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ای پرالاهاب ی خورشیهی در ایران هسایم. سه ی پایان چهاردهمین سته در آستااه 

در مستتیری هاموزون و مر ا از رشتته و ل ام   های ستتیاستت ها و اهقلاباز خیزش

های ای    ایراهیان در پ  ی   از هخساین اهقلابداری در اقاصتاد ایران  سه سترمای 

هن شلوسع  دولا  اقاهارگرا را لجرب   ردهه  جنبش مل دمو رالیک در جهان درحال

 ع  برایلوسعنوان هخستاین جنبش مل  در میان  وورهای درحالصتنع  هت  را ب 

برداری از منابع طبیع  از سرگذراهههه  هخساین  ودلا از سلسل  یاب  ب  حقّ بهر دس 

ها لحمی  شتتته  در پ   ودلاهای ستتتازمان ستتتیا در  وتتتورهای جهان ستتتو  بر آن

ای از اصتتلاحاا اقاصتتادی شتتاهه امواج  از مهاجرا در ستتبو داخ  بودهه  مجموع 

 اس سی اهقلاب  چویههه   منابع طبیع  سرشار راهعم  و بلای همزمانِ برخورداری از 

 نگج لرینطولاه  هوتتاهه  قهرا بر را بنیادگرای دول  هخستتاین     ردهه لجرب  را

 در جمعی  برابری هو  از بیش افزایش ضمن گذراهههه  ستر از را معاصتر  لاستیک

ه  رده لجرب  را  وورها سایر ب  مهاجرا امواج لرینبزرگ از ی   سال  صته یک ط 

های ستتیاستت  و اجاماع  بازهم در ها و خیزشای ستترشتتار از پویشو در ببن جامع 

بستت  و اهستتهادی ستتاخااریِ ستتیاستت  و اقاصتتادی و اجاماع   در پایان ستته  در بن

 .ی لحولال  لاز  هسانهآسااه 

ی ایران بایه گرف ؟ این پرسو  اس     های  از یک قرن فرازوفرود جامع چ  درس

ده  هر مقال  ی ستتتازمانداریم ط  ستتتلستتتل  مقالال  ب  آن بمردازیم. هحو در هظر 

ای از ی موضتتتوح بحو خویش چ یه لواهه در زمین ی هگارهه  استتت  و م برعهته 

های برگرفا  از آن را ارائ   نه و یا با لمر ز بر لحولاا صته ستال گذشا  و هیز درس

این قرن  هگاه  هم از منظر  یی برجستتتا یتک رویتهاد  یتک ههتاد و یتا یک چهر 

های     در ادام  فهرستتت  شتتته  استتت  اهمّ های لاریخ  ب  آن بوتتتود. حوز درس

محورهای  است     در هظر داریم در این مجموع  بهان لوج   نیم. با این لوضیو    

و با ل ی  بر هقه مناسباا قهرا ب  لحلی  مسای  اقاصادی و اجاماع   ما از منظر چپ

 لم  را در هظر  0055پردازیم. از هظر لعهاد  لماا برای هر مقال  سقف م  و فرهنگ 

ی اینارها  محهودیا  از هظر لعهاد  لماا هر مقال  ههاریم. ایم اما در هستتتخ گرفات 
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( 0505ما  ستتال جاری اپایان ستتال میلادی ی هر مقال  یازدهم دیمهل  پایاه  ارائ 

 .اس 

 نیم در و همراهان ستای  هقه اقاصاد سیاس  دعوا م منهان ب  این مبحو از علاق 

 داریه هظر در    را موضوع  لمای   درصورا  ی جمع  با ما همرا  باشتنه.این پروژ 

 اعلا  ما ب  می ای طریق از را مقال   یچ یه  و چارچوب و بنویستتیه آن یدربار 

 .فرماییه

وع  مناوتتر  نیم در ادام  فهرستت  موضتتوع  مباحه     در هظر داریم در این مجم

 .آمه  اس 
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آمههای ها و پ . زمین آنلحولاا دموگرافیک ایران از اباهای قرن لا اهاهای  .0

میلیون در  38اباهای قرن ب  بالغ بر میلیون در  15رشتته جمعی  از حهود 
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 .طرح هسانههمسان قاب 

 


