
 

 

 

  



 

 

 

 

هبا و  جنبش اریجوش هنرهبا و لوبوب ببودس ا به  سبه بسب و من پرجنب أ م ربازیفرانسه از د ی جامعه

 نیباند  گبرر روزگبار از تبد  و  بد  ا کشبور براا ب ه نیبکبه از ا یو لوم یو هنر  یادب یها  بک

 جوش نکا  ه ا ه  و جن 

مانند هر ذهن  ،تود یم میبه تما تقد «فرنگ دف ر»با لنوان مرور من شر و  بهکه  ها زسیوج نیا ی نگارندس

را ببا  ش یکبه تبادمان دیبتر آن د به تعف آمبدس و ابوش ییایپو  نیا دنیاز د ی،جوگر و  مش اق و جسه

 تود  کیتر رانیجوگر در او  مش اق و جسه تمار یب یها ذهن

و هنرهبا  و  ا یبو ادب یلوبوب انسبان ی نهیدر زم ش ریها )ب ها، ک اب رمان یبه اا صار به معرف ها نوت ه

 کیبدر قالب   ومیفب کیک اب و  کی ایسند ک اب  ایمش رک دو  یها   گاس به نک هپردازند یم ها ومیف

 ی  مهبم و ا ا ب یهبا م ن  فظ تود اما نک به موارد کوتش تدس تا اا صار   ی نوت ه اتارس تدس  در همه

ترجمه نشدس باتد امبا  یبه فار  تود یم یمعرف نجایآنچه در ا ش ر  یکه ب رود ی  گمان مف ندیآثار از قوم ن

از  یکبیفرهنبگ در  ی با نبض تپندس یرانیا ی اوانندس یی  سراکه هدف آتنا ،دهد ینم رییرا تغ یز یس نیا

  زدیبرانگ یدر جان یتوق ای یدر ذهن یی ک هرهگرر ن نی  سه بسا از اا هیامروز دن یفرهنگ یها کانون

 به آنجا من قل تود که سه به ر! نجایا یفضا ییایپو از یاگر اندک

 rouZGar.com  روزگار |

https://www.rouzgar.com/5996


 

 

جووو     »گفوو   افالطوو ب  وور طووی ا    

  ک طووسوا اکووو  ا (. atopos =)«  کوووب

فی ووو م  سص وور کووو   ( ۱۹۲۴-۲۰۱۰)

 و کس   تبعیدی کر د  هموب قووقی  ق اووب  

 ا تو    ۱۹۴۵جنگ داخ و  طوو   د گی   

ک د کر ک  ا ی ا کوطس  قودقس،  و اشو ه  ور 

ی هموور»ا قووود  ق   افالطوو ب   اقوون ایوو 

فالطووفر   اادقنوومنداب هموو ا ه د  تبعیوود 

ق  قوو زقند گ چور  ور کنو  ی، خووا اده  

کوور  ... چوو باظوووس طیوطوو   ا وووسر  وشووند

نوووب از  نیووود  وووز اطوو     وووز  وووق  دایوق

  کووور اکوووو  ا  عسیووود اطووو .« واووود  

ک خس   افسووده »طوز طبب «پ قنوا   عوص »

شووده   اقوون  «چیزکس   هموور وو    ی هموور

ت اب اقنط   ت جمور کسوب کر عن ااش  ا   

ی خو     ید ور تبعید، موطن اندیشه ک د، 

اطوو   وو ای    د  وور دایوووی اقوون ک خسوو    

ش ک شود د  ثاوو  ف ووف   ی  کور ا      

 .ش حش  دهد

 کتاب
Kostas Axelos, L'Exil est la 

patrie de la pensée, Rue 

d'ulm, Paris, 2015. 



 

 

 

 

 

 

 

ژف ایپپ  ( IFRI) الملپپف ف اهسپپ  ی فاابپپب بی  سسپپ ؤ فیلیپپم رپپدفا ژفپپژفهش ر ا  پپ   ر

تدان بژ رسژرح  بپ   ک  ری شها ژئوپولیتیک برای نادانف  ن نژر  بژ عندان  م اه بژ طنِز 

گ ژاهپ،ش بپ  ژایسپف رم پدی کلیپ،ی ژف فاابپب   پ  بپ   ها ژئوپولیتیک برای مبتدی

ی   پژی سپژ رژن رلپف تپژ دپخ ر،اخلپ  آبی   پژی کپ ه ردفیفأ الملف ر ژاختپ   ا  ر بی 

یژ گ اه ب یکز )ر تمف ب  ب  یپفش  شی افارژ یژ سژ اکژف ا بنیژژ ژی اتحژژی  شب  ژاستژه 

ارپدا   یژ سیژسف خپژفجی چپی  ا یپژ رپ،ی یف شفاسی ش  ن،ش چی  ا آف یقژی جندبی(

 ژی ژقیپخش فانپ  ا  تع یف . ...عمدری ژف سطح ج ژهی تژ دتژ اقتصژژ ربتنی ب  همف ا

هظ  رپ  ر متپ ی    ژی ای  کتژب  ستن،. ارپژ بپ  رختص   م اه بژ رثژ  ا  جمل  رزیف

آریزی  مچدن ر ژج تش لیب الیزه ک ژن ژاژ ا  ارتیژ  ای  اث  آهجژسف ک  رسژئف رجژژل 

بح ان ااد، رد  افارژییش یپدفاش فا بپژ اسپنژژ ا رپ،افل تحلیپف ا ست، ژف سطح ج ژهیش 

 .کن، ب فسی ری

 کتاب
Philippe Moreau Defarge, La géopolitique 

pour les nuls, First, Paris, 2019. 



 

 

 

ی  آورده حال دوام هاست زن و شوهرند. آنچه زندگِی تابهه کوسته سال مارگریتا و کارلو پنته

کهه مربهوب بهه آنهاسهت  است. ایه  دو چیهز درحالیکند دو چیز  آنها را دچار بحران می

خیلی هم در اختیار آنها نیست و مشکل اساسی در همی  است. ایه  دو مشهکل ارارتنهد 

یی بخهرد کهه اراتهر از  خواههد خانهه مارگریتا از کارلو که استاد دانشگاه اسهت می. ۱از: 

ی  ی رابطهه ی شهایهه هگیرد کهه دیگهر دربهار  مارگریتا تصمیم می. ۲ی مالی آنهاست و  بنیه

کارلو با یکی از دخترهای دانشجو، خودش را به نشنیدن نزند. اینکهه آیها مارگریتها ا ه  

له در پی چیست چنان أ شایهه را باور کرده یا چقدر از آن ناراحت است یا با طرح ای  مس

اننهده انوان خو  قضاوت به مها بههشویم  ی روایت داستان ارائه شده که متوجه می در نحوه

ی دیِد هر یک از ایه  دو  بار از زاویه طراانه و هر سپرده شده است. نویسنده با روایت بی

طراهی خهود را ح ه   چکانی مواه  شهده بی و همچنی  با دادن اط اات به  ورت قطره

دهد که مشهک ت ایه  زو   کند. اهمیت دیگر داستان در ای  است که نویسنده نشان می

ثیر مسهتقیم أ تهر بهه ته ی آنهاست و در بهدی ک ن راتر از ارادها ،و در نتیجه ،شمول جهان

خهوبی در رمهان  ه هها پرداختهه. او به اجتمااِی جهانی بر خانواده۔  های اقتصادی بحران

با بحران مالی که بااه  ااهزای  قیمهت   دهد که ناتوانی ای  زو  در خرید خانه نشان می

 .زمی  و مسک  شده ارتراب مستقیم دارد

یی روانشناسهی و  گذرد، سردبیر مجله یرولی در می ن، شهری که رمان در آن میمارکو میس

 .ی اصر( است )به مهنی روزنامه کورییره دلال سرای  نویس سرویس ارهنگی روزنامه ستون

 .Marco Missiroli, Chaque fidélité, Calman Lévy, Paris, 2019 رمان



 

 

 

 
ظاهر  بخش  ا  راشان  اشایرای بش ی اسرائیلی در شش   راشل شالیتا، بانوی نویسنده

شششا  ا  هشش  ها   اایراهای گویششد  شش  گرخشش  شخ ششی  اتفششا ش ششش     را بششا  ای

یی اسش  بش  نشاب تد؛یشد   اتفا تند، در یک خیز اشتر ند   آ  ه  اوضشو  ییییشده

اسش  و   جنگل و خرس خواست  باشد. عنوا  راا  ه     در  با  اصلی گرخ  خود 

ن  »المثل یهودِی  ( ا  ضربخسسی که جلو جنگل را گسفتهده ی فرانسوی ش در تریم 

 ش   یشود نشدارد.    گرفت  شده    حا ی ا  هیچ اس ، ا  خیزی «ینگلی، ن  خرسی

اکششانی اسشش ،  شش  حسششی اسشش  حاصششل  نششدگی در تد؛یششد.  جششا بیایششه هششیچ در این

تشی، انشد، هریشک بش  عل های راا     هم  ا  اسرائیل بش  آاریکشا  وخیده شخ ی 

س   ش     ایه در حالی «یر اس  ا  دد    ح »بینند     خواب هراسناک ینگل ای

 ش   شابوج ینگشل  ،اکا  بشود  . بی«در اسرائیل ینگلی اگر هس  ا نوعی اس »

ششود ااننشد  های دیگشری ای سا  اششکتش   یرسش  سدب ،باشد اییی ا  آ   است؛اره

 .توا  یاف     یاسخ قط؛ی برای  نمیالی ؤ اب. س ال ا  هوی ، ا  اینک  ا   جا آادهؤ س

ها    شاید بتوانی  ییشاب اصشلی راشا  را  ش  نویسشنده  وششیده بشا یرداخش  شخ شی 

شا  ب  اا انتقل  ند در ایه یمل  بجویی : اا یشی  ا  آنکش  بش  یشایی ت؛لش    ندگی

 .داشت  باشی ، ب  ر شی ا   یسته ت؛ل  داری 

 .Rachel Shalita, L'Ours qui cache la forêt, L'Antilope, Paris, 2019 رمان



 

 

 

 

 

 کتاب و فیلم مستند

 

فیلم ( Arte) ی آرته ، که شبکهقوانین سرمایهژرار موردیا و برتران روته در کتابشان 

از آن ساخت و در شش اپیزود آن را پخش کررد،  کار، دستمزد، سودمستندی به نام 

با استفاده از آرای پژوهشگرانی از اروپا و آمریکا و آفریقا و چین به مسائلی مانند 

المللری، ایاراد برابرری کامر  زن و  محیطی، نظارت بر امور مالی بین بحران زیست

بپردازنرد و  «تصادیمفاهیم بنیادین اق»اند به  لفان بنا داشتهؤ پردازند. م مرد و... می

اند یا سندیکالیست هستند یا از  پژوهشگرانی که برای همکاری در اثرشان برگزیده

  .ی روشنفکران مترقی آیند و یا از نحله های اجتماعی می جنبش
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 انیفستم

تروان  اگر پرسش اصلی این است که چگونه این نظرها را به عم  آوریرم میاما 

یا بهتر بگویم مانیفستی اشاره کرد که الکسیس کوکیه، ناتران لروگران و    به مقاله

ترردوین ( CADTM) رواهررای نررا ی ابطرراو وام اریررت توسررن از اعکررای کمیترره

نیرویی از چپ »اندهی ح ، ایااد و سازم اند. این نویسندگان برآنند که راه کرده

ی  است که در گام اوو بخواهد از اتحادیره «های لیبراو مردمِی مخالف با دولت

کنند  زردها در فرانسه یاد می عنوان مثاو از جنبش جلیقه اروپا خارج شود. و به

که مطالباتش در مواجهه برا دولتری لیبرراو شرک  گرفتره کره خردماتش را بره 

هرای لیبرراو،  رت چپ مردمرِی مخرالف برا دولتدهد. عبا ثروتمندها ارائه می

هرای سوسیالیسرتِی  آیرد کره دولت عبارت کلیدی است چراکه از این آگاهی می

های  اند و نه دولت مسلت بوده های لیبراو تاکنون روی کار آمده در اروپا دولت

 .ی آماو سوسیالیستی آورنده فراهم

هشرگران علروم انسرانی در ، انامنری اسرت از پژو رواهای نا ی ابطاو وام کمیته

کشرورهای فقیرر یرا به المللی  های مالی بین سسهؤ مهای  اروپا که برای ابطاو وام

 ی اینترنتی خود با عنروان هایش را در ماله کند و تحلی  مبارزه میدر حاو رشد 

ReCommonsEurope اش  ترجمره اروپا را به مردمش برگردانیمشود به  که می

 :کند وبسایتش به نشانی زیر منتشر میکرد به رایگان در 

www.cadtm.org 

 :توانید به این نشانی بیابید را می الملل نِو مردم اروپا مانیفست برای بین

https://www.cadtm.org/IMG/pdf/recommons-2019-pages.pdf 
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