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صرافی آباد 
زیر نظر مرتضی عابدینی

با بهترین و مناسب ترین قیمت روز با بیش از
 20 سال تجربه در خدمت هموطنان گرامی

www.abadex.com.au
0413 820 649

Shop3,No2, Auburn Rd. Auburn

02 8068 5987 
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MBR ASSOCIATIONMBR ASSOCIATION Pty.Ltd

Loans & MortgageLoans & Mortgage

l l 0434 272 0180434 272 018

انواع وام: مسکن 
تجاری، شخصی

info@mbrassociation.com.au

مهدی رستمیمهدی رستمی

  6/254, Pitt St6/254, Pitt St..  Merrylands NSW 2160Merrylands NSW 2160

0420 30 2000 

صرافی ملکی

11 A Carlow St. Sturt  SA 5047

سریعترین راه انتقال ارز به ایران و استرالیا
با مدیریت امید ملکی
سریع، مطمئن و دقیق

www.maleki.com.au   info@maleki.com.au
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صرافی جهان
تبدیل ارز در اسرع وقت تبدیل ارز در اسرع وقت 
به ایران - افغانستان - پاکستان

بعد از ساعات اداری به رستورانهای کابل سیدنی مراجعه کنید
188 Merrylands Rd. Merrylands

0404 964 006
0422 693 333

To find out more please contact us

 Join Our Media and get

THE BEST
 PROMOTIONS

FOR YOUR BUSINESS

 2021

0418 660 399 
 www.injob.com.au
injobau@gmail.com
parsianaustralia@yahoo.com

راهنمای مشاغل ایرانیان راهنمای مشاغل ایرانیان 
و فارسی زبانان استرالیاو فارسی زبانان استرالیا

0416 88 44 88

قابل توجه عالقمندان موسیقی

سنتور مدنی
بفروش میرسد
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0422 744 044
با شش ماه کوک مجانی

حقوقیدفتر 
دکتر رضا وطن دوست

وکیل رسمی کلیه دادگاههای استرالیا

ما نمیگذاریم حق شما پایمال شود
Dr. Reza Vatandoust Ph.D. (Law)
Solicitor & Barrister of the Supreme Court of NSW the Federal Court 
and the High Court of Australia.

Commercial law International trade
Litigation & Dispute Res Property law
Trademarks & Copyrights     Commercial law
Building & Construction Mortgages & finance 

Vatandoust Lawyers
Level 23, 52 Martin Place SYDNEY NSW 2000

Telephone: (02) 9220 5138
www.vatandoust.com.au

آغاز مانور دریایی ایران و روسیه 
در اقیانوس هند با شعار امنیت تجارت دریایی

نخستین محموله واکسن فایزر
وارد استرالیا شد

را  خود  مشترک  دریایی  مانور  روسیه  و  ایران 
با  مانور  این  اند.  کرده  آغاز  اقیانوس  شمال  در 
و  روسیه  و  ایران  ارتش  دریایی  نیروی  حضور 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
منطقه ای به وسعت "هفده هزار کیلومتر" برگزار 
می شود و شعار آن "امنیت تجارت دریایی" عنوان 
سپاه  به  وابسته  تسنیم  خبرگزاری  است.  شده 
پاسداران انقالب اسالمی می گوید در زمان ورود 
ناوگروه روسیه به آب های ایران برای حضور در 
مانور دریایی، شناورهای از نیروی دریایی ارتش و 

سپاه به استقبال نیروهای روسی رفتند.
شناورهای  ورود  از  پس  گزارش  این  اساس  بر 
و  جلسه  برای  روسی  ارشد  فرماندهان  روسیه، 
قرار  رفتند.  چابهار  بندر  به  "انجام هماهنگی ها" 
است طی این مانور تمرین هایی همچون نجات 

مورد  شناور  کردن  آزاد  شده،  حریق  دچار  شناور 
از  شبانه  و  روزانه  تیراندازی  گرفته،  قرار  تعرض 

جمله به اهداف هوایی انجام شود.
ناو  یک  مانور  این  در  روسیه  شناو  های  یگان 
شکن، یک ناو لجستیکی و یک فروند هلی کوپتر 
هماهنگ  معاون  سیاری،  حبیب اهلل  دریار  است. 
کننده ارتش ایران، گفته است "جنگ های آینده 
متفاوت است و باید برای جنگ های آن روز آماده 

باشیم و برنامه داشته باشیم".
آقای سیاری گفته "وقتی نیروی دریایی قدرتمند 
روسیه با نیروهای دریایی ارتش و سپاه رزمایش 
روشنی  پیام  دارای  رزمایش  این  کند  برگزار می 
است که نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران 
و  تکنیک  انسانی،  نیروی  تجهیزات،  لحاظ  از 
تاکتیک، هدایت و فرماندهی و کنترل، ارتباطات 

و دست یابی به تجهیزات نوین در مقیاس قدرت 
های جهانی قرار گرفته است".

این دومین مانور دریایی مشترک ایران و روسیه 
است. دی ماه سال گذشته هم مانور مشابهی با 
حضور نیروی دریایی چین، روسیه و ایران در آب 
های دریایی عمان به مدت چهار روز برگزار شده 
سال  پنج  در  روسیه  و  ایران  سیاسی  روابط  بود. 
اخیر رشد داشته و تماس ها میان مقام های ارشد 

دو کشور افزایش یافته است.
با  "راهبردی"  ایران می گوید می خواهد روابط 
خود  های  وهمکاری  باشد  داشته  چین  و  روسیه 
در بخش های اقتصادی، نظامی و سیاسی با آنها 
گسترش دهد. مقام های ایرانی می گویند توسعه 
علی  اهلل  آیت  خواسته  و  توصیه  روسیه  با  روابط 

خامنه ای رهبر این کشور است.

بنا بر گزارش خبرگزاریهای استرالیا اولین محموله 
وارداتی واکسن فایزر، به استرالیا وارد و در میان 
در  نامعلوم  مکان های  به  امنیتی،  شدید  تدابیر 

سیدنی انتقال داده شده است.
دوز  هزار   ۱۴۲ شامل  محموله  این  میشود  گفته 
وارد  سنگاپور  هواپیمایی  شرکت  توسط  واکسن 

شده است.
امنیتی  تدابیر  دلیل  که  میگویند  استرالیا  مقامات 
جلوگیری  واکسن،  این  برای  شده  گرفته  کار  به 
از اقدامات گروه های تبهکار بین المللی بوده است.

بود  شدتی  به  محموله  این  برای  امنیتی  تدابیر 

تلویزیونی  شبکه های  دوربین های  به  حتی  که 
نگهداری  از محل  اجازه اطالع  نیز  استرالیا  مهم 
محموله واکسن داده نشد و پلیس فدرال استرالیا 
تا  تلویزیونی کانال ۷ و ۹ خواست  از شبکه های 
مراحل  زنده  پخش  برای  را  خود  هلی کوپترهای 

انتقال محموله واکسن به محل اعزام نکنند.
موریسون  اسکات  آقای  استرالیا  وزیر  نخست 
دوز  هزار   ۱۴۲ از  بیش  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در 
عنوان  به  فایزر/بایون تک،  کووید-۱۹  واکسن 
در  همه گیری  به  واکنش  در  مهم  مرحله ای 

استرالیا، وارد فرودگاه سیدنی شد. 

میلیون   ۲۰ مجموع  از  محموله  نخستین   این 
عنوان  به  استرالیا  دولت  که  است  فایزر  واکسن 
واکسیناسیون  و  درمــان  استراتژی  از  بخشی 

کووید-۱۹ پیش خرید کرده است.
بنا بر گزارشها واکسن ها زیر تدابیر امنیتی شدید 

از فرودگاه خارج شد.
سازمان  که  است  این  بر  قرار  مقامات  گفته  به 
به  را  واکسن ها  این  استرالیا  دارویی  کاالهای 
استانداردهای  از  بودن  دارا  از  اطمینان  منظور 

دقیق کشور، آزمایش کند.
واکسیناسیون  که  گفت  موریسون  اسکات  آقای 

آغاز  فوریه   ۲۲ آینده  هفته  از  آسیب پذیر،  افراد 
خواهد شد.

ایمنی  بررسی های  اینکه  محض  به  گفت:  وی 
نهایی انجام شود، می توانیم واکسیناسیون را برای 

افراد واجد شرایط به ترتیب الویت، آغاز کنیم.
همه  مطمئنم  ــزود:  اف استرالیا  وزیــر  نخست 
استرالیایی هایی که تمایل به واکسینه شدن داشته 
خواهند  دریافت  را  واکسن  امسال  همین  باشند، 

کرد.
اول،  هفته  در  است  قرار  مقامات  گفته  بر  بنا 
 ۵۰ حدود  که  گردد  ارایه  واکسن  دوز  هزار   ۸۰

برای  نواحی  و  ایاالت  اختیار  در  واکسن  هزار 
کارکنان  و  مرزی  کارکنان  هتلی،  قرنطینه های 
خط مقدم بهداشت در نظر گرفته می شود.  سی 
هزار واکسن نیز به مراکز نگهداری از سالمندان و 

معلوالن اختصاص خواهد یافت.
مقامات پیش بینی میکنند که از این تعداد، حداقل 
شصت هزار واکسن تا پایان ماه فوریه تزریق شده 
برنامه  طبق  آن  از  پس  و  تدریج  به  نیز  بقیه  و 

تزریق خواهد شد.

آغاز واکسیناسیون در استرالیا از ۲۲ فوریه

انرژی  آژانس  از  نامه ای  در  اسالمی  جمهوری 
توقف  راستای  در  را  اقدامات الزم  خواست  اتمی 
عمل  به  ایران،  سوی  از  الحاقی  پروتکل  اجرای 
آورد. این همکاری بر اساس مصوبه مجلس ایران 
علیه تحریم های آمریکا، به زودی خاتمه می یابد. 
کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری 
بین المللی در وین، روز  نزد سازمان های  اسالمی 
ایران  داد که  فوریه( خبر  بهمن )۱۵  دوشنبه ۲۷ 
خود  داوطلبانه  اقدامات  اجرای  توقف  نامه ای  در 
)پنجم  فوریه ۲۰۲۱   ۲۳ تاریخ  از  را  برجام  تحت 
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  تحویل  اسفند( 
نامه را در  این  ایسنا  اتمی داده است. به گزارش 
لغو  برای  مجلس  مصوب  قانون  اجرای  راستای 
تحریم ها صورت گرفته است که تا روز ۲۲ فوریه 
به آمریکا مهلت داده بود کلیه تحریم ها را بردارد. 
از  کاظم غریب آبادی درباره نامه گفته که در آن 
اقدامات  وقت  اسرع  در  »تا  شده  خواسته  آژانس 
جهت  ایران  درخواست های  اجرای  برای  را  الزم 
اجرای  شامل  داوطلبانه،  مختلف  اقدامات  توقف 

پروتکل الحاقی، به عمل آورد«.
پس،  این  »از  است  نوشته  او  از  نقل  به  ایسنا 
مبنای  بر  صرفا  آژانــس  و  ایــران  همکاریهای 
که  زمانی  تا  یافت  خواهد  ادامه  پادمانی  تعهدات 
با لغو تحریمها به صورت عملی و ملموس، زمینه 
برای بازگشت ایران به اجرای مجدد این اقدامات 

فراهم گردد.«
امور خارجه  زاده، سخنگوی وزارت  سعید خطیب 
ایران نیز در همین روز در یک نشست خبری در 
پاسخ به سوال خبرنگاری درباره توئیت وزیر امور 
اصولی  اینکه »دیپلماسی  بر  مبنی  آمریکا  خارجه 
سالح  به  ایران  دستیابی  از  جلوگیری  راه  تنها 

امور  وزیر  توئیت  »تفسیر  گفت:  است«  هسته ای 
خارجه آمریکا بر عهده خودشان است و آنچه که 
آمریکا  کنونی  دولت  که  است  این  بگوییم  باید 
متاسفانه همچنان بر رویه دولت قبلی این کشور 
افتد  می  اتفاق  االن  که  آنچه  و  کند  حرکت می 
عنوان  به  بایدن  کار  )شروع  ژانویه  از ۲۰  قبل  با 

رئیس جمهور جدید آمریکا( فرقی نمی کند.«

پس از پنجم اسفند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
و  حداکثری«  فشار  »اعمال  از  خطیب زاده  سعید 
»بی توجهی به تعهدات و حقوق بین الملل از سوی 
جمهوری  نظر  از  گفته  و  کرده  شکایت  آمریکا« 
اسالمی دولت فعلی آمریکا »هیچ فرقی با دولت 
ترامپ در خصوص اعمال تحریم ها« نکرده است. 
با وجود این او نیز مانند دیگر مقام های ایران تکرار 
کرد که اگر آمریکا تغییر روش دهد، »ایران هم 

به این اصالح سیاست پاسخ مناسبی می دهد.«
مهلت  با  رابطه  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تعیین شده برای پایان دادن به همکاری با آژانس 
اساس  »بر  گفت:  الحاقی  پروتکل  راستای  در 
می  متوقف  فراپادمانی  های  نظارت  مصوبه  این 
شود« و اضافه کرد که »توقف اجرای نظارت های 
فراپادمانی به معنای پایان تمام نظارت ها نیست. 
چرا که ما عضو پادمان هستیم و بر اساس پادمان 
بخش عمده ای از نظارت ها ادامه خواهد داشت و 

اجرای پروتکل الحاقی متوقف می شود.«
نیز  این مهلت  از  به گفته خطیب زاده حتی پس 
او  داشت.  خواهد  ادامه  آژانس  با  ایران  همکاری 
سادگی  به  ایران  اقدامات  »تمام  که  کرد  تاکید 
طرف  دیگر  که  شرطی  به  است.  پذیر  برگشت 

های عضو برجام به تعهداتشان عمل کنند.«

نامه ایران به آژانس اتمی: 

توقف اجرای پروتکل 
الحاقی از۵ اسفند
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هفته نامه پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد.
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

 persianherald@gmail.com | parsianaustralia@yahoo.com
  admin@persianherald@gmail

www.persianherald.com.au

The Persian Herald
Contact: 02 8883 5551 | Mobile: 0418 660 399
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0423 119 828

نانوایی کیان
نماینده فعال 
در سیدنی و 
دیگر شهرها 

می پذیرد
0408 462 662

www.nasergharibi.com

موسیقی تدریس 
غریبی ناصر 

آهنگساز و  ویولونیست 

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

 

انواع برنج باسماتی
و سبزیجات خشک

ایرانی

انواع خشکبار و شیرینیجات ایرانی
ترشی و مرباجات

در چتسوود عرضه کننده بهترین ها

انواع مواد غذایی انواع نوار و سی دی 
موزیک و دی وی دی فیلم

 
Ph: 02 9417 6766 | 337 Penshurst St,  Willoughby 

ST.1183.C
O

Mob: 0433 452 470

کیترینگ مریم

قابل توجه اهالی شهر سیدنی
بویژه Bexley North و حومه
 تهیه انواع خوراکهای

خوشمزه ایرانی
زرشک پلو با مرغ- باقالی پلو با ماهیچه
 انواع خورشت: قورمه سبزی- فسنجون

قیمه- بادمجون و غیره
جهت کیترینگ و با سفارش قبلی

پذیرفته میشود
 

استخدام
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0452 581 349

رستوران فارسی 
به یک آقا 

با تجربه جهت 
کباب پزی 

نیازمند است. 
لطفًا جهت ارتباط 

به این شماره پیام دهید

بنیانگذار مایکروسافت با هشدار در مورد فاجعه آب 
تجدیدپذیر  انرژی های  که  است  معتقد  هوایی  و 
خورشیدی و باد برای تأمین نیازها کافی نیستند و 
از انرژی هسته ای گریزی نیست. بیل  از استفاده 
گیتس در نظر دارد طی پنج سال آینده دو میلیارد 
برای  گوناگون  پروژه های  و  استارتاپ ها  در  دالر 
مقابله با تغییرات آب و هوایی سرمایه گذاری کند. 
روزنامه  با  گفت وگویی  در  مایکروسافت  بنیانگذار 
آلمانی زبان"هندلزبالت" بر لزوم سرمایه گذاری در 
هوایی"  و  آب  "فاجعه  با  مقابله  برای  نوآوری ها 
تأکید کرده است. بیل گیتس می گوید، این مبارزه 
است.  دشوار  بسیار  مسلما  اما  نیست  غیرممکن 
برابری  پنج  افزایش  خواستار  مصاحبه  این  در  او 
سراسر  در  دولتی  تحقیقاتی  سرمایه گذاری های 

نوآوری های  سایر  و  پاک  انرژی های  در  جهان 
است؛  شده  آینده  دهه  طی  اقلیم  به  مربوط 
به  برای رسیدن  او  به گفته  سرمایه گذاری ای که 
 ۱۱۰ بر  بالغ  دست کم  باید  ساالنه  مدنظر،  هدف 
با  دیگری  مصاحبه  در  گیتس  باشد.  دالر  میلیارد 
آوردن یک مثال در مورد پیامدهای تغییرات آب و 
هوایی هشدار داده بود: "زمانی می رسد که دیگر 

قادر به کشت غالت هم نخواهیم بود."
اعتقاد گیتس به لزوم استفاده از انرژی هسته ای

از  "چگونه  خود  کتاب  تازه ترین  در  گیتس 
راستای  در  کنیم"  جلوگیری  هوایی  و  آب  فاجعه 
و  زیست محیطی  گسترده   خسارات  از  جلوگیری 
اقتصادی، خواستار کاهش انتشار  دی اکسید کربن 
به صفر تا سال ۲۰۵۰ شده است. برای این منظور 

منابع  انتخاب  و  تولیدی  اقتصاد  باید  او  اعتقاد  به 
تاریخ  در  تاکنون  با سرعتی که  را  آنها  و مصرف 

سابقه نداشته است، تغییر داد.
در همین رابطه به اعتقاد او تدابیری مانند مالیات 
و  آالینده ها  تجارت  بر   ، کربن  نشر  و  پخش  بر 
همچنین تقویت و گسترش انرژی های جایگزین 

مانند خورشیدی و باد ضروری است.
او همچنین تأکید می کند که انرژی خورشیدی و 
باد به دلیل نامطمئن بودن، برای تأمین نیازهای 

انرژی کافی نیستند.
از  به همین دلیل گیتس معتقد است که استفاده 
نظر  از  هیدروژن  است.  هسته ای ضروری  انرژی 
یکی  انرژی  تأمین  برای  مایکروسافت  مؤسس 

دیگر از مواد کلیدی است. 
از  دست آمده  به  سبز  انرژی  این  با  او  گفته  به 
فناوری های تجدیدپذیر، می توان از انتشار گسترده 
سیمان  و  فوالد  تولید  حین  در  کربن  اکسید  دی 
جلوگیری کرد. او در مصاحبه اشاره می کند که از 
سرعت پیشرفت در حوزه خودروهای برقی ناراضی 
استثنای  به  او  اعتقاد  به  که  خودروهایی  است؛ 
گسترش  کشورها  بقیه  در  سوئد  مثل  کشورهایی 
آنها به کندی پیش می رود. گیتس می گوید، حتی 
در ساده ترین مقوله  ها در هر زمینه تنها چند درصد 

بیشتر پیشرفت نبوده است.
ستایش  و  آلمان  به  اشاره  با  همچنین  گیتس 
به  خودروسازی  در  کشور  این  مهندسی  توانایی 
شرکت های آن هشدار داده است که »اگر آلمان 
نتواند در زمینه خودرهای الکتریکی خود را تثبیت 
کند، این موضوع یک تراژدی بزرگ خواهد بود.«

پایه گذاری که  زمان  از  ملیندا گیتس  و  بیل  بنیاد 
۲۰ سال از آن می گذرد، تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد 
دالر در بخش توسعه و پخش واکسن های نجات 
این  از  بخشی  است؛  کرده  سرمایه گذاری  بخش 
سرمایه گذاری اخیرا برای مقابله با کوید ۱۹ است.

گیتس تا سال ۲۰۱۷ به عنوان ثروتمندترین مرد 
ارزش  نظر  از  اکنون  او  می شد.  شناخته  جهان 
دارایی یک رتبه پایین تر از جف بیزوس، مؤسس 

شرکت آمازون ایستاده است.

بیل گیتس: فقط با انرژی های 
تجدیدپذیر نیاز بشر تامین نمی شود

نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا از 
تشکیل یک کمیسیون مستقل برای بررسی حمله 
ژانویه  ششم  روز  در  کنگره  به  ترامپ  طرفداران 

خبر داد. 
این کمیسیون باید تالش ترامپ برای جلوگیری از 
انتقال مسالمت آمیز قدرت را نیز بررسی کند. یک 
کمیسیون مستقل مسئول بررسی حمله طرفداران 

ششم  روز  در  امریکا  کنگره  ساختمان  به  ترامپ 
پلوسی رئیس دموکرات  نانسی  ژانویه شده است. 
خبر  این  اعالم  ضمن  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
و  پیش زمینه  باید  کمیسیون  این  کرد،  تصریح 
پیامدهای این حمله و نیز رفتار نیروهای انتظامی 

و امنیتی را زیر ذره بین قرار دهد.
به گفته او این کمیسیون همچنین باید تالش های 

ترامپ، رئیس جمهوری پیشین را برای جلوگیری 
کند.  بررسی  قــدرت  آمیز  مسالمت  انتقال  از 
روز  در  که  می کنند  متهم  را  ترامپ  دموکرات ها 
کنگره  به  حمله  برای  را  هوادارانش  ژانویه  ششم 

آمریکا تحریک کرده است. 
از سخنرانی ترامپ  این حمله که پس  در جریان 
صورت گرفت، پنج نفر از جمله یک پلیس کشته 

گفته  جمله  از  سخنرانی اش  در  ترامپ  شدند. 
برایتان  کشوری  نجنگید،  قوا  تمام  با  »اگر  بود: 

نمی ماند.«
بعد از این حمله حفاظت از ساختمان کنگره تشدید 
شد. در حال حاضر با وجود گذشت بیش از یک ماه 
از  حدود شش هزار سرباز گارد ملی در محوطه و 

محل کنگره حضور دارند.

تشکیل کمیسیون مستقل مجلس آمریکا 
برای بررسی حمله به کنگره

به  میانمار  در  ملل  سازمان  ویــژه  فرستاده 
کودتاچیان هشدار داد که هرگونه اقدام خشونت 
آمیز پیامدهای سختی برای آنان خواهد داشت. او 
همچنین قطع اینترنت را "تخریب اصول بنیادی 
ملل  سازمان  ویژه  فرستاده  دانست.  دموکراسی" 
برای میانمار گفت، دنیا به دقت این کشور را زیر 
نظر دارد و "هر شکلی از اعمال خشونت می تواند 

پیامدهای سختی در پی داشته باشد".
فرد  با  گفت و گو  از  پس  بورگنر  شرانر  کریستینه 
شماره دو حکومت نظامیان در میانمار، سوءوین، 
تمامی  در  صلح آمیز  تجمع  حق  کرد،  تصریح 
زمینه ها باید محترم شمرده شده و تظاهرکنندگان 
دربــاره  میانمار  ارتــش  شوند.  مجازات  نباید 

ملل  سازمان  فرستاده  با  سوءوین  گفت و گوی 
اعالم کرد که او برای فرستاده ویژه سازمان ملل 
"وضعیت واقعی"  نیز  برنامه حکومت نظامیان و 
بیانیه  این  در  است.  کرده  تشریح  را  میانمار  در 
تاکید شده که "ادامه تظاهرات ثبات کشور را به 

خطر انداخته و مردم را می هراساند".
 ۱۴ یکشنبه  روز  در  تظاهرات،  کنترل  منظور  به 
فوریه برای اولین بار حکومت کودتا تعداد زیادی 
همچنین  فرستاد.  خیابان ها  به  زرهی  خودروی 
برای حمایت از پلیس در شهرها، سربازان ارتش 
نیروهای  آنها  میان  در  آمده اند.  خیابان  ها  به 
نیز  معروفند  خشونت  به  که  متحرک  واحد  یک 
وجود دارند. با توجه به خطیرشدن شرایط، مردم 

گروه های نگهبانی در محالت تشکیل داده اند تا 
جلوی بازداشت فعاالن را بگیرند. یکی از اعضای 
رانگون  اقتصادی  شهر  کالن  در  گروه ها  این 
گفته است: »ما نمی توانیم اجازه دهیم که کسی 

بازداشت شود.«
حکومت  بهمن(   ۲۷( فوریه   ۱۵ شب  دوشنبه 
میانمار  سراسر  در  را  اینترنت  دیگر  بار  نظامیان 
قطع کرد. به گفته فرستاده ویژه سازمان ملل  این 
کار می تواند منجر به تنش بیشتر در میانمار شود.

بنیادی  اصول  "تخریب  را   اینترنت  قطع  او 
درباره ضررهای  دانسته و همچنین  دموکراسی" 
هشدار  بانک ها  برای  ویژه  به  کار  این  اقتصادی 

داد.

هشدار سازمان ملل 
به حکومت کودتا در میانمار

از ویروس جهش یافته چه می دانیم؟

سریع  گسترش  از  نگرانی  با  ایرانی  مقام های 
ویروس جهش یافته کرونا که اولین بار در جنوب 
انگلستان( مشاهده شده، درباره  بریتانیا )کنت در 
در  ویژه  مراقبت های  بخش  تخت های  پرشدن 

بیمارستان های این کشور هشدار داده اند.
سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه ۲۷ 
بهمن هشدار داد که ماه سختی در پیش خواهد 

بود.
پیش  در  سختی  ماه  "اسفند  گفت:  نمکی  آقای 
را  رعایت  نه ایستاده و ستون  اگر محکم  و  داریم 
بنده  می خوریم،  ضربه  شدت  به  نگیریم  محکم 
اعالم خطر می کنم و باید به شدت مراقبت کرد."

وزیر بهداشت ایران افزود که باید جلساتی درباره 
ویروس جهش یافته در استان های البرز، قزوین، 
یافته  جهش  ویروش  موارد  که  تهران  و  زنجان 

دیده شده، برگزار شود.
ویروس های جهش  انتشار  به سرعت  اشاره  با  او 
یافته گفت: »راهی که در ویروس قبلی ۲ هفته 
طی  ساعته   ۷۲ ویروس  این  در  می کشید  طول 

می شود.«
پیش تر خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین کرمانپور، 
سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران، نوشت که 
افزایش  باعث  بهداشتی  اصول  نکردن  »رعایت 
باعث  که  موضوعی  است؛  شده  مبتالیان  شمار 
شده وزیر بهداشت هم هشدار بدهد که ایران در 

آستانه موج چهارم شیوع کرونا است.«
روز شنبه سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران گفته 
چرخیده  ایران  در  یافته  جهش  ویروس  که  بود 
به  زنی که سفری هم  به مرگ  اشاره  با  و  است 
خارج از ایران نداشته، درباره احتمال وجود و شیوع 
در  بار  اولین  که  نوعی  یافته  ویروس های جهش 
آفریقای  در  که  نوعی  و  شد  مشاهده  انگلستان 

جنوبی شیوع یافته، ابراز نگرانی کرد.

ویروس و گونه جدید
جهش  ویروس ها  تمام  می گویند  پژوهشگران 
بیشتر  نیست.  مستثنی  هم  کرونا  و  می کنند  پیدا 
مواقع تغییر ویروس یا بی تأثیر است یا سرایت آن 
را بیشتر می کند یا اینکه گونه جدید بتدریج از بین 
می رود و در مواقعی هم ممکن است خطرناک تر 

شوند.
از  اندکی  تعداد  متوجه  فعال  کارشناسان  توجه 

گونه های جدید ویروس کرونا است:
یک سویه در بریتانیا که به نوع غالب در این کشور 
تبدیل شده است و در بیش از ۵۰ کشور دیگر نیز 

پخش شده است
در حداقل ۲۰  آفریقای جنوبی که  در  یک سویه 

کشور دیگر نیز یافت شده است، از جمله در بریتانیا
یک سویه جدید در برزیل

رئیس  پیکاک،  شارون  پروفسور  پیش  روز  چند 
با  گفتگو  در  بریتانیا،  ژنتیکی  نظارت  برنامه 
بی بی سی پیش بینی کرد که ویروس جهش یافته 
کرونا که برای اولین بار در کنت در جنوب شرق 
این کشور یافت شد، می تواند به گونه غالب این 

ویروس در جهان تبدیل شود.
در  بار  اولین  کرونا  یافته  جهش  ویروس  این 
در  بریتانیا  شرقی  جنوب  در   ۲۰۲۰ سال  سپتامبر 
در  آن  سریع  شیوع  و  شد  شناسایی  کنت  منطقه 
ماه های بعدی باعث شد این کشور محدودیت های 

تازه ای را اعمال کند.
آفریقای  انگلیسی،  گونه های  که  می شود  تصور 
بسیار  انتقال  سرعت  شاید  برزیلی  و  جنوبی 
انواع  از  بیشتر  آن  به  ابتال  میزان  دارند  بیشتری 

دیگر ویروس است.
پروتئین اسپایک هر سه نوع دچار تغییر شده است، 
یعنی آن بخشی از ویروس که به سلول های انسان 

متصل می شود.
گونه ها  این  که  نظر می رسد  به  خاطر،  به همین 
راحت تر سلول های بدن را آلوده می کنند و شیوع 

پیدا می کنند.

ویروس جدید کنت چه مشخصاتی دارد؟
ویروس موسوم به »کنت« اولین بار در ماه سپتامبر 
سال گذشته در جنوب بریتانیا مشاهده شد و دلیل 
اصلی یافتن آن هم افزایش تعداد تست های مثبت 
کرونا در آن زمان در لندن، جنوب شرق و شرق 

انگلستان بود.
جدید  گونه  این  به  توجه  جلب  باعث  عامل  سه 

ویروس شد:
به سرعت در حال جایگزینی انواع دیگر ویروس 

است
که  ویروس  از  بخشی  بر  که  دارد  جهش هایی 

می تواند مهم باشد، تاثیر می گذارد
برای  آزمایشگاه  در  قبال  جهش ها  این  از  برخی 
نشان  سلول ها  آلودگی  در  ویروس  توان  افزایش 

داده شده است
علمی  بهداشتی،  خبرنگار  گاالگر،  جیمز  گفته  به 
نوعی  ایجاد  باعث  عوامل  این  تمامی  بی بی سی، 

ویروس شده که می تواند به آسانی منتشر شود.
تاکنون شواهدی  به گفته متخصصان  به هرحال 
دست  به  ویروس  این  بودن  خطرناکتر  بر  مبنی 

نیامده است.
ویروس  وجود  از  دنیا  که  بود  پیش  سال  یک 
بیماری  موراد  اولین  و  شد  مطلع   ۲۰۱۹ کرونای 

در یک بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان 
چین مشاهده شد.

از آن زمان تاکنون، ویروس تقریبا هر ماه دستکم 
با  را  امروز  ویروس  اگر  است.  داشته  جهش  دو 
با  کنیم،  مقایسه  چین  ووهان  در  اولیه  ویروس 

دستکم ۲۵ جهش با یکدیگر تفاوت دارند.

آیا واکسن ها همچنان موثر خواهند بود؟
گونه های  براساس  طبیعتا  فعلی  واکسن های 
دانشمندان  اما  قدیمی تر ویروس طراحی شده اند، 
نیز  گونه های جدیدتر  برابر  در  دارند که  اطمینان 
می توانند بالقوه موثر باشند هر چند که شاید تاثیر 
این  بررسی  برای  آزمایش هایی  باشد.  کمتر  آنها 

مساله در جریان است.
البته واکسن به بدن یاد می دهد که به بخش های 
این  به  فقط  نه  کند،  حمله  ویــروس  مختلف 

قسمت های پروتئین اسپایک.

در آینده ممکن است انواع متفاوت دیگری پدیدار 
شوند.

حتی در بدترین حالت هم می توان این واکسن ها 
شوند  قبل  از  موثرتر  تا  داد  تغییر  و  بازطراحی  را 
کاری که به گفته کارشناسان در صورت نیاز ظرف 

چند هفته یا چند ماه قابل انجام است.
آنفلوآنزا هر  واکسن  در حال حاضر  مثال  به طور 
جدید  انواع  برابر  در  تا  می شود  داده  تغییر  سال 
ممکن  اتفاق  این  و  باشد،  موثر  آنفلوآنزا  ویروس 

است برای واکسن های کووید-۱۹ نیز بیفتد.

آیا ویروس های جهش یافته خطرناکترند؟
در حال حاضر هیچ مدرکی که نشان دهد بیماری 
ندارد؛  وجود  است  شدیدتر  گونه ها  این  از  ناشی 
که  می شود  باعث  آنها  سرایت  بیشتر  سرعت  اما 
آمار  بهداشتی  مسایل  نکردن  رعایت  صورت  در 
نسبت  همان  به  و  رود  باال  سرعت  به  مبتالیان 
درصد باعث افزایش خطر مرگ و میر خواهد شد.
آزمایش  کردن  اجباری  ورودی،  مسافران  کنترل 
تشخیص کرونا برای مسافران و قرنطینه از جمله 
اقداماتی است که برای کنترل شیوع ویروس های 
جهش یافته در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته 

شده است.
به همین دلیل به گفته کارشناسان کارهایی نظیر 
شستن دست ها، حفظ فاصله با دیگران و پوشاندن 
دهان و بینی همچنان به جلوگیری از ابتال کمک 
بزرگی خواهد کرد، و مسری تر بودن این گونه های 
قبل  از  بیشتر  باید  که  است  معنی  این  به  جدید 

مراقب بود.
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دفتر وکالت
وکالی برجسته فارسی زبان 

بر مبنای سالها تجربه حقوقی 
در دادگاههای استرالیا قادر به 

حداکثر کمک در موارد قانونی و دادگاهی 
در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان

DAVID LEGAL
Migration Agent Reg Number 0104743

PH: 02 9728 5678     FAX: 02 9754 2988
Address: Suite 3/43 Harris St, Fairfield

سوزی دیویدفرد دیوید

- خرید و فروش امالک و مستقالت    
- خرید و فروش مشاغل - شرکت و غیره

- کلیه امور دادگاهی 
- امور جنایی

- دادخواهی از دادگاههای استرالیا
- امور مهاجرت

- خانواده و طالق
- تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت

Compensation -

انـواع وام  NIF
Net International Finance 	انواع وام مسکن

وام مسکن تا 97 درصد	 
وام مستغالت تا 80 درصد	 
وام شخصی در یک ساعت 	 
وام اتومبیل )اگر خانه دارید بدون 	 

مدرک مالیاتی(
وام خرید مغازه و یا کلیه وسایل مغازه 	 
وام مسکن مخصوص کسانی که 	 

ورشکسته و یا دارای بد کردیت 
هستند ) تا 90 درصد بدون بیمه (

ReFinance با بهره کمتر	 

فرصت استثنایی
تا ۸۰ درصد وام برای خرید مسکن	 

تا ۷۵ درصد وام برای خرید امالک 	 
جتاری

بدون نیاز به ارائه مدارک مالیاتی

SYDNEY
Farhad Dalvand
3A, 98 Longueville Rd
Lane Cove NSW
Tel: 02 9420 2939
Tel: 02 9428 3055  
Fax: 02 9420 5010
Mobile: 0411 478 623
Mobile: 0411 309 666
Email: netifinance@optusnet.com.au

 برای اطالعات بیشتر با 
 فرهاد دالوند متاس 
حاصل منایید.  
تلفن متاس: 
0411478623

سرویس ما برای  وام های مسکن کامال  رایگان می باشد

انـواع وام  NIF
Net International Finance 	انواع وام مسکن

وام مسکن تا 97 درصد	 
وام مستغالت تا 80 درصد	 
وام شخصی در یک ساعت 	 
وام اتومبیل )اگر خانه دارید بدون 	 

مدرک مالیاتی(
وام خرید مغازه و یا کلیه وسایل مغازه 	 
وام مسکن مخصوص کسانی که 	 

ورشکسته و یا دارای بد کردیت 
هستند ) تا 90 درصد بدون بیمه (

ReFinance با بهره کمتر	 

فرصت استثنایی
تا ۸۰ درصد وام برای خرید مسکن	 

تا ۷۵ درصد وام برای خرید امالک 	 
جتاری

بدون نیاز به ارائه مدارک مالیاتی

SYDNEY
Farhad Dalvand
3A, 98 Longueville Rd
Lane Cove NSW
Tel: 02 9420 2939
Tel: 02 9428 3055  
Fax: 02 9420 5010
Mobile: 0411 478 623
Mobile: 0411 309 666
Email: netifinance@optusnet.com.au

 برای اطالعات بیشتر با 
 فرهاد دالوند متاس 
حاصل منایید.  
تلفن متاس: 
0411478623

سرویس ما برای  وام های مسکن کامال  رایگان می باشد

AUSTRALIA
مکالمه  و  مباحثه  به  توسل  با  رمانتیک  سوژه ی 
سیاست را به  گفت وگوی بی پایان تبدیل می کند؛ 
مناقشه های سیاسی قرار نیست  حل وفصل شوند 
با  باید  که  هستند  سیاسی ای  ارزش های  بلکه 
نوعی  کلمات  خالقانه ی  بازی  شود،  آن ها  بازی 
لذت  همان  آن  که  مقصود  دهانی  خودارضایی 

حاصل از بازی است.
   *** 

اشمیت  ــارل  ک سیاسی  رمانتیسیزم  کتاب 
این  در  وی  کتاب  اوســت،  بحث برانگیزترین 
و »شاعرانه سازی«  رمانتیسیزم سیاسی  به  کتاب 
می برد.  حمله  آن  به وسیله ی  سیاسی   مناقشات 
اشمیت به بورژوازی  اروپایی به عنوان یک طبقه 
وارد  کشید  نقد  آغوش  به  را  رمانتیسیزم  که 
با  را  سوسیال لیبرال  نظم  که  طبقه ای  می کند، 
بی انتها  مکالمه ای  به  سیاسی  تبدیل  مذاکره ی 
سیاست زدایی کرد،  مکالمه ای که در آن پی جویی 
سرگرمی و التذاذ شخصی، رسیدن به  تصمیمات 
سیاسی اصیل را غیرممکن می سازد. با نقد همین 
عاقبت  وی  که  است  سیاست   شاعرانه سازی 
ژوزف  برک،  چون  ادموند  متفکرانی  اردوی  از 
عام  فلسفه ی  طور  به  و  بونالد  لویی  و  دومستر 
دشمن  او  برمی آورد؛  سر  محافظه کاری  سیاسی 
ببینیم  ابتدا  باید  اما  است،  رمانتیسیزم  سیاسی 
رمانتیسیزم  یا  امر  رمانتیک  از  وی  منظور  که 

به طورکل چیست.
 برای اشمیت صرف داشتن چند ویژگی برجسته ی 
بدوی،  جوامع  مناظر  کوهستانی،  مانند  مشترک 
شعر  غنایی،  عرفان،  باستانی،  ویرانه های 
به خودی خود  میانه  قرون  یا  عاشقانه،  ترانه های 
اینکه  دوم  باشد.  رمانتیک  امر  معرف   نمی تواند 
صرف  روانی  حالت  به  را  نمی توان  رمانتیسیزم 
را  آن  که  نمی توان  معنا  بدین  کرد،  تعریف 
و  عشقی  ماجرای  حساسیت،  معصومیت،  به 
سوم  و  داد  تقلیل  غرابت جویی  و   بیگانه گرایی 
اینکه نباید  رمانتیسیزم را در برابر نهاد کالسیسم 
کرد.  مطرح  یک  دوگانه  به صورت  عقل باوری  یا 
فرهنگ  با  هم  را  سیاسی  رمانتیسیزم  اشمیت 
آلمان  ادبی  فرهنگ  و  مسیحیت  میانه   قرون 
قرن ۱۸ تعریف  نمی کند، وی بر این اعتقاد است 
بررسی  به  رمانتیسیزم  باید  از  درست  تحلیل  که 
نگرش اختصاصی آن و نیز موضع منحصربه فرد 
آن  نسبت به جهان نقطه ی شروع ما باشد، چراکه 
جنبش  دیگر،  جنبش  فرهنگی  هر  همچون 
اعتقادات  یک سری  بر  مبتنی  هم  رمانتیک 
 مشخص و یک اصل بنیادین یا یک مرجع نهایی 
است، یعنی یک اصل  متافیزیکی پایه ای دارد که 
لذا  است؛  مبتنی  ساخته  آن  بر  را  خود  اعتقادات 
روش  به  را  رمانتیسیزم  می کند  تالش  اشمیت 
تعریف  رمانتیک  سوژه ی  اساس  بر  و   استعالیی 
با وضعیت خاص  از  انسان  نوع خاص  کند؛ یک 

وجودی خود. 
انسان رمانتیک مقصدی جز سرزمین گسترده و 

بکر خیال در پیش  رو ندارد، با لطافت و حساسیتی 
خاص به سوی احساس و تخیل  دست نخورده گام 
ابژه ای  به  باید  پیرامون  در  همه چیز  برمی دارد؛ 
 خاص که او را بتواند اغوا کند بدل شوند، همه چیز 
باید به  ابژه ی میل او بدل شود تا بتواند امکانات 
احساسی خود را  تعالی بخشد. اما رسیدن به مقصد 
را کسل خواهد کرد، وصال  برای وی دردآور  او 
است و لذا باید قبل از آنکه تحقق یابد ختم  شود؛ 
مقصد  به  که  نیست  عشقی  طالب  وی  ازاین رو، 
وصال برسد،  طالب آنی است که از رسیدن ناامید 
زیبایی شناختی  یک  تضاد  سرآغاز  همین  و  باشد 
است  آن  طالب  هم  و  کناره جوست  هم  است؛ 
ســوژه ی  ــپــردازد.  ب احساسات  تعامل  که  به 
مسئولیتی  هیچ  عهده  گرفتن  بر  قصد  رمانتیک 
فانتزی عمل  می کند.  قلمرو  در  تنها  او  ندارد،  را 
ایجاد  خود  برای  تعهدی  هیچ  رمانتیک  سوژه ی 
زمینی  واقعیت  هنجارهای  به  را  که  او  نمی کند 
و انتظارات حاصل از آن  محدود کند، او همه چیز 
را به رویدادی خیالی بدل می کند که  مالحظات 
صرفًا زیبایی شناختی بر آن حاکم است. سوژه ی 
رمانتیک  عمل نمی کند، می گذارد که همه چیز بر 
او حادث شود، او تجربه  می کند و همه چیز برای 
او یک رویداد یا یک اپیزود است و تنها  یک هدف 
را بسط  امکانات زیبایی شناختی خود  اینکه  دارد، 
دهد.  او در پی توافق خسته کننده نیست؛ ازاین رو، 
آموخته  قیود  اخالقی می رهاند، چراکه  از  را  خود 
است حیات خویش را زیبایی سازی  کند و آزادانه 
رمانتیک  سوژه ی  برای  بپردازد.  بازی  به  آن  با 
 واقعیت هیچ ساختار و معنای ذاتی ندارد، واقعیت 
را  موقعیت هایی  وی  برای  که  اهمیت  دارد  آنجا 
تخیالت  زیبایی شناسانه  بتواند  که  آورد  فراهم 
فقط  وی  برای  موقعیت ها  کند.  اعمال  را  خود 
 پیشامدهای محض هستند و هیچ ارتباط منظم و 
منطقی با هم  ندارند. اشخاص دیگر برای وی در 
حکم مواد خامی هستند که  سوژه ی رمانتیک در 
روابط انسانی خود روی آن ها کار می کند.  همه چیز 
بدل  زیبایی شناختی  مصنوعات  به  باید  پیرامون 
سوژه ی  باشند.  او  خیالی  ایده ی  تا  تجسم  شوند 
رمانتیک باید به شکل  پیچیده و فزاینده ای از لذت 
چیزی  از  هر  پیش  و  بیش  این  و  شود  بهره مند 
لذت چشمی است، چشمی که همچون  مستلزم 

چشمه ی خورشید  بر تن معشوق بتابد. 
آن  پی  در  نمی شود،  متوقف  اینجا  در  وی  اما 
برمی آید تا امر  حسانی را به امری عقالنی بدل کند؛ 
ابژه ی خود را از ابژه ی  صرفًا حسانی و جسمانی 
تبدیل  می کند؛  پاالیش یافته  تفکر  ابژه ی  به 
اینجاست که سوژه ی رمانتیک در خوشی شهوانی 
به  می کند  تالش  بلکه  متوقف  نمی شود  صرف 
تیزهوشی اش  هست  متأمالنه که حاصل  خوشی 
مبدلش کند. او خواهش نفسانی خود را آن گونه 
این  و  را  اثرش  هنرمند  یک  می دهد  که  شکل 
سرآغاز رضایت خاطر است. اشمیت  چنین رضایت 
توصیف می کند:   »این  کلمات  این  با  را  خاطری 

است که  واقعیت  این  به  معرفت  رضایت حاصل 
همراه  به  برایش  خطری  نه  این  لذات  تجربه ی 
شرم آور  دردنــاک  و  اخالقی  عواقب  نه  و  دارد 
لذتی  سرانجام  اخالقی.  پوچ انگار  یک  سرخوشی 
اثر هنری مخلوق خود وجود دارد،  از  مشاهده ی 

لذتی نارسیستی از  خوداندیشی«. )ص ۱۳( 
با سعی  تا  وافر می کند  رمانتیک تالش  سوژه ی 
هنری  اثر  یک  به  را  زندگی  خود  خویش  جزیل 
روزمره  برهد؛  زندگی  کسالت  از  و  کند  تبدیل 
قرار  اخالقی  اصول  الزامات  تسلط  تحت  را  خود 
نمی دهد؛  تعهد اخالقی و مسئولیت های ناشی از 
آن بر وی ناشناخته است،  چراکه قواعد اخالقی در 
ذات خود انضباطی، خشک و مالل آور و  فلج کننده 
هستند. این الگوهای مقدر در شبکه ای از وظایف 
بی رحم خالقیت هستند.  قاتل  که  است   اخالقی 
سوژه ی رمانتیک متعهد  به شاعرانه زیستن است 
و این امر بیش از هر چیزی مستلزم  بازی آزادانه 
در  می توان  را  امری  چنین  نمونه  است.  تخیل 
اغواگر«  یک  »یادداشت های  داستان   قهرمان 

کرکگور مشاهده کرد. 
جنبشی  به عنوان  اشمیت  به زعم  رمانتیسیزم 
این  آغاز شد؛  با دو  گرایش عمده  زیبایی شناسی 
گذشته  است  زیبایی شناسی  اصول  نافی  جنبش 
رمانتیسیزم  نمی کند.  آن  جایگزین  را  چیزی  اما 
کرد:  زیبایی شناختی  را  ساحات  فرهنگی  همه ی 
دین، علم، اخالق، سیاست و  نفسانیات؛ بدین سان 
همه ی  پیشین  زیبایی شناختی  فرم های  تمام  با 
که  کاری  کرد.  مسئله دار  هم  را  دیگر   فرم های 
از  که  بود  زندگی  کرد  ذهنی سازی  رمانتیسیزم 

فروریزی معیارهای عینیت به وجود  آمد. 
چه شد که رمانتیسیزم در تاریخ تفکر مدرن جای 
وی  است،  تیزبینانه  بسیار  پاسخ  اشمیت  گرفت؟ 
پیامد تحول  امر محصول  و  این  معتقد است که 
از  تحول  این  بود؛  گذشته  قرن  سه  متافیزیکی 
خدا  سنتی  ایده ی  فروریزی  شد.  شروع   دکارت 
که  برانگیخت  را  این  سؤال  هجدهم  قرن  در 
به عنوان  اصل  را  آن  جای  می تواند  چیزی  چه 
متافیزیکی بنیادین بگیرد. در سده ی هجدهم دو 
بر  زدن  تکیه  برای  جدید  مدعی  هستی شناختی 
این جایگاه سر برآوردند:  انسانیت یا خدای انقالبی 
مردم،  اراده ی  همچون  متفاوت  چهره های  که 
می نشینند  خدا  جای  به  جامعه  یا  عامه  عمومی، 
و دوم  خدای محافظه کار که به صورت فرهنگ ها، 
درک  یگانه  لحاظ  تاریخی  به  ملت ها  و  سنت ها 
بود  کرده  دگرگون  جامعه  آنچه  که  می شدند 
در  را  دو  هر  این  رمانتیسیزم  می کردند.   احیا 
بستر تخیل ذهنی  قرار می دهد. در جهان مدرن 
نظم  به  رهایی یافته  متعلق  منفرد  انسان  با  خدا 
اجتماعی بورژوایی جایگزین می شود و من )ایگو( 
برداشت،  این  در  نهایی می شود.  مرجع   رمانتیک 
و  سکوالریزاسیون  رمانتیک  بازنمود  جنبش 
است.  کــردن  خصوصی  و  سوژه محورسازی 
سوژه محورانه  موقعیت انگارِی  همان   رمانتیسیزم 

موقعیت  یک  حد  در  به  چیزی  جهان  است. 
تبدیل  فرد  تخیل  آزاد  بازی  برای    occasion 
 می شود. اشمیت خصایص بنیادین رمانتیسیزم را 
مبتنی بر تمایز  بخشی به سه دکترین عمده پیش 

می برد: 

الف( زیبایی شناسی وجودی: 
نگرش رمانتیک، نگرشی بلهوسانه است، هرگونه 
هرگونه  نافی  می کند،  نفی  ــزام آور  را  ال علیت 
متافیزیک  است،  در  هنجارین  و  قانونمند  پایایی 
است؛  ذاتی  یا  مستقل  واقعیت  فاقد  جهان  آن 
زیبایی شناختی  تخیل  یک  زاییده  جهان  خود 
امر  که  است  حیات  ذهنی  محتوای  این  است. 
زمانی  واقعی  واقعی  امر  تعیین می کند.  را  واقعی 
این  تبدیل شود،  احساسی  تجربه ی  به  که  است 
احساس  می تواند احساس یک حالت معصومانه، 
یک تأثر دگرگون کننده یا  نوری از بصیرت باشد، 
بگیرد  جای  من  تخیل  در  چیزی  کافیست  فقط 
آنتولوژیک  زیبایی شناسی  شود.  واقعی  بتواند   تا 
تخیل  از  جهان  که  نیست  جز  این  چیزی  هم 
به  خود مشغول  فرد فقط  ذهنی ساخته می شود، 
نارسیسزم  این معنا به یک  است. رمانتیسیزم در 
رمانتیک  فرد  موضوع  است.  متعهد   متافیزیکی 
خودش و کمال بخشی  به زندگی اش به عنوان یک 
را  دگرگون  جهان  رمانتیسیزم  است.  هنری  اثر 
می کند لکن در ساخت تخیلی نمایش و حساسیت. 

ب( ریشخندگری: 
چراکه  است،  انقالبی  فلسفی  نظر  از  رمانتیسیزم 
اولویت  با  را  آن  و  نابود  واقعیت  را  اولویت 
موضوع  جایگزین  می کند.  بی حدومرز  امکانات 
عالقه ی سوژه ی رمانتیک، امر دوردست، عجیب، 
می خواهد  اینکه  برای  است،  اروتیک  و   بیگانه 
آن  قیدوبند  از  موجود  از  واقعیت  ارزش زدایی  با 
برهد، اینجا و اکنون برای وی  ارزش ندارد چون 
کسل کننده است. سوژه ی رمانتیک از جهان های 
نتیجه  در  می کند،  استفاده  یکدیگر  علیه   ممکن 
دنیای کرانمند  هستی مادی فلج می شود. در بازی 
رمانتیک واقعیت تعلیق می شود؛  رمانتیک دنیای 
مادی را تعلیق می کند، نه با گریز به جهانی  دیگر، 
بلکه با واگذاردن خود به سیطره ی تخیالت خود. 
سوژه ی  رمانتیک با پناه بردن به فانتزی موقعیت 
فراهم  را  تخیل  تکانه- بازیگوشی  یک  برای 
می آورد، او می خواهد به حالی خوش  نایل شود. 
بازی خیال، اساس ریشخندگری رمانتیک است. 

)همان ص   ۱۷( 
وجودی  نسبی سازی  مستلزم  تخیل  آزاد  بازی 
سپهر  این  از  خارجی  هر  اصل  شناسایی  نفی  و 
محدودیتی  رمانتیک  ــوژه ی  س اســت.  ــازی  ب
را  خود  درونی  زیبایی شناختی  محدودیت   جز 
نمی پذیرد. ریشخندگری  رمانتیک نقطه ی مقابل 
خودش  او  ابژه ی  است،  خویش  انداختن  دست 
ریشخند  به  را  همه چیز  او  دنیاست،  بلکه   نیست 

خودآگاهی  محصول  که  خودش  را  جز  می گیرد 
زیبایی شناختی خویش است، او نمی تواند  با خود 
با  اما  کند  رفتار  رمانتیک  بازی  ابژه ی  یک  مثل 

جهان  چنان می کند. 

پ( شاعرانه سازی: 
شاعرانه سازی  رمانتیک،  ریشخندگری  نتیجه ی 
جهان  نوفالیس،  سخنی  از  در  اســت.  جهان 
برای  سازمایه ای  که  است  ارزشمند  جایی  تا 
شلگل  تعبیر  به  یا  بی پایان،  نوول  یک   شروع 
درون مایه ای برای  مکالمه ای بی انتها فراهم آورد. 
شاعرانه سازی یعنی همین  بازنمود تبدیل همه ی 
رمانتیک  زیبایی شناسی.  به  فرهنگی  ساحات 
تجربه ی  دنبال  است،  موقعیتی سرخوشانه   دنبال 
از  گریز  برای  فرصتی  یا  دست کم  تازه  احساسی 

مالل. 
اصل  سه  به  ارجــاع  با  رمانتیک  نگرش  پس 
وجودی  اول،  زیبایی شناسی  می شود:  تعریف 
احساسی(؛  دوم،  تخیل  زاییده ی  به مثابه  )جهان 
ریشخندگری که جهان واقعی به وسیله ی جهانی 
 رؤیاپردازی شده، تعلیق و خصوصی سازی می شود 
و  مادی  مناقشات  که  سوم،  شاعرانه سازی  و 
لحاظ  زیبایی شناختی  به  واقعی  جهان  عینی 
عبارت پردازی می شوند و به یک هماهنگی واالی 

 ارضاکننده انتقال می یابند. 

رمانتیسیزم سیاسی: 
هم  چگونه  کــه  مــی دهــد  نــشــان  اشمیت 
هم  و  انقالب  فرانسه  طرف داران  سرسخت ترین 
رمانتیک ها  میان  در  آن  مخالفان  ناخرسندترین 

 بودند و در جنبش وحدت ملی آلمان در آغاز قرن 
را  خود  ارتجاعیون  هم  و  هم  انقالبیون  نوزدهم 
رمانتیک به حساب می آوردند؛  بنابراین رمانتیسیزم 
هم جنبه ی انقالبی را در خود دارد و هم  جنبه های 
محافظه کارانه ی خویش را دارد. اشمیت با بررسی 
-۱۷۷۲( شلگل  یعنی  آلمانی  ادبی  دو  چهره ی 

۱۸۲۳( و آدام مولر   )۱۷۷۹-۱۸۲۹( نشان می دهد 
با  دکترین  منسجم  یک  سیاسی  رمانتیسیزم  که 
هسته ای از ایده های کانونی به هم پیوسته نیست. 
 رمانتیسیزم سیاسی، سیاست را شاعرانه می سازد و 
مسائل سیاسی  تبدیل به یک موقعیت صرف برای 

کاربرد تخیل زیبایی شناختی  می شود. 
زیبایی شناختی  تضادهای  به  سیاسی  مناقشات 
خود  که  برتر  وحدتی  در  که  برگردانده  می شوند 
تعلیق  می گردند.  است  احساس  بازی  حاصل 
با  نهایت  در  سیاست  که  است  مدعی  اشمیت 
ضرورت  انتخاب میان حق و باطل، میان عادالنه 
و ناعادالنه مرتبط است.  نظریه ی رمانتیک کنش 
معتقد است که رمانتیک چنان عمل می کند  که 
تخیل او بتواند مورد عمل واقع شود یا متأثر شود. 
که  نیست  یا چیزی  کاربست  معنا  در  این  کنش 
چیزی  حالت  یا  یک  تأثر  بلکه  دهد،  انجام  فرد 
است که فرد احساس می کند. نظریه ی رمانتیک 
 کنش متعهد به اخالقیات احساسی است؛ چیزی 
بد  و  کند  ایجاد  احساس  خوب  که  است  خوب 
است وقتی حال انسان را بد کند. پس در  اخالق 

رمانتیک خوبی و بدی امور فارغ از 
عمدتًا  فرد  است؛  عملی  آن  نتایج  و  اهــداف 
می خواهد طوری عمل کند که حالش خوب شود، 
 این کار را می تواند حتی از طریق انفعال، تسلیم 

متذکر  اشمیت  دهد.   انجام  بی تفاوتی  هم گاه  و 
رمانتیک  عالقه ی  مورد  مشغولیت  که  می شود 
توسل  با  رمانتیک  سوژه ی  است.  سیاسی  نقد 
گفت وگوی  به  سیاست  را  مکالمه  و  مباحثه  به 
سیاسی  مناقشه های  می کند؛  تبدیل  بی پایان 
ارزش های  بلکه  شوند  حل وفصل  قرار  نیست 
شود،  بازی  با  آن ها  باید  که  هستند  سیاسی ای 
خودارضایی  -نوعی  کلمات  خالقانه ی  بازی 
دهانی  که مقصود آن همان لذت حاصل از بازی 

است. 
مناقشه ای سیاسی  اتفاق افتاده است باید راه حلی 
پی  در  ذهن  رمانتیک  اما  دهیم،  ارائه  آن  برای 
موقعیت  از  لذت  پی  در  نیست،  راه حل  ارائه ی 
به  سیاسی  گفتمان  بدین سان،  است؛  پیش  آمده 
مالحظات  تحت  سیطره ی  مباحث  از  زنجیره ای 
همه  می شود،  تبدیل  احساسی  و  زیبایی شناختی 
به  بدل  سیاست  و  می کنند  صحبت   هم زمان 
که  است  این  ارضاکننده  می گردد؛  مکالمه ای 
سیاست می تواند به منبعی برای گریز،  سرگرمی 
قول  به  شود.  تبدیل  احساسی  تعالی  حتی  یا 
هیچ گاه  بی پایان  مکالمه ی  در  این  اشمیت 
تصمیمی سیاسی اتخاذ نمی گردد،  هیچ تعهدی به 
گردن گرفته نمی شود و هیچ مسئولیتی پذیرفته 
 نمی شود و هیچ چیز در دنیای واقعی سیاست هم 
تغییر نمی یابد و  این دقیقًا یعنی همان شعرگونگی. 
در این فضاست که همه به  قصه گویان خودارضاگر 
و به اساتید پرشور حرافی اعال بدل  می شوند؛ البته 
ابزار  تولید  به  باید  هم  بی پایان  حرافی های  این 

احساسات خوشایند بدل شوند. 
ادامه در صفحه ۱۱

از شاعرانه سازی سیاست تا سیاست زدایی  روشن فکرانه

چرا ما به جای عمل فقط حرف می زنیم؟

قربان عباسی
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بیسکویت فرخنده 
با چهار طعم متفاوت

در کلیه فروشگاههای مواد غذایی

داریوش معمار

کوچه  در  که  چرخ و فلکی«  »دایی باقر  صدای 
برطرف  را  تابستان  ظهرهای  کسالت  می پیچید، 
با  او  می کشاند.  کوچه ها  به  را  بچه ها  و  می کرد 
یکی  فقط  که  شکلی  موشکی  آهنی  قوطی های 
می کردند،  نزدیک تر  آسمان  به  را  بچه ها  دومتر 
صدای جیغ ها را نه از ترس، که به خاطر هیجان 
آسمان  گوش  به  آهنی  قوطی های  آن  گردش 
لذت بخش  خنکای  مانند  دایی باقر  می رساند. 
»اکبر  محل  اهالی  که  عمواکبر«  »بستنی های 
آالسکایی« صدایش می زدند، روح را جال می داد 

و خاطره ساز بود.
سعید آقای روزنامه فروش که خانه به خانه کوچه ها 
را می گشت و در زنبیل هایی که با نخ از پنجره  ها به 
پایین می رفت کیهان و اطالعات می گذاشت، »آقا 
آب زرشکی«  »رحیم خان  نفت فروش«،  شاه مراد 
محله  محله ها،  پارچ...؛  اندازه   به  لیوان هایی  با 
اهالی  برای  که  داشت  افرادی  محله  هر  و  بودند 

خاطره سازی می کردند.
بسیاری  در  هفتاد هم می شد  اوایل دهه  تا  شاید 
مناطق مفهوم »محله« را حس کرد. محله ها نه 
خیابان ها،  از دل  منشعب شده  باریک  کوچه های 
که حریم هایی امن و تعریف شده برای اهالی شان 
که  طور  همان  و  چرخید  و  چرخید  جهان  بودند. 
به  هم  خاطره ساز  مشاغل  باختند،  رنگ  محله ها 
شاید  دادند.  دست  از  را  وجودی شان  علِت  مرور 
هنوز در کوچه ای بتوان چرخ و فلکی دید، اما دیگر 
از آن شور و شوق تابستانی کودکانه خبری نیست. 

فراموش  شغل های  و  رفته  دست  از  خاطره های 
شده

فروخته شد و  نفت فروش  آقا شاه مراد  اول گاری 
چرخ و فلک  آالسکایی.  اکبر  یخچال  و  چرخ  بعد 
دایی باقر هم تا سال ها ته خرابه ای انتهای کوچه 
شادان که بعد نامش به شهید امیری تغییر کرد، 

باران خورد، زنگ زد، و یک روز دیگر نبود.
به  بدل  هم  روزنامه فروش  آقای  سعید  دوچرخه 

کیوسک شد. 
هنوز  که  اهالی  از  دسته  آن  ُمرد،  که  رحیم خان 
زرشک  آب  جای  به  بودند  مانده  باقی  محله  در 
و  شیرموز  باالتر  خیابان  دو  فروشی  آبمیوه  از 
آن  و مشاغل مختلف  آدم ها  پرتقال خریدند.  آب 
روزها به دست فراموشی سپرده شدند و هیچکس 
خاطرات  ــی رود،  م دست  از  آنچه  نمی دانست 
مثل  است.  جدید  خاطره سازی های  فرصت  و 
دوربین های عکس فوری پوالروید که جای خود 

را به موبایل ها و سلفی ها دادند.
دست رفته  از  مشاغل  این  از  یادی  که  آن  برای 
از  ــران،  ای خیابان  اهالی  از  یکی  ســراغ  کنم، 

محله های قدیمی تهران رفتم.
آقای احتشام بازنشسته آموزش و پرورش است. از 
او خواستم بگوید کدام شغل که دیگر نیست، برای 
او خاطره سازی کرده است. آن پرسش ذهن آقای 
احتشام را به اوایل دهه چهل برد. روزهایی که هر 
غروب، »محمود شیر« عکس هنرپیشه ای با لباس 
کابویی را روی حلب خالی روغن به تیر چراغ برق 

ته کوچه تکیه می داد تا بچه های محل با تفنگ 
بادی دسته شکسته ای به آن شلیک کنند.

آقای احتشام همچنین از دوران عاشقی در جوانی 
یاد کرد و پیرمردی که کنار کیوسک تلفن زرد رنگ 
محل، »دو زاری« می فروخت و از عکاسی که در 
انداخت؛  فوری  عکسی  پدرش  و  او  از  پالسکو 
عکسی که هنوز در آلبوم خانوادگی جایگاه ویژه ای 
دارد، و البته به قول آقای احتشام کمتر خانواده ای 
در  فوری  این عکس های  از  که  ایران هست  در 

آلبوم نداشته باشد.

عکاسان دوره گرد؛ ثبت کنندگان خاطرات فراموش 
نشدنی

عکاسان دوره گرد نیز از جمله آنانی هستند که با 
شهر  خیابان های  از  دوربین دار،  موبایل های  ورود 
محو شدند. عکاسانی که در پارک ها، میدان ها و 
ثبت  فرصت  شهر  اهالی  تا  می چرخیدند  محله ها 
همان  مثل  باشند.  داشته  خاطره انگیز  لحظه ای 
دهان  به  دهان  سال هاست  که  جذابی  شوخی 
می چرخد؛ این که هرکس به تهران می رسد اول با 
»برج آزادی« عکسی به یادگار برمی دارد، و برای 
سابق  شهیاد«  »میدان  اطراف  در  همیشه  همین 
با  انقالب، عکاسانی بودند که  از  بعد  و »آزادی« 

دوربینی بر دوش، پی چشمی مشتاق می گشتند.
شهری  تاریخ  از  مهمی  بخش  دوره گرد  عکاسان 
حتی  که  گونه ای  به  کرده اند؛  روایت  و  ثبت  را 
بزرگ  عکاس  سوروگین«،  »آنتوان  می توان 

گرجی، را از اولین عکاسان خیابانی دانست که در 
کنار عکاسی از شاهان و درباریان قاجار تا پهلوی، 
با گرفتن عکس های ماندگار از مردم کوچه و گذر 

حافظه بصری تهران را شکل داد.
لحظه های  ثبت کنندگان  تنها  خیابانی  عکاسان 
برخی  نبودند.  خانواده ها  و  افراد  خاطره انگیز 
همان  با  بحران ها  و  حــوادث  دل  در  آن ها  از 
ثبت  را  حوادثی  توانستند  پوالروید  دوربین های 
کنند که از چشم عکاسان حرفه ای دور مانده بود. 
رمان های  شبیه  که  دارند  خاطراتی  رو،  همین  از 
مارکز »دروازه ورود به دنیایی از یاد رفته« هستند.

دنیایی که پشت »سلفی« ها جا ماند
فراموش  عکاسان  این  دنیای  با  که  آن  برای 
بشنویم،  از خاطرات جذابشان  و  آشنا شویم  شده 
از طریق یکی از دوستان شماره آقای صولتی را 
گرفتیم که سال های طوالنی در پارک ملت، پارک 
عکاسی  تهران  خاطره آفرین  نقطه  ده ها  و  ارم، 

کرده بود.
اواسط  تا  خواهرش،  پسر  گفته  به  صولتی،  آقای 
دهه هشتاد هم به این شغل مشغول بوده است و 
پس از آن که موبایل ها به جای عکاسان خیابانی 
به ثبت لحظه ها مشغول شدند، آقای صولتی نیز 

خانه نشین شد.
نداشت.  به گفتن خاطراتش  ابتدا عالقه ای  در  او 
او  زد.  نرم شد و حرف  دید،  را  اشتیاقم  وقتی  اما 
عکس  رایج،  تصور  خالف  »بر  که  است  معتقد 

از  و  نیست«،  سرسری  عکاسی  معنی  به  فوری 
و  دید  دوران  »همانند  که  می گوید  خانواده هایی 
دسته جمعی  گرفتن یک عکس  برای  عید  بازدید 
گاهی بهترین لباس هاشان را می پوشیدند و از قبل 
پارک  در  مثال  که  می کردند  هماهنگ  با عکاس 
از  مکان،  یا  نور  نظر  از  زمان  بهترین  در  و  ملت 

آن ها عکاسی شود.«
به نظر آقای صولتی، »موبایل ها حتی اگر کیفیت 
عکاس های  شبیه  هرگز  باشند،  داشته  باالتری 
نسل  به  نسل  خانواده ها  در  نمی توانند  چاپ شده 

بمانند و یادآور پیشینه خانواده باشند.«

حوالی  )آزادی(،  شهیاد  میدان  امامزاده ها،  او 
در  را  پالسکو  و  معروف  کاباره های  و  دیسکوها 
محل  بهترین  فعالیتش،  شروع  آغازین  سال های 
برای عکاسان می دانست. از جمله عکس هایی که 
آقای صولتی به عنوان بهترین خاطراتش از آن ها 
از  بعد  ملک مطیعی  ناصر  از  عکاسی  می کند،  یاد 

انقالب، در مغازه شیرینی فروشی اش است.
بود  گفته  ما  به  قبل  از  آقای صولتی  خواهر  پسر 
ایده  انقالب، آقای صولتی  از  که در روزهای بعد 
جذابی را کار کرده است. وقتی از او خواستم برایم 
از آن ایده صحبت کند، می گوید: »در روزهای اول 
انقالب خیلی از کارمندان و افسران ژاندارمری و 
طاغوتی  اصطالح  به  که  اعیان  خانواده های 
حساب های  تسویه  نگران  می شدند،  شناخته 
خشن انقالبی ها بودند. یک روز یکی از کارمندان 

مخابرات در پارک شهر جلو مرا گرفت و گفت در 
عکاسی  دوستش  باغ  در  او  از  باالیی  مبلغ  ازای 
کنم. وقتی به باغی در فرحزاد رفتیم، دیدم چند نفر 
دیگر با عکس امام و پارچه هایی که شعار انقالبی 

بر آن نوشته شده، منتظرند. 
آن کارمند هم سریع یکی از عکس ها را در دست 
گرفت و دوستانش کپه ای آتش درست کردند و 
که  انگار  بگیرم،  عکس  آن ها  از  خواستند  من  از 
گرفته  انقالب  اعتراضات  روزهای  در  این عکس 

شده است.«
او ادامه می دهد: »بعد از آن روز به این فکر افتادم 
که چه ایده خوبی  است. پس باغ نیمه متروکی پیدا 
کردم و یک سری وسایل، مثال کاله ارتشی و ژ۳ 
و عکس شاه و فرح که آن روزها پشت شهرداری 
به ارزان ترین قیمت فروخته می شد، تهیه کردم و 
چنان  که  را  افرادی  دوستان،  و  فامیل  طریق  از 
ترسی داشتند پیدا می کردم و در ازای مبالغی باال 
از آن ها مثال در حال تظاهرات عکاسی می کردم 
تا آن ها سند و مدرکی مبنی بر حضور در تظاهرات 

علیه شاه داشته باشند. «
می گوید:  و  می کند  بلندی  خنده  صولتی  آقای 
انقالب  از  بعد  همان عکس ها  با  که  آدم ها  »چه 
به مناصب و شغل های باال رسیدند و ما خانه نشین 

ماندیم.«

را ساختند و خودشان فراموش  آن ها خاطرات ما 
شدند

آقای صولتی یکی دیگر از خاطرات جذابش از آن 
سال ها  که  می داند  پیرمردی  به  مربوط  را  روزها 
قبل از انقالب از او خواسته بود در خانه اش کنار 
منقل و وافوری عتیقه در دست، از او عکاسی کند.

کنترل  را  خنده اش  نمی تواند  که  صولتی  آقای 
کند، تعریف می کند: »اصرار هم داشت که باید با 
دوربین خوب و نه دوربین پوالروید عکاسی کنم. 
من هم دوربینی خوب از دوستی گرفتم و عکاسی 
کردم و عکس های چاپ شده را به مرد دادم. در 
که  ملت  پارک  در  انقالب  اول  روزهای  همان 
پاتوق اصلی ام بود، دیدم پیرمردی با کاله پشمی 
و شال گردنی که صورتش را پوشانده، به سراغم 
آمد و التماس می کرد که نگاتیوهای آن عکس را 
خاطر همان  به  نکند  که  می زد  زار  بخرد.  من  از 

عکس اعدام شود.«
یا  عکاس  صدها  از  یکی  تنها  صولتی  آقــای 
صاحبان مشاغلی ا ست که دهه ها خاطرات مردم 
شهرها ساختند و امروز این خاطرات ثبت  ناشده، 

از یاد می روند.
این کشور مردمانی خفته اند که  قبرستان های  در 
از  مختلفی  نسل های  خاطرات  طوالنی  روزهای 
که  خاطره سازانی  داده اند؛  شکل  را  جامعه  مردم 
مثل  شده اند.  فراموش  و  رفته اند  یاد  از  مرور  به 
عکس های پوالرویدی که گاهی نسل های جدید 
نه به چشم حافظه جمعی چند نسل خانواده، که 
به چشم ضایعات اضافی در خانه هاشان می بینند 

و دور می اندازند.

عکاس دوره گرد، نفتی، آالسکایی و چرخ و فلکی 
شغل های فراموش شده در ایران
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ژاله وفا

کدام سامانه بازنشستگی راه 
حل بحران بازنشستگان ایران 

پیرمردی  خسته،  و  فرتوت  پیرمردی  ایران  در 
در  هنوز  نرسیده،  جایی  به  کنده  جان  هرچه  که 
روزگاِر سالمندی با سن ۷۵ در چهارراه های پردود 

پایتخت بادبادک فروشی میکند.
سنگ  کارخانه  یک  در  کردن  کار  سال  سی  از 
بری می گوید:"سی سال کار کردم حاال فقط یک 
می گیرم؛  حقوق  تومان  هزار  چهارصد  و  میلیون 
مستاجرم؛  هنوز  اما  دارم  سن  سال  پنج  و  هفتاد 
یک دخترم را راهی خانه بخت کرده ام و دو فرزند 
دیگر دارم؛ مستمری تامین اجتماعی، یک هفته از 
ماه هم کفاف نمی دهد؛ با این سن و سال مجبور 
به کارم تا هزینه خانواده را تامین کنم. برادری هم 
دارم معلول و بیکار که بار او نیز تقریبا بر دوش 
یک  از  سیاه روزتر  هیچکس  نظرم  به  است.  من 

کارگر بازنشسته نیست ."
کارگران  خصوصا  ایــران  بازنشستگان  اغلب 
کافی  می گیرند  که  مستمری هایی  بازنشسته 
ارائه  آنها  به  مناسب  درمانی  خدمات  نیست؛ 
برای  نیز  رسایی  و  متحد  صدای  و  نمی شود 
دوران  در  روزی  سیاه  این  ندارند.  مطالبه گری 
که  ایران  بازنشستگان  برای  آنهم  بازنشستگی 
این کارگر گمنام یک نمونه از آنهاست، بی سبب 
بوجود نیامده است. علل و عواملی دارد که در دو 
سه نوشتار نگارنده سعی دارم آنها را بررسی کرده 
و مشکالت امر بازنشستگی در ایران را آشکار و در 
آخر، راه حلی برای خروج از این چاه عمیق تاریکی 
که فراروی بازنشستگان ایران قرار داده اند، خود 
کنیم که حق  تأمل  امر  این  در  وقتی  دهم.  ارائه 
شرافتمندانه  زندگی  یک  از  برخورداری  و  حیات 
فردا حق همه  از دغدغه  بدور  و  امنیت  و  رفاه  با 
که خصوصا  شد  خواهیم  متوجه  است،  بشر  آحاد 
انسانهای پیر که عمری را کوشا بوده و در ساختن 
وطن و رشد آن سهم بسزایی داشته اند، بیش از 
زندگی  یک  از  شدن  مند  بهره  نیازمند  کس  هر 

راحت و بدور از دغدغه و روشن هستند.

این امر آنچنان بدیهی است که حتی قانون اساسی 
نظام والیت فقیه نیز در اصل ۲۹، بازنشستگی و 
تأمین اجتماعی را به رسمیت شناخته است و از آن 
به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت 

یاد می کند.

نظامها و یا سامانه های بازنشستگی درسطح جهان 
نظام  و  اقتصادی  موقعیت  و  تجربیات  به  بسته 
حقوقی هر کشوری متفاوت است. برای یافتن و 
انتخاب سامانه بهینه در امر بازنشستگی متناسب 
فرهنگی،  اقتصادی،  ویژگی های  و  شرایط  با 
اجتماعی و سیاسی هر کشور، معموال پژوهش ها 
و بررسی های گسترده ای انجام می گیرد. در سطح 
نیز  جهانی  بانک  همچون  بنیادهایی  حتی  جهان 
و  پرداخته  بازنشستگی  های  سامانه  بررسی  به 
به  اجتماعی  تامین   باره سامانه  در  هایی  پیشنهاد 

کشورها ارائه میدهند.

شایان توجه است که بر اساس یافته ها وتجربه های 
در  شده  شناخته   سامانه های  از  هیچ یک  جهانی، 
امر بازنشستگی حاوی تمام مزایا وبرتری ها نیست. 
ولی هر کشوری بایستی با توجه به ویژه گیهای 
چهارگانه اقتصادی واجتماعی وسیاسی وفرهنگی 
کشورها  سایر  تجربه  از  گیری  بادرس  و  خود 
سامانه ای کارآمد را انتخاب و به اجرا گذارد. همه 
سامانه  نوع  تعیین  در  چهارگانه  ویژگیهای  این 
میگوییم  که  زمانی  ومفیدند.  مهم  بازنشستگی 
می کند.  ایفا  بسزایی  نقش  نیز  فرهنگی  ویژگی 
نظرخوانندگان  امر  این  چرایی  دادن  نشان  برای 
محترم را به این نمونه جلب می کنم: بطور مثال، 
اداره آمار آلمان طی چهار سال گذشته )۲۰۱۷ الی 
۲۰۲۰( در یک نظرسنجی که به صورت مصاحبه 
که  زبان  آلمانی  کنندگان  شرکت   از  شده،  انجام 
است:  پرسیده  اند  داشته   سن  سال   ۱۴ از  بیشتر 
است  مهم  شان  برای  شخصا  چیزهایی  »چه 
در  می کنند."  تالش  آن  آوردن  دست   به  وبرای 
مصاحبه  درصد   ۸۵ از  بیش  برای  سال  چهار  هر 
دوستانه  ورابطه  خوب  دوست  "داشتن  شوندگان 
"درآمد  شاخص  اما  است.  داشته  اهمیت  قوی" 
 /۵ بین  در   ۲۰۱۷ سال  در  مادی"  رفاه  و  بیشتر 
و  داشت  اهمیت  از مصاحبه شوندگان  درصد   ۳۵
یافت.  افزایش  درصد   ۳۷  /۷ به   ۲۰۲۰ سال  در 
پرسش شوندگان  از  درصد   ۸۰ برای  هنوز  اما 
"برای  و  بودن"  خانواده  کنار  "در  "خانواده"، 
خانواده تالش کردن" اهمیتی بیشتر ازشاخص " 
درآمد بیشتر" دارد. و جالب اینکه ۷/ ۴۳ آلمانیها 
و  یکنواختی"  از  "خروج  در سال ۲۰۲۰ خواستار 
"کسب تجربیات جدید" بودند واین شاخص نزد 
آلمانیها در مقایسه با شاخص"درآمد بیشتر و رفاه 
مادی" ۶ درصد از اهمیت بیشتر برخوردار است! 

)منبع :۱۲.۱۲.۲۰۲۰دویچه وله(

سامانه های  نوع  از  بازنشستگی  سامانه های 
سامانه  بیرونی  عوامل  و  هستند  باز  )سیستم ها( 
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  شرایط  همانا 
سیاسی جامعه مسلما بر چگونگی عملکرد سامانه 
مؤثرند. بدین سبب موفقیت و یا عدم موفقیت یک 
سامانه بازنشستگی را نمی توان فقط در ویژگی ها و 
نسبت های عناصر درونی سامانه و بصورت منتزع 
یک  شرایط  بلکه  کرد.  جستجو  هم  از  جدای  و 
به  منجر  میتواند  خود  کلیت  و  مجموع  در  کشور 
موفقیت و کار آمدی و یا شکست و نا کار آمدی 

سامانه باز نشستگی شود.

در دنیا معموال دو نوع سامانه بازنشستگی بیمه ای 
رایج است:

۱- سامانه بازنشستگی بر اساس حقوق تعریف شده
:Defined Benefits = DB

نوعی از سامانه بازنشستگی است که در آن کارفرما 
/ حامی وعده پرداخت بازنشستگی مشخص، یکجا 
یا ترکیبی از آن را در بازنشستگی می دهد که با 
وی  سن  کارمند،  درآمد  سابقه  براساس  فرمولی 
آخر  سال های  میانگین  )معمواًل  خدمت  مدت  و 
خدمت( و در مواردی با اعمال ضریبی خاص و با 
لحاظ شدن سال های پرداخت کسور بازنشستگی 
)حق بیمه( تعیین میشود. به جای اینکه مستقیمًا 
به بازده سرمایه گذاری فردی وابسته باشد. بطور 
نمونه، چنانچه دوران کامل خدمت را ۳۰ سال در 
نظر بگیریم وفردی با ۲۵ سال خدمت بازنشسته 
میانگین  اساس  بر  وی  بازنشستگی  حقوق  شود 

دو سال آخر محاسبه شده و در آغاز بازنشستگی 
میانگین حقوق وی در دو سال آخر خدمت خواهد 
نیازمند روشی  بازنشستگی،  بود. تمام سامانه های 
خود  مصارف  جهت  مالی  منابع  تامین  برای 
بازنشستگان(  به  بازنشستگی  حقوق  )پرداخت 
هستند. در "طرح پس انداز بازنشستگی بر اساس 
مشارکت و حقوق تعریف شده"، فرمول محاسبه 
کمک های کارفرمایی و کارمندی از قبل تعریف 
شده و شناخته شده است ، اما سود پرداختی از قبل 
 ،DB مشخص نیست. تامین منابع مالی در سامانه
با کسور بازنشستگی )سهمی که کارمند از حقوق 
خود برای دوران بازنشستگیش در طول سالهایی 
که کار کرده پرداخته است و سهمی که همزمان 
( و سود حاصل  پرداخته است  برای وی  کارفرما 
از دارایی ها تحقق می یابد. بدین مفهوم که کسور 
بازنشستگی شاغالن در یک نسل که معموال برای 
صرف  است،  اجباری  و  درصدی  و  یکسان  همه 
می شود.  قبل  نسل  بازنشستگی  حقوق  پرداخت 
این نظام به توازن درآمد و هزینه یا سیستم بدون 
ذخیره معروف است. این شیوه تامین منابع مالی، 
 PAY AS YOU بازنشستگی  سامانه های  در 
GO = PAYG نام گذاری شده یعنی بترتیب هر 
از حقوق  باید  بازنشستگی  سال کار مقداری حق 
پرداخت و کسر شود. از این رو، سامانه DB را به 
نام گذاری  نیز   PAYG یا   DB-PAYG نام های 
سامانه  همچنین   DB-PAYG سامانه  کرده اند. 
روش پرداخت جاری نام گذاری شده که از این به 

بعد از آن به این اسم نام میبریم.

PAYG بر اساس تعادل ثابت بین دو طرف است: 
بخشی  کار  سن  در  افراد  منافع.  و  ها  مشارکت 
و  می کنند  پرداخت  سیستم  به  را  خود  حقوق  از 
بازنشستگی  حال  در  که  افرادی  به  مزایا  این  از 
سن  از  زمان  گذشت  با  می شود.  پرداخت  هستند 
بازنشسته  نیز  آنها  سرانجام  کنندگان،  مشارکت 
می شوند و برای خود مستمری بگیرانی می شوند 
که توسط نسل فعلی سن کار پشتیبانی می شوند. 
اندازه مزایای آنها اغلب براساس مشارکت آنها که 
درصدی از حقوق آنها بود تعیین می شود، اگرچه 
این یک قاعده نیست. به عنوان مثال، در دانمارک 
برای همه  بازنشستگی سالخوردگی  اندازه حقوق 

بازنشستگان یکسان است.

سامانه  سنتی ترین  جاری  پرداخت  روش  سامانه 
سامانه  پرچالش ترین  و  جهان  در  بازنشستگی 
سامانه،  این  در  است.  توسعه نیافته  کشورهای  در 
است.  دولتی  معمواًل   DB-PAYG مدیریت 
است  ممکن  ها  برنامه  این  زمــان،  گذشت  با 
و  برنامه  در  موجود  پول  بین  مازاد  یا  کسری  با 
مقدار کل تعهدات بازنشستگی آنها روبرو شوند. از 
انجا که بمرور زمان، از ارزش اندوخته ها ممکن 
است کاسته شود، در سامانه DB روش پرداخت 
جاری الزم است. جهت حفظ ارزش اندوخته ها، بر 

اندوخته ها سرمایه گذاری انجام می شود.

● به ترتیب از رتبه ۱۳ تا ۱ برمی شمارم:

نظام  ایــران  بازنشستگی  سامانه  عمده  بخش 
PAYG است به معنای دریافت بیمه از مشترکان 
به  جمع آوری شده  وجوه  این  پرداخت  و  شاغل 
بیمه گزاران بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده است. 
این  به  کشوری  بازنشستگی  صندوق های  اتکای 
شده  باعث  عوامل  دیگر  کنار  در  عملیاتی  نظام 
بیشتر صندوق ها با مشکالت مالی روبرو شوند. در 
روش PAYG یا روش پرداخت جاری، صندوق ها 
اما  قرار می گیرند،  مالی  تعادل  در کوتاه  مدت در 
درآمدها  مدیریت  برای  بلندمدت  در  روش  این 
آنکه  مگر  نیست  مناسب  صندوق  هزینه های  و 
کارشناسی درآمدها و هزینه های آتی در آن لحاظ 
شود. در واقع در این روش، تعادل به طور ساالنه 
نیست.  ذخایر  انباشت  از  خبری  و  می شود  برقرار 
هرچند در ایران سعی شده برخی صندوقها ترکیبی 
از دو سامانه DB-PAYGو نیز DC-FF باشد 

که در ذیل توضیح خواهم داد.

) PAYG( مزایای سامانه روش پرداخت جاری●

اینکه  بجز  ندارد.  مزایای چندانی  این سامانه   -۱
نابسامانی های  تاثیر  و  سرمایه گذاری  ریسک 
اقتصادی در این مدل به طور مستقیم و یا ۱۰۰ 
مورد  در  البته  نیست.  بیمه شدگان  متوجه  درصد 
بازنشستگان  و  دارد  فرق  که  دید  خواهیم  ایران 

ایران با این ریسک هم مواجهند!

۲- در واقع همانطور که در باال ذکر شد، رفتارها و 
روندهای درونی و بیرونی) اوضاع اقتصادی یعنی 
من باب نمونه وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی و 
نیز رشد جمعیت ( بسیار منظم و قابل پیش بینی 
همواره  بازنشستگی  سامانه  مدیران  و  باشند 
اقدامات الزم برای تعادل بین دارایی ها و تعهدات 
میتواند  بگیرند،  نظر  در  و  بینی  پیش  را  سامانه 

سامانه ای متعادل وکارآمد باشد.

۳- چنانچه دولتی ورشکسته نباشد، بازنشستگان 
میتوانند امید به حداقل حقوق بازنشستگی داشته 

باشند.

) PAYG( معایب سامانه روش پرداخت جاری ●

۱- این روش فاقد عدالت الزم برای بازنشستگان 
است چرا که محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس 

کسور پرداخت  شده انجام نمی شود.

سرمایه  دادن  هدر  نوع  ریسک  ازآن  جدای   -۲
محسوب می شود. چر ا که در این روش در مقایسه 
در  شاغالن  بازنشستگی  کسور  سامانه ها  سایر  با 
یک نسل صرف پرداخت حقوق بازنشستگی نسل 
نمیگیرد  انجام  سرمایه  انباشت  و  می شود.  قبل 
گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  رشد  به  کمکی  و 

نمی نماید.

بازنشستگی  های  سامانه  سایر  با  مقایسه  در   -۳
برای کامل  پرداخت جاری  افراد در روش  انگیزه 
از  خود  و  است  کم  بسیار  خدمت  دوران  کردن 
نسبت  دارایی ها  در کاهش  مهم  عوامل  و  دالیل 

به تعهدات می باشد.
۴- یکی از وجوه بی عدالتی در این نوع از سامانه 

بازنشستگی این است که تعهدات بسیار سنگینی 
از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود. چنانچه 
وکافی  مناسب  تمهیدیات  خود  بوقت  و  بموقع 
سنجیده نشود، تعهدات سامانه به مشترکان خود 
به قدری زیاد می شود که در مواردی تامین منابع 
الزم برای تعهدات، حتی برای دولت ها هم ممکن 
نیست. امری که بوضوح در ایران رخ داده است.

) در شماره آینده مفصل بدان میپردازم ( که خود 
منجر به بحران های اقتصادی و اجتماعی بزرگی 
فرو  فقر  قعر  در  نسلی  است  و ممکن  خواهد شد 

رود.

در  بازنشستگی  سامانه  از  نــوع  ایــن  در   -۵
کشورهایی که جمعیت روی به پیری می گذارد و 
نرخ رشد جمعیت منفی می شود، در ابتدای شروع 
بازنشستگان  تعداد  به  شاغالن  تعـداد  سامانه، 
منابع  و  باالست  بسیار  حمایتی(  پوشش  )نسبت 
مشکلی  دارد  فزونی  آن  مصارف  به  سامانه  مالی 
رخ نمیدهد. اما به محض این که نرخ رشد جمعیت 
سالخورده به نرخ رشد جمعیت فعال تحت پوشش 
های  نسل  دوش  بر  سنگینی  بار  می یابد،  فزونی 
حال  در  آلمان  شد.کشور  خواهد  گذاشته  آینده 
حاضر و در آینده با معضل افزایش سالمندان روبرو 
بازنشستگی  PAYG سیستم های  ماهیت  است. 
بحران  اصلی  عامل  عنوان  به  اغلب  کشوری 
بازنشستگی ذکر می شود. دلیل این امر آنست که 
نسبت وابستگی یا تعداد افراد در سن بازنشستگی 
در  مداوم  به طور  فعلی شاغل  نسبت جمعیت  به 
حال رشد است. بنابراین تعادل مشارکت ها و مزایا 
ایجاد  هایی  نتیجه کسری  در  و  شکسته می شود 
با  یا  از بودجه دولت تأمین شود  باید  می شود که 
افزون  مشکل  واقع،  در  مشارکت.  اندازه  افزایش 
میشود؛ خصوصا اگر بدلیل عدم آینده  نگری های 
منابع  روی  بر  سامانه،  این  مدیریت  توسط  الزم 
مازاد، بموقع سرمایه گذاری های بهینه انجام نیابد 
و یا بدتر از این، منابع مالی سامانه حیف و میل 
و یا صرف هزینه های کالن و جاری دولت شود 
)موردی که در ایران پیش آمده است (. در واقع 
از عهده  دولت  و  افزوده می شود  بدهی  بر  بدهی 
با  بعدی  نوشتار  در  نمی اید.)  بر  تعهدات  پرداخت 
ذکر مثال از ایران این معضل را بررسی خواهیم 
جمع  و  کسری  تولید  نمونه های  بهترین   .  ) کرد 
آوری بدهی دولت نسبت به بازنشستگان )عمدتا 
وعده های  براساس  ضمنی،  بدهی  شکل  به 
بازنشستگی(، اغلب تا ۲۵٪ یا ۵۰٪ تولید ناخالص 
 ۱۹۹۵ سال  در  ترکیه  و  برزیل  کشورهای  ملی 
به  تکیه  با  بحال  تا  دولت ها  ایران  می باشند.در 
را  بازنشستگان  مستمری  و  حقوق  نفتی  درامد 
پرداخته اند ولی چند سالی است که خصوصا بعلت 
صندوقهای  منابع  به  دولت  اندازی  دست  تحریم 
به  دولت  بدهی  مبلغ  شدن  تلنبار  و  بازنشستگی 

صندوقهای بازنشستگی بیشتر و بیشتر میشود.

۶-نرخ کسور بازنشستگی در DB-PAYGسامانه 
یا روش پرداخت جاری، نسبت به سایر سامانه های 
بازنشستگی بیشتر است. مسلما کسی که هر ساله 
از حقوق خود مقدار معتنابهی کسر کرده و بعنوان 
سهم بازنشستگی پرداخته، در دوران بازنشستگی 

توقع نیز دارد که آنرا پس بگیرد.

باال مواجهند،  تورم  نرخ  با  ۷- در کشورهایی که 
این نوع سامانه بازنشستگی میتواند بسیار سریع از 

تعادل خارج شود.

۸- افزایش امید به زندگی بعلت باال رفتن برخی 
مردم  آگاهی  افزایش  و  بهداشتی  شاخصهای  از 
اینکه طول سالهای  بعلت  زندگی،  تغییر سبک  و 
بازنشستگی  حقوق  از  برخورداری  و  بازنشستگی 
سیاستگذاری های  اگربموقع  میدهد،  افزایش  را 
پرداخت  سامانه  کارایی  نشوند،  اتخاذ  مناسب 
جاری کاسته می شود و اتخاذ سیاستهای دیرهنگام 
در  و  دشوار  بسیار  را  بازنشستگی  سامانه  ،کارایی 

مواردی غیرممکن می سازد.

توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب میکنم 
از ۷۲  زندگی  به  امید  میانگین سن  ایران  در  که 
به  امید  افزایش  است.  رسیده  سال   ۷۵ به  سال 
زندگی در ژاپن ۵۰ سال پیش حدود ۷۲ سال بود 

اما اکنون این رقم به ۸۴ سال صعود کرده است.

DB- سامانه معایب  گرفتار  کشورما  که  آنجا  از 
مفصل تر  را  سامانه  این  است،  گشته   PAYG
از   PAYG سیستم  هر  اصل  در  میدهم:  توضیح 
سه مرحله عبور می کند - دوران جوانی ، در حال 

رشد و بلو

حقوق  معرفی  جوانی:  دوران  یا  اول  مرحله   -۱
که  است  زمانی  این  است،   PAYG بازنشستگی 
جمعیت کشور نسبتًا جوان است باالی پانرده سال 
پانزده نفر و برای هر فرد بازنشسته مستمری می 
اندک  بسیار  هنوز  شاغل  جمعیت  پوشش  پردازد. 
این  دولت  به  که  است  مازاد  سیستم  این  است. 
بازنشستگی  حقوق  اندازه  تا  می دهد  را  امکان 
سالخوردگی را افزایش دهد و بازده بسیار بیشتری 
بازار دریافت  از  بیمه دریافتی خود  نسبت به حق 
کشورهای  در  توانست  می  مرحله  این  کند. 

آمریکای التین در سال ۱۹۵۰ مشاهده شود.

شروع   : رشد  حال  در  دوران  یا  دوم  مرحله   -۲
نسل  اعضای  می کند.  ها  چالش  اولین  ارائه  به 
تعداد  و  می کنند  بازنشستگی  به  شروع  بنیانگذار 
تا چهارده  بازنشستگان به حدود هشت  همکاران 
گسترده  بسیار  ها  طرح  این  می یابد.  کاهش  نفر 
هستند و حدود یک سوم جمعیت شاغل را پوشش 
سیستم  بیشتر  گسترش  با  مرحله  این  می دهند. 
معرفی آن به گروه های کم درآمد ادامه می یابد، 
در حالی که هنوز مزایای آن را باال نگه می دارد. 
قرار  مردم  استقبال  مورد  اغلب  گسترش  این 
را  زیادی  بازنشستگی  مزایای  انتظار  که  می گیرد 
در آینده نیز دارند. سیستم، شروع به تولید کسری 
و جمع آوری بدهی می کند )عمدتا به شکل بدهی 
ضمنی به معنای بدهی نسبت به تعهداتی که در 
آینده باید به بازنشستگان پرداخت شود، براساس 
یا ٪۵۰  تا ٪۲۵   اغلب  بازنشستگی(،  وعده های 
تولید ناخالص ملی. برزیل و ترکیه در سال ۱۹۹۵ 
مرحله  این  عالی  نمونه های  عنوان  به  تواند  می 

دیده شود.

سرانجام  شدن:  بالغ  دوران  یا  سوم  حله  ۳-مر 
مرحله  این  در  می رسند.  سوم  مرحله  به  کشورها 
تعداد مشارکت کنندگان، بازنشستگان فقط حدود 
شش به یک نفر است. بیشتر مردم تحت پوشش 
قرار دارند اما بدهی شروع به رشد می کند و پایداری 
سیستم را تهدید می کند. از طرف جمعیت جوانتر 
فشارهایی برای کاهش مزایای بازنشستگی و به 
نوبه خود کمک های مالی وجود دارد. اما این امر 
با اعتراض جمعیت پیر و سالخورده روبرو می شود 
کمک  قبلی  نسل  به  خود،  زندگی  بیشتر  در  که 
کرده  است و می خواهد حقوق بازنشستگی خود را 
دریافت کند. این موانع هرگونه تالش برای اصالح 
از  اینکه بسیاری  به تعویق می اندازد. به خاطر  را 
کشورها برای کمک به هزینه های بازنشستگی، 
باید از بودجه خود سهم بازنشستگی را بدهند که 
داخلی  ناخالص  تولید  رقمی  دو  درصد  به  اکنون 
بسیاری  در  می توان  را  مرحله  این  است.  رسیده 
بلوک  کشورهای  ویژه  به  اروپایی،  کشورهای  از 
برخی  که  حالی  در  کرد.  مشاهده  سابق  شوروی 
بازنشستگی  اصالحات  لهستان  مانند  کشورها  از 
اند، برخی دیگر مانند  را قباًل تصویب کرده  خود 
جمهوری چک هنوز کاری در این باره انجام نداده 
اند. نرخ سهم بازنشستگی در آلمان سالهاست که 
در  ارزش  امروز کمترین  و  است  در حال کاهش 
بیست سال گذشته را دارد. در عین حال، سیستم 
بازنشستگی دیگر شامل یک هدف حفاظتی واقع 
مستمری  که  نمی دانند  مردم  اکثر  نیست.  بینانه 
آنها در رابطه با درآمد قبلی اشان چقدر باال خواهد 

بود؟.

۲- سامانه بازنشستگی بر اساس کسور تعریف شده 
)Defined Contribution =DC(

در این سامانه، کارفرما، کارمند یا هر دو به طور 
منظم کمک مالی می کنند. حساب های شخصی 
برای شرکت کنندگان توسط  ثبت می شود.  افراد 
تنظیم و سرمایه گذاری می شود  مدیریت سامانه 
به  که  میشود  محاسبه  مبالغی  براساس  مزایا  و 
کمک  طریق  )از  می شود  واریز  ها  حساب  این 
های  کمک  وجود،  صورت  در  و  کارمندان  های 
در  شده  پرداخت  کسور  همان  یعنی  کارفرمایی 
سالهای خدمت ( به اضافه درآمد سرمایه گذاری 
در  تورم.  نرخ  یا  حساب  در  موجود  پول  روی 
برنامه های مشارکت تعریف شده، سودهای آینده 
براساس درآمد سرمایه گذاری در نوسان است. در 
از  فرد  هر  سهم  بازنشستگی  آغاز  در  سامانه  ین 
منابع موجود مشخص می شود و میزان پس انداز 
است  ممکن  وی،  بازنشستگی  آغاز  در  فرد  هر 
یکجا یا تدریجی )حقوق مستمری( پرداخت شود. 
DB-PAYG با سامانه DC-FF تفاوت سامانه
و  اجباری  مواردی  در  میتواند  که  است  این  در 
در  کسور  نرخ  نیز  و  باشد  اختیاری  مواردی  در 
DC-FF می تواند ثابت یا متغیر باشد. همچنین 
یا  و  دولتی  یا  میتواند   DC-FF مدیریت سامانه 
خصوصی باشد. چنانچه مدیریت این سامانه بخش 
خصوصی باشد، نقش دولت، در این نوع سامانه، 

و  گزارش ها  دریافت  در  کلی  قوانین  تنظیم  تنها 
نظارت بر فعالیت ها یعنی نقش حاکمیتی می باشد.

DC-FF مزایای سامانه●

سامانه  با  مقایسه  در  اصوال   DC-FF سامانه 
DB-PAYG ازمزایای بیشتری برخوردار است:

این سامانه عادالنه تر است چرا که فرد بازنشسته 
حقوق  خود،  کرده  پرداخت   کسور  با  متناسب 

بازنشستگی می گیرد.

)سهم  شده  پرداخت   کسور  اینکه  علت  به   -۱
کارمند و کارفرما( در حساب بیمه  شده ثبت و بر 
با گذر زمان سرمایه گذاری  انداز شده  مبلغ پس 
افزایش  سال  به  سال  مذکور  مبلغ  لذا  میشود، 
پرداخت  برای  افراد  انگیزه  نتیجه،  در  می یابد. 
کسـور و نیز کامـل کردن دوران خـدمت افزایش 
موعد  از  پیش  بازنشستگی  از  افراد  لذا  می یابد. 
پرهیز دارند چرا که در آن صورت اندوخته کافی 
ندارند و بطور متوسط تمایل بیشتری به افزایش 
 DB-PAYG سن بازنشستگی نسبت به سامانه

دارند.

کاهش  جمعیتی،  تغییرات  را  سامانه  این   -۲
میتواند   DB-PAYG سامانه  در  که  شاغالن 
موجب مشکل شود وجود ندارد. امری که در ایران 

واقع شده است.

سامانه  در   DB-PAYG سامانه  برعکس   -۳
سرمایه  عمدتا  و  سرمایه  انباشت   ،DC-FF
اقتصادی  رشد  به  منجر  ساختها  زیر  در  گذاری 
از  برخی  در  اینکه  جالب  شد.  خواهد  کشور 
صندوق ها  دارایی  ارزش  توسعه یافته  کشورهای 
به  نگاهی  است.  داخلی  ناخالص  تولید  از  بیش 
چین  در  گذاری  سرمایه  های  صندوق  مهم ترین 
و ژاپن نشان میدهد که صندوق های بازنشستگی 
این کشورها بیشــترین جذابیت را برای ســرمایه 
گذاری دارند و در رأس فهرست این صندوقهای 
شــرکت  روی  بر  گذاری  سرمایه  بازنشستگی، 
(بخش  )بانک  مالی  اطالعات،  فنــاوری  های 
و  صنعت  غیرضروری(،  و  )ضــروری  مصرفی 
در  دارند.  قرار  درمان  و  بهداشــت  و  ســاخت 
صندوقهای  که  شرکتهایی  بلندباالی  فهرست 
اند،  کرده  گذاری  سرمایه  آنها  در  بازنشستگی 
 Facebook همچون  شــرکت هایی  اسامی 
 ،Alphabet ،Samsung ،Amazon
و  ،Alibaba ،Apple ،Microsoft

RoyalDutchShell دیده میشوند.

اغلب  چون   DC-FF بازنشستگی  درسامانه   -۴
دولت  میشود،  اداره  خصوصی  بخش  توسط 
نمیتواند همانند ایران به صندوقها ی بازنشستگی 
بیاورد که بعضا  بار  دست درازی کند و بدهی به 

قادر به پرداخت آن نیز نباشند.

در  باشد.  مفید  میتواند  سامانه  دو  هر  ترکیب   -۵

 DB-PAYG سامانه  که  مداومی  فشار  نتیجه 
به سیستم وارد میکند، بسیاری از کشورها تالش 
برای تأمین حقوق بازنشستگی شهروندان خود را 
فقط با طرح های PAYG متوقف کرده اند و در 
ستونی  چند  بازنشستگی  های  سیستم  به  عوض 
روی آورده اند که، در آنها، تنوع بیشتری در برابر 
بازنشستگی  تأمین حقوق  از خطرات که  بسیاری 
را تهدید می کنند، در نظر گرفته می شود. در این 
سیستم ها PAYG فقط نقش تکمیلی را با برنامه 
های بازنشستگی شغلی و برنامه های بازنشستگی 
دیگر  عنوان  به  دولت  حمایت  تحت  خصوصی 
سیستمها  این  می کند.  ایفا  بازنشستگی  "ارکان" 
خطر  معرض  در  کمتر  نیستند،  کامل  اگرچه 
پیری هستند. در ایران نیز در واقع سعی کرده اند 
بعلت  ،اما  کنند  ایجاد  سامانه  دو  این  از  ترکیبی 
فساد حاکم بر بخش دولتی و شرکتهای خصولتی، 
یکجا  را  سامانه  دو  هر  معایب  و  مضرات  تمامی 

ببارآورده اند.

سیستم  بهترین  باره  در  کشورها  بندی  رتبه 
بازنشستگی توسط مؤسسه معتبر مشاوره مدیریت 

Mercer در سال ۲۰۱۹

هلند و دانمارک تنها کشورهایی هستند که برای 
دریافت  را   ۱ امتیاز  خود  بازنشستگی  سیستم 
بندی رتبه  در  است  مجبور  آلمان  می کنند. 

کشورها  از  برخی  به  را  خود  جای   Mercer
می کند.  کسب  را  خوبی  نمرات  هنوز  اما  بدهد؛ 
مقایسه سیستم های بازنشستگی در سراسر جهان 
استاندارد مشخصی وجود  تقریبًا غیرممکن است. 
و  سپرده  مختلف  گزینه های  از  کشور  هر  ندارد. 
مانند  آنها،  از  بعضی  می کند.  استفاده  برداشت 
آلمان، اخیرا بازنشستگی و مستمری پایه را وضع 
گذاشته  اجرا  به  هنوز  ولی  است  حتمی  که  کرد 
نشده است. در برخی دیگر اشکال، تأمین شرکتی 
وجود،  این  با  دارند.  را  اصلی  نقش  خصوصی  یا 
تا  می کند  تالش  ساله  هر   Mercer مؤسسه 
به  جهان  اقتصادهای  بزرگترین  در  را  سیستم ها 
در  کند.  مقایسه  عینی  به صورت  و  وجه  بهترین 
سال ۲۰۱۹ حدود ۳۷ کشور در این رده بندی قرار 
از  کشور   ۲۵ رده  از  بلژیک  و  روسیه  فقط  دارند. 
نظر اقتصاد قوی جهان حذف شده اند. سیستم ها 
بندی  رتبه  امتیاز   ۱۰۰ حداکثر  با  دسته  سه  در 

می شوند:

کفایت - یک سیستم تحت چه شرایطی چقدر به 
شهروندان خود پرداخت می کند؟

پایداری - تأمین مالی با توجه به تغییرات جمعیتی 
چقدر خوب است؟

بازنشستگی خصوصی  سیستم های   - یکپارچگی 
یک کشور چقدر خوب هستند؟

به  دارند،  قرار  برتر  بندی  رتبه  در  کشورها  این 
ترتیب از رتبه ۱۳ تا ۱ برمی شمارم:

امتیازکسب  با ۶۶.۱  آلمان  را  ۱۳- مقام سیزدهم 

کرده است. در مساله کفایت، آلمان مقام سیزدهم 
را با ۶۶.۱ امتیازدرسال ۲۰۱۹ کسب کرده است. 
سال ۲۰۱۹ آلمان ۰.۷ امتیاز کمتر از سال ۲۰۱۸ 
بدست آورده است، بنابراین آلمان یک رتبه نسبت 
به طور  این حال،  با  از دست می دهد.  ایرلند  به 
است.  آورده  بدست  را  "خوب"  رتبه  هنوز  کلی، 
میزان  برای  را   ۷۸ همانا  امتیاز  بیشترین  آلمان 
این حال،  با  است.  بازنشستگی خود کسب کرده 
حقوق  کند  می  Mercerپیشنهاد  موسسه 
افزایش  را  درآمد  کم  کارگران  برای  بازنشستگی 
با  است:  پایداری  انتقادی  نکته  بزرگترین  دهد. 
توجه به جامعه پیر المان، تعداد بسیار کمی از افراد 

مسن هنوز کار می کنند.

 ۶۶.۷ با  سوئیس  به  متعلق  دوازدهم  ۱۲-مقام 
امتیاز است. سوئیس نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود 
از  یکی  است. سویسیها  داده  از دست  امتیاز   ۰.۹
ثروتمندترین کشورهای جهان هستند، اما سیستم 
برای  را  از ۱۰۰  امتیاز   ۵۸ فقط  آنها  بازنشستگی 
برای  کند.  می  کسب  خود  پرداختهای  کفایت 
کسانی  برای   - تأمین خصوصی  پیچیده  سیستم 
که توانایی خرید آن را دارند، امتیازات مثبتی وجود 

دارد.

امتیاز کسب کرده  با ۶۷.۳  ایرلند  را  ۱۱-مقام۱۱ 
را  ایالتی  بازنشستگی  ایرلند یک مستمری  است. 
با کمک هزینه شخصی و داوطلبانه ارائه می دهد 
کارگر  جمعیت  از  نیمی  فقط  حاضر  حال  در  که 
در  ایرلند  این صورت،  در  را سود می دهد. حتی 
موسسه  حال،  این  با  دارد.  قرار  "کفایت"  رده 
مرکر انتقاد می کند که تأمین مالی سیستم بدون 
دشوار  زودی  به  کارمندان  برای  مالیات  افزایش 

خواهد بود.

۱۰-رتبه ۱۰ متعلق به شیلی با ۶۸.۷ امتیاز است. 
یکی از شگفتی های این رتبه بندی شیلی است. 
 ۶۹ تقریبا  داشتن  با  جنوبی  آمریکای  کشور  این 
امتیاز، وزنه های فرعی مانند آلمان، فرانسه، ایاالت 
متحده آمریکا و برزیل رانیز پشت سر می گذارد. 
کارمندان  اجباری  کمکهای  شامل  شیلی  سیستم 
در تعداد معدودی صندوق بازنشستگی مخلوط با 
این  است.  کارفرمایان  برای  بازنشستگی  سیستم 
نحوه برای جمعیت شاغل بسیار خوب عمل می 

کند، اما برای فقرا در کشور کار نمی کند.

۹-رتبه۹ متعلق به کانادا با ۶۹.۲ امتیاز شده است. 
بازنشستگی  حقوق  یک  حاضر  حال  در  کانادا  در 
اساسی و پایه برای همه وجود دارد. برای مستمری 
بگیران فقیرتر، این نرخ با توجه به نیاز افزایش می 
یابد، در حالی که ثروتمندان با توجه به درآمد کل 
انداز  پس  یک  گیرند.  می  پاداش  خود،  زندگی 
خصوصی داوطلبانه نیز وجود دارد. کمبود سیستم 
به  چندانی  کمک  کارفرمایان  تاکنون،  کانادا:  در 
به  حدودی  تا   - اند  نکرده  بازنشستگی  سیستم 

دلیل عدم وجود انگیزه ای برای انجام این کار.

ادامه در صفحه ۱۱

برای کسب آخرین اطالعات از وب سایت health.gov.au دیدن کنید.

ما در تالش هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که همه افراد در استرالیا به واکسن های ایمن، موثر و رایگان کووید - ۱۹  
دسترسی دارند. واکسن از ما محافظت می کند تا بتوانیم زندگی روزمره خود را ادامه دهیم. 

برای به روز بودن در مورد آخرین پیشرفت ها و اطمینان از آنکه اطالعات شما قابل اطمینان است به وب سایت 
health.gov.au/covid19-vaccines مراجعه کنید.

 برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با National Coronavirus Helpline به شماره تلفن 
 080 020 1800 تماس بگیرید. برای دریافت خدمات ترجمه شفاهی و کتبی با شماره تلفن 

450 131 تماس بگیرید.

درباره واکسن 
های کووید-۱۹ 

آگاه باشید

COVID-19
VACCINE

Canberra ،تصویب شده توسط دولت استرالیا

ایمن. موثر. رایگان.

کووید-۱۹ استرالیا
نقشه راه واکسن
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تغذیه و سالمتتغذیه و سالمتتغذیه و سالمتتغذیه و سالمت

 Ph: 08 8377 4338 | 0430 400 409

ادلید
سوپرمارکت شیراز در ادلید
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در خدمت شما
عرضه کننده خواروبار و کلیه مواد غذایی مورد نیاز با کیفیت برتر 

Shiraz Supermarket in AdelaideShiraz Supermarket in Adelaide

ساعات کار: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ها از ساعت 9 صبح تا 7 شب
پنجشنبه از 9 صبح تا 9 شب | شنبه از 9 صبح تا 5 بعدازظهر | یکشنبه از ساعت 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

  Shop 4&5, 1520 Main South Road, Sturt, S.A 5047

سوپر گوشت حالل سوپر گوشت حالل 

افتتاح شدافتتاح شد
04160416  با مدیریت فرزاد فرامرزی 258258 تلفن: تلفن: 718718

کدام قسمت از کله پاچه 
مفید و کدام یک مضر است؟

سیرابی معموال از غذاهایی است که مورد پسند 
همه نیست و به خاطر بویی که زمان طبخ دارد، ما 
را از پخت و سرو آن منصرف می کند؛ اما ارزش 
می توانیم  که  باالست  به حدی  غذا  این  غذایی 
خوشمزه ترین  ساده،  فن  و  فوت  چند  رعایت  با 

سیرابی را درست کنیم.
سیرابی معموال از غذاهایی است که مورد پسند 
همه نیست و به خاطر بویی که زمان طبخ دارد، ما 
را از پخت و سرو آن منصرف می کند؛ اما ارزش 
می توانیم  که  باالست  به حدی  غذا  این  غذایی 

خوشمزه ترین  ساده،  فن  و  فوت  چند  رعایت  با 
سیرابی را درست کنیم.

مواد الزم
پیاز بزرگ: ۲ عدد

سیرابی و شیردان گوسفند: ۱ دست
سیر: ۲ حبه

قلم گوسفندی یا گوشت آب گوشتی: مقداری
نمک و فلفل و دارچین: به میزان الزم

طرز تهیه و دستور پخت:
۱. اگر پاک کردن سیرابی برای تان سخت است، 
کوشت های  سوپر  از  را  آن  پاک شده  می توانید 
به  را  آن  از شست وشو  پس  و  کنید  تهیه  معتبر 

تکه های کوچک برش دهید. 

۲. برای تهیه سیرابی پیشنهاد می کنیم از زودپز 
پخته  ممکن  شکل  بهترین  به  تا  کنید  استفاده 

شود.

گوشت  و  سیر  پیاز،  فلفل،  آب،  سیرابی،   .۳
آبگوشتی یا قلم را داخل زودپز بریزید و ۲ ساعت 

اجازه دهید تا کامل بپزد.

۴. پس از پخت نمک و دارچین را به آن اضافه 
باعث  پخت  اول  از  نمک  )اضافه کردن  کنید. 

سفت شدن سیرابی می شود(

قوام  سیرابی  به  قلم  و  آب گوشتی  گوشت   .۵
می دهد و طعم آن را بسیار لذیذ می کند.

طرز تهیه سیرابی مقوی و خوش طعم در خانه

بسیار  و  موردعالقه  غذاهای  از  یکی  پاچه  کله 
پختن  از  پاچه  کله  ایرانی هاست.  ما  برای  لذیذ 
از  و  شود  می  تهیه  گوسفند  پای  و  دست  سر، 
مغز،  زبان،  بناگوش،  مانند  مختلفی  های  بخش 
چشم، گوشت، صورت و پاچه تشکیل شده است. 
دارد  زیادی  طرفداران  سنگین  بسیار  غذای  این 
اما به دلیل پروتئین و چربی باال قسمت هایی از 
آن مفید و قسمت هایی از آن بسیار مضر هستند 
که به هیچ عنوان خوردن آنها توصیه نمی شود. 
غذایی  منبع  یک  پاچه  کله  گفت  باید  واقع  در 
است که چربی بسیار باالیی دارد و نه تنها غذای 
مفیدی به شمار نمی رود و خوردن بخش هایی 

از آن مضر است. 

آیا مصرف کله پاچه مفید است؟
دو  الی  یک  و  زیاد  مقدار  به  پاچه  کله  مصرف 
بار در هفته مضر است و مصرف آن به افرادی 
اسید  و  قلبی، کلسترول  بیماری های  دارای  که 
اوریک باال هستند و مبتالیان به نقرس توصیه 

نمی شود.
در  بار  یک  خوردن  و  پاچه  کله  کم  مصرف  اما 
ماه کله پاچه مشکلی ایجاد نمی کند ولی برای 
افراد ضعیف تقویت کننده است و اگر هضم آن 
افزایش  را  قوای جنسی  انجام گردد،  درستی  به 

می دهد.
برای کسانی که ضعف معده دارند با کمی اصالح 
غذای خوبی است و گاهی تولید قولنج سخت می 
نماید. بروز این قولنج در اثر خوردن زیاد پوست و 
غضروف طرفین صورت و کاسه سر و گوش ها 

و بینی ها می باشد.
مصرف مقدار اندک آن در فواصل طوالنی برای 

نوجوانان در حال رشد نیز موردی ندارد.
مصرف کله پاچه به دلیل بافت کالژنی آن برای 

برند مفید  استخوانی رنج می  از درد  افرادی که 
است زیرا منجر به تقویت بافت استخوان ها می 

شود.
مصرف زیاد کله پاچه به دلیل داشتن کلسترول 
باال مضر است زیرا کلسترول یکی از چربی هایی 
و  است که در رگ های خونی رسوب می کند 
موجب گرفتگی آن می شود و می تواند در دراز 
مدت موجب سکته مغزی و قلبی شود. همچنین 
کله پاچه غذایی بسیار سنگین است که می تواند 

موجب مشکالت گوارشی شود.

قسمت های مفید کله پاچه
پاچه:

از نظر تغذیه ای، بهترین قسمت پاچه است که 
برای  مناسب  پروتئینی  منبع  و  دارد  چربی کمی 
بدن به شمار می رود. پاچه گوسفند دارای طبع 

سرد و خواص زیر است :
رقیق کنندگی خون

درمان یبوست
التیام دهنده زخم های داخلی

افزایش دهنده شیر مادر

کو  نام  به  مغذی  ماده  حاوی  غذا  این  همچنین 
آنزیم q۱0 است که یک آنتی اکسیدان قوی می 
باشد و مواد مضر تولید شده در نتیجه فرایندهای 
متابولیکی مختلف را دفع کرده و از آسیب سلول 
ها جلوگیری می کند. از دیگر نقش های کوآنزیم 
q۱0 استحکام عملکرد سلول، تحریک سیستم 
ایمنی، بهبودی و کنترل بیماری های فشار خون، 
سکته قلبی، پارکینسون، انواع سرطان است. پاچه 
گوسفند و گاو حاوی کلسترول بوده و نباید بیشتر 

از دو بار در ماه شود.
پوکی  و  استخوان  شکستگی  دچار  که  افرادی 

بهتر  ترمیم  برای  توانند  می  هستند،  استخوان 
شکستگی و درمان پوکی استخوان پاچه استفاده 

کنند.

زبان:
به  ب  گروه  های  ویتامین  دارای  گوسفند  زبان 
آن  اندک  مصرف  و  است   ۱۲ ویتامین ب  ویژه 
در  ب،  ویتامین  زیرا  است  مفید  سالمتی  برای 

خونسازی و عملکرد سیستم عصبی نقش دارد.

 ۱۳0 حــدود  گوساله  زبــان  گرم   ۱00 کالری 
کیلوکالری انرژی و ۱00 گرم زبان گوسفند حدود 
۲60 کیلو کالری انرژی می باشد. نیاز روزانه بدن 
۳ واحد گوشت می باشد و زبان نیز معادل ۳ واحد 

گوشت است.

قسمت های مضر کله پاچه
مغز:

زیاد  بسیار  گوسفند  و  گاو  مغز  کلسترول  مقدار 
که  دارد  وزن  گرم   ۱۲0 حدود  گاو  مغز  و  است 
حدود ۲ هزار میلی گرم کلسترول دارد و حدود 
بدانید  است  جالب  دارد.  انرژی  کیلوکالری   ۱۳0
مرغ  تخم  زرده   8 اندازه  به  گوسفند  یا  گاو  مغز 
کلسترول دارد و جزو مواد غذایی بسیار پرچرب 

محسوب می شود. 
البته توام بودن چربی هایی مثل تری گلیسیرید 
با کلسترول، جذب کلسترول را باال برده و باعث 

افزایش چربی خون می شود.
برخی معتقدند که مغز گاو چیزی حدود ۳۵0 الی 
برخی دیگر  دارد در صورتی که  ۴00 گرم وزن 
این گفته را رد می کنند پس نمیتوان با اطمینان 

این مسئله را تایید کرد.
امکان  حد  تا  متخصصان  های  گفته  طبق  پس 

از خوردن مغز در کله پاچه خودداری کنید تا از 
مضرات آن در امان بمانید.

چشم:
تمام مواد موجود در کله پاچه از کالری و چربی 
زیادی برخوردار هستند. چربی موجود در چشم از 

نوع چربی ترانس است و برای بدن مضر است.
بهترین زمان مصرف کله پاچه :

یا وعده صبحانه  ناهار  را در وعده ی  پاچه  کله 
پاچه  کله  صبحانه  وعده  در  اگر  کنید،  مصرف 
خوردید، در وعده ناهار باید از یک غذای گیاهی 

سبک استفاده کنید. 
هرگز کله پاچه را در وعده شام مصرف نکنید زیرا 
کله پاچه غذایی بسیار سنگین است و می تواند 
موجب بی خوابی و ناراحتی های معده شود. بهتر 
کنید  مصرف  سرد  فصول  در  را  پاچه  کله  است 
زیرا مصرف آن در تابستان و در نواحی گرمسیر 
را  پاچه  تر است. کله  انسان سنگین  برای مزاج 
خودتان درست کنید و بگذارید ۱۲ ساعت کامل 
بپزد و پس از سرد شدن چربی روی آن را کامل 

جدا کنید.

همراه و بعد از کله پاچه چه بخوریم؟
گوارش  دستگاه  در  پاچه  کله  بهتر  هضم  برای 
زمان پخت آن از ادویه های مختلفی مانند زیره 
و رازیانه و زردچوبه و نعنا و گشنیز استفاده کنید. 
این ادویه های گیاهی ضد نفخ و میکروب کش 
می باشند. انواع مزاج ها می توانند از دارچین به 

همراه کله پاچه استفاده کنند.
خوردن  بهتر  هضم  برای  پاچه  کله  با  همراه 
مقداری سویق مفید است. خوردن آبلیمو همراه 
کله پاچه به دلیل اینکه ویتامین ث باالیی دارد 
جذب آهن گوشت کله پاچه را افزایش می دهد.

مواد الزم برای ترشی فوری: 
بادمجان قلمی:  8 عدد

گوجه فرنگی: ۳ عدد متوسط
هویج: ۲ عدد متوسط

سیر: ۱ بوته
ترخان خشک:  ۲ قاشق غذاخوری

شوید خشک: ۱ قاشق غذاخوری
سرکه سیب: به مقدار الزم

گلپر یا سیاه دانه: در صورت تمایل
نمک و فلفل و زردچوبه: به مقدار الزم

طرز تهیه ترشی فوری:
ابتدا سرکه را در قابلمه ای بریزید و روی حرارت 
قرار دهید تا بجوشد ، در این فاصله بادمجان ها 
را پوست گرفته به شکل حلقه ای برش دهید و 

داخل سرکه بریزید.

بعد از اینکه بادمجان ها کمی نرم شد آن را از 
روی حرارت برداشته و اجازه دهید خنک شود ، 
سپس آن را له کنید تا پوره ای یکدست درست 

شود.
در ادامه گوجه و فلفل دلمه ای را نگینی ریز خرد 
کرده و سیر و را هم رنده کنید، همه مواد خرد 
شده را به پوره بادمجان افزوده و خوب مخلوط 

نمایید.

قبلی  مواد  به  را  ترخان  و  شوید  بعد  مرحله  در 
بیفزایید. در آخر نمک و زردچوبه را افزوده و در 
بریزید،  دانه  سیاه  یا  گلپر  کمی  تمایل  صورت 

سپس مواد را خوب هم بزنید تا یکدست شود.
ترشی را در شیشه مورد نظر بریزید و سرکه را 
اضافه کنید طوری که روی مواد را بپوشاند، درب 
شیشه را محکم ببندید و در یخچال بگذارید تا 

ترشی برسد و جا بیافتد.

طرز تهیه ترشی فوری

سیرابی حاوی ویتامین های مهم 
و مواد معدنی عالی برای بدن شما 

سیرابی و شیردان شاید آنقدر که باید و شاید مورد 
البته  گیرد.  نمی  قرار  افراد  از  ای  استقبال دسته 
به دلیل شکل خاص و بوی نامطبوع سیرابی و 
شیردان در زمان پخت برخی احساس می کنند 
می  پیشنهاد  اما  نباشد  خوب  غذا  این  طعم  که 
مواد  و  مهم  های  ویتامین  رساندن  برای  کنیم 
معدنی عالی به بدن این غذا را در لیست برنامه 

ی غذاهای خود قرار دهید. 

بدن  از  بخش  کدام  و شیردان  سیرابی 
گاو است؟

می  سیرابی  گاو،  معده  داخلی(  )الیه  آستر  به 
گویند که دارای بافت جویدنی است. سیرابی طعم 
مالیمی دارد که آن را تبدیل به غذایی خوشمزه 
یا در سوپ و خوراک کرده  به صورت جداگانه، 

است.
سیرابی عضو گوشتی از معده گاو است که سال 
ها مورد مصرف بسیاری از مردم در اقصی نقاط 
آن  به  ادبیات شکسپیر  در  بوده است )حتی  دنیا 
اشاره شده است(. اگرچه به نظر می رسد سیرابی 
در مقایسه با غذاهای گوشتی دیگر چندان مرسوم 
رژیم غذایی  به  دارد که  را  آن  ارزش  اما  نیست 
تان افزوده شود. سیرابی نسبتًا کم کالری است و 
منبعی از ویتامین های الزم برای سالمتی است.

سیرابی و شیردان یکی از غذاهای قدیمی است 
که نه تنها در کشور عزیزمان ایران دارای پیشینه 
ای درخشان و طوالنی است بلکه در بسیاری از 
کشورهای جهان نیز مورد توجه عالقه مندان به 

این ماده غذایی است.
سیرابی و شیردان جزء امعا و احشای درون شکم 
معمواًل  است.  )نشخوارکنندگان(  علفخواران 
سیرابی را پس از ذبح حیوان از بدنش خارج می 
کنند که دارای آخرین محتویات معده است که 
دارای بوی نامطبوع و ناخوشایند است که جهت 
مصرف با برش دادن و خارج نمودن محتویات و 
اقدام به پخت  به طور کامل شستشو کردن آن 
این ماده غذایی می کنند. عضالت صاف و النه 
از  دارد،  زنبوری که در سیرابی و شیردان وجود 
نظر  از  و  بوده  برخوردار  باالیی  غذایی  ارزش 
پروتئین و چربی با گوشت گاو و گوسفند بسیار 

باعث  پاچه  و  کله  خالف  بر  که  است  متفاوت 
آن  کالری  البته  شود،  نمی  کلسترول  افزایش 
پروتئین  ولی  بوده  کمتر  قرمز  گوشت  به  نسبت 

آن مشابه گوشت قرمز، مرغ و ماهی است.

کالری سیرابی و شیردان
کالری  کم  غذایی  رژیم  با  خوبی  به  سیرابی 
سیرابی  گرم   8۵ هر  در  چون  دارد،  سازگاری 
 %۴ تنها  که  دارد  وجود  کالری   80 تنها  پخته 
 ۲000 رژیم  یک  در  روزانه  موردنیاز  کالری  از 
کالری را تأمین می کند. هر وعده سیرابی پخته 
سیرابی  گرم   8۵ اینجا  در  وعده  یک  از  )منظور 
پروتئین  است.  پروتئین  گرم   ۱0 حاوی  است( 
ساخت  برای  بدن  موردنیاز  آمینواسیدهای  منبع 
هورمون ها، آنزیم ها و بافت های جدید است. 
سیرابی ۳.۴ گرم چربی در هر وعده دارد که ۱.۲ 
شده  اشباع  چرب  اسیدهای  مقدار  این  از  گرم 
هستند. مصرف چربی به عنوان بخشی از رژیم 
غذایی متعادل به سبک زندگی فعال کمک می 
کند چون منشأ انرژی است، اما چربی های اشباع 
شده کلسترول بد خون را افزایش می دهند که 
قرار  عروقی  قلبی  های  بیماری  درخطر  را  شما 

می دهد.

خواص درمانی سیرابی
سالمتی  برای  شیردان  سیراب  فواید  و  خواص 
بدن و درمان بیماری ها سالهاست که از سوی 
خواص  از  لیستی  شود.  می  توصیه  متخصصان 

سیرابی و شیردان را با هم مرور می کنیم.

درمان کم خونی
مفید در رشد و تقویت کودکان

تقویت و کمک به تولید اسپرم سالم
بهترین برای تقویت معده و روده

کمک در درمان بیماری های عصبی و افسردگی
MS مفید برای افراد مبتال به بیماری ام اس

درمان زخم معده و اثنی عشر
تقویت و درمان ریزش مو
تقویت سیستم ایمنی بدن

ضد سرطان

کیفیتی  لحاظ  از  سیرابی  در  موجود  پروتئین 
است  حیوانی  غذایی  محصوالت  سایر  از  باالتر 
و آمینواسیدهای ضروری بدن را تامین می کند. 
و  کودکان  رشد  در  تواند  می  سیرابی  بنابراین 
نوجوانان نقش بسزای داشته و کلسیم مورد نیاز 
آن ها را تامین کند. سیرابی گوسفند و گوساله، 
تقریبًا در هر 9۲  و  B است؛  ویتامین  از  سرشار 
گرم حدود ۱۳0 کالری وجود دارد. ویتامین های 
گروه B، بسیاری از واکنش های شیمیایی بدن 
را تنظیم می کنند که این واکنش ها برای حفظ 
سالمتی بدن بسیار ضروری هستند. برخی از این 
واکنش ها موجب آزاد شدن انرژی در بدن، بهبود 
بینایی، سالمت پوست، عملکرد بهینه مغز و تولید 

گلبول های قرمز خون می شوند. 
حاوی  آن  مشتقات  و  گوسفند  و  گاو  گوشت 
ویتامین های B6 ،B۳ ،B۲ ،B۱ و به خصوص 
طبیعی  به طور   B۱۲ ویتامین باشند.  می   B۱۲
در غذاهای حیوانی یافت می شود و گوشت گاو 
و گوسفند از غنی ترین منابع این ماده ضروری 
گاو  گوشت  گرم   ۱00 روزانه  مصرف  با  هستند. 
ویتامین  به  بدن  روزانه  نیاز  کل  چربی،  بدون 

B۱۲ را فراهم کرده اید.
ویتامین A برای رشد مو الزم است و به داشتن 
پوست سالم، دستگاه تنفسی سالم و حفظ بینایی 
و  جگر  کند.  می  مبارزه  ها  عفونت  با  و  کمک 

سیرابی سرشار از ویتامین A هستند.
 سیرابی و شیردان دارای پروتئین بسیار باال و با 
کیفیتی است که در رشد و ترمیم بافت های از 

بین رفته نقش مهمی را برعهده دارند.

برای  شیردان  و  سیرابی  ــواص  خ
جلوگیری و درمان ریزش مو

عنصر روی موجود در سیرابی مهم ترین بخش 
نیز  مسئله  .این  است  شیردان  و  سیرابی  فواید 
سبب بلندی قد، پرپشتی مو شده و مانع ریزش 
موی سر می شود و در واقع ۱00 گرم سیرابی ۱۱ 
درصد نیاز روزانه بدن را به روی تأمین می کند.

حس  افزایش  اسپرم،  تولید  برای  مسئله  این 
چشایی، بویایی و تقویت سیستم ایمنی بدن حائز 

اهمیت است.
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درباره فیلم و کارگردان شیشلیک
شمشیرهایی که غالف می شوند

دیگر  چرا  پرسیدند  مهرجویی  داریوش  از  یکبار 
»کمدی  گفت:  جواب  در  او  و  نمی سازد  کمدی 
با  مهدویان  حاال  بود.«  بس  یکبار  همان  برای 
شیشلیک سراغ ژانر کمدی درام رفته است. چه 
ایران  سینمای  تازه  خون  این  به  دارد  اشکالی 
ژانرهای  به  کشیدن  سرک  و  مطالعه  فرصت 
غالف  او  علیه  شمشیرها  و  بدهیم  را  مختلف 
بسیار  مقدمه ای  باید  ابتدا  تهرانی:  مهدی  شود؟ 
کوتاه اما گویا در باره تاریخ سینمای ایران ارائه 
دهم و از نتیجه آن به محمد حسین مهدویان و 

شیشلیک آخرین ساخته او برسم.
سال ۱۳۵۰ آغاز تعریف تئوری موج نوی سینمای 
ایران است. تاریخ موج نوی سینمای ایران به ما 
می گوید: گاو ساخته  داریوش مهرجویی محصول 
کیمیایی  مسعود  کارگردانی  به  قیصر   ،۱۳۴۸
محصول ۱۳۴۸، حسن کچل ساخته علی حاتمی 
دیگران  حضور  در  آرامش  و   ۱۳۴۹ محصول 
ناصر تقوایی محصول ۱۳۵۱ از نمایندگان اصلی 
این موج به شمار می روند. در آن زمان به ترتیب 
حاتمی  سال،   ۲۹ کیمیایی  سال،   ۳۲ مهرجویی 
۲۹ سال و تقوایی ۳۰ سال سن داشتند. موج نوی 
سینمای ایران با این جوانان شکل گرفت. خون 
سینمای  به  صحیح  مسیر  در  و  آمد  بوجود  تازه 
ایران تزریق شد. مرحله بعد چه بود؟ اینکه این 
اختیار  را در  ایران  تازه نبض سینمای  خون های 
بگیرند. آیا موفق شدند؟ جواب با چند اما و اگر 
تا سال ۱۳۵۷ هر  ادامه  مثبت است. چرا که در 
کدام حداقل ۲ فیلم ساختند که استاندارد سینمای 
جهان را در قواعد ژانر داشت. در ادامه با پیروزی 
به  آن ها  از  هرکدام  فیلم سازی  روند  انقالب 
سمت و سویی رفت. مهم این بود که تمام این 
قرار  وطنی  سینمای  استاندارد  باالی  فیلمسازان 

داشتند.
برگردیم.  آن  کارگردان  و  شیشلیک  به  حال 
محمدحسین مهدویان در زمان خاص خود و در 
بازه زمانی ویژه ای که سینمای در حال احتضار 
ما نیاز به یک خون تازه داشت ظهور و بروز پیدا 
نیمروز  ماجرای   ،)۱۳۹۴( غبار  در  ایستاده  کرد. 
رد  نیمروز:  ماجرای   ،)۱۳۹۶( التاری   ،)۱۳۹۵(
خون )۱۳۹۷(، درخت گردو )۱۳۹۸( و شیشلیک 
او  هستند.  سال   ۶ این  در  او  فیلم های   )۱۳۹۹(
تازه ۳۸ ساله شده و امضایش در سینما باالتر از 
استانداردهای فیلم های وطنی است. همان اتفاق 
موج نوی سینمای ایران دارد برای او و یکی دو 

اتفاقی که ۱۰ سال پیش  نفر دیگر رخ می دهد. 
برای اصغر فرهادی روی داد.

جز  )به  مهدویان  قبلی  فیلم های  که  همانقدر 
قرار  تماشاگران  و  منتقدان  اقبال  مورد  التاری( 
گرفتند تا اینجای کار حداقل ۹۵ درصد منتقدان 
جوان، شیشلیک را برنتابیدند و مهدویان را تمام 

شده دانستند. حتی یکی دو نفر از منتقدان قدیمی 
و  آورده  درمی  ادا  ابتدا  از  که  کردند  متهم  را  او 
چیزی از سینما نمی دانسته و با رمل و اسطرالب 
و  است  ساخته  خوب  را  قبلی  فیلم  چند  همان 

بسیار چیزهای دیگر...
ما نشسته و محاسبات  از  او زودتر  به زعم من، 

است.  داده  انجام  را  فیلمش  زیبایی شناسی 
شیشلیک در صدابرداری، گریم و طراحی لباس 
در  اخیر  سال  چند  این  فیلم  بهترین  غوغااست. 
در  دوربین تان  وقتی  شما  است.  بوده  موارد  این 
یک آپارتمان بی سروصدا است و وقتی دوربین 
شما در فضای ناتورالیستی بیرونی قرار می گیرد، 
باشید که گریم و صدابرداری  متبحر  باید خیلی 
و حتی طراحی لباس فیلم تان مقبول و باالتر از 
استانداردهای سینمای ایران باشد. کارگردان یک 
فیلم مسئول و مدیر است. شکست و پیروزی به 

پای اوست. 
یقین دارم مهدویان تمرین خوبی با یک فیلمنامه 
شلوغ دم دستی کرده است. این تمرین برای او 
الزم بود. و چقدر خوب که این تمرین و تجریه 

قبل از ۴۰ سالگی او انجام گرفت.  
حاال دوباره به تئوری خون تازه و نبض سینمای 
ایران برگردیم. در اینکه مهدویان خون تازه است 
شکی نیست. نبض سینمای ایران را نیز باید باور 
کنیم که او با توجه تجربه گرانقدر این ۶ ساله به 
سهم خود می داند و بلد است. حاال او یک کمدی 
شلوغ ساخته که فرم و محتوایش متزلزل است. 
و  می پندارد  لوح  ساده  را  ملت  که  کمدی   یک 
مردم )ساکنان شهرک کارگری(   چوب حماقت 
برسرشان  هرچه  رو  این  از  می خورند.  را  شان 
قرار  شیشلیک  می داند.  مستحق شان  را  آید  می 
فرم  باشد.  سیاسی   - انتقادی  کمدی  یک  بوده 
باال  اما  محتوایش  و  است  نقص  بی  شیشلیک 
است  قرار  مگر  اما   . آزاردهنده  و  دارد  پائین  و 
فیلمساز بخاطر دیکته نانوشته قدر بیند و در صدر 
نشیند؟! این روند هرگز میسر نیست. طرفه اینکه 
در  قضاوت  و  ندیده اند  مردم  هنوز  را  شیشلیک 
باره دیدگاه مخاطب قبل از اکران سراسری آن از 
سوی هیچ منتقد استخوان خردکرده ی کارکشته 

ای انجام نمی گیرد.
داشته  عالی  فروش  گیشه  در  شیشلیک  اگر 
در  اگر  است.  برده  سود  ایران  سینمای  باشد 
بار  این  ایران  سینمای  بازهم  نفروشد  گیشه 
چون  چرا؟  و  است.  رسیده  سود  به  ذات  در 
در  که  داده  نشان  این  از  ششدانگ تر  مهدویان 
غرقاب سینمای تجاری یا فیلمنامه های نیم بند 
اسیر شود. اصال بگذارید از زبان او و به نقل از 
داریوش مهرجویی بگویم: ساخت کمدی همین 
بدانیم  را  این  است.  بس  مهدویان  برای  یکبار 

سینما بدون کارگردان های جوانش می میرد.

رهبر  آهنگساز،  موسیقی دان،  خالقی،  گلنوش 
ارکستر و فرزند روح اهلل خالقی که پس از انقالب 
۵۷ به او اجازه رهبری ارکستر در ایران داده نشد، 

روز یکشنبه ۲۶ بهمن در ۸۰ سالگی درگذشت.
ایلنا  خبرگزاری  را  خالقی  خانم  درگذشت  خبر 

منتشر کرده است.
تهران  در   ۱۳۱۹ سال  دی ماه  خالقی،  گلنوش 
متولد شد. در سال ۱۳۳۰ به هنرستان موسیقی 
ملی رفت و از محضر استادانی چون حسین صبا، 
بهره   پورتراب  کمال  مصطفی  و  معروفی  جواد 

گرفت.
هنرستان  دیپلم  دریافت  از  پس  خالقی  گلنوش 
موسیقی ملی، با رتبه نخست به هنرستان عالی 
ملیک  امانوئل  تعلیم  تحت  و  شد  وارد  موسیقی 

اصالنیان قرار گرفت. 
در ادامه پس از یک سال، دیپلم هنرستان عالی 
و پس  کرد  دریافت  اول  رتبه  با  نیز  را  موسیقی 
پیانو و  از آن به عنوان دستیار استاد به آموزش 

سرایش در هنرستان عالی موسیقی مشغول شد.
ادامه تحصیل  برای  این هنرمند در سال ۱۳۴۱ 
»موتزارتئوم  آکادمی  در  و  رفت  اتریش  به 
به تحصیل در رشته »رهبری کر«  سالزبورگ« 
مشغول شد و پس از ۳ سال به آمریکا مهاجرت 
کرد و در کالج اوبرلین )اوهایو( تحصیالت خود را 
ادامه داد. پس از آن در سال ۱۳۵۳ مدرک فوق 
لیسانس رهبری کر را از دانشگاه ویسکانسین در 

شهر مدیسون دریافت کرد.
او در سال ۱۳۵۳ به دعوت رادیو و تلویزیون ملی 
به ایران بازگشت و گروه »هم آوازان« را برای 
اجرای آثار کالسیک ویژه گروه کر و ارکستر، بنا 
نهاد اما پس از انقالب اسالمی در ایران، در سال 
فعالیت های  و  آمریکا مهاجرت  به  ۱۳۵۸ مجدداً 
فرهنگ  دوستداران  »کانون  در  را  خود  هنری 

ایران« آغاز کرد.
به ایران سفر  با این حال در سال ۱۳۶۹ مجدداً 
کرد و قصد داشت به مناسبت بیست و پنجمین 

که  خالقی  روح اهلل  پدرش  درگذشت  سالگرد 
است،  ایرانی  کالسیک  موسیقی  نامداران  از 
برنامه هایی در تهران و شهرستان ها برگزار کند، 

اما به او اجازه رهبری ارکستر داده نشد.
از  موسیقی  آلبوم  دو  ضبط  به  هنگام  این  در 
ناب«  عنوان »می  با  خالقی  روح اهلل  پدرش  آثار 

پرداخت و مجدداً به آمریکا بازگشت.
رسانه ها  در  خالقی  گلنوش  که  خبری  آخرین 
قدس  آستان  که  بود   ۱۳۹۷ اسفند  شد،  منتشر 
رضوی سرودی را با موسیقی متن آهنگ معروف 

»ای ایران«، ساخته روح اهلل خالقی، منتشر کرد.
قدس  آستان  اقدام  بیانیه ای  در  خالقی  خانم 
مداحی  و  تبلیغ  در  »متنی  افزودن  در  رضوی 
میهنی  سرود  این  به  امامانش«  و  شیعه  مذهب 
و  هنری«  و  فرهنگی  »سرقت  »دستکاری«،  را 
از  اثر ملی« خواند و  »دستبرد نابخردانه به یک 

مردم خواست به آن اعتراض کنند.

گلنوش خالقی 
موسیقی دان و آهنگساز، درگذشت

افشاگری شهاب حسینی از پشت پرده 
فصل های دوم و سوم شهرزاد 

اگر فصل اول موفق نبود...

سه سال پس از آغاز پخش فصل سوم »شهرزاد«، 
از  یکی  یافتن  ادامه  پرده  پشت  حسینی  شهاب 
نمایش  شبکه  تاریخ  سریال های  موفق ترین 
قسمت  در  حسینی  کرد.  افشا  را  ایران  خانگی 
تازه برنامه »همرفیق« که با حضور زنده یاد علی 
دقیقه  چند  رضا صادقی پخش شد،  و  انصاریان 
درباره »شهرزاد« سخن گفت و از روند تولید و 
پخش دو فصل بعدی پس از موفقیت خیره کننده 
به  که  کرد؛ حرف هایی  انتقاد  آشکارا  اول  فصل 

نوعی به شایعه های آن زمان درباره ناراضی بودن 
ستاره سریال و بازیگر نقش قباد دیوانساالر مهر 

تایید زد.
تولید  یافتن  ادامه  به  که  روندی  درباره  حسینی 
و پخش »شهرزاد« منجر شده بود گفت: »کال 
و  ساخته شود  برای یک فصل  بود  قرار  سریال 
فصل اول یک پایان حیرت انگیز داشت اما تولید 
استقبال  و  پخش  آغاز  با  شد  همزمان  سریال 
مردم. ناگهان دندان های نیش تیز شد و سر قصه 

نقش  بازیگر  دیگر.«  مسیر  یک  به  شد  کج  سر 
قباد افزود: »من در فصل دو و سه دیگر خودم 
بیایید  نمی شد  که  بود  شکلی  به  کار  ندیدم.  را 
ناتمام می ماند و  بیرون. چون قصه و شخصیت 
به بیننده که این مدت قصه را دنبال کرده بود، 

توهین می شد. 
اگر »شهرزاد« با همان فکر اول و اصلی ساخته 
مثل  را  آن  می شد  که  بود  سریالی  می شد، 

سریال های ترکیه صادر کرد.«

گفت وگو با راضیه تجار درباره ادبیات داستانی ایران 
پیش و پس از انقالب سووشون نظرگیر بود

راضیه تجار به عبارت رسا، آبروی ادبیات انقالب 
فجر  دهه  فرارسیدن  مناسبت  به  است.  اسالمی 
باالی  و  زیر  که  نشستیم  او  صحبت های  پای 
در  خود  و  می شناسد  را  اسالمی  انقالب  ادبیات 
از  تجار  است.  یافته  رشد  مکتب  همین  دامان 
نویسندگان و منتقدانی چون عبدالعلی دستغیب، 
محمود  و  براهنی  رضا  گلشیری،  هوشنگ 

دولت آبادی سخن به میان آورد.
از  پیش  ادبیات  فضای  تجار  شیرزادی:  فرشاد 
انقالب را این گونه برایمان ترسیم می کند: ادبیات 
داستانی در انحصار عده خاصی بود و همان عده 
نمی توانستند  حدودی  و  حد  از  را  پا  هم  معدود 
شدن  روشنفکر  کالم،  یک  در  بگذارند.  فراتر 
هم  روشنفکر  و  نبود  کسی  هر  کار  بودن  و 
را  نمی توانست تمام مکنونات ذهن و زبان خود 
در جامعه نشر دهد اما با پیروزی انقالب اسالمی 
رفت  کنار  قرمز  خطوط  و  سانسورها  از  بسیاری 
به گونه ای که شاید امروز در روستایی دورافتاده 
بتوان دختر یا پسر نوجوانی را دید که با وجود سن 
کم، مجموعه داستان یا داستان هایی قابل انتشار 
همتراز نویسندگان قدر اولمان آماده انتشار دارد.

در  را  انقالب  از  پیش  هنری  و  فرهنگی  فضای 
چند جمله برایمان چگونه توصیف می کنید؟

پیش از انقالب به ویژه از دهه ۴۰ به بعد، اختناق 
به روز  بود و روز  افکنده  بر جامعه سایه  خاصی 
فشار بر ذهن و فکر و روح و صدای مردم بیشتر 
شبه  حتی  و  روشنفکران  دلیل  همین  به  شد. 
روشفکران جامعه ما احساس می کردند صدایشان 
نمی توانند درست لمس و  را  آزادی  و  خفه شده 
و  مختلف  جریان های  دوره  آن  در  کنند.  درک 
روشنفکر  چپ  داشتند.  حضور  صحنه  در  متعدد 
نشان  شعر  و  داستانی  ادبیات  با  را  خود  حضور 
می داد و حضور آنها در جامعه سایه می افکند. از 
سوی دیگر، حکومتی ها جلوی انتشار بسیاری از 
کتاب ها را می گرفتند و گاه اصاًل اجازه چاپ به 
برخی کتاب ها داده نمی شد. اگر بخواهم حقیقت 
را برایتان بازگو کنم، چه بسا خواندن یک کتاب 
توده  درآورد.  زندان  از  سر  طرف  می شد  باعث 
را  خود  راه  و  داشت  را  خود  اندیشه  نیز  مردم 
می رفت که به طبع بعدها فوران کرد و اعتراض 

سراسری مردم را شکل داد.

بیشتر  اعتراض ها و سانسور و خفقان  چه زمانی 
شد؟

اگر بخواهم دقیق بگویم باید به زمان تاجگذاری 
تاجگذاری  این  با  کنم.  اشاره   ۱۳۵۲ سال  و 
می داد  رخ  تدریجی  اتفاقات  شد.  مشهود  تضاد 
خاکستر  زیر  آتشی  بسان  مردم  اعتراض های  و 

می مانست.

با  را  دوره  آن  سانسور  مصداقی  بخواهید  اگر 
پیش  نتیجه ای  چه  کنید  مقایسه  اکنون  ممیزی 
هم  امروز  مثاًل  می دهید؟  قرار  ما  جوانان  روی 

»همسایه ها« احمد محمود چاپ نمی شود.
بفرمایید  فرض  نیست.  مقایسه  قابل  اصــاًل 
صحبت  هم  با  نمی توانستند  تاکسی  در  نفر  دو 
خفقان  و  اختناق  آن  هم  خانه ها  در  حتی  کنند. 
در  نمی کرد  جرأت  حتی  کسی  داشت.  وجود 
زبان  به  سلطنت  و  شاه  علیه  سخنی  خود  خانه 

موش  دیوار  معروف  ضرب المثل  همان  آورد. 
دارد در آن دوره کاماًل  دارد و موش هم گوش 
بازگو  از  زبان  که  بفرمایید  باور  داشت.  مصداق 
مواضع  و  مسائل  بسیاری  است.  الکن  کردن 
آزاد بود اما در زمینه های دیگر مانند خوانندگی، 
هنرپیشگی، عکس هایی با فرم های مختلف روی 
می خواستید  چه  هر  راستا  این  در  مجله ها.  جلد 
پیش بروید پیش رویتان مانعی نبود اما االن به 
این  همه  می بینم  روشنی  به  می نگرم،  دوره  آن 
اما  می افتاد  اتفاق  سطح  در  گویی  موضوع ها 
دانش  اهل  که  کسی  و  جامعه  نخبه  و  متفکر 
تک افتادگی  احساس  باشد،  بینش  و  خوانش  و 
می کرد. وضع و حال آن روزگار به هیچ وجه با 
امروز که جوانان می دانند، می خوانند، می پرسند و 
می فهمند قابل مقایسه نبود. امروز جوان ها از هر 
حیث و هر سو که بنگریم با هم مراوده دارند و 
سخن خود را می زنند و کسی هم نیست که به 
آنها بگوید چرا فکر می کنی و چرا سوال می کنی.

به  چرا  داشت؟  روشنفکران  با  تخالفی  چه  شاه 
در  دست کم  آنها  نمی داد  اجازه  عقالنی  شکل 
را  اعتراض خودشان  و  اندیشه  چارچوبی سخن، 

بیان کنند؟
از  بسیاری  با  کرد  تا حدودی سعی  پهلوی  فرح 
روشنفکران ارتباط برقرار کند اما آن هم به نوعی 
جنبه جهت دهندگی صرف داشت. درکم به عنوان 
دختری که ۱۸ سالگی را پشت سر گذاشت و بعداً 
دانشجو شد و به کتابفروشی های جلوی دانشگاه 
مراجعه می کرد و اهل خواندن و فهمیدن و دنبال 

این است که جو آن دوره، جو  بود،  پاسخ رفتن 
خفقان و سانسور بود.

فرض  به  داشتید؟  هم  مشکالتی  شما  شخص 
شده بود در مضیقه قرار بگیرید؟

مذهبی  خانواده ای  از  که  بودم  دختری  چون 
برخاسته، اگر با حجاب وارد کتابفروشی می شدم، 
نوع  و  افتاده ام  تک  حسابی  می کردم  احساس 
نگاهی که به من می شود، از باال به پایین است. 
با  وقتی  می شدم.  اذیت  دلیل  همین  به  حقیقتًا 
خواهرم به سینما می رفتم در خیل جمعیتی که به 
تماشای فیلم می نشستند، نگاه هایی به ما می شد 
باور کنید  فاصله  این  که گویی در کنج عزلتیم. 
تبیین  درست  زمان  همان  در  هم  خودم  برای 
نشده بود و نمی توانستم درست و با صدای رسا از 

خودم سوال کنم چرا!

در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
جریان های  به  دادن  جهت  در  چقدر  دوره  آن 

روشنفکری موثر بود؟
البته باید بگویم بودند نویسندگانی که حرف های 
کودکان  داستان های  قالب  در  را  خود  بزرگ 
می زدند. میان این جرگه می توان از مرحوم نادر 
اما  انجام می شد  ابراهیمی یاد کرد. حرکت هایی 
ما  جامعه  مسلط  رسای  صدای  کافی  اندازه  به 
نبود. در یک جمله می توانم بگویم کانون پرورش 
آن کادره  و  شیک  نوجوانان،  و  کودکان  فکری 
به  بود و  آثار هم معدود و تک و توک  بود. آن 
گونه ای نبود که زیرساخت فکری جامعه و بچه ها 

را آن گونه که باید بنا نهد و پایه ریزی کند. نوعی 
نام آن  با دین وجود داشت.  تقابل در وهله اول 
همان  که  را  کتاب ها  از  یکی  نویسنده  و  کتاب 

دوره چاپ شد، اجازه دهید نیاورم.

اقتضاها،  وجود  با  مسجد  تصاویر  کتاب،  آن  در 
حفظ شد و مورد سانسور رژیم شاه قرار گرفت. 
مردم  و  تاریخ  به  همهسویه نگر  نگاهی  اگر 
کشومان بیفکنیم، به سادگی درخواهیم یافت که 
همواره  تاریخی،  بزنگاه  و  برهه  هر  در  ما  مردم 
متدین بوده اند و خدای متعال را می پرستیدند و 
در عین حال مردمی اخالقی اند. یکی از مواردی 
که روحیه مردم را جریحه دار کرد، این بود که در 
اعماق وجود احساس می کردند از ریشه های خود 
دور مانده اند.  هنگامی که امام)ره( به میانه میدان 
آمد و با سخنانش دست روی فطرت مردم نهاد 
و این ارتباط دوسویه بین مردم و امام)ره( برقرار 

شد، توده مردم هم با نوای او همنفس شدند.

امیرعباس هویدا با صادق چوبک ارتباط صمیمانه 
داشت اما در عین حال مثاًل جالل آل احمد با او 
سر ناسازگاری داشت و برای او صدایش را باال 
برد. کیفیت ارتباط او با دیگر روشنفکران چگونه 

بود؟
نبودم  سیاسی  ماجراهای  متن  و  بطن  در  من 
بی تردید  داشتم.  احساسی  و  درک  دورادور  اما 
به  نسبت  جامعی  و  کامل  قضاوت  نمی توانم 
اما  باشم  داشته  دوره  آن  اتفاقات  جزء  به  جزء 
اتفاق ها  فعال  دانشجوی  از دیگرسو در حد یک 
را رصد می کردم. امیرعباس هویدا که ۱۳ سال 
شوخی  من  با  می گفت  بود،  شاه  نخست وزیر 
و  وجود  حقیقت،  در  اما  ندارد!  اشکالی  و  کنید 
حضورش، یک سوپاپ اطمینان بود. اگر عکسش 
را روی مجله ها می انداختند و فرضًا »توفیق« با 
می کرد،  شوخی  عصایش  و  پیپ  و  ارکیده  گل 
هم  پرده  پس  در  داشت  سعی  و  می پذیرفت 
باشد.  داشته  روشنفکران  برخی  با  مماشاتی 
شهبانو برخی روشنفکران را می پذیرفت اما برخی 

کتاب ها با جلد سفید وارد بازار می شد.

آثار جالل چطور؟
کافی بود برخی آثار جالل دست کسی دیده شود 

تا مورد غضب قرار گیرد.

با خود شما هم برخوردی از این جنس انجام شد؟
را  بهرنگی  داستان های صمد  بودم.  معلم  مدتی 
قرار  اعتراض  مورد  می خواندم  بچه ها  برای  که 
به  و  بودم  کرده  تهیه  کوچکی  کتابخانه  گرفتم. 
صمد  کتاب  بخوانند.  تا  می دادم  کتاب  بچه ها 
بود  بورس  روی  اصطالح  به  زمان  آن  بهرنگی 
یکبار  بود.  درآورده  خود  تصرف  به  را  اذهان  و 
او  گرفتم.  قرار  مدرسه  ناظم  توبیخ  مورد  شدیداً 
گفت حق ندارم زنگ تفریح بچه ها را نگه دارم و 
به آنها کتاب بدهم و کتاب بگیرم. پرسیدید چه 
االن  باید  داشت.  روز  امروز  و  اکنون  با  تفاوتی 
بگویم  برایتان  توضیحات  و  تفاسیر  این  تمام  با 
ممیزی امروز صرفًا به لحاظ اخالقی و معطوف 
تا جامعه رو به فساد  به مباحث مستهجن است 
نرود و مستهجن نویسی رواج نیابد و نگاه اروتیک 
به مسائل نشود.                ادامه در صفحه ۱۱

تولید یک فیلم اقتباسی از رمان پاکستانی 
در همکاری اوباما و همسرش با نتفیلکس

اقتباس  برای  میشل  همسرش  و  اوباما  باراک 
یک فیلم از رمان »فرار به غرب« نوشته محسن 
به  پاکستانی-بریتانیایی  مشهور  نویسنده  حمید، 
همکاری  وارد  نتفیلکس  با  تهیه کننده  عنوان 

شده اند.
به نقل از ایبنا، اکتوالیته نوشت اوباما و بانوی اول 
سابق امریکا که کم و بیش از دنیای سیاست دور 
شده اند در سال های اخیر با انتشار کتاب خاطرات 
پرفروش خود رونق تازه ای به بازار کتاب بخشیده 
طریق  از  تا  گرفته اند  تصمیم  زوج  این  حاال  و 
تولید  برای  گراند«  »هایر  خود  تولیدی  شرکت 
یک فیلم اقتباسی از رمان »فرار به غرب« نوشته 
با  پاکستانی تبار  مشهور  نویسنده  حمید  محسن 

نتفیلکس وارد همکاری شوند.
اوباما و همسرش شرکت هایر گراند را در سال 
شبکه  با  را  خود  مشارکت  و  تاسیس   ۲۰۱۸
تلویزیونی،  شوهای  فیلم،  تولید  برای  نتفیلکس 

پادکست و فیلم های مستند اعالم کردند. ساخت 
این فیلم اقتباسی از معدود پروژه هایی است که 
تاکنون توسط این شرکت با همکاری نتفلیکس 
ماه  در  نتفیلکس  این  از  پیش  است.  شده  اجرا 
مارس ۲۰۲۰ اعالم کرده بود که ساخت این اثر 
اقتباسی قرار است به کارگردانی فرانس یان دمانژ 
آن  اکران  تاریخ  اما  شود؛  ساخته  مارس  ماه  در 

هنوز مشخص نشده است.
و  مهاجرت  ــاره  درب غــرب«  به  ــرار  »ف کتاب 
دردناک  تجربه  آن  نویسنده  که  است  پناهندگی 
هزاران مردمی که به خاطر جنگ مجبور به ترک 
برای  کامل  مهارت  با  شده اند  وطن شان  و  خانه 

مخاطب به تصویر کشیده است. 
نادیا  و  نام های سعید  به  زوجی  با  کتاب  این  در 
آشنا می شویم که تصمیم گرفته اند از شهر خود 
فرار  است  جنگی  شدید  بحران های  درگیر  که 

کنند. 

که  می گیرند  قرار  شرایطی  در  مرور  به  دو  آن  
داشتن یک اتاق تبدیل به بزرگ ترین رویایشان 
را  زیادی  افتخارات  تاکنون  کتاب  این  می شود. 
سال  در  و  آورده  ارمغان  به  نویسنده اش  برای 
۲۰۱۷ نیز جزو فینالیست های جایزه من بوکر قرار 
کتاب  جایزه  دوره  برنده سی وهشتمین  و  گرفت 

لس آنجلس  تایمز نیز شد.
پنجابی  خانوده ای  از   ۱۹۷۱ سال  حمید  محسن 
را در  او تحصیالت خود  متولد شد.  و کشمیری 
رساند  اتمام  به  هارواد  دانشگاه  در  حقوق  رشته 
کارگاه  در  و  موریسون  تونی  از  را  نویسندگی  و 
نویسندگی او فرا گرفت و در شرکت های بزرگ 
مشغول به کار شد؛ اما پس از مدتی به نویسندگی 
روی آورد. اولین رمان او با عنوان »دود سیگار« 
حمید  محسن  که  شد  منتشر   ۲۰۰۰ سال  در 
اولین رمان خود جایگاهش را  با همین  توانست 

به عنوان یک نویسنده جهانی تثبیت کند.
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دژاووی برجام

در  آمریکا  که  است  تضمینی  خواستار  ایران 
عهد  دوباره  نتواند  برجام،  به  بازگشت  صورت 
شکنی کند و آنرا ترک نماید. آیا این شدنی است؛ 
اگر آری چگونه؟  این مسئله در دوره أوباما نیز 
خالی  داد  روی  آنچه  کوتاه  بررسی  بود.  مطرح 
قدرت  به  اوباما  وقتی  نیست.  آموزنده  نکات  از 
رسید توانست با تکیه بر قطعنامه شورای امنیت 
ای  هسته  برنامه  علیه  ها  تحریم  ملل  سازمان 
را تشدید کند. همزمان اسرائیل موضعش  ایران 
را علیه برنامه ایران سخت تر کرد و تا سر مرز 
حمله یک جانبه به تاسیسات هسته ای ایران به 
نبود  چنان  اسرائیل  نظامی  امکانات  رفت.  پیش 
که بتواند برنامه هسته ای ایران را کامال متوقف 
سازد، بلکه حد اکثر می توانست آن را  ۳ تا ۶ ماه 
اما اسرائیل معتقد بود که این  بیاندازد.  به تاخیر 
را  آمریکا  ایران،  احتمالی  های  واکنش  و  اقدام 
ناچار به مداخله خواهد ساخت و آمریکا با استفاده 
)MOPS( که می  پی اس  او  ام  بمب های  از 
تاسیساست  کنند  نفوذ  زمین  اعماق  به  توانند 
کامال  ساعت  چند  ظرف  در  را  ایران  ای  هسته 
منهدم خواهد کرد. دولت اوباما، با توجه به تجربه 
جنگ های عراق و لیبی و پیآمدهای پیش بینی 
داشته  توانست  می  اقدامی  چنین  که  ناپذیری 
باشد، با آن مخالف بود و با ارسال پیامی اسرائیل 

را از این اقدام باز داشت.]۱[     
ها  تحریم  تشدید  با  که  بود  آن  اوباما  استراتژی 
اما می دانست  ایران را مجبور به مذاکره کند.  
که تنها تحریم ها ایران را از پا در نخواهد آورد.  
لذا دستیابی به توافقنامه ای را در دستور کار قرار 
هسته  برنامه  بتواند  ایران  آن  اساس  بر  که  داد 
اما ظرفیت  دهد،  توسعه  را  نظامی خود  غیر  ای 
متوقف  ها  تحریم  الغای  برابر  در  را  آن  نظامی 
سازد. با این استراتژی دولت اوباما تحریم ها را 
از چماق به هویج تبدیل کرد.  چالش این طرح 
یافتن راهی بود تا مانع از آن گردد که ایران از راه 
توسعه برنامه هسته ای غیر نظامی به توان هسته 
ای نظامی برسد.  بر این مبنی، در سال ۲۰۱۳ 

ایران و آمریکا در مورد چارچوب اولیه مذاکرات 
به توافق رسیدند و به دنبال آن دو طرف برای 
تحقق و دستیابی به توافقنامه نهایی وارد مذاکره 

شدند. 
بر اساس قانون اساسی و قوانین ایاالت متحده 
آمریکا، تنها یک معاهده بین المللی دولت آمریکا 
اجرایی  ضمانت  و  حقوقی  پشتوانه  از  تواند  می 
برخوردار باشند، که امضای آن نیازمند رای مثبت 
دو سوم نمایندگان مجلس سنا است. دولت اوباما 
راه  از  تنها  لذا،  نبود.  برخوردار  پشتیبانی  این  از 
 Presidential( فرمان اجرایی رئیس جمهور
Executive Order( می توانست توافقنامه 
ای  گزینه  بگذارد.  اجرا  به  را  ایران  با  ای  هسته 
که فاقد پشتوانه حقوقی و ضمانت اجرایی است.  
آمریکا  در  طرفدارانش  و  نتانیاهو  مرحله  این  در 
فعالیت خود را برای متوقف ساختن برنامه اوباما 
تام  سناتور  شرایطی،  چنین  در  کردند.  تشدید 
توافقنامه  )Tom Cotton( که مخالف  کاتن 
ایران  و طرفدار سر سخت اسرائیل بود به رهبر 
نامه ای نوشت )با امضای ۴۶ سناتور دیگر( که 
به رهبران ایران هشدار می داد که طبق قانون 
توافقنامه  اساسی آمریکا و نظام حقوقی آن، هر 
امضا کنند، در صورتی  اوباما  با دولت  را که  ای 
که به تصویب سنا نرسیده باشد ضمانت اجرایی 
به  موظف  بعدی  جمهور  رئیس  داشت؛  نخواهد 
اجرای آن نخواهد بود و می تواند آنرا لغو کند]۲[.

تاکتیکی  اشتباه  این مقطع سناتور کاتن یک  در 
را  طرفدارانش  و  خود  موقعیت  که  شد  مرتکب 
تضعیف کرد.  وی در یک مصاحبه اظهار داشت 
که دولت آمریکا می تواند در ظرف چند ساعت 
این  کند.  نابود  کامال  را  ایران  ای  هسته  برنامه 
مصاحبه در واقع تائید موضع دولت اوباما بود که 
به مخالفانش می گفت: »برای حل بحران هسته 
یا  دیپلماسی  دارد،  وجود  راه  دو  تنها  ایران  ای 
جنگ. اگر شما با راه حل دیپلماتیک مخالفید، باید 
پیآمدها و مسئولیت جنگ با ایران را بپذیرید«. در 
آن شرایط، بعد از تجربه جنگ با عراق و لیبی، 

یک جنگ دیگر طرفداری زیادی نداشت. کسانی 
همان  کوبیدند  می  ایران  با  جنگ  طبل  بر  که 
هایی بودند که برای راه انداختن جنگ با عراق 
به مردم آمریکا گفته بودند که جنگ با عراق یک 
جنگ مدرن و هوشمند خواهد بود، با ضایعات و 
طول  روز  چند  از  بیشتر  و  کم  بسیار  پیامدهای 
نخواهد کشید.  بعد از آنچه در عراق و لیبی واقع 
شده بود، حامیان اقدام نظامی علیه ایران  دیگر 
نمی توانستند با اظهاراتی مشابه موافقت مردم را 
ایران جلب کنند. دولت  برای اقدام نظامی علیه 
اوباما طرحی برای مذاکره داشت، اما مخالفین جز 
در  که  ایران  به  نظامی  برای حمله  فشار  اعمال 
بین مردم آمریکا طرفدار زیادی نداشت، طرحی 
برای ارائه نداشتند. مجموعه این عوامل، شرایط 

ذهنی را به نفع دولت اوباما تغییر داد.  
سرعت  با  اوباما  دولت  شرایط  این  از  استفاده  با 
دولت  و  کنگره  نهایت  در  کرد.   جلو حرکت  به 
دست  کنگره  که  رسیدند  توافق  این  به  اوباما 
دولت اوباما را برای مذاکره با ایران باز بگذارد، اما 
پس از نهایی شدن متن قرارداد، کنگره ۶۰ روز 
بداند مخالفت  تا چنانچه الزم  باشد  وقت داشته 
غالب  استنباط  دارد.  اعالم  توافقنامه  با  را  خود 
توافقنامه  متن  علیه  کنگره  چنانچه  که  بود  آن 
برای  الزم  مشروعیت  جمهور  رئیس  دهد،  رای 
به اجرا گذاشتن آن را نخواهد داشت. این عمال 
زیرا سناتور  بود،  اوباما  دولت  برای  پیروزی  یک 
کاتن و طرفدارانش به دنبال ان بودند که شرط 
ایران به دولت  با  های متعددی را برای مذاکره 
شناختن  رسمیت  به  مانند  کنند،  تحمیل  اوباما 
اسرائیل و رعایت حقوق بشر توسط دولت ایران، 
دسترسی آنی بازرسان بین المللی به کلیه سایت 
های ایران و غیره. افزون بر این، چنانچه کنگره 
علیه توافقنامه رای می داد، اوباما می توانست آن 
وتوی  توانست  می  در صوتی  سنا  و  کند  وتو  را 
رئیس جمهور را خنثی کند که دو سوم نماینده 
به  ها علیه وتوی رئیس جمهور رای می دادند. 
شدن  اضافه  مانع  یکسو  از  اوباما  دیگر،  عبارت 

سوی  از  و  شد  توافقنامه  به  متعدد  های  شرط 
سنا  نمایندگان  آرای  سوم   یک  داشتن  با  دیگر 

می توانست توافقنامه خود را به اجرا بگذارد.
نیز  سوم  صدای  یک  آمریکا  حاکمه  هیئت  در 
چنین  توان  می  را  آن  موضع  که  داشت  وجود 
خالصه کرد: »زمان امضای یک توافقنامه هسته 
ای با ایران هنوز نرسیده است؛ به جای اینکه با 
ایران مشروعیت  رژیم  به  زود رس  قرارداد  یک 
کنیم،  تقویت  و  تثبیت  را  آن  موقعیت  و  بدهیم 
چنانچه صبر کنیم و به فشارها علیه ایران ادامه 
دهیم، می توانیم توافقنامه بهتری بدست بیاوریم 
که مسئله هسته ای را به نحو بهتر و با دوام تری 
امنیت  و  صلح  مسئله  آن  بر  عالوه  و  کند  حل 
پوشش دهد«. چنین موضعی می  نیز  را  منطقه 
این  اما  باشد.  داشته  خریدار  آمریکا  در  توانست 
نظامی  اقدام  طرفداران  بلند  صدای  زیر  موضع 

علیه ایران و مخالفان آن فرصت رشد نیافت.
کردن  برای عملی  آمریکا  در  راه  ترتیب  این  به 
استراتژی اوباما فراهم شد. اما دو مشکل همچنان 
شد.   اشاره  نخست  مورد  به  باال  در  بود.  راه  سد 
اجرایی  و  حقوقی  تضمین  فاقد  توافقنامه  اینکه 
بود و رئیس جمهوری بعدی می توانست آنرا لغو 
کند. مورد دوم به تحریم ها مربوط می شد. اوباما 
می توانست تنها آن دسته از تحریم هایی را که 
کنگره تصمیم در مورد آنها را به رئیس جمهور 
الغای  اما  کند]۳[.  لغو  مستقیما  بود  کرده  واگذار 
سایر تحریم ها خارج از اختیارات رئیس جمهور 
می  صورتی  در  تنها  اوباما  دولت  و  داشت  قرار 
نمایندگان  سوم  دو  که  کند  لغو  را  آنها  توانست 
در  بدهند،  که  رای  آنها  الغای  به  و سنا  کنگره 
شرایط موجود عملی نبود. دولت اوباما چگونه می 
توانست ایران را قانع به پذیرش قراردادی سازد 
نمی  اوباما  دولت  و  نداشت  اجرایی  تضمین  که 
بر  در  قرارداد  که  را  هایی  تحریم  کلیه  توانست 

می گرفت لغو کند؟
ایران  ارائه داد و نهایتا  اوباما  راه حلی که دولت 
از  پیش  را  توافقنامه  که  بود  آن  پذیرفت،  را  آن 

بتواند  کنگره  تا  شود،  فرستاده  کنگره  به  آنکه 
امنیت  شورای  تصویب  به  بدهد،  رای  آن  علیه 
سازمان ملل برساند. وقتی که توافقنامه به تاٍئید 
کشورهایی  رسید،  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
آن  تا  بودند  موظف  بودند  کرده  امضا  را  آن  که 
آن  شد  داده  ارائه  که  استداللی  کنند.  اجرا  را 
از  آمریکا  بعدی  رئیس جمهور  چنانچه   که  بود 
توافقنامه خارج شود و یا آمریکا به هر دلیلی آنرا 
اجرا نکند، بقیه کشورهایی که آن را امضا کرده 
اند به تعهداتشان عمل خواهند کرد و آمریکا به 
موثری  و  جامع  تحریم  توانست  نخواهد  تنهایی 
دولت  واقع، خود  در  بگذارد.  اجرا  به  ایران  علیه 
اوباما تنها پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت 
علیه ایران بود که توانست تحریم شدیدی علیه 
استدالل  به عبارت دیگر،  بگذارد.  اجرا  به  ایران 
آن بود که گرچه توافقنامه در آمریکا از ضمانت 
حقوقی و اجرایی برخوردار نیست، اما  وقتی که 
شرایط  عمال  برسد،  امنیت  شورای  تصویب  به 
تغییر  به صورتی  سیاسی  های  گزینه  و  سیاسی 
خواهند کرد که آمریکا دیگر نخواهد توانست به 
تنهایی تحریم ها را ادامه دهد و نخواهد توانست 
کرده  امضا  را  توافقنامه  که  را  کشورهایی  سایر 
اند وادار سازد تا ایران را همچنان تحریم کنند. 
به این ترتیب، توافقنامه امضا شد و تعداد زیادی 
پذیرش موضع  به  ناچار  اوباما  از مخالفان دولت 

دولت شدند.

اندیشی  ساده  و  نادرستی  شد  واقع  بعدا  آنچه 
دونالد  آقای  دولت  کرد.  اثبات  را  باال  استراتژی 
سایر  و  کرد  خارج  برجام  از  را  آمریکا  ترامپ 
کشورها را وادار ساخت تا ایران را به شدید ترین 

شکل ممکن تحریم کنند. 
به دولت  بایدن، نسبت  آقای  اکنون شاید دولت 
اما  باشد.  برخوردار  بهتری  از شرایط  اوباما  آقای 
هنوز از داشتن دوسوم پشتیبانی کنگره و سنای 
اسالمی  جمهوری  دارد.  فاصله  بسیار  آمریکا 
صورت  در  آمریکا  که  است  تضمینی  خواستار 
بازگشت به برجام، نتواند دوباره آن را ترک کند. 
با توجه به مشکالتی که خارج از پوشش برجام 
قرار دارند و با توجه به توازن قوا در آمریکا، آیا 
و  ایران  آیا  است؟  شدنی  خواست  این  تحقق 
جامع  توافق  سوی  به  گام  سه  یا  دو  در  آمریکا 
تری خواهند رفت که بتواند از تضمین حقوقی و 
اجرایی برخوردار باشد؟ اگر نه، آیا ایران به سوی 
تولید بمب اتمی خواهد رفت؟ با چه پیآمدهایی؟ 
ناپایدار  و  موقتی  توافقنامه  یک  دوباره  اینکه  یا 
حل مشکل را به آینده موکول خواهد کرد؟ ایران 
دوباره  را  کار  راه  این  احتمالی  زیان  تواند  می 

پرداخت کند؟

دژاوو: دژاوو )deja vu( یـک واژه فـرانـسوی 
باشد. می  شـده”  دیــده  پیش  “از  معنی  به 
می  فکر  فرد  که  روانپزشکی  در  اصطالحی 

است.  دیده  را در گذشته  کند صحنه های حال 
آشناپنداری

به  اسرائیل  مــورد  یک  در  میشود  گفته   ]۱[
دولت  که  شد  نزدیک  آنقدر  سناریو  این  اجرای 
اوباما به دولت اسرئیل هشدار داد که چنانچه به 
لزوم  در صورت  آمریکا  کند،  اقدام  کاری  چنین 
هواپیماهای اسرائیل را متوقف خواهند ساخت تا 

از این اقدام جلوگیری کنند.
در  کاتن  سناتور  مداخله  از  اوباما  دولت   ]۲[
شد.  عصبانی  سخت  ــران  ای با  آن  مذاکرات 
 )petition( ای  عریضه   پشتوانه  با  بطوریکه 
با  و  بود  رسیده  نفر  هزار   ۲۰۰ امضای  به  که 
به  قرن هجدهم،  قدیمی  قانون  یک  از  استفاده 
نام قانون لوگان، تصمیم گرفت تا سناتور کاتن 
را بخاطر مداخله در مذاکرات دولت با یک کشور 
خارجی تحت پیگرد قانونی قرار دهد.  البته دولت 
اوباما پیگیری این اقدام را رها کرد، زیرا شانس 

موفقیت زیادی نداشت.
]۳[ مخالفان عمال نمیتوانستند مانع از آن شوند 
که اوباما این دسته از تحریم ها را لغو کند. زیرا 
برای اینکار میبایست قانون جدیدی به تصویب 
را  جدید  قانون  میتوانست  اوباما  اما  میرساندند. 
وتو کند و مخالفان تنها با داشتن دو سوم آرا در 
کنگره و سنا میتوانستند وتوی رئیس جمهور را 

خنثی سازند، که در آن مقطع عملی نبود.

هادی زمانی

چین،  چشمگیر  های  پیشرفت  توان  می  چگونه 
که در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت علمی، 
دانشگاهی و فناوری است، را توضیح داد، درحالی 
و  است  اقتدارگرا  همچنان  کشور  این  رژیم  که 
حتی بیش از پیش به میزان اقتدارگرایی آن نیز 
افزوده می شود ؟ این نظام حکومت حزبی، که 
از سال ۱٩۴٩ برسر کار است، چگونه می تواند 
ارتقاء  و  نوآور  دموکراتیک،  غیر  حال،  درعین 
دهنده گشایش به روی دنیا باشد ؟ امروز بیش 
نظام  دربرابر  اپوزیسیونی  که  آن  بی  همیشه،  از 
حاکم باشد، پیشرفت چین مدیون مدیریت دولتی 
آن است. لی جینگ )۱(، استاد علوم سیاسی در 
التحصیل دانشگاه هاروارد  فارغ  دانشگاه پکن و 
می گوید: »این کارمندان هستند که اصالحات را 
عملی نموده و مبانی اساسی تحقق اهداف چین 
یعنی ساخت یک جامعه برخوردار از بهزیستی را 

ممکن می کنند«.
پیشبرد کارهای دولتی برپایه میراث »سوسیالیسم 
دارد که در سال های  قرار  با مختصات چینی« 
برمبنای  شیائوپینگ،  دنگ  توسط   ۱٩٨۰ دهه 
و  شد  پردازی  نظریه  بازار  داری  سرمایه  مدل 
فرهنگ مصرف با برنامه ریزی نیرومند را درهم 
آمیخت. در طول ۴۰ سال گذشته، در این نظام 
را  حکومت   )PCC( چین  کمونیست  حزب  که 
با  تعامل  ناگزیر  اداری  دستگاه  کند،  می  کنترل 
طور  به  تواند  می  و  آموخته  را  بخش خصوصی 
مداوم مشروعیت خود در دخالت در مسایلی بیش 

از پیش پیچیده و فنی را اثبات کند.
ها  خارجی  دید  از  چین  دولتی  و  اداری  دستگاه 
از  بلندپایه  رهبران  تنها  است.  ناشناخته  و  مبهم 
حدی از شهرت رسانه ای برخوردارند. کم و بیش 
می دانیم که از نزدیک به ۲۰ سال پیش چندین 
دوره  چین  دولتی  بخش  کارکنان  از  تن  هزار 
را   )MPA( دولتی«  مدیریت  ارشد  »کارشناسی 

وارد  متحده  ایاالت  از  مستقیما  که  گذرانند  می 
کندی  اف  جان  دولتی  مدرسه  برنامه  از  و  شده 

دانشگاه هاروارد رونوشت برداری شده است.
از  که  دولتی«  مدیریت  ارشد  »کارشناسی  دوره 
تحصیلی  سال  از  و  آغاز  چین  در   ۱٩٩۱ سال 
 ، کرده  دانشجویان  آموزش  به  شروع   ۲۰۰۱
تجربه  سال   ۳ دستکم  که  ای  حرفه  افــرادی 
اکثریت  که  گیرد  دربرمی  را  باشند  داشته  کاری 
آنها در مناطق مختلف کشور و نیز در موسسات 
دولتی یا سازمان های غیردولتی و انجمن های 
غیر انتفاعی تحت کنترل دولت مشغول به کارند. 
کارکنان بخش خصوصی هم می توانند در این 

رشته تحصیل کنند.
به نظر می آید که روآوردن به شیوه ها و کارهای 
دادن  شکل  برای  جو،  سلطه  آمریکای  آموزشی 
تناقض  در  اداری  نخبگان  ای  به فرهنگ حرفه 
باشد  چین  کمونیست  حزب  های  بلندپروازی  با 
جایگزین  و  مستقل  ای  نمونه  خواهد  می  که 
کند.  ارایه  سازی  مدرن  از  غربی  داری  سرمایه 
در این نوآوری به شیوه های آمریکایی، در حزب 
نیروهای  از  تروآیی  اسب  کمونیست چین کسی 
این  است.  ندیده  سازی  دموکراتیک  هــوادار 
دستیازی به گشودن آغوش به روی تجربه های 
تحت  را  چین  جدید  نخبگان  تواند  می  خارجی 
نفوذ درآورده و به گذار به یک نظام دموکراتیک 
مدیریت  ارشد  »کارشناسی  اگر  اما،  شود.  منجر 
طلبان  اصالح  مخفی  سالح   )MPA( دولتی« 
است، چرا دولت با شدت و حدت آن را حمایت و 

ترغیب کرده است ؟
تسینگ  دانشگاه  توسط  که  چنان  آن،  مأموریت 
برای  سازی  »آماده  شده  داده  شرح  )پکن(  هوا 
است.  دولتی«  بخش  مدیریت  و  رهبری  چالش 
برای  نوآورانه  اقدامی  چهارچوب  در  کار  این 
با  انجام می شود.  دولتی  کارهای  بهبود کیفیت 

این همه، به خالف آنچه که در کارهای مدارس 
گیرد،  می  صورت  اداری  و  کمونیست  حزب 
نامزدهای شرکت در این دوره، که دارای مدرک 
عضویت  گرفتن  درنظر  بدون  باشند،  کارشناسی 
در حزب کمونیست یا سلسله مراتب در دستگاه 
اداری شان، با برگزاری آزمون برگزیده می شوند 

)مقاله ... را بخوانید(.
برنامه »کارشناسی  این است که  برانگیز  تعجب 
موسسات  در   )MPA( دولتی«  مدیریت  ارشد 
در  تاکنون  که  شود  می  اجرا  ای  دانشگاهی 
آموزش کارکنان و مآموران بخش دولتی نقشی 
حاشیه ای داشته اند. مدارس اداری و متعلق به 
حزب کمونیست از این امر مستثنی هستند. با این 
همه، همه چیز حاکی از آن است که برنامه های 
قدیم و جدید می توانند با هم همزیستی داشته 
باشند زیرا درخدمت هدف هایی متفاوت هستند.

این جابجایی آموزش در دانشگاه، در سال های 
سراسر  در  که  داد  رخ  زمانی  در   ،۱٩٩۰ دهه 
از سوی  که  آنچه  ویژه  به  دنیا تخصص علمی، 
قرب  و  ارج  آمد،  می  جهانی  معتبر  موسسات 
دانشگاه  دربــاره  ویژه  به  امر  این  و  بود  یافته 
این  بود.  های پژوهشی آمریکای شمالی صادق 
این  بیانگر  حدی  تا  باورها  و  معیارها  همگرایی 
این دوره های تدوین  است که چرا دولت چین 
و  خنثی  تاکنون  که  ها،  دانشگاه  توسط  شده 
علمی تلقی می شد، را تشویق کرده است. البته 
توانسته  دولتی« می  مدیریت  ارشد  »کارشناسی 
دیوان ساالری را با عرضه ایده های خارجی به 
دانشگاهی  جنبه  اما  کند،  شکنندگی  دچار  آن، 
ای  توانسته مشروعیت حرفه  ویژه  به  آن  یافتن 

مورد نیاز برای بقا را به آن ببخشد.

یک قرن مبادالت دانشگاهی
بود  تر  وسیع  ای  برنامه  از  بخشی  گزینه  این 

بازار  اقتصاد  به  گذر  در  همراهی  آن  هدف  که 
پاسخگویی  و  فنی،  های  قابلیت  تقویت  راه  از 
و  پذیری  تنوع  حال  در  کاری  بازار  انتظارات  به 
رشد کمی و کیفی بود. بنابراین، حکومت حزبی 
موجی از ایجاد مدارک تحصیلی حرفه ای با الهام 
گرفتن از آمریکایی ها براه انداخت که به عهده 
ارشد  بود: »کارشناسی  دانشگاه ها گذاشته شده 
 ،۱٩٩۱ سال  در   )MBA( بازرگانی«  مدیریت 
سال  در  معماری«  ارشد  »کارشناسی  سپس 
۱٩٩۲، »کارشناسی ارشد حقوق« در سال ۱٩٩۶ 
و »کارشناسی های ارشد آموزش و مهندسی« در 
سال ۱٩٩٧ و »کارشناسی ارشد علوم کشاورزی« 

در سال ۱٩٩٩ از این جمله اند.
از این امر مستثنی نشد. توافقی  مدیریت دولتی 
)کمیسیون  سیاسی  زندگی  مهم  کنشگران  بین 
حکومتی،  امور  شورای  اصالح،  و  توسعه  ملی 
وزارت آموزش و وزارت امور کارکنان( حاصل شد 
شرط  نباید  و  تواند  نمی  حزب  در  عضویت  که 
در  باشد.  دولتی  بخش  در  کارکردن  برای  کافی 
درباره  در حزب کمونیست  زمان، هیچ کس  آن 
ای  حرفه  و  کارآمد  کارکنانی  آموزش  ضرورت 

اعتراض نکرد.
دهه  های  سال  از  که  دولتی،  مدیریت  آموزش 
شیوه  بود،  شده  آغاز  متحده  ایاالت  در   ۱٩۲۰
این دوره ها، که  ای مطمئن به نظر می رسید. 
برای کاستن از میزان ناکارآمدی و فساد به وجود 
آمده بود، به ویژه در سطح شهرداری، نخستین 
تشکل های علوم اداری ، که سلف »کارشناسی 
ارشد مدیریت دولتی« بود را در سال ۱٩۱۴ در 
به  استانفورد  و  برکلی  میشیگان،  های  دانشگاه 
»کارشناسی  دوره  چندصد  امروز،  آورد.  وجود 
واحد  هدفی  گوناگون  دولتی«  مدیریت  ارشد 
یعنی ارتقای دیدگاه اداره امور عمومی را دارند که 
دموکراتیک  ای  شیوه  و  سیاسی  تاریخی  میراث 

جدایی  قانون«،  »حکومت  نهادین  تأمین  برای 
نهادهای قدرت، آزادی بیان و دیگر آزادی های 

اساسی است.
را  چین  دولت  توانسته  چگونه  ای  برنامه  چنین 
ای  اصولی  و  نمادین  فرهنگی،  نفوذ  ؟  کند  اغوا 
که ایاالت متحده با قدرت ژئوپولیتیک، زبانی و 
اقتصادی خود در جهان اِعمال می کند، در اینجا 
و  عالی  آموزش  نهادهای  در  گسترده  حضور  با 
شکل  نفوذ  این  با  که  چین  دانشگاهی  پژوهش 
قرن  یک  از  بیش  شود.  می  تقویت  اند  گرفته 
رفت و آمد دانشجویان و پژوهشگران بین چین 
جذب  داوطلبانه  راهبرد  نیز  و  متحده  ایاالت  و 
از  که  داده  امکان  دولت  به  علمی  استعدادهای 
تجربه مستقیم تعداد زیادی ازآنها بهره برد. این 
به  بودند  پذیرفته  که  خارج  در  آموختگان  دانش 
شبکه  و  دانش  و  تجربه  باخود  بازگردند،  کشور 

ارتباطی شان را به همراه می آوردند.

ایده  ملی  چرخش  برای  که  خاصی  وضعیت  در 
ها مساعد بود، دوره آمریکایی »کارشناسی ارشد 
مدیریت دولتی« )MPA(، به شکلی مورد توافق 
یافت.  رسوخ  چین  خاک  سراسر  در  همگان، 
کارکنان  و  دانشگاهیان  از  مرکب  نمایندگانی 
 ۱٩٩٨ و   ۱٩٩۶ های  سال  بین  آموزش،  وزارت 
به  مدیریت  های  شیوه  بهترین  آموختن  برای 
آنها  توجه  رفتند.  اروپا  و  کانادا  متحده،  ایاالت 
یعنی  دولتی  امور  آموزش  خاستگاه  به  ویژه  به 
 )Maxwell School(ماکسول مدرسه 
مدرسه   ،)Syracuse(سیراکوز دانشگاه  در 
 John F. Kennedy(کندی اف  جان 
School( در دانشگاه هاروارد، دانشگاه کارنگی 
پیتسبورگ  در   )Carnegie Mellon(ملون
پس  شد.  جلب  نیویورک  در  کلمبیا  دانشگاه  و 
برنامه های  برای  این موسسات  استادان  آن،  از 

این  شدند.  دعوت  چین  به  مشاوره  و  ارزیابی 
دیدارهای دوجانبه امکان درک عملکرد در خارج، 
به ویژه شناخت عواملی  و  ارزیابی کارآمدی آن 
فراهم  را  شود  سازی  بومی  و  بتوانددریافت  که 
کرد. در بازگشت، برخی از اعضای این هیئت ها 
نفع  به  آنها  در  و  نگاشته  داخلی  یادداشت هایی 
این که چین از دوره »کارشناسی ارشد مدیریت 
موضع  کند  استفاده  آمریکایی   )MPA( دولتی« 

گرفتند.
تصویب  را  برنامه  این  دولت   ۱٩٩٩ سال  در 
که  کرد  دعوت  ها  دانشگاه  بهترین  از  و  نموده 
پیشنهادهای خود را ارائه کنند. ۲۴ پیشنهاد برای 
برنامه  یک  چهارچوب  در  دوره  این  اندازی  راه 
»کارشناسی  دوره  آغاز  در  شد.  عرضه  آزمایشی 
ترین  معتبر  در   )MPA( دولتی«  مدیریت  ارشد 
دانشگاه  پکن،  دانشگاه  جمله  )از  موسسات 
چینهوا، دانشگاه خلق چین و دانشگاه فودان در 
شانگهای( که مکان های سنتی آموزش نخبگان 
رقابت  و  منابع  جستجوی  به  و  شد  آغاز  است 
پذیری بیشتر در عرصه بی سابقه رقابت جهانی 

پرداخت.
در طول ۱٥ سال بعد، صدها مدرسه از این نوع در 
همه جا ایجاد شد. شمار دوره های MPA از ۲۴ 
در سال ۲۰۰۱، به ۱۴۶ در سال ۲۰۱۶، و تعداد 
فارغ التحصیالن از ۱۰٥٥ تن در سال ۲۰۰۴ به 
در مجموع،  رسید.  بعد  در ۱۰ سال  تن   ۱۰۴٧۶
بیش از ۱٥۰ هزار تن این دوره را گذراندند. این 
تعداد در قیاس با ٧.۱ میلیون تن کارکنان دولتی 
رقمی کوچک، اما برای یک دوره دانشگاهی بی 
سابقه که باید برای آن متقاضی برگزید، شماری 

قابل توجه است. 
این پیوند آموزشی با موفقیت انجام شد و شاخه 
کردند،  نام  ثبت  که  افرادی  شمار  و  آن  های 
و  اداری  نظام  دو  بین  همگرایی  عدم  رغم  به 

چن  یافت.  افزایش  مداوم  صورت  به  سیاسی، 
کنگ  هنگ  چینی  دانشگاه  آموخته  دانش  وی، 
دانشگاه چینهوا می گوید: »دانشجویان  استاد  و 
درحال  زیرا  اند،  شده  من  خارجی  تجربه  جذب 
حاضربرداشت ها و ایده ها در کتاب های غربی 

یافت می شود«. 
متحده،  ایاالت  مانند   ،MPA چهارچوب  در 
سیاست های دولتی، نظریه سازماندهی ها، علوم 
اجتماعی، اقتصاد سیاسی، مدیریت منابع انسانی، 
می  تدریس  اداری  حقوق  و  کمیتی  های  شیوه 
مطالبی  محلی  نیاز  درصورت  همچنین،  شود. 
خاص تر مانند مدیریت دولتی، تجزیه و تحلیل 
زبان  سوسیالیسم،  نظریه  کاربرد  دولتی،  سیاسی 
انگلیسی، توسعه منطقه ای و مدیریت شهری نیز 
آموزش داده می شود. چن وی توضیح می دهد 
دانشجویان  توجه  برانگیختن  من  »چالش  که: 
است. برای انجام این کار من از دو روش استفاده 
می  درس  را  ها  برداشت  پیشروترین  کنم:  می 
زندگی  از  برگرفته  که  زیادی  های  مثال   . دهم 
واقعی است می زنم. این مثال ها اهمیت زیادی 
باشد.  مفید  دانشجویان  برای  باید   MPA دارد. 
گروه  با  گفتگویی  جدید  موضوع  هر  درباره  من 
به  را  رشته سخن  تدریج  به  و  دهم  می  ترتیب 
می  سخن  کمتر  خود  و  سپارم  می  دانشجویان 

گویم«.
های  نمونه  و  محتوا  برپایه  که  ها،  درس  این 
خارجی بناشده، بدون نقش واسطه بیهوده خواهد 
دستگاه  روزمره  ای  حرفه  عملکرد  در  زیرا  بود، 
استادان  نیست.  استفاده  قابل  چین  اداری  های 
عدم  این  که  این  پذیرش  جای  به  مسئوالن،  و 
همگرایی سیاسی یا ایدئولوژیک است، بر فاصله 
می  تأکید  محلی  عملکرد  و  غربی  نظریه  بین 
برنامه را چینی نموده و تأکید زیادی  آنها  کنند. 
بر تعلیم و تربیت دارند.        ادامه در صفحه ۱۱

آموزش مدیران چینی به شیوه آمریکایی
ALESSIA LO PORTO LEFEBURE نشریه لوموند نویسنده

برگردان شهباز نخعی
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بنز یک میلیون خودرو را بازخواند 
نقص در سیستم ارسال محل تصادف 
نیروهای امدادی را گمراه می کند

در  خودرو  بزرگ  سازنده  آلمان،  بنز  مرسدس 
خود  محصوالت  از  میلیون  یک  از  بیش  جهان 
را به علت یک نقض فنی در سیستم اضطراری 

فراخوانده است.
این  ای-کال  سیستم  شده  گزارش  که  طور  آن 
قرار است در هنگام سانحه، محل  خودروها که 
امدادی  نیروهای  به  را  خودرو  جغرافیایی  دقیق 
عمل  درست  مواردی  در  است  ممکن  دهد  خبر 
ارسال  باعث  آن  نرم افزاری  مشکل  و  نکرده 
به پلیس و نهادهای  گزارش غلط محل سانحه 

امدادرسان شود.
ممکن  بنز  نقص  این  شده  گزارش  که  طور  آن 
است به فراخوانی یک میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۵۸ 

خودرو خود را در آمریکا ختم شود.

اعالم  آمریکا  بزرگراه های  ایمنی  ملی  سازمان 
کرده که شرکت بنز پذیرفته که خطر ناشی از این 
نقص در سیستم ای-کال )e-call( و "تهدید و 
ریسک ایمنی که ایجاد می کند را نمی توان نادیده 

گرفت".
نرم  "نقص  شده  شناسایی  مشکل  که  آنجا  از 
امکان  معمول  طور  به  شده  اعالم  افزاری" 
اصالح آنالین آن از طریق دانلود نرم افزار ترمیم 
این  مالکان  چنانچه  اما  بود  خواهد  ممکن  شده 
خودروها نتوانند به هر علتی از راه دور و دانلود 
بنز  مرسدس  کنند،  برطرف  را  مشکل  اینترنتی 
اعالم کرده آماده اصالح آن از طریق مراجعه به 
نمایندگی های مجاز این شرکت در نقاط مختلف 

است.

در  خودروها  تمام  در  ای-کال  سیستم  نصب 
محدوده اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۸ اجباری شده 
است اما نقص نرم افزاری این سیستم در آمریکا 
و در پی موردی که در اکتبر سال ۲۰۱۹ گزارش 
تحقیقات  آغاز  باعث  همین  و  شناسایی  شد 

سازمان ملی امنیت بزرگراه های آمریکا شد،
با این حال بنز می گوید نقص نرم افزاری را خود 
این شرکت در جریان بررسی دقیق و تحقیقات 

ایمنی خود رصد کرده است.
نمایندگی مرکزی مرسدس بنز در بریتانیا هم به 
بی بی سی گفته: "این آپدیت نرم افزاری در دیگر 
کشورهای جهان هم انجام خواهد شد و شرکت 
ارتباط  در  دیگر کشورها هم  مرتبط  نهادهای  با 

است."

این خودروساز بزرگ جزییات بیشتر در این باره 
را به بیانیه رسمی بنز پس از حل این نقص فنی 
موکول کرده است. آن طور که شرکت بنز اعالم 
کرده قرار است این نقص در تمامی یک میلیون 
روز  به  با  آمریکا  در  بنز  محصول  هزار   ۳۰۰ و 

رسانی نرم افزاری حل شود.
)حدود  بنز  تولیدی  مدل های  تمامی  شامل  این 
 ۲۰۲۱ تا   ۲۰۱۶ سال  فاصل  حد  در  مدل(   ۲۰۰
دکمه  معموال  که  ای-کال  سیستم  شد.  خواهد 
آن در سقف و نزدیک به آینه وسط قرار دارد قرار 
امدادی  نهادهای  شدید  سانحه  هنگام  به  است 
را خبر و عالوه بر ارسال فوری کمک به محل 
سانحه امکان مکالمه امدادگران با آسیب دیدگان 

را بدون نیاز به تلفن همراه فراهم کند.

دی اس، خودروساز لوکس فرانسوی نسل جدیدی 
از مدل DS4 را رونمایی کرد. دی اس کارش را 
مدل های  به  لوکس  امکانات  اضافه کردن  با 
به  که  است  سال  هفت  اما  کرد،  آغاز  سیتروئن 
می کند.  فعالیت  مستقل  خودروساز  یک  عنوان 
DS4 چهارمین مدلی است که ویژه این شرکت 
طراحی شده و در زمستان به بازار عرضه خواهد 

شد.
DS4 با فرمی بین یک هچ بک و یک شاسی بلند 
از  دو بخش  مشتریان هر  توجه  تا  طراحی شده 
بازار را جلب کند. ابعاد ماشین طوری انتخاب شده 
که با دو کالس A و B مرسدس بنز و سری ۱ و 

۲ ب ام و رقابت می کند. نزدیک ترین رقیب ژاپنی 
DS4 مدل UX از کارخانه لکسوس است. قیمت 
اما پیش بینی می شود  ماشین هنوز اعالم نشده، 
دالر  هزار   ۳۵ معادل حدود  مدل  ارزان ترین  که 
سیلندر  چهار  موتورهای  بر  شود. عالوه  فروخته 
دیزل و بنزینی، DS4 با قوای محرکه هیبرید-
الکتریکی هم ساخته می شود که ۲۲۵ اسب بخار 
نیرو دارد و می تواند تا ۵۰ کیلومتر را تنها با موتور 

الکتریکی حرکت کند.
ساخت   ۲۰۲۵ سال  از  که  کرده  اعالم  دی اس 
و  می کند  متوقف  را  دیزل  و  بنزینی  مدل های 
همه ماشین هایش موتور الکتریکی خواهد داشت.

گروه خودروسازی PSA، مالک پژو و سیتروئن، 
دی اس را با الهام از لکسوس تاسیس کرد. تویوتا 
با تاسیس لکسوس در دهه نود میالدی توانست 
امکانات لوکس و سود بیشتر  با  را  محصوالتش 
تاسیس  الهام بخش  لکسوس  موفقیت  بفروشد. 
شرکت های دیگری شد که همه سودای رقابت 
داشتند.  در سر  را  آلمانی  لوکس  با خودروسازان 
خودروهای  با  مشابه  کیفیتی  ترکیب  با  دی اس 
ماشین های  به  شبیه  دقتی  و  ظرافت  و  آلمانی 
لوکس ژاپنی، تالش کرده تا شخصیتی متفاوت 
از رقیبانش خلق کند. این کارخانه در سال ۲۰۱۷ 
اعالم کرد که تا سال ۲۰۲۳ هر سال یک مدل 

در  دی اس  کرد.  خواهد  عرضه  بازار  به  جدید 
هدف اصلی اش که فتح بازار چین بود پیشرفت 
چندانی نکرده و فروشش نسبت به کارخانه هایی 
نظیر مرسدس-بنز چشمگیر نیست. اما مدیرانش 
زمان بر  لوکس  مارک  یک  ساخت  که  می گویند 
هزار   4۳ حدود   ۲۰۲۰ سال  در  دی اس  است. 
دستگاه ماشین در اروپا فروخت. این شرکت پس 
فیات-کرایسلر،  و   PSA کارخانه  دو  پیوستن  از 
استالنتیس  خودروسازی  گروه  از  بخشی  اکنون 
با  را  خود  جدید  مدل های  است  قرار  و  است 
همکاری آلفارومئو و النچیا، دو عضو دیگر این 

گروه بسازد.

پاسخ آئودی به تسال

آئودی از لوکس ترین مدل الکتریکی خود، "ئی-
کرد.  رونمایی   )e-tron GT( جی تی "  ترون 
ئی-ترون، نزدیک ترین مدل کارخانه آلمانی برای 
رقابت با تسال است و از بهار آینده به بازار عرضه 

خواهد شد.
آئودی برای ساخت ئی-ترون از پلتفرمی استفاده 
کرده که قبال از آن برای ساخت پورشه تایکان، 
کار گرفته شده  به  پورشه  الکتریکی  اولین مدل 
فرم  تا  شده  باعث  پلتفرم  این  از  استفاده  است. 
دو ماشین کم و بیش به هم شبیه باشد. طراحان 

و  جلوپنجره  فرم،  همین  چارچوب  در  آئودی 
طراحی  تازه  شکلی  با  را  ماشین  چراغ های 
مدل های  برای  الگویی  می گویند  که  کرده اند 
موتور  دو  ئی-ترون  بود.  خواهد  آئودی  بعدی 
الکتریکی دارد. قدرت قوی ترین مدل ۵۹۰ اسب 
ساعتش  در  کیلومتر   ۱۰۰ تا  صفر  شتاب  بخار، 
۳.۳ ثانیه و حداکثر سرعتش به ۲۵۰ کیلومتر در 
ساعت محدود شده است. ماشین با هر بار شارژ 
به گفته  تا 4۸۷ کیلومتر حرکت کند و  می تواند 
درصد   ۸۰ تا  باتری  دقیقه   ۲۳ در  تنها  کارخانه 

شارژ می شود. با وجود این اعداد خیره کننده، ئی-
ترون رقابت سختی با تسال خواهد داشت. 

قوی ترین مدل S تسال که به تازگی به روز شده، 
سه موتور الکتریکی با قدرت بیش از ۱۱۰۰ اسب 
بخار دارد. شتاب صفر تا صد کیلومتر در ساعت 
سرعتش  حداکثر  و  ثانیه   ۱/۲ از  کمتر   S تسال 
مسافتی  حداکثر  است.  ساعت  در  کیلومتر   ۳۲۲
که تسال با هر بار شارژ حرکت می کند هم ۸۳۷ 
کیلومتر است. قیمت پایه تسال ۱۳۳ هزار و ۹۹۰ 
قیمت ۹۹  با  آئودی  ارزان ترین مدل  است.  دالر 

هزار و ۸۰۰ یورو )حدود ۱۲۰ هزار دالر( فروخته 
ئی-ترون  مدل  گران ترین  پایه  قیمت  می شود. 
جی تی ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ یورو )حدود ۱۶۷ هزار 

دالر( است.
می شود  ساخته  کارخانه ای  در  جی تی  ئی-ترون 
که آئودی قوی ترین مدل بنزینی خود R۸ را در 
آلمانی  کارخانه  که  می شود  گفته  می سازد.  آنجا 
زیاد  آلودگی  خاطر  به  را   R۸ تولید  دارد  قصد 
موتور ده سیلندرش متوقف کرده و ئی-ترون را 

به عنوان قوی ترین مدلش جایگزین کند.

لکسوس فرانسوی

ماشین چهار دست و پای هیوندای

کرده  اعالم  لندرور  خودروهای کالسیک  بخش 
بیراهه نوردی  مسابقات  از  یکی  از  الهام  با  که 
پنج  و  بیست  میالدی،  هشتاد  دهه  در  مشهور 
دستگاه از نسل قبلی مدل دیفندر را تولید خواهد 

کرد.
لیتری  پنج  سیلندر  هشت  موتور  ماشین   این 
دارد و به همه امکانات آفرود مجهز شده است. 
خریداران می توانند ماشین خود را در فرم پنج در 

یا سه در سفارش دهند، اما انتخاب رنگ ندارند و 
همه ماشین ها زرد است.

لندرور "تروفی" با الهام از مسابقات بیراهه نوردی 
"کمل تروفی" یا جایزه کمل ساخته شده است. 
سیگار  کارخانه  مالی  حمایت  با  مسابقات  این 
کمل، بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ در کشورهای 
مختلف برگزار می شد و شرکت کنندگان از لندرور 

در این رقابت استفاده می کردند.

لندرور سال گذشته نسل جدیدی از مدل دیفندر 
را به بازار عرضه کرد. اما آمدن نسل جدید چیزی 
از محبوبیت نسل قبلی کم نکرده و این ماشین 
با  تروفی،  لندرور  خریداران  دارد.  طرفدار  هنوز 
انگلستان  در  آفرود  رقابتی  به  دستگاه  هر  خرید 
را  خود  ماشین  توانایی های  تا  می شوند  دعوت 
در عمل ببینند. قیمت پایه ارزان ترین مدل ۱۹۵ 

هزار پوند )حدود ۲۷۰ هزار دالر( است.

بزرگ ترین  پیاپی،  سال  هفتمین  برای  ب ام و 
آمار  براساس  شد.  آمریکا  در  خودرو  صادر کننده 
در  در سال ۲۰۲۰  کارخانه ب ام و  آمریکا،  دولت 
هزار   ۲۱۹ به  نزدیک  جنوبی  کارولینای  ایالت 
کرده  صادر  آمریکا  از  خارج  به  ماشین  دستگاه 
است. ارزش این صادرات هشت میلیارد و ۹۰۰ 

کارخانه  این  ترتیب  این  به  و  بوده  دالر  میلیون 
آلمانی بزرگ ترین خودروسازی است که تولیدش 

در آمریکا را به خارج فرستاده است.
ب ام و کارخانه اش در شهر اسپارتانبرگ را در سال 
۱۹۹۲ تاسیس کرد. این کارخانه یازده هزار کارگر 
دارد و روزانه ۱۵۰۰ دستگاه ماشین تولید می کند.

را در  آلمانی شاسی بلندهای بزرگ خود  کارخانه 
از تولید به  این کارخانه می سازد و هفتاد درصد 
به  تولید  پنجم  یک  حدود  می شود.  صادر  خارج 
کانادا  کره جنوبی،  آلمان،  می شود.  فرستاده  چین 
این  تولیدات  عمده  مشتریان  دیگر  از  روسیه  و 

کارخانه هستند.

ب ام و برای هفتمین سال پیاپی بزرگ ترین 
صادر کننده خودرو در آمریکا

هیوندای ماشینی آزمایشی ساخته که می تواند به 
راحتی در مناطق دور افتاده و صعب العبور حرکت 
کند. این ماشین که نامش تایگر است، روی هر 
چرخ بازوهایی دارد که در صورت نیاز باز شده و 
از موانع  با راه رفتن  تا  به ماشین کمک می کند 

عبور کند.
هیوندای  که  کرده  طراحی  استودیویی  را  تایگر 
سال گذشته در ایالت کالیفرنیا تاسیس کرده بود. 
استودیو "نیو هورایزن" با همکاری شرکت های 
تمرکز کرده  بر طراحی فن آوری هایی  آمریکایی 

که قرار است در آینده به کار گرفته شود.
تایگر فعال امکان حمل سرنشین ندارد و ابعادش 
هیوندای  است.  کوچک  چمدان  یک  اندازه  به 
دارو  رساندن  ماشین  این  اصلی  هدف  می گوید 

اثر  در  که  است  مناطقی  به  اولیه  کمک های  و 
بالیای طبیعی دسترسی به آنها امکان ندارد. 

در  دانشمندان  به  می تواند  ماشین همچنین  این 
در  یا  کند  افتاده کمک  دور  مناطق  در  اکتشاف 

سیاره های دیگر به کار گرفته شود.
تایگر ۲۸ موتور و ۲۸ حسگر دارد و چرخ هایش 
۳۶۰ درجه می چرخد. ماشین را عالوه بر حرکت 
به صورت خودران می توان از راه دور هم کنترل 
شده  طراحی  ویژه  پهپاد  یک  تایگر  برای  کرد. 
که آن را با هدایت از آسمان به نزدیکی مقصد 

می رساند.
شاسی  ماشین طوری ساخته شده که می توان بنا 
آن  را روی  و دستگاه های مختلف  اتاق  نیاز،  به 

سوار کرد.

در پس ایده های آینده نگر هیوندای برای ساخت 
تایگر، یک منطق تجاری هم وجود دارد. هیوندای 
مانند دیگر خودروسازان به دنبال ساخت ماشین 
پیک  به صورت  آن  از  بتواند  که  است  خودرانی 

استفاده کند.
خودروسازان پیش بینی می کنند که بازار پیک های 
خودران که خرید های اینترنتی را به مردم تحویل 
می دهند، در ده سال آینده رونق زیادی پیدا کند. 
برخی موسسات تحقیقاتی پیش بینی کرده اند که 
ارزش این کسب  وکار تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۹۰ 

میلیارد دالر شود.
پروژه هایی مانند تایگر به هیوندای کمک می کند 
پیک های  این  ساخت  برای  الزم  فن آوری  تا 

خودران را ساخته و آزمایش کند.

لندروری به یاد گذشته
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سبزی قورمه سرخ شده بست تست 
با کیفیت مرغوب در دو اندازه متفاوت
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N در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست
بلکه مرغوبترین در خاورمیانه 

اروپا و استرالیا

زندگی  و  مرگ  مسأله ی  زیست  محیط  بحران 
سیاره ی  در  زندگی  ادامه ی  و  زندگان  همه ی 
از  یکی  را  بحرانی  شرایط  این  است.  زمین 
هزاران  همه ی  و  خود  برای  زنده  موجودات 
در  نیز  آن  راه حل  و  آورده  پدید  زنده  گونه ی 
دست خود او است. راه حلی که متضمن بازنگری 
و  بشریت  کنونی  تمدن  و  فرهنگ  در  اساسی 
مدیریت  جنبه های  همه ی  در  بنیادی  دگرگونی 
مبتنی  راه حلی  اقتصادی جوامع است.  و  سیاسی 
بنیادی  قوانین  به  احترام  و  شناخت  فلسفه ی  بر 
طبیعت و زندگی و درک این واقعیت که اختیار 
در  و  طبیعت  با  آن  وحدت  چارچوب  در  انسان 
معنی  آن  گریزناپذیر  دترمینیسم  این  محدوده ی 
پیدا می کند. به سخن دیگر موجودیت زندگی و 
زندگان در وحدت دائم با طبیعت تضمین می شود 
و آن گاه که وجه تضاد انسان با طبیعت بر وجه 
وحدت با آن غالب شود، این انسان است که در 
نابود می شود و می تواند همراه  با طبیعت  جنگ 
خود همه ی زندگان را نیز نابود کند. طبیعت اما 
و  زندگی  دوباره  و  می دهد  ادامه  خود  حیات  به 
می کند.  نابودشدگان  جانشین  را  نوینی  زندگان 
را  طبیعت  با  زندگی  دیالکتیکی  وحدت  درک 
دو  نقش  و  بقا«  »تنازع  قانون  کشف  با  داروین 
اصل جهان شمول »قوه ی سازگاری« و »انتخاب 
اثبات رسانده است.  به  بقا  طبیعی« در مسأله ی 
امروز اما بحران های زیست محیطی که موازنه ی 
و  یک سو  از  زنده  موجودات  میان  در  طبیعی 
در  دیگر  سوی  از  را  طبیعت  با  زندگی  تمامیت 
مخاطره قرار داده درک همه جانبه ی این اصول 
سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  زندگی  تنظیم  و 
و  مبرم  ضرورتی  به  را  آن  چارچوب  در  انسان 

حیاتی تبدیل کرده است.
زمان  هر  از  بیش  محیطی  زیست  بحران های 
همه ی  مشترک  مصالح  و  مشترک  سرنوشت 
هماهنگی  و  همراهی  فوریت  و  زنده  موجودات 
یادآور  موجود  تغییر وضع  در  را  انسان ها  همه ی 

می شوند.
پیوستگی و وابستگی متقابل گونه های گیاهی و 
اکوسیستم ها و حفظ زنجیره ی  بقای  حیوانی در 
هزاران  از  هریک  نابودی  که  است  چنان  حیات 
از  یکی  حکم  کدام شان  هر  که  زندگی  گونه ی 
را  زندگی  زنجیره ی  به هم پیوسته ی  حلقه های 
تشکیل می دهند کّل نظام زندگی را با چالش های 
بزرگ  حکیم  اگر  می سازد.  روبــه رو  خطرناک 
سخن در زمانه ی ما می زیست و معمای زندگی 
می دید  شده،  آشکار  ما  بر  امروز  که  آن چنان  را 
حقیقت  این  به  زندگان  عالم  درمــورد  چه بسا 
اعضای  عالم  بنی  که:  می کرد  ــاره ای  اش هم 
 ... آورد روزگار  به درد  یکدیگرند... چو »نوعی« 

دگر »نوع ها« را نماند قرار.
از نگارش یادداشت حاضر بررسی شرایط  هدف 
مسیری  شناخت  و  ایران  زیست محیطی  وخیم 
رسانده  بحرانی  نقطه ی  این  به  را  ما  که  است 

است.
خورشیدی  پنجاه  دهه ی  سال های  نخستین  در 
مدرنیزاسیون  ــرای  ب گوناگونی  پــروژه هــای 
کشاورزی و افزایش تولید محصوالت در سراسر 
ایران به مرحله ی اجرا درآمده بود. ازجمله، آن چه 
به حوزه ی شغلی من مربوط می شد، طرح تولید 
نژاد  اصالح  و  گنبد  و  گرگان  در  پنبه  افزایش 

افزایش تولید برنج در گیالن و مازندران بود.
من در آن زمان نخست به عنوان افسر سپاه ترویج 
و پس از آن در سمت پژوهشگر مرکز تحقیقات 
از نزدیک آشنا  این طرح ها  با  برنج در مازندران 
شدم و بخت آن را نیز داشتم که از آغاز با هیئت 
برای  که  تایوانی تبار  پژوهشگران  از  نفره ای  نه 
پیشبرد طرح های تحقیقاتی وزارت کشاورزی به 
ایران آمده بودند در مرکز تحقیقات برنج همکار 
شوم و آن چه را از استاد ارجمندم دکتر عباسقلی 
خواجه نوری در درس های آمار و پژوهش آموخته 

بودم در عمل به کار گیرم.
به نژادی  و  به زراعی  پژوهش های  ما  اصلی  کار 
بهینه  استفاده ی  راه های  کردن  پیدا  به منظور 
مورد  در  چه  مازندران،  و  گیالن  شالیزارهای  از 
بهره برداری  زمینه ی  در  چه  و  برنج  زراعــت 
دوره ی  در  برنج  برداشت  از  پس  شالیزارها  از 

شش ماهه ی آیش پاییز و زمستان بود.
به  مربوط  حوزه های  همه ی  پژوهش ها  این 
تهیه ی  بذر،  انتخاب  از  شالیزارها  در  کشت وکار 
برداشت  و  داشــت  و  کاشت  تا  برنج  نشای 
انواع کودهای  اثرات مصرف  از جمله  محصول، 
شیمیایی، سموم دفع آفات و بیماری های نباتی، 
یکپارچه کردن  آب،  مصرف  در  صرفه جویی 
زه کشی  آبیاری،  تسهیل  برای  کشاورزی  اراضی 
و مکانیزاسیون، بهره برداری مناسب از شالیزارها 
محصوالت  کاشت  هدف  با  زمستان  و  پاییز  در 
)مثاًل  دام  خوراک های  انواع  به ویژه  زمستانه 

شبدر...( را دربر می گرفت.
همزمان با اجرای این گونه طرح ها شرکت های 
سموم  و  شیمیایی  کودهای  فروش  خصوصی 
در  کردند.  پیدا  گسترش  نیز  نباتی  آفات  دفع 
پی آمدهای  از  خبری  ایران  در  هنوز  زمان  آن 
منفی استفاده های بی رویه از کودهای شیمیایی، 
تقریبًا  و  نبود  آفات  دفع  سموم  و  علف کش ها 
باور  این  بر  پژوهشگران  و  کارشناسان  همه ی 
بودند که استفاده از محصوالت شیمیایی الزمه ی 
پیشرفت در امر به زراعی و بهره برداری بهینه از 

زمین های کشاورزی است.
با این همه، قباًل در درس های دانشگاهی با برخی 
از پی آمدهای منفی سموم دفع آفات به ویژه انواع 
سموم دارای جیوه و سایر فلزات خطرناک که به 
نام سموم کموالتیو مشهور شده بودند آشنایی پیدا 
کرده بودیم. اما نخستین اتفاقی که مرا در مورد 
شیمیایی  سموم  و  کودها  از  استفاده  پی آمدهای 
مرکز  کارگران  از  یکی  مرگ  انداخت  تردید  به 
تحقیقات برنج در اثر مسمومیت ناشی از خوردن 
ماهی هایی بود که در جویبار کوچک آنجا صید 
شده بود. از آن زمان، به مطالعه ی پژوهش های 
اروپایی  و  آمریکایی  منابع  از  به ویژه  دانشگاهی 
کودها  علف کش ها،  خطرناک  اثرات  درباره ی 
سالمت  و  محیط  زیست  بر  شیمیایی  سموم  و 
نسبت  نگاهم  به تدریج  و  عمومی عالقمند شدم 
افزایش تولید  به مسأله ی توسعه ی کشاورزی و 

دگرگون شد.
آزمایش های علمی نسبتًا دقیقی که درجه ی  در 
مواردی  در  و   ۹۵ آن  نتایج  صحت  از  اطمینان 
سموم  تأثیر  شناسایی  هدِف  با  و  بود  درصد   ۹۸
بر  و  خاک  میکروارگانیسم های  بر  شیمیایی 
کمیت  نیز  و  حشرات  و  پرندگان  خزندگان، 
مقایسه ی  کشاورزی،  محصوالت  کیفیت  و 
دنبال  را  آن  گوناگون  )رفتارهای(  تیمارهای 
همزمان  مازندران  مختلف  مناطق  در  و  می کرد 

تکرار می شد. ظرف دو سال به این نتیجه رسیدم 
که زیان استفاده از سموم شیمیایی بسیار بیش از 
فایده ی آن است و عالوه بر آن فواید در افزایش 
تولید محصوالت که درعین حال با افت کیفیت 
هم همراه است، موقتی و زودگذرند در حالی که 

پی آمدهای منفی آن ها درازمدت اند.
آن  هدایت  که  تحقیقاتی  در  ما  کشف  نخستین 
پوکی خوشه های  معلوم کردن علت  بود،  با من 
مازندران  و  گیالن  مزارع  از  بسیاری  در  برنج 
تا  بود.  شده  وسیعی  خسارات  موجب  که  بود 
افزایش  علت  نمی دانست  هیچ کس  زمان  آن 
بی سابقه ی بیماری بالست برنج )که یک بیماری 
ناشناخته نبود( در شالیزارها چیست؟ این بیماری 
با  و  می پوساند  را  خوشه  به  منتهی  آخر  غالف 
از  خوشه  به  گیاهی  شیره ی  انتقال  راه  تخریب 
دانه های شلتوک جلوگیری می کرد.  شکل گیری 
مقایسه ی تیمارهای مورد آزمایش و نیز مطالعه ی 
و  کشاورزان  کشت وکار  متفاوت  نحوه های 
این بیماری  وضعیت آب وهوایی روزهای تشدید 
بی رویه ی  مصرف  که  رساند  نتیجه  این  به  مرا 
مرطوب تر  مناطق  در  به ویژه  ازته  کودهای 
برنج  ساقه ی  غالف  خشابی شدن  درجه ی  از 
می کاهد و آن را به اصطالح گوشتی یعنی نرم و 
آبدار می کند. این تغییر در هوای گرم و مرطوب 
در  بیماری زا  قارچ های  اسپور  که  مرداد  و  تیر 
به غالف  قارچ  باعث حمله ی  بودند  فراوان  هوا 
به  آن  پوساندن  با  و  می شد  )آبدار(  گوشتی شده 

پوکی خوشه ها می انجامید.
مکشوف  من  برای  پدیده  این  که  آن  از  پیش 
شود، وزارت کشاورزی کارشناسان خارجی زیادی 
این  گسترش  علت  کشف  و  بررسی  برای  را 
بیماری دعوت کرده بود که به منطقه می آمدند 
که  باری  آخرین  بازمی گشتند.  نتیجه  بدون  و 
همراه  وحیدی  ایرج  دکتر  وقت  کشاورزی  وزیر 
برای  داخلی  و  خارجی  کارشناسان  از  هیئتی  با 
بودند،  آمده  آمل  برنج  تحقیقاتی  مرکز  از  بازدید 
وقتی صحبت از این بیماری شد، و من خواستم 
نظرم را بیان کنم معاون وزیر مهندس میرحیدر 
بود حرف مرا  دانشگاه  ما در  اساتید  از  اتفاقًا  که 
من  آنچه  که  می کرد  احساس  گویا  کرد.  قطع 
می گویم  خارجی  مجرب  کارشناسان  برابر  در 
ربطی به اصل موضوع ندارد و مایه ی خجالت او 
است. اما یکی از کارشناسان خارجی به نام دکتر 
باتجربه ی  و  به نام  پژوهشگران  از  که  چودری 
سازمان خواروبار جهانی بود، از وزیر و همراهان 
خواست که به حرف این کارشناس جوان محلی 
اصرار  نیز همین شخص  آخر  در  و  دهند  گوش 
این  کرد.  من  نتیجه گیری  درستی  احتمال  بر 
و  او  همراهان  و  وزیر  غافلگیری  موجب  خود 
توجه آنها به همه ی پژوهش هایی شد که ما در 
آن جا دنبال می کردیم. یک ماه پس از این اتفاق 
صورت  در  که  داد  اطالع  من  به  چودری  دکتر 
پروژه های  سرپرست  به عنوان  می توانم  تمایل 
آن  مرکز  که  آفریقا  تحقیقاتی کشورهای شمال 
در مصر بود استخدام شوم که به دالیل مختلف 
از جمله دلبستگی ام به کارهای پژوهشی جاری 
مرا  سرانجام  که  زمان  آن  سیاسی  درگیرهای  و 
کرد،  محروم  پژوهشی  کارهای  از  همیشه  برای 

نپذیرفتم.
روزبه روز  مازندران  در  من  پژوهش های  ادامه ی 
بیش تر مرا متوجه عواقب خطرناکی کرد که در 
شالیزارها  در  شیمیایی  سموم  و  کودها  رواج  اثر 
نابودی  بود.  دادن  روی  حال  در  پنبه کاری ها  و 
قورباغه های شالیزارها، مسموم شدن محل رشد و 
تکثیر ماهی ها، از میان رفتن زنبورهای عسل و 
حشرات مفید، باالرفتن اسیدیته ی خاک وکاهش 
جمعیت میکروارگانیسم های آن که نقش حیاتی 
در تجزیه ی خاک و آماده سازی امالح قابل جذب 
ریشه های نباتی دارند و از همه بدتر انتقال مواد 
و  میوه ها  و  دانه ها  درون  به  خطرناک  شیمیایی 
جویبارها که سالمت عمومی را در مخاطره قرار 
آفات  دفع  سموم  رواج  مستقیم  آثار  از  می داد، 

نباتی و کودهای شیمیایی بود.
همزمان با مشاهده ی این آثار منفی شاهد نابودی 
محصوالت پنبه توسط کرم خاردار پنبه و خسارات 
بی سابقه به شالیزارها توسط کرم ساقه خوار برنج 
بودم.  شیمیایی  سموم  فروشندگان  سوداگری  و 
به این باور رسیدم که طغیان این آفات نتیجه ی 
به هم خوردن اکوسیستم های زندگی در مزارع و 
بسیاری  قورباغه ها،  است.  ایران  شمال  باغ های 
خانواده ی  حشرات  انواع  و  زنبور  گونه های  از 
نقطه ای  هفت  ککسینل  به ویژه  ککسینل ها، 
تغذیه  آنان  تخم  و  مضر  حشرات  از  )خاتونک( 
چرخه ی  همه ی  در  را  آنان  جمعیت  و  می کنند 
زندگی شان از تخم، الرو، شفیره و حشره ی بالغ 
خسارات  احتمال  از  خود  این  و  می کنند  کنترل 
یا  و  نابودی  می کاهد.  باغ ها  و  مزارع  به  آنان 
کاهش جمعیت این گونه های مفید سبب طغیان 
آفات کشاورزی می شوند. آن گاه که برای مقابله 
بیش تری  آفات  دفع  سموم  آفات  این  طغیان  با 
به کار می رود، آفات نباتی برای بقای خود دچار 
موتاسیون و ظهور نسل های مقاوم به سموم دفع 
به  لحظه به لحظه  زیست بوم  و  می شوند  آفات 

فاجعه نزدیک تر می شود.
در  خود  شغلی  تجربه ی  در  من  آنچه  البته 
کشورهای  از  بسیاری  در  می دیدم،  مازندران 
مدافعان  و  کشاورزی  کارشناسان  بر  پیشرفته 
مصداق  به  اما  بود.  شده  روشن  زیست محیط 
شنیدن کی بود مانند دیدن، مشاهده ی مستقیم 
آنچه جریان داشت نگاه مرا به مسایل کشاورزی 

دگرگون کرد.
در  زیست محیط  و  کشاورزی  پژوهشگران 
و  علمی  انقالب  با  همزمان  پیشرفته  کشورهای 
متوجه  میالدی   ۶۰ و   ۵۰ دهه های  تکنولوژیک 
شیمیایی  کودهای  و  سموم  رواج  عواقب  و  آثار 
بهداشت  بر  چه  و  حیات  اکوسیستم های  بر  چه 
و  آب  آلودگی  مهم  مسأله ی  نیز  و  عمومی 
خاک شده بودند، اما در ایران هنوز دغدغه های 
کارشناسان  توجه  کانون  در  زیست محیطی 

کشاورزی قرار نداشت.
در آن زمان هنوز رودخانه های مازندران و گیالن 
و سواحل دریای خزر که محل تکثیر و رشد انواع 
مشهور  خاویارهای  انواع  تولید  نیز  و  ماهی ها 
ایران بود، چندان آلوده نشده و مرکز تولید خاویار 
چین،  پرورشی  حوض های  به  ایران  شمال  از 

فرانسه، اسراییل و غیره منتقل نشده بود.
در اواسط دهه ی ۵۰ خورشیدی همراه با همکاران 
در مرکز تحقیقات برنج به این نتیجه رسیده بودیم 
که پژوهش های ما باید بر مسایل زیست محیطی 
این  در  علمی  پژوهش های  منتها  شود.  متمرکز 
مجرب  کادرهای  و  فنی  امکانات  مستلزم  زمینه 
زمینه های  در  مختلف  آزمایش های  انجام  برای 

مختلف بود و با امکانات محدود مرکز تحقیقات 
در  همه،  این  با  نبود.  ساخته  ما  از  چندانی  کار 
آغاز  را  تحقیقاتی  زمان  آن  امکانات  محدوده ی 
کرده بودیم که بحران سیاسی منجر به انقالب 
و درگیری های خود من در آن تحوالت ما را به 
مسیر دیگری کشاند و تا آنجا که می دانم پس از 
انقالب هیچ یک از آن کارهای آغاز شده دنبال 

نشدند.
به جای  انقالب و جانشین شدن »تعهد«  در پی 
زیست محیطی  در عرصه های  پژوهش  تخصص 
و  هوا  زمین،  در  فساد  بر  راه  سال به سال  و  ُمرد 
که  شد  هموارتر  جنگل ها  و  آب ها  رودخانه، 

همچنان نیز ادامه دارد.
که  تخصصی ام  رشته ی  حسرت  هرگز  اما  من 
بیرون  دل  از  شدم  کنده  آن  از  همیشه  برای 
انگیزه ای  همیشگی  حسرت  همین  و  نکردم. 
شده است که دست کم پژوهش های کارشناسان 
و  کنم  دنبال  را  زیست  محیط  ایرانی  و  جهانی 
همچنان به مصیبت های کنونی محیط زیست در 

ایران و به راه و چاه های آن بیندیشم.

مسأله ی آب و خاک در ایران
زراعت  آن  در  می شود  که  خاکی  زنده،  خاک 
آن  در  میکروارگانیسم ها  که  است  خاکی  کرد، 
این  است.  نیامده  وجود  به  یک شبه  و  فعال اند 
سانتی   ۵۰ تا   ۲۰ از  معمواًل  آن  عمق  که  خاک 
متقابل  کنش  سال  ــزاران  ه طی  است  متر 
پدید  گیاهان  ریشه های  و  میکروارگانیسم ها 
آمده و تکامل یافته است و ازاین رو فرسایش آن 
کودهای  و  سموم  نیست.  جبران شدنی  به آسانی 
شیمیایی هرچند که خاک زنده را آلوده می کنند و 
گاهی اسیدیته ی آن را به نحو خطرناکی افزایش 
عامل  مهم ترین  نمی کنند.  نابود  اما  می دهند، 
تبدیل  حاصلخیز،  و  زنده  خاک  رفتن  میان  از 
زمین های زراعی به مناطق مسکونی، جاده ها و 
مراکز صنعتی و بهره برداری بی رویه از جنگل ها 
را  گیاهی  ریشه های  نخست  که  است  مراتع  و 
می برند  میان  از  هستند  خاک  تثبیت  عامل  که 
اثر  در  و شست وشوی خاک  فرسایش  موجب  و 
باران های شدید و سیالب ها می شوند. این پدیده 
تپه ها  در  تند،  دارای شیب  زمین های  در  به ویژه 
و کوهپایه هایی که درختان و درختچه ها و سایر 
بی رویه  بهره برداری  مورد  آن  سبز  پوشش های 
قرار می گیرد موجب از میان رفتن خاک های زنده 
مناطق  به  همیشه  برای  را  زمین ها  و  می گردد، 
گزارش های  بنابه  می کند.  تبدیل  بایر  و  مرده 
ایرانی محیط زیست در ۵۰  مختلف کارشناسان 
مراتع  و  جنگل ها  از  نیمی  از  بیش  گذشته  سال 
شده اند.  تبدیل  بایر  و  خشک  مناطق  به  ایران 
تخریب جنگل ها و مراتع ازجمله موجب می شود 
که خاک ظرفیت جذب و ذخیره کردن آب باران را 
از دست بدهد و این آب ها به جای افزایش ذخایر 
از دسترس  تند  به صورت سیالب های  زیرزمینی 
و  جنگل ها  تخریب  نمونه،  برای  شوند.  خارج 
مراتع در رشته کوه های زاگرس همراه با تخریب 
خاک موجب کاهش ذخایر آبی زیرزمینی کشور 
و به راه افتادن سیالب ها شده است که به نوبه ی 
و  زراعی  بیش تر خاک های  خود موجب تخریب 

مناطق مسکونی پایین دست می شوند.
موجب  ساله  هر  که  دیگری  ویرانگر  عامل 
فرسایش خاک ها و نشست زمین های کشاورزی 
از ذخایر  و مسکونی می شود، استفاده ی بی رویه 
آبی  ذخایر  وقتی  اســت.  زیرزمینی  آب هــای 
خاک  ذرات  که  یابد  کاهش  به حدی  سرزمین ها 
دست  از  حد  از  بیش  را  خود  رطوبت  زیرزمینی 
قسمت  بوده  اشباع  قباًل  که  خاکی  و  بدهند 
و  خلل  و  بدهد  دست  از  را  خود  آب  عمده ی 
در  خود  مقاومت  شود،  خالی  آب  از  زمین  فرج 
دست  از  را  باالیی  سنگین  الیه های  وزن  برابر 
می دهد و موجب فروکش کردن خاک می گردد. 
فشرده شدن خاک  به معنای  فروکش کردن خاک 
به  خاک  ذرات  میان  فاصله  رفتن  میان  از  و 
و  آب  ذخیره ی  نابودی همیشگی ظرفیت  معنی 
بردن  میان  از  با  پدیده  این  است.  خاک  مرگ 
قوه ی  نابودی  نیز  و  زمین  اسفنجی  خاصیت 
شعریه )خاصیت باالکشیدن آب از اعماق زمین( 
زمین های کشاورزی را برای همیشه نابود کند و 
اگر در اعماق زمین های مسکونی و شهرها اتفاق 
عمودی  بزرگ  موجب گسل های  می تواند  بیفتد 
و افقی گردد که به تخریب محالت و شهرهای 
از  برخی  اکنون  هم  می شود.  منجر  مسکونی 
مناطق ایران با چنین عواقبی دست به گریبان اند.

از  بی رویه  بهره برداری  دیگر  فاجعه بار  جنبه ی 
آب های زیرزمینی تشدید روند نابودی دریاچه ها 
به سوی  بستر دریاچه  به خاطر حرکت آب های 
آن  اطراف  حوضچه ی  در  که  است  چاه هایی 
دریاچه های  از  برخی  ایران  در  می شوند.  حفر 
یا در  و  نابود شده  تاالب ها هم اکنون  و  کوچک 
معرض نابودی اند. نابودی دریاچه ی ارومیه که از 
بزرگ ترین دریاچه های شور جهان است به یکی 
از بزرگ ترین فجایع زیست محیطی برای ایران و 
کشورهای همسایه ی آن می انجامد. خشک شدن 
صدها  زیست بوم  نابودی  بر  عالوه  دریاچه  این 
گونه ی پرنده و جانوران آبزی، همه ساله موجب 
انتقال هزاران تن نمک به مناطق اطراف و شوری 
سرزمین ها از طریق بادها و توفان ها خواهد شد 
که عواقب آن برای سالمت همه ی جانداران و 

شهرها و مناطق مزروعی خارج از تصور است.

سراب خودکفایی کشاورزی
کشاورزی ایران در عرصه ی بهره برداری بهینه از 
آب و خاک جزو عقب مانده ترین کشورهای کنونی 
با رواج شیوه های مدرن و بهینه ی  جهان است. 
زمین های  اکثر  آب  مصرف  در  می توان  آبیاری 
زراعی و باغات ایران تا هفتاد درصد صرفه جویی 
که  زمانی  تا  است  الزم  من،  عقیده ی  به  کرد. 
امکان رواج این شیوه های مدرن به وجود نیامده 
متوقف  فاریاب  زراعت  بحرانی  مناطق  در  است، 
از  مقصودم  کند.  پیدا  ادامه  دیم کاری  صرفًا  و 
و  دریاچه ها  اطراف  زمین های  بحرانی  مناطق 
مناطق خشک تر کشور است که قسمت عمده ی 
و  می شود  شامل  را  ایران  کشاورزی  زمین های 
آن ها  زیرزمینی  آب های  از  بهره برداری  ادامه ی 

مخاطرات پیش گفته را به همراه دارد.
شرایط  در  ایران  در  غذایی  خودکفایی  سیاست 
کنونی نادرست و پافشاری بر آن مایه ی تشدید 
بحران آب و خاک و پی آمدهای غیرقابل جبران 
خواهد بود. ایران پیش از حل نسبی بحران های 
دنبال  به  نباید  به هیچ وجه  خاک،  و  آب  کنونی 
محصوالت  افزایش  آن  از  بدتر  و  خودکفایی 
این  که  چرا  باشد.  صادرات  به منظور  کشاورزی 
و  زیست محیطی  بحران  تشدید  موجب  سیاست 

پی آمدهایی فاجعه بار خواهد بود. اغراق نیست اگر 
بگوییم در درازمدت زیان چنین سیاستی هزاران 

بار پیش از فایده ی کوتاه مدت آن است.
در شرایط بحرانی کنونی تأکید بر کیفیت و تولید 
محصوالت ارگانیک می تواند راهی مناسب برای 
درآمد  افزایش  و  ایران  از کشاورزی  بخش هایی 
موجب  که  اسانس ها  تغلیظ  باشد.  کشاورزان 
خوش بویی میوه ها می شود و افزایش ویتامین ها، 
امالح و قندها که میوه ها را مرغوب و خوش طعم 
می کنند به سه شرط نیازمند است که در ایران به 

بهترین وجهی وجود دارند:
- طول روز و میزان تشعشع که عمل کلروفیلی 
موجب  و  می کند  تشدید  گیاه  در  را  )فتوسنتز( 
گیاهی  برگ های  در  پیش گفته  مواد  افزایش 

می شود.
و  روز  در  حرارت  درجه ی  حداکثر  اختالف   -
باشد  بیش تر  هرچه  که  سحرگاه  در  آن  حداقل 
انتقال مواد غذایی به میوه و دانه ها بهتر و کامل تر 

انجام می شود.
ایران  در  که  استثنایی  و  مرغوب  نژادهای   -

فراوان اند.

برخی مسائل مبرم
بحرانی  شرایط  تغییر  برای  زیر  نکات  به  توجه 

کنونی اهمیت مبرم دارند:
و  رودهــا  رودخانه ها،  از  باید  آالینده  صنایع 
از  که  به گونه ای  شوند  نگه داشته  دور  دریاچه ها 
ورود پساب های آلوده به درون آب رودخانه و نیز 

آب های زیرزمینی کاماًل اجتناب شود.
شکار پرندگان و جانوران در مناطقی که این عمل 
موجب آلودگی زیست محیطی می گردد و یا خطر 

از میان رفتن گونه ها وجود دارند ممنوع شود.
از  عاری  و  ارگانیک  غذایی  صنایع  و  کشاورزی 

اثرات سموم شیمیایی تشویق شود.
طرح هایی برای پیدا کردن مناسب ترین راه های 
مبارزه ی  راه  از  نباتی  بیماری های  و  آفات  دفع 
در  به نژادی  و  به زراعی  شیوه های  و  بیولوژیک 
اجرا  مرحله ی  به  و  تهیه  ایران  مختلف  مناطق 

گذاشته شوند.
توسعه ی مناطق مسکونی در زمین های مزروعی 
و مراتع و جنگل ها و کوه ها متوقف و ممنوع شود.

طرح های کارشناسانه ی احیای جنگل ها و مراتع 
با احتساب ویژگی های هر منطقه ی ایران تهیه و 

به مرحله ی اجرا گذاشته شود.
تثبیت و احیای خاک در دامنه ی کوه ها، تپه ها و 
دشت های تخریب شده و بایر که موجب حرکت 
آلودگی های  و  توفان  و  باد  مسیر  در  ریزگردها 
فاجعه بار هوای شهرها و مناطق مسکونی شده از 
این  در  است.  زیست محیطی  مبرم  ضرورت های 
پیشرفته  کشورهای  تجارب  از  استفاده  با  زمینه 
سبز  پوشش های  احیای  یا  و  ایجاد  با  می توان 
مناطق  درختچه های  کاشت  و  کم آبی  به  مقاوم 
خشک و کم آب )مثل کاکتوس ها( که می توانند 
از ذخایر محدود آبی اعماق خاک استفاده کنند، 
به تثبیت خاک و پایان دادن به مسأله ی حرکت 

ریزگردها اقدام کرد.
نیرومند  بادهای  آفتابی،  هوای  دارای  ایران 
آفتابی  و  نیز کویرهای گرم  و  و موسمی  محلی 
مطلوب ترین  از  یکی  ایران  رو،  همین  از  است. 
انرژی های  تولید  برای  جهان  سرزمین های 
تولید  است.  بادی  و  خورشیدی  تجدیدپذیر 
انرژی های سالم و تجدیدپذیر و کاهش استفاده 
داشتن  به خاطر  ایران  که  آالینده  انرژی های  از 
نفت و گاز از یک سو و زیرساخت های صنعتی و 
احتمااًل  از سوی دیگر  پرمصرف  نقلیه ی  وسایل 
شرط  نخستین  است،  جهان  در  نمونه  بدترین 
پایان دادن به آلودگی مرگبار هوا در ایران است. 
بنابه آمارهای موجود که مورد تأیید کارشناسان 
درصد  چهار  گرفته  قرار  زیست  محیط  ایرانی 
مصرف  ایران  در  جهان  مصرفی  گاز  و  نفت  از 
درصد  یک  ایران  جمعیت  که  حالی  در  می شود 

کّل جهان است.
با  ایــران  در  خودروسازی  صنایع  محصوالت 
کشورهای  در  انــرژی  مصرف  استانداردهای 
پیشرفت های  زمینه  این  در  که  پیشرفته، 
صنایع  دارد.  فاصله  کــرده انــد،  قابل توجهی 
 -۱ جهت  در  حرکت  ــدون  ب ــازی  ــودروس خ
موتورهای کم مصرف و ۲- باتری های الکتریکی، 
از عوامل اصلی تولید کربن و  نه فقط همچنان 
است،  کشور  شهرهای  فضای  آلودگی  همچنین 

بلکه هیچ آینده ای هم نخواهد داشت.
بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی اطراف 
آب های  زیرزمینی  حرکت  ارومیه،  دریاچه ی 
معکوس  را  دریاچه  بستر  سمت  به  شیرین 
می کند که عالوه بر شورترشدن و کم آب ترشدن 
دریاچه به تخریب زمین های کشاورزی پیرامون 
که شرایط  زمانی  تا  من،  باور  به  می انجامد.  آن 
آن  آب  سطح  و  است  بحرانی  ارومیه  دریاچه ی 
از  بهره برداری  باید  نرسیده  تعادل  نقطه ی  به 
 ۲۵ شعاع  تا  دریاچه  اطراف  زیرزمینی  آب های 
و  اراضی  صاحبان  به  و  شود  متوقف  کیلومتری 
این،  بر  پرداخته شود. عالوه  کشاورزان خسارت 
بخشی  نخست  درجه ی  در  و  حتی االمکان  باید 
از آب روهای آذربایجان به ویژه ارس برای نجات 

دریاچه ی ارومیه اختصاص داده شوند.

نجات خلیج فارس
اغراق آمیز  سخنی  فارس  خلیج  نابودی  احتمال 
از  فارس  خلیج  آب های  شوری  درجه ی  نیست. 
دریاهای آزاد بیش تر است. تنها راه خلیج فارس 
برای  که  است  هرمز  تنگه ی  هند  اقیانوس  به 
مبادله ی آبی و تعویض آب های خلیج فارس در 
حدی که غلظت آن ثابت نگهداشته شود کافی 
از  شیرین  آب های  ورود  که  آن  به ویژه  نیست، 
عراق و ایران به خلیج فارس در سال های گذشته 
و  ایران  ترکیه،  در  سدسازی  گسترش  به خاطر 

عراق به شدت کاهش پیدا کرده است.
را  فارس  خلیج  که  بزرگ ترین خطراتی  از  یکی 
تهدید می کند بهره برداری بی رویه از آب های آن 
از  درصد   ۹۰ به  نزدیک  امارات  هم اینک  است. 
آب های مصرفی خود را از پروژه های شیرین کردن 
آب خلیج فارس تأمین می کند. سایر کشورهای 
این حوزه نیز پروژه های بزرگی در این زمینه در 
خلیج  از  بهره برداری  نوع  این  دارند.  اجرا  دست 
فارس موجب افزایش غلظت نمک خلیج فارس 
و  ماهی ها  از  گونه  قرارگرفتن صدها  در خطر  و 
جانوران دریایی آن می گردد که در ادامه با غلظت 
روزافزون آب های خلیج فارس به نابودی کامل 
اکوسیسستم آن می انجامد. نجات خلیج فارس از 
خطر نابودی مستلزم همکاری همه ی کشورهای 
این حوزه و اجماع بر سر طرح های مشترکی است 

که تا دیر نشده تهیه و به مرحله اجرا درآیند.

»ترجمان فاجعه« 
علی کشتگر

ادامه در صفحه ۱۱
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ادامه از صفحه 3
موقعیت شعرگونه یعنی همین  مکالمات بی پایان 
مفاهیم  آن  در  موقعیتی هولناک که  بی سروته  و 
حتی  و  می شوند  هماغوش  باطل  و  حق   متضاد 
از  بیش  فضایی  دل  چنین  در  می گردند؛  تثبیت 
اخالقی بودن و اخالقی زیستن باید  هیجان انگیز 
نوع سیاسی اش  از  به ویژه  رمانتیک  بود. سوژه ی 
وقف  بی اختیار  و  خود  است  شیفته ی  و  مجذوب 
سوژه ی  است.  خودبزرگداشت  و  خودبازنمایی 
لذت  و  بازتصدیق  برای  فرصتی  هر  از   رمانتیک 
مهم  می کند،  استفاده  شهرت  خویش  از  بردن 
برای وی برانگیختن حسانیت خویشتنش  هست؛ 
عالم  در  رمانتیک  شاعری  همچون  می تواند  او 
بخورد  غوطه  خود  و  رؤیاپردازی  مشروب خواری 
اما  حرف  بزند.  خویش  احساسات  ــاره ی  درب و 
اشمیت به انفعال رمانتیک هم اشاره می کند که 
در  می دهد:  بروز  گوناگون  شیوه های  به  خود  را 
ابزار دست  یا  انسان همچون  اسباب بازی  تصویر 
نیروهای غیبی، در بی اعتمادی به  تدابیر مهندسان 
سیاسی و در این احساس مبهم که فرد عضوی 

اراده ی  تسلط  در  که  عالیست  ارگانیسم  از  یک 
انسان نیست.  

و  نمود  واضح ترین  اشمیت  تعبیر  به  این حال،  با 
تجلی آن در  بی تصمیمی و گرایش به گریز دوگانه 
هر  که  نهایی  ارزش هاست  جدال  در  آن  یا  این 
دو منجر به ناتوانی در انتخاب می شوند. هر  نوع 
تصمیم سیاسی یا اخالقی به منزله ی یک استبداد 
نگرش  که  چیزی  می شود،  غیررمانتیک  ظاهر 
خودانگیختگی  احساس،  حفظ  برای  رمانتیک 
آن را معلق می کند؛ این پیامد تغییر شکل عمل 
است.  رمانتیک  کنش  نظریه ی  در    )پراکسیس( 
قابلیت های  که  است  فضای  رمانتیکی  این  در 
سیاسی و اخالقی اراده، انتخاب و  تصمیم تبدیل 
به قابلیت های زیبایی شناختی حسانیات، احساس 
و  رؤیاپردازی می شود. سیاست در نهایت مستلزم 
انتخاب بین  ارزش های بدیل است. کردار اخالقی 
و  بزند  به  انتخاب  دست  باید  سیاسی  کنش  و 
تصمیم بگیرد، درحالی که رمانتیسیزم این ساحت 

 را نابود می کند.
و  این  هم  نیست،  آن  یا  این  رمانتیسیزم   بحث 

که  است  معتقد  اشمیت  است؛  ازاین رو،  آن  هم 
نگرش  ناسازگار  است.  سیاست  با  رمانتیسیزم 
را  سیاست  سیاست،  شاعرانه سازی  با  رمانتیک 
ناممکن  می کند. در }رمانتیسیزم{ حق و باطل، 
جهانی  در  شده اند.  هم  ادغام  در  ظلم  و  عدالت 
نه  فروکاسته  شود  من  احساس  به  همه چیز  که 
چیزی از بین می رود و نه چیزی ساخته می شود. 
و  مسئولیت ناپذیر  دمدمی،  رمانتیک،  تأثیرپذیر، 
منفعل است. شخص رمانتیک  مباحثه ی صرف در 
قالب حرافی های بی پایان سرگرم کننده را به  کنش 
ترجیح می دهد، وی قادر به اتخاذ تصمیم نیست و 
به لحاظ  سیاسی خنثی و بی تفاوت است. سوژه ی 
فانتزی های  سیاست  به سوی  جوهر  از  رمانتیک 
تخیل خویش پناه می برد، او هیچ دیدگاه  جدیدی 
سیاسی  چارچوب  پذیرش  با  نمی دهد،  ارائه  را 
موجود امور  تلویحًا به نظم سیاسی موجود رضایت 
مساوی  سیاسی  ازاین رو،  رمانتیسیزم  می دهد؛ 
وضع  کنونی  به  فاکتور  دو  مشروعیت بخشی 
سیاسی و تصدیق تلویحی نیروهای سیاسی است 
که در هر  زمانه غالب هستند. رمانتیسیزم تغییری 

را پدید نمی آورد چون  عماًل در باتالق تخیل خود 
آن  رمانتیک  بسان  سوژه ی  است؛  آمده  گرفتار 
فردیست که در باتالق فرو رفته و آواز می خواند. 

موقعیت انگاری  غایی  اصل  خدا  رمانتیسیزم، 
و  زیبایی شناختی  با  خودآگاهی  را  سنتی  فلسفی 
فردی جایگزین می کند، متافیزیک را  سوژه محور 
که  است  معتقد  اشمیت  اما  می کند.  و خصوصی 
اجتماعی  نظم  در  تنها  تک افتاده  تعالی  سوژه ی 
خلوتگاه  آن  می شود.  بدون  فراهم  ــورژوازی  ب
می کند،  فراهم  فرد  برای  لیبرالیزم  که  درونی 
خودکامانه  یورش های  هدف  رمانتیک   تخیل 
می گیرد.  قرار  از  بیرون  پیش بینی  غیرقابل  و 
و  لیبرالیزم  است  به  وابسته  همواره  رمانتیسیزم 
تصادفی نیست که بورژوازی اواخر قرن هجدهم 
رمانتیک  جنبش  اجتماعی  و  حامل  تاریخی  به 
فرد  که  است  چنان  جهانی  در  تنها  شد.  تبدیل 
مطلقًا خودفرمان و تمامًا معطوف به خود  می شود 
و نه فقط کشیش خود بلکه همچون شاعر خود، 
فیلسوف خود،  پادشاه خود و استاد معمار خود در 

بنا کردن کلیسای جامع خود  عمل می کند. 

ادامه از صفحه 5

امتیاز   ۷۰.۱ با  نیوزیلند  به  متعلق   ۸ رتبه   -  ۸
دارد  وجود   "KiwiSaver" نیوزیلند  در  است. 
- عالوه بر بیمه بازنشستگی قانونی، این سیستمی 
است که در آن کارمندان، کارفرمایان و دولت به 
مشارکت  کنند.  می  کمک  شخصی  حساب های 
داوطلبانه است، اگر شغل جدیدی را شروع کنید، 
به طور خودکار ثبت نام می شوید و باید به صورت 
دستی )غیر اتوماتیک ( خارج شوید. این شیوه به 
نیوزیلند کمک می کند تا در هر سه گروه کفایت 
داشته  خوبی  بندی  رتبه  یکپارچگی  و  پایداری  و 

باشد. ۷.

است.  امتیاز   ۷۰.۸ با  سنگاپور  آن  از   ۷ رتبه   -۷
سنگاپور فقط یک سیستم اجباری ایالتی و اجباری 
دارد بنام CPF. و همه ساکنان جزیره باید هزینه 
آن را بپردازند. نکته جالب این است که شما اجازه 
دارید بخشی از پس انداز خود را در CPF برای 
استفاده  الزم  پزشکی  مراقبت های  یا  خانه  خرید 

کنید. 
شود.  می  پرداخت  بازنشستگی  هنگام  باقیمانده 
دلیل  به  سنگاپور  مردم  از  بسیاری  ضعف:  نقطه 
و  کنند  زندگی می  ایالت شهر  از  در خارج  اینکه 

فقط به داخل شهر رفت و آمد می کنند از سیستم 
مستثنی هستند.

۶-رتبه ۶ رانروژ با ۷۱.۲ امتیازبدست آورده است 
سیستم  شبیه  بسیار  نروژ  بازنشستگی  سیستم   .
بازنشستگی  پرداخت های  میزان  است.  آلمانی 
یک  و  دارد  بستگی  دستمزد  و  حقوق  به  قانونی 
کارگران  برای  پایه ای  و  اساسی  بازنشستگی 
کمک های  است.  شده  گرفته  نظر  در  فقیرتر 
بیشتر  شود.  می  پرداخت  دولت  توسط  خصوصی 
این از طریق درآمد نفتی کشور و صندوق دولتی 
که آنها را سرمایه گذاری می کند تأمین می شود. 
با این حال، نروژ نیز همان مشکل آلمان را دارد: 
اگر ذخایر نفت در آن نباشد، در صورت پیر شدن 
جامعه، تأمین مالی این سیستم مشکل خواهد بود.

5-رتبه 5 را کشورسوئد با ۷۲.3 امتیازکسب کرده 
است. سوئد در حال حاضر به طور کامل سیستم 
تغییر می دهد. سیستم قبلی  را  بازنشستگی خود 
پرداخت  روش  همان   pay-as-you-go
به  شدن  تبدیل  برای   DB-PAYG یا  و  جاری 
هر  اساس  این  بر  است.  سرمایه ای  سیستم  یک 
انداز می  سوئدی حقوق بازنشستگی خود را پس 
کند و مانند گذشته از کارمندان فعلی پول دریافت 

پایدار است،  این بسیار  نمی کند. به گفته مرسر، 
هر  که  است  نشده  طراحی  گونه ای  به  هنوز  اما 
کند.  دریافت  خوبی  بازنشستگی  حقوق  سوئدی 
پس  برای  مالیاتی  تخفیف  عدم  همه،  از  مهمتر 

انداز است.

امتیاز  با۷3.۶  فنالند  به کشور  متعلق   ۴ رتبه   -۴
باالیی  رتبه  نیز  اسکاندیناوی  است.سومین کشور 
کسب کرده است. در اینجا یک مستمری اساسی 
برای همه وجود دارد که با مالیات های مربوط به 
این سیستم خوب عمل  یابد.  افزایش می  حقوق 
می کند، اما همان خطر آلمان و نروژ را به همراه 
دارد: با افزایش سن، مالیات نسل کار دیگر کافی 

نیست.

 ۷5.3 با  استرالیا  کشور  به  متعلق  سوم  3-رتبه 
بازنشستگی  سیستم  دارای  استرالیا  امتیازاست. 
اجباری  کارفرمایان  پرداخت  است.  مشارکتی 
برنامه های  طریق  از  تواند  می  کارمند  ولی  است 
کلیه  کند.  پرداخت  را  آن  خصوصی  بازنشستگی 
مشاغل آزاد نیز از طریق دومی بیمه می شوند. اگر 
در زندگی شغلی خود خیلی کم بپردازید، در نهایت 
پرداختی مشابه مستمری بازنشستگی امنیت پایه 
آلمان دریافت خواهید کرد. این باعث می شود که 

در شاخص پایداری به مقام سوم برسد.

است. امتیاز  با۸۰.3  دانمارک  ازآن  دوم  مقام   -۲
امتیاز  از ۸۰  بیش  با  دومین کشور  تنها  دانمارک 
است که موسسه Mercer به آن نمره "بسیار 
خوب" داده است. دانمارک با پایدارترین سیستم 
می  کسب  را  برتر  رتبه  جهان  در  بازنشستگی 
حقوق  با  قانونی  بازنشستگی  سیستم  یک  کند. 
حقوق  و  شود  می  تکمیل  اجباری  بازنشستگی 
بازنشستگی پایه و اساسی برای خانوارهای فقیرتر 

وجود نیز دارد.

امتیازبدست  با۸۱  هلند  کشور  را  اول  مقام   -۱
بهترین  نشست.  بندی ها  رتبه  صدر  در  و  آورد 
است.  هلند  کشور  به  متعلق  بازنشستگی  سیستم 
با  قانونی  بازنشستگی  سیستم  یک  نیز  اینجا  در 
اجباری تکمیل می شود  بازنشستگی شبه  حقوق 
، اما ساختار دقیق آن بسته به صنعت متفاوت به 
نظر می رسد. "شبه اجباری" بدان معنی است که 
نکرده  شرکت  سیستم  در  کارفرمایی  هر  تاکنون 
استفاده می شود  آن  از  در جاهایی که  اما  است. 
بازنشستگی خوبی برای شهروندان ایجاد می کند. 
هلند از نظر شاخص کفایت در رتبه سوم و از نظر 

پایداری و یکپارچگی در رتبه سوم قرار دارد.

ژاله وفا

کدام سامانه بازنشستگی راه حل بحران بازنشستگان ایران 

ادامه از صفحه ۱۰
محیط زیست و تکمیل یک پروژه ی تاریخی

هر  برای  زیست  محیط  حفظ  مسأله ی  امروز 
کشوری دارای دو جنبه ی ملی و بین المللی است. 
کاهش تولید کربن، از میزان 3۸ میلیارد تن به ۱۰ 
میلیارد تن و سایر اقدامات برای حفاظت از دریاها، 
جنگل ها و فضای کره ی زمین از آلودگی اموری 
هستند که هرگونه پیشرفتی در قبال آن مستلزم 
بزرگ ترین  است.  بین المللی  تعهدات  و  توافقات 
به  توافقات اساسی و  به  برابر دستیابی  موانع در 
محافل  و  سرمایه ها  آن،  گذاشتن  اجرا  مرحله ی 
مالی نیرومندی هستند که از تغییرات اساسی در 
الزمه ی  که  خدماتی  و  صنعتی  بافت  و  ساخت 
کاهش تولید کربن و سایر مواد تخریب کننده ی 
زیان  کوتاه مدت  در  هستند،  زیست  محیط 
می بینند. این محافل نیرومند اقتصادی با استفاده 
از نفوذی که در قدرت و سیاست دارند، تاکنون 
مانع از ایجاد توافقات الزم بین المللی در راستای 
حفظ محیط زیست و کند کردن روند خطرناک 
محافل  همین  شده اند.  زمین،  گرمایش  افزایش 
از دستیابی آن  پاریس مانع  در جریان کنفرانس 
به یک توافق بزرگ شدند و پس از آن هم تا به 

پاریس  نیم بند  توافق  اجرایی شدن  راه  در  امروز 
تجربه ی تالش های  فراوانی کرده اند.  کارشکنی 
تولید  مؤثر  کردن  محدود  راه  در  ناکام  جهانِی 
آلودگی  و  جنگل ها  تخریب  از  جلوگیری  کربن، 
روزافزون دریاها به روشنی گویای این واقعیت اند 
جهانی شده  سرمایه داری  و  مالی  محافل  که 
منافع  از  بخشی  که  هستند  آن  از  کوته بین تر 
قربانی  درازمدت  منافع  برای  را  خود  کوتاه مدت 

کنند.
سرمایه بنابه سرشت خود به دنبال کسب هرچه 
بیش تر و سریع تر سود است و اگر سیاست نتواند 
عطش سیری ناپذیر آن را مهارکند نمی توان از آن 
چارچوب  در  را  که سوداگری خود  داشت  انتظار 
در  اما  کند.  محدود  زیست محیطی  مالحظات 
به ویژه  امروز،  جهانی شده ی  سرمایه داری  نظام 
مانور و  پیشرفته ی صنعتی قدرت  در کشورهای 
اثرگذاری سیاست به چارچوب های تنگ الزامات 
اقتصادی محدود است که سرمایه و محافل مالی 
به حکومت ها دیکته می کنند و هر حکومتی هم 
که بخواهد خارج از محدوده ی چارچوب ها عمل 
به  دست  مالی  و  اقتصادی  بحران های  با  کند 
گریبان می شود. به این اعتبار توقف روندی که 

زندگی را در سیاره ی زمین با مخاطرات جدی و 
فوری مواجه ساخته به یک اراده و توافق بزرگ 
و جهانی نیاز دارد که بتواند بر موانع کنونی که 
توسط سرمایه داری جهانی ایجاد شده غلبه کند 
و منفعت و مصلحت بشریت را بر آزمندی کوته 
فکرانه و غیرانسانی سوداگران جهانی چیره سازد. 
این  محدوده ی  از  فراتر  است  بحثی  خود  این 
نتیجه  می توان  شد  گفته  آنچه  از  اما  یادداشت. 
گرفت که مقوله ی محیط زیست مثل مقوله های 
عدالت و برابری، موضوع تالش و مبارزه ی چپ 

در هر دو عرصه ی جهانی و ملی است.

سخن آخر: چپ و محیط زیست در ایران
قدرت  حقوقی  و  حقیقی  ساختار  اصالح  انتظار 
امر  زیست محیطی،  بهبود  جهت  در  کنونی 
وجود  با  مردمش  و  ایــران  است.  بی هوده ای 
پیشینه ای درخشان در تالش و پیکار برای تحقق 
آزادی و عدالت تا به امروز از بد حادثه و بخت بد با 
ناکامی روبه رو بوده اند. پروژه ی نهضت مشروطه 
پس از یک قرن هنوز پروژه ای ناتمام و بنابراین 
همچنان در دستورکار تالش های ایرانیان است. 
این پروژه ی ناتمام با توجه به آگاهی های زمانه ی 

محیط  حیاتی  و  مبرم  مسأله ی  با  باید  کنونی 
زیست همراه شود و در برنامه ی چپ در کنار دو 
گردد.  منظور  عدالت  و  آزادی  تاریخی  مطالبه ی 
استمرار وضع موجود، آینده ی زیست بوم هزاران 
ساله ی ایران و درنتیجه موجودیت و تمامیت آن 
در  آنچه  است.  کشانده  نابودی  آستانه ی  به  را 
نیم قرن اخیر در ایران رخ داده توسعه نیست، رشد 
فاسدترین و مهارگسیخته ترین نوع سرمایه داری 
آن  آینده ی  و  ایران  زیست بوم  ویرانی  قیمت  به 
ایران  این شرایط مصیبت بار،  با  مقابله  است. در 
اندیشه های واالیی  بارور  امروز سرزمین تشنه و 
ما،  تاریخی  مطالبه ی  و  مبرم  نیاز  سه  که  است 
کنار  در  را  و محیط زیست  آزادی، عدالت  یعنی 
ملزوم  و  الزم  که  مقوله ای  سه  به عنوان  هم 
یکدیگرند و هیچ یک بدون دو دیگر قابل تحقق 

نیستند سرلوحه ی برنامه ی خود قرار دهد.
این  از  پی گیر  دفاع  با  تنها  معاصر  مدرِن  چپ 
متصور  آینده ای  اگر  می کند.  پیدا  هویت  اندیشه 
طبقه ی  شدن  همراه  گرو  در  آینده  این  باشد، 
در  یعنی  تهی دستان،  و  متوسط  اقشار  کارگر، 
مجموع اکثریت عظیم ایرانیان، با این اندیشه ی 

انسانی و رهایی بخش است.

»ترجمان فاجعه«  علی کشتگر

ادامه از صفحه ۸

حد  در  موردی  مطالعات  که  بود  خاطر  این  به 
ارشد  »کارشناسی  های  دوره  همه  در  گسترده 
مدیریت دولتی« گنجانده شد. این شیوه آموزشی 
سال  در  است،  گفتگو  و  سازی  شبیه  برپایه  که 
های پایانی دهه ۱۸۸۰ در مدارس حقوق آمریکا 
در همه مدارس مدیریت  آمد و سپس  به وجود 
محبوبیت یافت، اکنون ویژگی خاص دوره های 

کارشناسی ارشد چینی است.
رخداد  از یک  تربیتی  و  تعلیم  مورد  ساخت یک 
و استفاده از آن در کالس مستلزم دنبال کردن 
کار،  این  بدون  است.  خاص  ای  شیوه  و  روند 
 ، قضات  و  وکال  درسهای  در  تواند  نمی  رخداد 
در چهارچوب آموزش علوم اجتماعی یا سیاست 
های عمومی ساخته و پرداخته شود. مطالعه های 
درباره  درس  های  کالس  در  که  ای  موردی 
موضوع هایی که »حساس« تلقی می شود، مانند 
نابرابری های اجتماعی، فساد و اختالس، سلب 
اجباری، جابجا کردن های مردم،  مالکیت های 
آلودگی، خصوصی سازی منابع سوخت، بیکاری، 
بی ثباتی، ناکارآمدی نظام مالیاتی و غیره انجام 
می شود. به ویژه، اجازه گفتگو درباره این موضوع 
ها از آن رو داده می شود که به تعلیم و تربیت 
در چهارچوب هایی با نقش های از پیش تعیین 
شده می پردازد. در محیط چین، یک کارمند خود 
را در بافتی ساده و به ظاهر کاهش یابنده  مورد 
انتقاد در ایاالت متحده محدود می کند و با انجام 
باز  گفتگو  فضای  متناقض  صورتی  به  کار  این 

می شود.
به این ترتیب، هنگام برگزاری کالس در دانشگاه 
که  »درصورتی  شد:  ارایه  زیر  نمونه   )۲( چینهوا 
اداری  درگیری  یک  با  ای  منطقه  اداره  یک 
داد:  اولویت  باید  گزینه  کدام  به  شود،  رودررو 
گردهمایی  در  شرکت  یا  سیل  از  پیشگیری 
ها؟«. از شاگردان خواسته شده بود که به رابطه 
سلسله مراتبی بیندیشند و در وضعیت گیرکردن 
بین دستور مافوق و ضرورت مداخله در یک امر 
فوری و بی سابقه، مانند خطر جاری شدن سیل 
بگیرند.  موضع  تسه،  یانگ  رودخانه  نزدیکی  در 
یافت:  می  پایان  زیر  های  پرسش  با  مورد  این 
»اگر مدیر دفتر منطقه ای بودید چه می کردید؟ 

گزینه تان چه می بود؟ دالیل آن را شرح دهید. 
آیا سردرگمی قابل اجتناب است؟«. این پرسش 
اندیشیدن  موجب  روایت،  کل  مجموع  در  و  ها، 
درباره  حتی  و  کار،  روند  خاص  کاربرد  درباره 
بدون  قدرت می شود.  مراتب  از سلسله  اطاعت 
این  مقاومت،  یا  تمرد  توصیه  حد  تا  رفتن  پیش 
پرسش ها مسئله داوری آزاد و عقل سلیمی که 
باشد  اداری  راهنمای گزینه های مسئوالن  باید 
پرسش  که  زمانی  ویژه  به  کند،  می  مطرح  را 
شوندگان باتجربه بوده و از وضعیت محل درک 

عمیق داشته باشند.
در این زمان می توان مسئله مناطق تیره و مبهم 
موجود از دهه ها پیش را به میان کشید. مسئله 
اداری و کارکنان حزب  ای که عملکرد دستگاه 
دربرابر  گیری  موضع  که  آن  بدون  کرده،  ایجاد 
پرسش  بازی  طریق  از  برانگیزد.  را  قاعده  یک 
این دریافت حاصل می شود که همه  باز،  های 
گزینه ها مشروع و قابل دفاع است و می توان 
دانشجویان،  کرد.  گفتگو  آنها  درباره  کالس  در 
چین  از  همواره  مشارکت،  از  متفاوت  درجاتی  با 
می  چنان  چیز  همه  اما  زنند،  می  حرف  معاصر 
گذرد که گویی موضوع چیزی فراتر از یک مورد 
درسی نیست. قواعد این روند به بازیگران نقش 
اثرات  که  کند  می  حکم  آن  در  مشخص  های 
متقابل پدیده ها نسبت به هم را درنظر بگیرند. 
توهم،  حاوی  مبادله  این  در  مستمر  چهارچوب 
قابل استناد بودن و حتی تغییر ناپذیر بودن این 
را تسهیل می  تنها گفتگو  استاد  نقش ها است. 
کند، درحالی که شاگردان نظراتی متفاوت درمورد 
می  ابراز  شود  نمی  مربوط  آنها  به  که  وضعیتی 
کنند. می توان بدون داشتن هراس از گذشتن از 
حد مجاز درباره هرچیزی صحبت کرد بدون این 
که شخص توسط دیگر اعضای گروه زیر سئوال 
برود و دلیل معقول این امر این است که درباره 

واقعیت به طور مستقیم صحبت نمی شود.

به  عموما  مــوردی  مطالعه  شیوه  به  آمــوزش 
مفهومی  این  شود،  می  محول   » ها  »بازگشته 
می  کار  به  هایی  چینی  همه  درمورد  که  است 
مانند  آسیایی  سرزمین  یک  یا  غرب  در  که  رود 
ژاپن یا هنگ کنگ درس خوانده و برای ایفای 
بازرگانی  مسئولیت در عرصه های دانشگاهی و 

به کشور بازگشته اند. به لطف این استادان آشنا با 
نظریه های غربی، مطالعه موردی پلی از یک سو 
بین ایده ها و شیوه های بیگانه، و ازسوی دیگر 
قراردادن  و  مطلب  درک  در  دانشجویان  توانایی 
آن در زمینه حرفه ای است. درواقع، بخش عمده 
از آنچه که شاگردان در کالس می آموزند،  ای 
ربطی به آنچه که در دستگاه های اداری خود به 
کار برده اند ندارد. تنها »بازگشته ها« با داشتن 
الزامات  و  مراجع  و  دنیاها  این  هردو  از  شناخت 

آنها می توانند از پس این گذار خطرناک برآیند.
تجربه نخستین ارتقاء مقام ها می تواند به درک 
تغییر جاری در دیوان ساالری چین کمک کند. 
الهام هایی که از خارج گرفته می شود، بدون آن 
که عامل بی ثباتی باشد، عنصری اساسی است. 
دولتی«  مدیریت  ارشد  »کارشناسی  دانشجویان 
این برداشت ها را ملکه ذهن می کنند. ایده ها 
و ارزش هایی مانند مسئولیت، مبارزه علیه فساد، 
ذهنشان حک  در  مدیریت  و حسن  فنی  قابلیت 
می شود. آنها به فرهنگی اداری دست می یابند 
که دامنه نوآورانه آن با ذهنیت پیشین همزیستی 
و تعامل می کند. گذراندن این دوره کارشناسی 
ارشد، به آنها این امکان را می دهد که به منابع 
خارجی دست یابند و خود میزان بهره بردن از این 
منابع را تعیین کنند. همسو با تحوالت سیاسی، 
این میزان می تواند افزایش یافته، کاسته شده یا 

به طور موقت قطع شود.

»ایجاد تحرک در کارها«
»کارشناسی  دوره  آموخته  دانش  پینگ،  وانگ 
ارشد مدیریت دولتی« می گوید: »مفهوم سنتی 
مدیریت امکان پاسخگویی به چالش های ایجاد 
شده در جامعه را نمی دهد. در زمان های پیشین، 
دادگاه  به  ما  میهنان  هم  نزاع،  بروز  درصورت 
مراجعه می کردند. اکنون آنها با میانجیگری آشنا 
شده اند. این که افراد بتوانند اختالف های خود 
صرفه  موجب  کنند،  حل  دولت  دخالت  بدون  را 
جویی در منابع می شود. بنابراین، نقش ما ایجاد 
از  بیشتری  تا شمار  است  مردم  عادات  در  تغییر 
اختالف ها از راه میانجیگری حل شود. همه اینها 
تنها از راه عرضه نظریه های جدید میسر است«.

او ادامه می دهد: »البته، من همیشه نمی توانم از 
همه آنچه که آموخته ام استفاده کنم. این روندی 

آموخته  که  دانشی  لطف  به  اما،  است.  طوالنی 
بر  مدت  دراز  در  کارم  طریق  از  توانم  می  ام، 
آموختگان  دانش  کنم«.  نفوذ  اِعمال  امور  روی 
 capacite(( »این دوره غالبا از واژه »توانایی
کنند.  می  استفاده  چینی(  زبان  به   )nengli
درواقع مدرک تحصیلی به آنها توانایی بزرگی در 
عملکرد و ابزارهایی برای انجام آن و حتی توانایی 
زیادی برای درازمدت می دهد )neng در چینی 
 li به معنای »توانایی«، »مهارت« و »اجازه« و
هم به معنای »نیرو«، »قدرت« و »نفوذ« است(. 
»نظریه  در  که  کند  می  تصریح  پینگ  وانگ 
هایی که در »کارشناسی ارشد مدیریت دولتی«) 
MPA( مطالعه می شود خطوط راهنما برای کار 
است.  اداری  کار دستگاه  در  تحول  ایجاد  و  من 
از  من پس  است.  تغییر  ایجاد  برای  این کمکی 
دریافت مدرک تحصیلی، کارگزینی اداره خود را 
در  تحصیل  برای  همکاران  از  بسیاری  اعزام  به 
این دوره واداشته ام. این مدرک تحصیلی برای 
مفید  چندان  ای  حرفه  تحول  و  شغلی  ارتقای 
نیست، اما من فکر می کنم که کسب آن برای 
ایجاد تحرک در کارهایی که کارمندان می کنند 

بسیار مفید است«.
مدیریت  ارشد  »کارشناسی  دوره  مدرک  کسب 
تجسم  که  دهد  می  امکان  جوانان  به  دولتی« 
»فضیلت« )به چینی de( شوند که یکی از نشانه 
های حسن عملکرد کارکنان حکومت حزبی است 
اما این به دالیلی است که هیچ ربطی به ترتیبات 
ایدیولوژیک کمونیستی ندارد. این دانشجویان با 
مشترک،  های  ارزش  از  بینشی  از  ناشی  قدرت 
قادرند  که  بینند  می  مدرنی  روشنگران  را  خود 
قواعد کهنه و نو را با هم تلفیق کنند. آنها قادر 
خود  ای  حرفه  توسعه  و  مسیر  طی  تطبیق،  به 
در نظامی از شایسته ساالری متکی بر صداقت 
سیاسی هستند که بیشتر برپایه دانش و قابلیت 
جدید  ساالری  دیوان  این  دارد.  قرار  ای  حرفه 
جبهه  همه  در  نقش  ایفای  خواهان  حکومت، 
ها، به حداکثر رساندن بخت پیشرفت اجتماعی، 
این  است.  باشد،  که  هرچه  کشور  گیری  جهت 
که  هایی  موقعیت  بر  اندازی  چنگ  آماده  نظام 
سازی  مدرن  از  ناشی  پویایی  و  آید  می  پیش 

محافظه کارانه است.

آموزش مدیران چینی به شیوه آمریکایی
ALESSIA LO PORTO LEFEBURE نشریه لوموند نویسنده

برگردان شهباز نخعی

از شاعرانه سازی سیاست تا سیاست زدایی  روشن فکرانه

چرا ما به جای عمل فقط حرف می زنیم؟
قربان عباسی

تاجزاده در گفت وگو با ایلنا گفت: »بینید، با اینکه 
در دوره ترامپ هیچ جنگی آغاز نشد، اما در دنیا 
یک تنشی به وجود آمد که با  رفتن او فضا آرام 
بایدن  خوشحالیم،  آمدن  از  ما  نیز  است.  شده 
باز  لغو تحریم ها  برای مذاکره و  راه  اینکه  برای 
فرصت  این  از  باید  دولت  روحانی  است.  شده 
استفاده کند. به نظرم سیاست  کلی نظام هم تایید 

مذاکرات است.«
این که چرا فکر می کند سیاست کلی  او درباره 
اینکه  »برای  گفت:  است،  مذاکرات  تایید  نظام، 
مردم  اقتصادی  مشکالت  دربرابر  نمی تواند 
دولت  به  ایرانیان  اکثر  هرچند  باشد.  بی تفاوت 
در  نیستند،  سیاست هایش  خوش بین  و  آمریکا 
به سمت  و  کرده  باید  مذاکره  معتقدند  عین حال 

تنش زدایی  برویم. 
همچنان که اکثر کشورهای دنیا از روسیه و چین 
پیش  گرفته اند.  را  مسیر  این  پاکستان  و  هند  تا 
وقتی می گویم با آمریکا مذاکره کنیم به این معنا 
اعتماد  داریم.  کشور  این  دولت  که  به  نیست 
آمریکا خوش بین  به  این گونه نیست.  خیر؛ اصال 
نیستیم، همچنان که به انگلیس خوش بین  نیستیم 

خوش بین  خارجی  دولت  هیچ  به  همچنان که  و 
نیستیم.«

تاجزاده درباره جریانی در کشور که مخالف این 
مذاکره  با  که  گفت:  »کسانی   گفت وگوهاست، 
گروهی  هستند:  دسته  دو  می کنند  مخالفت 
اگر  دولت  و  مخالفند  آمریکا  با  مذاکره  با  اساسا 
با  نباید  که  می گویند  بگیرند  در  دست  هم  را 
که  است  این  عقیده شان  کنیم.  مذاکره  آمریکا 
و  مسیر  از  کنیم،  سازش  ایاالت متحده  با   اگر 
نوع  هر  دسته  این  شده ایم.  دور  انقالب  اهداف 
مصالحه ای )مانند قطعنامه5۹۸، قرارداد الجزایر و 
 برجام( را غلط  می دانند. کسی مانند سردار کریمی 

قدوسی قاتل برجام  است  .«
او ادامه داد: »اما دسته دیگری که شامل اکثریت 
نیستند،  مذاکره  مخالف  می شوند  اصول گرایان 
ولی  حرفشان این  است که خودشان باید با آمریکا 
اصالح طلبان.  یا  روحانی  دولت  نه  کنند  مذاکره 
و  کوتاه مّدت  حزبی  منافع  فقط  این  گروه  برای 
می گویند:  نمونه  به عنوان   است.  مهم  جناحی 
نگران هستیم که در مدت باقیمانده به انتخابات، 
قیمت دالر کاهش یابد و این امر  سبب پیروزی 

این  معنای  گردد.  در  انتخابات  اصالح طلبان 
برای شکست  اصالح طلبان  که  است  آن  سخن 
در انتخابات آتی، نباید قیمت دالر و دیگر کاالها 
تا خرداد ۱۴۰۰ کاهش یابد. متاسفانه برای این 

افراد، فقط پیروزی جناح  خودشان مهم است. «
در  مردم  شرکت  عدم  درباره  همچنین  تاجزاده 
نسبی  به طور  قهر  »این  گفت:  ایران  انتخابات 
اتفاق افتاده است. نهاد انتخابات، با ردصالحیت 
نامزدهای مستقل تضعیف  شده است. نمونه بارز 
اقلیت  است.  مجلس  یا  یازدهم  مجلس  آن هم 
راه  در  که  زیادی  موانع  به دلیل  آن  بر  افزون 
و  کرده  ایجاد  انتخابی  نهادهای  خدمات رسانی 
شما  نامزد  به  فرضا  می گویند  بسیاری  می کنند، 
رأی دادیم، این رئیس جمهور چه کاری می تواند 
بکند وقتی که تقریبا تمامی تصمیمات  ریزودرشت 
بنزین  قیمت  افزایش  و  خرید  واکسن  از  نظام، 
سخت  هسته  را  و...  آمریکا  با  مذاکره  تا  گرفته 
قدرت اخذ می کند؟ بنابراین چرا باید دولت را ما 
تشکیل بدهیم؟ بهتر است که دولت را هم خود 
عهده  بر  آن  مسئولیت  تا  تشکیل  دهند  ایشان 

خودشان باشد. «

تاجزاده: سیاست کلی 
نظام جمهوری اسالمی 

مذاکره با آمریکاست

ادامه از صفحه ۷
یک اوج ادبیات داریم که دهه ۴۰ است و یکی 
دیگر سال 5۸، در این دو دوره مردم دنبال دانستن 
به  شباهت هایی  چه  دوره  دو  این  خواندن اند.  و 

لحاظ معنایی و ساختارگرایی با هم دارند؟
عده زیادی در این دو دوره کتاب می خوانند اما 
باز هم نه همه مردم. قشر خاصی از مردم دنبال 
کتاب و دانستن اند. ادبیات از دهه ۴۰ به بعد اوج 
داستان های  و  شعرها  می کند.  تجربه  را  خودش 
به  نویسندگانی  می شود.  چاپ  و  نوشته  موثر 
دارند  گفتن  برای  تازه  که حرفی  می آیند  میدان 
ادبیات  عرصه  در  پیشرفت شان  روز  به  روز  و 
داستانی و نقد محسوس است. چرا که از گذشته 
و ادبیات مشروطه، اگر آنجا را سرچشمه بدانیم، 

فاصله ها گرفتند.

»سووشون« دانشور خیلی نظرگیر بود و از این اثر 
به خوبی استقبال شد. آثار دیگری از نویسندگان 
زنده یاد  و  دولت آبادی  محمود  مانند  اول  تراز 
مخاطبان  می رسید.  چاپ  به  گلشیری  هوشنگ 
آثار این عده هم جوان هایی بودند که می خواندند 
میان  این  در  مجله هایی  بودند.  جست وجوگر  و 
آثار  و  نقد می کرد  را  آثار  این  منتشر می شد که 

زیبایی هم در همین مجله ها منتشر می شد.

یکی از کسانی که نقد جدی را راه انداخت رضا 
عبدالعلی  به  می توان  دیگران  از  بود.  براهنی 
بزرگان  از  بسیاری  آثار  که  کرد  اشاره  دستغیب 
کشید.  نقد  جرگه  به  دوران  همان  در  را  ادبیات 
در  یا  سیاه«  و  »سپید  در  را  شعر  صفحات 
»روشنفکر«، مشیری و امثالهم بر عهده داشتند 
و کسانی در رأس کار بودند که به این نوع کار 
بها می دادند. اما در عین حال همانطور که اشاره 
داشت.  وجود  هم  قرمز  خطوط  و  سانسور  کردم 
شخص  دستور  به  ادبی  مجالت  از  سلسله ای 
اعتراض جریان های  تعطیل شد که مورد  هویدا 
دیگر  انقالب  وقوع  با  گرفت.  قرار  روشنفکری 
بلکه  نبودند   میدان  میانه  در  روشنفکران  صرفًا 
کوتاه  تحلیل  پیوستند.  یکدیگر  به  مردم  آحاد 
من قطعًا تحلیل کافی و وافی نیست اما هستند 
کسانی که در کتاب های پژوهشی خود ریشه های 

فرهنگی انقالب را بررسی و واکاوی کرده اند.

را  انقالب  نسل  بزرگ ترین های  یا  بزرگ ترین 
کدام نویسندگان می دانید؟

به هیچ عنوان موافق این رأی نیستم که یک دو 
سه نفر را نام ببرم.

اگر بخواهید ۱۰ تن را نام ببرید چطور؟ نام چه 
کسانی بر زبان شما جاری می شود؟

نزنم. شعر مدعیان  را  این حرف  است که  حیف 
را  خودش  خاص  منتقدان  و  پژوهشگران  و 
بخواهیم  اگر  داستانی  ادبیات  اما در عرصه  دارد 
خارج شد.  انحصار  از  نویسندگی  بگوییم،  سخن 
روستایی  در  دخترخانم  فالن  که  می بینید  شما 
چاپ  داستانی  مجموعه  است  ممکن  دورافتاده 
زیبا  بسیار  باشد که  نوشته  داستان هایی  یا  کرده 
و قلمش قابل احترام و تأثیرگذار است. می خواهم 
نداریم  خالصه کنم و بگویم که دیگر یک رود 
می ریزند.  دریا  به  که  هستند  رودخانه هایی  و 
نویسندگی مانند قبل از انقالب در تیول و انحصار 
عده خاصی نیست. نمی توان 5، ۶ یا ۱۰ کتاب و 

مجموعه داستان را نام برد و نقد کرد.

شاید به جرأت بتوان گفت که غفلت من نویسنده 
است که مجموعه داستانی در فالن شهر دورافتاده 
منتشر شده که حرفه ای است اما من هنوز آن را 
نخوانده ام یا به دستم نرسیده است. اگر بخواهیم 
دانه هایی  بگویم  باید  بازگردیم  انقالب  صدر  به 
که آن روزگار کاشته شده در حال حاضر درخت 
تنومندی است. با ضرس قاطع می خواهم بگویم 
ادبیات انقالب اسالمی با حدود و ثغور مشخص 
دایره  این  در  دارد و هست.  بن مایه هایش وجود 
دیگر نمی توان چند نام برد و گفت که همه چیز 

تمام شده است و به این نام ها محدود می شود.

بیشتر  برای شکوفایی  توصیه خاصی  و  پیشنهاد 
ادبیات انقالب اسالمی دارید؟

باید برای روشن تر شدن ادبیات انقالب اسالمی، 
در  مدام  باید  شود.  انجام  گسترده  پژوهش هایی 
ما  پرداخت.  نظر  تبادل  و  بحث  به  عرصه  این 
آنچه  می کنیم.  افتخار  خود  پیشینه  به  همواره 
پس از مشروطه نوشته شد و به شکل مکتوب در 
اختیار ما قرار گرفت، با حضور قاطع نویسندگانی 
آنها  یافت.  و جال  و صیقل  بزرگ، شفاف تر شد 
آثار در خور تحسینی از خودشان به جا گذاشتند 

اما پس از انقالب بر این آثار افزودند.

آن بخش از ادبیات انقالب اسالمی که به دفاع 
مقدس و شهدا ارتباط می یابد، به گمانم حاصل 

سال ها اندیشه است و فوران تفکر پشتش نهفته 
ایستا  که  را  جوانی  حتی  ادبیات  نوع  این  است. 
مطالعه  به  و  شود  زمینه  این  وارد  اگر  باشد، 
ادبیات  نوع  این  کرد.  خواهد  متحول  بپردازد، 
اندیشه و  به  را  امروز  در یک کالم، جوان نسل 
عمیق اندیشیدن ترغیب می کند. به همین دلیل 
انقالب  ادبیات  بستر  در  امروز  تا  آنچه  هر  به 
این چهار دهه  در  اسالمی خلق شده خوشبینم. 
و  انقالب  ادبیات  بر  هم  متعدد  آسیب های  البته 
به  باید  خود  در جای  که  است  وارد  آن  حواشی 
نویسندگانی  شود.  آسیب شناسی  مناسب  شکل 
را  بزرگی  وزنه های  آثار،  آفرینش  با  که  داریم 
که  نکنیم  فراموش  مجموع  در  اما  برمی دارند. 
نویسندگان ما نویسندگان روزهای تعطیل اند. به 
این معنا که باید وقت صرف گذران معیشت شان 
هم بکنند. گاه برخی نویسندگان حرفه ای ما باید 
در عرصه های فرهنگی دیگر کار کنند و در این 
همین  به  می کنند.  مسئولیت  احساس  عرصه ها 
دلیل به فرض باید بخشی از زمان و وقت خود را 

صرف تولید فضای مجازی کنند.

اگر به دو دهه نخست ادبیات انقالب بازمی گشتید، 
و قدرت تغییر داشتید، چه می کردید؟

و  مفید  مجله های  که  دارم  را  روزهایی  حسرت 
پرباری مانند »ادبیات داستانی« و »اصحاب قلم« 
که به طور حرفه ای به ادبیات داستانی اختصاص 
و  می رسید  دستم  به  و  می یافت  انتشار  داشت، 
من هم با اتشیاق فراوان آن را می خواندم. جای 
خالی این نشریات امروز به چشم می خورد. چون 
باید  می کنم  داستانی  ادبیات  تدریس  همواره 
برای  شایسته ای  و  بایسته  جای  شاید  بگویم 
این  در  کوتاه  داستان  به  عالقه مندان  و  جوانان 
نویسنده  یک  شاید  نشود.  پیدا  وانفسا  روزگار 
خودش  کوتاه  داستان  دهمین  حرفه ای  تقریبًا 
دیده  جایی  همچنان  اثرش  اما  باشد  نوشته  را 
که  مجله هایی  که  بگویم  می خواهم  نمی شود. 
یکباره  به  بود،  ایستاده  باالی سرش  دانشمندی 
مجله ها  این  باید  شده اند.  محو  اخیر  دهه  در  و 
دوباره رونق بگیرند، نه اینکه شاهد باشیم فضای 
مجازی و به فرض اینستاگرام در این بین رشد 
کند و بزرگ و بزرگ تر شود و به شکل درست 
نپردازد.  این عرصه  به  و حسابی و حرفه ای هم 
همه در حال نوشتن اند اما در کنار همه اینها جای 
خالی مجله های تخصصی بیش از پیش احساس 

می شود.

گفت وگو با راضیه تجار درباره ادبیات 
داستانی ایران پیش و پس از انقالب 

سووشون نظرگیر بود
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