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وگىهای های غىتی و تػىيزی گفت غالب ايى هتىو، اس روی فايل
هايی در فزآيًذ  ايذ. طبؿًا وجىد هغايزتساسی ضذهضذه پیادهايجام

ای به هتى يىضتاری هذتمل است. افشوو بز ايى، تبذيل ادبیات هذاوره
فزايًذ ويزاستاری کتاب، سخًزاو ايى جلسات در بزخی هىارد، در طی 

 هايی جشئی را به هتى افشوده است تا بز غًای هذتىا افشوده ضىد.بخص



 پیشگفتبر 

 ای گلخايه گاسهای ايتطار و هًابؽ اس استفاده ايزژی، غزف هستلشم کااليی هز تىلیذ
 آو اس ياضـی اللـین تغییـز و سهـیى گزهـايص بـا سى يک اس ها ايساو ها اکًىو. است

 يـا سـاس و ساخت هذتاد يیاسهايماو کزدو بزآورده بزای ديگز سىی اس و اين، هىاجه
 کـاهص بـه هًجـز تىايـذ هی تىلیـذ کـاهص لطؿـاً . هسـتین گىياگىو کاالهای تىلیذ

 اسـت السم ابتـذا کـااليی هـز تىلیذ کاهص بزای اها ضىد، سيستی هذیط های آسیب
 تغییـز ی يتیجـه در اسـت همکى تماضا کاهص ايى. يابذ کاهص کاال آو بزای تماضا
 يا بشيًذ، سيست هذیط به تزی کن آسیب که جايگشيًی کاالی پیذايص سيذگی، سبک
 کـاهص هذػىلی تىلیذ تماضا، کاهص بذوو باضذ لزار اگز اها باضذ، ها روش ديگز
 تىايـذ هی يیاسهايطـاو، کـزدو بـزآورده در يـاتىايی اس ياضـی هـزدم درهايذگی يابذ،

 کـاهص همچـىو پیاهـذهای سـاسد؛ وارد آيـاو سيـذگی به ديگزی  جذی های آسیب
 يهايت در رويکزدی چًیى. باضذ داضته پی در را گزسًگی و فمز افشايص رفاه، سطخ

 اساسـا چزاکـه ضىد، هی سيست هذیط بیطتز تخزيب به هًجز خىد که است همکى
 .کًذ هی پیذا کمتزی اولىيت سيست هذیط دفع فمیز های کطىر در

 پـای بـه را سيسـت هذـیط يـا سيسـتهذیط پای به را التػاد تىايین يمی ها بًابزايى
 التػـاد تضـؿیف بـذوو تـىاو هی چطـىر که ايًجاست سىال اها کًین، لزبايی التػادی

 هختلـف ابؿاد بزرسی به يیاس پزسص، ايى به پاسخ داد؟ کاهص را سيست هذیط به آسیب
 سـىاالت تـىاو هی پاسخ به ضذو تز يشديک بزای. دارد سيستی هذیط و التػادی سیاسی،
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 يػـام کـذام در سيستی هذیط های آسیب کًتزل در هخال ؾًىاو به. کزد هطزح را تزی دلیك
 در سىسیالیسـتی؟ هـای يػام يا داری سزهايه يػام کًًذ، هی ؾمل تز هىفك سیاسی التػاد

 سیسـتن يـک در التػادی، کالو تػمیمات اخذ سمت به دزکت هطخع، کطىر يک
 آسـیب دولـت دسـت بـه کاالهـا تىلیـذ آساد؟ باسار در يا دارد بهتزی تاحیز دولتی هتمزکش
 کـذام خػىغـی؟ بخص تىسط ها آو تىلیذ در يا دارد ديبال به ار تزی بیص سيستی هذیط

 آاليًـذگی بـا هـايی فًاوری و يـىيى غًايؽ به يسبت اجتماؾی ساختار يا التػادی يػام
 بـزای را هايی فزغـت يا هخاطزات چه پیطزفت، و يافتگی تىسؿه است؟ تز گطىده تز، کن

 بـه الشاهـاً  داخلـی، هلـی ياخالع تىلیذ افشايص آيا دارد؟ سيست هذیط بهبىد يا تخزيب
 است؟ سيست هذیط به آسیب يا کزبى ايتطار افشايص هؿًای

 و يىيسـًذه ،اتفـاق ضـهزام بـا گفتگىهايی هجمىؾه سىاالت ايى به پاسخ بزای
 که هايی کتاب جمله اس. داضتن »سيست هذیط  سیاسی التػاد« دىسه در پژوهطگز

 »سيست هذیط سیاسی التػاد« است کزده هًتطز هىضىؼ ايى هىرد در اتفاق ضهزام
 يـــا داری ســـزهايه: سيســـت هذـــیط« و »سيســـت هذیط و طبمـــه« دوجلـــذ، در

 .است »سىسیالیسن؟
 سیاسـی التػـاد«و سـخًىراو  هتفکـزاو آرای بزرسـی و يمذ ضمى گفتگىها ايى در
 ضـذه پزداختـهو ههًذسـی  سيست هذیط و التػاد در ای پايه هفاهین به ،»سيست هذیط
 بـا ضـاخع، هتفکزاو اس يفز چًذ يا يک بزرسی يمذ هىضىؼ به کتاب اس فػل هز. است
 .است ضذه داده اختػاظ هطخع آرای

 در داری سـزهايه« و »ضىک دکتزيى« کتاب دو در کاليى يائىهی آرای ،اول فصل در
 ريطـه کـه کًـذ هی ادؾـا کاليـى خاين. است ضذه بزرسی و يمذ »اللیمی ضزايط با تمابل

 بـه. است داری سزهايه يػام بلکه ای، گالخايه گاسهای ايتطار يه سيستی، هذیط هطکالت
 اغـلی همػـزاو را هىبیل اکسـىو و تىتـال هايًـذ يفتی بشرگ های ضزکت وی هخال ؾًىاو
 .دايذ هی سيست هذیط به آسیب
 و جهــايی گزهــايص هطــکل هــىرد در پايــه ؾلمــی هفــاهین ابتــذا ،دوم فصللل در

 هىافـك هتفکـزاو آرای بزرسـی و يمـذ بـه سـپس و ضذ بیاو ای گلخايه گاسهای آاليًذگی
 روش همچًـیى و ضـذ پزداختـه هیاليـىوي  و ضايسـل ،پیکتـی جملـه اس کزبى هالیات
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 و هشايـا همايسـه ضمى و ضذ داده ضزح ايتطار سمف يؿًی کزبى، هالیات بزای جايگشيى
 .است يطذه پیطًهاد سىهی هىحز راهکار کًىو تا که ضذ داده ضزح روش دو ايى هؿايب
 دربـاره دختـزم بـا هـايی دزف« کتـاب در واروفـاکیس يايیس آرای ،سىم فصل در

 تـالش کتـاب ايـى در واروفـاکیس. ضـذ پزداخته »داری سزهايه هختػز تاريخ التػاد،
 اسجملـه. دهـذ ارائـه سـاده سبـاو بـه التػاد تذىل تاريخ اس هتفاوتی خىايص که کًذ هی

 را ای هبادلـه ارسش و تجزبـی ارسش بـیى تفکیک وی که است ايى کتاب اغلی هبادج
 هـای ارسش ضـذو ريـ  کن اس تجزبـی ارسش اهمیـت بـز تاکیذ ضمى و دهذ، هی ضزح

 کًـار در دؾـاوی ايـى فػـل ايـى در. کًـذ هی ياخزسـًذی ابزاس هذرو جهاو در تجزبی
 و يمـذ هىرد وی دؾاوی ديگز و سیاسی التػاد تاريخ اس واروفاکس هاتزيالیستی خىايص
 .گزفت لزار بزرسی
 چـ  هتفکـزاو اس بزخـی آرای در »طبیؿت ساسی کااليی« هساله ،چهارم فصل در
 يــايیس ،فاســتز بالهــی جــاو ،هــاروی ديىيــذ ،پزيتــی هايکــل ،پــىاليی کــارل: هايًــذ

ــائىهی ،واروفــاکیس  هســاله کــه بــىد هــارکس ابتــذا در. ضــذ بزرســی و يمــذ کاليــى ي
 بـه آو ديبـال بـه واروفـاکیس هايًـذ هتفکزايـی و کـزد هطزح را »چیش همه ضذو کااليی«
 يـشد در »ضـذو کااليی« هفهـىم دـال ايـى بـا. کًًـذ هی اضـاره »طبیؿت ساسی کااليی«

 ايـى تفػـیل بـه فػـل ايى در. است هتفاوت يىهارکسیست هتفکزاو دؾاوی با هارکس،
 .است ضذه بزرسی هساله

 دسـتىر در هايکزوسـافت ضزکت گذار بًیاو ،گیتس بیل آرای بزرسی پًجن فصل در
 بیـًص بـه تىجـه بـا گیـتس. اين پزداختـه گیـتس بًیـاد الذاهات به و است گزفته لزار کار

 اس چگىيـه« يـام بـا اخیزش کتاب در جهاو، اول تزاس دايطمًذاو به دستزسی و التػادی
 کـه دهـذ هی تىضیخ و کزده تذلیل را اللین تغییز هطکل ،»کًین جلىگیزی اللیمی فاجؿه

 سـال در تى هیلیارد ۵4 بزابز که فؿلی، همذار اس را کزبى ايتطار ها ايساو ها است السم چزا
  .هستین هىاجه هايی چالص چه با هذف ايى تذمك راستای در و بزسايین غفز به است،
 آضـًايی که ضىد هی اضاره ديگزی هتؿذد هزاجؽ و ها کتاب به فػىل، ايى سزتاسز در

 وابسـته تًهـا ارجـاؼ هىرد هًابؽ سيزا. است جالب بسیار هًذ ؾالله هخاطباو بزای ها آو با
 ضـايايی کمـک افکـار، تمايش و تؿارؼ ايى ساختى يماياو و يیستًذ فکزی جزياو يک به
 .کًذ هی هطالب فهن به
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دسـته اس  بـزای آو را هًاسـبی فزغـت و اسـت ضـذه بیاو ساده سباو به گفتگىها ايى
 سيسـت هذیط سیاسـی التػـاد بـا چًذايی آضًايی تز پیص که کًذ هی فزاهن خىايًذگايی

 هسـائل اس تزی ؾمیـك درک بـه . وايگهی هجال هًاسـبی اسـت تـا هخاطابـاو،ايذ يذاضته
 هـای کتاب ،سـزدرگمی و خـاطز هالل بذوو ،آو اس پس و يابًذ دست دىسه ايى اساسی
 .دريابًذ را ها آو هفاهین و هطالؿه را تز هفػل

                                                                     
     طباطبائی هجتبی                                                              

 غذايت فزهًگی هىسسه
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 :طباطبائیهجتبی 
 طيدر تمابل با ضزا یدار هيسزها«در کتاب  ۻيائىهی کاليى یاول به يمذ آرا ی در جلسه

در ايزاو با دو کتاب هطهىر است. کتاب اول  ى. يائىهی کالينيپزداس یه ۼ»یمیالل
کتاب ديگز هن با ؾًىاو و  هًتطز ضذ ۲۴۴۷که در سال  ۽»دکتزيى ضىک«
ائىهی کاليى در کتاب دکتزيى ضىک اس ايى ي». یمیالل طيدر تمابل با ضزا یدار هيسزها«

در  داری راديکال يا باسار آساد سزهايهتغییزات به سمت اس  یذ که بخطًک ادؾا دفاؼ هی
 های هايی هًبؿج اس آهىسه بلکه داغِل ضىک ،يه داغل دهىکزاسی بزخی جىاهؽ،
. ضىک ياضی اس جً ، دمله تزوريستی، ايذ بىده» هکتب ضیکاگى«و  ۾هیلتىو فزيذهى

ادؾا  »یاللیم با ضزايط مابلتداری در  سزهايه«کىدتا و دىادث طبیؿی. در کتاب 
های  گاسکه هًجز به ايتطار  های ايسايی فؿالیت ت تغییز اللین وًذ که هطکالک هی

آيذ که چمذر  ايى سىال پیص هی .داری است يػام سزهايه ضىيذ، ياضی اس ای هی  گلخايه
آو يىؼ گزدد و چمذر داغل آفات  داری بز هی به خىد يػام سزهايهيائىهی کاليى اس يمذ 

ضىد.  والؽ هی یسن کالسیکلیبزال طزفذاراوهىرد يمذ  شداری است که خىد سزهايهاس 
 ها را پیص ببزيذ. کًن تا ضما بذج خب هى ديگز غذبتی يمی

 : شهرام اتفاق
ی سهايی يک ساؾته کار دضىاری است. اها  پز داضیه در باسه کتاب غذبت در هىرد دو

 در ايى دىسه بپزداسين. بزخی اس وجىهکًین به  سؿی هی
دکتزيى «کتاب او  :است يائىهی کاليىهتمزکش بز دو کتاب  ،های ها خطی اس بذجب
 تمابل با ضزايطداری در  سزهايه«و کتاب  (44۸۹ کاليى،) ۲۴۴۷در سال  را» ضىک
 يىضته است. ايى دو کتاب در ايزاو تزجمه (44۹۶ کاليى،) ۲۴41سال  را در »یاللیم

، بزای همیى .جای بذج دارد و ضذه استهطزح  زاويا یروضًفکز یدر فضا ضذه و
يمذی هکتىب پیطتز يیش البته هى  ها در دستىر کار ها لزار گزفته است. ايى کتاب بزرسی

 ( د 41۴۴ ،اتفاقام. ) هىرد يگاه يائىهی کاليى يىضته در
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