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 کم« یوست یقرن ب سمیالی»سوس یپرونده یفراخوان مقاله برا

___________________________________________________________________ 

 نی زم  شیمقابله با گرما  یاعالم کرد که تنها سه سال برا   در روزهای اخیر سازمان ملل متحد    رکلیدب

طور کامل شکست کرونا را به  ریگعالم  یمار یهنوز نتوانسته ب  تیاست که بشر  یطیدر شرا  نیو ا  وقت داریم

رفتنِ تنوعِ   از دست  ،ییوهواآب  راتِییتغ  نظیری  جهان   یهابحران  یهایآشفتگ  انواعحاال هم    نیهم  و  دهد

  ی ابتین   یهاوقوع انواع جنگ  باهای دهشتناک  و تمامی این بحران  سر برآورده  کمبودِ آب و غذا و    ،یستیز

 .  را پدید آورده است  نیزم یدر کره یاهستهوقوع زمستان   یمخاطره که مقارن شده   یستیالیامپر

  ی جنبش   ازمندین   گریاز هر زمان د  شیجهان ب حال که    ،شدن نولیبرالیجهانی  بست شرایط بندر  درست  

 ض یدر حض  خواهیترق  یهااست، جنبش  یو عدالت اجتماع  یو دموکراس  ستیز  طیصلح و مح   یبرا  کپارچهی

  یجوامع بشر  یکنون   یهابحران  یدرخور برا  یپاسخی  قادر به ارائه  یاحزاب سنت  ،خود قرار دارند  تیفعال

جنبش  ،مقابل  در   ،و  نیستند بنیادگرا    یراستدست  یستیپوپول  یهاانواع  تودهو  مردم   یهادرصدد جذب 

  برای   یمترق  یلیبد  ازمندین  گر یاز هر زمان د  شی که ب  یطیشرا  ست دراند. دردر سرتاسر جهان  یناراض

 است. یراستدست یافراط یهالیانواع بد پیش روی ما قرار داردچه آن میوضع موجود هست

از   دیوضع موجود با  یمترق  لیبد  ست،یدوام نموجود قابل  تیوضع  معتقدیم است که اگر    نیا  ی اصل  پرسش

و قابل  ییها یژگیچه  هم  که  باشد  قابلبرخوردار  هم  و  باشد.  اتکا  بربردوام  برابر  را   ی تیدر  جهان  که 

 سم یالیاز تجارب »سوس  کم«یوستیقرن ب  سمیالی»سوس  ،می خوان ب   سم«یالیرا »سوس  ل یبد  نیاگر ا  ردیگیفرام

گونه کار چه  آموزد؟یچه م»سوسیالیسم قرن نوزدهم«    و تجارب  ها و آموزه  ستم«یواقعاً موجود در قرن ب

  گرگونید  یا بزند و جامعه  وندیپ  یو عدالت را با خردورز  یو آزاد  ییرها  خواهدیگونه مو چه  کندیم



 

ن  کدام  نقشمی  یاجتماع  یروهایبسازد؟  کنند  ریی تغ  یهاسوژه  توانند  ایفا  تجد را  چه  در   ییدنظرهای؟ 

 ؟ضرورت دارند یمارکس یهیظرن 

در    یدر سال جار  یمقاالتسلسله   یکه ط  اندیمحور  یموضوعات  هاهای مرتبط با آنو زمینهها  پرسش  نیا

به بحث گذاشته خواهند    کم«ی وستیقرن ب  سمیالیبا عنوان »سوس  ی اسینقد اقتصاد س  تیسا  دی جد  یپرونده

 ای از مقاالت به زبان انگلیسی نیز منتشر شود. در عین حال، در تالش هستیم که گزیده .شد

  ی هریک  از محورهای زمینهخود را در    یهادگاهیو د  دیهمراه ما باش  طرح   نیکه در ا  میکنیشما دعوت م  از

پیشنهاد ما نگارش مقاله .  طرح کنیدی مستقل  اقالب مقالهدر    «یسای نقد اقتصاد س» با خوانندگان    گفتهپیش

 . ضرورتاً الزامی نیست رعایت سقف یادشده   اما .کلمه است 7000تا    6000در سقف 

مقاالت   ادامه خواهد داشت. آینده هایماهو در  شودمیانتشار مقاالت این مجموعه طی روزهای آتی آغاز 

 میل سایت ارسال فرمایید.خود را به نشانی ای


