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توتنا تا همیشددا تیت ا دیات د؟اا تیپ دش ددب نًددااا،  ددای   آیا رشددا تصادددای    

یتر   ارن با وجوی آوری  ت ت. دارل  اردس یر ها  فکش  بشت   ش ایا دشییها

توتنا هیچ حا و  شز  رت تحمل د؟ا.  شتی تو ت االال دشی دا  ش ایا نم  یشوناریًا

وجو  بازترها  جایا  هش یو بشت  بقا   یا   و بشت  رشا و جًت تیپ بوی دا رتنا

   ؤتل پیتها  تلویح  یر تیپ دشتو  یلالت 1یتر  ضدشور  هًا؟ا.تصاددای   دش ایا

یتر  نمایانا.  ددش ایاظم د؟ون    ها  چالشدد  وجوی  بشت  نرت یر  دایدا  زیچ

توتنا با وجوی هیچ حا و  شز طایع  بش رشا تصادای  تذعان د؟ا  چشت دا با  ع؟ا  نم 

م دا تز نظ  و تصاداییتنان  ا یرهاشتن  دتذعان با  شگ نهای  خوی خوتها بوی. تدثش 

 با  وت-شاابازنموی نظا     ریتیاتیعا دا  ش ابشت  حفظ تیپ د؟؟ا     تیحما  فعل

ت  یر وری رتبطا  یان ها  دیچیا ششوع با نقل  هموعا روتیتت ت   شینادذشدکًدت

 تنا.تصادایها  تنًان  و جهان طایع  دشی 

توتنیم رشددا یشینا دا  ا      شدز    همگ  حول تیپ تیا هدا تیدروت پیت

 ًددام یب . تا توتخش صشن ددازیم  ؟فدددل تصادددای  رت تز نیازها   ای  تمان بشددش 

  تنشژ بشیتر  تزبهش     ًالزمتشبیب   اوجا شانا دا رشا تصادای تصاداییتنان عمو ا،

  ها  دًاج؟گ  یان دار و  ش ایا یر یهادا  ازشهمچ؟ان. ت ا ت ت تشبیو  وتی ب

  تصادای ها یانظشتغییش تأدیا و جهت  دشی شدشوع با فشوداشد     1791و  1791

تیپ بحث رت  ک ینودلا یات با تلهام تز نظش  تز تصادداییتنان  اینًدل جا .آغاز شدا

تیت ا  ًتیزطیتز  ح   ؟ابع تضاف  دشفباون  توتنا    دا رشا تصادایآغاز دشینا 

یذتر  تش با تنشژ  دماش   ش ایابا تنهام دار بیب میتوتن دا    اع  شاناها آن 2.ابای

نیشوتنا   پیبا تجوی  یر تنشژ   اها  صددشف  تک؟ولوژ یر تنشژ  داک  و تو ددعا

یتر  ها یر وتصع با نفع دایاتر  یرتز ات  ش ایاتصاددای  بش دیم.  دکپ دوتا   آن

 یشفا؟ا.دشینا  و تمام علوم و شوتها رت یر تیپ رت اا ناییا    ت االال   
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ف عشی  ت؟ایفشت  ثابارت با تنفدالو تصاداییتنان  عمولا،  یتنشدم؟اتن ا ی دط  دا یر

از  ؟ابع   عمولا، تناشار ی یابا یر حال  دا تثشتتد؟؟ا دا حهم تصادای یًاشش     

  نًا تنفدال  تش شدک  بیانبا  3د؟ا.دیات   داهب  ا یتول   ددشف تنشژ ایدشبپ 

روی. تش تز رشددا تصادددای  بالا   با نشخ  آهًدداا ؟ابع  تثشتتیها دا  رخ    ز ان

حا  وصا  تصادددای با یًدداشش خوی تیت ا تفاا دا   تتفاق  تنفدددال  طله ه؟گا  

دلان یر   تصادددای یاتنظش  4یابا.با صددورت  طله داهب    ؟ابع  یها  تثشتت  

یتخل     تولیا ناخال حهم و فعالیت تصادای  رت با  حا اا یتر  دشایاان  تز  ش ایا

(GDP    تناتز )ت تولیا شا  یر یک   دالاها و خا اییشنا  دا ترزش بازتر  الانا

  ها؟ایهز    دشف ها ؟ایهز   خدوص یذتر  ناخال تصاددای رت با تفزوین  دش ایا

و تدثش  هاتیشچا حکو تت ددت دا  یهدا. یفا؟ تشتز تهدار  نشددان   و  یولا 

 شکلات علم  تنا  شفاایدذ آن رت  تتصادداییتنان یر  دشت دش جهان با طور یًداشی 

 تیفعال هموع تز   قیشدداخ  یص  قیاس با ع؟وتن پیتز ت ت ددافای  ب؟یایی؟  یر وری

 5وجوی یتری.  تصادای

شف و  د  رشا تصادای  یانو    تناشار دشبپ و رشا تصادای وتیشتی   یان رشدا

  تنفدال با یر  وری  ًئلا  و یتنشدگاه  یفامان عمو هش یو تغلب یر   ایتول  تنشژ

  بشخ  6یشینا.ها رت  وجب   یم  ددشیر شددونا  دا تنوتع و تصًددامهم تلفیه   

تنا.  ددایش نیز با ترتااط  هموع تقاضددا با  دددشف  وتی خام توجا دشی ها تصاددداییتن

تبهام دل   ا  دانشو    شبوطا  ؟اشش اتیتیب شتاا، یر  تنفدال با  شتاط میفاهو   هاتیا 

 یها. رت دیشت ون تیپ  ًئلا بازتاب   
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  . تیتر 2119کا )بشحًب بکب و بشحًب  ؟اع(   دشف تنشژ  تولیا یر ت شی

 2119تناتز تنشژ   الانا بشت   ال تطلاعات تنشژ   چشم

 دوترییلیون ب  ت  یو 7979دل = 

 
U.S. Primary energy consumption by source and sector, 7102. 

Energy Information Administration, Annual Energy Outlook for 

7102. 

   شور  جا ع نا اهانس  و ترتئا  هاا یت پیو یرک ت تشدیب   قالا پیتهداف 

 یر  ط   ااحثا پیت ت. ت  تجاماع  و تو عا  رشدا تصاددای   تنشژ  یان بش روتبط

 با تیپ هًا؟ا.  ا نظشثشوت و صارت  شتیز دش هشج و  شج شدا  ت ت و   دیال   عمل

 عاارتتیات نایصیه و نظش با تو ددلبا  هاتز ت دداالال  اریبًدد  فکش حال  با لحاظ 

رت با    شیم تغلب  فهوم  دددشف تنشژد؟؟ا.  ددشیریم  رت تقویت   د؟؟ا   یمشت 

ها تز تمایزتت  هم یها آنیتن؟ا  دا نشان    عایل    ز تنشژ بشیتر  تبهش  تصدطلا 

 دا تنشژ  وتصعا با چا  ع؟ا ت ددت    یا حا  تیپتنشژ حًدداباتر    عملکشییر نحو 

 شقطبا بازی  و    ان؟ا تنشژ  میتز تصاداییتنان یر وری  فاه  اریبًد. ًدا؟اه تطلاعب 
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   ددشیریم  بشت وتفش   هافشصددت تنایشدد؟ا  دا   کاتنانیزی افاوت تز ف اریبًدد

بشت  تلاش   حااج  میو  فاه فیتعار شدداکا تز پید؟ا. ت   هداییت  ترشدداداا؟دیب

با رت   و رشددا تصادددای  تنشژ  یانرتبطا  تی اه جا پییر ت  دداز  ت ددت.شددفاف

صحات یر وری تنفدال  ع؟ایتر ت ت  یر عیپ تأدیا بش دا  های حوز    دازبشجًداا

   بشر  ییر رتبطا با تصاداکلات ب؟یاییپ بشت  ت ا؟ای با تیپ  فهوم بشخ  حاوی و  شد

 د؟م.  

 نقش اساسی تبدیل انرژی
بش  ًائل  کالف فشتوتن  یر وری  اهیت ت دت دا  ت  ایچید     احث ددشف تنشژ

   دددشف تنشژ ها یر وریها و  دداز انیذتری. وصا  تدثش حکو تتمان تنگشددت   

دا  یه؟ا ترجاع    ایتول   دددشف تنشژ عیار  با نام با د؟؟ا   عمولا،  صددحات  

ازنمای    دیشی؟  بت داحالا ای لیتاا هیچ باونرت   تنشژ ؟ابعتز   می ًداق  ت دافای 

نفت خام یر  شیو تقط شویا ی ؟گ یر نزغال دوزتنان شدا ل  ای ددشف تول 9د؟ا.  

کال نیًا؟ا  ب؟ابشیپ با تش با خوی  خوی  وی ؟ا  تنشژ  یا. تشکال تولت ت شگا یدالا

تا  می وزتن غال رت  ز ثال   بشت . یاب؟او ت داحالا    شدونا   لیتاا  تنشژ  یاثانو

تا  می؟د   تقطیشرت  خام و نفت م ید؟ لیبکدار حداصددل رت با بشق تاا  تنشژ میباوتن

یر   ؟اهًددا  تنشژ  یا دد؟گ و نفت خام  تشددکال تول. زغالمید؟ ایتول پیب؟ز میباوتن

توتن؟ا    زین ای ؟ابع ثانو شونا. یر نظش یشفاا   ایثانو  تشکال پیبشق و ب؟ز دا  حال

ع ع؟وتن  ؟اب تحت جمعا،شونا  دا  لیتاا ی نها ها بشیتر بهش و  داردشیها شیبا  دا

خویشان  ایتول تنشژ دا تمام  ؟ابع  دشی ایدأت بایاحال  پیا. با تنشو ثالث ش؟اخاا  

 ولیاترو  هم رفاا چ؟اتن هم  ب؟ابشیپهًا؟ا   عتییر طا ت داحالاتو  هایلتاا  هاینا

   ددازی نفت رت  نیًددا؟دا. بشت   ثدال  هیارودشب؟ات ییاهان و جانورتن  شی  دا 

ب آ  هاو  ولکول  ایخورشدد  با تنشژ ازیدا ن ت ددت فاو دد؟از   یاثانو  فشآوری 
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تشددار   حًدداباتر  تنشژ  عمول   هاروش   هم بشت  با چالشدد تیوتصع پییتری. ت

 ت ت. کوک ش  لحاظ نظش با   تنشژ تز ایتول  د؟ا:  فهوم شکل  

 ئ  جز  ؟یگزیوجوی یتری: روش جا ایتول  تنشژ  شییتنداتز   بشت جیروش رت یو

  یهم. ه؟گا   یتوض  ثالها رت با چ؟ا آن ایتجاز  یه 9. کیزیف  تنشژ  حاوت و روش 

 با تبشبش   دداییبا ایتول  تنشژ د؟ا دار    دد؟گ زغالتنان با  ددوز بشق شویا یدا ن

 زیچهما ها  فًیل  شوی. دس یر  وری  وختیوی   ت دت دا    د؟گزغال  تنشژ

  ژتنشرت و آن   مید؟ ثات   می وزتن دا    وتی  رتآ دان ت ت: فقط  قاتر  اریبًد

و  ایبای  خورشددنیشو  ان؟ا   شیدذایتها   ؟ابع تنشژ  بشت تی. ت ا وضددعمینا    ایتول

  د؟؟ا بشق   ایتول   ؟ابع تنشژ پیحدال ددا تعیپ یر  شتیت ددت  ز تش ایدچید  آب

شددویم. یر روش  حاوت  تنشژ  فیزیک    ددوزی. با یو روش بالا وتری   نم  زیچچیه

 م ی؟د   حًدداب ایتول  تنشژصددشفا، تنشژ  تلکاشیک  تولیاشددا  تو ددط تیپ  ؟ابع رت 

آیا. تیپ روش تو ط با شدمار     تنشژ ت  تزشدا یلتاا شدکل آشدکارتیشچا بشق 

ری  و شیدذایتها  ؟ابع تز   دددشف تنشژ  شییتناتز   بشت  تنشژ  تلمللپیآژتنس ب

شا  تز ایدا بشق تول مید؟ وتنموی     جزئ  ؟یگزییر روش جا ییشی.صشتر    ت افای 

یه  رت بشت  تیپ دارخانا فشض بعا بازو  آیدا     فشضدد  حشترت شویدا ین کید

یرصا باشا  دس بشق تولیاشا   21ییشیم. بشت   ثال  تیش تیپ دارخانا یترت  بازی    

 ایتول  بشت ازی وری ن  یاتول   وری  تنشژ پییر ت د؟یم.رت یر ضددشیب د؟ج ضددشب   

  ؟یگزیروش جا پیت 1 ومیداشول بیایتش ت ددت. شددشدت بشد؟ج بشتبش بزرگ  بشق آن

دا   تصل لییل 7با دار بشی  ت ت. ویخ عمو    جهان  تنشژ  هایر یزترش ئ  رتجز

   تز افاوت  توتن؟ا با بشآوریها ت ددت دا   پیتتهمیت یترنا  هدا تفداوت پیتچشت 

  ها تنشژ بششددات دا با ی دشددورها  بشت ژ یو ؟هش شددونا  با  تنشژ  دددشف

 تتکا یترنا. شیدذایتها

                                                      

1 British Petroleum 
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 پیتش ت ت  ت ا ت یدا داتم روش صح بپش ددیمو  میحث د؟ب میتوتن   شدایهم  ا

 فشت و   وتصعیت. یر شییی   ا ینای با تما   کالما رت  تنایشدا   ممون  حور خط 

  ژتنش تهمیت یترنا. حقیقاا،   هًا؟ا داتنشژ  هالیفقط تاا   آ ارحًاباتر   جهان

 تابب همچون عتییر طا ویاد  هاانیتز جش ش یدذایتها تز  ؟ابعشددا  ایتول  کیتلکاش

شوی. تمشدز غشنا  حاصل   یر دشت  اها   دا  ی هاو رویخانا پیبا ز  ایخورشد

تز   تنشژ ها یلتاا  ًددالزمها آن بیدشیتزش و دالا ها  فًددیل  یر نقاط ددوخت

ها رت ت اکشتج و  پس  وخت پیت   دا نکًتبوی  تنًدان   دارشویآلات و نیپ اشد

  زیچدا تیپتز ها دیب تتفاق پیت تمام. دشینا   ؟اقل   خاصدد رت بدا  کان هداآن

 دشف  تز  ؟ظشفکش ت. یتینا  رو    یوو نمویترها ثات شد هااهای د دوزتنا  و یر 

رت  مکپ   تصادددای ها یترت دا تمام فعال  تنشژ ها و تاایل هاانیجش ا یتول  تنشژ

 ااا تش جیو ناا   شیریم  بشت رت وتفش   هافشصت پید؟ا. همچ؟   د؟هانا  ن از  

ا یه؟ا د   ها نشاندا تصاداییتنان و ر انا  د؟ا. ه؟گا    هاییت  یر یفامان عمو 

 یر وتصعییشی  فاصددلا      دددشف تنشژ  ؟ح؟  تز  ناخال  یتخل ایتول ؟ح؟  رشددا 

 11.ییشیفاصلا    ایتول  تز  دشف تنشژ  ناخال  یتخل ایرشا تول یه؟ا دا   نشدان

تز   د؟ا دا رشدا تصادای ثابت   نحو بات؟ها همیپ د؟؟ا دا  ها  دپس فشض  آن

 شا  ت ت.  ؟فدل بشیتر  تز تنشژ بهش 

یلیل ت ش  بشر   تهمیت تنشژ  یر یرک   ت ت. بشت د؟؟ا یمشت  شایات،فشض  پیت

وتن ؟رت با ع  تنشژ میتوتن   عمو ا، .د؟ا دمک   تش فشت ددو  تصاددایت  و دیعز ی؟ا

ف  کال  کیزیف  هانظام  یانیر  اتوتن دا    مید؟ فیت  حاوی حشدت تعشاحدالد

  ی ایمیش همچون  وجوی یتشاا باشا  اریبً یر تشکال  کالف وتنات ریوبال شدوی.  

 نیز  تز تنشژ  خاصدد فیبا تعش  حا ذیل  ها. ت داالالیلو داانًد  ج؟اشد   حشترت

 عی؟  تز تشکال  هًا؟ا دا  ت دا  تیپ وتصعیت با وتبًداا ها فقطا؛ آننناتر  بًداگ

توتن با  رت   ی ایمیش  ع؟وتن  ثال  تنشژبا شوی. لیتاا گشیی تشکالتوتنا با     تنشژ
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ت ر  ا  ددوخت  اشددیپ   وتورهاوصا  دا  تتفاص  ؛ هماندشی لیتاا  کی کان  تنشژ

؟ا  رخ د؟ایل   ها تا وزتن؟ا و تنشژ  یش ای  حاصلا رت با حشدت  کانیک  چشخ  

 ان؟ا  ؛انوش لیتاا  کیتلکاش  ا با تنشژ؟توتن   نیز  کیو  کان یش ای   تنشژ یها.  

و تز تنشژ  بکار حاصلا بشت   ا؟ دوزتنرت    د؟گ زغال  بشق  هاشویا یدا ن  ز ان

د؟ا. تمشدز تنحدددار  بش  دددشف د؟؟ا دا بشق تولیا   رتنان  ولا  ت ددافای    

باشدد؟ا  دا لا،  انیت ددا  حور ع؟اصددش  بایادا  ها  تنشژ  رتتیپ تاایل تنشژ  تولیا 

 رتنا.ییشی و با حاشیا   ناییا    

الزم  ًدددالاها   ایتول تادول   تدددور  تز  اایلاصابل  تصادددای ها تشتد؟ب تمام

  ی؟هانا  تنًددان ها د؟بیر تمام   . تنشژهًددا؟اتز  ؟ابع  کالف  ها  تنشژ تاایل

  وزتنایم تز یور خارج دا  ؟ابع طایع  رت یر نیشویا  ایی  دس تز تیپبات. شدا  ت 

ها  بشش   مکپ شدوی. جشیان تنشژ  یر خلال تجزت  یونایون تمان  تمام د؟بنم 

ها  یشی   باز د؟ا  همچون رتن؟ای  تا خوتربارفشوشدد   تی؟اشنترت تًددهیدل   

 پیت باعاشقانا یر  احل.   هاتنان ر انو خو  ونیزیتلو  هابینماویائوی   تماشا  

جات دشی   بشیتر  تز تنشژ بهش توتن تز  نمرت   تصادددای  هاتیفعال  ب؟یاییپ  ع؟دا 

تنگار تز تصادای بکوتهیم دا دا لا، با خارج تز صوتنیپ فیزیک یام بگذتری؛ آشکارت  شتیز

یقا، همیپ  همل آشکار د؟؟ا دا یصتلویحا، تشار      تصادداییات نظش همل. ت ا بشخ  

  هاتیتز  حاوی   د؟وعطور بارت  دارو  ای ش ا هاتوتنا یر وتصع تتفاق بیفاا: آن  

صطع و تصادددای  کیزیفعلم  عملدا، هشیوندا دیونا  رت  یانو   د؟؟دا جدات    تنشژ

یاه  بشت  تکیا ع؟وتنبا ایتول  تز  دددشف تنشژ  تز تصاددداییتنان  اریبًدد 11.د؟؟ا  

و   د؟؟ا ت ددافای     تصادددای  ؟اهایبش فشآ  تنشژ   تأثیشیذتر ان[ نحو ]فهمید

تز  تما    هزتی د؟؟ا دا یویا زنای   ا یر صلمشو  باطور  تظاهش    بیتشتبایپ

ها  تنشژ  جشیان یتری. یر عوض تمشدز تنحدار  بش  دشف تولیا  بایا بش  حاوییت

ای  ه تنشژ تمام ع؟وتن  هموع دلبا دا م نا م تأدیا د؟ی   جشیان دلچا تهمیت آن
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 گش ی. با عاارت یشویتعشیف     تناشا  لی ا تاا  تصاددای  هاتیفعال هیدا تز طش

  تمشدز ان دداز دا تمان رت  مکپ    تنشژها  ت دداحالاو  هانایبش جش دل انیجش

ا ت ددت د AFRیا  1نشخ جشیان دلبا آن    شتاطدمیت باتهمیت ییگش   .د؟ا  

  بالاتش AFR  طور دلباتش جوت ع ثشوتم؟ا  دد؟ها.جشیان دل رت یر وتحا ز ان   

تز ثشوت  ازتی رت   تشبیب شیوتن؟ا  قایت ها  آنیترنا؛ یع؟   شتشینًددات با جوت ع فق

تز   حال  بکب بزری پید؟؟ا. با ت عیو توز ایتول    دددشف  هاترزش لبیر صا  وتصع

  طی حًددتیو ز  تصادددای   تجاماع ها اررفته صددورتبا  همچ؟یپثشوت  پیت

 .ایآ  یر

  نشژت تیفید تیتهم ها بشیر ترتااط با آن ایبا  هایلتاا ت ددا دد بش نقب  علاو 

  ایشیپتز  تشدشبازی ها آن  تنشژ  با هم بشتبش نیًا؟ا. بشخ  تز  ؟ابع تولیا تأدیا د؟یم.

 ایتول تش .  ایشیپ  بشق بیبد؟؟احاصدل     تشبیب  کیدار  کان   هًدا؟ا. بشخ

 با طور  او ط  2119 اعت بشق یر  ال  لووتتید کی ایع؟وتن  ثال  تولد؟؟ا. با  

تز  BTU 465 11و   عییاز طا ( تزBTU) ی ایدادانیبش حشترت وتحدا 912 9 بدا

بازی  یرصددا  25 یترت  اا،یتقش  عییاز طا  بش تیپ ت دداس 12.یتشددت ازی دد؟گ نزغال

 2 لیوتدلاو ت م   تنشژ  افکشهمان  قاتر بشق ت ت.  ای ؟گ یر تولالتز زغ بیشداش 

مان ت  و تو عا  رشدا تصادای  بشت   هم  ژییرت و   ؟اع تنشژ کی نیشو  تشتدم

دشی دا  فییر وتحا  ط  تعش  رت با ع؟وتن شار تنشژ نیشو تشتدمتو  13.ش؟ا ای  دشی

دشی  ت ددت دا  تیعا ت ددمیلوی. شدد آزتی   ؟اع تنشژ کی لیتاا ؟ایتوتنا یر فشت  

  تشبیب نیشو چون تشتدم    هم هًا؟ا  یترای ش ا  بشت ویژ   بالیفً  ها وخت

ا تولیا تش بنیشو  بیبیترنا. تشتدم  ایبای و خورش همچون   ؟ابع تنشژ شینًات با  ا

                                                      

1 Aggregate Flow Rate 

2 Vaclav Smil 
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ش  ییگ  هاتنها ا.  قیاسد؟ا  و یر نایها با  ددویها  بالاتش    تش دمک   بیب

 نشژ تت ت دا  ؟ابع  پیت  ت ددا     ت ا نکااهًدا؟اتددور صابل  تنشژ تیفیدبشت  

یرک شت  بیتشاا باش؟ا. ت؟ها رت     افاوت اریبًد صدفاتو  داربشیهاتوتن؟ا     عیطا

 ای دددشف تول های  ت ددت دا یر د ها و ت دداحالا  نگشیًدداپ با تاایلهاتفاوت پیت

ویا ر ا دا یپ یام  هم ت ا  عمولا،  غفول  با نظش   با نادا   یر بشیتشاپ تی. آی؟ا  

ًان  ها  یکتمام  ؟ابع تنشژ  رت بایا بشتبش صلماتی دشی  تنگار دا همگ  یترت  ظشفیت

 هًا؟ا.  و  دشف تصادای ایتول یر فشتی؟ا

 ی رشد نوکلاسیکنقایص اساسی در نظریه
 دارتیتیم غالب-لا ددیک   تصادددای  نودتنفدددال  تز نظشیا تیروت  فکش  هاب؟یان

نشدأت  -د؟؟ایتر  حمایت   توضدی  یر  یان تصادداییتنان ترتادس دا تز  دش ایا

ر  وری یبی؟انا عشوتصی فشوضددات غ آلوی  با  طور دلبا کینودلا دد  نظشیا ییشی.  

با  14ناتری.  ؟یببیصارت د چیه تصلا،   ودششمار ت ت  اضیر ها ا و نا ازیار جا ع

 د؟یم:با یل نشًاا تمشدز     فکش دشا  پیت  بش ی؟ا  تصل بکب پییر تحال   پیت

  کیتصاداییتن   1و  رتبشت  دول1751  . یر یها عیتز نظم طا جهالتو   کیزیری ف

  تاویپ رشددا تصادددایچگونگ  وصوع  فیتوصدد  عما  رت بشت  ها ال نکًددایپتز 

 ارد  شویو ن ای ش ا  ایولت ها نهای  ک یودلا دن  یاتز نظش کانًد پییر ت 15.دشی

ا هم ر ا  بشدا  دا یر تصادددای با فشوش   ها یا دالاها  تکمیلبشت  تولیا  داانا 

شدوی  ت ا ت اهلاک یر   ؟هش   تشبیب   داانا با  ایرشدا  دش ا شدونا.تشدیب   

با  تییر نها ییها. تصادا رت داهب    داانا  آنتز   بکشد نیز ای دش ا  های یترت

و هًا؟ا  گشییکبا یتعایل  یر حالترشا و ت اهلاک  داوصا    ر ا   ًداایت  حالا

 ایتول بشت تصادای  د؟ا دا   ت االال کینودلا   یاوجوی ناتری. نظش  تشبیرشدا ب

                                                      

1 Robert Solow 
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 بیع؟وتن تفزتت ت  دا با تک؟ولوژیک شدشفتی اتوم د انیجش از ؟ای  ن ًدامشرشدا 

  ایتول ها  دداانا ت ددت دا    ع؟ باتن تفزتیب پیشددوی. ت   فیدل تعش  وربهش 

  ددولو.   بالا بشوی ان؟ا    ثابت باص  ایتول ها نهدای حدال ددا عیپ توتندا یر   

  طش  GDP شتتییتغ بش ف؟اور رشا  پیت شیتاث ی ش؟ا ا  بشت   رتاضیر ت وتر طش 

کب ب  اروبشو ش کینودلا  افکشتن     ایشیًاشی  پیتحًبا دشی. تیش چا دار تو 

أییا ت رت تو   شکوک بوی دا یر وتصع تعااار تیعاها  اضدیر جیناا  اا؟  بش آن تعظم

 16.دشینانم 

ار و دنیشو   ا ی عمولا، شا ل  ش ا  ایتول  هانهای    ولو  تصل  یانظش بًط یر

ایا ش ای  شییی   صشتر   ؟ا   ا وروی تیپ تحت توصات یاه  . تنشژتناشدا  ف؟اور 

ها  تیپ ت ددت دا نهای   هم ها   هزتی  صلماتی شدوی.خوی  خوی نهای بانفًدا و ف 

توتن؟ا یر شونا  بایپ  ع؟ا دا   ییگش نگشیًاا   تولیا  تا حا زیای   ًاقل تز یک

  ایشونا. نظشهم  پیگزیجا  ایتول  دط حاتدثش  بیتفزت ایحفظ   بشت صدورت لزوم

 پی؟ا  تباش  یچار دماوی  ؟ابع طایع  ا؟یز  یرت ت دا تیش جوت ع   اع  کینودلا 

تشددکال  شیا دد ای تفزتیب بازی   ک یدتک؟ولوژ  نوآور هیتوتن تز طش دماوی رت  

دا  شناتمایل یترنا فشض بگی کی  تصاداییتنان نودلا رت ا با دشی. جاشتن یپ گزیجا

 ایبا اد تمام دار و   ت ت شیدذت کان  ای تز لحاظ   یتراییرتز ات  دش ا  اتریدا

ت ر  اتریداآن ا ؟توتن دا   نهای  رتو   تجاماع تشتیاات دا ت ددتهمیپ  میتنهام یه

حا و  شز  بش رشا    عیرت دا جهان طا ا یت پی ولو ت 19.  دشف د؟یما؟د؟ پیتمدم

 جایگزی؟   ؟ابع طایع  با عوت لتیش : » طش  دشییذتری  بش  ا؟ا  ذیل تصادددای  نم 

 اتوتن  عملا، جهان وجوی ناتری.  " شکل "س تصولا، هیچ ییگش بًدیار آ دان باشا  د

ها فقط یک رخاتی ت ت  نا باون  ؟ابع طایع  با دار خوی تیت ا یها؛ ب؟ابشتیپ تتمام آن

 ؟ابع  تتمامبا  تییتی دا رصابت یر نها  نشان  پیتیشچا  ال تو همچ؟ 19«.فاجعا یک
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تز تصاداییتنان یر وری   اریا بًدرت   تو نگشش دل  یزتر شدا   خوتها ؟هش   عیطا

 .د؟ازیاای  توصیف   با   یترنا  یترای ش ا تحت لوت رشا  نایزیش 

  خوی رت تنگارتنا تز  ع؟ا  تمام تیپ صمایا  دیازتفشوش   حلا ای  اریبً   ال  بشت

ون  تولیا توتنا  طو  د؟  نودلا دیک  دیازتفشوشد    یر نظش بگیشیا. ب؟ا بش نظشیا

 ها تجاق توتن با تفزوینت رت رویدارو بدا هش دماوی  حفظ د؟ا یا ترتقا یها.   دیاز

  هاشفتشددید هیتوتن تز طش رت   شیدشی. دماوی د؟ غلاادماوی داریشتن تش  بش بیب

د؟؟ا  بشطشف نموی. حاصددل    شید؟ ایتول  رت بشت  دارآ اتش  هداددا روش  ف؟

 کتد  با آ وزش داریشتن بشت ایدار  شا  وربهش  توتن با تفزتیبدماوی بشق رت   

توتن  رت   زیچ. هما  جاشتن دشیایجا  ز ان  هاتیتحدت  حداوی ازتیتش دعی ددش

  ها و تصددولا یدشی. ت پیگزیتوتن جا  تناها باون  رت ظاهشت، زیچ. هماجایگزیپ نموی

  زنمایدا تد؟ون شدش  یتی  شدانا   فشوضدات ب؟یاییپ رت یر تصادددای نودلا یک با

افای  ت  وری   و رشا تصادای   دشف تنشژ  یانرتبطا   یتوض  بشتد؟؟ا  و تغلب   

 شا وجوی ناتشاا با  ؟یگزیجا  بشت   کا  فت و حا و  شز هیچ . تیشییشنا  صشتر 

 ت  با  قاییش یر حال تفولدش تًددییر ز  تصادددای  ا حا دس  مکپ خوتها بوی دا

ناک و غیشخط  دا تز خًشتن  حیط  شایات، آشوبزیًت  ا اهایدبا و    عی ؟ابع طا

با عاارت خوی تیت ا یها. رشا با  شونا یتر  ناش    تنشژ  عظیم یر جوت ع  دش ایا

  هاتش یر ناییًدداشی   عیطا  اییر ین  ثااتب  ای نقدددان نظش تز هشصددشف گش یی

ی اشس  یر ایتول ترتقا   تبش شایهم تشبالا بازی بهاش و   ها ف؟اور   وربهش تفزتیب 

 .خوته؟ا بوی

فیزیک دایا یر شددشوع با  ا دمک  ا  یچید  فاناز پیت بدا زیش دشددیان  بشت

تز   تشاخا  ییشنانشأت    کی؟ا یتش ویتز  حاوی بش جایگزی؟  پیتشد؟ا. ب؟یاییپ  

  کی؟ا یتش ویحاوی  د؟ا.  طالعا     ان؟ا یش ا  دار و تنشژرت   شیدا  قای کیزیف

ها  تک؟ولوژیک ها  تنشژ  یر خلال نظامهای  رت بش حاتدثش بازی  جشیان حداوییت
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همگ  یر  1فوتووتلاائیک   هاو  ددلول شویا ی وتور خویرو  ن 17.د؟؟داتحمیدل   

 تشددشفید هًددا؟ا. حاوی  گشیی نوعبا   تنشژ تز نوع کی لیتاا  بشت خوی تیظشف

توتنا  هشیز نم ی  وتور خویرو چی؟ا؛ هغلاا د حاوی پیتوتنا بش ت نم کیدتک؟ولوژ

 پیت  بشت پیشید ات قالیک  تز یر  21باشدا. 2دارنو  یر چشخا   وتور تز تشدشبازی 

دا  ایتول   دشف تنشژ تمامتز   ع؟وتن دًشرت با  تصادای نظام کی بازی  دل هلا  

ها  دل یر با تیعا   پ  بازی  21.مدشی فید؟ا  تعش   ایو بشق رت تول  کیدار  کان

ها  ًددالزم توجا آنشددات لتکدت هًددا؟دا  چشت ددا بهاوی صدابدلط  ز دان بدا

 خوتها دشی.حادم رت  کال  ها  ه؟گفا  ت ت دا نظم تصادای یذتر  ش ایا

 اریبً شییشا  ت ت  تغ  ًاقشخاص    داخاار تنشژ کی یر ت دا جا عا  ه؟گا 

ت  ثشوت و نفوذ خوی شددایات، های  دا بشبدا خداطش طاقات نکاا و یشو آن  تشبیب

یم با توتنشددوی.  ا   ت  یهشددا؟اک تاایل    اک  بش آن  دداخاار هًددا؟ا  با وظیفا

  2111یر  ددال ت  نگا  د؟یم.    وری  بشجًدداا  تخیش آلمان بشت   طالعاتهشبدا

دا   با رت  تناتخت رت  خوی بل؟ادشوتزتنا 3تنقلاب تنشژ   آلمدان بشندا دا حکو دت

 ؟ابع   با  و  تنشژ ایتول شییتغ با  تایلکان  داهب تناشار یازها  بشت  عطشح  جا

 ها با  وفقیتبشنا ا  پی  ت ات   بشت 22.بوی ایبای و خورشدد همچون شیددذایدتهدا

تا  ال   تیلکانا    تناشار یازها1771 ال  با ًای. یر  قادیات دشیی ت   توجهصابل

 13 هم  با شیدذایتها  ؟ابع. یر همان  ال  یبو افااییرصا داهب  29 زتنیبا   2119

 شفتشید تأثیشیذتر هًا؟ا  تعاتی پی. تیش چا تر یانا ایتول  تز  دشف تنشژ  یرصا

دا آلمان با تهاتف   تشا  ت روشپ  ت؟ا ی اوصف شدا  ت دت. با طور فزت  تازیبا

                                                      

1 Photovoltaic  

2 Carnot cycle 

3 Energiewende 
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  تناددا   ه؟گا و . افتی  ی ت نکوتها تعییپ دشی  بوی 2121 ال  بشت دا   میتصل

تأثیشیذتر ددا با نظش  هدای آن  حا  د؟یمد؟داودداو   تعداتی  یرون تیپتش هیعم

تناشددار  ایع؟وتن  ثال  داهب شددا. باهًددا؟اهمشت    میعظ ت ا و تیشها   با آی؟ا  

س د  یر آلمان ششص پیص؟عت  ؟گ توتن عماتا، با فشوداش رت    1771دشبپ تز  ال 

تز   تیلکانا  هشدت  ال یذشاا  تناشار یازهاطول یر  23.تتحای  های نًدات یتیتز 

 ت  رت شکلا  ایبای و خورش  با تنشژ تغییشتت همشت  دشی  ت ت. شییتغ زحمتآلمان با 

با توجا با   شیچشددمگ طشزها با متیص تنا. طش  دشی بشق    شیذخ یر ترتاداط بدا

؟عت دا ص   ًائل  ز ان ش ایو  هاپیت تلاف   د؟؟ا. بشت نو ان   ی آب و هوت طیششت

خوی   هاا تی دشدل دشین   بشت رت آنگلا  شدل حکو ت صدارتعظم   د؟گزغال

وع شش ایا ؟گ جزغال  هات  تز نیشویا با تحاتث  لًلاآلمان یذتشت   تحت فشار

یها:  ترتئا    رت یرس  هم  آلمان  نموناخوی دشی.   تنشژ  بشنا ا   یربا خشتبکار

ازتر بتحت  ؟طه  ش یدذایتها تنشژ   ؟ابعبا   لیفً  ها دوخت ضدشور   ؟یگزیجا

 .دذیشفتنکوتها  صورت عی ش  داف صارهشیز با   یترای ش ا

  ها ثاات تز ب  ناشدد   ؟یگزیجا  عمدا  بشت  هداتیدتز  حداوی گشیی  کی

با  تن؟اتو ها  ثاات ب  پیت ت. ت  رشا تصادای تفشتط همشت  با  طو    طی حًدتیز

د؟؟ا. تثش  تیو تقو تشددایا وجوی رت   عیطا تشدیدب شددوندا تدا ددایاترها  هم

 جذب  عیطا  ایرت تز ین  د؟ا. تصادددایها تنشژ عمل   ذیلد؟؟ا  با شددش  تیتقو

  بشنا. بشت و  دددشف بهش    ایتول ها چشخا  بشت  آن تنشژتز د؟؟ا و  ددپس   

  تلافتتلفات و   یًاشی  طو   با ها ضشورتا،چشخا پیت بش -شایات تنشژ   تصادایها

  هاخًشتن پی. تشوی   یشینا   ؟هشباز   ًتیزطیبا  ح دا های  تنشژ خًدشتن ای

توتن؟ا   ؟ا ب    طیششت تحت. ًدا؟این «ا یفا ب» تدولوژ  ای کیزیف  ؟ظشتز   تنشژ

ها و شوسیتز و زیچتزجملا هما   رتعیطا دویا   هانظام  ددایش  شییشددکلنیشو  

 اریتثشتت بًدد پیت 24.ها و ت؟ابایها  تأ یپ د؟؟ا ددوز آتب یشفادا تا هدا بداداش
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 ا ینای کینودلا   اینظش عماتا، تو دط  بش- تنشژ  تصاددایها  لازم با ناکآشدوب

 25.تناشی د فایت  بشش خیتار تطوریر   تغلب نقب  هم یشچاشونا    تنکار یشفاا و 

ار بًددی  د؟؟ا تیتثشتت تقو ا، شتا یش تتلاف ثابا نظا   شددایات با  یترای ددش دا

 چا رت داآن ها تد؟وند؟؟ا تیدتقو پید؟دا. یر  هموع  ت   ایدرت تولصدارتم؟دا  

ا   دآورنابا وجوی    اینا  عت و جا عا  یطا  یان «کی اابول یًددًددت» اردس 

- نشژو ت وج وی  تو عا تو ط و اایطور دتمان با  حیط زیًتت اس یع؟  دایا و 

  ایین 26.رویتحلیل    یها د؟ا تهمیت نم چا ت دداکشتج   با جایگزی؟  آندا  بش

  ت ا رشا تصادای ها عاور د؟یم تز آن ایت ت دا ناا  تعما  عطفنقاط   یترت  عیطا

  هاآ دداانا آنتز   د؟ا دا بشخ   پیتمددم یر وتصع   ؟یگزیجا هیتز طش نا ا؟اه 

تش  دا تز تمان بشش  حمایت   یًداشی دش یًدتز و  ا شدا؟نقض خوته  بحشتن

 29.د؟ا یر  شض تهایا صشتر خوتها یشفت  

  هااسیطور  شتب یر  قتوتنا با    ؟یگزی. جاایشیرت یر نظش بگ  گشیی  شکل

 رت  ؟یتوتنا  وتی  ع   شایهمفشوش  ازتیرخ یها. د  تصادای تیدوچک و  حاوی فعال

 ددوخت دار  رت جایگزیپ عایهتوتنا  خانا  د؟ا. صدداحب گشیی وتی  پیگزیجدا

یر  دارآ اتش ی روش؟ا بارت  شت میصا  هاتوتنا لا پ ششدت   کید؟ا. ایشد  یش 

شکال ت لاتصل با طور  وصت  توتن؟ا دشورها    بشخ  . و حانمایا پیگزییفاتش خوی جا

 سانویتص   نائورو یرش ید؟؟ا.  لت جز تشددکال ییگش پیگزیجا ثشوت رت یونایون

 ر. ی ازی   دشرنگبحث رت   تصل  ما یپیها دا  رت ترتئا    کیدلا     نموناآرتم

   دا با ع؟وتن دوی دشدداورز بوی فًددفات  فشتوتن شیذخا  نائورو یترت ًددام یصشن ب

س یر و  پیا شانا  ت داکشتج و تکل  با طور یًداشی  شیذخا پیت بالای  یترنا. صیمت

 ال  یر   یر نائوروزنای ت دااناتریتجاز  یتی دا  ش ر دیانا با فشو  جهان  بازترها

خوی رت فًفات  هارتتز یرآ ا حاصل تز ت نائورو  هم  29. دش با فلک بگذتری 1771

 ایتول یر تز طشیه بازترها   ال  دا تخاددداص یتی   بدا صدد؟داوق تعامای عمو 
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 بکبمشت  با فًفات  ه دس تز با صددفش ر ددیانحال   پیبا ت .دشی    یذترای دش ا

 27شات  قوط دشی.باجا ت ااناتری زنای  تأثیشیذتر آندول یر ص؟اوق تعامای  تعظم 

تز  ؟ابع   یها. تیش تمان جهان دل ترتئا   یرجهان   بشت   د؟اآ وز صدددانائورو 

  بازترها هییر دالاها تز طش  یذترایبا  ددش اها رت آن میتوتن نم خال  شددوی   عیطا

 ت یر بل؟ا ات  مکپ ت  ؟یگزیجا .توتن؟ا دول بکورنا .  شیم نممید؟ پیگزیجا   ال

ان  ط  دل تیرتز ا  ؟یگزیباشا  ت ا جا دذیش  ت کانتصاددای تییر  دط  خشی فعال

    حض نیًت.آرزو ؟اتناتفکش چیز  جز 

حداوی جدایگزی؟  رت یر  ددط  خداص    بدا یر نظش یشفاپ  ثدال میتوتن    دا

بشق خوی رت تز   ازهایندا   تصادددای جهان اش یرک د؟یم:به  ادشو ددکود  جهان  

حاوی ب؟یایی؟  بش  یزتن تنشژ  د؟ا.    پی أتد  ایدخورشدد نیشو  دددشف  هیطش

  کیشتلکا  با تنشژ توتن؟اشونا و   ها  خورشیا  جذب   خورشیا  دا تو ط د؟ل

یرصددا  31 تش تزدم  تهار  هافوتوولاائیک شدداشیب .  وجوی یتریانشددو لیتاا ای ف

 انا   باص  تنشژ تشتزد؟؟ا؛    لیبا بشق تاا د؟؟ا رت دا جذب    ایخورشدد  تنشژ

ششفااید  بشت حاوی بازی  نظش  31.روی   ایون صش ز تز ی ت   ع؟وتن یش ا و تشعابا

 پیآخش  دا حا عای یرصدا ت ت   71تش تز فقط دم کیفاوولاائ ها طشتح  پیتش

 دا ایت ا فشض د؟ 31.تنا طابقت با آن نزییک هم نشا با   شدگاهیآز اها  یبآز ا

و یر   حه یتری یکتک؟ولوژ ششفتیخوی با د  یر  وری تعها تبا کیدلا دون  یانظش

 لیتاا یرصددا یر 71یترت  بازی  دا  ی  شددویمهاکیفاوولاائ ای ا  وفه با تول تینها

 وتصع تحقه یاب؟ا حاوی بازی  نظش  یر دا تمام   ا. ه؟گا هًددا؟  ایخورشدد  تنشژ

ا   ت ت  دایخورش ایجا  ها اخت د؟ل ًدالزم بشق  ایتولتش هش چا بیب بیتفزت

ت ت  رشا    حاوی  ًداحت  ط   یترت پیدا ز  جاتز آن. شییی    تشبیب پیز 

  کاا  بش نلت دداالا پینکوتها بوی. ت  مکپ شیادذی ؟ابع تها تکثیشبا   ندا حاوی حا

 هاد؟ا  ت ا آنتأدیا    هًددا؟ا حائز تهمیت شیدذایتها  ها ددا ف؟داور شدز  
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ا  یتر  حل د؟؟ حیط  جهان  رت تحت رژیم تصادای   ش ایاتوتن؟ا بحشتن زیًدتنم 

رشددا تبا  یر تولیا و  دددشف ت ددت. جایگزی؟   پییروغ  وعا دا دا لا،  اک  بش 

 یره؟وز   تشبیبرشا  حیپ تلاش بشت یر  شیادذیتها  ها تنشژها  فًیل  با  وخت

 .خوتها شا ؟هش   دا ل تمان جهان  شتنیچ؟ا صشن با و عشض

ون هیچ باتوتنا    کیتک؟ولوژ  تظاهش د؟؟ا نوآور نا داتعاشه تیپتصاداییتنان 

  یابش دا دا  عاقانا 32.تش ی دت یابابیب« رشدا دیف » ا؟اظش   با « رشدا دمی »

   انا    باص اتریدا زهایچخوی  تیدم وصا   حا ک یبهاوی یتنب و رشددا تک؟ولوژ

صایر نیًددا؟ا یرک چا ت ا آن خوی تیت ا یها. بیتفزتبا توتنا    چیزها  ترزش دول

 نیزها نآ؛ تفاا تتفاق نم ی با صورت جایو کیتک؟ولوژ  ت دت دا نوآور پیت د؟؟ا

  نشژت  وجوی وتبًدداا با   ایتول  یر چشخا شتتیییترنا. تغ ازین  تنشژ  هالیبا تاا

. اهًددا؟و آ وزش  هیتحق  بشت ی دداشسصابل  کیو  کدان ی ایدمیشدد   کیتلکاش

  بشت  نویًا  جایا  رت   دشدت دا پیوتش نشدًاا ت ت و بشنا ادا   ًدینوبشنا ا

. تنیاز ؟ا بشق ت دددار   تیت ا  بشت وتشیخوی دا پ .یتری  با تنشژ ازینتفکش و تایپ 

  هاشنا ایر بها  تنشژ  باون جشیان  ًامش تاایل توتنانم   توجهصابل ششفتید چیه

   ع؟ پیبا ت ها  تنشژ  ت ت بازی   ًالزم جشیان یًاشش صورت بپذیشی.  وتشیدا پ

 لیًهرت ت  بشش وجوی دا  تنشژ ها ت داحالابا  یک تک؟ولوژ شییدا تمام تشدکال تغ

 تنا.ت؟یا د؟؟ا  یرهم   

   شیم و تو ددعا انی  تشبییتنب ب ری فیزیک با لحاظ  کیدتک؟ولوژ شتتییتغ

تا   ای  هًا؟او   تنشژ  هاانیجش نیاز ؟ادا هش یو ریشدا یترنا   تش ولا  های یترت

ها نیز  یزتن  رت دا تیپ جشیان کی؟دا یتش وی حداویخوی تیت دا یه؟دا.  بدا عملکشی

پ ک دد. با د؟اتوتن؟ا یر عیپ حفظ نیشو  دار و  ددش ایا داهب یاب؟ا   حاوی     

 بدًددها توتن تز آن     دافیهمشت  با رشددا د  کیتک؟ولوژ شتتییتغ خوی دوتا  

 پیشت شددهورتز   کیها شویا ی. ن  هًددا؟ا ددکا  ددفت و   تابع حاوی فیزیک دشی
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نقاط   کییها یر نزیها  ها طیه؟ا. آن رت ترتئا   کیتک؟ولوژها  حاوی رشددا نمونا

ها شددایات یشددوتر تز آب یرآ ا  تش آنفت بیبدیشددش و تنا  عله بوی  توج بازی  خوی

 کیوژتک؟ولورشکًاگ     تهًاا  هاشویا ین  بشت  ولا  رتداورها نادا   33ت ت.

 بیو غش بیعه  ها تز تک؟ولوژ  اریو بً  دازی دشرنگ   رت   گشیی  بشجًداا

 طخام خوته؟ا شددا. تناًددا  قولاهمان  باناچار با   همهوشدد   ان؟ا رتداورها گشیی

بش تمام وجوی آن -غایت وتبًاا با دایا و ت اس تنشژ    بایترای دوی  ش ا  یاحاشد

 هیچ باص  نکوتها  انا.  یترای ش اتز و  بگیشیا ت اس رت دایا و  ت ت. آن

 یاهگلخان یانتشار گازها باو رشد  یانرژ ارتباط
یرک   یترنا. بشت  با تنشژ ازین م یتا ییونا دا یهمان   تصادددای  هاتیفعال تمدام

رشا و    تنشژ  یان روتبط احا    الاتیبا نگا  دشین با تصادای ت  صمیا پیتا  بهاش  ع؟

 ش یتخ  ها. یر یهامید؟    بشر   تشبا شکل تنمما  رت   تایلکان  تناشدار یازها

 داپ  حا  با تیتیت ا یتشاا ت تیشچا با نشخ  رو با تفول  احا   الاتیت  رشا تصادای

  شتاط با  ها؟ایهز پ یعلاو  بش ت 34ت ت. افاایداهب  ایتول   ددشف تنشژ   دشتنا

  بازنمای احا   الاتیت   دلتقاضاتش  رت تز دم دهم   دیو داا ایتول   ددشف تنشژ

ا تنا دنایها یشفاا  شدداهاتت پیتز تیتنشددم؟اتن تز تصاددداییتنان و   اریبًدد .د؟؟ا  

ت ا حا  تحلیل   35.تناییگش  ؟فدل شا اددای  تز یکبشیتر  تز تنشژ  و رشدا تصبهش 

شکار رت آ   دذب تیپ روتیت احا  الاتییر تصادای ت تز تغییشتت تنشژ  ب؟یاییپ تجمال 

دم با بازی  تنشژ  بالاتش و تشت  دازی. تصاددای  دا ششوع با ت افای  تز  ؟ابع طایع   

ا ف تنشژ  تولیا  رشا رت تهشبتوتنا حا  یر حیپ داهب  دشد؟ا    نیشو  بیشاش   

  یرک تیپ تعا؟ا تها ب یلتاا با دا دا لا،  د؟یمنگا   ایبا  دشف تولفقط تیش د؟ا. 

دا یر نظش بگیشیم دا . ت ا همیپ خوتها بوی ش مکپیغ  حا ایشددا ویشددوتر فشتی؟ا 

 ایتولرت  تش توتنا بشق بیب وزتنان دمیت دماش  تز یاز طایع  بشت   ثال ه؟وز   
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شکار بلافاصلا آ هایلتاا تیتهم یا آن ؟گ  غالتش  تز زتا  وزتنان  یزتن بیب د؟ا

ت بشت  تش  رتوتن؟ا تنشژ   ددوی ؟ا بیبتش   یشیی.  ؟ابع یترت  تشتدم نیشو  بیب  

ال  ناخ ایتول  ها ع؟اصددش ت ددا تز آن بشخ دا  ها  تصاددای  تاایل د؟؟ا فعالیت

علاو  بش  2 و رتبشت دافمپ 1ت اشن ایوی ان؟ا ی  تصاداییتنان یه؟ا.   لیرت تشک  یتخل

ها  دیفیت تنشژ  یر تحلیل  ؟ظور وصا  تفاوتتنا دا وضدو  نشان یتی با  دایشیپ 

 36.تری  دل یتقاضارشا  ترتااط نزییک  با  احا   الاتییر ت  رشا  دشف تنشژشونا  

 رتنفت   ت تا  ددشف  شتنابشتنگیک احا  رت  الاتیت  1791  یها  تنشژ بحشتن

ها تلاش پیت تمشدز د؟ا. گشیی  عی ؟ابع طا داهب یها و بش تفزتیب بازی  با ت افای  تز

ش تز تش و دارآ اتداک اری  دا بًنا ؟هش شا  عی ددشف یاز طا بیتفزت  دیشخط با

ش هم تکثیو   عیطا یازبا تغییش جهت  همت ددت.  تنشژ   ؟اعبا ع؟وتن   دد؟گلزغا

س تز ددمک دشی. تناشددار دشبپ  توجاصابل ون  ؟دابع تهایادذیش  با داهبروزتفز

با  2116ت  یر تیالات  احا  تا  ال   تناشار یازها  یلکانا2115یر  دال  ییش توج

تاریج  اوصف شا و تناشار یازها  با تیپ داهبت ا  39یرصا داهب یافت. 14 یزتن 

 تشیپ تفزتیبصا تفزتیب یافت دا بیبیر 3بیب تز  یر وتصع 2119ت  یر  ال یلکانا

  رشا تصادای  بشت شایفعال  دا همبیبکب حمل و نقل ب 39ت دت. تخیش  دال 9 یر

 پیت    احا الاتیت شیتخ  ابوی. تهشب  وج پیآخش یر دس  تصددل  قدددش  تهمیت یتری

  تیلکانا  یازها شدداریر تنا  قیاس دلاند؟ا دا داهب    تیتقو تشبیرت ب تنگار 

 ت.ت  ش مکپیغبکشا     تیتولوبا رشدا بش هما چیز دا   تصاددای نظامتحت  عملا،

  یازها تناشددار بیتوتنا با تفزت   ای دددشف و تول بیتفزت  فشددار نا حاوی بشت

 ش شوی. ؟ه کیتک؟ولوژ  و نوآور بازی   ط  دلان بیتفزت بًاشیر   حا  تیلکانا

                                                      

1 David Stern 

2 Robert Kaufmann 
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  و رشا تصادای ایتول   ددشف تنشژ ن   یا ثاا  صو  رتبطا  دلیر  جهان  بشت

 پییها دا ت  کالف نشان   و  ؟اطه دشدورها  وریو  طالعات  اعای یر  وجوی یتری

ششوع با   جهان  یذشاا  نشخ رشا تصادای  چ؟ا یها  یر ط 37ت ت.  علی رتبطا ت ا ا،

بازتاب   جهان   دددشف تنشژرو با تفول رت یر رشددا  نشخ  دا   ت ددتدشی تفتبا 

  ها یوربا    تز دیبترودا  یابزرگ  ان؟ا ژتدپ و تتحای  تصادددایها بشخ . یها  

ا جتنا. تز آنوتری شا   ًپ تیو جمع پییدا اریبا نشخ رشدا بًهمشت    ردوی تصاددای

  صشتر یترنافا ددا    ال  هابکب   ددلطاتصادددایها یر حال حاضددش تحت  پیدا ت

تش یترتن ثشوتم؟ا رت غ؟ عماتا،  ش ایادا  رناآوبا وجوی   رت نا اوتزن  رشا   تلگوها

 ارونا تا باوتن؟بیب تز دیب تا خشخش  یر صشض فشو      شیم عای  ازی. یر  قابل   

  بشت  تصادددای شددشفتید 41د؟؟ا.  ال  پی أرت ت  یتر ای ددش ا ها و بحشتن هاچشخا

  صادددای جهانت 41ت ددت. ر ددیا  با دایان  یوشددکشتشبا تتفاق جا عا  بیصش تیتدثش

تز ها ت ا نشاناباص  تیپ صشن رت با رشدا خوی با نشخ   او دط تیت ا یها   مکپ ت دت 

ا تنوتع  دا چآت    حاوی و  قیا با تیپرشا    ا بشت لیدا داانً دیب بایه  هًدا؟ا

 عقلانیتعام پیو همچ؟با ی ددت آوریم    عیتز جهان طا میتوتن  رت تز  ؟ابع تنشژ  

 .ت ت ت شوز  شا  ال   یترای ش ا  تصادای

 توجاصار  شیع تا  وجب داهب صابلتفاا  ت ا نا آنیتری تز نفس     یترای دش ا

  صشن یذشدداا  یر ط  . تناشددار دشبپ جهانبشددوی  تیلکانا  تناشددار یازها هموع 

 یر  وری  ؟یبخوشبوی  ت ددت.  ایتول  یر  دددشف تنشژ شتتییتغ   بلافدددلنایها

چ؟ایپ  ددال   بشت  تیلکانا  یها  بالا بوی. تناشددار یازها   یر آغازجهان بییش ا

  ایرشا تصاد ها  بالا  تصاددای جهان  با تیپ باور ر یانا داثابت باص   انا  و ری 

  تلمللپی  آژتنس ب2116شوی. یر  ال   ؟فدل مدش   توتنا تز تناشدار یازها   وتصعا،

رشددا  تز  جهان ت ها  یلکانایازل تناشددار تنفدددا»تعلام دشی:  دیشوز ؟اتنا  تنشژ

  2119با بار آوری. یر  ال توتنا     تفاوتچا یو  ال  42«.شا  ت ت اأییت   تصادای
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بشخلاف  43بوی.  ایشدداجهب یر  ددشت ددش جهان شدداها   تیلکانا  تناشددار یازها

 ایب جهان   تناشار خطشتت یش  هشاتریه؟ا  یربار  بیب تز دیب  علم  هایزترش

 44.افتی بیفزت ال صال ت تز بیب  با  دشعا 2119یر  دال    یوبار تیلکانا  یازها

ا  دشی  بوین  ؟فدددل  رشدا رت تز آلویی دا ظاهشت، شدشفااید  تصاددایها  بشخ  حا

تناشار   علوم شا  ت ت دا جاتی شداها بوینا.  2119یر  دال رت تناشدار دشبپ بالاتش 

  هاننکاگان جچا آنتز  تش ایچید اریبً  شکل    تز رشدا تصادای  تایلکان  یازها

 دشینا ت ت.یر تصل تدور   

ار تناش رتجع بات ت دا تدثش نکاگان  ت  ًدئلا  شدیو  پییر وری ت   اتو   زتحم

  تناشددار یازها زتنیها  ها و  دداز انحکو تدا   د؟؟ا. ه؟گا  دشبپ صددحات  

یه؟ا. تیش   تولیا تنهام   ت یر نقطاییشنا  تغلب تیپ دار ر  رت تنداتز    تیلکداندا

ت  رت یر ه؟ا بشدا د؟ا تا دالاهای  رت تولیا نمایا دا ششدا  یر تیالات  احا   دارخانا

   ناش  تز آن دارخانایازها شونا د؟؟ایان تیالات  احا  فشوخاا   بعات، با  ددشف

  جایگزی؟دا   ت ا  ؟ایفشآ پیتشدوی  نا تیالات  احا . با حًداب ه؟ا یذتشداا   

    تولیا با لحاظریتای ددش ا  ها تز هًددااشددشدتو شددوی     ا ینا  ی ایجغشتف

قل  ؟ادار ترزتن  نیشو  ذخایش بزرگیر حال تو عا با   للبا  رت  کشب  طی حًتیز

ر ی  تصادای وتیشتی   شدهوی  یان تناشدار یاز دشبپ و رشداتز    هم ؟اع  د؟؟ا   

  دشف  تز نقطا یازها تناشار  شییتناتز  گش یبا عاارت ی 45.غشب بوی  ت تینیا  

 فقط  ایل چ؟ا  هاششدت  ازی. یر هش صورت یونا تنفدال  رت آشکار نم تصلا، هیچ

  دا ییگش  کانتز تیپ طشف با آن طشف  ؟اقل د؟؟ا  تا تیپرت  ایتول داتم توتن؟دا   

 وجوی یتری.حا   زین ی ایجغشتف جایگزی؟  بشت  بشت  رفاپ باص  نمانا  باشا.

 شگیی  کشییرو   تیلکانا  یازهابا تناشددار تقاضددا     هموعاًددیبش  قا علاو 

  نقطا تا ها ًیش آن وتی خام یر  انیبش جش   رشا تصادای   ای ها ب؟یانیرک   بشت

ر ی بشجًاا ت یر  قالای  ایتز  حققان ت اشتل  . یشوهشوی  امشدز   ددشف  ی نها
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 اایلا  ادشددوره  یان  تلمللپیتهارت ب هیشتز طدا  وتی خام رت   هموع  2112  ددال

  یتکددد ثابا رت  عشف  نموینا  دا با ریدا   ای شددا  بوی تحلیل دشینا  و  فهوم 

شوی. ت داکشتج  وتی خام  وری ت افای  با تفاضا  نهای  یک تصادای تعشیف     جهان

 پیانگی    ناخال  یتخل ایتولیر  بیتفزت یرصددا 11با هش »یشفا؟ا دا  هایها ناآن

  ی ااوریها»ها  آن یر نظش 46.«ابای   بییرصدا تفزت 6 زتنیبا     لریدا   ای [ ]

لا، شا  ت ت هًا؟ا  یا تص یزترش چاآن تش تزدوچک  ششفااید  یر تصادایها تنفدال

  بشت  خام جهان وتی تز تمام یرصا  41 اا،یتقش تکمیپ زینا دا همچ؟یپ«. وجوی ناترنا

شونا  دا نشان   ت اکشتج  گشیی  و خا ات با دشدورها تج؟اسصدایرتت  لیتًده

  تبش  اتیح  توتنا ت اشتتژ    جهان  یا دش ا تلملل ها  بیپیها داهب جشیان  

 1 ا باشا.  حیط زیًتبحشتن تشایا با   اییر 

تنایشددانا خام نفدددال رتجع با ت چشت تیعاها داپییر  وری ت  گشیی ایا یی  بشت

ا  ال     احا  بشت الاتییر ت  با زنای ای: ت ایشیرت یر نظش بگ ذیل هًدا؟ا  وتصعیت

ر یر صشن تخیش ت ت دا چ؟یپ داهب  اتو   با پیتولبشت   ؛ت ت افاایداهب    اوتل

. ت ا  طاوعات شید دیات ها رشا ال تک آنتک احا  یر  الاتیتصادای ت 49.یهارخ   

نا دا ت یا با زنای  تز رشدا تصادددای   ؟فدددل شا  ت ت. تعاشتف با چ؟یپ جار نزی

 طش   حادم توتنگش الار  )دلوتودشت  (   رت بشت تدورصابلیشتناتز غچشدمچیز   

وتصع رو با وخا ت بشوی یر حال  دا  مکپ ت ددت یر   تفشتی عای حیات: دشیخوتها 

   ا دا یر وتصع زنای   ا رت اتش  با بقیتعداتی   یلیداریر بدا فشوش چیزها  بیب

عی؟  ها   کالط و نا یتی  شونا. با تیپ حال  وصا بکشا  حا  ثشوتم؟اتش   بهاوی نم 

                                                      

ا داهب تشار  دشی  بوی دویژ  دشوداکیپ یر حاوی صدا  ال دیب با تیپ نکاا یفا؟  ت دت دا با 1

تلملل   و تتکدا  هش دشددور بدا  وتی غذتی  و تولیا  خویش  بشت  غلاا بش  شددکلات تهدارت بیپ

  هو پ   دیاش دشوداکیپ  تشجماهاها و داریا  زترع  دارخانایتر  ضددشور  ت ددت. نک   ددش ایا

 . م1379دا ا   نشش تفکار  
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داهب  یه؟ا دا  شعت تناشار یازها   مش جهان نشان     دا  دال اییو با  ات 

ی رت  یر وشدوی  و یت اان با روتیت علی  ت اایتناتز دا  دو   داخاا   ت دت   افاای

یشیی.  حیط  دایاتر باشا  بال   توتنا تز لحاظ زیًتیتر    یونا  ش ایادا چاتیپ

 بشت یر بشتبش و ددو ددا  : بایایها ترتئا   تنفدددال  یرس  هم  توهمفشوداشدد  

 فقطیر عشض   تایحاشدد روناهای  اوجا   وصا  یر  وری جهان عظیم  ها شییهاینا

 .شویم   قاو ت د؟یم  چ؟ا  ال 

 ی اجتماعیتسریع بحران و سویه
  دورتوریکو 2119تز دیب فشتر یا  ت ت. یر  ال   طی حًتیبحشتن ز  یاتول  فازها

ها  یشم غیشعای   ایا تفک؟ا  بوی  یشفاار شا و   دا بش فشتز آبصارتم؟ایر ت؟ابای 

  صایرتت دشاورز پ ییر آرژتناشدات آ یب ییا. همان  ال  خشکًال  تاریک  با

و  یشت همشت    ترز عاصات با بحشتنشا دا   ایو  وجب ردوی شا  خشتب دشی رت

یلار تز ص؟اوق  اریهایلی   تش تز یو یهابار یر دم پییو   بشتتا دشور رت  هاور دشی 

   شدز  کای عمول یر آ ششیو غ ایشا  ها خشدکًدال 49.شییبگ وتمدول   تلمللپیب

 دشینیر  اقاعا   و نقب  هم  ددازنا   رت  کال    حدددولات دشدداورز ایتول نیز

و  ها  عما  خشددکًددال 47.د؟؟اتیفا   شددمال  بشت  عزیمت با اجشصدداها هزتر  ه

یت پ  یر دابل توز  یًاشی  علیا حکو ت  شدز با دیپدماوی آب یر تفغانًداان 

و هزترتن  هایپت 51ت ت.ب بشتنگیکاا گانیدشور و همًاهای  رت  یان آن و ت؟ب زی  

ن دا تما هًا؟ا ت نمایب چ؟ادشی  کی مز ان ییگش  فقط خطوط آغازی؟  یرتحول ه

 .دشیو تهشبا خوتها  آن خوتها بوی شاها آی؟ا چ؟ا صشن ط  یر    با نگشتن بشش

 ها ز فاناتز   چپ با  ات طولان  ایش تصاداییتنان ج؟ا و  حیط  ًتیتصاداییتنان ز

  وجوی یتری دا بشخ  ت ا شددوتها تنا.تناقای دشی  کیخطشنداک  افکشتن نودلا دد

  د؟ل 2116یر  ال  د؟؟ا.  تیپ  ًئلا   شدشوع با تغییش نظش خوی یربار  زینکاگان ن
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ضشباه؟گ  با  2111  التز خام  وتی   یشفت دا  ددشف جهان هاینا  تلمللپی ؟ابع ب

 بار نکًایپ  بشت  جهان دارتی   ای »و تفزوی:   رشا دشی  ت ت GDPتز  تش دشیع

ششدت    تصادداییتن ترشددا2119یر  دال  51.«ت دت تخیش رو با داهب رفاا یر صشن

  تز  دشف تنشژ  رشا تصادای تنفدالنوشت دا  2وتئشنس  کیاریننشوژ   1تدوئی؟ور

یر   تلمللپیب د؟لتز  ت عما   یزترش 2119یر  ال  52.«باشا ش مکپی مکپ ت ت غ»

   تیب جهانبار یشفاجعا  ددطو ز ت دیشددگیش تعلام دشی دا   میتصل شتتییتغبداب 

 53«.خوتها بوی«  ابقا یر تما   جوتنب جا عاتغییشتت  دشیع  فشتییش و ب » ًدالزم 

 لیتوت تصلیم  یرد؟فشتنس یک  باددل  دداز دان  لل  احا   شییب 3ش یوتش ویآناون

  ؟یبخوش 54.«میهًا  میتصل شتتییتغ یری ش عمیق  با ا یر » یفت دا 2119ی ا اش 

ها تفشتی و  از ان پیتز ت  اریتیش بً  ت ت  حا یتی  بی؟ م جا  خوی رت با وتصع شتنها

 علیا  ایو تصاد  ا ی    تجاماع عیار  تمام قابلاشونا:   بعالازم ناوتن؟ا  اوجا یام 

 .   یترای ش ا

  یتر   حیاتبا  شی اتر   ش ایایرک تفه بحشتن   بشت  طاقا و جا عا   تزلیتحل

 حیط  تا حا زیای   حددول تفشتی بًیار ثشوتم؟ا  ت ت انا. بحشتن زیًدت باص    

حل دیشدد؟های  بشت  د؟؟ا. هش رت دا  قاییش و ددیع تنشژ  رت ت ددافای  و  دددشف   

 ها  طاقات   تمام و دمال با تفاوتتول  یر وهلا ت شتض وجوی  د؟ون   دا  بدایدا

 نظم دا یذتر با  میحاصل د؟ ؟انیتطم ایبا  شدکددا،. بپشیتزیها آن هاییت  قددش یر

یترتن  دا عماتا  قدش یش ایب جهان   حیط   یر عیپ آ یب زین با  ش ایازیًدت

با دمک با فقشت و طاقات داریش خام      یار  هًا؟اطیح ًدتیز و  دایش فهایا 

ب؟یای -یذتر  و  الیات  بازترها  صیمت   طش غشب هدا توتنگش ددالدار  شددوی.  

                                                      

1 Equinor 

2 Eric Waerness 

3 Antonio Guterres 
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ا، عماتتنا  ت ا دشی   طشتح ها  فًیل با  ؟ظور داهب  ددشف  وخت یونایون  رت

 صا ا خوتها زی.  عای تفشتی با  عاش تنا دا تیپ دیشد؟هایهاتز تیپ وتصعیت غافل بوی 

تش  صو  د؟اشل تجاماع ت اقشتر  یذتر پیت  ها یر طتز توی  حفاظت  رت   ؟ا دب بشت

  هاتحمیل د؟اشلو  ددپس    لیفًدد  ها ددوخت حول عیو توز ایتول ها بش چشخا

د؟؟ا  همان زیان    وی خوی یر یترتن ای ش ا ت ت. ددشف   یر نقطا صیمت  وصت

 هیچ با ؟اًدداینها  هاور توی و   بیفاا  ا  دش زیًددت بیتز تکش تتفاص  دا بایا دس

  وتجا شونا.  نایهان صیمت شوک

با طور توتن رت    ا  جوت ع   ارن   دداخاار طاقات  یترای ددش دالوت  تحدت 

تن یترای.  ا  ش ایترتن ش ایاو  شتنی: دارد؟ان   ادشی میتقً  قولابا  ا   ت یًداشی

 ها ها و شددشدتد؟یم دا چ؟ان یرآ اها  ه؟گفا  رت تز یترتی رت تفشتی  تعشیف   

 شآوری با بتجا؟اب د؟؟ا.    یکًش ی امزیز دار توتن؟ا تزن؟ا دا   خوی با جیب   

یلار یر  ونیلی  11تز  بیخال  ب ثشوتبا   هش دًدد  احا   الاتیت بًدداش   یرایقشت

خوتها بوی؛ دا با  ع؟ا  تنکار یتر )دوچک( ای ددش ا ک ؟قول  ی   ال  هدای یترت

 111یترتن یرآ ا  بیب تز جا نیًددت  چشت دا بشخ   ددش ایا   قیاس یر تیپ ًددئلا

    شاردتدار ی امزی یریترتن ایتز  ش ا  رای. تلااا  بًدیترنایلار یر  دال   یلیون

ا ددت دا جیپ. ت ا نکاا ت ایبزرگ چ؟ا ل  هاشددشدت عا ل شی ا یر  قام  د؟؟ا  

؟ا باون حقوق ًاتوتن ها  آن ؛ضشورت  ناتریدار   شدانسیترتن خوشای دش ا  بشت

  ا رتحاببعا   ؟ا هفااًاتوتن ها  خوی رت حفظ د؟؟ا. آن   د؟ون زنای ط     ر م

 همچونخوی   های و فقط تز یرآ ا حاصل تز یترت بازنشًاا شونا و با باها اس بشونا 

دا  مکپ ت ت  الک آن باش؟ا    و هش ششدا    ت لاک و  ًاغلاتحقوق  ال  هام  

ا عا جبا تتفاق  شیم یر  بیصش تیتدثش  بشت ؟اییز پیحال  ت پیبدا ت د؟؟دا.  زندای

 اد ی دالاها ایزنا   انان و خش  و دارد؟ان هش یو بشت شتنی.  اًتیی داشس نصابل

یب داریشتن بتدثش  پ ییترنا. علاو  بش ت ازیبا حقوق ند؟؟ا  تن رت دولاتر   یترای ش ا
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  رفاپ با  ار ددا  دول بشت  ایی قاتر زد؟؟ا  دا تز دیب یر ب؟دای  وتم زنای    

 یترتنیا ددش ا  با گشیی  زهایچ بش علاو    خانا و ت ددافای  تز دارت تعااار ایخش

شتن داریهمچ؟یپ بشت  جا عا یتری   باص  بش ایدا  ددش ا  . د؟اشل  الباهکار هًددا؟ا

  نایها ؟؟ا.بک  بهاش  زنای طیو ششتبالاتش ی امزی   تقاضادا   ازی   یشوتربًیار 

 شتی؟افبا طور دا ل  دولاتر تفشتیتز   ت ت دا یشو  دوچک توتنگش دالار  نوع  ت ش 

 55ا.تندشی  ده یهپتغییش ی ودشتتیک    بشت ی هش تقاضا با یا   رت ربوی  و 

 ییش جهت  بشت  طی حًتیو ز  ها  هش  الا تلزت ات تجاماعچالب پیت رغمعل 

و   حیط زیًددت ک یی ودشتت  . تمانهًددا؟ابا  ددشعت یر حال رشددا   ایجا

یر  ی خوتها دش حاوی   تاحظا لیر حا صابلدالاشای   ؟ابع طایع  رت    ًایالی دو 

شددب  پی. تزنا   وناید هایپشتشیفق ها رت باپیثشوتم؟اتش تقایش عیپ حال دا همچ؟یپ

  ها: غذت  شددغل   ًددکپ   شتصاتخوتها نموی پی شیم تمددم تمام بشت رت  ت ش دل 

رت  حاوی و  قیا  ثشوت تفزتیب و آ وزش و دشورش.   شتصات تز دویدان   بهاتشددا

  تجاماعبا و  ایثشوت بش  ددش ا اتیتعمال  التوتنا تیپ دار رت با  دداخت.   خوتها 

ت  شا شات ت؟ظیم  دا با بازتر  حاوی و بایها نهامتز تصادای ت  بزری  هان بکبدشی

 قاییش ه؟گفا  رت تز ثشوت  ال    یر  دشت ش جهان یترتنیا دش ا یها.  بقا   تجاز 

ها  تناد  بشت   ویها  شخ رشدا داییپ دا فشصدتن لیدا با یل  د؟؟ا   تنااشدت

    ش بازیر تصادای وتصع  آن  قاییش یذترایتز  دش ایذتری  یزتف یر تخایار آنان   

و آن رت یر بهاوی   د؟؟ا صامدداثشوت رت  پیت بکب تعظم ایها بازن؟دا. حکو دت  

ون با صشفا  قش  خا ات بهاتشا  و ترتئا  هاش داختیز  باز داز   خا ات تجاماع

یرآ ا  جا عا  تخالاف  یتئم د؟اشل توجا وداهب صابلبشت  د؟؟ا.   یذترای ددش ا

 با حاتدثش ی  بشتبش   از ان اییر هش شدشدت  ا حکم باها دا بالاتشیپ حقوقتوتن  

 حاتصل حقوق  حاوی باشا.
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 ا رت   هاخانوتی  همچ؟یپ کیی ودشتتت  ها  جا عاتوی  با تشبی ؟ابع ب  ترتئا با

    اخاار تجاماع  رت تز یترایها نهات خوتها یتی.  دش ابحشتن روزتفزونتز فهش دت 

 آلات دارخانا های  یر  اشددیپینا هم یریدا   و با رفاار با داریشتن با ع؟وتن چشخ

یر  عشض   تشبیب هشچا  هاخانوتی ها   ارن رت  عیوب  دداخاا ت ددت. خانوتی 

 تحًدداس بیگانگ  تز  ت؟ا یو با طور فزت  شددونا شی   تفًدد شنا یی صشتر   ت دداشس

  یها. نظام تصادایر دا ییگش هیچ تهمیا  نم د؟؟ا دا با نظش       حادم  طاقا

 تیتقو ها رت توتنم؟ا خوتها  اخت  روتبط رتد؟ا  خانوتی دا بشت  تفشتی عای  دار   

تاایل شددونا.  ًددئول   نالابا بزریًدد دمک خوتهادشی تاها بچابا و  خوتها دشی 

نیز  ی رو دداا تجاماعاتیر دا جا عا بایا ها یع؟  تیپبکشدد  تز دمدک با خانوتی 

؟ا  یابها با شهشها  ثشوتم؟ا جشیان   ها و یترتی وصا  شغلدا   د؟ا  یذترای دش ا

با یرآ ا خوب     شاغل هاییشا ل ت ایبا  عمو   ها یذترای ش ا پیت تنا.نابوی شدا 

   تش با خا ات دزشکآ ان  ی اش   بشت ایجا  هامار داانیها و بکی؟یدل ثتحات

  بشت  نور اشیف ها دابل یرآ ا  ندددبدم  هاربا خانوت نقدا دول  ؟ظم دشیتخدت

. ت؟ها با باشا هاها   اترس و خاناجای  بشت  زیش اخا   ها؟ایو هز تش عی دش ؟اشنتیت

 انع  یموتنت   ی  ؟اطه رو اا با  ا یو    ادایتص ازتتیت ا یر حیات تعایل  بشصشتر 

 ت ا عاج  جا عا ییکاا د؟؟ا. دا ششتیط رت با بقیا شویم  شهش  هاتوتنگش الار تز 

  شددهش   حیط  تلاش خوتها دشی تا تکدددی   ؟ابع رت  یان شددهشها و حو ازیًددت

  یترای ش ا وت ل یر حال حاضش تحتت  دا  ویا-  یکتش تز رتبطا شتتب عایلانابا

 .بگشیتناغالب ت ت  

  شت ش عمش خوی تز دشودایانات  دادیاالیًا  ا  دا یر   و تهار  ا ی د رهاشتن

 ت دا ت ی جایو تدًیش  ان؟ا   تصادایتنا دا رشا تنا  با تیپ باور ر یا تشدااع شا 

 ر ا نظش نم  ارن  با  ایتدثش تفشتی یر ین  . بشترت یر ان د؟اها ششترت تمام توتنا  

اا  حا   یترای ش الوت  یر حال حاضش تحت  ادچ؟ان دا بایل  بشت  رشا تصادای  
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ت   هم  مکپ ت ت ت؟ها ر  هابایل پیو تحقه ت تکیل. ت ا باشاتدور صابل  شوی  حا  

جوت ع و   یه از ان  باشا. با جا تلوصوعت  صشیبتز فاجعا  تمان بشدش نهات  بشت

دا  اتر یدا  تنًان  اتو عتصل  حولها رت آن ایتصدل رشا  باحول  خوی  تصاددایها

یت  حاوی. با میتش ت ت   از ان یهیًداشی   دش زیًدت کیثاات  اابول  ًدالزم

- ماعتجا  فیبش روتبط د ایو تأد  ایدو  تعایل حولو  دددشف  ایتول شددایا  ددطو 

  تیور   هاتنا و بحشهتز حاداب میتوتن      دول رتبطدا یر تقدابدل بدا   تنًددان

 .مییه بیتفزت زیتمان بشش رت ن طول عمشحال  پیو یر ع  مید؟  شیجلوی  یترای ش ا

عایلانا   جا عا میتوتن     داریشتن و تفشتی عای با تشبیثشوت و  ؟ابع ب عیو با توز

ت ش و   تجاماعت ش . مید؟ ب؟ا  و تصادای  ا دی دثاات  ب   کشر تشد؟هاتتز  رت عار 

با  رتتر  هز پیت ایتشا  یاتن ناشی  یا   یر حالو   هًا؟ا شینادذی جات  حیط  زیًت

  میااشددن خییر تار ی ت دداث؟ا  لحظا پیت  صامددا. تیش  وفه با د؟؟ا  بازنمای   هم

 ها  تزتلوصوع بحشتنبیصش ی صماوت خوته؟ا دشی. همگشت ت؟ا  ا رت با  ؟ایآ  هانًل

  ماعنظم تجا  بشت  ایتناتز جاچشم از ؟اینحاتصل    حیط تزیً   یشفاا تاتصاددای

 .ت ت ا 
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