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 مقدمه مترجم
توصيف و براي همگان سيستم ها  ي ساده ازتعريفارائة  بهنويسنده  ،2نخست اين سري مقاالت قسمتدر 

با  وي. ه استپرداخت شهروندانعموم براي » تفكر سيستمي« و كاربست يادگيريو چگونگي  ضرورت
از اين طريق . كرده است، نكات نظري مطرح شده در نوشتة خود را تبيين ملموسي يآوردن مثال ها

آشنا مي شود و  ،»نزديك بيني«و » دوگانگي«، »جزء نگري« يعنيخواننده با كاستي هايِ تفكر غير سيستمي، 
 سه گانه محدوديت هاي ذهنيِاز اين  ،فكريِ سيستمي عادات با پرورشِقادر است كه چگونه  پي مي برد
خود  ذهنبيشتر  با گشودگيِكه چگونه  درمي يابدهمچنين  خواننده. و انديشة خود را بسط دهد عبور كند

نمي محدود ها در شكل كنوني آنها در مرتبة مطالعة جداگانه و منزوي چيزها و پديده  ،مكاندر بعد زمان و 
 ماند، بلكه به كشف روابط بين آنها نايل مي گردد. نويسنده خوانندگان را ترغيب مي كند كه با كاربست

ها و رفتارآگاهانة تغيير بكوشند و از اين طريق با راه حل ها و رفتارهاي درست  شناساييدر  ،تفكر سيستمي
                                      . ادا كنند مسايلِ جدي عصر حاضردر تخفيف را سهم خود  ،شخصي عادات

كه  پرشماريمسايل  تفكر سيستمي به ريشه يابي علت بانويسنده  مقاله اي كه هم اكنون پيشِ رو داريد، در
وي با پذيرفتن ارتباط متقابل بين همة اين . مي پردازداست ته كاسبشر در چند دهة اخير از كيفيت زندگي 

وجه مشترك آنها در صدد يافتن و توصيف در  -اقتصادي، سياسي، زيست محيطي و اجتماعي  -مسايل 
                                                                                                   . زمان بر آمده استطول 

به نظر مي رسد كه . پژوهشگران سرشناسِ آمريكايي در حوزة انرژي است ازيكي  آقاي ريچارد هاينبرگ
در  را در بر مي گيرد كهحد و مرزي كه وي براي مطالعة سيستمي خود مشخص كرده مشخصاً مسايلي 

                                                           

:براي مطالعه مقاله به زبان اصلي  1
  

- Richard Heinberg. 2020. A simple way to understand what’s happening … and what to do. 
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اما . است داشتهتماعيِ آن كشور را به خود معطوف حال حاضر توجه انديشمندان، سياستگذاران و فعاالن اج
دة ايراني نيز قابل تشخيص است كه بسياري از اين مسايل گريبانگير كشور ما نيز هست و اين نبراي خوان

از يك سو و از سوي ديگر نافذ بودنِ تأثيرِ  توسعهمسايل  گسترةبر جهاني بودنِ روشن واقعيت، گواهي 
                                 . معرفي مي كند اين مسايل ريشه ايت هاي عليكي از عاملي است كه نويسنده 

يكي  :تفكر سيستمي به شمار آوردتمريني فكري براي نوآموزانِ  جهترا مي توان از دو  زيرمطالعة پس 
تجربه درك بهتر پديده ها را در  تفكر سيستمياز كاربست عملي فرصت مي يابد نمونه اي  خواننده اينكه
در مقالة نخست، شده معرفي  تفكر سيستميِويژگيِ ، پيرو نخستين قادر است هخوانند، و ديگري اينكه. كند

يافته هاي در مورد  يبيشترو انگيزة با كنجكاوي  ي،انتقاد يباشد و با حفظ ديدگاه »انديشمندي نقاد«
                                                                              .دبپرداز و تفكر به مطالعه وسيع ترنويسنده 

اما بسياري  را در بر مي گيردسياستگذاران  تنهانويسنده  به نظر آيد كه مخاطبينِطور  اين اولنگاه شايد در 
وانگهي، . آحاد مردم، يعني تك تك انسان ها، قابل استفاده است از نظر اصالحِ رفتاريِاز نكات مطرح شده 

از آنجاييكه سياستگذاري، قانونگذاري و اجراي قوانين توسط دولت ها در دنياي كنوني بدون حمايت 
و مورد بررسي در اين متن عرضه شده اطالعات كه جا دارد ، به ثمر نمي رسدهرگز  »افكار عمومي«

با به وجود  در حكومت هاي مردم ساالر،. قرار گيرد -مردم عادي و مسئولين  - شهروندانهمة  موشكافيِ
كنند  هاي برتر و سازنده تري اتخاذ سياست مي شوند آمادهسياستگذاران  است كه آمدن آگاهي و عزم ملي

 بحران-از-بعد-بحران مديريتنفس گير و فرسايندة از چرخه  ،عالمانة مردم مطالباتبا الهام گرفتن از و 
                                                                 .خود بيفزايندو محبوبيت و بر مشروعيت  رهايي يابند

وي رويكرد سيستمي يافته ها، نتيجه گيري ها و توصيه هاي نويسنده، از  صرفنظر، در خاتمة اين مقدمه
 او و توصيه هاي با نتيجه گيري هاخوانندة پويا حتي اگر  يعني. دعوت مي كند يدنرا به انديشخواننده 
خواه ، نبيندن در زندگي فردي و در سياستگذاري هاي ملي دو يافته هاي او را سزاوار آزمو نباشدموافق 
 ة فكورخوانند .مسايل كنوني جامعه قرار مي گيردريشه ايِ ) هاي(علت  پيرامونِ در مسير انديشيدنناخواه 

ناگزير از خود خواهد پرسيد، «پيشنهاد من براي بهبود زندگي فردي، خانوادگي، روستايي، شهري و ملي 
رويكرد  متداول،طبق عادات  خود، فكريِدر فرآيند  خوانندة اهلِ انديشه،اما آيا » خود و ديگران چيست؟

؟ مي دهدنظر قرار  جداگانه، مديك به يك و به طور را جامعه  مسايلِ و انديشه را بر مي گزيند »جزء نگر«
سليقه جدا از ظهور و تشديد اين مسايل را طبق عادات فكري كنوني،  ،»دوگانه«رويكردي  اتخاذ باوي آيا 
مسايل حاد امروز را ، »نزديك بين«با رويكردي وي آيا ؟ مي كندفرض  رفتارهاي خودبا  بي ارتباط و ها

مي » آخرين تكنولوژي روز« كاربست و» تسهيالت بانكي« طريقاز صرفاً  رفعموقتي و قابل  مشكالتي
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 و بي ثمر گذشته ، محدود كنندهتقليدي عادات فكريِاز متفاوت، كامالً رويكردي  با انتخابِآيا ؟ يا پندارد
دوري مي جويد و با تالش در تفكرِ سيستمي، رابطه بين مسايل جامعه را  با يكديگر و با خويشتن خواهد 

 در راستايبا تعهد و پايداري، در سطح فردي و ملي،  بشناسد و سپسدر ظهور آنها را  خودكاويد تا نقش 
                                                                                                             ؟درفع آنها بكوش

________________________________ 

چرا چنين است تا از كه مهم است بدانيم . به نظر مي رسد كه انگار جهان در حال فروپاشي است طوراين
جهت ساختن آينده اي سالم، از نظر زيست محيطي و را در بدترين سرانجام بپرهيزيم و بهترين چاره ها 

وضعيت موجود و دستيابي به  بررسيِخوشبختانه راهي نسبتاً ساده براي . اجتماعي، بيابيم و به كار بنديم
روشني وجود دارد چنين درك .                                                                                              

انرژي ] و مقدار[براي توجيه مسايل امروز ارائه دهم مبتني بر نوع توصيف نسبتاً ساده اي كه در نظر دارم 
نوعي از انرژي كه به كار مي بريم پيشرانِ تغييراتي است به نظر من، به تعبيري ديگر، . مصرفي جامعه است

آن شكي نيست كه . ستا 3گسترده اي تحقيقات يافته هايِ بر اساساين باور . شودكه در جامعه متبلور مي 
تحقيقات بيشتر عوامل انجام با  قادرندكه از حوصله و كنجكاوي بيشتري برخوردارند خوانندگان دسته از 

مثل فناوري، سرمايه  عواملي - شناسايي كنند بشر تكامل اجتماعي پيشرانِ به عنوانرا تعيين كنندة ديگري 
هر يك از اين عوامل داراي  و قطعاً .گذاري، قوانين مرتبط با حقوق مالكيت، تاريخ بي عدالتي ها و غيره

. كه مي بايد براي تشريح و مستند سازي آنها وقت صرف كرد و كوشيد استروابط سيستمي پيچيده اي 
                                                  .نه به اندازة انرژي] به نظر من[تمام اين عوامل مهم و اثرگذارند، اما 

غذا نوعي انرژي است كه انجام كار . استضروري توسط هر موجودي و فعاليت كار هر گونه انجام براي انرژي 
موجود در  اما عالوه بر غذا، انسان ها خيلي پيشتر كشف كردند كه انرژيِ. را امكانپذير مي كند دافراتوسط 

چرخ هاي آبي، ما بادبان و هيزم،  با بهره گيري از .كردبراي انجام كار مهار  نمي توانيز باد، آتش و آب را 
انسان ها جوامع زراعيِ گسترده اي به وجود آورديم كه مجهز به سيستم هاي آبياري، شهرها، كليساهاي 

 آفرينندةما جوامع در همين براي دريانوردي بودند ضمن اينكه  غول پيكركشتي هاي  و بزرگ، آسياب ها
ناگفته نماند كه انسان ها همچنين از انرژيِ حاصل از . مبوديموسيقي نيز  و آثار برجسته اي از هنر، ادبيات

كشند و سرزمينهاي يكديگر را به تصرف در آورند و ند تا بر يكديگر شمشير منابع طبيعي استفاده كرد همين
انسان ها  ما. را به بردگي وادار كنند تا ثمرة كار اجباري ايشان را به يغما برندمثل خود ميليونها بشر 

و  يمبين برداز كرة زمين را براي دستيابي به هيزم مورد نياز خود جنگل هايِ عظيمي از  نه هايپههمچنين 
با استفاده از روش هاي غير پايدار براي توليد انواع محصوالت ها جريب از خاك هاي زراعي را  ميليون

                                                                                                      .يمكشاورزي تخريب كرد
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به  و با اكتشاف و استخراج اين سوخت ها،را آغاز كرديم استفاده از سوخت هاي فسيلي  مادو قرن پيش 
طي . يافتيمشده بود دست به منبعي از انرژي خورشيدي كه طي ميليون ها سال در طبيعت ذخيره  ،يكباره
شده بود كه در مقايسه با انواع انرژي  گرگونبه گونه اي دزيرزميني  عظيمِ ة، اين ذخيرميليون ها سالاين 

ا معرفي سوخت هاي فسيلي در ب. ، مثل هيزم، برتري هاي چشمگيري داشتبودما استفاده  مورد  كه قبالً
برده  ماشيني جايگزينِ» برده هاي« در اين تحول بزرگ،د؛ ه شدر جوامع رقم زد بزرگيتحول جوامع انساني، 
موجود  انرژيِدر نظر داشته باشيم كه . شددر ازاي هزينة كمتري انجام بيشتري  و كارِ گرديدندهاي انساني 

 ال كار فيزيكيِس 5 ر داد و ستد مي شود، معادلِ تقريبادال 40به  بازار جهانيامروز در در يك بشكه نفت، كه 
                                                                                                  !شاق توسط يك كارگر است

آغاز روندهاي جديدي را در تاريخ كه در فرآيند توليد به وجود آورد  بزرگيو دگرگونيِ در نوع انرژي تغيير 
 شمقادير بيشتري از اين انرژي فراهم مي شد، انسان گستر ر سالبا گذشت هو از آنجاييكه . بشر كليد زد
در اينجا . بود شاهدبه وضوح را  ، يعني فاز صعوديِ عصر سوخت فسيلي،اين روندها در فاز اول سال به سالِ
                                                                                 :ممي پرداز اين روندهاو توصيف به معرفي 

.توليد سودآورتر شد  

استفاده از سوخت هاي فسيلي در فرآيند توليد نتايج معجزه آسايي داشت كه در واقع كار استخراج مواد خام 
و نقل استفاده از سوخت هاي فسيلي همچنين حمل . و تبديل آنها به مصنوعات صنعتي را بسيار ارزانتر كرد

نيروي كار ارزانتر و  دستيابي بهآساني حمل و نقل، و . آسانتر ساخترا و كاالها به اقصي نقاط دنيا  خاممواد 
همچنين، با حمل و نقل . بيشتر كردرا  قرار داشتند،، در هر نقطة كرة زمين كه خاممواد  منابع غني ترِ

با . به سهولت ارسال مي شد وجود داشتتقاضا در آن به هر كجاي جهان كه  كاالهاي صنعتيآسانتر، 
را در استخراج مواد خام، حاصله سود  ان قادر شد كه مقادير بيشتري ازامر توليد، انس سودآوري باالتر در
اين چرخه، بارها و بارها تكرار و . سرمايه گذاري كنددر سطحي گسترده تر  و حمل و نقل توليد انبوه صنعتي

                                    .گرديد مهيا وسيع تربراي سرمايه گذاري  ييشترمنابع مالي ببدينصورت شد و 
 

.مصرف ارزان تر شد  

در فرآيند  ماشين آالت وسيع تر هر چه و بكارگيري فسيليهاي سوخت مقادير بيشتري از فراهم شدن  با
عوامل  ،داد، كاري كه توسط آنمطلوبِ كارگران از كار فيزيكي به كارِ ذهني تغيير ماهيت نقشِ ، توليد

بهره وري سرمايه گذاري ها، بهبود  با افزايش. مي كردندانساني ماشين ها را براي انجام كار فيزيكي هدايت 
ند و دبه خدمت گماردر اين راستا تعداد بيشتري از كارگران را ر شدنِ فرآيند توليد، كارفرمايان ارزانتنيز و 

از اين رو طبقة متوسط در جامعه رشد كرد و تعداد بيشتري از مردم از . اختندپرددستمزد باالتري به آنها 
همزمان، با ارزان تر شدنِ فرآيند توليد انبوه صنعتي، توليد . مناطق روستايي به شهرها مهاجرت كردند

د بيشتري تعدا ،در نتيجه. با تخفيف بيشتري روانة بازار كردندمحصوالت خود را رقبا، كنندگان براي غلبه بر 
                                                 . پيدا كردند خريداري و مصرف توليدات صنعتي را از مردم استطاعت
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بر مصرف خود بيفزايند تا براي  كهشدند مي مردم در سراسر جهان تشويق از طريق تبليغات، از سوي ديگر، 
همواره ، مي شدجهان صادر  سراسراقيانوس پيما به  يكشتي ها باكه حاال  ،توليدات انبوه كارخانه ها
در . (شد اضافهغذا و دارو هم ارزانتر شد و در نتيجه بر جمعيت بشر، به سرعت، . مشتري وجود داشته باشد

ميليارد نفر بود در صورتي كه هم اكنون اين  1 آغاز فازِ صعوديِ عصر سوخت هاي فسيلي، جمعيت جهان
                                                                                          .)ليارد رسيده استمي 8جمعيت به 

)با چند مورد استثنايي(قابل تحمل تر شد  نابرابري ها  

پيش در سرزمين بين النهرين جايي كه  سال 6000به ابتداي آن را  نابرابري اقتصادي پديدة جديدي نيست؛
پيچيده تر  جوامعِاين  ،به طور كلي. كرده اندمبتني بر اقتصاد زراعي به وجود آمد رديابي  نخستين دولت

عمل مي كردند، پمپي كه دائما،ً از طريق اخذ ماليات و كشورگشايي، خزانة پادشاهان،  »پمپِ ثروت«مانند 
با محدوديت هايي كه در نيروي انساني و منابع در آن دوران، اما . مي كرد ثروت پراميران و اشراف را از 

 ؛انرژي وجود داشت، توزيع نابرابرِ ثروت در جامعة زراعي داراي سقفي بود كه از آن نمي توانست تجاوز كند
                                     .  اگر كشاورزان از گرسنگي مي مردند، كل نظامِ اجتماعي از هم فرو مي پاشيد

رشد «به نام  پديده اياين بود كه  شداقتصاد جوامع بشري ايجاد  درورود سوخت هاي فسيلي با تحولي كه 
از ثروت جامعه را درو مي  بيشتريجامعه سهم  قدرتمندانِميسر گرديد، با اين نتيجه كه اگر  »اقتصادي

را بهتر از وضعيت خود اين اميد وجود داشت كه آيندة فرزندان خود  همچنان ترقشرهاي پايين كردند، براي 
                                                                                                                      .تصور كنند

يي از قاعدة استثناها، هاده امنام ن قوس صعودي بهره برداري از سوخت هاي فسيليمن زماني كه البته طي 
در اين دو مورد، نتيجة نابرابري  .4ركود بزرگوقوع و  1917 انقالب روسيه در سال وجود داشت، مثلنيز باال 

                                                                                 .  ها كل سيستم جهاني را به چالش كشيد

.آسانتر شدزندگي با بدهي   

و اين . جوامع به كندي رشد مي كرد فسيلي، ثروتر انرژي هاي مبتني ب ياقتصادنظام هايِ قبل از گسترشِ 
پرداخت سود بدهي ها به قدري . مي يافتمشكل  آن رابازپرداخت هر كس كه زير بار قرض مي رفت، يعني 

 كه سوخت هاي فسيلياما . شده است شنزول خواري نكوهدشوار بود كه مي بينيم در مسيحيت و اسالم 
از اين رو است كه مي . كردرا آسان سود آنها  همراه بابازپرداخت بدهي ها  ،موجب رشد اقتصاد كشورها شد

در كسب و كارهاي نو در جميع حوزه ها و تأمين سرماية اوليه بينيم در اين دوره، استفاده از استقراض براي 
امري عادي شمرده  ،لوازم منزل طياقساخريد  خانه، حتي در مديريت. امري عادي تلقي شد ،ها اندازهتمامي 
با عموميت يافتن استفاده از بدهي براي خريداري كاالهاي مصرفي، راه و  !)االن مصرف كن، بعداً بپرداز(شد 

                    .گرديدجديدي براي توليد كنندگان به منظور خالي كردن انبارهاي خود از مازاد توليد ايجاد 
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 The Great Depression, 1929-1939 
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)با چند استثناي خيلي بزرگ(سيستم هاي سياسي و اقتصادي از ثبات بيشتري برخوردار شدند   

اما پس از كسب تجربه از اين . و جنگ سرد بود ركود بزرگ،استثناها البته شامل دو جنگ جهاني بزرگ، 
فقرا  فرو غلتيدنِ براي پيشگيري از. رخدادهاي سرنوشت ساز، سياستگذاران راهكارهاي اصالحي انديشيدند

برنامه اجراي و  5با درآمد در جامعه، اخذ ماليات متناسبو ناامني آشوب جلوگيري از به بيچارگيِ محض و 
در سطح بين المللي، با تشويق تجارت . در دستور كار دولت ها قرار گرفت 6بازتوزيع درآمد و ثروتهاي 

] ي غربي[تمامي كشورها  يِجهاني بين تمامي كشورها سعي شد كه بهبود تجارت جهاني به بهبود اقتصاد
نباشد و جنگ جهاني ز به رقابت و جنگ بين آنها تا نيا ملت ها بكاهد] اين[كمك كند و از تنش بين 

                                                                                                              .گرددنديگري آغاز 

زي در امر سياست ديگري كه براي تأمين ثبات كشورها اتخاذ شد، ايجاد ساز و كارِ دخالت بانك هاي مرك
نسبي و  با اتخاذ اين سياست ها، چند دهه صلحِ. بودتنظيم و هماهنگ كردنِ مصرف، توليد و سرمايه گذاري 

                                                                        . گرديد برقراررونق اقتصادي در سطح بين المللي 

.طبيعت تاراج شد  

، باالتر به واسطة پسماندهاي ناشي از مصرفو يعي با سرعت بيشتري تحليل رفت منابع طب ،با رشد جمعيت
زمين به تدريج كه اراضي بيشتري از زيستگاه هاي طبيعي تبديل به . آلودگيِ بيشتري وارد محيط زيست شد

فسيلي، بي سوزاندن مقادير بي سابقه اي از سوخت هاي . شد حيات وحش رو به نابودي گذاشتزراعي هاي 
اما سياستگذاران به خود و به رأي دهندگان خود اطمينان . ثباتي و تغييرات آب و هوايي را به دنبال آورد

دادند كه جاي نگراني نيست و اينكه اين مسايل با مصرف انرژي بيشتر و هزينه كرد اعتبارات كالن تر قابل 
                                          . انگاشته شدل به بيان ديگر، رشد اقتصادي راه حل تمامي مساي. حل است

 

پيشِ رو سرازيري  
يكي از اين مسايل . شدسوخت هاي فسيلي با دو مسئلة جدي همراه به  ي فزايندهاتكا اما با گذشت زمان، 

كرة زمين را  ،نفتو  از احتراق سوخت هاي فسيلي مثل زغال سنگ رها شده گازهاي گلخانه ايِ: آشناست
                   . انجاميد بي سابقهدر سطحي گرم كرد و به وقوع خشكسالي ها، سيل ها و موج هاي گرمايي 

 
سوخت هاي فسيلي  .اما به همان حد بازدارنده است شده نيست هبه اندازة مسئلة اول شناخت مسئلة دوم

آسان، «. پيروي كرده ايم» آسان، اول«ناپذيرند كه در كار استخراج آنها ما از اصلي به نام  تجديد يمنابع
ند و كم ت ترينِ منابع آغاز كرديعني انسان ها كار استخراج اين سوخت ها را از آسانترين و با كيفي» اول

دة اخير تقريباً تمامي منابع طي دو س. دادندآينده قرار استخراج در كيفيت ترين و دشوار ترين منابع را براي 
اين يعني براي استخراج و فرآوري هر واحد از سوخت باقيمانده . برتر اين نوع سوخت به پايان رسيده است

دست كه عمالً براي انجام كار به اي و اين يعني مقدار انرژي . كنيم صرفدر زمين، ما بايد انرژي بيشتري 

                                                           
5
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استخراج و  دربيشتر  با افزايش انرژيِو با گذشت زمان،  يجه،در نت. جامعه مي رسد در حال كاهش است
مي رسد  - كارخانه جات و خانواده ها -فرآوري سوخت هاي فسيلي، از مقدار انرژي باقيمانده كه به جامعه 

                                                                                        .كاسته خواهد شد فزاينده ايبه طور 

اما عملي ترين اين گزينه ها كه انرژي خورشيدي و . براي سوخت هاي فسيلي وجود دارد هايي جايگزين
توليد انرژيِ خورشيديِ زيادي  ،هميشه نمي وزد و در روزهاي ابري باد. بادي است، هميشه فراهم نيست

توليد و  جهتسرمايه گذاري هاي كالن فكر به بشري كه جامعه  استاز اين رو الزم . نمي توان انتظار داشت
از طرف ديگر، در حال . باشدذخيره سازي نيروي برق در سطحي بسيار گسترده  به منظور ها استقرار باتري

از اين . توليد مي شود منابع تجديد پذيرناچيزي از انرژي مصرفي جهان با استفاده از اين  ارنسبتاً مقدحاضر 
و توليد  جهتمي بايد صرف گسترش زيرساخت هاي الزم ناگزير اعتبارات موجود رو، مقادير عظيمي از 

امكانات ذخيره سازي براي  ي رو به فزونيتوجه است كه تقاضاقابل . انرژي خورشيدي و بادي گردد توزيع
كه از  مي شودمطرح از زمان  اي برههدر  اين نوع از انرژيتوليد و زيرساخت هاي  غير فسيلي نيروي برق

منابع نفت در حال حاضر، . روبروستي واقعي و جدي يتنگناها با بشر ،جامعه مورد نياز نظر تأمين انرژيِ
پس كاهش توليد انرژي از محلِ منابع سوخت . به كمترين ميزان خود رسيده است ماقابل دسترس كيفي و 

مين انرژي مورد نياز جهت تأسيس زيرساخت هاي توليد أهاي فسيلي از يك سو و كاهش توانايي بشر براي ت
ما را به اين نتيجه گيري مي رساند كه به طور كلي  از سوي ديگر، هاي تجديد پذيرو ذخيره سازي انرژي 

اگر در . موجود در گذشته بسيار كمتر خواهد بود مقدار انرژي موجود براي مصرف در آينده از مقدار انرژيِ
در فراهم بودنِ سوخت و انرژي را تجربه كرديم، در آينده سيري نزولي خواهيم گذشته سيري صعودي 

اين  منفيِ تأثير كما اينكه گذاشتاثر خواهد  مرور شدو اين سير نزولي ناگزير بر روندهايي كه در باال . داشت
                               :است شدهو ملموس محسوس كامالً پيشاپيش براي بسياري از انسان ها سير نزولي 

  .است كاهشسودآوري توليد رو به 

ديگر به اندازه اي نيست كه  فسيلي قيمت سوخت. صنعت نفت كليد زده شد آغاز اين سير نزولي در خود
قيمت ها تا اندازه اي رشد مي كند موجب  به محض اينكه. را امكانپذير كند پيشين كالنِ سودهايِكسبِ 

اين دقيقاً به خاطر تحليل رفتن . (كاهش تقاضا مي گردد كه به نوبة خود از سود شركت هاي نفتي مي كاهد
پس شاهديم كه شركت هاي نفتي ) .كيفي است منابع نفتفرصت هاي سرمايه گذاريِ گذشته  برخالف

تراز در  اما سعودي هنوز نسبتاً سودآور به نظر مي رسد، آرامكو شركت. دنبه شمار نمي آي يچندان سودآور
داشته افزايش توليد نفت خام جهان  نقشي برجسته دربسياري از شركت هايي كه در دهة اخير اقتصاديِ 

بخش و از آنجاييكه تمامي  7.درآمدها، ارقام باالتري را نشان مي دهد در مقايسه با ي سرمايه ايهاهزينه  ،اند
نزوليِ روند ، انتظار مي رود كه استسوخت هاي فسيلي وابسته شدت به به  جوامع امروز اقتصاديِهاي 

                                          .واحدهاي صنعتي و كشاورزي نيز تسري يابد به ،در صنعت نفتسودآوري 
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 https://www.nytimes.com/2020/03/20/business/energy-environment/coronavirus-oil-companies-debt.html 
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.كاسته مي شود قدرت خريد شهرونداناز   

و اين يعني . كاهش سودآوري واحدهاي توليدي، فشاري نزولي بر سطح دستمزدها خواهد داشت مسلماً
 نسلِ بخش قابل توجهي ازاز همين حاال، . كارگران قدرت خريد كمتري براي خريد چيزها خواهند داشت

درآمد والدين برابر با حتي انتظار ندارند كه درآمدي اند شده معروف  8»اينترنتنسل «كه به  امروز جوانِ
                                                                                                               .خود داشته باشند

 

.خواهد شدنتحمل  ها نابرابري  

كه در رده هاي ا، افرادي قابل توجه در اقتصاد كشورهانقباضِ  رشد، توقف آن و يا حتي نزوليِ با آغاز روند
حتي در بسياري از كشورهاي . پايين تر نردبان ترقي قرار دارند فشار قابل توجهي احساس خواهند كرد

: است فعالهنوز  »پمپ ثروت«در عين حال، . اياالت متحده نرخ فقر در حال افزايش است مثل ثروتمند
 برابري مي ) فقيرتر آن ةنيم(ت بشر در حال حاضر با مجموع دارايي نيمي از جمعيآدميان از  تن 8ثروت
و اين در حالي است . اعتراضات خياباني در اياالت متحده در مخالفت با تبعيض نژادي فوران كرده است. كند

در مخالفت با نابرابري ها در توزيع شهروندي كه در كشورهاي خاورميانه و آمريكاي التين موج اعتراضات 
رو پيدا كرده اند  سوسياليسمكه تمايل به  شمالي آمريكايِ نِناجواداد تع. جريان داردثروت سال هاست كه 

                                                                                                           9.است بوده به فزوني
 

.بازپرداخت بدهي ها مثل گذشته آسان نخواهد بود  

 به ياد آوريم كه روند بدهي هاي جوامع در فاز صعوديِ سوخت هاي فسيلي تجلي پيدا كرد چون  رو به رشد
بيشتر از  ، بدهي هادر جامعه اقتصاديرشد باال گرفتن  در اثر بهره گيري بيشتر از سوخت هاي فسيلي و

اما ميزان بدهي  10كاهش يافتهد رش در سه دهة اخير، نرخِدر اياالت متحده . گرديدگذشته قابل بازپرداخت 
راهبردي بود كه اما اين رخداد اقتصادي در واقع اقدامي . ه استپيدا كرد باالتري صعوديِ هاي جامعه نرخ

 تا از تاثير نامطلوبِ كاهش رشدمسئولين بانك مركزي انديشيده شد توسط سياستگذاران و با همكاري 
وقتي كه ركود فعاليت هاي اقتصادي از حد . مدت كارآيي ندارد اين راهبرد در دراز البته. بكاهند اقتصادي
دولت به واحدهاي بزرگي كه رو به ورشكستگي گذاشته  ، تزريق اضطراريِ كمك هاي ماليِرفتفراتر خاصي 

؛ شركت هاي ردكر صنعت نفت مشاهده د اين پديده را هم اكنون مي توان. تأثير چنداني نخواهد داشتاند 
خام نه تنها قادر به پرداخت بدهي هاي خود نيستند بلكه بسياري از  استخراج منابع جديد نفتاكتشاف و 

                                                                                                 . آنها در حال ورشكستگي اند
 

 

                                                           
8
 Internet Generation, Generation Z  

اند و مجهز به مهارت  آمدهبه دنيا  21ميالدي تا اوايل دهة دوم قرن  1990افرادي است كه از اواخر دهة منظور از اين دو اصطالح 
.هاي ديجيتالي اند  

9
 https://www.axios.com/exclusive-poll-young-americans-embracing-socialism-b051907a-87a8-4f61-9e6e-

0db75f7edc4a.html 
10

 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/tt20-united-states-economic-growth-gordon.pdf 
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.ره اندسيستم هاي سياسي و اقتصادي از قوام پيشين بي به  

 نيستند يمه جامعه خود و نوساناتي كه شاهد آنمتوجه ارتباط بين انرژي و مسايل مبتال ِباگر چه غالب مردم 
اما كاهش فاحش قدرت خريد خود و نيز دشواريِ بازپرداخت وام هايي كه جلوتر براي خريداري انواع لوازم و 

دليل چنين تغيير فاحشي ند بدانند كه ايشان مي خواه. مي كنند حسخدمات گرفته اند را به خوبي 
مواضع موافق با كه تعبيري  مي كوشندكشور  از جناح هاي حزبي و سياسيِ يك، هر در پاسخ. چيست

دارند، طرفداران احزابِ مختلف نيز  فاصلة بسيارو چون اين تعبيرها با هم . القا كنند اعضاسياسي خود را به 
با افراطي تر شدنِ فضاي سياسيِ كشور، . افراطي تري اتخاذ مي كنند با گذشت زمان در برابر هم مواضعِ

مي سياستگذاران با دشواري بيشتري براي مذاكره و رسيدن به حد وسط ها در حل مسايل جامعه روبرو 
                                                                                                                             .دگردن

 

بشري جامعه كرونا و شدت گرفتن سير نزوليشيوع   

دولت ها و . ، مصرف و حمل و نقل همگي دچار ركود شده است، توليد19 كوويدويروس شيوع در واكنش به 
فروپاشي بانك هاي مركزي بر مداخالت خود در ادارة امور اقتصادي كشورها افزوده اند به اين اميد كه از 

بيش از اينكه به مردم عادي تخصيص  ،حمايت هاي نقديدر اين تالش ها،  اما. اقتصادي پيشگيري كنند
مي و اين رويكرد در سياستگذاري، بر ميزان نابرابري هاي اجتماعي . مي شودمالي تزريق  به سيستمِ يابد

جامعه به وجود مي  حال ورشكستگيِوانگهي، بدهي هاي كالني كه براي حمايت مالي از صنايعِ در . افزايد
موضع با بحراني تر شدن وضعيت اقتصادي،  ،در نتيجه .بر شدت بحران اقتصادي مي افزايد خواه ناخواه آيد

و از اين رو، در مقايسه با دوران پيشاكرونا، سيستم هاي . يابدمي شدت  در عرصة سياست گيري هاي حزبي
                                                        .ثبات كمتري برخوردارنداقتصادي و سياسي در دوران كرونا از 

 

.بخشدمي تشديد زوال و فروپاشي زيست محيطي به فرآيند زوال و فروپاشي اجتماعي سرعت   

 پديده هايي چون سيل و خشكساليافزايش وقوع آب و هوايي و  اتدر سال هاي اخير، با شدت گرفتن تغيير
را نمي توان از اين رو، تغييرات آب و هوايي . امري واقعي استتغييرات آب و هوايي كه  اثبات رسيده استبه 
افزايشِ خبر جديد اين است كه تغييرات آب و هوايي با اما . و رخدادي غافلگيرانه دانست جديد يخبر

ال ذوب شدنِ يخ هاي مث. (پيدا كرده است شتاب بيشتريبازخوردهاي تشديدكنندة سيستم هاي طبيعي، 
آب تيره رنگ، در مقايسه با . قطب شمال بر مساحت آب هاي شمالي كه از نظر رنگ تيره ترند افزوده است

برف و يخِ سفيد رنگ، گرماي آفتاب را بيشتر در خود ذخيره مي كند و موجب ذوب شدن مقادير بيشتري از 
و هوايي، هر ساله بر دشواري هاي مرتبط با الگوهاي غير قابل پيش بيني آب .) يخ هاي قطبي مي گردد

مقابله با پيامدهاي اين . توليد كشاورزي مي افزايد و بر رخدادهاي طبيعي ويرانگر مثل سيل مي افزايد
بر دفعات اين رخدادها در و وقتي . رخدادها مي طلبد كه اعتبارات بيشتري صرف بازسازيِ ويراني ها شود

مسئله اي كه هم (ود، اعتبارات كافي براي جبران خسارات موجود نخواهد بود افزوده مي ش كم زمانيِفواصل 
در نتيجه مردم بيشتر احساس ناتواني و عجز مي كنند و .) دست به گريبان استاكنون ايالت كاليفرنيا با آن 

مي گردند و بدينصورت، تنش و چند » مقصر«تشديد سياست هاي حزبي، بيش از پيش به دنبال متأثر از 
                                                                                          .دستگي در جامعه افزايش مي يابد
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 چه كنيم؟
كه و مسايل عديده اي  جامعهروابط پيچيده اي كه بين نوع انرژيِ مصرفي بسياري از سياستگذاران از 

و بحران هاي  و از اين رو، در واكنش به مسايل. بي خبرند است آوردهبه وجود مصرف سوخت فسيلي 
به عنوان تالش هاي ايشان بيهوده است چون آنچه تعجب آور نيست كه . ، تير در تاريكي مي اندازندكنوني

رشد دائم [. غير ممكن استامري اساساً  - يعني همان رشد دائم اقتصادي  -چشم دوخته اند به آن راه حل 
است چون كرة زمين و منابع آن نامحدود نيست كه به تمامي كشورها اجازه دهد در آن به هدفي غير ممكن 

سخت سياستگذاران براي رسيدن به اين هدف، به رغم ممتنع بودن آن، ] .طور دائم و نا محدود رشد كنند
وقف مترشد  كه اگر به خوبي مي دانندايشان . راهكار ديگري متصور نيستمي كوشند چون براي ايشان 

                                                              . گريبانگير آنها خواهد شد جدي تلفات و هزينه هاي شود
 

رشد دائم را كنار بگذارند اما در  به هيوا اميدپس آنچه سياستگذاران ناگزير بايد انجام دهند اين است كه 
در اين راستا اين است  عملي ترين راهكار. بكاهند در جامعه خساراتبكوشند كه از ميزان تلفات و عين حال 

پساسوخت  زيرساخت هاي جامعة پايدارِ و به ساختنكاهشِ اتكا به انرژيِ فسيلي را بپذيريم ضرورت كه 
 قطعاً. مي طلبد كه هوشمندانه و شجاعانه عمل كنيم رسيدن به اين هدف مسلماً. همت گماريمفسيلي 

معقول به  ،صعوديِ سوخت فسيلي فازِرت خواهد گرفت، اما اگر به مسيري كه قبالً، يعني در اشتباهاتي صو
                                     . روبرو خواهيم شدنتايج تلخ و دهشتناكي  انظر مي آمد ادامه دهيم بي شك، ب

درك كردند، را رِ انرژي مصرفي آن وقتي كه سياستگذاران ارتباط مسايل كنوني جامعه با هم و با نوع و مقدا
فقط اگر همگان از . اول اين است كه در اين مورد به عموم مردم اطالع رسانيِ گسترده كنند مهم ترين گامِ

در بين بخش هاي مختلف اقتصاد و  ميانشاهد كم رنگ شدنِ دو دستگي ها در ما  باشنداين موضوع باخبر 
است چون همبستگي اجتماعي از  كليديبسيار  ياين تحول. بودو حاميان آنها خواهيم سياسي زاب حا

حفظ شفافيت در . است در سطحي وسيع ايشانرفتار دگرگونيِ و  مردم انتظارات عموم يافتنِ تغيير ملزومات
براي رفع  از سوي همگانايثار و فداكاري و تالش سخت و بي وقفه  پيش نيازِمورد عللِ بروز مسايل، 

                                                                                                                          . ستآنها

مي طلبد  كنوني نامطلوبِ در وضعيت ات الزمتغييربا توجه به كاهش انرژيِ فسيلي، كسب موفقيت در ايجاد 
ما از آنجاييكه اين ا. بدهيم طرف ديگررا به تأمين انرژي از اولويت باالترين در برنامه ريزيِ اصالحي خود  كه

قادر به برابري با انرژي فسيلي در تأمين انرژي مورد نياز جامعه ] خورشيدي و بادي[= غير فسيلي منابع 
غير يعني قصد و نيت ما اين نباشد كه با انرژي هاي . نيستند، ما بايد به صورت راهبردي از آنها بهره ببريم

استفاده از با قبالً كه  ،در توليد صنعتي و در مصرف روزانة خانوارها، انرژي ميزان از مصرفان فسيلي هم
منابع غير فسيلي را بايد براي  توليد شده ازانرژي . ادامه دهيمرا م يداشتاختيار سوخت هاي فسيلي در 

تنگناهايي كه با كاهش شديد انرژي فسيلي اساسي حفظ كنيم و به كار ببنديم تا بتوانيم از تأمين نيازهاي 
اينترنت جي، -5بگويم، تكنولوژي هايي مثل  واضح تر. با كمترين دشواري عبور كنيم خواهد آمدبه وجود 
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اشرافي و غير  ،اتومبيل هاي بدون راننده و ديگر فناوري هاي پرمصرف انرژي در شرايط كنونيو  11چيزها
                                                                               .گذاشته شودكنار است الزم و  ستضروري ا

فناوري هاي ساده و كم مصرف بهره گيري از در بسياري از حوزه هاي توليد و مصرف، تمركز خود را بر 
اوري هايي كه صد در صد و از انرژي هاي تجديد پذير براي توليد برق جهت استفاده در فن قرار دهيمانرژي 

بشر به صورت در ذخيره سازي اطالعات  يجامع شاهد تالشِدر چند دهة اخير مثال . ضروري اند بهره ببريم
مستلزم توليد و مصرف مقادير به صورت ديجيتال نگهداري از اين ميزان از اطالعات . بوده ايمديجيتال 

بديهي است  به يك ميزان براي بقاي بشر ضروري است؟آيا همة اطالعات ديجيتال اما . بااليي از انرژي است
 دليلي هر اما اگر به. برخي از اين اطالعات براي بقاي بشر ضروري تر است ؛پاسخ به اين سؤال منفي استكه 

از شبكة برق محروم شويم، دسترسي ما به تمام اين اطالعات مسدود مي گردد. پس عقل حكم مي كند كه 
براي  ،كردمشخص كه مي توان  بر اساس معيارهاييكه كنيم  تي را در رسانه هاي ديجيتال حفظاطالعا فقط

يك شبه البته انجام اين كار چيزي نيست كه . تشخيص دهيم ضروريديجيتال  ذخيره سازي به صورت
مي توانيم زيرساخت هاي الزم براي حفظ شبكة برق با انرژي هاي تجديد  حاالاما از همين  صورت گيرد

                                                                                                              . پذير را آغاز كنيم

.عالوه بر انرژي، غذا نيز داراي اولويت است  

شين فراهم شود تا شهرن جوانانِ اطالعات الزم براي بهره برداريِتوزيع ارت آموزي و مهمشوق هاي اقتصادي، 
مزارع كوچك و در آنجا اقدام به راه اندازي  شوند غير شهري مناطق راهيِ يترباال ةايشان با اميد و انگيز

يعني بدون استفاده از نهاده (قصد كشت و زرع پايدار  كه جواناني قرار گيرداراضي زراعي در اختيار . كنند
شرايط را طوري فراهم كنيم كه ايشان بتوانند از فعاليت هاي كشاورزي و توليد غذا . دارند) هاي شيميايي
همزمان، باغچه كاري براي پرورش صيفي جات و سبزي جات در شهرها را . كسب كنند يدرآمد مناسب
و ] مثل بازارچه هاي محليِ توليد به مصرف[محصوالت كشاورزي  حليِ توزيعِاز شبكه هاي م. ترويج كنيم

                       . همچنين از واحدهاي كوچك و محليِ نگهداري و فرآوري محصوالت غذايي حمايت كنيم
 

بكاهيم توليداتچيزها افراط نكنيم و به تدريج از  در توليد صنعتي و انبوه.  

تبليغات و . سودآوري در توزيع و فروش كاالهاست كاستن از انگيزة توليد انبوه، كاستن ازمؤثرترين راه براي 
رقابت بين توليدكنندگان براي كاهش قيمت نهايي كاالها براي و  مصرف كننده ةايجاد نياز كاذب در جامع

ن به اعتدال در پس براي رسيد. مصرف كنندگان، از ديگر داليل رشد افراطيِ توليد انبوه صنعتي بوده است
. كاالهاي اساسي مردم انجام شود مصرف بهتر است كه توزيع كاالها بر اساس مقادير متعارف ،توليد صنعتي

كه بپذيريم . در گذشته، در شرايط بحراني، جيره بندي و توزيع كوپني كاالها بسيار مؤثر واقع شده است
               12.اساسي مي تواند كارساز باشد كاالهايِ شرايط كنوني نيز بحراني است و امروز هم توزيع كوپنيِ

                                                           
11

 The Internet of Things 

وسايلي را از راه  و گوشي هاي هوشمند توسط شبكه اينترنتست كه به فرد اجازه مي دهد تا اشاره به شبكه هايي از چيزها
. دند ماشين لباسشويي در منزل را روشن كننمي توان خود از محل كارافراد مثالً از طريق اين شبكه ها . دور كنترل كند  

12
 https://thenewpress.com/books/any-way-you-slice-it 
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.است مؤثركاهشِ نابرابري ها   

خود را ادامه دهند دشوار بتوانيم به انسجام اجتماعي مورد نياز دست  رو به رشد كنونيروند ا اگر نابرابري ه
ادامة حاال مي دانيم كه ولي . داشته است تمركزاقتصادي رشد دستيابي به تا كنون سياستگذاري بر . يابيم

مي ما نابرابري ها  اقدام جهت كاهشبا . ناممكن استرشد اقتصادي به صورتي كه تا كنون دنبال كرده ايم 
از  راهو از اين  ديگري به دست آوريماز طريق ناممكن قادر به تأمين آن نيست را  رشدمنابعي كه توانيم 

چگونه از نابرابري ها  :سؤال .مطلق پيشگيري كنيمبيچارگيِ قوط اقشار كم در آمد جامعه از فقر به س

                                                                               .از ثروتمندانبا اخذ ماليات  :جواب؟ بكاهيم
 

.بر اقتصاد محلي تمركز كنيم  

صورت مي بهره كشي از ديگر ملت ها كه از طريق كنترل تجارت جهاني تالش براي اهداف امپرياليستي و 
را ميسر مي كيفيت زندگيِ مردم  و به جاي آن بر رونق اقتصادهاي محلي كه باال رفتنِگيرد را كنار بگذاريم 

                                                           .تكيه كنيمكمك مي كند  و به انسجام اجتماعي بيشتر سازد
 

.بدهي ها را ببخشيم  

بپذيريم كه با گذشت . اما به اين اكتفا نكنيم. اولين بدهي هايي كه مي بخشيم وام هاي دانشجويي باشد
زمان و فرو رفتن هر چه بيشتر افراد و خانواده ها در بحران اقتصادي كنوني، بر تعداد افرادي كه باالجبار از 

آنچه اهميت دارد اين است كه مردمي كه به علت . خواهند زد افزوده مي شودبازپرداخت بدهي خود سرباز 
بخشودگي بدهي ها . هاي خود اعالم ورشكستگي مي كنند از كار بيكار نشوندبدهي  عدم قابليت بازپرداخت

امعه اختصاص توليدكنندة كاالهاي اساسي ج نقدي به بنگاه هاي تجاري بايد به صنايعِ كمك هايِارائة و 
د وقتي به علت كمبود و گراني نچه نيازي به خطوط هوايي و صنايع خودروسازي دارجوامع واقعاً (. يابد

                                                               )مي پيمايند؟اين صنايع به هر حال راه تباهي را  ،سوخت
 

.به محيط زيست و طبيعت بكاهيم بيشتراز لطمات   

با . كرده ايمبه او وارد ما تالش طبيعت براي جبران خساراتي است كه گرفته در واقع  بالياي طبيعي نام آنچه
كاهش لطمات به طبيعت و محيط زيست از هزينه هاي مرتبط با بازسازي شهرها پس از وقوع رخدادهاي 

. خواهد شد كاسته آن پس از آلوده شدنزيست ويرانگر و از خرج هاي مرتبط با پاكسازي محيط 
به  مسلماً ،كاستن از توليد و مصرف و تالش براي رسيدن به جمعيت هاي متعادلسياستگذاري در راستاي 

اما اقدامات ديگري نيز هست كه . خواهد كردما در كاهشِ لطمات كنوني به محيط زيست و طبيعت كمك 
مطلوب است كه  .اراضي زراعي است ينابوديكي از اين اقدامات پيشگيري از . ه مؤثر استبه همان انداز

. تخريب آنهامجبور به و نه  شوندسياستگذاري ها در جهتي باشد كه كشاورزان تشويق به آباد كردن اراضي 
جو در خاك  گياخاك اراضي زراعي كشاورزان مي توانند به ذخيره سازي كربنِ بهبود كيفيت و حاصلخيزيِبا 

در  زمين،ذخيره شده در  ن اين اليه از خاك، مقادير عظيمي از كربنِكمك كنند در صورتي كه با ويران كرد
تغييرات آب و هوايي در مقياسي وسيع تر  اسباب با افزايش گازهاي گلخانه اي در جو شود وآزاد مي جو 

                                                                                                                . فراهم مي گردد
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به وجود  ي هاچرا از الگوي خوبي كه نيوزيلند«: هم بايد پرسيد يروس كرونامه گيريِ جهانيِ وهخصوص در 
محدوديت تردد كامل براي چند هفته و سپس انجام تست در  اين الگو شامل» پيروي نكنيم؟ اندآورده 

بيماري به افرادي كه هم بشردوستند و اين سپردن مديريت مبارزه با . استمقياس وسيع براي يافتن ناقلين 
بهانه و عذري هيچ  .اميدبخش نيوزيلند است ، از ويژگي هاي الگويِهم قاطع و هم برخوردار از سواد علمي

عقالني نيست كه زمان به بحث و  ،در اين شرايط. نيست معقولوقت  موضوع جدي است و اتالف. وارد نيست
 ،چند هفته تعطيلي كامل براي زدودن كامل ويروس. ماسك بهتر است يا دستكش مثالًبگذرد كه  مجادله

    . خواهيم كردو زندگي را از نو آغاز  خواهيم گرفتجشن در پايان آن ، كه است دوره اي سخت اما ضروري

و اين نكته مرا به كالم آخرم مي رساند: زندگي فقط براي زنده ماندن نيست. طي سال هايي كه براي فايق 
بي وقفه مي  جمعي و ، تالشِهابرون رفت از بحران خواهيم ديد كه بر مشكالت كنوني مي كوشيم،  آمدن
تحمل تالش احتماالً قابل حصول نخواهد بود مگر اينكه ما در حين فداكاري و و استمرار اين ميزان از . طلبد
 ناگزير بايدرو، ما  در چند دهة پيشِ. لذت ببريم هاآنو از  خشنود باشيم خود فعاليت هاياز  ها، سختي
 بسيار رشد ويرانگر بود تفاوت مشوقصنعتي، مصرف گرا و كه  20اقتصاد قرن بسازيم كه با  جديديسيستم 

                                                                                                                              . دارد

 ،سوگو  مشقتدرد و در كنار ، جهاني كه براي ساختن جهاني انساني و زيباست فرصتي اين تالش جمعي
كه بخشي از  انسان عاليِمتبهانه هاي بسياري براي شادي، تفكر، تذكر، تخيل، تدبر و ديگر فعاليت هاي 

و در فرآيند گذار از جهاني كه هست به . خواهد آوردبه ارمغان براي ما را زندگي در فرهنگي سالم است 
از هنرمندان كمك بگيريم و به يكديگر كمك . بي بهره نگذاريمهنر جهاني كه مي تواند باشد، خود را از 

                                     .كنيم تا هر ذره از خالقيت و نوانديشي كه در وجودمان هست را متجلي سازيم

 

 


