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یاد آوری
 -1کتاب «مصاف های جهانی شدن سرمایه داری» نوشته سمیرامین که انتشارات هارمات ان در پ اری در 345
صفحه در سال  1996منتشر کرد ،شامل  12بخش است که  9بخش عمده آن در ترجمه این اثر در اختیار خوانندگان
عزیز قرار گرفته است .بخش پیوستار ترجمه کتاب که افزوده من است ،فرصتی است که برای تکمیل بحث های کتاب
از سه مقاله مهم نویسنده کتاب فراهم آمده که در جای خود می تواند برای پژوهشگران کنجکاو مفید باشد.
سمیرامین نیم قرن است که در زمین ه چندگان ه مس ئله ه ای سیاس ی و اقتص ادی ،ب ه وی ژه کالبدش کافی ن اموزونی
رش د نم ام س رمایه داری و سرش ت قط ب بن دی کنن ده آن ب ه پ ژوهش دامن ه دار پرداخت ه و ده ه ا اث ر و مقال ه ه ای
پایه ای که افشاگر پیرامونی شدن جن وب و پ روار ش دن ول آس ای نم ام اس تثمارگر س رمایه داری جه انی اس ت ،ب ه
وجود آورده و پرده از راز عقب ماندگی «شرق» برداشته است.
سمیرامین در نمریه پردازی های اقتصادی و سیاسی از ویژگی خاصی برخ وردار اس ت ک ه او را در س طا جه ان
توجه انگیز و آوازه مند کرده است.
تز دکترای او «انباش ت س رمایه و رش د نی افتگی» ک ه در س ال  1970زی ر عن وان «انباش ت در مقی ا جه انی»
چاپ و منتشر شد ،به میدان آمدن نمریه پرداز بزرگی را نوید م ی داد .آن چ ه در دس تر اس ت گ واهی م ی ده د 28
کتاب ممتاز و  37جلد مجموعه مقاله ها و  46مقاله زبده مرجع از نمونه های برجسته فعالیت های فک ری مبتکران ه
اوست.
امید است که مترجمان جوان کشور ما همت گمارند و حاصل پژوهش های این اندیشمند نامدار را به جامعه کت اب
خوان ایرانی پیشکش کنند.
 -2ترجمه نیمی از بخش های این کتاب از یک دهه پیش ب ه ت دریج در زم ان ه ای مختل ف در «کت اب توس عه» و
مجله «فرهنگ توس عه» ب ه چ اپ رس ید و ی ا در س ایت ه ای «نگ رش»« ،اخب ار روز» منتش ر ش د و این ک یکج ا در
اختیار عالقمندان قرار می گیرد.
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