و دەبێــت ئــەم

هەبــوو) ئــەم دۆخــە هەژموونییــە لــە

واڵتانــە بــۆ ڕزگارکردنــی خۆیــان لــە

جــاران خراپــر بــووە.

کۆنرتۆڵــی دامــەزراوە نێودەوڵەتییــەکان

بــەردەوام

ســەمیر

دەبێــت،

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
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لــە

بەکارهێنانیــان

(بــۆ منونــە ڕێکخــراوی بازرگانیــی

زیاتــر کەرتــی داراییــە ،بــە وتەیەکــی تــر

جیهانــی ،ســندوقی دراوی نێودەوڵەتــی و

ئەگــەر بــە زمانــی پــارە دەریببڕیــن بــە

بانکــی جیهانــی) کار بکــەن.

شــێوەیەکی ڕوولەزیادبــوون پارەیەکــی

بــۆ پشتڕاســتکردنەوەی تێروانینــی ســەمیر

کەمــر لــە چاالکییــە بەرهەمهێنــەکان

پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکەیــن کــە 40

بەدەســت دێــت و بەشــێک کــە ڕۆژانــە

ســاڵە بەپێــی ڕێنامییەکانــی ســەمیر،

ڕووی لــە زیادبوونــە ،بــووە بــە (ڕێنــت)

بانگەشــەی ئەوەیــان کــرد کــە ئــەم

کــە لــە ڕاســتیدا نوێرتیــن شــێوازی

واڵتانــە پێویســتە هەناردەکــردن زیاتــر

دزینــی ســەرمایەیە لــە جیهــان .یەکێــک

بکــەن و بــەم شــێوەیە گرفتەکانیــان

لــە لێکەوتەکانــی ئــەم گۆڕانکارییانــە

کەمــر دەبێتــەوە .دارایــی گشــتی و

لــە ئابووریشــدا ئەوەیــە کــە خــودی

ســەرچاوە رسوشتییەکانیشــیان بــە کەرتــی

دیموکراســیی ڕۆژئــاوا بــۆ کاریکاتێرێــک

تایبــەت ســپارد و تــا ئــەو شــوێنەی کــە

گــۆڕاوە .ســەرمایەداری لــە خۆیــدا پشــتی

توانــای چاودێرییــان لەســەر کەرتــی

بەســتووە بــە پڕۆســەی بەردەوامــی

ئابــووری نەهێشــت .لێکەوتــەکان لــەوە

داماڵینــی خاوەندارێتــی بــۆ کۆکردنــەوە

ئاشــکراترن کــە بتوانرێــت بشــاردرێنەوە.

و گەشــەپێدانی خــۆی .لــە ڕوانگەیەکــی

هــەژاری و نەبوونــی و نایەکســانی لــەم

مێژووییــەوە ســەرمایەداری ئەوروپــا

واڵتانــە زۆرە .لــەم ســااڵنەی دواییــدا

بــێ دەســەاڵتداری بەســەر ئــەو بەشــەی

پاســاوی نوێیــان دۆزیوەتــەوە( .حوکمڕانی

جیهانــدا کــە ســەرچاوەی زیادەیــان

بــاش)( ،هــەژاری) (کۆمەڵگــەی مەدەنی)،

هەبــوو ،نامومکیــن بــوو .دڵنیاییــش بــۆ

بــەاڵم ئــەو پرســیارەی کــە کەمــر گرنگیــی

ئــەو کەســانەی کــە لــەو ســەردەمانەدا لــە

پێــدەدەن ئەوەیــە کــە ئــەم هەژارییــە

ئەوروپــا خاوەندارێتییــان لێســەندرایەوە،

بەرفراوانــە بۆچــی و چــۆن دروســتکراوە؟

توانــای کــۆچ بــۆ (جیهانــی نــوێ) بــە

حوکمڕانیــی بــاش واتــا بــاش بــۆ کام

دیاریکـراوی بــۆ ئەمەریــکا و تــا ڕێژەیــەک

گــرووپ و چینــی کۆمەاڵیەتــی؟

بــۆ ئوســتوڕالیا بــوو.

لــەم سااڵنەشــدا کــە سیســتمی

ســەندنەوەی خاوەندارێتــی لــە جوتیــاران

ســەرمایەداری گرفتــاری یەکێــک لــە

لــە باشــوور بــۆ دیاریکردنــی چارەنووســی

مێــژووی

مرۆڤایەتــی زۆر پێویســتە و دەبێــت بــۆ

خۆیەتــی ،بــە وتــەی ســەمیر بابەتەکانــی

گەیشــن بــە پاراســتنی خواردەمەنــی و

ئێســتا لەنــاو ئــەم سیســتمەدا

دژایەتــی (خواردنــی زەوی) ،هەروەهــا

ڕێگەچارەیــان نییــە .هــۆکاری ســەرەکیی

بــۆ بەرگــری لــە خەڵکانــی ڕەســەن

قورســرین

قەیرانەکانــی

قەیرانەکــە وەک ســەمیر ئامــاژەی پێــداوە

Samir Amin

هەوڵبدرێــت .بــۆ ســەمیر جوتیــاری نــەک
81 VOLUME: 16

ISSUE: 72 - 73
April 2019

du capitalisme peripherique› Paris:
Editions de Minuit.
-1974, with K. Vergopoulos: La
question paysanne et le capitalisme
-1975, with A. Faire, M. Hussein and
G. Massiah: La crise de l‘impérialisme
-1976, ‘Unequal Development: An
Essay on the Social Formations of
Peripheral Capitalism› New York:
Monthly Review Press.
-1976, L›impérialisme et le
développement inégal (translation:
Imperialism and unequal development)

کتێبەکانی سەمیر ئەمین بە

تەنیــا هەلێکــی ئاڵتوونــی پێشــکەش

:زمانەکانی ئینگلیزی و فەڕەنسی

 بەڵکــو بوونــی جوتیــاران (بــە،دەکات

-1957, Les effets structurels de
l›intégration
international
des
économies précapitalistes. Une étude
théorique du mécanisme qui an
engendré les éonomies dites sousdéveloppées (thesis)
-1965, Trois expériences africaines de
développement: le Mali, la Guinée et
le Ghana
-1966, L›économie du Maghreb, 2 vols.
-1967,

Le

développement

du

-1976, La nation arabe (translation:
The Arab Nation)

capitalisme

-1977, La loi de la valeur et le
matérialisme historique (translation:
The law of value and historical
materialism)

-1969, The Class struggle in Africa

-1979, Classe et nation dans l›histoire
et la crise contemporaine (translation:
Class and nation, historically and in
the current crisis)

-1970, L›accumulation à l›échelle
mondiale (translation: Accumulation
on a world scale)

-1980,
L›économie
arabe
contemporaine (translation: The Arab
economy
today)
-1981, L›avenir du Maoïsme
(translation: The Future of Maoism)
-1982, Irak et Syrie 1960–1980
-1982, with G. Arrighi, A. G. Frank
and I. Wallerstein): La crise, quelle
crise? (translation: Crisis, what crisis?)
-1984, ‹Was kommt nach der Neuen
Internationalen Wirtschaftsordnung?
Die Zukunft der Weltwirtschaft› in

en

Côte

d›Ivoire

-1969, Le monde des affaires sénégalais
-1970, Le Maghreb moderne
(translation: The Magrheb in the
Modern
World)

-1970, with C. Coquery-Vidrovitch,
Histoire économique du Congo 1880–
1968

)نزیکەیــی نیــوەی دانیشــتوانی جیهــان
گرفتێکــی گرنگــە بــۆ ســەرمایەداری
 بــۆ ســەمیر ڕێگــەی گەیشــن بــە.ئێســتا
 کــە لەســەر ئاســتی،سۆســیالیزم ئەوەیــە
نیشــتیامنی و ناوچەیــی ســەندنەوەی
خاوەندارێتــی لــە جوتیــاران بوەســتێرنێت
و پشــتیوانی لــە بەرهەمــی کشــتوکاڵی
ڕەســەن بکرێــت و دڵنیــا بیــن کــە واڵتــان
ئاسایشــی خۆراکیــان هەیــە و پەیوەندیــی
نرخــە ناوخۆییــەکان لەگــەڵ نرخــە
 ئەگــەر بتوانیــن.جیهانییــەکان پچــڕاوە
لــەم بابەتانــەدا ســەرکەوتوو بیــن نــەک
تەنیــا ســەندنەوەی خاوەندارێتــی لــە
 بەڵکــو کۆچکردنی،جوتیــاران دەوەســتێت
.ئــەوان بــۆ شــارەکانیش دەوەســتێت
ســەمیر شۆڕشــی یــەک شــەوەی پەســەند
 ڕوودانــی شــۆڕش و دواتــر.نەبــوو
دەســتپێکردنی قۆناغــی سۆســیالیزم
.لــە تێروانینــی ئــەودا نامومکیــن بــوو
ئــەو لــە جیاتــی ئــەوەی کــە بــاس لــە

-1971, L›Afrique de l›Ouest bloquée

،) بــکات21 (سۆســیالیزمی ســەدەی

-1973, Le développement inégal
(translation: Unequal development)

جەختــی لەســەر ئــەو خاڵــە دەکــردەوە
کــە ڕێگــەی تێپەڕیــن بــەرەو سۆســیالیزم

-1973, L›échange inégal et la loi de la
valeur

.دوورودرێــژە

-1973, Neocolonialism in West Africa
[2]
-1973, ‹Le developpement inegal.
Essai sur les formations sociales

بیرەوەرییەکانــی ســەمیر ئەمیــن بــە
نــاوی (یادەوەرییەکانــی مارکســییەکی
ســەربەخۆ) پێــش مردنــی ئامــادە بــوو بــۆ
چــاپ و چاپەمەنــی (مانتلــی ڕیڤیــە) لــە
.)دا بــاوی کــردەوە2018( ســاڵی

 دوو مانگ جارێك دەردەچێت،گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە
) ساڵی شانزەیەم72 - 73( ژمارە

82

-2008, with James Membrez, The
World We Wish to See: Revolutionary
Objectives in the Twenty-First Century

-1994, L›Ethnie à l›assaut des nations

-2009, ‹Aid for Development› in ‹Aid
to Africa: Redeemer or Coloniser?›
Oxford: Pambazuka Press

-1997,
‹Die
Zukunft
des
Weltsystems. Herausforderungen der
Globalisierung. Herausgegeben und
aus dem Franzoesischen uebersetzt
von Joachim Wilke› Hamburg: VSA.

-2010, ‹Eurocentrism - Modernity,
Religion and Democracy: A Critique
of Eurocentrism and Culturalism› 2nd
edition, Oxford: Pambazuka Press [5]
-2010, ‹Ending the Crisis of Capitalism
or Ending Capitalism?› Oxford:
Pambazuka Press
-2010, ‹Global History - a View from
the South› Oxford: Pambazuka Press
-2011, ‹Maldevelopment - Anatomy of
a Global Failure› 2nd edition, Oxford:
Pambazuka Press
-2011, ‹Imperialsim and Globalization›
: Monthly Review Press
-2013,
‹The
Implosion
of
Contemporary Capitalism› : Monthly
Review Press
-2016, ‹Russia and the Long Transition
from Capitalism to Socialism›:
Monthly Review Press
-Modern Imperialism, Monopoly
Finance Capital, and Marx’s Law of
Value: Monthly Review Press

:سەرچاوە

)ماڵپەڕی (نقد اقتصاد سیاسی

83 VOLUME: 16

ISSUE: 72 - 73
April 2019

-1995, La gestion capitaliste de la crise
-1996, Les défis de la mondialisation

-1997, Critique de l›air du temps
-1999, «Judaism, Christianity and
Islam: An Introductory Approach to
their Real or Supposed Specificities
by a Non-Theologian» in «Global
capitalism, liberation theology, and
the social sciences: An analysis of the
contradictions of modernity at the turn
of the millennium» (Andreas Mueller,
Arno Tausch and Paul Zulehner
(Eds.)), Nova Science Publishers,
Hauppauge, Commack, New York
-1999, Spectres of capitalism: a critique
of current intellectual fashions
-2000, L›hégémonisme des États-Unis
et l›effacement du projet européen

‹Rote Markierungen International›
(Fischer H. and Jankowitsch P. (Eds.)),
pp. 89–110, Vienna: Europaverlag.
-1984, Transforming the worldeconomy? : nine critical essays on the
new international economic order.
-1985, La déconnexion (translation:
Delinking: towards a polycentric
world)
-1988, Impérialisme et sousdéveloppement en Afrique (expanded
edition of 1976)
-1988, L›eurocentrisme (translation:
Eurocentrism)
-1988, with F. Yachir: La Méditerranée
dans le système mondial
-1989, La faillite du développement en
Afrique et dans le tiers monde
-1990, with Andre Gunder Frank,
Giovanni Arrighi and Immanuel
Wallerstein:
Transforming
the
revolution: social movements and the
world system

-2003, Obsolescent Capitalism

-1990, Itinéraire intellectuel; regards
sur le demi-siècle 194590- (translation:
Re-reading the post-war period: an
Intellectual Itinerary)

-2004, The Liberal Virus: Permanent War
and the Americanization of the World

-1991, L›Empire du chaos (translation:
Empire of chaos)

-2005, with Ali El Kenz, Europe and
the Arab world; patterns and prospects
for the new relationship

-1991, Les enjeux stratégiques en
Méditerranée
-1991, with G. Arrighi, A. G. Frank et
I. Wallerstein): Le grand tumulte

-2002, Mondialisation, comprendre
pour agir

-2006, Beyond US Hegemony:
Assessing the Prospects for a
Multipolar
World

-1992, ‹Empire of Chaos› New York:
Monthly Review Press.

