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اه کلید حل مشکالت کشور

معضالت اقتصادی همچون گسترش فساد و واسطه گری و تضعیف 
بنیه تولید در کنار رونق بخش های نامولد اقتصاد، ریشه در مشکالت 
عمیق تری دارد که بنیادی ترین آنها به ســاختار ضد تولیدی اقتصاد 

ایران باز می گردد.
ســاختار ایران، به واسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی 

به گونه ای شــکل گرفته که به جای حمایت از بخش های مولد، مشــوق فعالیت های نامولد 
شــده و با توجه به این شــرایط، بخش های تولیدی ایران در شــرایط نا مساعدی قرار دارند. از 
این رو سرمایه گذارانی هم که به دنبال فضای امن و پرسود برای سرمایه گذاری می گردند با 
مشاهده مشکالت موجود، فضا را برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و مولد مناسب 

ندانســته و ســرمایه های خود را به بخش های پرسود و اغلب نامولد انتقال می دهند.
در کنار چالش هایی که همواره مطرح می شــود، چند آفت بیشــترین اثر را در ایجاد مانع برای 
تولید و سرمایه گذاری در ایران داشته که شامل »محیط کسب و کار نامناسب، نوسانات نرخ 

ارز، قاچاق، فســاد و قوانین دست و پاگیر« است.
محیط�نامناسب�کسب�و�کار���

محیط کســب وکار نامناســب یکی از موانع پیش روی تولید اســت، محیط کسب وکار مناسب 
از حداقل هــای موردنیــاز برای تولید در هر کشــوری به حســاب می آیــد که خارج از کنترل 

بنگاه های تولیدی است.
اجــرای قانــون بهبود مســتمر محیط کســب وکار و پرهیز از تصویــب هرگونه قانون مخل 
کســب وکار، شــفافیت سیاســت های دولت و تخصیص بهینه منابع مالی ازجمله راهکارهای 

بهبود محیط کســب وکار محسوب می شوند.
قوانین�دست�و�پاگیر���

یکی دیگر از موانع بر ســر راه تولید وجود قوانین دســت و پاگیر و زاید و بوروکراســی پیچیده 
اســت به طوری  که در پروســه تولید نه ادارات مربوطه می توانند از این قوانین در برابر تولید 

کننده کوتاه بیایند و نه چنین قوانینی برای تولید کننده مفید اســت.
تعدد در صدور بخشنامه های متناقض جز این که سد راه رونق اقتصادی و تولید می شود نتیجه 
مثبتی ندارد اما گاهی وجود چنین قوانینی تولید کننده داخلی را در ادامه راه دلســرد کرده به 

طوری که عطایش را به لقایش می بخشــد و از ادامه کار منصرف می شــود.
�نوسانات�نرخ�ارز���

در کنار عوامل مذکور از نوسانات نرخ ارز همواره به عنوان یکی از عمده چالش های بخش تولید 
و سرمایه گذاری یاد می شود؛ نوسانات نرخ و غیرقابل پیش بینی بودن بازار در شرایط فعلی از 
بزرگترین معضالت بخش تولیدی است و از طرفی در چنین شرایطی ریسک سرمایه گذاری 

بســیار باال رفته و کمتر کســی حاضر می شود سرمایه خود را بلوکه کند.
قاچاق���

قاچاق آفت دیگر تولید و ســرمایه گذاری اســت؛ اما برای عبور از چالش قاچاق شناســایی 
شــاه  راه های اصلی ایجاد انگیزه برای قاچاق و رفع آنها از جمله اصالح نظام تعرفه، کاهش 
و هدفمندســازی معافیت های حقوق ورودی، تســهیل هرچه بیشتر روند امور اجرایی واردات 
و صادرات قانونی کاال، اتخاذ سیاســت های مناســب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص ارز به 
منظور منطقی کردن قیمت تمام شــده واردات در مقایســه با قیمت محصوالت تولید داخلی 

در این رابطه پیشنهاد می شود.
در نهایت باید گفت نتیجه رونق تولید رشد اقتصادی کشور خواهد بود، رشد اقتصادی کشور 
هم مســتلزم ایجاد اشــتغال اســت؛ وقتی تولید در کشور فعال شــود، چرخه ی اقتصاد کشور 
هم فعال خواهد شــد و کاالی بیشــتری مبادله و مصرف می شــود که نتیجتًا معیشت عمومی 

هم بهتر می شود.
از  رو می توان کلید اصلی حل مشــکالت کشــور را برداشــتن موانع تولید ملی و تحریک تولید 

و رونق بخشــیدن به آن دانست.
*عضو�هیات�نمایندگان�اتاق�تهران  
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 این روزها بحث بر سر تنش میان ایران و امریکا 
نقل محافل شــده اســت. مقامات کشورهای 
مختلف به ایران می آیند یا مقامات ارشــدمان 
از جملــه محمد جواد ظریف، رئیس دســتگاه 
دیپلماســی ما به کشورهای مختلف می رود تا 
در این وضعیت ســخت کشــور راه حلی برای 
کاهــش فشــارها که عمدتًا منبــع اصلی آن 

ایاالت متحده است، یافت شود.
در طول هفته های اخیر مقامات 
کشــورهای مختلف یا به ایران 
آمده انــد یــا بــه تهــران پیام 

فرستاده اند که حاضر به میانجی 
گــری میان ایران و امریکا هســتند. 

میانجــی گری نه برای حل مشــکالت بلکه 
برای این که مبادا جنگی میان امریکا و ایران 

دربگیرد.
بــا وجــود این که هــم ایران و هــم ایاالت 
متحــده هر دو تاکید کرده اند و در مصاحبه ها 
و مناسبت های مختلف گفته اند که دنبال جنگ 
نیستند اما کشورهای منطقه از تحرکات جاری 
و اظهاراتــی که بر خالف اظهارات آرام بخش 
بــرای دوری از جنگ زده می شــود، نگرانند 
و دائمــًا از میانجی گــری برای کاهش تنش 
صحبت می کنند. از ژاپن در شــرق دور تا قطر 
و عمان و عراق، و آلمان در قلب اروپا، همگی 
صحبــت از میانجی گری میان ایران و امریکا 
با هدف کاهش تشــدید تنش می زنند و البته 
در این میان، از ســطح روابط اقتصادی خود با 

ایران نیز به سرعت می کاهند.
در این میان گویا صورت مساله گم شده است. 

همــه از میانجی گــری برای کاهش احتمال 
درگیــری نظامی می گوینــد، در حالی که به 
این حقیقت توجه نمی کنند که ایاالت متحده 

تهدیدهــای نظامی خود علیه ایران 
را زمانی تشدید کرده است 

که به فاصله بســیار 

کوتاهی قبل 
از آن، تحریم های شدیدی را 

علیه ایران اعمال کرد.
 از لغــو معافیت هــا 
بــرای خریــد نفت 
توســط  ایــران 

خریدار  کشــورهای 
نفت کشــورمان تا فاصله کوتاهی 

بعد  از آن، اعمال تحریم فلزات، 
فشارهایی بودند که طرف 

امریکایی تالش کرد از 
لحــاظ اقتصادی به 

اوج برساند. بعد 
از آن بــود 

کــه 

طرف امریکایی ســراغ تهدید نظامی آمد.

بحث میانجی گری میان ایران و امریکا 
و پاک شدن صورت مساله

سید علی موسوی خلخالی
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 در حالــی که امریکایی ها دائمًا تاکید می کنند 
دنبال جنگ نیستند، ارسال تجهیزات مختلف 
نظامی به منطقه از جمله خلیج فارس و دریای 
عمان به ویژه ارســال نــاو هواپیمابر آبراهام 
لینکلــن و جنگنده های بی 52 و اعزام 1500 
نیروی نظامی سبب شده است تا بحث میانجی 
گــری میان ایران و امریکا به مســاله نظامی 
محدود شــود و همــه طرف ها تالش هایی را 
برای مهار تشدید بحران نظامی آغاز کنند. در 
حالی که به این مساله توجه نمی کنند که در حال 

حاضر مســاله جنگ مطرح نیست که با 
وجود بسیج سالح های رنگارنگ 

نظامی همچنان احتمال وقوع 
آن، حداقل در کوتاه مدت، بعید 
است. بلکه آن چه مطرح است و 

ایران را آزار می دهد تحریم های 
که  امریکاســت  یکجانبــه 

کشــورها را تحــت 
فشار گذاشته 

از تعامالت اقتصادی با ایران دست بکشند. در 
ایــن بحبوحه هند اعالم می کند برای احترام 
به شــراکت با ایاالت متحده و به خواسته این 
کشور واردات نفت خود را از ایران قطع می کند 
و ترکیــه نیز اعالم می کنــد که امریکا متحد 
اســتراتژیک آن اســت و برای همین آنکارا 
واردات نفــت خود را از ایران متوقف می کند. 
گویی کسی دغدغه تحریم های ایران را ندارد، 
فقط به این فکر می کند مبادا جنگ در بگیرد. 
که البته هزینه های جنگ بســیار باالتر از حد 
تصور است و هیچ کس نمی تواند تبعات سخت 
آن را برای کشور و منافع خود منکر شود.

 بــه عبــارت دیگــر میانجی گری 
می کنند تا بــه قول مثل معروف 
»مــرگ را بگیرنــد تا به تب 
راضی شــویم«، استثنا 
هم ندارد شــامل 

همه می شود.
اروپایی هــا 
در  مثــاًل، 
بر  حالــی 
لــزوم حفظ 

خویشــتنداری و کاهــش ســطح تنش ها و 
اجتنــاب از هر جنگی صحبت می کنند و آن را 
بــه ضرر منافع و امنیــت اروپا می دانند که به 
نظر می رســد از وظیفــه اصلی خود که همانا 
پیگیــری مطالبات اقتصــادی ایران از برجام 

است، دور شده اند. 
گویــی بحــث جنگ امریکا بــا ایران، همان 
بهانه ای بوده که دنبالش می گشــتند تا خود را 
از مســئولیت پیگیری مسائل اقتصادی رابطه 
با ایران مطابق برجام رها کنند.حاال که گزینه 
نظامی همه را ترسانده و همه احساس می کنند 
که جنگ فقط به ایران ضربه نمی زند بلکه دود 
آن در چشم تمام کشورهای حاضر در نیمکره 
شرقی اقیانوس اطلس می رود و همه را درگیر 
می کنــد، باید کاری کرد هزینه های پیروی از 
تحریم هــای اقتصادی ایــران نیز برای همه 

قابل لمس شود.
 قرار نیســت ایران از همه حقوق اقتصادی و 
اجتماعــی و امنیتی خود بگذرد صرفًا به خاطر 
این که منافع امنیتی – اقتصادی کشــورهای 

دیگر تأمین شود.
 بایــد همه درک کنند اگر هزینه جنگ نظامی 
با ایران ســنگین است هزینه جنگ اقتصادی 
نیز ســنگین خواهد بود و هیچ کس نمی تواند 

کاماًل از آن مصون بماند.
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علی�رغم�آن�که�در�ظاهر�مســئله�پررنگ����
شــدن�ســایه�تنش�نظامی�ایاالت�متحده�
آمریکا�و�جمهوری�اسالمی�ایران�به�برجام�و�
توان�موشکی�و�مسائلی�از�این�دست�مربوط�
می�شــود،�اما�در�کنار�آن�برخی�معتقدند�که�
می�توان�رفتار�اخیر�واشــنگتن�را�در�راستای�
ایجاد�بسترهایی�برای�رونمایی�از�معامله�قرن�
با�تحت�فشــار�قرار�دادن�نیروهای�مخالف�با�
این�طــرح�از�جمله�ایران�تعبیر�کرد؛�در�این�
راســتا�اخیراً�ترامپ�به�اعزام��1500نیروی�
نظامی�به�خاورمیانه�دســتور�داد.�از�نگاه�شما�
ایــن�ارزیابی�تا�چه�اندازه�به�واقعیت�منطقه�

نزدیک�است؟
آنچه مسلم است به این واقعیت باز می گردد که 
تحوالت خاورمیانه یقینًا بدون ارتباط با همدیگر 
نیســتند و می توان با بررســی عمیق تر به این 
مهم رســید که اقدامات بازیگران منطقه ای و 

فرامنطقه ای در تحوالت غرب آسیا به شدت اثر 
گذار است. از این رو به همان میزان که مسئله 
فعالیت های هسته ای ایران، توان موشکی، نفوذ 
منطقه ای تهران و نظایر آن در نگاه دونالد ترامپ 
به ایران و تحوالت اخیر در خاورمیانه مؤثر است، 
یقینًا بحث افزایش امنیت اسرائیل و به تبع آن 
رونمایــی از معامله قرن نیز اثرگذار خواهد بود 
و می توان این گونه گفت که بخشــی از دالیل 
و اهــداف کاخ ســفید از افزایش تنش با ایران 
بسترسازی برای رونمایی از معامله قرن است. 
به خصوص که یکی از ریشه های بحران و تنش 
در خاورمیانه در هشت دهه اخیر مسئله فلسطین 
است؛ به گونه ای که بعد از جنگ جهانی دوم اکثر 
تحوالت منطقه غرب آسیا به صورت مستقیم یا 
غیر مستقیم نشئت گرفته از تحوالت فلسطین 
بوده اســت. از این رو احتمال دارد برای عادی 
ســازی مناســبات اعراب و اسرائیل، آمریکا به 

دنبال افزایش تهدید ایران و بزرگنمایی خطرات 
نفوذ منطقه ای تهران در خاورمیانه باشد تا بتواند 
با تعریف دشــمنان مشــترک در میان اعراب و 
اســرائیل شرایط را برای نزدیکی این دو محور 
علیــه تهــران به عنوان مخالــف و مانع جدی 
رونمایــی از معامله قرن مطرح کند. به عبارت 
دیگر تمام بحران ناشــی تنش ایران و آمریکا، 
بستر الزم برای رونمایی از معامله قرن را شکل 

داده است.
البتــه ایــن اقدامات دونالد ترامــپ به معنای 
موفقیت او نخواهد بود. چرا که اساســًا مســئله 
فلسطین، مســئله پیچیده ای است که روسای 
جمهــور ایاالت متحــده آمریکا تاکنون موفق 
به حل و فصل نهایی آن نشــده اند. از این رو به 
نظر نمی رسد که دونالد ترامپ هم بتواند در این 
فاصله کوتاه تا انتخابات ســال 2020 موفق به 
حل و فصل این پرونده در سایه معامله قرن شود. 

طی�گفت�و�گویی�تفصیلی�با�سفیر�اسبق�ایران�در�مالزی�و�یونان�بررسی�شد

 سه عامل اصلی سیاست های
تنش آمیز ترامپ علیه ایران

عبدالرحمن فتح الهی

در چند وقت اخیر تحلیل های جدی دال بر ارتباط بسترســازی برای رونمایی از معامله قرن و افزایش امنیت اســرائیل با سیاســت های 
تنش آلود ایاالت متحده آمریکا با ایران مطرح شده است؛ اما به واقع این در سایه اقتضائات منطقه تا چه اندازه می تواند واقعیت داشته باشد؟ 
برای بررسی اهداف و مقاصد واشنگتن از انجام تحرکات منطقه ای در خاورمیانه و ارتباط آن با بسترسازی به منظور رونمایی از معامله قرن، 
گفت و گو با قاســم محب علی، ســفیر اســبق ایران در مالزی و یونان، رئیس ســابق اداره کل خاومیانه وزارت امور خارجه و کارشــناس مسائل 

خاورمیانــه و جهان را در ادامه از نظر خواهید گذراند.
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به خصوص که تصمیمات وی به منظور افزایش 
حمایت از اسرائیل تنش ها و حساسیت های جدی 
را در میان اعراب، به ویژه فلسطینیان ایجاد کرده 
است. از به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر 
جوالن تا انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت 
المقدس و به رســمیت شناختن قدس اشغالی 
به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل همگی دایره 
حساســیت ها را علیه ترامپ افزایش داده است. 
اما از آن ســو به دلیل این که دونالد ترامپ به 
حمایت جدی البی صهیونیســتی در انتخابات 
پیــش رو نیــاز دارد یقینًا تا پایان ســال 201۹ 
وی باید بتواند شرایط را برای دستیابی به یک 
دســتاورد مهم در مسئله فلسطین شکل دهد. 
لذا کاخ ســفید به دنبــال افزایش تنش خود با 

ایران اســت که به واســطه آن مخالفان معامله 
قرن به حاشــیه کشیده شوند. این مسئله برای 
دونالــد ترامــپ از آن درجه از اهمیت برخوردار 
اســت که حتی دســتور اعزام 1500 نفر نیروی 
نظامــی بــه خاورمیانه را عالوه بر اعزام ناوها و 
بمب افکن ها را داده اســت که در صورت نیاز 
با افزایش سایه جنگ بر ایران موفق به تحقق 

اهداف خود شود.
البتــه در کنار آن یک اتفاق مهم دیگر نیز روی 
داده است و آن هم کسب منافع مالی و سودهای 
کالن بــرای کمپانی های نفتی و تســلیحاتی 
آمریکا در سایه اقدامات دونالد ترامپ است. به 
هرحال همین کمپانی ها از مهم ترین بازیگران 
انتخابات ریاست جمهوری در طول تاریخ ایاالت 

متحده آمریکا بوده اند. پس دونالد ترامپ برای 
کســب حمایت این کمپانی ها هم دایره تنش 
در خاورمیانه را افزایش داده اســت تا اعراب به 
ســمت خرید سالح بیشتر از آمریکا تمایل پیدا 
کننــد. یعنــی عماًل در این تنش ایاالت متحده 
آمریکا با ایران منافع البی های صهیونیستی و 
امنیت اســرائیل و سودهای کالن کمپانی های 
نفتی و تسلیحاتی آمریکایی به صورت همزمان 
برآورده می شود. بنابراین مسئله مناقشه ایران و 
آمریکا پروسه ای است که از ابعاد مختلف، سود 
بســیار زیادی برای دونالــد ترامپ دارد و یقینًا 
تــا ســال 2020 به صورت کــج دار و مریز این 
 مناقشه از سوی کاخ سفید پی گرفته خواهد شد.
اگر�چه�در�بررســی�دالیل�ســبد�تحوالت�
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خاورمیانه�به�فروش�سالح�به�اعراب،�افزایش�
امنیت�اسرائیل،�رونمایی�از�معامله�قرن�و�باال�
بردن�هزینه�رقبای�آمریکا�به�خصوص�ایران�و�
غیره�اشاره�داشتید،�اما�در�یک�اولویت�بندی�
به�واقع�کانون�تحوالت�در�غرب�آسیا�از�کدام�

هدف�کاخ�سفید�ناشی�می�شود؟
ببینیــد نکته ای که نباید فراموش کنیم به این 
بازمی گــردد که دولــت کنونی ایاالت متحده 
آمریکا معتقد است این کشور به واسطه عملکرد 
روســای جمهور پیشــین در حال افول قدرت 
اقتصادی و نظامی خود در جهان اســت و به 
همــان میزان کشــورهایی مانند چین، هند، 
برزیــل، اتحادیــه اروپا و نظایــر آن در حال 
افزایش قدرت و نفوذ خود در جهان هستند. لذا 
دونالد ترامپ از نگاه خود با این دست اقدامات 
بــه دنبال باال بــردن نفوذ منطقه ای و جهانی 
آمریکا از ابعاد مختلف اســت تا بتواند ذیل آن 
صنایع ســنگین ایــاالت متحده مانند صنعت 
نفت و تســلیحات را رونق ببخشد و به واسطه 
آن مســئله اشــتغال را حل کند. پس می بینید 
این مسائل به یکدیگر ارتباط دارند و در نهایت 
زنجیره تحوالت خاورمیانه را هم شــکل داده 
است. یعنی به واسطه همین تنش آفرینی های 
ترامپ با ایران اســت که اکنون قدرت آمریکا 
در منطقــه در برابر رقبایش افزایش پیدا کرده 
اســت؛ به صورت مرتب سالح های مختلف را 
به کشــورهای عربی می فروشد؛ برنامه های 
مختلفــی را برای حمایت از اســرائیل مطرح 
می کند تا بتوانــد همزمان حمایت البی های 
صهیونیستی و کمپانی های تسلیحاتی و نفتی 
را از خود داشــته باشــد و به موازاتش اقتصاد 
آمریکا را هم رونق ببخشــد. پس نمی توان در 
این اولویت بندی عنوان داشت که یک مسئله 
خــاص در اقدامات دونالد ترامپ در خصوص 
خاورمیانه مؤثر بوده است. همان گونه که جنگ 
تجاری و رقابت های جدی تعرفه ای آمریکا با 
اتحادیه اروپا، چین و یا خروج از برخی معاهدات 
مهم اقتصادی و زیســت محیطی هم می تواند 
در همیــن قالب بــرای افزایش قدرت ایاالت 
متحــده، آن هــم از نگاه دونالد ترامپ تعبیر و 
تفســیر شــود. پس یک منازعه و تقابل جدی 

بزرگ در حال شــکل گیری است که ذیل آن 
می توان تنش های مختلف در آســیای جنوب 
شــرقی، خاورمیانه، شــمال آفریقا و آمریکای 

التین مانند ونزوئال را تعبیر و تفسیر کرد.
به�تحوالت�خاورمیانه�اشــاره�شد،�نکته����

مهمــی�که�وجــود�دارد�این�اســت�که�در�
تاریــخ�روابط�اعراب�و�اســرائیل�تا�به�این�
حد�و�اندازه�مناســبات�دو�طرف�آشکار�نبوده�
اســت.�آیا�می�توان�عنوان�داشت�که�دونالد�
ترامپ�و�برخی�از�بازیگران�منطقه�همسو�با�
سیاست�های�کاخ�سفید�توانستند�در�سایه�
تعریف�جمهوری�اســالمی�ایران�به�عنوان�
دشمن�مشترک�اعراب�و�اسرائیل،�زمینه�را�
برای�آشکارسازی�این�روابط�شکل�دهند؟

ایــن نکتــه مهم شــما هم ذیل همــان نگاه 
دونالد ترامپ تعبیر و تفســیر می شــود. کاخ 
ســفید اکنون به ظرفیت و پتانســیل سیاسی 
و اقتصادی کشــورهای عربی حاشــیه خلیج 
 فــارس بــه شــدت نیازمند اســت. چون از 
یک سو با فروش سالح در قالب ایران هراسی 
ســودهای زیادی را متوجه آمریکا می کند و از 
آن طــرف با نوعــی بزرگ نمایی تهدید ایران 
برای کشــورهای عربی، زمینه اجماع جامعه 
عربی را علیه تهران و به موازاتش عادی سازی 
مناســبات اعراب و اسرائیل را شکل می دهد. 
یعنی کاخ سفید با یک تیر همزمان چند نشان 
را هــدف قرار داده اســت. اکنون هم با زمینه 
ســازی در خصــوص رونمایی از معامله قرن، 
مســئله ایران هراسی و تشدید تهدید ایران در 

خاورمیانه به اوج خود رســیده است. به همین 
واســطه کاخ سفید ســعی داشته است جامعه 
عربی و جهان اســالم را به ســمت و ســویی 
بکشاند که به جای حساسیت بر عادی سازی 
روابط اعراب و اســرائیل، تهدید ایران را جدی 
قلمداد کنند. البته در این میان برخی از اقدامات، 
رفتارها و مواضع ما هم بی تأثیر نبوده است. ما 
باید با یک هوشــمندی سیاسی و دیپلماتیک 
به جای اینکه این کشــورهای عربی حاشــیه 
خلیــج فــارس را از خود دور کنیــم آنها را به 
دوســتان خود تبدیل کنیــم؛ یا حداقل کاری 
نکنیم که این بازیگران منطقه ای به دشــمنان 
جــدی ایران بدل شــوند. اکنون کار به جایی 
رســیده که دشمن شــماره یک جهان اسالم 
یعنی اسرائیل به حاشیه رفته و به جایش تهدید 

ایران مطرح شده است.
اما�به�نظر�می�رســد�که�برخی�تحوالت����

مانند�حمله�به�بنــدر�فجیره�امارات�متحده�
عربی�و�یا�حمله�راکتی�به�ســفارت�آمریکا�
در�بغــداد�به�نام�ایران�روی�داده�اســت�تا�
تهدیــد�امنیتی�در�منطقه�شــکل�بگیرد.�آیا�
شــما�معتقدید�که�برنامه�ریزیای�پشت�این�

تحوالت�علیه�تهران�نیست؟
ببینید هنوز مشــخص نیســت که بازیگران 
واقعی پشت این تحوالت چه کسانی هستند. 
اما در این جا مهم تبعات و هزینه های آن برای 
جمهوری اســالمی ایران است. ما به واسطه 
برخــی از اقدامات و مواضع خود در گذشــته 
این ســابقه فکری را در جامعه شــکل داده ایم 
که این دست اقدامات می تواند از جانب ایران 
هــم روی دهد. اگرچه مســئله حمله به بندر 
فجیره و یا حمله راکتی به ســفارت آمریکا در 
بغداد اتفاق شگرف و نقطه عطف در تحوالت 
خاورمیانــه نخواهد بود، اما می تواند به عنوان 
تهدیــدات ُخرد امنیتی، زمینــه را برای اعزام 
نیروها و ادوات و تســلیحات نظامی آمریکا به 
خاورمیانه و افزایش هزینه های تنش سیاسی و 
دیپلماتیک با ایالت متحده را برای ایران شکل 
دهد و این همان چیزی اســت که کشــورهای 

عربی هم به دنبال آن هستند.

دونالد ترامپ برای کسب 
حمایت این کمپانی ها هم 
دایــره تنش در خاورمیانه 
را افزایــش داده اســت تا 
اعــراب به ســمت خرید 
ســالح بیشــتر از آمریکا 

تمایل پیدا کنند.
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تصویــب الیحه شــفافیت در هیأت دولت که در 
روزهای گذشته خبرساز شد، برای تبدیل شدن به 
قانون باید مراحل و فرایند خاص خود را پشت سر 
بگذارد. طبیعی اســت که تبدیل شدن این الیحه 
به قانون پس از طی مســیرآن از مجلس شــورای 
اسالمی و تائید شورای نگهبان امکان پذیر است.

در این بحث آنچه الزم است به آن اشاره شود، این 
است که در جهان امروز که از آن به عصر اطالعات 
نام برده می شــود، اطالعات و اخبار را در عرصه 
عمومی نمی توان از دید مردم مخفی نگه داشت. 
کشــورهایی که این عرصــه را محدود می کنند، 
کشور و مردم شان را مورد جفا قرار می دهند. فراهم 
کردن زمینه برای جریان آزاد و شفاف اطالعات، 
باعث می شــود که بسیاری از تاریکخانه هایی که 
در حوزه های مختلف به رانت خواری در ســطوح 
گوناگون مشــغولند و تملــک انحصاری بعضی 
از عرصه هــا را در اختیار دارند، با مشــکل مواجه 
شوند. خوشــبختانه دولت دراین الیحه شفافیت 
به نکاتی خوبی توجه کرده است؛ اینکه اطالعات 
ســری و محرمانه دولتی با گذشــت ۳0 سال در 
اختیار مردم قرار  گیرد، گزارش سفرهای خارجی 

در ســه قوه، ترکیب هیأت اعزامی و هزینه های 
ســفر برای مردم شرح داده شود، کمک هایی که 
از محل بودجه عمومی دراختیار اشخاص حقیقی 
و حقوقــی و نهادهــای خاص قرار گیرد و به مردم 
گزارش داده شــود و مــردم از کلیه قراردادهای 
مربوط به معامالت متوسط و بزرگ در مؤسسات 
عمومی مطلع شــوند، بسیار مهم است. با نگاهی 
گذرا به مواد مختلف این الیحه، مشاهده می شود 
که شــفافیت بحث اصلی الیحه بوده و امید است 
با قانونی شــدن آن، از فساد دستگاه های عمومی 
و خصوصی در کشــور تا حد زیادی کاســته شود. 
در خبر تصویب این الیحه آمده اســت که محمد 
نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور گفته که 
هدف از تصویب این الیحه مبارزه با فساد در کشور 
است و همه نهادها و قوای کشوری و نهادهایی که 
کار اقتصادی انجام می دهند، مشمول این الیحه 
قرار گیرند. با توجه به ســخنان معاون اقتصادی 
رئیس جمهور به نظر می رسد که این الیحه بتواند 
از رانت خواری برخی از دستگاه ها و نهادهایی که 
از اطالعات و امکانات دولت و بیت المال استفاده 
می کننــد ولــی هیچ گزارش و پاســخی به هیچ 

مرجعی نمی دهند، تا حدی جلوگیری شــوند. به 
عبارتی همان طور که اشــاره شــد با تصویب این 
الیحه، بحث مبارزه با فساد سرلوحه اقدامات نظام 
قرار می گیرد و موجبات خشنودی همه اقشار کشور 
را فراهم مــی آورد. بحث اختالس، رانت خواری 
و ... در فــالن دســتگاه دولتی و خصوصی هر از 
چند گاهی به بی اعتمادی و دلســردی عمومی و 
بدبینی مردم دامن می زند. بنابراین هرگونه مبارزه 
زیربنایــی با آن مورد حمایت مردم قرار می گیرد. 
همچنین گفته می شود الیحه شفافیت، بنیادی تر 
از قوانینی است که قباًل داشته ایم و به این جهت 
می توان با اتکا به آن به شکلی ساختاری با فساد 
مبارزه کرد. ضمن این که امیدواریم در بستر قانون 
شدن این الیحه، مجلس، شورای نگهبان و احیانًا 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، همکاری الزم 
را در ایــن خصــوص انجام دهند و منافع عمومی 
بــر هر چیز دیگر ارجــح بدانند. درصورت قانونی 
شــدن الیحه شــفافیت، عمل به یکایک مواد آن 
و حساســیت الزم در قبال آن یک خواســته مهم 

عمومی خواهد بود.
*�فعال�سیاسی�اصالح�طلب

شفافیت، مبارزه ریشه ای با فساد
اسحاق راستی
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در چند ســال اخیر ســعودی ها همواره تالش 
کرده انــد در رقابت با ایــران، به انحاء مختلف 
تنش آفرینی کنند. از این رو حوزه دیپلماسی و 
مناسبات مرتبط با آن را به عنوان بازوی اصلی 
راهبرد تنش زایی با ایران در نظر گرفته اند. اگر 
چه در عرصه سیاســت و قدرت در سعودی هر 
یک از مقامات این کشــور در راستای گفتمان 
ایران ســتیزی تالش می کنند گوی ســبقت را 
از دیگــری ربــوده و در بینا متنی گفتمان حاکم 
خــود را نزدیک تر از بقیه به حاکمیت و خاندان 
ســعودی تعریف کنند امــا این موضوع تنها به 
این جا ختم نشــده است. بطوریکه با ادعاگری 
های بی اســاس و اتهامات واهــی از نهادینه 
کردن ایران هراسی ها به گفتمان سازی های 
منطقه ای از خودی ها )عرب - اسالمی( با غیر 
خودی )فارس - شــیعه( به سوژگی دشمنی با 
ایــران پرداخته انــد. از جمله افرادی که در این 
عرصه فعالیت ویژه ای داشته است عادل الجبیر 

اســت. در واقع »عادل الجبیر« از جمله ایران 
ســتیزان رادیکال در ســاختار سیاست و قدرت 
سعودی محسوب می شود. الجبیر هم در کسوت 
ســابق خود در دولت ســعودی به عنوان وزیر 
امور خارجه و هم در قامت وزیر مشــاور دولت 
عربســتان ســعودی در امور خارجی همواره به 
ســبب اظهارات ضد ایرانی خبرساز بوده است. 
وی در ادعایی تازه در بامداد یکشــنبه با حضور 
در یک نشســت خبری در شهر ریاض بار دیگر 
با تکرار اتهامات همیشگی، ایران را به حمایت 
از تروریســم، دخالت در امور کشورهای عربی 
و ایجــاد بی ثباتــی در منطقه متهم کرد. الجبیر 
در ادامه اظهارات ضد ایرانی خود مدعی شــد 
»عربستان ســعودی خواهان جنگ در منطقه 
نیســت و آن را دنبــال نمی کنــد، اما اگر طرف 
دیگر جنگ را انتخاب کند، پادشــاهی سعودی 
با تمام قدرت و قاطعیت واکنش نشان می دهد 
و از خود و منافعش دفاع می کند«. واقعیت این 

است که این سخنان عادل الجبیر علیه ایران و 
متهم سازی تهران به مداخله و ایجاد بی ثباتی 
و حمایت تروریسم در منطقه در شرایطی بیان 
شــده اســت که ســطوح تحلیل را با ابعاد چند 
گانه ای همراه می ســازد. در بعد منطقه ای وارد 
سازی این اتهامات به ایران از سوی یک مقام 
سعودی با اهداف جنگ افروزانه بیانگر این است 
که ســعودی ها به دنبال راه اندازی هیاهوهای 
رســانه ای با بعد بین المللی علیه ایران هستند. 
از سوی دیگر نیز با پیوند دادن نام ایران در کنار 
تروریســم می خواهند توجه افکار عمومی را از 
قتل عام هــای جریان ائتالفی متجاوز به یمن 
منحرف کنند. در بعد داخلی نیز ســعودی ها در 
پی کشتار شعیان در عربستان درصدد هستند تا 
با دستاویز از جنس اتهام زنی به ایران، سر پوشی 
بر فجایع رویدادی در عربستان را بیابند. از بعد 
دیگــر نیز اگر نگاهی تاریخ پژوهانه به موضوع 
تروریســم و آبشخورهای دولتی آن در منطقه 

ایران ستیزی عربستانی ها برای چیست؟
مصطفی   مطهری
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بیاندازیــم، به منزلگاه اصلی آنها در ســعودی 
خواهیم رســید. در واقع عربســتان سعودی به 
عنــوان مهد و گهــواره جریانات بنیادگرا عامل 
اصلی در ظهور تروریســم در منطقه به حساب 
می آیــد. و این خــود دلیلی بر ادعاهای بیهوده 
ســعودی ها در عرصــه مبارزه با تروریســم و 
مســاعی مبراجویانه آن ها برای تطهیر خود از 

موضوع تروریســم و جوانب آن است.
بــا این حال در تحلیل و ارزیابی این رویداد که 
چرا ریاض بواسطه افرادی چون الجبیر در قالب 
نشست های خبری و رسانه ای همواره به دنبال 
آتش افروزی با تهران است باید نکاتی را توجه 
داشــت در این یادداشــت تالش می شود بطور 

جامع به آنها اشاره کرد.
1- عادل الجیبر به عنوان وزیر مشــاور دولت 
عربســتان ســعودی در امور خارجی و به مثابه 
ســخنگوی دولت سعودی در عرصه رسانه ای، 
در ادامه ســریال اتهامات بــه ایران، بار دیگر 
تالش کرد با ادعاهای واهی از فرآیند برچسب 
زنی های رســانه ای علیه ایران استفاده کند؛ در 
این راستا با توجه به روشمند بودن بازی رسانه ای 
ســعودی ها )الجبیر(، تبار شناسی رفتار غرض 
ورزانه عربســتان و نشانه شناسی این عملکرد 
هدف گذاری شده رسانه ای آنها در قامت الجیبر 
نیازمنــد تحلیل علــل و واکاوی آن از زوایای 
مختلف است. لذا پیش از ورود به بحث پیرامون 
موضــوع مذکور باید این نکته مهم و اساســی 
را در نظر داشــت که با تشــدید خصومت های 
عربســتان سعودی با جمهوری اسالمی ایران 
در مدتی بیش از یک ساله اخیر، مقامات ریاض 
چند صباحی اســت که با اســتفاده از ابزارهای 
متنوعی همچون دیپلماســی فریب در ســطح 
بین المللــی و منطقه ای درصدد تدارک دیدن 
جریان ســازی های تازه ای از ایران هراســی و 
احیای پروژه های قدیمی با ابزارهای نو هستند.
2- ابعــاد این رفتارهای دیپلماتیِک هدفمند از 
ســوی مقامات عربستان در عرصه دیپلماسی و 
با توجه به مبنا قرار دادن رویکردهای مبتنی بر 
هیاهوی تبلیغاتی با گســتره رسانه ای در سطح 
جهانی، ریشه در موضوعات منطقه ای دارد که 
ورای تعارضات ایدئولوژیک در منطق گفتمانی 

از مکتب فکری آنها )همسازی امنیت و هویت 
و برســاخته شــدن این دو مؤلفه با هم( قابل 
کنکاش اســت. بطوریکه هدف ســعودی ها از 
دســت یازیدن به این رهیافت در ادامه فرآیند 
تنش با جمهوری اســالمی ایران، طراحی یک 

نبرد از جنس نرم با ایران اســت.
۳- در این راســتا چالش تکاپوهای دیپلماتیک 
سعودی ها بر پایه ارتباط ایران با وضعیت آشوب 
در منطقــه بنا بر ادعاهــای تکراری، ماحصل 
دریافت هــای آنهــا از نبردهــای نیابتی و غیر 
مســتقیم )حتی شکســت( در میدان های مورد 
منازعه منطقه ای با ایران اســت. بطوریکه عدم 
موفقیــت در دســتیابی و حصــول به مطالبات 
سیاستگذاری شده در ابعاد حداقلی تا حداکثری 
آن از یک ســو و فقــدان برنامه های جایگزین 
به تبع عدم کامیابی اهداف نشــانه گذاری شدِه 
منطقه ای آنها از سوی دیگر، دنبال کردن و پیاده 
کردن بدیل دیپلماســی را به عنوان گزینه ای 
مهم و حیاتی در کوتاه مدت با اولویتی فوریتی 
مــورد توجه قــرار داده اند. در واقع فرآیند عقب 
گردهای میدانی در سوریه و حتی عراق از یک 
سو و عجر و ناتوانی سعودی ها در عدم موفقیت 
در دســتیابی به ظفــر در جبهه نبرد با حوثی ها 
در یمــن کــه از آن با نام نبرد غیر مســتقیم با 
ایران ســخن می گویند، بــر عناد و خصم روز 
افزون ســعودی ها از جمهوری اسالمی ایران 

افزوده است.
4- نکته حیاتی در تحلیل گفتمان سازی های 
دیپلماتیک - امنیتی ســعودی ها این است که 
ســندروم های امنیتی در نظــام فکری آنها از 
تعریف تهدید و دشــمن بــر حول محور ایران 
فوبیای ارثی در عربستان سعودی سامان یافته 

و نشأت می گیرد.
5- از دیگــر ابعــاد اتخاذ ایــن رهیافت های 
فانتزی مآب در حاکمیت ســعودی در مواجهه 
با جمهوری اسالمی ایران در عرصه منطقه ای 
و جهانــی، گزینــش و انتخاب راهکارهای نرم 
سیاسی در تقابل با استراتژی قدرت نرم فکری 
- فرهنگی ایران اســت. به عبارتی سعودی ها 
ایــن بــار درصدند که با ابزار ایــران )تاکید بر 
قدرت نرم با ابعاد فکری – فرهنگی - ایده ای 

- مکتبی از ســوی ایران در پروسه تغییر وضع 
موجود در منطقه در تقابل با نظام های محافظه 
کار منطقــه ای مورد حمایت نظام ســلطه( اما 
از نوع سیاســی آن به نبرد جمهوری اســالمی 
ایران بیایند. هرچند که اتهامات عربســتان به 
ایــران در عرصه های دیپلماتیک و رســانه ای 
همواره از فردای بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
وجود داشــته اما اکنون این رفتار ســعودی ها 
در قبال ایران با ســامان و ســازمانی مهندسی 
شــده و مدیریت یافته بروز پیدا کرده اســت. 
مــع الوصف اگر تعارض عربســتان با ایران را 
فراتــر از تعارضات مکتبی و ایده ای تلقی کنیم 
به ســهولت در خواهیم یافــت که نبرد کنونی 
عربســتان سعودی با ایران از مبادی منطقه ای 
با در نظر گرفتن مالحظات ژئوپلیتیکی نشــات 
می گیرد. بطوریکه ایستایی و پایایی ایستارهای 
منطقه ای و حتی فکری - مکتبی عربستان در 
شــرایط توصیفی و تحلیلی ارائه شــده در گرو 
پویایی دیپلماســی فریب آنها در بزرگ نمایی 

مبانی ایران هراســی آنها قرار دارد.
6. به هر حال گرایش حاکمیت ســعودی و به 
تبع آن دســتگاه دیپلماســی و افراد انتصابی و 
گمارده شده فراتر از مناسبات سازمانی )وزرات 
امور خارجه( در آن به ســوی رویکرد کنونی با 
توجــه به چینش گزینشــی از موضوع تهدید و 
چالش خواندن جمهوری اسالمی ایران با ورود 
عناصری از عقالنیت و ترکیب آن با گزاره های 
پایه ای و بنیادین گذشــته در سیاســت خارجی 
منطقه ای آنها )امنیتی ســازی، ذهنیت سازی 
نمادین و برجســته ســازی( در رابطه با ایران را 
برای ما گوشــزد می کند که می تواند خطرساز 
و چالش آفرین باشد؛ چرا که تمام هم و تالش 
ســعودی ها در این باره پیاده ســازی و نهادینه 
کردن مفاهیم تعریف شده از تهدید، امنیت و ... 
و ربــط دادن این تعاریف مفهومی به جمهوری 
اســالمی بوده و هســت؛ و لذا در این مسیر با در 
نظر داشــتن واقعیت هــا و توانمندی های خود 
در مقاطــع زمانی مختلف از ابزارهای گوناگون 

برای رســیدن به اهدافش سود خواهد برد.
*دکترای�علوم�سیاســی�و�کارشناس�مسائل�

شبه�جزیره�عربستان
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جان ِفِفر

رونالد ریگان تنها پس از 70 روز از ریاســت 
جمهوری خود با یک اقدام به قتل مواجه شد. 
وقتی که در میانه جراحی بود و معاون رئیس 
جمهوری هم داشــت از سفر باز می گشت، 
الکســاندر هیگ، وزیر امور خارجه وقت در 
برابر رســانه ها اعالم کــرد: »از این لحظه 
کنتــرل امور در کاخ ســفید در دســت من 
است.« اظهارات هیگ موجب تعجب دیگر 
مقامــات دولت ریگان و هر فرد دیگری که 
از سلســله مراتب جانشــینی آگاهی داشت، 
شــد. برداشت هیگ به دلیل تالش های او 
برای کســب نفوذ در دولــت تازه روی کار 
آمــده بــود و وزیر امور خارجه تصور می کرد 
می تواند همه جنبه های سیاســت خارجی را 
در دست بگیرد. این کنفرانس خبری هیگ 
را به جوکی برای همه تبدیل کرد. ریگان در 
نهایت بهبود یافت، اما حســن شهرت هیگ 
هرگز بازنگشت و در نهایت هم مجبور شد از 
سمت خود استعفا کند.غرور و خود برتر بینی 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت ترامپ 
هم مشــابه هیگ است. او می خواهد کنترل 
جریان سیاســت خارجی در دولت ترامپ را 
در دســت بگیرد. او عمدتًا با همکارانش در 
وزارت امــور خارجه و پنتاگون اختالف نظر 
دارد و با رئیس جمهوری کار می کند که اگر 
خواب نباشد، درگیر مسائل امنیت ملی است.
بولتــون هم اخیراً یکی از همان لحظه های 
»کنترل اینجا در دست من است« را پشت سر 

گذاشته. در میانه تشدید مناقشات در ونزوئال، 
مشاور امنیت ملی از برنامه اپوزیسیون برای 
استفاده از ارتش علیه دولت نیکوالس مادورو 
به نفع خوان گوایدو پرده برداشت. اما توئیت 
بولتون به وضوح ترامپ را خشمگین کرد و 
سبب شد احساس کند در گوشه رینگ گرفتار 
شــده، چرا که کودتایــی رخ نداده و مادورو 
هنوز از ونزوئال نگریخته است. دولت ترامپ 
اکنون در حال چشــیدن عواقب سیاســت 
خارجی غیرمنطقی خود است. اینکه جایی را 
روی نقشه مشخص می کند و یا آن را به نمونه 
دیگری از شکســت سیاست خارجی ایاالت 
متحــده تبدیل می کند یا در بهترین حالت، 
از آن بــرای نادیده گرفتن بخش دیگری از 
جهان استفاده می کند. درگیری ها با ایران و 
ونزوئال تشدید شده و حمایت ایاالت متحده 
از عربســتان ســعودی و اسرائیل به بحران 
در منطقه انجامیده اســت. جنگ تجاری با 
چین پس از شکســت آخرین دور مذاکرات، 
همچنان ادامه دارد. مذاکرات با کره شمالی 
متوقف شــده و پیونگ یانگ صبر خود را از 
دست می دهد. و پاسخ همیشگی جان بولتون 
برای همه این چالش های سیاســت خارجی 
»اعمال فشار حداکثری« است. اما مخاطره 
آمیزترین جنگ بولتون با رئیس اوســت. اما 
ســؤال این اســت که آیا جــاه طلبی های 
بولتون هم او را به رســوایی الکساندر هیگ 

می کشاند؟

جان بولتون یکی از خطرناک ترین اپراتورهای 
سیاسی است. او در بیرون بی محابا و در درون 
بی رحم است. او اشتیاق یک ایدئولوگ و صبر 
یک رئالیست را دارد. در حقیقت بولتون زمانی 
مشــاور امنیت ملی دولت ترامپ شد که یک 
ســری سیاستمدارهای کارکشته از جمله اچ. 
آر. مک مســتر، رکس تیلرسون، جیمز متیس 
و جــان کلــی از دولت گریخته بودند. با توجه 
بــه نبود ایــن موانع بولتون عمــاًل به رئیس 
جمهوری دسترســی نامحدود دارد. بولتون در 
نگاه خود به دنیا از پشت شیشه های عینکش، 
ترامپ را ملکه ای می بیند که با خشم به جهان 
اطرافش واکنش نشــان می دهد. لوئیز کارول 

بولتون در سرزمین عجایب
پایان مشاور امنیت ملی نزدیک است؟
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در توصیف ملکه ای که بر آلیس در ســرزمین 
عجایب حکمرانی می کرد، نوشــته: »تجسم 

احساساتی غیر قابل کنترل.« او مدام مردم را 
بــه گردن زدن تهدید می کند. بولتون در این 
ســرزمین مد هتر اســت که رئیس جمهوری 
را از طریق میهمانی چای صمیمانه سیاســت 
خارجــی مدیریت می کرد. اما وقتی مد هتر از 
فرمانروایی خود آوازی ســر داد گفت، او هم 
حکم اعدام دریافت کرد و تنها در پی شفاعت 
»ساعت« توانست نجات یابد. بولتون در بیش 
از یک ســال گذشــته در گوش ترامپ خوانده 
و هنوز مورد خشــم او قرار نگرفته اســت؛ اما 
اگر زیادی پیش برود، او هم ممکن اســت به 

سرنوشت شوم دیگران دچار شود.

توافق�بی�توافق���
ایران در صدر فهرست همه مناطقی قرار دارد 

که بولتون دوســت دارد در آنها درگیر جنگ 
شــود. تنها 2 ماه بعد از شــروع به کار مشاور 
امنیــت ملی، ترامــپ اعالم کرد که ایاالت 
متحده را از توافق هســته ای با ایران خارج 
می کند. از آن زمان به بعد بولتون بخشی از 
تیمی بوده نه تنها ایران، بلکه هر کشــوری 
که به تعامل اقتصادی با آن بپردازد را تحت 
فشار گذاشته است. بولتون حتی سال گذشته 
از پنتاگون خواســته بود تا یک فهرســت از 
گزینه های نظامی برای حمله به ایران تهیه 
کند و با این اقدام بســیاری از مقامات دولت 
ترامپ را به وحشــت انداخت. اما این اقدام 

اخیر مخاطرات را برای او بســیار باال برد. او 
5 ماه مه در تهدیدی مســتقیم علیه ایران، 
نقــش فرمانــده کل قوا را ایفا کرد و از اعزام 
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به منطقه خلیج 
فارس خبر داد. طبق شــواهد موجود بولتون 
تحــت تأثیــر اطالعات دریافتی از ســوی 
اســرائیل در رابطه با آمادگــی ایران برای 
حمله به منافع ایاالت متحده در منطقه قرار 
گرفته بود. اما مشاور امنیت ملی این تهدید 
را از قــول خود بیان نکرد و بیانیه از ســوی 
کاخ ســفید و با حمایت کامل دولت منتشــر 
شده بود. در همین حال ترامپ روی متفاوتی 
به ایران نشان می دهد. درست همانند تغییر 
حالت از سیاســت »آتش و خشــم« در قبال 
کره شــمالی به روابط دوســتانه و نزدیک با 
کیم جونگ اون رهبر این کشــور، در ارتباط 
بــا ایران هــم ترامپ به خبرنگاران گفته که 
تنهــا کاری کــه دولت ایران باید انجام دهد 
این اســت که با او تماس بگیرد و بگوید که 
امکان توافقی عادالنه وجود دارد. او همچنین 
گفته که به دنبال آســیب رســاندن به ایران 
نیســت و می خواهد که این کشور قدرتمند 
باشد و اقتصاد خوبی داشته باشد. اما آنها باید 

با ترامپ تماس بگیرند.
شاید ایرانی ها و بسیاری دیگر باور کرده باشند 
که بولتون دولت ترامپ را به ســمت درگیری 
پیش می برد و شخص رئیس جمهوری خواستار 
توافق است. این هم شباهت دیگری بین ترامپ 
و ملکه سرزمین عجایب است. برای ایران شاید 
بهتر باشــد که چندان روی این تفکر حســاب 
نکند. اما بولتون هم بهتر اســت بیشــتر مراقب 
خود باشــد، چرا کــه رفته رفته به لحظه هیگ 
نزدیک تر می شــود. او دارد با قدرت اجرایی در 
ایاالت متحده درگیر می شــود و شــرایط را به 
گونه ای می چیند که آمریکا به نفع عربســتان 
سعودی که به طور فزاینده به دلیل نقض حقوق 
بشر مورد انتقاد بین المللی قرار گرفته، مداخله 
کند. همانند بسیاری از دیگر مقاماتی که جرات 
مخالفــت با ترامپ را به خود دادند، بولتون هم 

ممکن است سرش را از دست بدهد.
منبع:�لوبه�لوگ�/�مترجم:�طال�تسلیمی �



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه1398 / شماره1438

Bilingual Economic Monthly  

جامعه

»بلبــل« را نشــانده و بــا لباســی از صدف 
و کامواهــای رنگــی تزئینش کرده اســت. 
غذایش را با حوصله مشــت مشــت می کند 
و داخــل دهانش می گــذارد. او هم رفیقش 
هســت و هم پســرش، هم همسرش هست 
و هم دخترش و در واقع همیشــه همراهش 
است. آقا غالم، یک شتر نر و هشت ماده دارد. 
با »بلبل«، محبوب ترین شــترش به ســاحل 
جزیره ناز در قشــم می آید تا به گردشــگران 
ســواری بدهد. برای هر دور 10 هزار تومان 
می گیرد و برخالف ســاربان های دیگر برای 
آنکه شــترش روی زمین بشــیند به زانویش 
نمی کوبــد. »بلبل« حرف صاحبش را خوب 
می فهمد و با دســتور او به سختی می نشیند. 
محلی ها می گویند نشســتن و برخاستن زیاد، 
شــترها را اذیت می کنــد. به همین دلیل تن 
بــه این کار نمی دهند و صاحبانشــان مجبور 
می شوند با پا به زانوهایشان بکوبند تا حیوان 
بنشــیند. صاحب بلبل 60 ســاله است و با سه 
همسر و 20 فرزندش در روستای »زیرانگ« 
جزیره قشــم زندگی می کند. روســتای آنها 
حــدود پنــج کیلومتری از جزیــره ناز فاصله 
دارد. شــغل اصلی او صیادی است اما مجبور 
است برای گذراندن زندگی کارهای دیگری 
هم انجام دهد. شــترهای آقا غالم در بیابان 
می چرخند اما بلبل برای او چیز دیگری است 
و بــه گفته خودش همه کس اوســت؛ چون 
همیشــه همراهش است اما پسرهایش وقتی 
زن گرفتند، رفتند و تنهایش گذاشتند. همراه 
همیشــگی آقا غالم، هشت ساله است. روی 
گوشش پالک زردرنگی بسته شده که نشان 
می دهد شتر بیمه است. آقا غالم ساالنه 500 
هزار تومان حق بیمه پرداخت می کند. صاحب 

بلبــل بنا به رســم محلی ها که حیوان را داغ 
می کنند تا عالمتی برای شناســایی آن باشد، 
اسم شترش را با حنا روی گردن حیوان نوشته 
اســت. آقا غالم به جای اینکه حیوان را داغ 

کند، اســم بلبل را روی گردنش حنا گذاشــته 
اســت. کوچک ترین فرزند آقا غالم 15 ساله 
است. ســه فرزندش حاال معلم هستند. یکی 
از دخترهایش هــم درس مامایی می خواند. 
کار اصلــی اهالی روســتای زیرانگ و مابقی 

ســاکنین بومی جزیره قشــم، صیادی است. 
حــاال زن و مــرد در جزیــره باید کار کنند. به 
همین دلیل زن ها هم در فرآیند خشک کردن 
ماهی فعالیت و ماهی های خشک شده را جمع 

می کننــد. آقا غالم می گوید: »در این دوره و 
زمانــه اگــر زن و مرد با هم کار نکنند، زندگی 
نمی چرخــد.« فرآیند خشــک کردن ماهی 
در روســتای ســوزا و روســتاهای اطرافش 
انجام می شــود. ماهی هــا و میگوها را روی 

پای درد دل های یک قاچاقچی سابق درباره جزیره پر رمز و راز قشم

از درآمدهای میلیاردی تا بوی تعفن هوا
کبریا حسین زاده
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پارچه های پهن شــده اطراف ساحل خشک 
می کننــد کــه بوی زیــادی دارد. ماهی ها و 
میگوهای خشک شــده را به کشــورهایی از 
جمله سریالنکا و چین صادر می کنند که هم 
جنبه استفاده شخصی دارد و هم برای خوراک 
دام اســتفاده می شــود. بوی بد این فرآیند از 
زمانی که صنعتی شده، تندتر، شدیدتر و غیر 
قابل تحمل تر شــده اســت تا جایی که مردم 
را آزار می دهــد و زندگی شــان را تحت تأثیر 
قرار داده است. آقا غالم در این باره می گوید: 
»چند شــرکت هســتند که ماهی و میگو را 
خشــک می کنند و ایــن بوی بد برای همان 

شرکت هاست. بارها اعتراض کرده ایم اما چه 
بگویم؟ تا حاال جواب نداده است. سال هاست 
که این بو ما را آزار می دهد اما اینجا کســی 
به کســی نیست. هر بار هم که به فرمانداری 
رفتیم و اعتراض کردیم متهم شدیم. می دانید 

چند زن باردار به خاطر همین بوی بد بچه شان 
ســقط شده اســت؟ اما انگار اصاًل برای این 
شــرکت ها مهم نیست. حتی نمی توانیم شهر 
دیگــری را بــرای زندگی انتخاب کنیم چون 
قشــم کوچک است و باد بوی بد را با خودش 
بــه همه جا می برد.« او ادامه می دهد: »آبی 
که از ماهی ها در می آید آنقدر بدبو اســت که 
اصاًل نمی شود آن را وصف کرد. جوانان روستا 
و شهرهای اطراف در برخی از این شرکت ها 
کار می کنند، بیمه هم هســتند اما چه فایده 
دارد؟ حتی شــده بعضــی از کارگرهای این 
شــرکت ها فوت شده اند. البته دیه هم داده اند 

امــا می خواهم ندهند. وقتــی عزیزت بمیرد 
پول به چه درد می خورد؟ می خواهم آن پول 
هم نباشــد.« آقا غالم آن طرف جزیره ناز را 
با دســتش نشــان می دهد و می گوید: »آنجا 
را می بینــی؟ اتاق هایی که می بینی ســال ها 

برای صیادهاســت. حــاال می خواهند آنها را 
هم بگیرند. خوش به حال شــما که در تهران 
زندگی می کنید. پیش شــما همه چیز خوب 
اســت. هوای بدون بو را نفس می کشید. آب 
خوب می خورید. شما تهرانی ها می توانید چند 
دقیقــه در بوی بد ایــن منطقه زندگی کنید؟ 
حاال نمی دانم دل شما تهرانی ها خوش است 
یا دل ما؟« برخی زنان جزیره قشم در فرآیند 
خشک کردن ماهی مشغول به کار هستند. او 
همان طور که ســبزی های را مشت می کند 
و در دهــان بلبل می گــذارد، ادامه می دهد: 
»می دانید درآمد منطقه آزاد قشم چقدر است؟ 
خیلی زیاد اســت، شــاید روزی یک میلیارد 
تومــان. اگر من یــک میلیارد تومان را ببینم 
سکته می کنم. آن وقت قشم امکانات درمانی 
آنچنانــی نــدارد و وقتی هم که نیاز به درمان 
داریم مجبوریم تا یزد و شیراز برویم. من حتی 
سالمتی هم ندارم. پایم تیر خورده است. نگاه 
کن، هنوز جای بخیه هایش مانده است.« آقا 
غــالم اضافه می کند: »پنج ســال پیش تیر 
خوردم. قاچاق گازوئیل می کردم. اینجا همه 
باید برای گذراندن زندگی کار دیگری به جز 
صیادی هم انجام دهند. همهٔ روزهای سال 
که ماهی نیســت. چون کار دیگری نیســت، 
مجبوریم قاچاق هم بکنیم. خدا وکیلی بدون 
قاچاق زندگی ما نمی چرخد. دو سال پیش بود 
که در کشــور امارات زندانی شدم. یک سال 
زندانــی بودم. به بدترین شــکل با ایرانی ها 
برخورد می کردند. دندان شکســته ام را ببین، 
اماراتی ها در دهانم خردش کردند و می گفتند 
تو جاســوس هستی که به کشور ما آمدی.« 
آقــا غالم پیت نفــت قدیمی را زیر پای یک 
گردشگر می گذارد که می خواهد شتر سواری 
کنــد. بلبــل را بلند می کند و راه می افتد. یک 
دور می زند و ســر جای اولش برمی گردد. بعد 
از ســه بار که فرمان نشســتن می دهد، بلبل 
می نشــیند و دوباره شــروع می کند به مشت 
مشــت کردن ســبزی ها و در دهان شترش 
می گذارد. آقا غالم غذای بلبل را مشت مشت 
می کند و در دهانش می گذارد. »بلبل« رفیق 

تنهایی های آقا غالم است.
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کالبدشکافی مجرمین خالکوبی
سوزن�های�طالیی�که�میلیون�ها�تومان�خرج�بر�می�دارد

کامران علمدهی

 شاید نمی داند که تحمل ۸0 تا 150 ضربه سوزن سرطالیی در هر ثانیه 
بر پوست بدنش و تزریق جوهر برای ایجاد نقش و نگارهایی که هریک 
میلیون هــا تومــان خرج در بردارد می تواند او را در گروه افرادی قرار دهد 

که از نگاه پلیس مظنون و متهم هستند.
امروزه نقش تصاویر خالکوبی بر بدن ورزشکاران، بازیگران و خواننده ها 
در بســیاری از کشــورها یکی از ابزارهای زیبایی به شــمار می رود، اما در 
ایران شــاید این امر بیشــتر از آنکه نماد مد و زیبایی باشــد به ضرر افراد 
تمام شود، چرا که در عرف جامعه ما از قدیم االیام آن هایی که بر دست 
و بدنشــان خالکوبی می کردند به اصطالح خالفکار و ســابقه دار بوده اند. 
هر چند این نگاه امروزه تا حد زیادی تغییر کرده، اما شاید از نگاه پلیس 
یکی از شــاخصه های مجرمانه خالکوبی های عیان و گسترده روی بدن 
باشــد.جرم شناســان در سال های دور بر این باور بودند که شاخصه های 
ظاهری می تواند بیانگر شخصیت مجرمانه فرد باشد، اما در دهه های اخیر 
این نظریه ها به کلی رد شده و واقعیات نشان می دهند که از روی ظاهر 
اشــخاص و عالئمی، چون خالکوبی، خطوط ناشــی از زخم و نوع آرایش 
و پوشــش نمی توان اشــخاص را مورد اتهام قرار داد. البته به گفته برخی 
از روانشناســان، خالکوبی می تواند نشانه هایی از بیماری روحی – روانی 

باشد، اما نمی تواند دلیلی بر اتهام و مجرم بودن اشخاص تلقی شود.
تتو�مختص�مجرمان�نیست���

دکتر مجید صفاری نیا، رئیس انجمن روانشناسان اجتماعی ایران درباره 
ایــن موضــوع می گوید: به طور کلی نمی توان عالئمی، چون خالکوبی را 
می توان یک شــاخصه برای شــناخت افراد مجرم دانست، اما نکته حائز 
اهمیتــی کــه دربــاره بحث حک کردن نقش و نگارهــا روی اندام افراد 
وجود دارد آن اســت که غالبًا چنین افرادی می توانند با 2 اختالل دســت 
به گریبان باشــند: اختالل شــخصیت مرزی و شخصیت نمایشی که هر 
دوی این اختالالت در یک دســته قرار می گیرند.البته اختالالت چنین 
اشــخاصی محدود به خالکوبی و تتو نمی شــود و نوع پوشــش و آرایش 

آن ها هم متفاوت از سایر افراد عادی است.
با این حال نمی توانیم با قاطعیت بگوییم هرکسی که خالکوبی کرده بود 
یا آرایش و پوشش متفاوتی داشت حتمًا اختالالت روحی – روانی دارد، 
اما می توانیم عنوان کنیم که بخش زیادی از این افراد دارای اختالالت 
اینچنینی هستند.این روانشناس در پاسخ به این سؤال که آیا همان طور 

کــه پلیس در مواجهه با افراد شــاخص به لحــاظ ظاهری متفاوت نگاه 
می کند شما هم در مواجهه با بیماران تان چنین رویکردی دارید، عنوان 
می کنــد: به طور حتم وقتــی بیماری به ما رجوع می کند و متوجه عالئم 
ظاهری مثل خالکوبی و تتو می شویم آن ها را بررسی می کنیم تا ببینیم 
دچار اختالالت نمایشــی و مرزی هســتند یا نه. به هرحال افراد عادی به 
سمت چنین رفتارهایی که ظاهرشان را متغیر کنند نمی روند.صفاری نیا 
در پاسخ به این سؤال که به عنوان یک روانشناس آیا می توانید بر اساس 
چهره ظاهری درونیات واقعی اشــخاص را هویدا کنید، تصریح می کند: 
البته اگر با اشــخاص گفتگو کنیم از روی برخی عالئم همچون؛ حالت 
چشــم ها، نوع تکلم و حرکات ماهیچه های صورت می توان پی برد که 
فرد مورد نظر مشکالت روحی روانی دارد یا نه؛ بنابراین در برخی موارد 
همین عالئم مطرح شده می تواند سرنخی به کارآگاهان دهد، اما بازهم 

این موارد در همه اشخاص صدق نمی کند.
خالکوبی�می�تواند�افراد�را�در�دایره�مظنونان�قرار�دهد���

ســرهنگ بابک نمک شــناس، رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس تهران 
بزرگ در رابطه با این موضوع می گوید: در حال حاضر برخی از متهمان 
بر اســاس ســابقه دســتگیری قبلی و شناخت از ســوی افسران پرونده 
شناســایی می شــوند. اما در بحث خالکوبی افراد باید گفت که خالکوبی 
می تواند شــاخصه مجرمان باشــد. چون برخی از آن ها با خالکوبی کردن 
می خواهند خاص باشــند و گروه شــان را متمایز کنند و با این اقدام هم 
به دنبال شاخص شدن، برند شدن، قدرت نمایی و شهرت هستند.وی در 
پاسخ به این سؤال که چرا پس از مانورها و طرح های پلیس، عکس ها و 
خبرها بیشــتر به سمت افرادی با ظواهر غیرمعمول، صورت های زخمی 
و افرادی با خالکوبی های متعدد کشــیده می شــود، عنوان می کند: این 
خواست پلیس نیست. این تمایل خبرنگاران و عکاسان است که دوست 
دارند خبرها و تصاویرشــان روی چنین افراد و متهمانی متمرکز شــود.

رئیــس اطالع رســانی پلیس در رابطه بــا اینکه چرا پلیس، افرادی را که 
ممکن است در یک میهمانی دستگیر شوند به دو دسته افراد با خالکوبی 
و افراد بدون خالکوبی تقسیم کند، می گوید: حتی یک فرد سالم به صرف 
مخدوش بودن صورتش و خالکوبی روی بدنش می تواند جزء مصادیق 
مظنونیت باشــد.البته بحث بیماری های اعصاب و روان هم مطرح است 
و اغلب کســانی که روی بدنشــان اقدام به خالکوبی می کنند مشکالت 
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روحی – روانی دارند. حتی تجارب نشان داده کسانی که اقدام به خودزنی 
هــم می کننــد پیش تر خالکوبی کرده انــد؛ بنابراین افرادی که از نقش و 
نگارهای منتج از خالکوبی روی اعضای بدنشان استفاده می کنند بیشتر 

می توانند در دایره مجرمان و مظنونان قرار گیرند.
تشخیص�متهم�بودن�افراد�براساس�خالکوبی�جنبه�علمی�ندارد���

نصراهلل شــفیقی - ســرهنگ بازنشســته آگاهی - درباره این موضوع 
می گویــد: اینکــه ما با قاطعیــت بگوییم که می توانیم از روی ظاهر افراد 
آن ها را شناسایی کنیم دروغ محض است و هرکسی هم که ادعا می کند 
می تواند با دیدن شاخصه هایی، چون خالکوبی، خط و خطوط روی صورت 
یا بدن یک متهم را تشــخیص دهد، واهی اســت.رئیس اسبق دایره قتل 
پلیس آگاهی تهران خاطرنشان می کند: به هیچ عنوان خالکوبی نمی تواند 
مالک انتخاب افراد مجرم باشد، چراکه بسیاری از ورزشکاران باستانی و 
زورخانه ای در گذشته از خالکوبی هایی استفاده می کردند و افراد سالمی 
هم بودند بنابراین نمی توان به صرف داشــتن خالکوبی فردی را مجرم 
نامید.شفیقی در توضیح این اصطالح که می گویند مأموران پلیس مجرم 
را از بیست فرسخی هم تشخیص می دهند، می گوید: این ها همه در حد 
همان اصطالح و حرف است و با چهره خشن یا نشاندار یک نفر نمی توان 
گفت که او مجرم اســت یا فردی ســالم. به اعتقاد من اگر قرار بود این 
اصطالح واقعیت داشــته باشــد برخی از مدیرانی که بعد از مدتی اقدام به 
اختالس می کنند پیش از هر اقدامی شناســایی می شــدند، اما می بینیم 
که همگی چهره ای موجه داشته اند.با این حال معتقدم اگر برخی مدعی 
هستند که از روی چهره می توان متهم بودن اشخاص را تشخیص داد و 
یکی از معیارهای شناخت متهمان از روی ظواهر شخصی است، بیشتر 
جنبه تجربی دارد و نه علمی.وی در ادامه می افزاید: من در کالس های 
دانشــکده به همکارانم هم بارها تأکید کرده ام که تنها زمانی می توانید 
به یک نفر اتهام بزنید که دســتتان پر اســت. به تعبیر دیگر وقتی شــما 
اســتداللی برای متهم کردن شــخصی ندارید نباید به صرف چهره یا 

خالکوبی او را مظنون بنامیم.
حتی به خاطر دارم در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویانم که پرسیده بود 
چرا وقتی به کسی مظنون هستیم و چهره او هم مشکوک است دستبند 
نزنیم، گفتم، چون دلیل محکمی برای اتهام زدن ندارید. آن دانشجو در 
ادامه گفت: اگر فرار کرد چی، که در جواب گفتم آنگاه شــما دلیل قابل 

اعتنایی دارید. فرار شخص خودش دلیلی برای متهم کردنش است.
نصراهلل شــفیقی در پایان تصریح می کنــد: البته بخش های مختلف در 
اداره آگاهــی متفــاوت اســت. مثاًل در دایره قتل تا دالیل و مســتندات 
کافی نداشــته باشــید نمی توانید بی گدار به آب بزنید، اما در دایره سرقت 
می توان با ظواهری خاص به فرد بیشــتر مشــکوک شد، اما بازهم تأکید 
می کنم پوشــیدن لباس اسپورت و ورزشی به معنای سارق بودن نیست، 

اما می تواند در کنار برخی مستندات مکمل باشد.
مجرمان�امروزی�چهره�ای�موجه�دارند���

عبداهلل رستگار حقوقدان در خصوص اینکه آیا متر و معیار خاصی برای 

شــناخت چهره و شاخصه های ظاهری مجرمان وجود دارد، می گوید: ما 
نباید در تله نظریه ســزار لومبروزو پزشــک و جرم شــناس ایتالیایی سده 
نوزدهم گرفتار شویم. او با آزمایش روی بیش از ۳700 جمجمه مجرمان 
و بیش از 500 زندانی معتقد بود که مجرمان مثاًل قدهای کوتاهی دارند، 
ســرهای بزرگ تری دارند و چهره شان خشن و شبیه به انسان های اولیه 
است و هر کسی که چنین ویژگی هایی دارد به لحاظ زیست شناسی جنایی 
مجرم بالفطره است. اما در حال حاضر این نظریه رد شده و شواهد نشان 
 می دهد که برای مشخص شدن مجرمان متر و معیار مشخصی وجود ندارد.
وی در ادامــه می افزایــد: اتفاقــًا در حال حاضر می بینیم که بســیاری از 
مجرمان افراد مرتب و منظمی هستند. به عنوان مثال غالمرضا خوشرو 
معروف به خفاش شــب که جنایات بســیاری را مرتکب شــد به هیچ 
عنــوان چهــره ای غیرموجه نداشــت و از روی ظاهر او نمی شــد حدس 
زد که او یک جانی بالفطره اســت.این کارشــناس حقوقی در پاســخ به 
این ســؤال که آیا خالکوبی می تواند معیاری برای شناســایی متهمان 
باشــد، خاطرنشــان می کند: خالکوبی یک اثرگذاری روی پوست است 
 که می تواند برگرفته از مســائل فرهنگی، جنســیتی و اجتماعی باشــد.
 در عوامل فرهنگی برخی از آن برای زیبایی استفاده می کنند. در مسائل 
فرهنگی برخی در گذشته از آن به عنوان نمادی از پهلوانی و قدرت استفاده 
می کردند همانند ورزشکاران زورخانه ای و دسته سومی هم هستند که یا 
به خاطر تعریف یک مشخصه از باندی که در آن فعالیت می کنند دست به 
خالکوبی می زنند یا برای آنکه نشــان دهند که با تحمل ســختی به بدن 
 خودشــان آســیب می زنند پس برای آزار رساندن به دیگران ابایی ندارند.
 رستگار تصریح می کند: البته پدیده خالکوبی تنها مربوط به خالفکاران 
و زندان نیســت و برخی از ســربازان هم با انگیزه های غم غربت و فراق 
یار اقدام به خالکوبی روی بدنشــان می کنند. اما نکته حائز اهمیت اینکه 
خالکوبی مجرمان با خالکوبی های زیبایی متفاوت است. چراکه خالکوبی 
افراد مجرم معمواًل به رنگ ســبز و آبی مایل به ســبز با خطوط خشــن و 
نامرتب انجام شده در حالی که خالکوبی هایی که برخی افراد برای زیبایی 

انجام می دهند رنگی غیر از این و خطوطی منظم و تعریف شده دارند.
نیم�نگاه���

جرم شناسان در سال های دور بر این باور بودند که شاخصه های ظاهری 
می تواند بیانگر شــخصیت مجرمانه فرد باشــد، اما در دهه های اخیر این 
نظریه ها به کلی رد شــده اســت.عالئمی، چون خالکوبی را می توان یک 
شاخصه برای شناخت افراد مجرم دانست و غالبًا چنین افرادی می توانند 

با اختالالتی دست به گریبان باشند.
افرادی که از نقش و نگارهای منتج از خالکوبی روی اعضای بدنشــان 
استفاده می کنند بیشتر می توانند در دایره مجرمان و مظنونان قرار گیرند.

خالکوبی مجرمان با خالکوبی های زیبایی متفاوت است. چراکه خالکوبی 
افراد مجرم معمواًل به رنگ ســبز و آبی مایل به ســبز با خطوط خشــن و 
نامرتب انجام شده در حالی که خالکوبی هایی که برخی افراد برای زیبایی 

انجام می دهند رنگی غیر از این و خطوطی منظم و تعریف شده دارند.
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واکاوی فاطمه سیارپور از رواج یک رسم ناخوشایند در شبکه های مجازی

پشت پرده سوءاستفاده 
از کودکان در آتلیه!

مژگان زینلی پور

چنــد وقــِت پیش بود که عکس بــرداری اروتیک از چند کودک در 
یک آتلیه عکاســی، ســروصدای زیادی در فضای مجازی به پا کرد. 
خیلی از صفحات روان شــناختی و جامعه شناختی اینستاگرام و افراد 
فعال در این حوزه ها شــروع به انتقاد نســبت به این شیوه عکاسی از 
کودکان کردند؛ همگی به اتفاق، این کار را سوءاســتفاده ای فاحش 
از کودکان دانســتند. ســئوالی که ذهن همه را درگیر خود کرده، آن 
است که چرا باید چنین فضایی ایجاد شود؟ چرا نباید والدین نسبت به 
چنین پوزیشن های عکاسی واکنش نشان دهند و سئوال ریشه ای تر 
آنکه چه شده که جامعه ایران به سمت شکل گیری چنین نگاهی به 

عکاسی از کودکان رفته است؟
خبر عکاسی اروتیک از کودکان در یک آتلیه دست به دست چرخید و 
چرخید و رسید به آنجا که یک موسسه خیریه بخواهد در واقعیت وارد 
عمل شــود. موسســه خیریه مهرآفرین ابتدا اعالم کرد که وکالیش 

از عکاس و آتلیه ای که این عکس ها را ثبت کرده به صورت رسمی 
شــکایت خواهد کرد. این موسســه، اما این اتفاق را بهانه ای برای 
پیگیری هــای دیگــر کرد؛ به گفته مســئوالن خیریه هر عکاس یا 
آتلیه دیگری که از کودکان اســتفاده ابزاری کند نیز مورد شــکایت 

واقع خواهد شد.
ناگفته نماند که در اکثر کشــورهای جهان استانداردهایی برای عدم 
سوءاســتفاده از کودکان وجود دارد؛ مجازات های ســنگین در انتظار 
کســانی خواهد بود که هر نوع شــائبه اســتفاده جنسی از کودکان را 
ایجاد کنند.هرچند که قانون نقش مهمی در شکل گیری و یا حرکت 
به ســمت آتلیه هایی با مضمون عکاســی اروتیک از کودکان دارد، 
اما مهم تر از آن دالیل و ریشــه های اجتماعی اســت؛ چرا باید شاهد 
حضور این دست از آتلیه کودکان باشیم؟ آیا جامعه ایران به سمِت آن 
می رود که اروتیسم را به صحنه رسانه و یا صفحات مجازی بکشاند؟
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فاطمه ســیارپور – انسان شناس حوزه بدن و 
عضو شــورای مرکزی موسسه انسان شناسی 
و فرهنگ- معتقد اســت که "عکاسی که به 
خود چنین اجازه ای می دهد که از کودکان با 
چنین سوژه ای عکس بگیرد، اواًل باید حتمًا به 
متخصصان علوم روانی مراجعه کند، دوم هم 
این پدیده به هیچ وجه خالقیت در عکاســی 
محســوب نمی شود. اگر شما به نزد عکاسان 
حرفه ای صاحب نام یا حتی عکاســان گمنام 
دنیا و ایران هم بروید و بپرسید حتمًا این امر را 
قبیح می دانند و از آن می پرهیزند". ســیارپور 
در گفتگــو با فــرارو می گوید: در این واقعیت 
اجتماعی ما با یک پدیده چندوجهی مواجهیم 
کــه من تالش می کنــم وجوه مختلف آن را 
تحلیــل کنم. بــه گفته او مواجهه ما با دنیای 
رســانه های اجتماعی یک مواجهه ناگهانی 
بــوده و بــه همین دلیل الزامات ورود به آن و 
نحوه رفتار و عملکرد در آن را نشــناخته ایم، 
هرچنــد در یک رابطه متناقض ســاعت های 

زیادی از شــبانه روز را در آن ها می گذرانیم.
او درباره تأثیر اینستاگرام می گوید: رسانه ای 
مانند اینستاگرام یک رسانه تصویرمحور است 
که می توان از آن اســتفاده های شــخصی یا 
تجاری کرد. در استفاده های شخصی به نظر 
می رسد تمایل به عمومی شدن امر خصوصی 
در خانواده ها و افراد باعث می شود این شبکه 
اجتماعی رونق پیدا کند و ماندگارتر شــود. به 
عبارتی هرچــه ما بتوانیم از حریم خصوصی 
خودمــان عکس ها و فیلم های بیشــتری در 
آن منتشــر کنیم، این شــبکه پویاتر و فعال تر 
خواهد ماند. زیرا از یک طرف باعث می شود 
مخاطبان بیشــتری پیدا کنیم، چرا که میزان 
فعالیت در این شبکه رابطه مستقیمی با جذب 
تعــداد کاربران دارد. از طرف دیگر می توانیم 
به راحتی اطالعات زیادی از ســفرها، غذاها، 
اوقــات فراغت و ... را در اختیار دیگران قرار 

دهیم.
وی ادامــه داد: ایــن اطالعــات مبنــای 
تصمیم گیــری و حتی ایجاد رابطه با یکدیگر 
قرار می گیرد و سوژه مناسبی برای دورهمی ها 
و گپ های مختلف می ســازد. مکانیسم رفتار 

در این شــبکه های تصویرمحور هم آنســت 
کــه افــراد را خودآگاه یا ناخــودآگاه در یک 
مســابقه بی پایان برای نمایش بصری داشتن 
یک زندگی مناسب و حتی لوکس و تجملی، 
وارد می کنــد، این نمایش و بازی بدون انتها 
ادامــه دارد و می توانــد منابع مناســبی را در 

اختیار این شــبکه ها قرار دهد.
او در تحلیــل روندی که اینســتاگرام ایجاد 
می کنــد و "تفــاوت واقعیت و مجاز در آن"، 
می گویــد: این تصاویر یک کل منســجم و 
پیوســته در اختیــار مخاطبــان قرار می دهد 
در حالی که واقعیت این چنین نیســت. یعنی 
ممکن اســت شــما با قراردادن عکس های 
خود از مســافرت ها این طور وانمود کنید که 
دائم در ســفر هستید در حالی که واقعیت این 
نیســت و باالخــره زمان هایی هم در زندگی 

وجود دارد که ســفری در کار نیست.
ایــن انسان شــناس در ادامــه چنین تحلیل 
می کند که: این ناپیوســتگی واقعیت در کنار 
پیوســتگی تصویر شــما در ذهن دیگران اگر 
مبنــای شــناخت آن ها قرار گیرد مشــکل زا 
و آســیب زننده اســت. بــه عبارتــی یکی از 
کارکردهای شــبکه های اجتماعی مخدوش 
شــدن مرز واقعیت و تصور و خیال اســت. در 
اســتفاده های تجاری نیز با معرفی و گذاشتن 
فیلم و عکس از محصوالت و خدمات مختلف، 
بــا ایجاد یک رابطه بازاریابانه مبتنی بر اجازه 
کاربــر که اصطالحًا به آن بازاریابی اجازه ای 
می گویند، درصد موفقیت کســب و کار باالتر 
مــی رود. زیرا سیســتم فالوئر گرفتن و جذب 
مخاطب به گونه ای است که تا خود مخاطب 
نخواهد فالوئر نخواهد شــد و در نتیجه کسب 
و کار و محصــوالت را نخواهــد دید که البته 
نفس این نوع جذب مخاطب به دلیل اخالقی 
بودن و مبتنی بر نظر و خواست مخاطب بودن 

باعث جذب بیشتر می شود.
صنعت�کودک�و�شبکه�های�مجازی���

عضو شــورای مرکزی موسسه انسان شناسی 
و فرهنگــی درباره ارتباط بیِن صنعت کودک 
و شــبکه های مجازی نیــز می گوید: صنعت 
کودک خیلی زودتر از اینستاگرام شکل گرفته 

و فعالیــت می کنــد. بــرای درک پیچیدگی 
ســازوکار این صنعت ســودآور کافی اســت 
ســری بــه مغازه هایی بزنید کــه لوازم نوزاد 

می فروشند.
سیارپور در ادامه درباره نیاز پوچی که صنعت 
کوچــک در والدین ایجاد می کند اظهار کرد: 
دراین مغازه ها لیســتی جلوی شما می گذارند 
و چنــان آن را بــا آب و تــاب جلوه می دهند 
کــه فکر می کنید مثاًل اگر نوزادتان تشــک 
ضدنفخ نداشته باشــد، حتمًا دچار مشکالت 
حاد گوارشی می شود و مجبور می شوید همه 
یا بیشــتر آن لیســت را بخرید. در حالی که 
نوزادان بسیاری در سراسر گیتی به دنیا آمده 
و روی تشــک های معمولی بزرگ شده اند و 
دچار مشکالت حاد گوارشی به دلیل نداشتن 
تشــک های ضد نفخ نشده اند! مثال دیگری 
که این انسان شناس می زند درباره مغازه های 
اســباب بازی فروشی است که فشار دیگری 
را بــه جیب والدین تحمیل می کنند. به گفته 
او در ایــن مغازه ها به نام اســباب بازی های 
خالقیــت زا یا محرک ماهیچه های دســت و 
هماهنگ کننده های چشم و دست، هرچیزی 
ممکنست در این بازار به فروش برسد! اما چرا 
صنعت کودک موفق می شود، سیارپور ماجرا 
را در آن می دانــد کــه پدر و مادر وقت کافی 
و تخصص الزم برای فهم و درک راســتی و 
درســتی این ادعاها ندارند، در نتیجه اعتماد 
می کننــد و کاال را می خرند؛ بنابراین صنعت 
کودک پیشــتاز است و خیلی زود اینستاگرام 
را در خدمــت خود قــرار می دهد. نمونه های 
زیادی از همین کاالهای غیرضروری و حتی 
مضــر برای کــودکان را می توانید در همین 

شــبکه به وفور پیدا کنید.
سوءاستفاده�از�کودکان�در�اینستاگرام���

فاطمه ســیارپور در ادامه بحث به اســتفاده 
از کــودکان در دنیای مجــازی که در دنباله 
صنعــت کودک اســت پرداختــه و به فرارو 
گفــت: مــا با دنیای کودکانه از یک ســو و از 
ســوی دیگر با اســتفاده تجاری از آن یعنی 
همان صنعت کودک مواجه شــده ایم منتهی 
بــه این صورت کــه از طریق اینســتاگرام 
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عکس هایی به اشــتراک گذاشته می شود که 
بیشــتر به یک ســوء استفاده شــبیه است تا 
اســتفاده متداول تجاری یا حتی شــخصی و 
خانوادگی. وی ادامه داد: به عبارتی کودکان 
در ایــن تصاویــر به طور ناگهانی وارد فضای 
بزرگســالی می شوند، ژســت ها و اطوارهای 
بزرگســالی، آن هم از نوع بســیار خصوصی 
می گیرند، سپس عکس آن ها به طور گسترده 
در شــبکه ها پخش می شوند. "تأثیر مخرب 
روحی و روانی و حتی جســمانی بر کودکان 
مورد سوءاســتفاده در این تصاویر به نظر من 
هیــچ تفاوتی با کودکانی ندارد که زیر ســن 
قانونی به زور ازدواج می کنند. " ســیارپور با 
تاکیــد بر این امر در ادامه تحلیل می کند که؛ 
هر دو زوایای مختلف پنهان و آشــکار پدیده 
ناهنجــار بلوغ اجباری و ازدواج زودهنگام در 
کودکان هســتند، بــدون آنکه الزامات عقلی 
و روانی و جســمانی بلوغ طی شــده باشــد. 
ســیارپور بــا تکیه بر این بــاور که از رهگذر 
همیــن عکس هــا افراد به ســودهای کالن 
خود می رســند، به این ســئوال که، اما این 
افراد شناسایی یا دستگیر می شوند یا وکالی 
خیریه هــای مختلف از آن هــا اقامه دعوی 
کرده انــد، چنین پاســخ می دهد که "به این 
ترتیب ســوژه جدیــد عکس گرفتن در اختیار 
عکاســان تجاری کودک دیگر می گذارند و 
یک عکاس بیش از همه مفهوم سوژه داشتن 

یا پیداکردن برای عکاســی را می فهمد! "
وی همچنیــن اظهــار کرد: همین مســئله 
صنعــت کودک را تحــت تأثیر قرار می دهد. 
البته باید گفت: عکاســی کــه به خود چنین 
اجــازه ای می دهــد که از کــودکان با چنین 
ســوژه ای عکــس بگیرد، اواًل بایــد حتمًا به 
متخصصان علوم روانی مراجعه کند، دوم هم 
این پدیده به هیچ وجه خالقیت در عکاســی 
محســوب نمی شود. اگر شما به نزد عکاسان 
حرفه ای صاحب نام یا حتی عکاســان گمنام 
دنیــا و ایــران هم بروید و بپرســید حتمًا این 

امــر را قبیح می دانند و از آن می پرهیزند.
دســت�کاری�مفهومی�به�ناِم�اخالق�در����

شبکه�های�مجازی

"شــبکه های اجتماعــی همــان طــور که 
گفتیــم مــرز بین واقعیــت و خیال را در هم 
ریخته انــد، مرز میــان مفاهیم مختلف را هم 
از بین برده اند". ســیارپور با تکیه بر این امر 
دادمه داد: یکی از این مفاهیم اتفاقًا مســئله 
اخالق و خالقیت در عکاســی است. اما این 
کارهــا تنها در صورتی می تواند مورد نظارت 
واقع شــود که در یک آتلیــه اتفاق بیفتد. در 
حالی که با گسترش مفهوم فریلنس )مستقل، 
آزاد و غیروابســته( در ادبیــات بازاریابی هم 
این مســائل وجه دیگــری به خود می گیرد. 
یعنی کســی کــه در ازای دریافت پول، کاال 
یــا خدماتــی را به دلیل نداشــتن دفتر کار و 
پرســنل و بدون دادن بیمه و مالیات و حقوق 
قانونــی دیگــر می تواند در ازای بهایی کمتر 
و کیفیت بیشــتر در اختیار دیگران قرار دهد. 
این نمونه ها به مدد شبکه های اجتماعی زیاد 
شــده اند. این متخصص انسان شــناس بدن 
گفــت: شــما می توانید از تهیــه کیک تولد، 
کارهای گرافیکی، نرم افزاری، حســابداری، 
آشــپزی روزمره منزل و ... را از همین طریق 
بــا کیفیت هــای باال دریافــت کنید. وی در 
تحلیــل ایــن روند اظهار کرد: به همین دلیل 
با گســترش فریلنس هایــی مواجهیم که در 
ازای جابجا نشــدن کودکان و از خانه بیرون 
نیامدن شــان که پدیده ای سخت و وقت گیر 
بــرای والدین خصوصًا در شــهرهای بزرگ 
و بــرای مادران شــاغل اســت، عکس های 
آتلیه ای می گیرنــد، یعنی با تجهیزات کامل 
و پیشــرفته بــه منزل مراجعــه می کنند، به 
کودکان ژســت می دهند، عکس های خاص 
می گیرند و با فنون نرم افزاری مانند فتوشاپ، 
آن ها را دستکاری و باب میل والدین می کنند 
و بــه آن ها این خدمات را می فروشــند. این 
موضــوع اصاًل نمی توانــد مورد نظارت واقع 

شود.
لزوم�آموزش�به�والدین���

بــه باور این انسان شــناس راه حل اساســی 
آموزش اســت. ســیارپور می گوید: بنابراین 
در بدو امر و برای شــناخت این اتفاق بســیار 
ناراحت کننــده و منفی، نباید دنبال نظارت بر 

این کسب و کارها بود، زیرا کسب و کارهای 
فریلنس قابل ارزیابی و نظارت نیست. از سوی 
دیگر رفتار این گروه از عکاسان با نوزادان و 
کودکان نیز قابل ارزیابی اجتماعی نیســت؛ 
بنابرایــن تنها راهکار ممکن آموزش والدین 
است؛ که متأسفانه در کشور ما هرنوع کالس 
و کارگاه آموزشــی کــه اراده کنید می توانید 
پیدا کنید به جز آموزش والدگری! یعنی هیچ 
سرفصل یا واحد درسی به نام آموزش مادری 
و پدری در هیچ دانشــگاه و مدرسه ای وجود 
ندارد. وی در تشــریح راه حل موجود گفت: 
اگر پدر و مادر آموزش دیده باشــند و بتوانند 
کــودکان خود را در معــرض چنین خطراتی 
قــرار ندهند یا در صورت در خطرقرارگرفتن 
کودک در این شــرایط واکنش مناسب نشان 
دهنــد، یا از اثرات ســوء چنین رفتارهایی بر 
روان کودکان شان آگاه باشند، درصد بسیاری 
از ایــن مشــکالت اصاًل پدیــد نخواهد آمد. 
هرچقدر هم شــبکه های اجتماعی انگیزه ها 
و تشــویق های بسیاری در اختیار آنان برای 
عمومــی کردن امر خصوصــی و ایجاد یک 
تصویــر ایده آل خیالــی و نه واقعی از آنان و 
خانواده شــان ایجاد کند. وی در نتیجه درباره 
مشــکالت پیــش رو در ایران برای داشــتن 
فضای امن روانی گفت: در کشــور ما سیستم 
به این صورت است که زوجی صاحب کودک 
می شوند، با آزمون و خطا کودکشان را تربیت 
می کنند، فشارهای روحی و روانی و جسمانی 
مختلفی را به خود وارد می کنند، در نهایت اگر 
دغدغه هــای آموزش و تربیت صحیح کودک 
داشــته و امکانات مالی مناســبی هم داشته 
باشــند، در کالس ها و کارگاه های آموزشی 
خاصی که اتفاقًا فراگیر نیســت و مخصوص 
قشــر خاصی است شرکت می کنند و ممکن 
اســت آنجا بتوانند چیزهایی بیاموزند. با این 
وضعیــت و عملکــرد ناصحیــح و نامطلوب 
سیســتم های آموزشی و سیاست گزاری های 
غیراصولی مــا نمی توانیم صحبت از فضای 
امن برای ذهن و روان کودکان مان داشــته 
باشــیم و هر روز ممکنســت بــا یک اتفاق 

ناخوشایند مواجه شویم.
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دو نفــر از شــهروندان تهرانــی که هر روز از 
خانواده هــای خود به قصد رفتن به محل کار 
یا دانشــگاه و مدرســه یا هر مقصد دیگری از 
خانه خارج می شــوند، هرگز به خانه های خود 
باز نمی گردند. تهران، کالن شــهری است که 
گویی همه آمارهای آن باید کالن باشد، حتی 
کشــته های ترافیکی اش! تهران، اَبَرشهری 
اســت که روزانه 2 نفــر در جریان تصادفات 
رانندگی آن جان خود را از دست می دهند که 
یکــی از این دو نفر عابر پیاده اســت. تهران، 
شهری است که نه سواره در آن امنیت دارد و 
جانش ایمن است، نه پیاده؛ و نه پیاده ها قواعد 
و ضوابــط عبور و مــرور را رعایت می کنند و 
حتی مراقب جان خود هســتند، نه سواره ها به 
قوانیــن و مقــررات ترافیکی توجهی می کنند 
و جان پیاده ها برایشــان ارزشی دارد. شهری 
که ارزش ها در آن، آنقدر بی ارزش شــده اند 
که جان انســان ها به یکی از کم ارزش ترین 
کاالهای این شهر درندشت تبدیل شده است 
تا جایی که ساکنان آن نه تنها به دیگران رحم 

نمی کنند، بلکه به خودشان نیز رحم نمی کنند. 
بر اساس آمار اخیر رئیس شورای عالی ترافیک 
کشــور، »شهر تهران با 62۹ کشته، بیشترین 
آمار تلفات ترافیکی را داشــته اســت« که بر 
اساس این آمار، کشــته های ترافیکی تهران 
به تنهایی بیشتر از آمار کشته های ۳ شهر بعد 
از آن یعنی مشــهد، اصفهان و شیراز است. به 
عبارتــی، هر هفتــه 12 نفر در جریان حوادث 
ترافیکی تهران، جان خود را از دست می دهند 
که نیمی از آنها را عابران پیاده تشکیل می دهند 
و متاســفانه این آمار به اینجا ختم نمی شــود. 
این آمار اســفبار، قبل از آنکه تأسف آور باشد، 
دلهره آور اســت و این دلهره وقتی دوچندان 
می شــود کــه بدانیم 20 برابر این کشــته ها 
یعنــی بالغ بــر 12600 نفر در جریان حوادث 
رانندگی مجروح و مصدوم می شــوند که 20 
درصــد از این تعداد یعنی بیش از 2500 نفر از 
این تعداد، قطع نخاع شــده یا اندام های خود 
را از دســت می دهند و به عبارتی، برای همه 
عمر مجبورند خانه نشــین شده یا روی ویلچر 
بنشینند. این آمار گویای این واقعیت است که 

نــه تنها خودمان بــه خودمان رحم نمی کنیم، 
بلکه مســئوالن مربوطه نیز که وظیفه شــان 
این است که شهر را ایمن کنند و به فکر جان 
مردمی باشــند کــه از آنها عوارض می گیرند، 
همــه همت خود را معطــوف به این کرده اند 
کــه بــرای ورود و خروج آنها از محدوده طرح 
ترافیک، محدوده زوج، محدوده فرد، محدوده 
کاهــش و محدوده چــه و چه، عوارض دوبله 
و ســوبله بگیرند و گویی تنها مسئولیتشــان، 
اســتخراج راهکارهای پول در آوردن از طرح 
ترافیک اســت و بس! کوتاه سخن آنکه، وقت 
آن رسیده که مسئوالن ترافیکی تهران به جای 
خوابیدن زیر نســیم هوای سالم این روزهای 
تهــران و افتخار کــردن به رکوردهای هوای 
پاک، با رکورد اســفناک شــهروندانی که هر 
روز در کف خیابان های تهران کشته، معلول، 
مصــدوم و مجروح می شــوند، به خود آمده و 
قــدری از انرژی، توان، وقت و هزینه ای را که 
صــرف طرح ترافیک می کنند، در جهت ایمن 

ســازی معابر نا ایمن تهران صرف کنند.
*�کارشناس�برنامه�ریزی�شهری

 شهرام جباری زادگان

شهری که نه سواره در آن ایمن است، نه پیاده!
خشک�سالی�و�سیل�کنار�هم،�بحرانی�در�یک�شهر�ایران
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 باغ هــا در تهران رو بــه نابودی می روند، 
دلیل آن هم بسیار ساده است: ارزش زمین 
در تهران، نجومی شده اســت و هر صاحب 
باغــی را ترغیب می کند به جای نگهداری 
از درختان، در زمین خود، برج بســازد و با 
قیمت هایی که ســر به فلک می کشــد، به 
مردم بفروشــد. از یک باغ چند تومان عاید 
صاحب آن می شــود وقتی برج ساخته شده 
در زمیــن بــاغ، متری تا 50 میلیون تومان 

ارزش دارد؟
بــالی نابودی باغات تهران، تنها در دوره 
12 ســاله حضــور محمدباقــر قالیباف در 
شهرداری تهران، بر سر پایتخت نازل نشد، 
نمونــه نابودی باغــات را حتی هم اکنون 
هــم می توان در تهران دوره پســاقالیباف 
هم جســتجو کرد. رســانه ها هفته گذشته 
اعالم کردند مجوز ســاخت در یک باغ 5 
هزار متری متعلق به اســرافیل روحی که 
گفته می شــود از نزدیکان یکی از اعضای 
ســابق شورای شهر تهران واقع در منطقه 
5، بلــوار عدل، خیابــان بهار، 21 آبان ماه 
1۳۹7 از ســوی شهرداری منطقه 5 صادر 

شده است.
آنطور که اســناد منتشر شده نشان می دهد 
شــهرداری منطقه 5 واقع در غرب تهران، 
هیــچ گونه اســتعالم و اخــذ مجوزی از 
کمیســیون ماده 7 باغات، بابت جابجایی و 
قطع درختان نکرده و استعالم فضای سبز 
به زمان قبل از پایان کار موکول شده است.
آنطور که گزارشــها نشــان می دهد در این 
باغ بیش از 100 اصله درخت با محیط بن 
بیشــتر از 100 سانتی متر قطع و چند نهال 
جایگزین آن ها شده است. خبرها می گوید 
از معاون شهرسازی منطقه 5 که این مجوز 
را صادر کرده، ماه ها است که خبری نیست.

ـُشی�در�تهران��� باغ�ک
باغ ُکشــی در دوره جدید مدیریت شهری، 
قدمتی حدوداً 20 ســاله دارد. اصلی ترین 
موضــع حملــه به باغات تهران در ســال 
۸2 رقم خورد. در آن ســال شــورای شهر 
مصوبــه ای را تصویــب کرد که معروف به 
مصوبه برج باغها شد. این مصوبه شرایطی 
را فراهم می کرد تا صاحبان باغ، ۳0 درصد 

آن را تبدیل به ســاخت و ســاز کنند. این 
مصوبه باعث شــد تمام زمین هایی که باغ 
شناخته می شدند ساخت و ساز انجام شود. 
نکته اینجاســت کــه 70 درصد باقیمانده 
زمیــن باغــات هم به دلیــل گودبرداری 
کامــل عرصه زمین، از درختان تهی شــد 
و نابودی کامل بســیاری از باغات تهران 

از آن سال کلید خورد.

باغ�ُکشــی�در�دوره�جدید�مدیریت�شهری،�قدمتی��۲0ساله�دارد

تاراج فضای سبز سنتی پایتخت
امید سلیمی بنی
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اعتراضــات مختلف به شــهرداری تهران 
که چرا مجوز ســاخت و ســاز گســترده 
در باغــات را صــادر کرده، باعث شــد تا 
در ۸ مــرداد ۹1، شــهردار وقت تهران در 
چهارصدو هشــتادمین جلسه شورای شهر 
حاضــر شــود و بگوید: درهیــچ دوره ای 

از شــهرداری، ۸2 هکتــار تملــک بــاغ 
 توســط شــهرداری صورت نگرفته است. 
محمدباقــر قالیباف در ادامه ســخنانش 
گفت: کمیســیون مــاده 5 خرید تعدادی 
بــاغ را به شــهرداری تهــران تاکید کرده 
اســت که بــرای این منظــور حدود 600 
میلیارد تومان اعتبار الزم اســت. در دفاع 
از عملکرد شــهرداری دوره قالیباف، علی 

محمد مختاری مدیرعامل سازمان پارکها 
و فضای ســبز شهر تهران، تخریب باغات 
را مربــوط بــه عوامل دیگری به جز مجوز 
ساخت و ساز دانست و گفت: علت تخریب 
باغات منطقه ازگل، کم آبی، پراکنده بودن 
باغات، رها شدن برخی از این باغات توسط 

مالکیــن، عدم رســیدگی منظم و مرتب از 
سوی مالکین بوده است که منجر به خشک 
شــدن تعداد زیــادی از درختان این گونه 
باغات شــده و مدیریت شهری هیچ نقشی 
در تخریب این گونه باغات نداشــته است. 
در همان جلسه، مهدی چمران، رئیس وقت 
شــورای شهر قول داد شهروندان متقاضی 
ساخت و ساز در باغات باید 70 درصد باغ را 

احیاء و حفظ کنند. وی از کمیسیون عمران 
شــورای شهر خواســت طرحی در تکمیل 
مصوبه باغات ارائه کند تا براســاس آن در 
صورتی که مجوز ساخت در باغی با سطح 
اشغال ۳0 درصد صادر شد تا زمانی که 70 
درصد باقی مانده به باغ تبدیل نشود پایان 
کار ســاختمانی صادر نشــود. او به مشکل 
دور زدن قانون توســط مالکان عرصه های 
باغی اشاره کرد و گفت: تبدیل سطح اشغال 
۳0 درصــد به 45 درصــد در باغات طبق 
مصوبه ممنوع اســت، متاســفانه برخی با 
ساخت فضای مســکونی در سطح اشغال 
۳0 درصــد، 70 درصــد باقی مانده را نیز یا 
تبدیل بــه پارکینگ می کنند یا به عناوین 
مختلــف تبدیل به غیر باغ می کنند که این 
با سیاست شورای شهر تهران مبنی بر حفظ 

باغات مغایرت دارد و باید بررســی شود.
تغییر�کاربری�سیســتماتیک�باغات����

در�تهران
واقعیت این اســت که جز عملکرد موردی 
شــهرداری در اعطای مجوز ساخت و ساز 
در باغات تهران، بسیاری از تغییر کاربری ها 
به صورت سیســتماتیک و بر اساس طرح 
تفصیلی بوده است. اطالعات موجود طرح 
تفصیلــی نشــان می دهد طــرح تفصیلی 
مربــوط به باغات منطقه ازگل، طرشــت 
وکن که اکثراً در پهنه، 121ٔ )مســکونی( 
واقع شــده اند و با این مجــوز اکثر باغات 
ایــن مناطق تغییر کاربــری پیدا کرد و به 
منطقه مسکونی تبدیل شد. طرح تفصیلی، 
مصوبــه برج باغهــا و مصوبات موردی از 
جملــه مصوبه تغییر کاربــری 62 عرصه 
باغی در تهران که توســط شــورای دوره 
پنجم شــهر تهران در 15 اسفندماه ۹7 به 
تصویب رســید، نمونه های اعالی نابودی 
نظام مند باغات در تهران هستند. در دوره 
قالیباف، نابودی باغات به اندازه ای شــتاب 
گرفتــه بــود که حتی مجلــس هم خود را 
مجبــور به ورود به موضوع دانســت. در ۹ 
مهرمــاه ۹۳، کمــال الدین پیرموذن عضو 
هیات رئیســه فراکسیون محیط زیست در 

جامعه
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مجلــس با یــادآوری تاکیدات مقام معظم 
رهبری نســبت به حفظ باغات در کشــور، 
گفت: بر اســاس خبرهــای موثقی که به 
دست رسیده در برخی باغات تهران درختان 
تنومنــد برای احداث هتل قطع شــده که 
بر این اســاس قرار است از شهردار تهران 

دعــوت کرده تا توضیحاتی را ارائه کنند.
هر چند تاکنون از برگزاری و نتایج جلساتی 
که عنوان شده، هیچ اطالعی منتشر نشده 
ولی به عینــه می توان دریافت میراثی که 
قالیبــاف دربــاره باغات بر جا گذاشــت، 
چندان میراث ســبزی نیســت. آنطور که 
زهــرا صدراعظم نوری رئیس کمیســیون 
ســالمت و محیط زیســت شــورای شهر 
تهران می گوید، در دوره تصدی 12 ســاله 
قالیبــاف در تهــران، بیش از 10۹ پالک از 
اراضی باغات نابود و تبدیل به خانه و فضای 
تجاری شده است. او درباره سرنوشت بقیه 
باغات تهران، به نکته مهمی اشاره می کند، 
ایــن که بیش از 6400 پالک زمین که باغ 
شناخته شده است در تهران هنوز وجود دارد 
کــه حــدود نیمی از آنها در معرض نابودی 
قریب الوقوع است، زیرا ماموران شهرداری 
حق ندارند وارد آنها شــوند چون متعلق به 
ارگانهــای عمومــی، نهادهــای امنیتی و 
حتی اشــخاصی هستند که اجازه حضور به 
ماموران شهرداری را نمی دهند. صدراعظم 
نــوری در این باره می گوید: تاکنون حدود 
۳400 باغ در شــهر تهران شناســایی شده 
که شناســنامه آن ها هم تهیه شــده است. 
نکته اینجاســت که بیش از ۳000 پالک 
باغ هم شناســنامه نــدارد چون ممنوعیت 

ورود به آنها وجود دارد.
تداوم�نابــودی�باغــات�در�دوران����

پساقالیباف
پس از نابودی گســترده و نظام مند باغات 
تهران و تبدیل آنها به خانه و برج و پاساژ، 
در دوره شــورای شــهر پنجم، روند دست 
درازی به طبیعت سبز تهران همچنان ادامه 
داشــت. آنطور که در 20 شهریور ۹7، علی 
اعطا عضو کمیسیون معماری و شهرسازی 

شورای شهر گفته است: در دهه اخیر 4۳0 
قطعه زمین که باغ بوده اند پروانه ســاخت 
گرفته اند. به ازای صدور پروانه در این تعداد 
بــاغ تعداد 1۳0 هکتــار از باغات تهران به 
زیر ساخت رفته اند. سخنگوی شورای شهر 
تهــران با تأکید بــر اینکه ما به ازای 1۳0 

هکتار باغ که به زیر ساخت فرستادیم، صرفًا 
یک درصد درآمد ناشــی از صدور پروانه را 
کســب کردیم، اظهار کرد: در این شرایط 
نابســامان که شــهرداری در حوزه مالی با 
آن مواجه اســت، نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم که راهکار اصلی تملک باغات باشد.

این ســخنان به روشنی مشخص می کند 

تنگناهــای مالی که شــهرداری در دوره 
پســاقالیباف با آن دســت به گریبان است، 
تداوم راه نابودی باغات را رقم زده اســت. 
از این رو می بینیم شــورای شــهر تهران، 
باالخره به شــهرداری مجوز داد تا پروانه 
ســاخت و ســاز در 62 باغ بزرگ مقیاس را 

صادر کرده تا از این رهگذر، اندکی چاه های 
عمیق مشــکالت مالی خود را پر کند. ولی 
شورای شهر پنجم هم در رسیدن به نقطه 
تســلیم برای باز گذاشتن دست شهرداری 
در صدور مجوز ساخت و ساز در باغات، راه 
درازی را نپیمود و در کمتر از یک سال، به 
جایی رســید که هم اکنون قرار دارد: تغییر 
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کاربری باغات، قانونی شده است.
در ایــن روند ســریع می بینیم که 15 آذر 
۹7، شــورای شهر تهران، به دنبال راهکار 
پیچیده ای برای تغییر سرنوشــت باغهای 
تهران بود. پیش نویس طرحی در شــورای 
شــهر مورد بررســی قرار گرفت که برای 

ســاخت و ساز براساس فرمول »خانه باغ« 
مســاحت عرصه 6 هزار و 1۸۳ باغ و زمین 
مشــجر به سه گروه تقســیم بندی کرده 
بودنــد. به این صورت که اراضی مشــجر 
تا ســه هزار مترمربع، اراضی مشجر بین ۳ 
تا 5 هزار مترمربع و اراضی بیش از 5 هزار 
مترمربــع هر کــدام در گروه های جداگانه 

قــرار می گرفتنــد. مالکان برحســب این 
طبقه بندی مســاحت عرصه، می توانستند 
بــه ترتیــب 2، ۳ و 4 طبقه در حداکثر 15 
درصد مســاحت زمین ساخت و ساز انجام 
دهند و در این چارچوب از شهرداری مجوز 
ساخت دریافت کنند. در پیش نویس مزبور 

بــرای اراضی تا 5 هــزار مترمربع حداقل 
مســاحت باید 150 مترمربع و برای اراضی 
بیش از 5 هزار مترمربع حداقل مســاحت 
باید 250 مترمربع باشــد. به این ترتیب در 
صورت تصویب این پیش نویس در شورای 
شهر تهران، فرمول ۳0 به 70 درصد ساخت 
و ساز در زمین های باغی، معروف به مصوبه 

»برج بــاغ«، به فرمــول 15 به ۸5 درصد 
»خانه باغ« تغییر می کرد.

اتفاقی�که�نوع�دیگری�رقم�خورد.���
پروانــه�نابــودی��۶۲بــاغ�در�روز����

درخت�کاری
در روز 15 اســفند ۹7، همزمــان بــا روز 
درخت کاری، شــورای شهر تهران مجوز 
نابودی 62 باغ بزرگ مقیاس را صادر کرد. 
افشــین حبیب زاده، معاون نظارت شورای 
شــهر تهران در توجیه این مصوبه شورای 
شــهر گفت: اعضای شورای شهر مجبور 
بودنــد بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنند، از 
زمان لغو مصوبه برج باغ و متوقف شــدن 
ارائه پروانه تا امروز، 570 باغ درخواســت 
صدور پروانه دادند که تنها استفســاریه در 
مــورد تعیین تکلیف 62 پرونده ای بود که 
قبل از اســفندماه تشــکیل شده و عوارض 
خــود را بــه صــورت کامل و سیســتمی 
پرداخــت کرده بودند که تنها پرینت پروانه 
ســاخت مانــده بود و لذا حقوق مکتســبه 
برایشــان ایجاد شــده بود اما از آن زمان 
تاکنون کارشــان خوابیده بــود. او با بیان 
این که مالکان می توانســتند به دلیل توقف 
کارشــان آن هم بیش از یکسال به دیوان 
عدالت اداری بروند و شــکایت کنند، ادامه 
داد: اگــر دیوان عدالت اداری بدلیل حقوق 
مکتســبه مالکان با این پرونده ها موافقت 
می کرد مجبور بودیم به 570 درخواســت 
ساخت وساز در باغ رأی مثبت دهیم، چرا که 
برای این افراد حقوق مکتســبه ایجاد شده 
بود. وی افزود: از زمانی که شــورای شهر 
پنجــم مدیریت شــهری را برعهده گرفته 
اســت تمام تالش مان را برای حفظ باغات 
انجــام داده ایم و نظارت دقیق تری بر روی 
ساخت وســاز در این 62 باغ انجام می شود. 
در نهایت اعضای شــورای شهر تهران روز 
چهارشــنبه 15 اســفندماه همزمان با روز 
درختکاری به استفســاریه شهرداری مبنی 
بر تعیین تکلیف 62 پرونده موسوم به برج 
باغ رأی مثبت و اجازه ســاخت و ســاز در 

باغهای مزبور را صادر کردند.
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برای�شناسایی�عوامل�ظهور�»حباب«�در����
اقتصاد�ایران�از�کجا�باید�شروع�کنیم؟

آسیب شناســی در خصــوص حباب ها به مبانی 
اقتصاد بازمی گردد. ماهیت اقتصاد و آنچه در حوزه 
اقتصاد باید موردتوجه قرار بگیرد از بســترهایی 
اســت که باید در آن به جســتجو پرداخت. علم 
اقتصاد بر پایه سیستم می تواند حرکت کرده و به 
نتیجه موردنظر برسد.مفهوم سیستم را همه در 
دوران تحصیل آموخته ایم. سیستم مجموعه ای 
از اجزای به هم پیوســته است که باهم در تعامل 
هستند و چنانچه یک بخش یا عضو دچار آسیب 
شــود کل سیســتم را دچار ناکارآمدی و اختالل 
می کنــد. پس ابتــدا باید به علــم اقتصاد نگاه 
سیســتمی داشته باشــیم تا بتوانیم عضو یا جزء 

آسیب دیده را شناسایی کنیم.
اجزای�سیســتم�اقتصاد�با�این�تعریف�چه����

هستند؟
اجزای اصلی یک اقتصاد سیستماتیک در اصل 
بازارهای مختلف هســتند. بازارهای مالی، بازار 
ســرمایه، بازار ارز، خودرو، مســکن، بازار کاال و 
امثالهم. با این تعریف اگر هر یک از این بازارها 
فعالیت خود را به درســتی انجام ندهد تأثیر آن را 
در سایر بازارها خواهیم دید و اختالل در یک بازار 
به طور کل عملکرد اقتصاد را مختل خواهد کرد.

پس�برای�پیشگیری�از�تولید�حباب�در�اصل����
باید�تعادل�را�به�بازارها�بازگردانیم؟

بله. البته باید بگویم ما درواقع در علم اقتصاد به 
دنبال ایجاد تعادل ها هســتیم. وقتی می گوییم 
بازارها باید با یکدیگر در تناســب و تعادل باشند 
مفهوم آن این اســت که خود اقتصاد به طور کل 
بایــد متعادل بــوده و مانند ضربان قلب دقیق و 
منظم کارکرده و از سالمت کامل برخوردار باشد. 
متأسفانه طی سال های اخیر طراحی که برای علم 
اقتصاد انجام داده اند توســط دولت و مجلس با 
در نظر گرفتن اقتصاد سیستماتیک نیست. بلکه 
به صورت دستوری است. فکر می کنیم هر آنچه 
ما دســتور بدهیم اقتصاد مطیع آن خواهد بود و 
نتیجه دستورات ما در جایگاهی که انتظار داریم 
قرار می گیرد. اگر نگاهی به نرخ قیمت ارز و سکه 
و طال و ســایر کاالها و خدمات بیندازید متوجه 
می شــوید که هیچ یک از قیمت ها سر جای خود 
قرار ندارند. این ناهماهنگی یکی دیگر از عوامل 

تولید »حباب« است.
حباب�ها�ابتدا�کدام�کاالها�را�درگیر�کردند����

و�شاید�بهتر�است�بپرسم�کدام�کاالها�بیشتر�
مبتال�به�حباب�شدند؟

تمام کاالها، کاالهای مصرفی، سرمایه ای و حتی 
کاالی واســطه ای برای بخش صنعت و تولید 

درگیر حباب شده اند. شما قیمت هر کاالیی اعم 
از پیاز و مرغ و گوشت تا مواد اولیه کارخانه ها را 
بپرسید تعجب می کنید. واقعاً اولین نکته ای که 
در ذهن همه ایجاد می شود بعد از شنیدن قیمت ها 

این است که »یعنی چه؟«
پس�تــا�اینجا�عدم�هماهنگی�و�باال�رفتن����

قیمت�ها�در�یک�بــازار�و�درنهایت�بازارهای�
دیگر�از�عوامل�تولید�حباب�است.�عامل�دیگری�

هم�در�این�مورد�دخیل�است؟
بله. بگذارید مثالی بزنم. ما می شنویم که یکی از 
کارشناســان به مجلس توصیه کرده بود که دل 
آقای رئیس جمهور را نشکنید و وزارت بازرگانی 
را تشکیل دهید و یا یکی دیگر از مقامات اعالم 
کــرده بــود که اگر بــا وزارت بازرگانی موافقت 
نشود ما معاونت بازرگانی را در ریاست جمهوری 
تشکیل خواهیم داد.این موارد همان نکاتی است 
که در یک اقتصاد سیســتمی پاسخ نخواهد داد. 
پس باید مطمئن باشــیم که ما چه می خواهیم 
و بعــد فرامین خــود را به اقتصاد تحمیل کنیم. 
تشکیل وزارتخانه ای که چند سال پیش با دالیلی 
ادغام شــده از مواردی اســت که باید بامطالعه و 
دالیل کافی به ســمت آن برویم؛ اما اگر برنامه 
دقیق و درستی نداشته باشیم منجر به عدم تعادل 
در اقتصاد خواهد شد. ما در کشور باید یک اصل، 

مستخدمین حسینی درگفت و گوی تفصیلی تشریح کرد:

  رمزنگاری از تشکیل حباب در اقتصاد کشور
مریم یعقوبی

 »حباب«؛ واژه ای که این روزها در اغلب اظهارنظرهای کارشناسان 
و فعــاالن اقتصــادی به گوش می خورد. حباب قیمت ســکه، حباب 
قیمــت خــودرو، حباب مســکن، حباب ارز و حباب نــرخ پیاز و ... اما 
ایــن حباب ها از آن دســت حبابهایی کــه یک روز باالخره می ترکند 
نیســتند. بلکه این حبابها بســیار مقاوم بوده و به سرعت به کاالهای 

مختلف سرایت می کنند.
چســبندگی و رشــد نامعقول این حباب ها به قدری باال رفته که در 
برهه هایی از زمان حجم حباب از اندازه قیمت واقعی کاال یا خدمات 
نیز بزرگ تر شــده و در بررســی قیمت ها تنها حباب است که به چشم 

می خورد.
افزایش حجم و ابعاد این حباب ها دیگر از کنترل خارج شده است. دولت 
و نهادهای نظارتی و قضایی برای کنترل قیمت ها اقدامات پیشگیرانه، 
نظارتــی و یــا تعزیراتی در پیش گرفته اند اما قدرت »حباب ها« و یا در 
اصل قدرت »حباب ســازان پنهان« این روزها بســیار بیشتر از دولت 

و عوامل کنترل قیمت است.
برای ریشــه یابی و آسیب شناســی ظهور و رشــد حباب ها در اقتصاد 
کشــور با حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان و کارشناس مدیریت 

گفت وگویی داشــتیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
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یک مکتب یا یک فرمان دقیق اقتصادی را مدنظر 
داشته باشیم و بر مبنای آن اقتصاد کشور را مدیریت 
کنیم که بستر شکل گیری و ایجاد حباب را ایجاد 
نکنیم. اگر با صدور یک فرمان اقتصاد از مســیر 
خود خارج شــود به زمان و انرژی نیاز خواهد بود 
تا دوباره به تعادل بازگردد. پس قطعاً می بایســت 
ســازوکارهای اجزای اصلــی اقتصاد با یکدیگر 
به تناسب رسیده و اهداف و عملکرد دقیقی برای 
آن ها تعریف شود.مثال دیگری می زنم شما ببینید 
با تعیین نرخ 4200 تومان برای دالر و تخصیص 
ارز به متقاضیان چه میزان از منابع ارزی کشــور 
از بین رفت؟ کسانی که دست اندرکار بودند مانند 
دولت و بانک مرکزی هیچ مشــکلی پیدا نکردند 
اما اتفاقات ناگواری در اثر صدور این فرمان برای 
افراد جامعه افتاد. هم افرادی که از این بستر موجود 
استفاده کردند و هم آحاد مردم. پس می توان گفت 
ارز 4200 تومانی خود منشأ اصلی تولید حباب در 
اقتصاد بود. کســانی که این ارز را برای واردات 
دریافــت کردند اما کاالهای وارداتی را باقیمت 
روز به بازارها تزریق کردند. همه می دانیم سال 
گذشــته در بازار کاالها چه اتفاقاتی افتاد. پس 
واردات کاال با ارز 4200 تومانی هم عامل رشد 

حباب ها بود.
دربــاره�صدمات�ناشــی�از�حباب�طرف����

عرضــه�یا�تقاضا؟�کدام�یک�بیشــتر�متضرر�
خواهند�شد؟

ما در اقتصاد واژه ای داریم با عنوان »اطالعات 
نامتقــارن« کــه اغلب دانشــجویان به عنوان 
پایان نامــه روی آن کار می کننــد. معنی واژه 
اطالعــات نامتقارن این اســت که آیا طرفین 
عرضه و تقاضا اطالعات بازار را به طور یکسان 
در اختیاردارنــد یا خیر؟ افشــای این اطالعات 
وظیفــه اصلی دولت اســت که زمینه را فراهم 
کند که اطالعات سمت عرضه کننده و اطالعات 

سمت متقاضی یکسان باشد.
یعنی�عدم�شفافیت�هم�به�تولید�و�توسعه����

حباب�در�قیمت�ها�دامن�می�زند؟
بله قطعاً. این اطالعات نامتقارن شــکل گیری 
حبــاب را در اقتصاد رقم خواهــد زد؛ بنابراین 
موضوعــی کــه نشــات گرفتــه از اطالعات 
نامتقارن اســت با عنوان شــفافیت در اقتصاد 
مطرح شــده است. دولت، نمایندگان مجلس و 

سایر مسئولین همواره آن را مطرح می کنند اما 
در عمل پایبند به چارچوب این شفافیت نیستند. 
عدم شفافیت هم موجب شکل گیری حباب ها 
در اقتصاد کشــور می شود و در نتیجه این عدم 
پایبندی، اعتماد مردم به برنامه های اقتصادی از 
بین رفته و بی اعتمادی خود به افزایش حباب ها 
در قیمت ها دامن می زند؛ و درنهایت این رابطه 
بیمــار منجر به خســارات غیرقابل جبرانی در 
طرف تقاضا می شــود. آنچه همواره مسئولین 
و نظریه پردازان باید از آن مراقبت کنند اعتماد 
مردم و جامعه به تصمیمات اقتصادی است. در 

غیــر این صورت وقتی برای مقابله با حباب ها 
توصیــه می کنیم مــردم کاالی گران را نخرند 
کســی اعتمــاد نمی کند و همیــن باعث بروز 

مشکالت بزرگ تر بعدی می شود.
و�در�نهایت�چه�باید�کرد؟���

از بین بردن این حبابها زمان، انرژی و هزینه های 
بســیار باالیی دارد. هم برای دولت و هم برای 
مردم. این موضوعی اســت که بیشــتر باید بر 
پیشــگیری آن دقت کــرد در غیر این صورت 
برای ترکاندن این حبابها بخش های بســیاری 

از جامعه متضرر خواهند شد.
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 اظهارات صریح رییس جمهوری ایران در خصوص 
ضرورت افزایش اختیارات ریاست جمهوری در کنار 
مشکالت متعدد اقتصادی کشور حکایت از آن دارد 
کــه اقتصاد ایران که ایــن بار هدف حمله آمریکا 
قرار گرفته اســت برای تاب آوری نیازمند طرحی 

تازه است.
 پس از آنکه حسن روحانی اعالم کرد: »همانگونه 
کــه در جنگ ۸ ســاله اختیــارات ویژه ای را از امام 
راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی 
موفقیت های بســیاری را به دست آوریم امروز هم 
به چنین اختیاراتی نیاز داریم.«؛ تحلیلگران متعددی 
وارد گود شدند تا به این سئوال پاسخ دهند که منظور 
رییس جمهور از اختیارات ویژه چیست. با این حال 
همچنان این داستان به فصل مشترکی میان دست 

اندرکاران سیاست در ایران نرسیده است.
هادی حق شناس که هم سابقه مدیریت دولتی را 
داراســت و هم بر صندلی نمایندگی مجلس تکیه 
زده اســت، در قامت کارشناسی اقتصادی در پاسخ 
به این سئوال، مشکالت ریشه ای اقتصاد ایران را 
مورد اشــاره قرار داد و گفت: طبیعی است مدیریت 
جنگی، ابزارهای خاص و متفاوت را می طلبد، ایران 
در شرایط کنونی درگیر جنگی است که در فضای 
اقتصــادی جریان دارد به این ترتیب ضرورت دارد 
ماهیت اقتصاد ایران برای مقابله با حمالت شدید 

دشمن مورد ارزیابی قرار گیرد.
 وی با تاکید بر اینکه اختیارات ویژه بدون توجه به 
ماهیت اقتصاد نمی تواند کارایی الزم را داشته باشد، 
ادامه داد: ایران پیش تر اقتصادی دولتی داشــت، 
امروز بخش مهمی از اقتصاد ایران دولتی نیســت 

یعنی دولت مالک و صاحب کل اقتصاد نیست.
 وی در توضیح این مطلب ادامه داد: ســهم نســبتًا 
مهمی از اقتصاد ایران در دست نهادهایی است که 
مــن آنها را نهادهای عمومی غیردولتی نامگذاری 
می کنم. این نهادها سهم مهمی در تولیدات صنعتی 

و کشــاورزی کشور دارند که طبعاً در حوزه رییس 
جمهــوری با فرض افزایــش اختیار هم نمی تواند 

چندان در تصمیم گیری وارد شود.
وی افزود: از سوی دیگر ممکن است دولت براساس 
باورهای خود تصمیمی بگیرد اما در چارچوب قانون 
نهادهــای دیگر آن را تغییر دهند. مثاًل در ماجرای 
افزایــش حقوق کارمنــدان دولت نهایتاً مجلس و 
دولت به تفاهم نرسیدند و سناریوی مجلس تصویب 
شد. این میان براساس اصول 52، 5۳ و 54 قانون 
اساسی دولت مسئول دخل و خرج و مجلس نظارت 
کننده با قید آن است. به همین دلیل بارها اختالف 
میان این دو قوه سبب تغییرات در قوانین علی رغم 

عدم تمایل طرف دیگر شده است.
نیاز�به�نگاه�راهبردی�داریم���

نماینده پیشین انزلی در مجلس با بیان این که در هر 
حال نمی توان دولت را فعال مایشا اقتصاد دانست، 
ادامــه داد: بــا این همه معتقدم اگر دولتها از ابتدای 
روی کار آمدن خود نگاه راهبردی به مسائل داشته 
باشند، قانون اساسی ظرفیت این را دارد که عماًل 
شرایط را برای رسیدن به اهداف قوه مجریه فراهم 
کند. به عنوان نمونه برنامه های پنج ساله توسعه یا 
بودجه های ســنواتی می توانند به ابزار دولت برای 
پیاده کردن برنامه هایش تبدیل شوند، ولی متاسفانه 
حتی در برنامه های توســعه نیز بخش های زیادی 
اجرایی نمی شوند که گاهی ناشی از کم کاری دولت 
و گاهی هم ناشــی از کمبودها و محدودیت های 

دیگر است.
اگر�مجلس�وسواس�به�خرج�نمی�داد���

این کارشناس حوزه اقتصاد کالن با تاکید بر نقش 
همکاری میان قوا، با یادآوری دوران پســا برجام 
گفت: اگر وسواس و سختگیری های مجلس بر سر 
تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی نبود احتمال 
داشت شرکت توتال هم مشمول معافیت مالیاتی 
شــود یا حداقل بهره برداری بشــتری از منابع خود 

داشــتیم. با این همــه در نهایت من فکر می کنم 
برای دولت در شرایط عادی هم قانون ظرفیتهای 
فراوانــی دارد امــا دولت هم باید بداند که با فرض 
به دست آوردن اختیارات ویژه نیز همچنان موانعی 
بیــرون از خــودش دارد که برای مقابله با آنها باید 
مدبرانه برخورد کند.حق شناس نظام های سیاسی 
ایران و امریکا را از نظر مدل تفکیک قوا مشــابه 
هــم دانســت و گفت: با اینکــه هر دو نظام رییس 
جمهــوری و مجلس انتخابی دارند ولی در ایاالت 
متحده اختیارات ریاست جمهوری به مراتب بیشتر 
از ایران است. گرچه تفکیک اصولی قوا در آن کشور 
هم از درگیری های بی جا کاسته است. در این شرایط 
می تواند افزایش اختیارات ریاست جمهوری در حل 

هادی حق شناس، تحلیل گر اقتصادی پاسخ می دهد:

راهکار برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد ایران چیست؟

امیرعباس آزرم وند
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برخی از مسائل یا سرعت بخشیدن به تعدادی از امور 
مؤثر باشد ولی به هیچ عنوان نباید نظارت مجلس را 
به کلی کنار گذاشت چرا که عوارض این کار بدتر از 

کم بودن اختیارات قوه مجریه است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد نقش تیم اقتصادی 
دولــت روحانــی در پدید آمدن مشــکالت امروز 
اقتصاد کشــور گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم 
طبق قانون اساسی رییس جمهوری مسئول اجرای 
قانون اساسی در کشور است که اقتصاد نیز بخشی 
از آن محســوب می شود. متولی سیاست گذاری و 
فرماندهی این بخش دولت بوده و طبیعتاً تصمیمات 
دیگر می توانســت نتایج بهتری رقم بزند. به بیان 
دیگــر ایــن تیم اقتصادی روحانی بود که باید ریل 
گذاری مناسب اقتصادی را می یافت. البته منظورم 
این نیست که محدودیت های دیگر را هم نبیبینم.

این مدرس اقتصاد با اشاره به مشکالت ساختاری 
اقتصــاد ایــران در پاســخ به این ســئوال که در 
مهمترین سهم در ایجاد مشکالت کنونی بر عهده 
نیم اقتصادی است یا کمبود منابع و فشار خارجی؟ 

تاکید کرد: مشکالت امروز اقتصاد ایران به یکی دو 
ســال یا حتی یکی دو دولت اخیر باز نمی گردد، هر 
چند دولتها هم بر اقتصاد اثر گذاشتند ولی نمی توان 
همه مشــکالت را گردن یکی انداختد. ســر جمع 
ناکارآمدی هــا و نا بهره ور بودن ها در اقتصاد ایران 
امروز به ابرچالش های اشــتغالی و محیط زیستی 
و... شده و این مسائل را با چند آیین نامه و در کوتاه 
مــدت نمی توان حل کرد. درنتیجه فرمانده محور 
شدن اقتصاد نیز نمی تواند اقتصاد ایران را به شرایط 
عادی بازگرداند، بلکه تنها راه بازگشــت و عمل در 
چارچوب قانون است، زیرا برخورد منضبط و ضابطه 

مند خودش به برخی از مسائل خاتمه می دهد.
کمبود منابع و عدم هزینه کرد درست

حق شناس در توضیح این مطلب به موضوع کمبود 
منابع پرداخت و ادامه داد: قطعاً یکی از اصلی ترین 
محرک های رشــد، منابع کافی اســت ولی در این 
هم شکی نیست که در ایران منابع بسیاری آمدند 
اما درســت هزینه نشــدند. مثاًل در سال ۹0 منابع 
نفتــی 120 میلیارد دالر درآمد از نفت و ۳0 میلیارد 

دالر نیز از محل صادرات غیر نفتی به کشــور آمد. 
این رقم باالیی بود ولی در ســال گذشــته مجموع 
درآمدهای دولت به نصف رقم ســال ۹0 رسید اما 
از ســوی دیگر هم جمعیت کشــور بیشتر شد و هم 
اقتصاد در شــرایطی دیگر اداره می شــد؛ طبعاً این 
مسائل به مشکالت اقتصادی کشور عمق می دهد.

فشار�خارجی،�ضعف�داخلی���
نماینــده دوره هفتــم مجلس با اشــاره به جنگ و 
تحریم های ناشــی از برنامه هســته ای به عنوان 
یکی از مؤلفه های تاثیرگذار، تاکید کرد: فشارهای 
بیرونی را بر اقتصاد افزایش داد. هر کشور دیگری 
در همســایگی ایران این فشارها را تحمل می کرد 
اکنون نمی توانســت از زیر بار ویرانی ها و مصائب 
کمر راست کند. درنتیجه با توجه به شرایط بیرونی 
هم می توانیم به علل بخشی از چالش های اقتصاد 
کشور پی ببریم. مثاًل اگر در سال گذشته کاخ سفید 
خروج خود از برجام را اعالم نمی کرد نه در ســال 
گذشــته و نه امسال رشد اقتصادی منفی نمی شد 
و نــرخ تــورم چنین افزایش نمی یافت. هر چند که 
ضعف داخلی اقتصاد نیز حسابی بر نتایج تالش ها 
اثرمنفــی گذاشــته و این دو عامــل در کنار هم به 
شدت از سرعت رشد و توسعه اقتصاد کاسته است.
حق شــناس با اشــاره به نبود نــگاه راهبردی بر 
اقتصاد کشــور تصریح کرد: به نظر من بیش از آن 
که اختیارات رییس جمهوری چقدر باشد، باید نبود 
نگاه راهبردی در میان دولتها را مورد بحث و واکاوی 
قرار داد. اگر قرار است در گندم خودکفا باشیم، برای 
آن برنامه مشخص داشته باشیم و تالش کنیم در 
بخش های دارای مزیت اقتصاد خود بیشتر سرمایه 
گذاری کنیم. به هر حال نمی شود هر چه مورد نیاز 
اســت را در داخل تولید کرد. خودروسازی ایران به 
شدت ناتوان است اما نزدیک به یک میلیون شغل 
مســتقیم و غیر مســتقیم در رابطه با آن وجود دارد. 
اگر ما تمام خودروهای مورد اســتفاده در شــهرها 
را بــا خودورهای خارجی عــوض کنیم روزانه ۳0 
میلیون لیتر مصرف بنزین کم می شود. دولتمردان 
با یک نگاه راهبردی باید بین این دو انتخاب کنند. 
بــه نظر من با به وجود آمدن یک اجماع راهبردی، 
سردرگمی در اقتصاد کم شده و می توانیم با سرعت 

بیشتری به پیش برویم.
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با بروز گرانی، هر چند تالش می شود با اتخاذ 
تدابیــری بازار آرام شــود و به حالت قبل از 
جهش قیمت برگردد ولی »چسبندگی رو به 
پایین قیمت ها« مانع از برگشت آنها به این 
ســطح می شود. دالیل فراوان است، شاید 

ایــن روزها به تعداد کاالها و خدمات 
موجــود در اقتصاد، دلیل برای 

گرانی ذکر می شــود؛ قیمت 
پیــاز افزایــش پیدا کرده 
چون صادراتش آزاد شده 
است و تولیدکنندگان به 
جای عرضــه داخلی، آن 
را بــه قیمت باالتر صادر 

می کنند و در نتیجه، کمبود 
کاال در داخــل به وجود آمده 

و قیمت ها افزایش یافته اســت. کاغذ 
گران شده است چرا که برخی از واردکنندگان 
اقــدام بــه توزیع بهنگام آن در بازار نکرده و 
به این ترتیب، کمبود احساس شــده منجر به 
گران شدن آن برای خریداران شده است. تن 
ماهی با افزایش قیمت مواجه شده است چرا 
که قوطی کنســرو با درب آسان بازشو وارد 

نشده و کمبود آن باعث کاهش تولید 
کنسرو تن ماهی و در نتیجه 

افزایش قیمت ها شده 
اســت؛ مضاف بر 
این که در صورت 
واردات نیــز، دیگر 

واردات با ارز 4200 
تومانی انجام نشده و ارز 

نیمایــی با نرخی به مراتب باالتر 
برای آن تخصیص داده می شــود. در مورد 
ماکارونی هم که در چند هفته گذشته حرف 
و حدیث هــای فراوانــی در خصوص کمبود 
و افزایــش قیمت آن به وجــود آمده، گفته 

می شود 
ســه  در 
ل  ســا

شــته  گذ
قیمت گندم به عنوان 

ماده اولیه این صنعت هیچ تغییری 

نداشــته اســت و اکنون با محاســبه 1۸50 
تومان برای هر کیلو، که قیمت تمام شده 
گندم اســت، نســبت بــه قیمت ۹00 
تومان در سال های گذشته افزایشی 
بیــش از 100 درصــد اتفاق افتاده و 
همین امــر منجر به افزایش هزینه 
تمام شــده، کاهش تولید و افزایش 
قیمت ها شده است. کاالهایی 
مثل اتومبیل هم هستند که 
در طول زمــان تبدیل آنها 
کاالی  یک  از 

مصرفــی به یک 
ســرمایه ای  کاالی 

باعث شــده اســت 

چرا قیمت ها باال می رود
ایلناز ابراهیمی
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خریــداران بــرای دسترســی بــه آن بــه 
قیمت هایــی بســیار باالتــر از محل تالقی 
عرضه و تقاضا راضی باشــند چرا که انتظار 
دارند در آینده ای نه چندان دور با هر شوکی 
که به یک بازار دارایی دیگر همچون ارز وارد 
می شود، جهش قیمت در این بازار نیز اتفاق 
افتاده و عایدی ناشــی از دارایی نصیب آنها 
شــود. دلیل گرانی هر چه که باشــد؛ از افت 
ارزش پــول ملی و در نتیجه به صرفه بودن 
صادرات و لذا کمبود کاال در بازارهای داخلی 
گرفتــه تا احتــکار کاالهای وارداتی و عدم 
عرضــه آن در داخــل، تا در رفتن فنر تثبیت 
قیمت هــا یا نبود مواد اولیه وارداتی الزم در 
بخــش تولید یا اثرگذاری انتظارات بر تعیین 
قیمت هــا، همگی یک نتیجه را در پی دارند 
و آن جهــش قیمت در بازار کاالیی اســت 
کــه ناهماهنگی عرضه و تقاضا در آن باعث 
عدم جوابگویی عرضه به تقاضا 
شــده و کمبود به وجود 
آمده در کوتاه مدت 
جز  به  راهی 

رو  فشار 
به باال بر 
قیمت ها 
قــی  با

شــته  ا نگذ

اســت. در این حالت معمواًل تالش می شود 
با رفع عامل افزایش قیمت، بازار آرام شــده 
و بــه حالــت قبل از جهــش قیمت برگردد 
ولــی اینجا اســت که یکی از مشــاهدات 
مکرر اقتصاد تحت عنوان »چســبندگی رو 
به پایین قیمت ها« مانع از برگشت قیمت ها 
به ســطح قبل از جهش می شــود. زمانی که 
عامل افزایــش ناگهانی قیمت در یک بازار 
نظیــر بــازار محصــوالت پروتئینی یا مواد 
ســلولزی و نظایر آن از بین می رود، درست 
اســت که قیمت ها شروع به کاهش می کنند 
ولی چســبندگی قیمت ها باعث می شود این 
کاهــش به شــکل کامل اتفــاق نیافتد و به 
حالــت قبل بــاز نگردد. چســبندگی رو به 
پایین قیمت ها را به عوامل متعددی نســبت 
می دهنــد کــه از جمله مهم ترین آنها هزینه 
منو )Menu Cost( است به این معنی که 
در هنگام تغییر قیمت ها، بسیاری از صاحبان 

کســب و کار بنا به دالیلی همچون 
هزینه چاپ بروشورهای 

تغییــر  و  جدیــد 

ی  چســب ها بر
قیمتــی، اعمال تغییــرات در قیمت ها را به 
تأخیــر می اندازنــد و در برابــر آن مقاومت 
می کنند. البته شــاید بتوان گفت اصلی ترین 
دلیل مقاومت در برابر کاهش قیمت ها، اثری 
است که این کار بر درآمد عرضه کنندگان و 
فروشــندگان می گذارد. همان طور که هیچ 
کارگری به راحتی حاضر نیســت با دستمزد 
اســمی کمتر از دســتمزد اسمی دیروز یا ماه 
گذشــته یا سال قبل خود کار کند، کمابیش 

هیــچ تولیدکننده ای هــم با طیب خاطر تن 
بــه کاهــش قیمت محصــول تولیدی خود 
و فــروش آن بــا قیمتی پایین تر از گذشــته 
نمی دهد. لذا، با وجود تالش مسئولین برای 
از بیــن بردن دلیــل افزایش قیمت در بازار 
برخی از کاالها، هر چند از شدت آن کاسته 
می شود ولی اثرگذاری چنین جهش هایی بر 
افزایش تورم، به دلیل چسبندگی رو به پایین 
قیمت ها امری مســلم است. هر چقدر شدت 
این جهش ها بیشــتر باشــد و این اتفاق در 
کاالهای بیشــتری اتفاق بیافتد، تورم بیشتر 
افزایــش پیدا می کند و حتی ممکن اســت 
هــراس مردم از افزایش قیمت در کاالهای 
مشــابه و مرتبط، به تقاضای آنها دامن زده 
و از ایــن محل باز هــم بر نرخ تورم افزوده 
شــود. راه چاره ای که در نــگاه اول به نظر 
می رســد، شناســایی زودهنگام مشکل از 
ســمت دستگاه های ذی ربط عمدتًا دولتی و 
اتخاذ سیاست هایی است که 
بتواند جلوی جهش 
ناگهانی قیمت 
بگیــرد.  را 

پیش بینی 
نبــود  اثــر 
کنجالــه یــا ذرت 
وارداتی مورد اســتفاده دام 
و طیــور بر قیمت محصــوالت پروتئینی یا 
تأثیــری که افزایــش 100 درصدی قیمت 
گنــدم اختصاصــی به صنعــت می تواند بر 
قیمــت ماکارونی بگذارد، امری نیســت که 
انجام آن از عهده نهادهای مسئول مربوطه 
خارج بوده و نتوان در خصوص جلوگیری از 
تأثیرات منفی آن بر قیمت ها چاره اندیشــی 

پیش گیرانه کرد.
اقتصادی *صاحب�نظر�



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه1398 / شماره3238

Bilingual Economic Monthly  

اقتصاد

بــا مرور اتفاقات بازار خودرو در یک ســال اخیر به 
راحتی می توان به وضعیت آشفته این بازار پی برد. 
در یکسال گذشــته مجموعه ای متنوع از اقدامات 
پراکنده و غیرهماهنگ توسط مسئولین جهت رفع 
وضعیت آشفته بازار در پیش گرفته شده که عمده این 
اقدامات تأثیر قابل توجهی بر وضعیت بازار نداشته 
است. از جمله مصادیق این اقدامات پراکنده می توان 
به ســعی مشــهود وزارت صمت در حذف شورای 
رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو، حذف شورای 
رقابت با استناد به تصمیمات شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قوای ســه گانه و ســپردن اختیار به ستاد 
تنظیم بازار و سازمان حمایت، ایجاد امکان فروش 
به قیمت حاشــیه بازار، بازگرداندن شــورای رقابت 
به فرآینــد قیمت گذاری، تصویب مصوبه ای برای 
واردات آزاد برخی از انواع خودرو و غیره اشاره کرد. 

مرور این اتفاقات حکایت از سردرگمی مسئولین در 
تنظیم بازار خودرو دارد. اما واقعاً در بازار خودرو چه 
می گــذرد و چــرا با وجود اینکه هر از چندگاهی این 
وضعیت در بازار خودرو تکرار می شود نسخه سیاستی 
جامعی برای تنظیم و هدایت این بازار وجود ندارد؟ 
در این نوشته سعی خواهد شد تا ضمن بررسی ابعاد 
مختلف بازار خودرو، راهکارهایی جهت تنظیم این 

بازار ارائه شود.
نمایی�از�بازار�خودرو���

بازار خودرو در ایران از ســالهای دور دارای تمرکز 
باالیی در ســمت عرضه بوده اســت. این تمرکز به 
حدی اســت که بیــش از ۹0 درصد از خودروهای 
تولیدی در داخل کشور توسط دو خودروساز بزرگ 
تولید می شود. وجود تعرفه های باال و محدودیت های 
واردات، همــواره برای تولیدکنندگان داخلی خودرو 

امکان اعمال قدرت انحصاری را فراهم ساخته است. 
بررسی سرانه مالکیت خودرو در کشور نشان می دهد 
که ایران نســبت به اکثر کشــورهای منطقه )مانند 
عربســتان، ســوریه، روسیه، ترکیه، قطر، بحرین و 
امارات( ســرانه پایین تری دارد و بنابراین تقاضای 
بالقــوه و بالفعــل باالیی در این بــازار وجود دارد و 
مازاد تقاضا در بســیاری از سال ها در مورد بسیاری 
از خودروها نمود پیدا می کند. حجم باالی مبادالت 
این بازار، نقش اساسی حمل و نقل در زندگی امروز و 
همچنین وجود موقعیت انحصاری در سمت عرضه 
خودرو، یک خواســت عمومی در جهت تنظیم این 
بازار را ایجاد کرده اســت. در طول زمان نهادهای 
مختلفی عهده دار تنظیم این بازار بوده اند و محیط 
نهادی حاکم بر این بازار بســته به شرایط، تغییرات 

چشمگیری را تجربه کرده است.

گزارش�افق�تازه��از�نبود�سیاســت�های�مشخص�در�خودروسازی�کشور؛

ساز گرانی در جاده مخصوص
امین ایزدی
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جهش�های�قیمت�در�بازار�خودرو���
معمواًل تنظیم بازار خودرو در شرایط عادی اقتصادی 
چالشی جدی برای سیاست گذار محسوب نمی شود و 
از اینرو ناکارآیی محیط تنظیمی نیز آشکار نمی گردد. 
اما در سال هایی که نوسانات قابل توجه ارزی بروز 
می یابــد تنظیم این بازار تبدیل به یک چالش قابل 
توجه برای تنظیم گران بازار می شود و نبود آمادگی 
در مجموعه سیاست گذار و تنظیم گر اسباب آشفتگی 
شــدید بازار را فراهم می آورد. در چنین ســال هایی 
)مانند ســال های 1۳۹1 و 1۳۹7(، در نتیجه تشدید 
تحریم های مالی و تجاری و بروز نوســانات ارزی 
از یک ســو و ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات 
خودروهای خارجی و قطعات خودرو از سوی دیگر، 
میــزان عرضــه داخلی )هم از جانب واردات و هم از 
جانب تولید داخل( کاهش می یابد. در این شــرایط 
افزایش نرخ ارز و کاهش مقیاس تولید سبب افزایش 
هزینه تمام شده تولید خودرو در کشور می شود. در 
کنار این اتفاقات در سمت عرضه، دالیلی وجود دارد 
که می تواند با وجود افزایش قیمت، اسباب افزایش 
تقاضا را فراهم آورد. عمده این دالیل شامل افزایش 
انتظارات تورمی و غیر جذاب شدن سایر شیوه های 
ســرمایه گذاری و لذا معرفی خودرو به عنوان یک 
کاالی ســرمایه ای اســت. مجموعه این اتفاقات 
در کنار محدودیت ظرفیت عرضه خودرو توســط 
تولیدکنندگان داخلی، قیمت تسویه کننده بازار را به 
شدت افزایش می دهد. اتفاقی که در هفت سال اخیر 
دو بار شاهد آن بوده ایم. در چنین شرایطی معمواًل دو 
قیمت با فاصله زیاد برای خودرو گزارش می شــود. 
نخســت قیمت کارخانه که تنظیم گر بازار خودرو 
اعالم می کند و دوم، قیمتی که مصرف کننده نهایی 
می تواند خودرو را در بازار از واسطه ها خریداری کند.

شکاف�بین�قیمت�کارخانه�و�قیمت�بازار���
همانطور که در قســمت قبل گفته شــد دلیل بروز 
شــکاف قیمت بروز مازاد تقاضا در بازار اســت. در 
سال های اخیر شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم گر 
بازار خودرو از یک دستورالعمل برای قیمت گذاری 
ســالیانه خودروهای ُپرتیراژ اســتفاده کرده است. 
مبانی قیمت گذاری ســالیانه در این دســتورالعمل 
تورم بخشــی، شــاخص کیفیت و بهره وری است. 
دامنه محدود تغییرات شاخص کیفیت در کنار ثبات 
جریمه بهره وری، تورم بخشی را به اصلی ترین عامل 

تعیین کننده رشــد قیمت خودروهای ُپرتیراژ کشور 
تبدیل کرده است. از آنجا که تورم بخشی عاملی است 
که تغییرات تورم در سال قبل از قیمت گذاری را در بر 
می گیرد و قیمت های جدید برای سال پیش رو اعمال 
می شوند، می توان مدعی شد قیمت تنظیمی شورای 
رقابت یک قیمت گذشته نگر است که این خصلت 
می تواند تحت شــرایطی مشــکالت جدی برای 
خودروسازان ایجاد کند. وابستگی ارزی خودروسازان 
ســبب می شود که نوسانات ارزی هزینه های تولید 
آنها را دستخوش تغییر کند اما فرمول قیمت گذاری 
ساالنه گذشته نگر به کار گرفته شده در قیمت گذاری 
تنظیمی، ســبب می شــود که در تالطم های ارزی 
حالتی اتفاق بیفتد که قیمت کارخانه اعالمی از سوی 
تنظیم گر، جبران هزینه های خودروســاز را نکند و 
فــروش به قیمت تنظیمی، خودروســاز را متحمل 
زیان ســازد. در ســال گذشته چنین اتفاقی رخ داد و 
خودروســازان که به عنوان یک انحصارگر همواره 
از تنظیم گریزانند ســعی کردند تا با اثبات ناکارآیی 
دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت، مقامات 
عالیه کشور را متقاعد کنند تا تنظیم این صنعت را 
بــه نهادی دیگر واگذار کند. همزمان با این رخداد، 
با کاهش عرضه و افزایش تقاضای خودرو، هر چند 
شــکاف بین قیمت های تعیین شده توسط شورای 
رقابــت و قیمت های بــازار مدام افزایش می یافت 
ولی در همین شرایط نیز قیمت های تنظیمی مانند 
لنگری قیمت های بازار را تا اندازه ای کنترل می کرد. 
اما ایجاد امکان فروش به قیمت بازار )یا حاشیه بازار( 
برای خودروسازان توسط تنظیم گر جدید، این لنگر 
را نیز از رشــد قیمت های بــازار باز و زمینه را برای 
افزایش قیمت ها فراهم تر کرد. حاکم شــدن قیمت 
حاشیه بازار در بازاری با عرضه کننده انحصاری توام 
با محدودیت عرضه به معنی حاکم شــدن قیمت 
مبتنی بر میل به پرداخت مصرف کننده و در نهایت 
اعمال قدرت انحصاری خواهد بود. بنابراین روشن 
است که تا اینجای کار با تدابیر اندیشیده شده بازار 
خودرو از یک بازار انحصاری تنظیم شده به یک بازار 
با قابلیت استثمار حداکثری مصرف کننده تبدیل شده 
اســت. مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی برای 
بازگرداندن شورای رقابت به بازار خوردرو به نوعی 
سعی در اصالح تغییرات یکسال اخیر و بازگرداندن 

وضعیت ابتدایی سال گذشته به بازار است.

چه�باید�کرد؟���
عــالج واقعــی بازار خودرو، حــذف تعرفه و موانع 
واردات و ایجاد بســتر رقابــت بین تولیدکنندگان 
داخلی و تولیدکنندگان خارجی و نهایتاً آزادســازی 
قیمت ها است. در چنین وضعیتی نیاز به تنظیم بازار 
خودرو تا اندازه بســیار زیادی برطرف خواهد شــد و 
البته نوســانات ارزی عیناً در قیمت خودرو منعکس 
خواهد شــد و دوگانگی قیمت از بین خواهد رفت. 
دسترسی مصرف کنندگان به خودروهایی با کیفیت 
و ایمنی بیشتر و کاهش مصرف سوخت و آلودگی 
از دیگر آثار اتخاذ چنین سیاســتی اســت. اما اگر با 
توجیهاتــی چون حمایت از تولید داخل و حمایت از 
اشــتغال نیروی کار داخلی بناست تعرفه ها و موانع 
وارداتی و در نتیجه انحصار خودروســازان کماکان 
پابرجا بماند، شورای رقابت باید مالحظات جدیدی 
را در دستورالعمل خود لحاظ کند. لحاظ جریمه ثابت 
بهره وری سالیانه بدون افزایش بهره وری در صنایع 
خودروســازی به مرور این صنایع را با زیان مواجه 
خواهد کرد. بنابراین بهتر است این شورا سعی نماید 
تا با تدبیری این معضل را حل کند. گذشته نگر بودن 
محاســبات شورای رقابت در کشوری که نوسانات 
شدید قیمتی بسیار معمول است، مخاطرات بسیاری 
را برای تولیدکنندگان خودرو به دنبال دارد. شورای 
رقابت باید جهت رفع این مشــکل تواتر محاسبه و 
اعــالم قیمت های تنظیمی را کوتاه تر کند و زمینه 
را برای تعامل فعال و مداوم با خودروســازان فراهم 
آورد. این شورا همچنین باید ظرفیت کارشناسی الزم 
را برای راســتی آزمایی شواهد خودروسازان در خود 
ایجــاد و ضمانت های اجرایی قوی تری را از قانون 
گذار طلب نماید. در نهایت مجدداً تاکید می شــود 
که نباید توقع داشــت این شورا حتی با لحاظ موارد 
مذکــور بتوانــد دوگانگی قیمت در بازار خودرو را به 
طور کامل از بین ببرد، چرا که این دوگانگی ناشی 
از مازاد تقاضای دائمی منبعث از محدودیت ظرفیت 
خودروسازان در کنار سیاست های تجاری غیربهینه 
)اعم از تعرفه و ســایر موانع ورودی( حاکم بر این 
بازار است. این دوگانگی از بین نخواهد رفت چون 
ظرفیت تولید خودروســازان و سیاست های تجاری 
در حوزه صنعت خودرو متغیرهایی هستند که خارج 

از اختیار شورای رقابت است.
*کارشناس�اقتصادی �

اقتصاد
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چشم انداز بازار سهام پس از نوسانات اخیر
سمیرا منصوری

شناسایی و تحلیل محرک های اثرگذار و انتخاب 
محتمل تریــن محــرک و واکاوی اثر آن بر بازار 
ســرمایه، پیش نیاز بررسی چشــم انداز این بازار 
اســت. اصلی ترین محرک های بازار ســرمایه، 
تغییــرات قیمت جهانی کامودیتی ها، نوســانات 
ارز، تغییــرات نــرخ تــورم، عوامل سیاســی و 
دستورالعمل های قیمت گذاری دستوری داخلی 
در برخی کاالها اســت که در ادامه با بررســی هر 
کدام از عوامل اصلی و شناسایی سناریو محتمل 
در هر عامل، چشم انداز پیش رو ترسیم خواهد شد.
1- سهم صنایع کاالمحور از ارزش بازار سرمایه 
ایران بیش از 65 درصد اســت. این صنایع عمدتًا 
دارای سیکل تجاری هستند؛ از این رو شناسایی 
دوره هــای رونق و رکود آنها اهمیت زیادی دارد. 
در حال حاضر در دوره رونق کامودیتی ها به ســر 
می بریم که از سال ۹6 شروع شده است. هر چند 
پیش بینی مؤسسات بزرگ در سال 201۹ حاکی 
از کاهش قیمت ها اســت؛ با این وجود اطالعات 
منعکس شــده از بازارهای دو اقتصاد بزرگ دنیا، 
ریسک های مربوط به جنگ تجاری و چشم انداز 
شاخص دالر ممکن است قیمت کامودیتی ها را در 
مسیر افزایشی قرار دهد؛ لذا در مجموع سناریوی 
محتمل در ارتباط با بازار کامودیتی ها ثبات نسبی 

قیمت ها خواهد بود.
2- شــاید بتــوان گفت در بیــن عوامل محرک 
فوق الذکر، نوســانات نرخ ارز مهم ترین شاخص 
اثرگذار بر بازار ســرمایه است. ارزش حقیقی بازار 
سرمایه معادل تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار 
آتی شــرکت ها اســت. یکی از عوامل اثرگذار بر 
جریان نقدی شرکت ها و به تبع آن سودآوری آنها، 
نرخ ارز است. جهش نرخ ارز در سال ۹7 به دلیل 
سیاســت های کنترلی مبنی بر اجباِر شرکت ها به 
فــروِش ارز در قیمــت 4200 تومان -در نیمی از 
ســال- عماًل سودآوری شــرکت ها را مطابق با 
قیمــت واقعــی ارز تعدیل نکرد و نرخ مؤثر ارز در 
بازار سرمایه بسیار پایین تر و حدود 6700 تومان 

بود. در حال حاضر نرخ دالر در ســامانه نیما که 
مبنای تسعیر درآمد و ارزش شرکت های صادراتی 
فعال در بورس نیز هســت حدود 10500 تومان 
اســت. حتی اگر فرض کنیم میانگین نرخ ارز تا 
پایان سال نیز همین رقم باشد؛ باز هم ارزش بازار 
ســرمایه جای رشد دارد. میانگین تاریخی ارزش 
دالری بورس حدود 115 میلیارد دالر است که در 
حال حاضر حدود ۹0 میلیارد دالر معامله می شود. 
هر چند اســتفاده از این شــاخص دارای ایرادات 
مهمی اســت با این وجود می تواند شمای کلی از 
حباب ســنجی بازار را ارائه نماید. علی رغم ورود 
شــرکت های بــزرگ، ارزش دالری بازار بورس 
هنوز به میانگین های تاریخی برنگشــته است و 
برای رسیدن به میانگین های قبلی، حتی با سناریو 

محافظه کارانه نیز جای رشد دارد.
۳- شــرایط تورمی موجود و چشم انداز مربوط به 
آن منجر به جذابیت بازار دارایی و ســرمایه شده 
است؛ به طوری که ارزش برخی از دارایی ها نظیر 
خــودرو با افزایش چشــمگیری همراه بوده و در 
این بازار حباب قیمتی ایجاد شــده است. تورم از 
یک طرف بر ســاختار هزینه ای و از طرف دیگر 
به رشــد قیمت های اسمی محصوالت و خدمات 

تولیدی شرکت ها می انجامد.
4- عوامل سیاســی می تواند یکی از موضوعات 
نگران کننده بازار ســرمایه باشــد که اثرات آن 
در ریســک و نرخ بازده مورد انتظار نشــان داده 
می شود لذا p/e تعادلی بازار را می تواند به صورت 
قابــل مالحظه ای کاهش دهد. موضوعاتی نظیر 
تحرکات سیاسی در منطقه خاورمیانه، تنگناهای 
صادراتی ناشــی از تحریم و نحوه بازگشت منابع 
حاصل از صادرات و تخفیفات اعطا شــده جهت 
جذابیــت خرید در این دســته قــرار می گیرد. در 
مقابــل نباید نادیده گرفت کــه به دلیل افزایش 
جذابیت های صادراتی و کاهش بهای تمام شــده 
ارزی شــرکت های ایرانی، مزیــت رقابتی این 
شرکت ها به خصوص جهت فروش در کشورهای 

همسایه تقویت شده است.
5- قیمت گذاری دســتوری، نرخ های تحمیلی و 
تخصیــص دالر 4200 تومانی در برخی از اقالم، 
نگرانی هایی را در سطح اقتصاد و به تبع آن بازار 
ســرمایه ایجاد کرده است. تخصیص ارز حمایتی 
بــا هدف حمایــت از دهک های پایین درآمدی و 
کنترل تورم اجرایی شد؛ اما به واقع چقدر اثر بخش 
بــود؟ گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی 
از آن اســت که در عمل، سیاســت تخصیص ارز 
ترجیحی به گســترش زمینه فساد و رانت جویی، 
کاهــش ذخایر ارزی در دوران محدودیت ارزی، 
تضعیف تولید داخلی خصوصًا در کاالهای اساسی 
مشــمول قیمت گذاری و عــدم انتفاع گروه های 
هدف منجر شــده اســت نکته جالب این گزارش 
این اســت که اگر از ابتدای ســال ۹7 تا آذر ماه 
همان ســال، هیچ گونه ارز ترجیحی به کاالهای 
اساسی اختصاص نمی یافت و واردات این کاالها 
نیز با ارز سامانه نیما انجام می شد، سطح عمومی 
قیمت هــا در پایان آذرماه، حدود 6 درصد بیش از 
وضعیت کنونی بود. چشــم انداز بازار ســرمایه در 
ســال ۹۸ با مبنا قرار دادن گزاره های فوق و در 
صورتی که شرایط خاصی در حوزه سیاسی اتفاق 
نیفتد؛ امیدوار کننده اســت. عناصر حمایتی بازار 
نظیر نرخ ارز و قیمت های جهانی در سطوح جذابی 
قرار گرفته است که می تواند اثرات ناشی از کاهش 
فروش در شرایط تحریمی را جبران کند. با نزدیک 
شدن به فصل مجامع و اثرات روانی ناشی از آن 
و پیش بینی رشــد سودهای تقسیمی در مجامع 
به دلیل جهش سود خالص شرکت ها در سال ۹7، 
ترازوی خوش بینی به بازار ســرمایه به خصوص 
در 6 ماهه ابتدایی سال سنگین تر می شود. با این 
وجود جهت اجتناب از توهم پولی و گرفتن بازدهی 
حقیقــی از این بازار، باید به انتخاب ســهام های 

مناسب در صنایع خوب توجه کرد.
*�مدیر�تحقیقات�و�توسعه�هلدینگ�مالی�صندوق�

بازنشستگی�کشوری
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 استقالل بانک مرکزی؛

از شعار تا واقعیت
فرهاد علی نژاد مهربانی

اعتقــاد به اصل اســتقالل بانک مرکزی 
موضوعی نیست که بتوان با نگارش قوانین 
بدان دست یافت، بلکه قبل از هرگونه اقدام 
در اصــالح قوانین، ضرورت دارد نوع نگاه 

به جایگاه بانک مرکزی بازنگری شــود.
یکــی از مهمترین مســائلی که امروزه در 
حــوزه نظــام بانکی کشــور مطرح بوده و 
اجماع حداکثری در خصوص آن وجود دارد، 
ضرورت اصالح و بازنگری قوانین حاکم بر 
نظام بانکداری کشور است. چرا که با توجه 
به پیشــرفت روزافزون صنعت بانکداری، 
نیاز به نهادسازی، مقررات گذاری و نظارت 
دقیــق و به روز در نظام بانکداری کشــور 
ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت. بنابه همین 
ضرورت است که در سال های اخیر موضوع 
اصالح نظام بانکی بیش از پیش مورد توجه 
دولت و مجلس محترم شــورای اســالمی 
قرار گرفته و بدین منظور لوایح و طرح های 
متعددی نیز ارائه شــده است. به نحوی که 
بنابــر اظهارات برخی از نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی، تالش قانون گذاران بر 
این است که طرح جامع بانکداری که شامل 
قانــون بانک مرکــزی، قانون بانکداری و 
قانون بانک توســعه جمهوری اســالمی 
ایران اســت، را قبل از پایان سال جاری به 

برسانند. تصویب 
این یادداشــت به دنبــال تحلیل محتوایی 
طرح ها یا لوایح ارائه شــده نیست، بلکه به 
نکتــه حائز اهمیــت در خصوص بازنگری 
قوانیــن حاکم بر نظام بانکداری می پردازد 
که شــاید در طرح ها و لوایح مورد بررســی 

مغفول مانده اســت و آن، ضرورت توجه به 
اصل الزامات و چگونگی اصالح و بازنگری 
قوانیــن پولی و بانکی اســت. الزم به ذکر 
نیست که طبق طرح پیشنهادی نمایندگان 
محترم مجلس و اظهارات شــفاف مقامات 
عالی دولــت، بانک مرکزی باید در قانون 
جدید از جایگاه و استقالل ایده آل و مناسبی 
در حوزه سیاســت گذاری پولی و نظارت بر 
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی 
برخوردار باشد. لیکن جای بسی تأمل دارد 
که چگونه ممکن اســت در نوشتار و گفتار 
به استقالل بانک مرکزی قائل باشیم ولی 
در تدوین و بازنگری قوانین پولی و بانکی، 

دیــدگاه خود را فراموش کنیم.
نتیجه چنین اتفاقی آن اســت که به جای 
بانــک مرکزی به عنــوان نهاد تخصصی 
نظام بانکداری کشــور کــه علی االصول 
بایــد متولی اصلی نــگارش قوانین جدید 
پولــی و بانکی در کشــور باشــد، مراکز و 
محافل دیگری اقدام به تدوین و بازنگری 
قوانیــن پولی و بانکــی می نمایند. بدیهی 
اســت از آنجا که در ایــن فرآیند تجارب، 
دیدگاه ها و نظرات تخصصی بانک مرکزی 
تنها ممکن اســت به عنوان نظر و دیدگاه 
اصالحــی و مشــورتی مــورد توجه قرار 
گیــرد، ظرفیت قانــون نگارش یافته برای 
خلــق بانک مرکزی مقتدر و مســتقل در 
حوزه سیاستگذاری و نظارت با چالش های 
اساسی مواجه خواهد بود که این نیز با هدف 
اولیه بازنگری این قوانین در تضاد اســت.

باید توجه داشت که اعتقاد و التزام به اصل 

اســتقالل بانک مرکزی موضوعی نیست 
کــه بتــوان با نــگارش و تدویــن قوانین 
مترقــی و به روز بدان دســت یافت، بلکه 
قبــل از هرگونه اقدام در راســتای اصالح 
قوانیــن، ضــرورت دارد اعتقاد و نوع نگاه 
بــه جایگاه بانک مرکــزی در نظام بانکی 
کشــور بازنگری شــود. تحوالت و شرایط 
دهه اخیر به خوبی مشــخص نمود که یک 
بانــک مرکــزی قوی و مســتقل چه مزایا 
و منافع اجتماعی می تواند داشــته باشــد و 
چطور می تواند از بروز بحران ها و زیان های 

گزاف برای کشــور پیشگیری نماید.
توجــه بــه این مهم و تغییر نگرش به بانک 
مرکــزی قبــل از این کــه در قوانین بدان 
پرداخته شــود، بایــد در عمل و در واقعیت 
اتفــاق بیفتــد و در این صورت اســت که 
مالحظه می شــود بهتریــن مرجع و نهاد 
بــرای اصالح و بازنگــری قوانین پولی و 
بانکی، نهادی جز بانک مرکزی نیســت و 
ســایر نهادها و مراجع باید در این خصوص 
نظــرات تکمیلی و مشــورتی ارائه نمایند. 
به عبارت دقیق تر، اصلح آن اســت که به 
قاعــده و اصل تخصص گرایی و تقســیم 
کار برگردیــم و بــا پرهیز از انجام هرگونه 
تصمیم گیری ســطحی و غیرکارشناسی و 
اعتمــاد به نیروی متخصص بانک مرکزی 
کــه ماحصل ســال ها تجربه انــدوزی و 
دانش ورزی اســت، محوریت امر تدوین و 
بازنگری قوانین بانکداری کشــور را به آن 

بسپاریم. مجموعه 
*کارشناس�بانک�مرکزی
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پس از تقدیم الیحه بودجه ساالنه از طرف دولت به مجلس، عمدتاً بحث های 
فراوان کارشناســی در می گیرد و تا حدودی زیر و بم این الیحه چه از طرف 
رسانه ها و چه از طرف مراکز پژوهشی مورد بررسی قرار می گیرد. اما معمواًل 
تصویب قانون بودجه در مجلس با سکوت رسانه ای و پژوهشی همراه است. این 
در حالی است که آنچه در عمل در دستور کار قرار می گیرد قانون بودجه است 
و نه الیحه بودجه - قانونی که در مواردی تفاوت های اساسی با الیحه دارد.

سردرگمی�نفت�و�ارز���
دولت الیحه بودجه سال 1۳۹۸ را در دو سقف تنظیم کرده بود، به نحوی که 
منابع و مصارف عمومی بودجه در سقف اول حدود 40۸ هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شــده بود و در صورت تحقق بیشــتر برخی از منابع از قبیل 
درآمدهــای نفتــی، امکان افزایش 40 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی در 
سقف دوم وجود داشت. پس از افت شدید قیمت نفت در سال 1۳۹۳، قانون 
بودجه سال 1۳۹4 نیز برای مقابله با این اثر کاهش درآمدهای نفتی به صورت 
دو ســقفی تنظیم شــده بود. آنچه در عمل در سال 1۳۹4 رخ داد، عدم تحقق 
منابع متناســب با ســقف دوم و تحقق مصارف متناســب با سقف دوم بود. به 
این ترتیب جدا از ایراد بنیادین شــیوه بودجه ریزی دو ســقفی که برنامه مالی 
ساالنه دولت را نامطمئن و غیرشفاف می کند، این سبک بودجه ریزی به تشدید 
کسری بودجه نیز دامن می زند. در عین حال، درآمد نفتی پیش بینی شده در 
ســقف اول الیحه بودجه ســال 1۳۹۸، به گواه مراکز پژوهشی از جمله مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی به خودی خود دارای بیش برآورد بوده 
و تحقق 14۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی با فرض تخصیص 14 میلیارد 
دالر ارز به واردات کاالهای اساســی با نرخ 4 هزار و 200 تومان به ازای هر 
دالر، دور از دسترس است. به هر تقدیر مجلس در فرآیند تصویب قانون بودجه 
فقط یک ســقف در نظر گرفت تا از تکرار اشــتباه سال 1۳۹4 جلوگیری کند. 
اما سقف قانون مصوب مجلس برای منابع و مصارف عمومی بودجه معادل 
44۹ هزار میلیارد تومان و حتی اندکی بیش از سقف دوم الیحه پیشنهادی 
دولت اســت، بدون این که منابع قابل تحقق مطمئنی به این الیحه اضافه 
شــده باشــد. درآمدهای نفتی در قانون بودجه حدود 15۹ هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده که 7.1 درصد بیش از رقم پیش بینی شده در الیحه است. 
نکته اینجا اســت که مجلس برآوردهای ضمنی دولت از قیمت نفت، میزان 

صادرات نفت و گاز و نرخ تسعیر را تغییر نداده تا درآمد دولت از محل صادرات 
نفت و گاز همان 14۳ هزار میلیارد تومان باشد. آنچه به این رقم اضافه شده، 
۹.7 هــزار میلیــارد تومان تحویل نفت خام به طلبکاران دولت و ۸40 میلیارد 
تومان عرضه حامل های انرژی در بازارچه های مرزی به قیمت کشــورهای 
همجوار است. مجلس در قانون بودجه به دولت اجازه داده است که تا سقف 
40 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را از طریق تحویل نفت خام تهاتر 
کند. مبنای محاســبه قیمت نفت در این فرآیند قیمت کشــف شده در بورس 
انرژی و یا قیمت منطقه ای نفت خواهد بود. برای کشــف قیمت در بورس 
انــرژی نیز مجلس دولت را مکلف کرده اســت تــا حداقل ماهانه 2 میلیون 
بشکه نفت سبک، 2 میلیون بشکه نفت سنگین و 2 میلیون بشکه میعانات 
گازی را در بــورس انــرژی عرضه کند. البته عرضه های قبلی نفت در بورس 
انرژی مشتری چندانی نداشته و تا حد زیادی بدون خریدار باقی مانده است. 
در واقع به دلیل تحریم های آمریکا، فعاالن بخش انرژی توان تجارت نفت 
با قیمت های عرضه شده در بورس انرژی را نداشته اند، چه رسد به طلبکاران 
دولت که نه تخصصی در فروش نفت دارند و نه تجهیزات و امکانات صادرات 
آن را در اختیــار دارنــد. بــه بیان دیگر، برای آنچه که دولت توان فروش آن را 
ندارد، واگذاری به منظور تسویه بدهی در نظر گرفته شده است. البته این تنها 
مورد تسویه بدهی دولت از محل درآمدهای غیرقابل تحقق در قانون بودجه 
سال 1۳۹۸ نیست. به عنوان نمونه، واگذاری طرح ها و زیرطرح های عمرانی 
جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی 
لشــکری و کشــوری و صندوق بازنشســتگی فوالد، یکی دیگر از این موارد 
افزوده شده به قانون بودجه سال 1۳۹۸ است، در حالی که دولت در سال های 
اخیر عماًل موفق به فروش این طرح های عمرانی نشــده اســت. البته درآمد 
نفتی دولت از محل نرخ تسعیر درآمدهای ارزی امکان افزایش دارد. مجلس 
در قانون بودجه این اختیار را به دولت داده است که یا 14 میلیارد دالر ارز با نرخ 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی اختصاص دهد و یا این کار را با نرخ 
سامانه نیما به انجام رسانده و مابه التفاوت نرخ سامانه نیما و نرخ ارز ترجیحی 
را صرف حمایت از معیشــت مردم یا حمایت از تولید کاالهای اساســی کند. 
نرخ ترجیحی نیز در قانون مشخص نشده و دولت هر نرخ پایین تر از سامانه 
نیما را می تواند در نظر گیرد. با فرض صادرات ۸00 هزار بشکه نفت در روز با 
قیمت هر بشکه 54 دالر )با لحاظ ارائه تخفیف برای فروش نفت در شرایط 
تحریمی( و نرخ 10 هزار تومان به ازای هر دالر در سامانه نیما، درآمد نفتی 
دولت پس از اضافه شــدن صادرات گاز و فروش میعانات به پتروشــیمی های 
داخلی و همچنین کســر ســهم صندوق توسعه ملی 14۸ هزار میلیارد تومان 
خواهد شــد که نزدیک به پیش بینی قانون بودجه اســت. حذف ارز ترجیحی 
اثر چندانی بر ســطح عمومی قیمت ها نخواهد داشــت، چرا که به جز بخش 
دارو و درمان که به دلیل حضور بیمه ها و نظام نظارتی مستقر و عدم امکان 
آربیتراژ در آن تا حدودی در کنترل قیمت ها موفق بوده، در ســایر بخش ها 
قیمــت کاالهــای قابل تجارت به طور طبیعی بر مبنای هزینه فرصت تعیین 
شــده و از نرخ دالر در بازار آزاد تأثیر پذیرفته اســت. حذف ارز ترجیحی حتی 

با کنترل کسری بودجه از تشدید تورم های آتی نیز جلوگیری خواهد کرد.

بودجه 
ناترازتر از قبل!

حسین سلطان آبادی
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تشدید�ناترازی���
درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه 1۳۹۸ معادل 14.5 درصد نسبت به الیحه 
بودجه این ســال و 10.5 درصد نســبت به قانون بودجه سال گذشته افزایش 
یافته است. این در حالی است که عملکرد مالی دولت در نه ماهه نخست سال 
1۳۹7 از تحقق 71.۸ درصدی این درآمدها نسبت به قانون مصوب حکایت 
دارد. رکود اقتصادی موجود به ویژه در زمینه مالیات اشــخاص حقوقی – با 
ســهم 5۸.7 درصدی از مالیات های مســتقیم در قانون بودجه 1۳۹۸ – اجازه 
تحقق ارقام پیش بینی شــده برای درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ســال 
1۳۹۸ را نمی دهــد. در ایــن قانون بودجه، مالیات بر ارزش افزوده بیش از 50 
درصد نسبت قانون بودجه سال 1۳۹7 افزایش یافته است. اگرچه تورم موجود 
به افزایش مالیات بر ارزش افزوده می انجامد، اما باید توجه داشــت که در ۹ 
ماهه نخست سال 1۳۹7 و با وجود تورم فزاینده این سال، تنها 7۹ درصد از 
درآمدهای پیش بینی شــده قانون بودجه در عمل محقق شــد. در زمینه سایر 
درآمدهای جاری نیز وضعیت نسبتاً مشابه است. این در حالی است که مخارج 
جاری دولت عمدتاً اجباری بوده بخش بزرگی از بودجه جاری صرف پرداخت 
حقوق و دستمزد و پرداخت های مربوط به صندوق های بازنشستگی می شود و 
معمواًل نزدیک به قانون مصوب تحقق می یابد. بنابراین و با وجود رشد اندک 
7.۸ درصدی مخارج عمرانی در قانون بودجه سال 1۳۹۸ نسبت به قانون بودجه 
ســال قبل، حتی در صورت عدم تخصیص حدود یک ســوم از این اعتبارات، 
الجرم دولت باید واگذاری دارایی های مالی را افزایش دهد. در شرایطی که 
نه امکان دریافت تسهیالت خارجی وجود دارد و نه دولت عملکرد قابل قبولی 
در واگذاری شرکت های تابعه خود داشته، این انتشار اوراق بدهی دولتی است 
که در سال 1۳۹۸ رشد قابل توجهی خواهد داشت. نتیجه این وضعیت افزایش 
نرخ سود است که می تواند از طریق ارائه سودهای غیرواقعی به سپرده های 
بانکــی بــه افزایش نقدینگی و تــورم دامن بزند و همچنین از طریق محدود 
کردن منابع مالی در اختیار بخش خصوصی، تعمیق رکود را در پی داشته باشد. 

البته برای نخستین بار در قانون بودجه مجوز انجام عملیات بازار باز به بانک 
مرکزی داده شده که از این طریق بتواند نسبت به کنترل نرخ سود اقدام کند. 
اما نباید از این نکته غافل شد که بازپرداخت این اوراق به همراه بازپرداخت 
تســهیالت دریافتی از صندوق توســعه ملی، وزن تملک دارایی های مالی را 
در سمت مصارف بودجه سال های بعد به شدت افزایش خواهد داد، در حالی 
که هیچ چشم انداز مثبتی برای افزایش قابل توجه در سمت منابع بودجه این 
ســال ها وجود ندارد. به عبارت دیگر نســبت بدهی عمومی به تولید ناخالص 
داخلی که همواره در اقتصاد ایران به نســبت ســایر اقتصادهای جهان اندک 
بــوده و نگرانــی چندانــی از این بابت متوجه اقتصاد ایران نبوده، در چرخه ای 

معیوب با سرعتی زیاد در حال افزایش است.
سرنوشت�حساب�ذخیره�ارزی�در�انتظار�صندوق؟���

در خصــوص وضعیت صندوق توســعه ملی در قانــون بودجه 1۳۹۸، به جز 
ارائه تسهیالت تکلیفی تا سقف دو میلیارد و ۳75 میلیون یورو به مواردی از 
قبیل تقویت بنیه دفاعی، سازمان صدا و سیما، طرح های آبیاری تحت فشار 
و نوین، آبخیزداری و آبخوان داری و مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، دولت 
14 واحد درصد از سهم ۳4 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 
)طبق قانون برنامه ششم توسعه( را پرداخت نخواهد کرد. البته مجلس این 
برداشت ها از صندوق توسعه ملی را به عنوان بدهی دولت به صندوق در نظر 
گرفته و مقرر کرده که در قوانین بودجه 1۳۹۹ تا 1404 نسبت به بازپرداخت 
آن اقدام شــود. با این حال بازپرداخت تســهیالت دریافتی دولت از صندوق 
توســعه ملی در ســال 1۳۹7 که قرار بود در بودجه ســال 1۳۹۸ و سال های 
بعدی آن لحاظ شــود، در قانون بودجه ســال 1۳۹۸ در نظر گرفته نشــده و به 
ســال های بعد از آن موکول شــده اســت. به این ترتیب بیم آن می رود که به 
همین ترتیب در قوانین بودجه ســاالنه بازپرداخت تسهیالت دریافتی دولت 
از صندوق توســعه ملی به تعویق انداخته شــده و به عبارت دیگر تبدیل به 

تسهیالت مشکوک الوصول شود.

اقتصاد
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خانه هست، خالی و آماده اجاره هم هست اما 
چه خانه هایــی و با چه قیمت هایی؛ کوچک، 
بدون پنجره، بدون آسانســور، بدون انباری، 
بدون پارکینگ، با کرایه های باالیی که اصاًل 
منصفانه نیستند و مالکانی که نمی خواهند کمی 
برای خانه هایشان هزینه کنند اما دوست دارند 
بیشــترین اجاره را بگیرند. با نزدیک شدن به 
تعطیلی مدارس، فصل جابه جایی هم می رسد. 
قیمت خانه ها باال می رود و مســتأجران باید 
بــرای پیداکردن خانه ای که با بودجه شــان 
همخوانــی دارد، کفش های آهنین بپوشــند. 

هر چه پول بیشتری برای اجاره تهیه می کنند 
باز هم کم می آورند و در نهایت از سر ناچاری 
باید قرارداد خانه ای که باب میلشــان نیست 
را امضا کنند. توصیه های بیشــتر مشــاوران 
امالک هم چیزی جز اســترس و ناامیدی به 
مشــتریان نمی دهد. اکثر آنها معتقدند بعد از 
تعطیلی مدارس، فایل های اجاره ای بیشــتر 
می شــوند اما قیمت ها هم به نســبت گران تر 
می شــوند بنابراین به آنهایی که جویای خانه 
هســتند پیشنهاد می کنند تا دیر نشده، هر چه 
زودتــر یکی از خانه هایــی را که برای اجاره 
معرفی می کنند، انتخاب کنند. گشت یک روزه 
در امالکی هــا و انتظار برای پیداشــدن فایل 

مورد نظر، مشــخص می کند که یک مستأجر 
برای پیداکردن ســقفی باال سرش، باید تا چه 
اندازه جدا از فشــار اقتصادی، فشــار روانی را 
هــم تحمل کند. از پله هــای زیادی که باید 
بــدون آسانســور باال و پایین کنــد گرفته تا 
خانه هایی که در بدترین نقاط شــهر در کنار 
اتوبان ها و ســر و صدای ماشــین ها و آلودگی 
محیطی بیشتر برای یک سال زندگی می بیند، 
هزینه های جابه جایی، نداشــتن پنجره، کمد 
دیــواری، پارکینگ، انباری و حتی بالکنی که 
بتواند کمی از نور خورشید بهره ببرد. در نهایت 
هم مجبور می شود خانه ای را انتخاب کند که 
دوســت ندارد. حاال این مشکالت برای یک 

کبریا حسین زاده

روایتی تلخ از جست وجو برای خانه



زن تنها که دنبال خانه می گردد، متفاوت تر و 
بیشتر هم می شود. خودم را متقاضی پیداکردن 
خانه معرفی می کنم و به تعدادی از مشاوران 
امالک در منطقه هشــت تهران سر می زنم و 
می خواهم خانه ای با 50 میلیون تومان ودیعه 
و ماهی یک میلیون تومان اجاره معرفی کنند. 
کارمنــد یکی از همیــن بنگاه ها فایل هایش 
را ورق می زنــد و می گویــد: »یک مورد دارم 
40 میلیــون تومان ودیعــه، ماهی دو میلیون 
تومان. 50 متر، طبقه چهارم، بدون آسانسور و 
پارکینگ«. تاکید می کنم که توانایی پرداخت 
اجاره بیشــتر از یــک میلیون تومان را ندارم. 
با بی حوصلگی، ته خودکار را داخل گوشــش 
می چرخانــد و همزمان می گوید: »می توانی 
70 میلیــون تومــان پول پیــش بدهی؟ اگر 
می توانســتی پول بیشــتری بدهی، شــاید 
می شــد کاری کرد.« در نهایت هم می گوید: 
»با بودجه ای که شما دارید، گزینه ای نداریم. 
حاال شماره تماست را بده، اگر موردی پیدا شد، 
تماس می گیرم«. نزد مشــاور امالک دیگری 
مــی روم. خانه ای 7۳ متری، دو خواب، طبقه 
اول بــا حیاط و انباری معرفی می کند و ادامه 
می دهد: »این گزینه خیلی خوب اســت. شما 
برو ببین، پسندیدی، مالک را راضی می کنم«. 
خانه، ســه طبقٔه تک واحده، خالی و در انتهای 
یک کوچه بن بســت است. یکی از همسایه ها 
که خودش هم مستأجر است در را باز می کند. 
همــٔه چراغ های خانه خراب و تنها نورگیرش 
هم پنجره پذیرایی رو به حیاط است. نمی توان 
فضــای خالی اتاق خواب ها را در تاریکی دید. 
همســایه می پرســد: »قیمت ایــن خانه را 
چقــدر برای اجاره گذاشــته اند؟« می گویم: 
»60 میلیــون تومــان ودیعه با یک میلیون و 
500 هزار تومان اجاره«. چشــم هایش گشاد 
می شــود. می گوید: »یا خدا! به مشــتری ای 
کــه چنــد روز پیش آمده بــود، قیمت خیلی 
پایین تری گفته بودند.« می پرسم چقدر قیمت 
داده بودند؟ جواب می دهد: »فکر می کنم ۳0 
میلیــون تومان، ماهی ۸00، ۹00 هزار تومان 
اجــاره. مطمئنی چنین قیمتی داده اســت؟«. 
می پرســم: »این خانه چه مدت خالی است؟« 

جواب می دهد: »بیشتر از یک ماه است«. خانه 
بعدی طبقه چهارم است اما طوری ساخته شده 
که به اندازه پنج طبقه پله دارد. آسانســور هم 
ندارد. راه پله های بدون پنجره و تنگ. بقایای 
وســایل مســتأجر قبلی همچنان در اتاق ها 
مانــده، نِم رطوبت حمام به دیوار اتاق خواب 
رســیده و بخشــی از رنگ دیوار ریخته است. 
کلید همچنان دســت مســتأجر قبلی است و 
صاحبخانه گفته اگر پولت را می خواهی خودت 
خانه را اجاره بده! کابینت های آشپزخانه زنگ 
زده اســت و خرده آهن هــا روی زمین ریخته 
اســت. خانه را بــا ۳0 میلیون تومان ودیعه و 
ماهــی دو میلیون و 200 هــزار تومان اجاره 
می دهــد و حاضر هم نیســت بــرای رنگ یا 
تعمیر خانه، مبلغی هزینه کند! کارمندان یکی 
دیگر از مشــاوران امــالک بعد از معرفی هر 
خانه ای، تاکید می کنند خانه خوبی را با قیمتی 
مناســب معرفی می کنند و بــا این وضعیت، 
خانهٔ خوب پیدا نمی شود. از طرفی هم اصرار 
دارند قیمت ها در روزهای پیش رو از این باالتر 
می روند و باید برای بستن قرارداد عجله کرد. 
پای صحبت راه اندازی شــدن »کمیته سقف 
اجاره بهای مســکن« برای ضابطه مند کردن 
اجاره ها که هدف آن حمایت از مســتأجران با 
ابزار مالیاتی اســت هم به میان می آید که در 
نهایــت به خندیدن حاضران ختم می شــود. 
در گرماگــرم صحبت هــا، یک زوج متقاضی 
خرید خانه وارد بنگاه می شــوند. 650 میلیون 
تومــان پول دارند. تا مبلغ بودجه ای که دارند 
را اعالم می کنند، یکی از کارشناسان فروش 
بدون آنکه فایلی را جست وجو کند، می گوید: 
»نداریم. در این منطقه با این پول دنبال خرید 
خانه نباش. برو منطقه های پایین تر«. زوج هم 
محــل را ترک می کنند و می روند. خانه بعدی 
کــه می بینم ۹5 متر اســت. دو خوابه، طبقه 
ســوم. 50 میلیون ودیعه، ماهی یک میلیون 
و 500 هــزار تومــان اجاره. مشــاور امالک 
می گویــد: »مالــک در خانه زندگی نمی کند. 
وقتی خانه را دیدید و پسندیدید درباره قیمت 
هیچ صحبتی نکنید. شــما بیا خودم معامله را 
جوش می دهم«. زنگ ساختمان خراب و خانه 

خالی اســت. اتفاقًا مالک طبقه اول می نشیند. 
سقف اتاق ها از نم زرد شده و در حال ریختن 
است. آشپزخانه فقط دو کابینت دارد و سینک 
ظرفشــویی هم خراب است. دستشویی خانه 
بیشتر شــبیه دستشویی مسافرخانه های بین 
راهی است. مالک هم حاضر نیست کابینت ها 
را بیشــتر کند یا رنگی به دیوار بزند. دوســت 
ندارند مســتأجری که خانه را می پسندد بچه 
کوچک هم داشــته باشــد. قبل از واردشدن 
بــه خانــه بعدی، متقاضی دیگــری که خانه 
را دیــده به همراهــش می گوید: »چطوری 
رویشــان می شود قیمت های این چنینی روی 
خانه هایشان بگذارند؟ خانه نبود، طویله بود!« 
با اینکه ملک خالی است اما کلید آن همچنان 
دســت مســتأجر قبلی است. اگر خانه را اجاره 
دهــد و پولش را بگیرد، دیگر کاری با صاحب 
ملک ندارد. معماری خانه کمی متفاوت است. 
از در ورودی وارد آشــپزخانه می شــوم و بعد 
هم ســالن پذیرایی. طبقه سوم است و انباری 
و آسانســور هــم نــدارد. 70 میلیون ودیعه و 
ماهــی یک میلیون تومان اجاره اش اســت. 
تعداد خانه های خالی و آماده برای جابه جایی 
نشان می دهد مشکل، کمبود خانه هم نیست 
اما مشخص نیست ارزش گذاری خانه ها بر چه 
مبنایی انجام می شــود. برخی از مالکان تعداد 
زیادی از واحدهایشان را خالی نگه داشته اند. 
برخــی بــرای اجاره بهای آن به عنوان حقوق 
هر ماه حســاب باز کرده اند و به خودشان حق 
می دهند کرایه خانه شــان را متناسب با تورم 
موجود افزایش دهند. برخی هم که صاحبخانه 
هســتند اما برای آنکه متراژ خانه شان کوچک 
اســت، آن را اجاره داده اند و خودشــان جای 
دیگری مســتأجر هستند و به نسبت اجاره ای 
کــه می دهند، اجاره دریافــت می کنند. کلید 
برخی از خانه ها هم دســت مشاوران امالک 
است و بعضی از مالک ها هم ترجیح می دهند 
مشــخصات خانه شــان را آگهی کنند و بدون 
دخالت مشــاوران امالک، آن را اجاره دهند. 
هر کس به هر شکلی که دوست دارد داستانی 

برای خانه های خالی این شــهر می نویسد.
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اپل موفق شد با ارزش ترین برند جهان در سال 
201۹ لقب بگیرد. در رده بندی امسال برندهای 
با ارزش جهان که تنها برای شرکت هایی که 
در آمریکا دارای فعالیت هستند، صورت گرفته 
اســت، اپل با ارزش ترین شــرکت جهان لقب 
گرفت. شــرط فعالیت در بــازار آمریکا برای 
رده بندی امســال باعث شــد تا شرکت های 
بزرگی چون علی بابا و ودافون شــانس حضور 
در این رده بندی را نداشته باشند. این رده بندی 
ارزش برند را در نظر می گیرد نه ارزش شرکت 
در بازار بورس. نکته جالب رده بندی امســال 
ایــن اســت که از 10 برنــد با ارزش جهان، ۸ 
برند در آمریکا مســتقر هســتند! بر این اساس 
با ارزش ترین برندهای جهان در ســال 201۹ 

عبارت اند از:
1-�اپل-آمریکا���

ارزش برند: 205.5 میلیارد دالر
درآمد خالص برند در ســال گذشــته: 265.۸ 

میلیارد دالر
زمینه فعالیت: تکنولوژی

۲-�گوگل-آمریکا���
ارزش برند: 167.7 میلیارد دالر

درآمد خالص برند در ســال گذشــته: 1۳6.2 
میلیارد دالر

زمینه فعالیت: تکنولوژی
۳-�مایکروسافت-آمریکا���

ارزش برند: 125.۳ میلیارد دالر
درآمد خالص برند در ســال گذشــته: 110.2 

میلیارد دالر
زمینه فعالیت: تکنولوژی

۴-�آمازون-آمریکا���
ارزش برند: ۹7 میلیارد دالر

درآمد خالص برند در ســال گذشــته: 211.4 
میلیارد دالر

زمینه فعالیت: خرده فروشی
5-�فیس�بوک-آمریکا���

ارزش برند: ۸۸.۹ میلیارد دالر
درآمــد خالص برند در ســال گذشــته: 4۸.۸ 

میلیارد دالر
زمینه فعالیت: تکنولوژی

۶-�کوکا�کوال-آمریکا���
ارزش برند: 5۹.2 میلیارد دالر

درآمد خالص برند در سال گذشته: 4.1 میلیارد 
دالر

زمینه فعالیت: نوشیدنی
۷-�سامسونگ-�کره�جنوبی���

ارزش برند: 5۳.1 میلیارد دالر
درآمد خالص برند در ســال گذشــته: 221.6 

میلیارد دالر

زمینه فعالیت: تکنولوژی
۸-و�آلت�دیزنی-�آمریکا���

ارزش برند: 52.2 میلیارد دالر
درآمد خالص برند در سال گذشته: 2.۸ میلیارد 

دالر
زمینه فعالیت: تفریح و ســرگرمی

۹-�تویوتا-ژاپن���
ارزش برند: 44.6 میلیارد دالر

درآمد خالص برند در سال گذشته: 4.6 میلیارد 
دالر

زمینه فعالیت: خودروسازی
10-�مک�دونالد-آمریکا���

ارزش برند: 4۳.۸ میلیارد دالر
درآمــد خالص برند در ســال گذشــته: ۳۸۹ 

میلیون دالر
زمینه فعالیت: غذایی

پس از این شرکت ها نام شرکت های ای تی اند 
تی، لوئی ویتون، اینتل، نایک، سیسکو، جنرال 
الکتریک، مرسدس بنز، اوراکل، ورایزون، آی 
بی ام، بام و، ســاپ، مارلبــرو، بادوایزر، ویزا، 
والمارت، امریکن اکســپرس، هوندا، پپســی 
و گوچــی بــه عنوان یازدهمین تا ســی امین 
برندهای با ارزش جهان در ســال 201۹ دیده 

می شود.
منبع:�فوربس �

فربد دهقانی

با ارزش ترین برندهای جهان
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 برترین کشورهای جهان برای

کارکنان خارجی
فربد دهقانی

انگلیس بهترین کشــور در اروپا و جهان برای 
اتباع خارجی از نظر کاری در سال 201۹ شناخته 

شد.
مؤسسه »ای سی ای اینترنشنال« با نظرسنجی 
از 2۸0 شرکت بزرگ در 160 کشور و 10 هزار 
شــاغل خارجی در این شرکت ها، به رتبه بندی 
کشورهای مختلف جهان از نظر مطلوبیت فضا 
برای کار اتباع خارجی، سیســتم های حمایت 
درمانی و آموزشــی، ســطح دستمزدها و نظام 
مالیاتی آنها برای شــاغلین خارجی پرداخته 

است.بر این اساس 10 کشور برتر جهان 
عبارتند از:

1- انگلیــس: با وجود برگزیت، 
تمایل شــرکت ها برای جذب 

نیــروی خارجــی کاهش 
نیافته است و برخی از این 
شــرکت ها حاضرند برای 
جــذب نیــروی کار ماهر 

خارجــی تا 421 هزار و 7۹۸ 
دالر هزینه کنند.

2- ژاپن
۳- چین

4- هند: شاید دیدن رتبه 
هنــد با آن هــم ترافیک 
و آلودگــی و نــرخ باالی 

مهاجرت این کشور برایتان 
تعجب آور باشد اما شرکت های 

این کشــور برای جذب نیروی کار 
ماهر خــارج حاضرند تا 276 هزار و 

417 دالر در سال هزینه کنند.
5- فرانسه

6- هنــگ کنگ: بــا وجود آن که هنگ کنگ 
گران ترین شهر جهان از نظر هزینه های زندگی 

اســت هنوز هم یکی از بهترین گزینه ها برای 
اتباع خارجی به شمار می رود.

7- کره جنوبی
۸- اســترالیا: جایی که شــرکت ها برای جذب 
نیروی ماهر خارجی به طور متوسط حاضرند تا 

266 هزار و ۸4۸ دالر هزینه کنند.
۹- آرژانتین

10- آمریکا: متخصصان خارجی در این کشور 
250 هزار و 2۸ دالر درآمد دارند.

منبع:�بلومبرگ �
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سوسیالیســم�یا�لیبرالیسم؟�از�نظر�شما����
کدام�تفکر�در�دنیا�راهبردی�تر�بوده�است؟

دعوای سوسیالیسم یا لییبرالیسم، حاال دو قرن 
را به خود دیده اســت. از میانه قرن بیستم تنور 
دعوا در این بخش داغ شد؛ جهان در آن روزها 
برابر دو راه حل برای توسعه قرار داشت؛ توسعه 
بر مبنای رشــد متوازن اجتماعی، یا توسعه بر 
مبنــای اولویت های فردی. پیش از پایان این 
قرن جهان فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی 
و دیگــر حکومت های چــپ را نظارت کرد تا 
لیبرال ها سند این تحوالت را به نام خود بزنند 
و اینگونه برداشت کنند که شکست انها پیروزی 
ماســت. تاچر و ریگان در دو ســوی عالم نماد 
نسلی از رهبران جهان بودند که اعتقادی جدی 
به اغاز دوباره تاریخ داشــتند. از ســوی دیگر 
فروپاشی شــوروی تمامی نیروهای رادیکال 
و سیاســت ورزان چپ از موافقان تا منتقدان 

شوروی را مجبور به عقب نشینی کرد.
 بهتریــن گواه برای رد دعاوی طرفداران بازار 
آزاد، شرایط امروز ایران است. بنا بود بازار آزاد و 
تعدیل ساختاری توسعه را ممکن کند که نکرد 
و شــرایط بدتر شد. هر چند نولیبرالهای وطنی 
همچنان خود را محق می دانند اما شرایط امروز 
در ایران نشان از چرایی بیراه بودن این راه دارد.

کدام�طیف�اقتصادی�با�سیاســت�های����
جــاری�دولت�ها�در�ایــران�موافقند؟�کدام�
طیف�اقتصادی�مســئولیت�مسیر�طی�شده�

در�سال�های�گذشته�را�می�پذیرند؟
بحث اولیه ما این بود که کدام مکتب اقتصادی 
راهگشــای اقتصاد ایران است؛ برای پاسخ به 
این سئوال طبیعی است که باید به گذشته نگاه 

کنیم تا مسیر آینده را دریابیم.
من معتقدم وضعیت کنونی ما ریشه در اجرای 
سیاســت های منتســب به اقتصاد آزاد دارد در 

حالــی که باید این دوســتان توضیح دهند که 
منظورشــان از اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد دقیقًا 
چیســت؟ اگر منظور از بازار آزاد اقتصادهایی 
چون ایاالت متحده، انگلســتان و ژاپن است، 
ما چیزی شبیه آنچه دوستان می گویند در این 
کشــورها نداریم چرا که اقتصاد فعلی ما عماًل 

اقتصاد غارتی است.
گرچــه بازار آزاد و نظام لیبرالی کاســتی های 
فراوانی دارد اما این بحث ها در ایران موضوعیت 
ندارد. اقتصاد امروز کشور ما ناشی از یکسری 
اصالحات نولیبرالی اســت که نظام اقتصادی 
را به شرایط امروز کشانده و مانند دفعات قبل، 
با آغاز بحران مســببان خود را کنار کشــیدند و 

توپ را به زمین دیگران می اندازند.
الگوهای�جایگزین�و�موفق�اقتصاد�بازار����

آزاد�چیست؟
اجرای سیاســت های مختلف ســبب می شود 

حسین راغفر علل برهم ریختگی اقتصاد طی ۲ دهه گذشته را ریشه یابی کرد

مکتب راهگشای اقتصاد ایران
دعوای پایان ناپذیر مکتب های اقتصادی حاال در ایران وارد فاز تازه ای 

شده است.
اقتصاد ایران در حالی تحت فشار تشدید تحریم های امریکا، دومین رکود 
تورمی خود را در دهه نود تجربه می کند که بسیاری از اقتصاددانان منتقد 
سیاست های بازار آزاد معتقدند انتخاب مکتبی دیگر و رفتن راهی متفاوت 

می توانست شرایط را امروز دستخوش تغییر نماید.
حســین راغفر از جمله اقتصاددانانی اســت که خود را به سوسیالیست ها در 
ایران و جهان نزدیک می داند و سیاست های اقتصادی ایران را نولیبرالیستی 
می خواند. او در ســال گذشــته چند اظهارنظر تند و تیز علیه دولت روحانی 
و تئوریســین های اقتصادی آن خصوصًا مســعود نیلی داشت که البته این 

نظرات با پاسخ تند و جنجالی محمد طبیبیان همراه شد.
این نقد اما تنها معطوف به طیف نهادگرایان نیســت، اقتصاددانان دســت 
راســتی نیز با خروج از دولت ترجیح دادند فعاًل در نقش منتقد قرار گیرند. 
زاویــه نقــد تنها در این حوزه تفاوت دارد. این طیف اتفاقًا دولت را متهم به 
عمل نکردن تام و تمام به سیاســت های مســتند به اقتصاد بازار می دانند 
و دســته دیگر منتقدان، وضعیت کنونی را محصول سیاســت های اجرایی 

پیشنهادی از سوی طیف پیش گفته اعالم می کنند.
این اقتصاددان منتقد در گفت و گو با خبرآنالین ضمن تشریح علل ضعف 

اقتصاد ایران طی دهه های گذشته گفت: سیاست بازار آزاد در کشورهای 
پیشرفته نیز ضعف های زیادی را از خود نشان داده و در نتیجه تالش شده 
است با محدود و قانونمند کردن آن، جلوی بروز ایرادات و بحران ها گرفته 
شود، این در حالی است که برخی بدون توجه به این ایرادات شیفتگی خود 

را به سیاست اقتصادی بر محور بازار آزاد نشان می دهند.
 وی ادامه داد: بهترین گواه برای رد دعاوی طرفداران بازار آزاد، شــرایط 
امروز ایران است. بنا بود بازار آزاد و تعدیل ساختاری توسعه را ممکن کند 
که نکرد و شرایط بدتر شد. هر چند نولیبرالهای وطنی همچنان خود را محق 
می دانند اما شرایط امروز در ایران نشان از چرایی بیراه بودن این راه دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اضافه کرد: در سطح جهان هم این وضعیت 
وجود دارد، به همین دلیل بررســی ســرانه میزان خوشبختی مردم نشان 
از آن دارد که مردم دانمارک، نروژ و ســوئد بهترین شــاخص ها را دارند. 
حــاال بــرای درک وضعیت بهتر اســت ببینمی حوزه مداخله دولت در این 
اقتصادها چگونه است.راغفر در توضیح این مطلب افزود: در این کشورها 
دولت در اقتصاد به ســود رفاه اجتماعی مردم دخالت می کند. از این رو به 
نظر می رسد بازار آزاد ناب آن طور که در ایران از آن صحبت می شود؛ جز 
در چند کشور آمریکای التین و آفریقا در هیچ کشوری اجرا نشده است.

مشروح گفت وگو با این استاد دانشگاه را در ادامه بخوانید.
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مــدل ناب هیچ مکتبی را مشــاهده نکنیم، با 
این همه بسیاری از اقتصادهای نوظهور شرق 
مداخله مســتقیم دولــت را در چند دهه اخیر 
تجربــه کرده و می کنند. به هر حال الگوهای 
مشارکتی و اجتماعی، بهترین جایگزین برای 

سرمایه داری حاکم بر جهان است.
ماحصل�بازارگرایی�چیست؟�از�یک�سو����

برخی�معتقدند�چین�با�لیبرالی�شــدن�و�آزاد�
کردن�اقتصاد�خودش�توسعه�یافت�از�سوی�
دیگر�برخی�معتقدند�چین�همچنان�مســیر�
لیبرالی�شــدن�را�نپیموده�است.�این�دعوای�

نظری�هنوز�هم�ادامه�دارد.
نابسامانی امروز ماحصل سی سال بازارگرایی 
اســت. جز در ایران هیچ کســی در کشورهای 
دیگــر چین را اقتصــادی لیبرال یا بازار آزادی 
نمی خوانــد. این تبلیغات ایدئولوژیک اســت 
کــه خریــداری ندارد. در چیــن برنامه ریزی 
متمرکــز دولتــی وجود دارد و کنترل دولتی بر 
همه بخش ها حاکم اســت. آن ها هیچ کدام از 
صنایــع مادر و بــزرگ خود را واگذار نکردند و 
اصالحات پســا مائو نیز اجازه ایجاد بنگاه ها را 
به بخش خصوصی داد وگرنه سیاســت گذاری 
پولی کاماًل در دست دولت است که بر اساس 

برنامه ریزی هــای مختلف کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت تعیین می شود.

ایــن روش کاماًل پوچی اســت که معنا ندارد، 
چرا که هر کشــور شــرایط خاص خود را دارد و 
حتی در میان کشورهای پیشرفته نیز مدلهای 
مختلفی داریم، دانمارک و آمریکا هر دو توسعه 
یافته هســتند اما با دو نظام اقتصادی و ســطح 
مداخله گری مختلف دولتی. با این همه مقایسه 
کوبا با آمریکا و فرانسه با ویتنام کاماًل عوامانه 
اســت. به هر حال بازار در برخی بخش ها و در 
کشورهای جهان موفق بوده اما در این کشورها 
که اغلب در غرب هســتند، نهادها به شــدت 
بــر عملکــرد بازار نظارت می کند و هر تخلفی 
از ســوی ســرمایه داران و قدرتمندان با پاسخ 
و اعتراضات اجتماعی مواجه می شــود. وگرنه 
بازار به تنهایی و در غیاب قوانین ابزاری است 

برای چپاول مردم.
ارزیابی�شــما�از�سیاست�های�اقتصادی����

ایران�در�ســال�های�پس�از�جنگ�و�به�ویژه�
از�سال��۸۴به�این�سو�و�حاکمیت�تفکر�بازار�

آزاد�بر�اقتصاد�کشور�چیست؟
در ایــن ســال ها به نام آزاد کــردن اقتصاد و 
بــه کام قدرتمندان، چه منابعی جابجا شــد؟ 

نابرابری هــای امروز ماحصل این ریل گذاری 
در کشور بوده و با نابودی حجم زیادی از منابع 
کشور، عماًل معیشت خانوار را در شرایطی قرار 
داده که به مراتب از ســال ۸۸ عقب تر هستیم 

اما درآمد ثروتمندان افزایش یافت.
حاکمیت بازار آزاد در ژاپن وجود ندارد. در این 
کشــور سیاســت اقتصاد آزاد متفاوت با ایران 
اســت، در این کشــور هدف از رشد اقتصادی 
اشــتغال و از این طریق کاهش نابرابری بوده 
اســت و برای این اقدامات گســترده ای برای 
ســرمایه گذاری دولتی در بخش رشــد منابع 
انســانی کردند که ثمره آن را امروز می بینیم. 
این در حالی است که ایران از این نظر روندی 
معکــوس را پیش گرفت و بــه تدریج بازار را 
 بــر نظــام آموزشــی حاکم شــد و از کیفیت 

فارغ التحصیالن نیز کاسته شد.
تضــاد اصلی اقتصاد ایــران، تضاد میان کار و 
ســرمایه اســت و اغلب تحوالت اقتصادی و 
اجتماعــی نیز به دلیل بــاال گرفتن این دعوا 
بوده اســت. تا کنون همواره سرمایه و طبقات 
باال حاکم بوده اند و از مواهب اقتصاد کشــور 
بهره فراوان بردند حال آن که کار پدید آورنده 
و منشــأ اصلی ثروت در اقتصاد ایران و دیگر 



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه1398 / شماره4438

Bilingual Economic Monthly  

کشورهای جهان است.
 بانک هــا را در خدمت ســرمایه داران تجاری 
هســتند. بخش خصوصی ایران هیچ شباهتی 
به بخش خصوصی کشــورهای توســعه یافته 
ندارد. بازار محدود شده در کنار بخش خصوصی 
التزام یافته هیچ شــباهتی به آن چه در ایران 
ظهــور کرده نــدارد. در ایاالت متحده که خود 
بزرگترین قطب ســرمایه داری جهان است نیز 
بخش خصوصی تا این حد هر چه خواســت را 
انجام نداد. تفاســیری که نولیبرال های وطنی 
ما از بازار آزاد دارند در هیچ کشوری اجرا نشده 
به جز چند کشــور فاسد آمریکای التین چون 
پاناما و چند کشــور آفریقایی که بحران بقا در 

آن حاکم است.
 تضــاد اصلی اقتصــاد ایران، تضاد میان کار و 
ســرمایه اســت و اغلب تحوالت اقتصادی و 
اجتماعــی نیــز به دلیل بــاال گرفتن این دعوا 
بوده اســت. تا کنون همواره سرمایه و طبقات 
بــاال حاکم بوده اند و از مواهب اقتصاد کشــور 
بهره فراوان بردند حال آن که کار پدید آورنده 
و منشــأ اصلی ثروت در اقتصاد ایران و دیگر 

کشورهای جهان است.
طی�سه�دهه�گذشته�که�دچار�بحرانهای����

عمیق�در�اقتصاد�کشــور�بودیم�بیشــترین�
حکومت�اقتصادی�از�آن�کدام�مکتب�فکری�

بود�و�چه�نتیجه�ای�داشت؟
نولیبرالهای ایرانی را سیاســت گذاران امروز و 
کســانی هستند که سه دهه مسئولیت داشتند 
اما یک روز هم پاســخگو نبودند. متاسفانه این 
طیف عماًل بستر را برای سوداگران فراهم کرد 
و با توجه به حمایتی که از ســوی قدرتمندان 
می شدند رسانه های زیادی در کشور را در دست 
گرفتنــد و صدای منتقدان را با هیاهو خاموش 
کردند. هر گاه هم بحران ایجاد می شود دولت 

را سرزنش می کنند.
منتقدان�اقتصاد�آزاد�و�طیف�چپ�اقتصادی����

چــرا�در�عمــل�کاری�نکردند�و�تنها�به�انتقاد�
دست�زدند؟

باید از دولت ها پرســید چرا علی رغم این همه 
مشــکلی که تئوری های این افراد ایجاد کرده 
نمی توانند از این طیف دســت بکشــند؟ به هر 

روی دولت خود منافع عده ای را باید تأمین کند 
و در همین راستا مسئوالن را انتخاب می کنند. 
بــا این همه به جای انتقاد به اقتصاددانانی که 
هیچ گاه فرصتی برای ارائه و اجرای پیشنهادات 
خود نداشــتند باید به بررسی انتقادی کارنامه 
کســانی دست زد که اکنون در جایگاه مخالف 
و اپوزیسیون آدرس غلط می دهند. صنایع فوالد 
و پتروشیمی را چه کسانی با بودجه دولت ایجاد 
کردنــد و همواره نیــز از نعمت رانت بهره مند 
می کنند ولی به بودجه بهداشــتی و آموزشــی 
دائمًا ایراد می گیرند؟ چه کسی به پتروشیمی ها 
غیرقابل توجیه ایران لقب پیشــران اقتصادی 
داد؟ آن چــه امــروز به عنوان بازار آزاد در ایران 

تبلیغ می شــود دگماتیســم نقابداری است که 
کشــور را به آزمایشگاه تئوری های خود تبدیل 

کرد.
ایشان در جلســه ای گفته اقتصاد علمی چون 
فیزیک اســت با قوانین مشابه! این آقا بارها به 
عنوان وزیر در اقتصاد کشور سیاستگذاری کرد 
و در عرض پنج سال دوره وزارتش در وزارت راه 
رسمًا مسکن کشور را رها کرد و حاال در جایگاه 
یک کارشناس اقتصادی صحبت می کند حال 
آن که او باید پاسخگو باشد. همین آقایان معتقد 

به بازار توضیح دهند چرا در حالی که مســکن 
آزادترین بخش اقتصاد کشور است و عماًل در 
دستان بازار رها شده است، مافیایی تو در تو بر 
آن حاکم شدند و مسکن لوکس بیش از نیاز و 
تقاضا است ولی مردم فقیر از داشتن یک مسکن 
بی بهره هســتند. به کوه، جنگل و ساحل رحم 
نکردند و کشــاورزی در شــمال کشور را نابود 
کردنــد چــون نه قانونی وجود دارد و نه نظارت 
اصولی تا ســوداگران در آرامش تعطیالت خود 
را در بکرترین مناطق کشور خوش گذرانی کنند 
و بابت نابودی محیط زیســت نیز حتی مالیات 
نمی پردازنــد. اما مالیات کارگر و کارمند پیش 
از پرداخت حقوق از حســابش کســر می شود. 

خنده دارتــر ایــن که نولیبرالهــای وطنی این 
اقتصاد در خدمت ثروتمندان را سوسیالیســتی 

می داند.
بهره�گیری�از�الگوی�توسعه�بازار�چطور؟����

آیا�این�الگو�می�تواند�در�حل�معضالت�راهگشا�
باشد؟

به هیچ عنوان، تجربه همین ســال ها در ایران 
واهــی بودن این ادعا را نشــان می دهد و این 
الگویی شکست خورده برای نابودی کشورهای 
در حال توسعه است. اغلب کشورهای پیشرفته 

اقتصاد
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دخالت دولت، تخصیص منابع و سیاست های 
تکلیفــی را اجرا کرده و پس از توســعه یافتن 
حامــی تجارت آزاد شــدند. چین نیز از همین 
مســیر پیروی کرد و هم اکنون نیز برای چند 
دهه آینده برنامه ریزی دقیقی دارد اما در ایران 
همه برنامه ریزی ها در خدمت منافع ســرمایه 

داران است.
این�آزادی�اقتصادی�کجا�وجود�دارد؟���

همین حاال می بینید ۳0 میلیارد دالر از کاالهای 
مورد نیاز مردم را صادر کردند و ۳0 میلیارد دالر 
آن را بازنگرداندند تا وقتی دوباره قیمت ها باال 
رفت به کشور بیاورند. این آزادی اقتصادی کجا 
وجود دارد؟ اقتصاد ما تحت حاکمیت ســرمایه 

تجاری اســت به همین دلیل سوداگری در آن 
بیشترین سوددهی را دارد و در حالی که مردم 
بسیاری زیر خط فقر مطلق هستند، ماشین های 

لوکس وارد کشور می شود.
ادامه این روند بقا را تبدیل به مساله اصلی جامعه 
خواهد کرد. به طوالنی شدن صف کلیه فروشی 
و بچه فروشــی دقت کنیــد، این نتایج واقعی 
نولیبرالیســم است. این ها در کشورهایی چون 
یونان، کلمبیا، اندونزی و... نیز نتایجی مشــابه 
داشتند و حاال به جای منتقدان باید از مدافعان 

ســرمایه داری بازاری پرســید، وعده هایی که 
دادید چه شــد؟ چند دهه دیگر فقیرسازی باید 
ادامه یابد تا به شــما ثابت شود که نظراتتان نه 
تنها غلط بلکه ویرانگر است؟ این سیستم را من 
سرمایه داری غارتی می نامم، یک نولیبرالیسم 
وطنی نامسئول و دگم که هرگز حاضر نیست 

از اشتباهات خود دست بکشد.
آیا�شما�خود�را�نهادگرا�می�دانید؟���

نهادگــرا کدام اســت؟ این هــم از آن حرفها 
اســت که نولیبرال هــا آن را مطرح می کنند. 
مســاله مشخص اســت در جایی که منابع از 
تقاضا خیلی کمتر اســت باید ســهمیه بندی را 
حداقــل برای کوتاه مدت انجام داد و این مهم 
در انگلســتان جنگ دوم هم اجرا شــد. اگر در 
این شرایط سهمیه بندی صورت نگیرد، کاالی 
اساسی به فقرا نخواهد رسید و باید از مرگ چند 
میلیون نفر اســتقبال کرد. فراموش نکنیم که 
کاالهای اساســی، برای ادامه حیات ضروری 
است و سپردن حداقل های یک زندگی به دست 
بازار آن هم در شرایط بحرانی کاری است که 
می تواند در صورت حاد شــدن شرایط به مرگ 
بســیاری بیانجامد. این نهادگرایی نیست، این 
جلوگیری از فجایع احتمالی است که می تواند 

به خطرات امنیتی در کشور هم منجر شود.
انگلیس با 400 سال سابقه سرمایه داری صنعتی 
بهداشــت، سالمت و آموزش عمومی رایگان 
و دولتــی دارد و اساســًا این امکان حتی برای 
مارگارت تاچر هم نبود که به آن چنگ بیاندازد. 
این میان انگلســتان یکی از مراکز پولشــویی 
باندهای مافیای مواد مخدر و اســلحه است و 
مرز اقتصادی آن دوبی محســوب می شود. با 
این همه افزایش جرم و جنایت و نابسامانی ها 
محصول خانم تاچر و تیم دست راستی اوست. 
البته در انگلستان هم بازار آزاد مانع زندگی بهتر 
مردم اســت. تحوالت حزب کارگر انگلیس و 
افزایــش تمــایل به این حزب که پس از چند 
دهه دوباره سیاستمداران رادیکال و چپگرا را به 
کانون این حزب آورد، نشان از تمایلی چشمگیر 
برای کنار گذاشتن سیاست های بازاری به سود 

سیاست های اجتماعی است.
 فرامــوش نکنیــم کــه کاالهای اساســی، 

برای ادامه حیات ضروری اســت و ســپردن 
حداقل های یک زندگی به دست بازار آن هم 
در شرایط بحرانی کاری است که می تواند در 
صورت حاد شــدن شــرایط به مرگ بسیاری 
بیانجامد. این نهادگرایی نیست، این جلوگیری 
از فجایع احتمالی است که می تواند به خطرات 

امنیتی در کشور هم منجر شود.
در�رابطــه�با�تفکر�و�سیســتم�اقتصادی����

حاکم�بــر�امریکای�فعلی�چه�نظری�دارید؟�
آیــا�می�توانیم�از�الگوی�اقتصاد�آمریکا�برای�

مقابله�با�آن�استفاده�کنیم؟
آمریکا با این همه ادعای بازار آزاد و لیبرالیسم 
اکنــون خود بزرگترین ناقــض انواع تجارت 
آزاد شــده و رســمًا هر کاری می خواهد انجام 
می دهد. هیچ کشــوری هم نمی تواند به این 
کشــور اعتراض کند. درنتیجه بازار آزاد توهم 
اســت و در همه کشــورها محدود می شود. در 
همه کشــورها قیمت گــذاری در مورد برخی 
کاالها و خدمات اجرا می شــود ولی در ایران 

تقبیح می شود.
بــا این همه الگوی آمریکایی برای ایران کارا 
نیست. ما نباید حتمًا خود را با ابرقدرتها مقایسه 
کنیــم، چرا نروژ، فنالند، ایســلند، دانمارک و 
ســوئد با باالترین ســرانه رضایت و رفاه که 
ماحصــل دولتی مداخله گر و برنامه ریزی در 
کنار بازار اســت را به عنوان مدل های موفق 
بشناســیم. در این کشورها ســرمایه داران و 
ثروتمنــدان بیشــترین مالیات را می پردازند و 
فقــرا و بیکاران نیز بهترین امکانات رفاهی را 
دریافت می کنند. این کشــورها مانند انگلیس 
و امریکا اســتعمارگر نیســتند و مردم آن نیز از 
ســطح باالی زندگی برخوردارند. بازار در این 
کشــورها در خدمت جامعه قرار دارد و به بازار 
اجتماعی معروف است. از قضا توسعه یافتگی 
آن ها از هر کشور دیگری باالتر و نسبت جرم و 
جنایت نیز اندک و ناچیز است. در هر حال حتی 
شــاخص های توسعه نیز نشان می دهد اغلب 
کشورهایی که شاخص های باالی اقتصادی 
و اجتماعــی را دارنــد بازار را به ســود اجتماع 
مهار کردند و این برعکس ادعای نولیبرالهای 

ایرانی است.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه1398 / شماره4638

Bilingual Economic Monthly  

»نه« به دالر!

هشدارهای�مالیاتی�و�بانکی�به�خریداران�ارز

اقتصاد
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سرمایه گذاری در بازار ارز، یکی از جذاب ترین 
راه های ســرمایه گذاری در ایران در سال های 
اخیر بوده و بسیاری از مردم از سرمایه خود برای 
خرید ارز استفاده می کنند و این در حالی است 
که ریسک این بازار بسیار باالست. بررسی روند 
تغییر نرخ ارز در 20 سال گذشته نشان می دهد 
که در دوره هایی نرخ ارز افزایش ناگهانی داشته 
و عمومًا این اتفاقات پس از یک تنش و التهاب 
سیاســی بین ایران و کشورهای دیگر به ویژه 
آمریکا بوده اســت. البته این اتفاقات سیاســی 
به افزایش نرخ ارز منجر نشده و در دوره هایی 
نیز مســئوالن ارزی کشور توانسته اند نه تنها 
جلــوی التهاب در بــازار ارز را بگیرند، بلکه به 
واســطه اثر روانی ناشــی از شکست خوردن 
سیاست های ارزی کشورهای دیگر علیه ایران 
قیمت ارز را کاهش دهند. در ســال گذشته نیز 
کشــور در مقاطعی دچار بحران ارزی شــد و 
نــرخ ارز به طور ناگهانــی به صورت واقعی و 
غیرواقعــی افزایش یافت و عده ای نیز از خرید 
و فروش ارز در آن زمان سود بردند.اما در این 
میان، افراد بســیاری نیز با ســرمایه گذاری در 
این بازار متحمل زیان شــدند، چراکه نرخ ارز 
کاهش یافت و بانک مرکزی نیز توانست پس 

از آن تــا حدودی ثبات را در بازار حفظ کند.
کاهــش��۲000تومانی�نرخ�ارز�طی�دو����

هفته
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز 
بارها در این باره اعالم کرده که بازار ارز، محل 
مناســبی برای ســرمایه گذاری نیست و مردم 
ممکن اســت در این بازار متضرر شــوند. وی 
همچنیــن نرخ هــای 40 و 50 هزار تومانی که 
دشمنان برای نرخ ارز پیش بینی کرده بودند را 
صرفًا اظهارات رؤیایی عنوان و اظهار کرد: طی 

ماه های آینده ثبات بیشــتری در کشور حاکم 
می شــود و آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران 
است. طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید 
کرده بسیاری از نوسانات بازار ارز سیاسی است 
و مردم نباید وارد این بازار شوند، چرا که ممکن 
اســت متضرر شوند. به گفته همتی، ظرف این 
دو هفته قیمت ارز حدود2,000 تومان کاهش 
یافته اســت؛ بنابراین توصیه می شــود مردم با 
توجه به متغیرهای سیاســی تأثیرگذار در بازار 

ارز وارد آن نشوند.
هر�وقت�بخواهیــم�نتیجه�بازار�را�تغییر����

می�دهیم
رئیــس کل بانــک مرکزی نیــز اعالم کرده 
که ذخایر کافی ارزی در کشــور وجود دارد و 
بانــک مرکزی هر زمانــی اراده کند وارد بازار 
می شــود، کما اینکه گاهی وارد این بازار شده 
و نتیجه را تغییر داده است. بنابراین باید گفت 
که ســرمایه گذاری در این بــازار به طور کلی 
نمی تواند ســودآفرین باشد، چراکه در صورت 
هجــوم مردم برای خرید ارز، نرخ ارز افزایش 
می یابد و قیمت ســایر کاالها نیز به ســبب آن 
بــاال مــی رود و به این ترتیب افرادی که اقدام 
به خرید دالر می کنند، نه تنها پایه های اقتصاد 
کشور را دچار مشکل می کنند، بلکه در نهایت 
می توانند با باالرفتن نرخ ارز ارزش پول خود را 
حفظ کنند و عماًل سودی به دست نیاورده اند و 

در بلندمدت نیز متضرر خواهند شــد.
پروفایل�ارزی�برای�هر�ایرانی���

اما ریســک خرید و نگهداری ارز فقط به این 
شــکل نیســت و از ســوی دیگر امیرحسین 
شــکوهی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی 
از ایجاد پروفایل ارزی برای هر ایرانی خبر داده 
و گفته اســت که کشــور در حال حاضر برنامه 

ارزی دارد. به نظر می رســد که بانک مرکزی 
با این اقدام به دنبال شفاف ســازی بازار ارز و 
ســاماندهی خرید و فــروش ارزهای مختلف 
اســت که از این طریــق می توان برنامه ریزی 

مناسبی برای بازار ارز کرد.
هشدار�مالیاتی���

همچنین ســازمان امــور مالیاتی هزینه دپوی 
ارزی را بــرای نوســان گیران افزایــش و در 
اطالعیه ای هشــدار داده اســت کــه تمامی 
دادوســتدهای ارزی تحت رصد این سازمان 
اســت و در صــورت خرید و فــروش با هدف 
ســوداگرانه، مالیات بر درآمد آن ها نیز افزایش 
خواهد یافت. رئیس ســازمان امور مالیاتی نیز 
گفته اســت هرکس اقدام بــه خرید و فروش 
5000 دالر یــا باالتر کند، مشــخصات او در 
ســامانه اطالعاتی جامع کشور ثبت می شود و 
باید مالیــات پرداخت کند. بنابراین اطالعات 
سازمان امور مالیاتی از یک سو و ایجاد پرونده 
ارزی بــرای همه افراد توســط بانک مرکزی 
از ســوی دیگر، خریــداران ارز را در نهایت به 
ســمت پرداخت مالیات سوق می دهد و به این 
ترتیــب افــرادی که ارز می خرنــد و آن را در 
گوشــه ای نگهداری می کنند، ریسک باالیی 
را پذیرفته اند. در این میان تنها راهی که برای 
عــدم ثبت خرید و فروش ارز وجود دارد، خرید 
ارز از دالالن بازار اســت که با توجه به وجود 
دالرها و ارزهای تقلبی در بازار، ممکن اســت 
تمامــی پــول خود را از دســت بدهند. به این 
ترتیــب ســرمایه گذاری در این بــازار از همه 
جوانــب اقدامی غیر قابل پذیرش و نادرســت 
اســت کــه می تواند عالوه بر ایجاد ریســک 
برای خریدار ارز، ســبب تحمیل فشار به سایر 

هموطنان نیز شود.

 پدرام صادقی

سرمایه گذاری در بازار ارز نه تنها ریسک زیان را برای خریدار 
در پی دارد، بلکه در ســطوح گســترده به اقتصاد و مردم نیز 
فشــار می آورد. از سوی دیگر باتوجه به کاهش 2000 تومانی 
نــرخ ارز در دو هفتــه و هشــدارهای رییس کل بانک مرکزی 

نســبت به اینکه نوســانات بازار ارز سیاســی است و این بانک 
هــر زمان که بخواهــد نتیجه بازار را با ذخایری که دارد تغییر 
می دهد، در مورد ســرمایه گذاری در این بخش هشــدار داد و 

آن را پر ریسک خواند.

اقتصاد
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شهرهای 
برگزیده جهان 
در سال 2019

ســایت تریپ ادوایزر فهرســتی از 25 کشور زیبای جهان که در 
صدر زیباترین شــهرها قرار دارند ارائه داده است.

در فهرستی که تریپ ادوایزر از شهرهای مقاصد برتر توریستی 
201۸، ارائه داده است پاریس با وجود ناآرامی های اخیر در صدر 
ایســتاده اســت. در این میان، اســتانبول مثل سال های گذشته 
جایگاه خود را حفظ کرده اســت، اما همچنان نامی از شــهرهای 
ایرانی برده نشده است. با توجه به محبوبیتی که این سایت نزد 
گردشــگران بین المللی دارد فهرســت ارائه شده می تواند تأثیر 
فراوانی در انتخاب مقصد گردشــگران در ســال 201۹ میالدی 
داشــته باشد.پاریس در ماه های پایانی سال 201۸ ناآرامی های 
بســیاری به خود دید اما جایگاه خود نزد گردشــگران را از دست 
نداد. این شــهر رتبه اول شــهرهای جهان را از ســوی کاربران 
تریپ ادوازر به خود اختصاص داد. پاریس در سال 201۸ میزبان 
نزدیــک به 17.5 میلیون گردشــگر بــوده و مقصدی ایده آل با 

جاذبه هایی متعدد بود.
لندن شهری است که محل تالقی تاریخ و هنر، مد و غذاها بود. 
ســپری کردن یک روز در لندن برای گردشــگران یک تجربه 
متفاوت رقم می زند که دوســت داران فرهنگ می توانند از موزه 
تیت مادرن و اوپرای رویال هاوس دیدن کرده و برای طرفداران 

زهر     ا            آ ذرنیوش

گردشگری
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مد و لباس، خیابان آکسفور یک مکان خاص 
است که طرفداران کتاب و موسیقی می توانند 

از آن دیدن کنند.
شــهر رم مهد تمدن و تاریخ اســت. این شهر 
کالژی رنــگارگ از میدان ها، بازارهای روباز 
و محوطه های تاریخی چشمگیر است که در 
مورد آنها می توان به فواره تروی، کلوسئوم و 

پانتئون اشاره کرد.
بالی چهارمین شهر این فهرست است که در 
اندونزی قرار دارد. این شهر که عنوان بهشت 
اندونزی را با خود همراه دارد حســی رؤیایی 
به بازدیدکنندگان القا می کند. ســواحل زیبا، 
جنگل های انبوه، فستیوال های شاد این شهر 
از جذاب ترین دیدنی های این شــهر هستند.

کــرت بزرگترین جزیره یونان اســت زادگاه 
پادشــاه خدایان المپ نشــین اســت و از آن 
بــه عنوان یک خاســتگاه مدرن در اروپا یاد 
می شــود. ایــن جواهر مدیترانــه ای غنی از 
تاریخ باســتانی و اسطوره ای در بقایای کهن 

و جاذبه های فرهنگی آن است.

بارســلون شهری ســورئال است. این شهر 
جایگاه سالوادور دالی نقاش بزرگ اسپانیایی 
اســت که مدت زیــادی در آن زندگی کرده 
اســت. آنتونی گائودی معمــار کاتالونیایی و 
بزرگتریــن معماران قرون اخیر، بســیاری از 

ساختمان های باشکوه را طراحی کرده اند.
شهر زیبای پراگ در کشور چک برای کسانی 
جذاب است که خود را در فرهنگ غرق کنند. 
برای دیدن قلعه تاریخی پراگ نیاز زمان نیاز 

خواهید داشت.
شــهر ســرخ، شهری است که پیش از این در 
فهرســت مقاصد گردشگری نبوده است. این 
شــهر به ســبب قرمز بوده همه ساختمان ها 
و بناهــا به این نام نامیده شــده اســت. این 
شهر جادویی با بازارهای خود، باغ ها، کاخ ها، 
مســاجد چشــم نواز منطقه تاریخی مدینا و 
باغ هــای ماجوریل که دارای موزه هنرهای 
اســالمی اســت از مهم ترین جاذبه های این 

شهر رنگارنگ و زنده است.
جاذبه هــای تاریخــی اســتانبول مقاصدی 

هســتند که می توانند بســیار جذاب باشند. 
معماری چشــمگیر استانبول در بناهایی مثل 
مسجد سلطان احمد )مسجد آبی( تجلی یافته 
اســت. این مسجد از بسیاری نقاط شهر قابل 

مشاهده است.
بازدید از دیدنی های نیویورک در یک ســفر 
غیرممکن اســت که به جای آن می توان از 
مهم ترین جاذبه های آن شــامل ســاختمان 
امپایر استیت، مجسمه آزادی، سنترال پارک 
و موزه هنر متروپولیتن و کتابخانه های شهر 

دیدن کنید.
در این فهرســت پوکت در تایلند، هانوی در 
ویتنام، سیم ریپ در کامبوج، جامائیکا، شهر 
پالیا دل کارمن در کشور مکزیک، لیسبون 
پرتغــال، دوبی در امــارات، توکیو پایتخت 
ژاپــن، کاتمانــدو در نپــال، هنگ کنگ در 
چین، غردقه مصر، دهلی نو در هند، شــهر 
تاریخی کاسکو در پرو، ریودوژانیروی برزیل 
و سیدنی استرالیا در رتبه های 11 تا 25 جای 

گرفته اند.

گردشگری
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زیباترین موزه های جهان کدامند؟
موزه�های�جهــان،�که�آثار�تاریخــی�زیبایی�برای�
نگهداری�میراث�ارزشــمند�تاریخ�بشری�محسوب�
می�شــوند،�خود�یک�اثــر�تاریخی�و�معماری�جذاب�
هستند.موزه�گوگنهایم�در�شهر�بیلبائو�از�معروف�ترین�
موزه�های�جهان�در�اسپانیاست.�این�موزه�که�توسط�
»فرانک�گری«�معمار�معروف�کانادایی�طراحی�شده�
است�در�کنار�رود�نرویون�واقع�شده�و�محل�نگهدای�
آثار�هنرمندان�اســپانیایی�و�بین�المللی�است.موزه�
هرمیتاژ�در�شــهر�ســنت�پترزبورگ�روسیه�یکی�از�
بزرگتریــن�و�قدیمی�تریــن�نگارخانه�های�هنری�و�
موزه�های�تاریخ�و�فرهنگ�بشــری�جهان�اســت�که�
در�کرانه�رودخانه�نوا�قرار�داشــته�و�محل�نگهداری�

�۳میلیون�اثر�اســت.قصر�پوتاال�که�روزگاری�محل�
زندگی�داالی�الما�بود،�ســازه�قرن�هفدهمی�در�شهر�
لهاســا�پایتخت�تبت�اســت�که�هم�اکنون�به�عنوان�
یک�موزه�ملی�مورد�اســتفاده�قرار�می�گیرد.�این�کاخ�
بزرگ�دارای��1۳طبقه�و�بیش�از�هزار�اتاق�و�همچنین�
معابد�چندصد�ساله�اســت.موزه�واتیکان�در�ایتالیا�
ســاالنه�پذیرای�پنج�میلیون�گردشــگر�است.�حتی�
اگــر�به�آثار�هنرمندان�نامداری�چون�»میکل�آنژ«�نیز�
خیلی�عالقه�مند�نباشــید،�ســاختمان�این�موزه�خود�
یک�اثر�هنری�فوق�العاده�اســت.�این�موزه�در�سال�
�150۶میالدی�توسط�پاپ�ژولیوس�دوم�بنیان�نهاده�

شده�است.

موزه�واتیکان
موزه�ســمیه�در�شهر�مکزیکوسیتی�توسط�»فرناندو�رومر«�معمار�
مکزیکی�و�با�مشاوره�»فرانک�گری«�طراحی�شده�است.�این�موزه�
که�دارای�دو�ساختمان�متقارن�است�در�میدان�کارسو�مکزیکوسیتی�
واقع�شــده�و�نمای�آن�ها�از��1۶هزار�شش�ضلعی�آلمینیومی�شکل�

گرفته�اســت�که�در�هر�زاویه�ای�سایه�روشن�ایجاد�می�کنند.
موزه�»سالوادور�دالی«�در�ایالت�فولوریدای�آمریکا�محل�نگهداری�
بزرگ�ترین�مجموعه�آثار�هنری�»سالوادور�دالی«�خارج�از�اروپاست�
که�توســط�»رینولد«�و�»النا�مورس«�از�دوستان�نزدیک�این�نقاش�

معروف�تأسیس�شده�است.
موزه�اورســی�پس�از�لوور�فرانســه،�مهم�ترین�و�شلوغ�ترین�موزه�
فرانسه�است�که�در�محل�قبلی�ایستگاه�قطار�پاریس�و�در�مجاورت�
رود�ســن�قرار�دارد.�این�موزه�که�دستور�ایجاد�آن�در�سال��1۹00
برای�یک�نمایشگاه�جهانی�صادر�شد،�خودش�یک�اثر�هنری�است�

کــه�به�آن�کاخ�هنرهای�زیبا�نیز�می�گویند.

ش
نیو
ا آذر
هر
ز
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گردشگری

ســاخت�موزه�تاریخ�هنــر�وین�پایتخت�
کشــور�اتریش�در�سال��1۸۷1آغاز�شد�و�
این�موزه�در�سال��1۸۹1برای�بازدید�عموم�
کار�خــود�را�آغاز�کرد.�این�موزه�کاخ�مانند�
دارای�طراحی�داخلی�شگفت�انگیزی�است�
و�دارای�یک�ســالن�بزرگ�گنبدی�شکل�و�

راه�پله�های�بزرگی�است.
موزه�تاریخ�و�هنر�وین

موزه�ســلطنتی�انتاریو�که�در�شهر�تورنتو�
واقع�شــده،�موزه�ای�در�حوزه�هنر�و�تاریخ�
اســت�که�قدمت�آن�به�اوایل�قرن�بیبستم�
میالدی�می�رســد�و�محل�نگهداری�شش�
میلیون�اثر�ارزشــمند�از�جمله�آثار�ایرانی�

است.
موزه�اراوان�در�اســتان�ســاموت�پراکان�
تایلنــد�در�واقع�مجســمه�ای�پنج�طبقه�از�
اراون،�فیل�سه�سر�متعلق�به�اساطیر�هندو�
است.�در�ساختمان�این�مسجمه�که�دارای�
سقف�شیشه�ای�و�رنگ�آمیزی�شده�بسیار�
زیبایی�است�آثار�آنتیک�و�قدیمی�و�مجسمه�

نگهداری�می�شود.
موزه�هنرهای�اسالمی�دوحه�در�قطر�گرچه�
�10ســال�پیش�)۲00۸(�راه�اندازی�شده�
اســت�اما�توانســته�نام�خود�را�به�عنوان�
یکی�از�جاذبه�های�مهم�گردشــگری�دوحه�

تثبیت�کند.

موزه�دوحه
گالری�اوفیتزی�در�شــهر�فلورانس�ایتالیا�
یکــی�از�قدیمی�تریــن�و�مشــهورترین�
موزه�های�اروپاســت.�نقاشــی�»زایش�
ونوس«�اثر�»ساندرو�بوتیچلی«�را�می�توان�
نماد�زیبایی�درونی�موزه�اوفیتزی�دانست�
اما�ســاختمان�و�نمای�بیرونی�این�موزه�نیز�
با�ستون�های�متقارن�و�پنجره�های�باشکوه�

به�همان�اندازه�زیباست.
مــوزه�هنــر�معاصــر�نیتروی�در�شــهر�
ریودوژانیروی�برزیل�توســط�»اســکار�
نیمایر«�معمار�مشــهور�برزیلیدر�ســال�

�1۹۹۶و�ساخته�شده�است.
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گوناگون

کارهایی که عمرتان را زیاد می کند!
در�مطلب�زیر�نکاتی�رابرای�شــما�آورده�ایم�که�طول�

عمرتان�را�زیاد�می�کند.
بــه�گزارش�تدبیر�تازه�نیوز،�آنچه�می�خوریم�تا�آنچه�
انجــام�می�دهیم�و�به�بیان�دیگر�ســبک�زندگی�ما،�
تأثیــر�زیادی�بر�طول�عمرمان�دارد.�اما�چه�کنیم�که�
�100ســال�زنده�بمانیم؟�اگر�شما�هم�دوست�دارید�
که�شمع��100ســالگی�تان�را�فوت�کنید،�نکاتی�که�

در�ادامه�برایتان�آورده�ایم�را�رعایت�کنید.
میوه�و�سبزیجات�بیشتری�بخورید

حتماً�شــنیده�اید�که�خوردن�میوه�و�سبزیجات�واجب�
اســت،�اما�آیا�می�دانســتید�که�نادیده�گرفتن�آن�ها�
منجر�به�مرگ�زودرس�می�شــود.�در�ســال�۲01۷،�
مطالعه�ای�انجام�شــد�که�نشــان�داد�حدود��5.۶تا�
�۷.۸میلیون�از�مرگ�های�زود�هنگام�ناشی�از�مصرف�
کم�میوه�و�ســبزیجات�است.�در�واقع�افرادی�که�به�
مرگ�زودهنگام�مبتال�شــدند،�کمتر�از��500گرم�)�۲
عدد(�میوه�و��۸00گرم�سبزیجات�در�روز�می�خوردند؛�
بنابراین�اگر�می�خواهید�که�عمر�بلندی�داشته�باشید،�
حتماً�مقدار�مصرف�میوه�و�سبزیجات�خود�را�افزایش�

دهید.
به�فکر�دوران�بازنشستگی�تان�باشید���

الزم�نیست�که�از�همین�حاال�برای�دوران�بازنشستگی�
خود�یک�برنامه�ریزی�دقیق�داشــته�باشید،�اما�این�
کــه�آن�دوران�را�نادیــده�بگیرید�هم�عاقالنه�به�نظر�
نمی�رســد.�در�واقع�شــما�باید�هدفی�در�سر�داشته�
باشــید�تــا�انگیزه�تان�را�حتــی�در�دوران�پیری�از�
دســت�ندهید.�این�هدف�می�توانــد�کاری�یا�حتی�
جنبه�ســرگرمی�داشته�باشد.�به�عنوان�مثال�اگر�به�
موســیقی�عالقه�دارد،�ســازی�را�یاد�بگیرید�و�آن�را�
تــا�دورانی�پیری�کنار�نگذارید.�مطالعات�ثابت�کرده�
که�اگر�فــردی�در�ذهن�خود�انگیزه�ای�برای�زندگی�
داشــته�باشــد،�تا�۸۳%�از�بیماری�های�مرگبار�مانند�
سکته�قلبی�در�امان�خواهد�بود.�پس�با�ایجاد�انگیزه�

در�زندگی�تان،�بر�طول�عمرتان�بیفزایید.

آجیل�بخورید���
اگر�می�خواهید�عمر�بلندی�داشته�باشید،�
روزانه�یک�مشــت�آجیل�مصرف�کنید.�بر�
اســاس�مطالعه�ای�که�روی��1۲0000
بزرگسال�انجام�شد،�افرادی�که�روزانه�
آجیل�می�خوردند،�۲0%�کمتر�از�آن�هایی�
که�هیــچ�مصرفی�از�این�مــاده�غذایی�
نداشــتند،�دچار�مرگ�و�میر�می�شــدند.�
درســت�است�که�آجیل�سرشار�از�چربی�
ســت،�اما�جزو�چربی�های�اشباع�نشده�
به�حســاب�می�آید.�عــالوه�بر�آن�حاوی�
پروتئیــن�و�فیبــر�نیز�اســت�و�میزان�
کلســترول�و�فشار�خود�بدن�را�نیز�تنظیم�

می�کند

استرس�خود�را�کنترل�کنید���
حتماً�می�دانید�که�استرس�زیاد،�خطر�ابتال�
به�بیماری�های�قلبی�را�در�شما�باال�می�برد�
و�بر�عمرتــان�می�کاهد.�اما�حقیقت�این�
اســت�که�ما�هیچ�گاه�از�استرس�خالصی�
نمی�یابیــم،�از�این�رو�باید�به�دنبال�راهی�
برای�مقابله�با�آن�باشیم.�مدیتیشن�یکی�
از�تاثیرگذارترین�روش�هایی�ســت�که�
تاثیرات�منفی�استرس�را�از�بین�می�برد،�
اما�اگر�به�دنبال�راهی�ســاده�تر�هستید،�
می�توانید�با�تنفس�درســت�استرس�را�
از�خودتــان�دور�کنید.�روی�یک�صندلی�
بنشینید�و�به�هیچ�چیز�فکر�نکنید.�سپس�
با�تمرکز�دم�و�بازدم�عمیق�بکشید.�پس�از�
چند�دقیقه�می�بینید�که�چقدر�این�حرکت�
بر�کاهش�استرس�شما�مؤثر�بوده�است.

کمتر�بنشینید���
نشستن�زیاد�مانند�سیگار�کشیدن�است.�
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مطالعات�اخیر�نشــان�داده�که�نشستن�
زیاد�مثل�نیکوتین�کشنده�است؛�بنابراین�
اگر�بخواهید�که��100سال�زندگی�کنید،�
بایــد�از�مقدار�نشســتنتان�بکاهید�و�به�
فعالیتتان�بیفزاییــد.�مثاًل�افرادی�که�در�
مواقع�بیکاری�ساعت�ها�جلوی�تلویزیون�
می�نشــینند�و�هیچ�فعالیتی�ندارد،�حدود�
۱۹%�بیش�از�آن�هایی�که�فعالیت�دارند،�

در�معرض�خطر�مرگ�هستند.
با�دوستان�صمیمی�تان�بیشتر�در�ارتباط�

باشید
ارتباط�شــما�با�اطرافیانتان�تأثیر�زیادی�
بر�طول�عمرتان�دارد.�دوست�خوب�یکی�
از�عواملی�ســت�که�می�تواند�بر�عمرتان�
بیفزاید.�هر�چه�ســنتان�بیشتر�شود،�این�
موضوع�نیز�اهمیت�بیشتری�پیدا�می�کند.�
تحقیقات�ثابت�کرده�که�اگر�شــما�روابط�
عاطفی�خوب�با�دوستانتان�داشته�باشید،�
شادتر�و�ســالم�تر�خواهید�بود.�بنابران�
ســعی�کنید�که�ارتباطتان�را�بیشتر�کنید.

هر�روز�پیاده�روی�کنید���
شما�برای�این�که�بدنی�سالم�داشته�باشید�
باید�در�روز�به�مدت��۳0دقیقه�پیاده�روی�
کنید.�حتی�اگر�پیاده�روی�نمی�کنید،�باید�
فعالیت�بدنی�داشــته�باشید.�در�واقع�تا�
زمانی�که�شما�به�طور�مدام�ورزش�کنید،�
خطر�ابتال�به�مرگ�را�به�حداقل�می�رسانید.�
ســعی�کنید�فعالیت�هایتان�را�به�گونه�ای�
انجام�دهید�که�تحرک�بیشــتری�داشته�
باشــید.�مثاًل�اگر�می�خواهید�با�ماشــین�

به�ســوپر�بروید،�مســیرتان�را�پیاده�یا�
بــا�دوچرخه�طی�کنید.�هــر�چه�فعالیت�
بدنی�تان�بیشتر�باشد،�عمرتان�هم�بیشتر�

خواهد�بود.
باغبانی�کنید���

یکــی�دیگر�از�کارهایی�که�شــاید�باور�
نکنید،�اما�بر�طــول�عمرتان�می�افزاید،�
باغبانی�ســت.�باغبانی�از�این�جهت�که�
شــما�را�به�فعالیت�بدنی�وا�می�دارد�و�از�
طرف�دیگر�تماس�شــما�را�با�گل�و�گیاه�
بیشتر�می�کند،�می�تواند�بر�طول�عمرتان�
بیفزایــد.�برای�این�منظور�باید�هر�از�چند�
گاهی�وقت�خود�را�در�باغچه�یا�رسیدگی�

به�گلدان�های�خانه�تان�بگذرانید.
غذاهای�فرآوری�شده�نخورید���

اگر�شما�می�خواهید�که��100سال�زندگی�
کنید،�باید�به�تغذیه�تان�اهمیت�دهید.�این�
اهمیت�دادن�بدین�معنی�ســت�که�شــما�
میوه�های�تازه،�سبزیجات،�ماهی،�حبوبات�
و�گوشت�را�به�رژیم�غذایی�تان�اضافه�کنید.�
از�طــرف�دیگر،�باید�دور�غذاهای�فراوری�
شده�را�خط�بکشــید.�غذاهای�آماده�را�تا�
جای�ممکن�از�رژیم�غذایی�تان�حذف�کنید،�
زیرا�با�مقدار�زیادی�نمک،�شکر،�چربی�های�
ناسالم�و�مواد�نگهدارنده�تهیه�شده�اند�که�
می�توانند�چند�سالی�از�زندگی�تان�بکاهند.

وزنتان�را�ثابت�نگه�دارید���
اضافه�وزن�شما�را�در�معرض�بیماری�های�
زیادی،�چون�دیابت،�ســرطان،�بیماری�

قبلی�و…�قرار�می�دهد.

�بنابراین،�اگر�می�خواهید�که�طول�عمر�بلندتری�
داشــته�باشید،�بهتر�است�که�شاخص�توده�بدن�
خود�را�بیــن��1۸.5تا��۲۴.۹نگه�دارید.�ورزش�
کنید�و�تغذیه�ســالمی�داشته�باشید�تا�هیچوقت�

دچار�اضافه�وزن�نشوید.
زمان�بیشتری�را�در�طبیعت�بگذرانید���

افرادی�که�زندگی�ســالمی�دارند،�در�محیط�های�
ســالم�زندگی�می�کنند�یــا�حداقل�به�گل�و�گیاه�
دسترسی�دارند�و�زمان�زیادی�را�در�فضای�سبز�
می�گذرانند.�تحقیقات�نشان�داده�که�در�طبیعت�
بودن،�افســردگی�را�از�بیــن�می�برد،�فعالیت�را�
بیشتر�می�کند،�ما�را�از�آلودگی�ها�دور�نگه�می�دارد�
و�حتــی�روی�عملکرد�مغز�هم�تأثیر�مثبت�دارد�.

گوناگون
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�بومیان�قاره�آمریکا�در�دوران�باستان�استفاده�از�گیاه�تنباکو�
را�کشــف�کردند.�نیکوتین�نیز�ماده�ای�دارویی�در�برگهای�
تنباکو�اســت�که�به�واسطه�تحریک�گیرنده�های�ویژه�در�
نقاط�مختلف�بدن�آثار�متعددی�بر�روی�سیستم�های�مختلف�

داخلی�می�گذارد.
�دخانیــات�یکی�از�جدی�ترین�عوامــل�بروز�بیماری�های�
غیرواگیر�بین�افراد�اســت.�در�این�بین�اما�شناسایی�آثار�
زیان�آور�مواد�تشــکیل�دهنده�سیگار�می�تواند�به�شناخت�
دقیق�تر�عوارض�ناشی�از�استعمال�آن�کمک�کند.�نیکوتین�
موجود�در�ســیگارها�متفاوت�است؛�در�سیگارهای�معمولی�
بین�یک�تا�یک�و�نیم�میلی�گرم،�در�ســیگارهای�سبک�بین�
یک�تا�نیم�میلی�گرم�و�در�ســیگارهای�بســیار�سبک�کمتر�

از�نیم�میلی�گرم�نیکوتین�وجود�دارد.
نیکوتین�در�ابتدا�باعث�تحریک�سیستم�عصبی�و�سپس�در�
صورت�مصرف�مداوم�باعث�سرکوب�این�سیستم�می�شود.�
مقادیر�کم�نیکوتین�مستقیماً�سلول�های�عصبی�را�تحریک�
کرده�و�انتقال�پیام�های�عصبی�را�تســهیل�می�کنند�اما�در�
مرحله�بعد�نیکوتین�باعث�سرکوب�انتقال�پیام�های�عصبی�
می�شــود.�همچنین�این�ماده�به�وضوح�ســبب�تحریک�
سیســتم�عصبی�مرکزی�شــامل�مغز�و�ضمائم�آن�شده�و�
مقادیــر�محدود�نیکوتین�ایجاد�لــرزش�می�کند�و�مقادیر�

بیشتر�آن�تشنج�را�به�دنبال�دارد.
نیکوتین�در�سیســتم�قلبی�عروقی�سبب�افزایش�ضربان�
قلب�و�فشــار�خون�می�شــود�که�ناشی�از�تحریک�سیستم�
عصبی�محیطی�و�بخش�مرکزی�غده�فوق�کلیوی�اســت.�
همچنین�از�ســوی�دیگر�نیکوتین�با�اثــر�بر�بصل�النخاع�
موجب�تحریک�تنفس�می�گردد�و�اثر�ســرکوبی�متعاقب�
آن�منجر�به�ســرکوب�مرکز�تنفســی�ناشی�از�هردو�فلج�

مرکزی�و�در�نهایت�نارســایی�تنفسی�و�مرگ�می�شود.
این�ماده�با�اثر�گذاشــتن�بــر�روی�مرکز�بصل�النخاعی�و�
تحریک�محیطی�سیســتم�عصبی�سبب�القای�حالت�تهوع�
و�اســتفراغ�شــده�و�در�افراد�غیر�سیگاری�این�حالت�حتی�
با�مقادیر�کم�نیکوتین�القا�می�شــود�اما�در�افراد�ســیگاری�
در�صورتی�که�ســطح�نیکوتین�خون�بــه�باالتر�از�میزان�

همیشگی�برسد�این�حالت�بوجود�می�آید.
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از�دیگر�عوارض�مصرف�نیکوتین�می�توان�به�مشکالت�
دستگاه�گوارش،�غدد�درون�ریز�و�متابولیسم�دفاع�بدن�
اشــاره�کرد.�نیکوتین�با�اثرگذاری�بر�اعصاب�موجود�در�
دســتگاه�گوارش�باعث�افزایش�قوام�و�فعالیت�حرکتی�
روده�می�شــود.�حالت�های�تهوع،�اســتفراغ�و�معموالً�
اســهال�متعاقب�جذب�عمومی�نیکوتین�در�فردی�است�

که�قباًل�در�معرض�نیکوتین�قرار�نگرفته�اســت.
نیکوتین�به�سهولت�توسط�درخت�تنفسی،�غشا�دهانی�
و�پوســت�جذب�می�شــود.�جذب�نیکوتین�از�معده�نیز�
محدود�اســت�مگر�اینکه��phداخل�معده�افزایش�یافته�
باشــد.�جذب�روده�ای�اما�تأثیر�بیشتری�دارد؛�نیکوتین�
موجــود�در�تنباکوی�جویدنی�به�ســبب�اینکه�بســیار�
آهســته�تر�از�نیکوتین�استنشاقی�جذب�می�گردد�مدت�
زمان�تأثیر�بیشتری�دارد.�سیگارهای�معمولی�بین��۸تا�
�۹میلی�گرم�نیکوتین�مصرف�می�کنند�که�حدود�یک�گرم�
نیکوتین�را�به�طور�سیســتمیک�در�اختیار�فرد�سیگاری�
قرار�می�دهد.�میزان�در�دســترس�بودن�نیکوتین�بسته�
به�شدت�پکها�به�سیگار�و�تکنیک�سیگار�کشیدن�افراد�

افزایش�می�یابد.
شروع�عالئم�حاد�و�شدید�مسمومیت�نیکوتین�سریع�و�
شامل�تهوع،�استفراغ،�ترشح�بزاق،�درد�شکم،�اسهال،�
عرق�سرد،�سردرد،�گیجی،�اختالل�شنوایی�و…�است.�
مسمومیت�حاد�نیکوتین؛�باعث�مشکالت�تنفسی،�نبض�
ضعیف،�تشنج�و�در�آخر�مرگ�می�شود.�مقدار�کشنده�حاد�
نیکوتیــن�در�یک�فرد�بالغ�احتماالً�حدود��۶0میلی�گرم�

پایه�است.
بنابر�اعالم�معاونت�سالمت�وزارت�بهداشت،�عالئم�زیر�

نشــان�دهنده�اعتیاد�شما�به�نیکوتین�است:
اگر�روزانه�بیش�از��10سیگار�می�کشید

اگر�کمتر�از��۳0دقیقه�پس�از�بیدار�شدن�از�خواب�احتیاج�
به�کشیدن�سیگار�دارید

با�ترک�ســیگار�دچار�عالئمی�از�قبیل�اشکال�در�تمرکز،�
سردرد،�سرگیجه،�اختالل�خواب،�سوءهاضمه،�تعریق،�
تندخویی�و�اضطراب�می�شــوید�در�این�صورت�باید�هر�

چه�ســریع�تر�برای�ترک�سیگار�اقدام�کنید.

گوناگون
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احتمااًل یکی از آرزوهای همیشگی شما پولدار 
شــدن است، اما آیا آماده پولدار شدن هستید؟ 
شاید تعجب کنید، اما پولدار شدن هم آمادگی 
می خواهد. پول به دســت آوردن ساده نیست، 
بلکه تالشــی بیش از آنچه فکرش را بکنید، 
می خواهد. برای پولدارتر شــدن، شــما باید 
باهوش تر، ســخت کوش تر و فداکارتر باشید. 
امــا اگــر هنوز هم به ثروتی کــه می خواهید 
نرسیده اید، باید به دنبال دلیل آن باشید. شاید 
دلیــل آن یکــی از عواملی که در ادامه برایتان 

آورده ایم، باشد.
شما�نمی�توانید�پولتان�را�جمع�کنید���

آیا شــما هم جزو آن دســته از افرادی هستید 
که نمی توانید پولتان را جمع کنید؟ به راســتی 
چرا؟ حتمًا بهانه شــما این است: »من درآمد 

زیــادی ندارم«، اما این جواب 
قانع کننده ای نیســت. اگر 
شما نتوانید که 10% از در 
آمدتــان را کنار بگذارید، 

حتی اگر درآمد شما دو برابر 
شود، باز هم نمی توانید پولی 

جمع کنید. در واقع این که شــما 
قادر به انجام این کار نیســتید، ربطی 

به میزان درآمد شما ندارد، بلکه به طرز فکرتان 
باز می گردد. تحقیقات نشان داده، افرادی که 
تمام پولشان را خرج می کنند و نمی توانند هیچ 
پولــی کنار بگذارند، برنامه زندگی شــان را بر 
اساس میزان درآمدشان می چینند. هزینه های 
دو هفتــه اخیرتــان را نگاه کنیــد؟ کدامیک 
غیرضروری بوده اســت؟ ما شــرط می بندیم 
که شما 10% هزینه هایتان را صرف چیزهایی 
که واقعًا بدان نیازی نداشتید، کرده اید. به بیان 

دیگر شــما 10% پولتان را دور ریخته اید.
انتظار�دارید�که�سریع�پولدار�شوید���

ثروت واقعی ناگهان به دســت نمی آید. بلکه 
شــما باید پله ها را یکی یکی و پشــت سر هم 

بگذرانید تا به ثروت واقعی برسید. شما همیشه 
بــا خودتان فکر می کنید که اگر همین حاال 1 
میلیارد داشتید، با آن چه می کردید؟ این بیشتر 
شــبیه به التاری ســت؛ بنابراین به جای این 
کــه وقتتان را صــرف خیالپردازی کنید، بهتر 

اســت که بلند شــوید و برای ثروتمند شدن 
تالش کنید. افراد ثروتمند، وقتشــان را 
تلــف نمی کنند، آن ها هدفی بلند مدت 

در سر دارند و برای رسیدن به آن صبر 
می کننــد. در واقــع ثروت به مرور 
زمان به دســت می آیــد؛ بنابراین 
برای رسیدن به آن نباید عجول 

باشید.

منتظر�زمان�مناسب�هستید���
یکی دیگر از اشــتباهاتی که اکثر آدم ها با آن 
مواجه می شــوند، این اســت که برای شروع 
پکاری، منتظر زمانی مناسب هستند، در حالی 
کــه این زمان هیچگاه فراهم نمی شــود. اگر 
شــما منتظر فرصتی باشید تا همه چیز بر وفق 
مرادتان باشد، سپس قدم اول را بردارید، بدانید 
که تنها وقتتان را هدر کرده اید، بی آنکه شرایط 
ایده آل برایتان فراهم شود. واقعیت این است 

که شــرایط ایده آل هیچــگاه برایتان فراهم 
نمی شود. زمان حال، بهتر از هر زمانی دیگری 
ست، بنابراین آن را از دست ندهید. تنها هدف 

بایــد  شــما 

به  کردن  حرکت 
سمت جلو باشد.

مغرور�هستید���
اشتباه برداشت نکنید، شما باید از آنچه دارید، 
خوشــحال باشــید، اما نباید غرور بیجا داشته 
باشید به طوری که مانع از پیشرفت شما شود. 
به شما برای زندگی روی این کره خاکی، زمانی 
داده شــده اســت، چرا از تک تک لحظات آن 

چراثروتمندنمیشویم؟
پردیس بختیاری
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اســتفاده نکنید؟ فقیر بودن بدین معنی ســت 
که شما از خودتان در برابر اتفاقاتی که برایتان 
می افتــد، محافظت نکنیــد، فقیر بودن یعنی 
شــما فرصت هایتان را یکی پس از دیگری از 
دست دهید یا این که به خودتان مغرور باشید 
و خود مانع پیشــرفت خودتان شوید؛ بنابراین 
غرورتــان را کنــار بگذاریــد و تا لحظه مرگ 

برای رســیدن به ثروت و قدرت تالش کنید.

فکــر�می�کنیــد�کــه����
سخت�کوشی�تنها�شرط�پولداری�

است
اگر قرار بر این بود که هر کســی بیشــتر کار 
کــرده پولدارتر باشــد، اکنون کارگران معادن 
باید ثروتمندترین بودند. اما واقعیت این است 
که ســخت کوشــی تنها دلیل ثروتمند بودن 

نیست بلکه یکی از عوامل آن است. شما باید 
فاکتورهای زیادی برای رسیده به ثروت داشته 
باشــید. مثاًل بتوانیــد خودتان را با تکنولوژی 
روز تطبیــق دهید، یا این که زبان انگلیســی 
را بــه عنوان زبان دوم بلد باشــید و بتوانید از 
آن اســتفاده کنید. انگیزه، سیاست، آموزش، 
تطبیق پذیری و. همه فاکتورهایی ســت که 
یک فرد برای پولدار شدن به آن نیاز دارد. به 
جای خیره شــدن به یک نقطه کوچک، شــما 
باید ذهنتان را وســعت دهیــد. مثاًل اگر یک 
مغازه کوچک دارید، چرا به فروش آنالین که 
امــروزه حــرف اول را می زند، فکر نمی کنید. 
پس جدا از سخت کوشی، به گزینه های دیگر 

هم فکر کنید.
در�شــغلی�هســتید�که�از�آن�نفرت����

دارید
به شــغلتان فکر کنید. آیــا واقعًا به آن 
عالقــه دارید؟ تحقیقات 

نشــان داده که افــراد در حوزه ای که به آن 
عالقــه دارند، کار نمی کننــد. اما حال زمان 
آن اســت کــه بــار دیگر فکر کنیــد. واقعًا با 
زندگی تــان چه کرده ایــد؟ چرا به گزینه های 
دیگر نمی اندیشــید؟ شــاید یکــی از دالیلی 
که شــما نتوانســته اید تاکنون میلیاردر شوید 
همین باشد. افراد موفق همیشه سعی می کنند 
زندگی بهتری برای خود بسازند. آن ها به دنبال 

کارهایی که به آن عالقه ای ندارند، نمی روند؛ 
بنابراین ســعی کنیــد در زمینه ای که عالقه 
فردی تان اســت، کار کنید تــا انگیزه الزم را 

برای پیشرفت داشته باشید.
زمــان زیادی را صرف خوش گذرانی می کنید

بــه راســتی چقدر برای یادگیــری خود وقت 
می گذاریــد؟ چقــدر از زمانتــان را صــرف 
خوشــگذرانی می کنید؟ اگر شما جزو افرادی 
هستید که زمان زیادی را صرف گشت و گذار، 
میهمانی، سینما رفتن و ... می کنید، خب طبیعی 
ست که از ثروت دور شوید. شما برای هر دقیقه 
از زندگی تان تصمیم می گیرید، این که برخی از 
ساعات زندگی تان را به خوشگذرانی اختصاص 
دهید، بد نیست، اما نباید در این راه افراط کنید. 
اگر می خواهید روزی ثروتمند شوید، تمرکزتان 

را بر این کار بگذارید.
از�تغییرات�می�ترسید���

تغییرات ســخت اســت، اما اگر می خواهید در 
زندگی پیشــرفت کنید، باید خودتان را از نقطه 
امنتان بیرون بکشــید. اگر این کار را نکنید، از 
سرعت زندگی عقب می افتید. زندگی مدام 
در حال دگرگونی ســت، او به افرادی 
که در این چرخه نتوانند خودشــان را 
با این تغییرات وفق دهند، می خندد. 
زندگی امروز را با زندگی 50 سال قبل 
مقایســه کنید. آیا تغییرات را احساس 
نمی کنید؟ شــما هم مانند زندگی 
اگر بخواهید پیشرفت کنید، 
بایــد تغییــرات الزم را به 

زندگی تان بدهید.
زندگی���� کــه� افرادی� با�

ساده�ای�دارند،�در�تماس�هستید
اگر می خواهید پولدار شوید، باید با افراد ثروتمند 
در تماس باشید. در واقع شما باید با افرادی که 
هدفی مشابه شما دارند، در تماس باشید. همین 
کار باعث می شود که انگیزه الزم را برای تالش 
کردن به دســت آورید. البتــه این بدین معنی 
نیســت که خودتان را با آن ها مقایســه کنید، در 
واقــع شــما باید بهم کمــک کنید نه این که در 

مقابل یکدیگر باســتید و مانع هم شوید.
alux�:منبع �

گوناگون
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 همه می دانیم که صفحه نمایش گوشــی ها مستعد چه چیزهایی است؟ 
از انواع باکتری ها و میکروب ها بگیرید تا لکه ها و کثیفی ها و گردوغبار 

و عرق دست!
کافی اســت شــما شغلی داشته باشید که با مواد چرب یا آلوده در تماس 
باشــد یا اینکه در طول روز 7 مدت زمان زیادی بیرون از خانه باشــید 
و دایما از گوشــی اســتفاده کنید. در این صورت، صفحه نمایش گوشی 

شما میزبان هر چیزی است.
خوش بختانه، صفحه نمایش های گوشــی طوری ســاخته شده اند که 
قابل پاک شــدن، تمیزی و ضدعفونی هســتند، اما باید در مقابل برخی 
وسوســه های آنی مقاومت کنیم. مثاًل، سریعًا صفحه نمایش را با شلوار 
جین، پیراهن جدیدمان یا هر مواد شوینده ای که در دسترس ما است؛ 

پاک و تمیز نکنیم.

صفحه نمایش ها به شــدت آســیب پذیر هســتند و نیاز است از 
دستمال، مواد شوینده و پاک کننده های مخصوص و مناسبی 

اســتفاده شــود تا کمترین آســیب به آن ها وارد آمده و از 
ســوی دیگر خوب پاک و تمیز شوند.

مــا فهرســتی از ۹ چیــز ممنوع برای 
صفحه نمایــش  تمیــزی 

گوشی ها تهیه کردیم. 

صفحه نمایش گوشی را
 با این ۹ چیز پاک نکنید

میثاق محمدی زاده
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دانســتن این فهرســت روشن می کند چه چیزهایی برای پاک کردن 
صفحه نمایش ها مناســب و مجاز است:

حوله�کاغذی���
شــاید برای تمیز کردن میزکارتان مناســب باشــند، ولی قطعًا برای 
پاک کردن صفحه نمایش گوشــی توصیه نمی شوند. چون هم سریعًا 
تکه تکه شــده و می توانند روی صفحه نمایش باقی بمانند و هم از 
جنس زبر و خشنی ساخته می شوند که می تواند روی صفحه نمایش 

خش بیندازد.
شــاید تصور کنید مایع پاک کننده پنجره و شیشــه برای 
صفحه نمایش ها هم خوب اســت. این تصور 
اشتباه است. برخی از گوشی های 
جدیــد ماننــد آیفــون 
XR دارای پوشــش 
هســتند  محافظتی 
کــه از صفحه نمایش 

محافظت می کنند.
استفاده از مواد تمیزکننده 
پنجــره  و  شیشــه 
پوشش  این  می تواند 
محتافظتــی را از بین 
ببرد و گوشــی برای 
آســیب دیدن آماده 
باشــد. هــر ماده 
ی  ه ا کننــد تمیز
دارای یک عامل 
ســاینده اســت 
کــه می تواند برای 
مضر  صفحه نمایش ها 

باشد.
سایر�مواد�تمیزکننده���

به طور کلی، استفاده از مواد 
تمیزکننــده و پاک کننــده یا 
براق کننده برای صفحه نمایش 
گوشی توصیه نمی شود. این مواد 
می توانند الیحه های محافظتی 
نمایشــگر را از بیــن ببرنــد و 
آســیب های جدی به عملکرد 
و کیفیــت صفحه نمایش وارد 

کنند.
اپل استفاده از هرگونه مایع تمیزکننده را برای صفحه نمایش آیفون ها 

ممنوع کرده است.
پاک�کننده�آرایش���

ممکن است برخی از پاک کننده های مواد آرایشی دارای مواد شیمیایی 
باشند روی صفحات الکترونیکی تاثیرگذار باشد. کارشناسان پیشنهاد 
می کننــد از هرگونــه پاک کننده آرایشــی پرهیز و به جای آن از یک 
حوله نرم و مقداری آب برای تمیز کردن صفحه نمایش استفاده شود.

برای تمیز کردن صفحه نمایش گوشــی از این ۹ چیز پرهیز کنید
مشروبات�الکلی���

الکل هم می تواند پوشــش های محافظتی را زا بین ببرد و با گذشــت 
زمان صفحه نمایش گوشی شما خش دار شود. بسیاری از شرکت های 
ســازنده گوشــی از جمله اپل توصیه می کنند مشــروبان الکلی روی 

صفحه نمایش گوشی ریخته نشود.
فشار�هوای�فشرده���

برخی کاربران برای تمیزکردن درزهای گوشــی از کمپرســورهای 
هوای فشــرده اســتفاده می کنند تا گردوغبار یا تکه های اشــغال به 
بیرون پرتاب شوند. این هوای فشرده که با فشار به گوشی می خورد؛ 
می تواند بخش های از دستگاه مانند بلندگو و میکروفون را خراب کند.

صابون�و�مایع�ظرف�شویی���
تنها راه استفاده از آن ها برای تمیزکاری گوشی، مخلوط کردن آن ها 
در آب اســت که باز می تواند به گوشــی آســیب برساند. شرکت های 
سازنده اسمارت فون ها تاکید زیادی دارند که از برخورد گوشی با آب 

جلوگیری شــود. فقط یک حوله نم دار پیشنهاد می شود.
سرکه���

چون در تمیز کردن بســیاری از لوازم منزل ســرکه استفاده می شود 
و مؤثر اســت؛ برخی تصور می کنند ســرکه برای صفحه نمایش ها 
هم جادو می کند. پس، یک دســتمال را درون ســرکه زده و روی 
صفحه نمایش می مالند.در برخی سایت ها پیشنهاد شده از سرکه رقیق 
شــده استفاده شود، ولی باز هم شرکت های سازنده صفحه نمایش ها 

می گویند ســرکه و الکل برای نمایشگرها مضر هستند.
دستمال�ضدعفونی�کننده���

یــن دســتمال ها هم مقداری الکل و مواد دیگــر ضدعفونی کننده و 
ضــدآب دارند که برای صفحه نمایش خطرناک هســتند. به عالوه، 
نمی دانیم این دســتمال ها دقیقًا دارای چه موادی هســتند و ممک 

اســت چه بالیی سر گوشی چند میلیون تومانی بیاورند.
برخی مواد ضدعفونی کننده می توانند با مواد درون شیشه نمایشگرها 

وارد فرآیندهای شیمیایی شوند.

گوناگون
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انسان چگونه 

می تواند موجودات 

فضایی را کشف 

کند؟

جســتجو برای کشف موجودات 
فضایی، سال هاســت کــه آغاز 
شــده و هنوز هم بــا بودجه هایی 
مناسب ادامه دارد. راه های زیادی 
امتحان شــده و هر چندوقت یک 
بــار، ایده جدیدی برای کشــف 
و ارتبــاط بــا بیگانــگان به ذهن 
دانشــمندان می رسد. برترین ها: 
یکــی از پرســش های مهــم در 
دنیــای علم این اســت که چرا با 
تمامی پیشرفت های علمی، هنوز 
نتوانســته ایم موجودات هوشمند 
فضایی را کشــف کنیــم؟ چرا در 
تاریخ بشــریت، هیچ بیگانه ای با 
ما ارتباط برقرار نکرده اســت؟ چرا 
هیچ جنــگ فضایی بین دو گونه 
متفاوت از دو کهکشان دور، اتفاق 
نیفتاده است؟ جستجو برای کشف 
موجودات فضایی، سال هاست که 
آغاز شده و هنوز هم با بودجه هایی 
مناسب ادامه دارد. راه های زیادی 
امتحان شده و هر چندوقت یک بار، 
ایده جدیدی برای کشف و ارتباط 
با بیگانگان به ذهن دانشــمندان 
می رســد. این که آیــا نبود هیچ 
نشــانه ای از موجودات فضایی، به 
معنی تنها بودن انســان در تمامی 
کیهان اســت یا نه، به میزان نگاه 
مثبــت و منفی شــما ارتباط دارد. 
هرچند علم آمار به ما می گوید که 
با وجود این تعداد کهکشان و سیاره 
ناشناخته، باید جایی در این دنیای 
بزرگ، موجوداتی متفاوت با انسان 

زندگی کنند.

سهیل بالینی ارتباط�رادیویی���
اولین�ایده�انسان�در�مورد�موجودات�فضایی�این�
بوده�که�باید�گونه�ای�از�این�موجودات،�در�سیاره�ای�
دور�زندگی�کنند.�گونه�ای�که�آن�قدر�باهوش�باشد�
و�پیشــرفت�کرده�باشد�که�بتواند�از�طریق�ارتباط�
رادیویی،�با�زمین�تماس�بگیرید.�انســان�بیش�از�
�1۲0سال�اســت�که�از�امواج�رادیویی�استفاده�
می�کند.�این�پوشــش�رادیویی�نشان�می�دهد�که�
اگر�موجوداتی�در�فاصله��1۲0سال�نوری�با�انسان�
قرار�داشته�باشند،�باید�این�امواج�را�دریافت�کرده�

و�شنیده�باشند.
موضوع�اشاره�شــده�البته�استفاده�عادی�از�رادیو�
بود.�از�سال�1۹۶0،�یک�برنامه�پیشرفته�رادیویی�
در�آمریکا،�به�شــنیدن�و�ارســال�سیگنال�های�
مســتقیم�به�فضا�مشغول�اســت.�سیستم�های�
پیشــرفته�ناسا�و�تلســکوپ�های�قدرتمند�این�
مجموعه،�راه�را�برای�جســتجوی�رادیویی�امواج�
بیگانه�بســیار�آســان�کرده�اند.�هرچند�سرعت�
امواج�رادیویی�آن�قدر�کم�اســت�که�بدون�شک�
اگر�ارتباطی�هم�به�زمین�برسد،�سال�ها�از�شروع�
ارتباط�گذشته�و�ممکن�است�حتی�نسل�موجودات�

فضایی�مذکور،�منقرض�شده�باشد.
شهاب�سنگ�های�تغییریافته���

ایده�بررسی�شهاب�سنگ�ها،�چند�سالی�هست�که�
به�ذهن�دانشمندان�نجوم�رسیده�و�فناوری�اجرای�
این�ایده�نیز،�کم�وبیش�آماده�بهره�برداری�است.�
این�فناوری�به�ما�انسان�ها�کمک�می�کند�که�سطح�
یک�شهاب�سنگ�نزدیک�را�بررسی�کنیم.�شهابی�
که�از�کنار�مجموعه�ای�از�اجرام�آســمانی�گذشته�
است�و�درست�مثل�یک�تاریخچه�زنده�شیمیایی�

و�فیزیکی،�به�نزدیکی�زمین�آمده�است.
ایــده�کشــف�موجــودات�فضایــی�از�طریق�
شهاب�ســنگ�ها�به�این�معنی�است�که�باید�یک�
یا�چنــد�نوع�از�موجودات�فضایی،�ســریع�تر�از�
انســان�به�این�فناوری�رسیده�باشند�و�تغییراتی�
در�شهاب�سنگ�های�سرگردان�در�کیهان،�ایجاد�
کرده�باشــند.�کشــف�این�تغییرات�غیرطبیعی�
می�تواند�مهر�تأییدی�باشد�بر�نظریات�و�فرضیات�
تمامی�کســانی�که�به�وجــود�موجودات�فضایی،�

ایمان�دارند.

بررسی�سیارات�و�قمرهای�نزدیک���
ما�تقریباً�از�این�موضوع�اطمینان�داریم�که�انسان،�
تنها�موجود�هوشــمند�در�منظومه�شمسی�است.�
فعل�»اســت«�در�این�جمله�نشان�می�دهد�که�علم�
ما�به�زمان�حال�یا�گذشته�نزدیک�مرتبط�است.�آیا�
در�تاریخ�منظومه�شمســی،�هیچ�موجود�هوشمند�

دیگری،�به�این�منظومه�سفر�نکرده�است؟
کشــف�نشانه�وجودی�این�موجودات�در�زمین،�با�
تمامی�تغییرات�اعمال�شــده�توسط�انسان�ها�و�
حیوانات،�غیرممکن�است.�از�سوی�دیگر،�سیارات�
و�قمرهای�منظومه�شمسی�می�توانند�نقطه�آغازی�
برای�جســتجو�و�کشف�نشانه�هایی�از�موجودات�
و�مســافرانی�باشــند�که�میلیون�ها�سال�قبل،�به�

منظومه�شمسی،�سفر�کرده�اند.
یک�خورشید�دیگر���

یکی�دیگر�از�راه�های�کشــف�موجودات�فضایی،�
تمرکز�بر�روی�کشــف�منظومه�ای�مشابه�منظومه�
شمســی�است.�وجود�این�فضا،�نیاز�به�ستاره�ای�
یکسان�با�ســتاره�خورشید�در�منظومه�شمسی�
دارد.�با�این�اوصاف�ما�نیاز�به�ستاره�ای�داریم�که�از�
نظر�وجود�مواد�شیمیایی،�اندازه،�نور�و�البته�فاصله�

با�سیارات،�به�خورشید�شباهت�داشته�باشد.
�5۶۹۴۸�ٔرا� در�سال��۲01۲دانشمندان�ستارهٔ�
کشف�کردند.�یک�ستاره�بسیار�شبیه�به�خورشید�
که��۲00ســال�نوری�از�زمین�فاصله�دارد.�هرچند�
علم�ما�هنوز�به�جایی�نرســیده�که�بتوانیم�به�این�
فاصله�دور�سفر�کنیم،�اما�شاید�بررسی�از�راه�دور�
این�منظومه�بتواند�راه�گشــای�کشف�موجودات�

بیگانه�باشد.
انقراض�حیات�بیولوژیکی���

این�موضوع�را�در�نظر�بگیرید�که�اگر�یک�ســیاره�
شــبیه�به�زمین�داشته�باشیم�که�از�نظر�زمانی�از�
ما�پیشرفته�تر�باشد،�ممکن�است�موجودات�این�
ســیاره،�خیلی�زودتر�از�مــا�به�هوش�مصنوعی�و�
زندگی�رباتیک،�دســت�پیدا�کرده�باشند.�اگر�این�
موجــودات�در�جنگ�قابــل�پیش�بینی�با�فناوری�
شکســت�خورده�باشند،�ما�با�نسلی�از�موجوداتی�
با�ذهن�مصنوعــی�روبرو�خواهیم�بود.�وجود�این�
ایده�به�این�معنی�اســت�که�ما�نه�تنها�باید�برای�
کشف�نشــانه�های�بیولوژیکی�تالش�کنیم،�بلکه�

 سهیل بالینی
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بایــد�هر�تغییر�غیرطبیعی�در�کیهان�را�زیر�نظر�بگیریم.�تمامی�
اجســام�آسمانی�در�دنیای�ما،�اشکال�مشخصی�دارند.�کشف�
یک�جرم�آســمانی�نامشخص�و�نا�آشنا�می�تواند�نشان�دهنده�
وجود�موجوداتی�باشد�که�این�جرم�آسمانی�را�طراحی�و�ارسال�

کرده�اند.
سفر�به�سیاه�چاله���

مفهوم�وجودی�ســیاه�چاله�ها�برای�انسان�اثبات�شده�است.�از�
سوی�دیگر،�اتفاقات�رخ�داده�برای�یک�جسم�آسمانی�نزدیک�
به�سیاه�چاله،�غیرقابل�پیش�بینی�است.�این�جسم�می�تواند�در�
تاریکی�مطلق�فرو�برود.�می�تواند�به�طور�کامل�نابود�شــود�یا�
در�نظریــه�ای�عجیــب،�در�فضا�مکان�جدیدی�از�کیهان�خارج�
شود.�ســفر�به�یک�سیاه�چاله،�شباهت�زیادی�به�یک�عملیات�
انتحاری�دارد.�هیچ�ایده�مشخصی�از�اتفاقات�پیش�رو�در�ذهن�
دانشــمندان�نیســت.�هرچند�اکثریت�آن�ها�بر�این�باورند�که�
جســم�آسمانی�وارد�شده�به�ســیاه�چاله�نابود�خواهد�شد،�اما�
تنها�راه�اثبات�این�موضوع،�سفر�به�درون�یک�سیاه�چاله�است.�
سیاه�چاله�ای�که�ممکن�است�راه�اصلی�کشف�موجودات�فضایی�

پیشرفته�تر�از�ما�باشد.
نظریه�دلفین���

تعدادی�از�دانشــمندان�بر�ایــن�باورند�که�موجودات�فضایی�
هوشــمند�وجود�دارند،�اما�ممکن�است�هوش�این�موجودات�با�
نحوه�ارتباط�از�راه�دور�ما�هماهنگ�نباشد.�درست�مثل�دلفین�ها�
که�موجوداتی�باهوش�و�با�احساس�هستند،�توانایی�حل�مشکل�
دارنــد�و�راه�های�ارتباطــی�را�درک�می�کنند،�اما�نمی�توانند�به�

پیشرفت�های�انسان�برسند.
اگر�موجــودات�فضایی�احتمالی،�از�انســان�و�زندگی�زمین،�
عقب�تر�باشند،�راه�برای�کشف�این�موجودات�سخت�تر�خواهد�
شــد.�در�واقع�تنها�راه�ارتباطی�با�موجودات�فضایی�ضعیف�تر�
از�انســان،�ارتباط�رودررو�اســت.�ارتباطی�که�با�علم�فعلی�ما�

امکان�پذیر�نیست.
تفاوت�عمیق���

یکی�دیگر�از�اشتباهات�ذهنی�انسان�در�زمینه�کشف�موجودات�
بیگانه،�باور�به�شباهت�این�موجودات�به�انسان�است.�درواقع�
ما�موجودات�فضایی�را�بســیار�نزدیک�به�شکل�طبیعی�انسان�
تصــور�می�کنیم.�حاال�با�دور�انداختــن�این�باور،�موجوداتی�را�
تصور�کنید�که�نه�می�توانند�ببینند،�نه�بشــنود�و�نه�بوی�شــما�
را�حــس�کنند.�موجوداتی�آن�قدر�متفاوت�که�راه�های�ارتباطی�
آن�ها�برای�ما�ناشناخته�است.�امواج�ارسالی�صدای�آن�ها�ممکن�
اســت�برای�ما�کشف�نشده�باشد.�یا�حتی�موجوداتی�با�شکل�

ارتباطی�تلپاتیک�را�در�نظر�بگیرید.

باور�به�شباهت�موجودات�بیگانه�به�انسان،�یکی�از�دالیل�اصلی�
کشف�نکردن�این�موجودات�احتمالی�است.�شاید�برای�کشف�
این�موجودات�باید�تمامی�ایده�های�انســانی�را�فراموش�کنیم�

و�نگاهی�جدید�به�این�جستجو�داشته�باشیم.
بیگانگانی�میان�ما���

شــاید�آخرین�پرسش�مطرح�شده�در�زمینه�کشف�موجودات�
بیگانه،�وجود�این�موجودات�در�میان�ما�باشد.�در�این�نظریه�سه�
ایده�متفاوت�وجود�دارد.�ایده�اول�بر�این�باور�است�که�موجوداتی�
کوچک�و�نه�چندان�هوشمند�از�طریق�اجسام�آسمانی�به�زمین�
وارد�شــدند.�با�نگاهی�به�تفاوت�و�دایره�گســترده�موجودات�
زمین،�می�توان�این�نظریه�را�تا�حدودی�امکان�پذیر�دانست.

ایده�دوم�این�اســت�که�انســان،�موجود�بیگانه�زمین�است�که�
سال�ها�قبل�از�طریقی�ناشناخته،�به�زمین�وارد�شده�و�قدرت�را�
به�دســت�گرفته�است.�ایده�ای�که�شباهت�زیادی�به�فیلم�های�

بد�ساخت�هالیوودی�دارد.
نظریه�نهایی�بر�این�باور�اســت�که�نه�تنها�موجودات�فضایی�
وجــود�دارند،�بلکه�در�میان�ما�زندگی�می�کنند�و�به�تولیدمثل�با�
انســان�ها�یا�در�میان�انسان�ها�مشغول�هستند.�موجوداتی�که�
قدرت�زمین�را�در�دســت�گرفته�اند�و�کم�کم�به�ســمت�نابودی�

نسل�بشر�پیش�می�روند.
آیا�ارتباط�عاقالنه�است؟���

یکی�از�موضوعات�مطرح�شــده�در�زمینه�کشــف�و�ارتباط�با�
موجودات�فضایی�بیگانه،�عقالنیت�این�موضوع�است.�آیا�کشف�
یک�گونه�جدید�از�حیات�که�از�ما�باهوش�تر�و�قوی�تر�باشد،�به�

تکرار�رفتار�انسانی�در�زمین�منجر�نمی�شود؟
انســان�در�زمین�موجودی�باهوش�و�برتر�است.�همین�برتری�
باعث�شــده�تا�این�حیوان�دو�پا�به�خود�اجازه�دهد�تا�تغییراتی�
نامتناسب�را�در�زمین،�اجرا�کند.�ما�نه�تنها�منابع�زمین�را�نابود�
می�کنیم،�بلکه�موجودات�ضعیف�تر�از�خود�را�زندانی�می�کنیم�و�

رفتاری�نامناسب�با�آن�ها�داریم.�
یک�نگاه�ســاده�به�وضعیت�دامداری�انسان،�حیوانات�خانگی�
و�باغ�وحش،�می�تواند�نشانه�های�ترسناکی�از�آینده�انسان�در�
دست�موجوداتی�باهوش�تر�و�برتر�باشد.�سناریویی�را�در�نظر�
بگیرید�که�در�آن�انسان�به�عنوان�یک�منبع�غذایی�پرورش�داده�
شود�یا�در�یک�باغ�وحش�برای�نمایش�به�بیگانگان�باهوش�تر�

از�ما�زندانی�شود.
هیچ�تضمینی�وجود�ندارد�که�موجودات�فضایی�کشــف�نشده،�
رابطه�ای�دوستانه�با�ما�داشته�باشند.�در�صورت�وجود�موجوداتی�
جدید،�جنگ�های�زمین�از�همین�تعداد�فعلی�نیز�فرارتر�خواهد�
رفت�و�بدون�شک�راه�برای�نابودی�انسان،�هموارتر�خواهد�شد.
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خودرو

سالطین خودروساز ساالنه میلیون ها دستگاه 
خودروی رنــگ و وارنگ روانه بازار می کنند 
که هر کدام از این خودروها امکانات و قیمت 
متفاوتی دارد و بیشتر آن ها برای استفاده های 
روزانه ساخته شده اند. از طرف دیگر خودروهای 
الچکری و گران قیمتی نیز هر سال روانه بازار 
می شوند که به لحاظ امکانات داخلی و سرعت 

حرف های زیادی برای گفتن دارند.
بــه همین دلیــل نیز عالقه منــدان خودرو 
تمایــل دارند تــا با گران تریــن خودروهای 
دنیا آشــنا شــوند. اما جالب اینجاســت که بر 
خــالف انتظار، گران تریــن خودورهای دنیا 
را جدیدترین خودورها تشــکیل نمی دهند و 
وقتــی از گران ترین خودورهای دنیا صحبت 
می کنیم با فهرســتی از خودروهای کالسیک 
و کلکســیونی روبــرو می شــویم که به رغم 
اینکه سال ها است از تولید آن ها می گذرد، اما 
همچنان توانسته اند جای خود را در میان دل 
عاشــقان خودرو حفظ کنند و به همین دلیل 

نیز قیمت های گزافی دارند.
با این حســاب برای پیدا کــردن گران ترین 
خودروهای دنیا به جای اینکه به وب سایت های 
برترین ســازنده های دنیا سری بزنیم و ببینیم 
این شرکت ها چه خودروهای جدیدی عرضه 
کرده اند. باید به دنبال حراجی های خودروهای 
لوکس و آنتیک باشیم و ببنیم در این حراجی ها 
چه خودروهایی معامله می شوند. تجربه نشان 
داده اســت نایاب بودن یــک خودرو در کنار 
خاطره های خوشی که از آن خودرو باقی مانده 
اســت. )مانند جایزه هایــی که یک خودروی 
به خصوص در مسابقه های اتومبیل رانی از آن 
خــود کرده( و مقدار هزینه ای که یک خریدار 
برای آن خودرو حاضر است خرج کند به عنوان 
فاکتورهای اصلی در قیمت گذاری خودورهای 

لوکس و آنتیک در نظر گرفته می شود.
خودروهــای آنتیک و کلکســیونی که حتی 
از تابلوهــای نقاشــی و هنرهای دســتی نیز 
طرفداران بیشتری دارند در حراجی های معتبر 
با قیمت هایی نجومی به فروش می رســند و 

بــه همین دلیــل نیز در ادامه با هم نگاهی به 
فهرستی از گران ترین خودورهای دنیا خواهیم 

داشت.
فــراری��۲50جی.�تــی�اس.�دبلیو.�بی����

کالیفرنیا�اســپایدر�مدل�1۹۶1،�با�قیمتی�
برابر�با��1۸.5میلیون�دالر

شــاید باورش برای شــما ســخت باشد، اما 
جالب اســت بدانید این فراری 1۸.5 میلیون 
دالری مدتــی در گاراژی به حال خودش رها 
شــده بود و کسی به اهمیت این خودرو توجه 
نمی کرد. قضیه از این قرار اســت که یکی از 
اشــراف زاده های فرانسوی با نام راجر بایلون 
)Roger Baillon(، زمیــن وســیعی را 
خریــداری می کنــد. در حین خرید این زمین 
به او گفته می شــود که چند دستگاه خودروی 
قدیمــی در این مزرعــه قرار دارد که قرار بود 
این خودروها به همراه مزرعه تخریب شود و 

امارت جدیدی در این مکان بنا گردد.
راجــر بایلون در کمــال تعجب در این مزرعه 
چیــزی نزدیک به 100 دســتگاه خودروی 
قدیمــی و نایاب پیــدا می کند و ابتدا تصمیم 
می گیــرد ایــن خودروهــا را به کلکســیون 
شــخصی اش اضافه کنــد. در نهایت نیز 5۹ 
دســتگاه از این خودروها ســر از حراجی های 
خــودرو در می آورند. یکی از این خودروها نیز 
فــراری 250 جی. تی اس. دبیلو. بی کالیفرنیا 
 GT ۲۵۰ Ferrari( 1۹61 اســپایدر مدل
SWB California Spider(  بود که 
بــا قیمت گزاف 1۸.5 میلیون دالر در حراجی 
به فروش رسید. فراری تنها ۳7 دستگاه از این 
خــودرو روانه بــازار کرد و خودرویی که از آن 
صحبت می کنیم به لحاظ فنی کاماًل صحیح 
و سالم بود و به همین دلیل نیز به عنوان یکی 
از گران قیمت ترین فراری های دنیا شــناخته 

می شود.
آلفــا�رومئو�۸.�ســی�۲۹00.�بی�النگو����

اســپایدر�مدل�1۹۳۹،�بــا�قیمتی�برابر�با�
�1۹.۸میلیون�دالر

این خودرو یکی از اشــرافی ترین خودروهای 

برند آلفا رومئو اســت گفته می شــود که آلفا 
رومئو تنها هفت دســتگاه از این خودرو تولید 
کــرده و یکــی از این 7 خودرو در زمان جنگ 
جهانی دوم به آرژانتین برده می شــود. از قرار 
معلوم سرنوشت برنامه های دیگری برای آلفا 
رومئو ۸. سی 2۹00. بی النگو اسپایدر در نظر 
داشــت چرا که تمام قسمت های این خودرو 
در آرژانتین از هم باز می شود و مدت ها طول 
می کشــد تا این خودوری کلکسیونی دوباره 
سرهم شــود. در نهایت این خودروی آنتیک 
در ســال 2016 ســر از حراجی در می آورد و با 
قیمت 1۹.۸ میلیون دالر به فروش می رسد.

بوگاتی�رویال�ِکلنر�کوپه�مدل�1۹۳1،�با����
قیمتی�برابر�با��۲0.۶میلیون�دالر

قیمــت واقعی این خودرو دقیقًا 20.6 میلیون 
دالر برآورد شده، اما از قرار معلوم تنها با قیمت 
۹.۸ میلیون دالر به فروش رفته اســت. قضیه 
از این قرار اســت که یک نفر در ســال 1۹۸7 
و حدود ۳0 ســال پیش این خودرو را با قیمت 
۹.۸ میلیون دالر خریداری کرد و با احتســاب 
تورمی که در این ۳0 ســال برای دالر آمریکا 
اعمال شــده اســت این خودرو در حال حاضر 
چیزی نزدیک به 20.6 میلون دالر قیمت دارد.

ناگفتــه نمانــد که در چند دهه اخیر خریداران 
زیــادی برای بوگاتــی رویال کلنر کوپه مدل 
 Bugatti Royale Kellner( 1۹۳1
Coupe( پیدا شــده و با این حساب احتمال 
اینکه در آینده این خودرو با قیمت بیشــتری 

قیمت گذاری شود نیز بسیار است.
بوگاتی رویال کلنر کوپه نماد بارز اشــرافیت 
و کالس اســت و طراحــی قدیمی و آنتیک 
ایــن خــودرو در اولیــن نگاه هوش از ســر 
کلکســیون داران خودرو می برد. این خودرو 
ممکن است قدیمی باشد، اما به لحاظ طراحی 
ظرافت هــای زیــادی دارد و در زمان خودش 
یکی از اشرافی ترین خودروها به حساب می آمد 
و قبل از جنگ جهانی نیز در میان خودروهای 
همــرده به عنوان خودرویــی گران قیمت و 

الکچری شناخته می شد.

گران ترین خودروهای آنتیک دنیا

الن
کام
مد 

مح
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جگوار�دی.�تایپ�مدل�1۹55،�قیمتی�برابر�با��۲1.۸میلیون�دالر���
عالقه مندان قدیمی و دوآتشــه مسابقات اتوموبیل رانی به خوبی با جگوار 
دی. تایپ مدل 1۹55 آشــنا هســتند و می دانند که این خودرو در زمان 
خودش برو و بیایی داشت و یکی از بهترین اتوموبیل ها در پیست مسابقه 
بــود. بــه لطف تمهیداتی که جگوار برای این خودرو در نظر گرفت، جگوار 
دی. تایپ )Jaguar D-Type( مدل 1۹55 توانست در مسابقات له مان 
ســال های 1۹55، 1۹56 و 1۹57 مقام اول را از آن خود کند. این خودرو 
در مســابقات 24 ســاعته له مان در ســال 1۹56 نیز اول شد و توانست تیم 
اســتون مارتین را که در آن زمان یکی از بهترین تیم های اتوموبیل رانی 

بود را پشت سر بگذارد.
خودروی جگواری که از آن صحبت می کنیم نزدیک به 4000 هزار کلیومتر 
مسافت را پشت سر گذاشته و میانگین سرعت این خودرو نزدیک به 16۸ 
کیلومتر در ساعت برآورد شده است. جالب است بدانید به رغم اینکه چیزی 
بیشــتر از 60 ســال از ســاخت این خودرو می گذرد، از خودرویی صحبت 
می کنیم که به لحاظ فنی کاماًل سالم و سالمت است و هنوز هم همانند 

دوران خوش گذشته جاده ها را پشت سر می گذارد.
جگــوار دی. تایــپ دقیقًا با قیمت 1۹.۸ میلیون دالر به مشــتری فروخته 
شــد و حراجی که این خودرو را به حراج گذاشــته بود مبلغ 2 میلیون دالر 

کارمزد دریافت کرد تا قیمت این خودرو دقیقًا 21.۸ میلیون دالر شود.
فراری��۲۷5جی.�تی.�بی�ســی�اسپشیال�مدل�1۹۶۴،�قیمتی�برابر����

با��۲۶.۴میلیون�دالر
از خودرویــی صحبــت می کنیم که هماننــد قالی کرمان، به هر اندازه که 
سال های بیشتری را سپری می کند، شاهد افزایش قیمت آن هستیم. دلیل 
این امر هم کاماًل روشن است چرا که فراری 275 جی. تی. بی سی اسپشیال 
)GTB/C Speciale ۲۷۵ Ferrari( یکی از منحصربه فردترین 
خودروهای دنیا است و با دست ساخته شده، از طرف دیگر تنها ۳ دستگاه 
از این خودرو توســط فراری تولید شــده و 2 دســتگاه دیگر از این خودرو 

فراری بعید به نظر می رسد به این زودی ها به فروش برسند.
این موارد دســت به دســت هم داد تا این خودرو دائم شاهد افزایش قیمت 
باشد. جالب اینجاست کسی که این خودروی کلکسیونی را خریده نه تنها 
عاشــق خودرو بوده اســت بلکه از قرار معلوم تاجر خوبی نیز هســت. چرا 
که با توجه به نایاب بودن این فراری پیش بینی می شود در ده سال آینده 

قیمت آن به راحتی چیزی حدود 50 میلیون دالر شود.
فراری��۲۷5جی.�تی.�بی�اس.�ان.�آ.�آر.�تی�اســپایدر�مدل�1۹۶۷،����

با�قیمتی�معادل��۲۷.5میلیون�دالر
در این قســمت به نیمه راه فهرســت گران ترین خودروهای دنیا رسیدیم و 
یک بار دیگر شاهد حضور نام فراری هستیم. این خودرو نیز سفارشی و به 
تعداد محدود ساخته شده و به همین دلیل نیز قیمت آن هر سال افزایش 
پیدا می کند. داستان ساخت این خودرو نیز در نوع خود جالب توجه به نظر 
می رســد و اگر نگاهی به نام فراری 275 جی. تی. بی اس. ان. آ. آر. تی 
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 )S N.A.R.T. Spider*۴/GTB ۲۷۵ Ferrari( اســپایدر
داشــته باشــید متوجه عبارت اختصاری N.A.R.T خواهید شــد این 
 North American( اختصار به معنای تیم مسابقه آمریکای شمالی
Racing Team( اســت و از خودرویی صحبت می کنیم که انحصاراً 
توسط لوییجی چینِتی )Luigi Chinetti( به فراری سفارش داده شد.

در ابتدا قرار بود فراری تعداد 25 دســتگاه از این خودرو برای چینتی تولید 
کند، اما این خودرو به رغم انتظاری که می رفت، مورد توجه قرار نگرفت 
و در نهایت 10 دستگاه بیشتر از آن تولید نشد که ۸ دستگاه از این خودروها 
به لوییجی فروخته شد. این خودروها با قیمتی بین ۸000 تا 14، 500 دالر 
به فروش رســید. در همان زمان خودروی فراری اســپایدر ان. آ. آر. تی، 
استیو مک کویین نیز تصادف شدیدی کرد و این قضیه نیز باعث افزایش 

شهرت این خودروی کلکسیونی شد.
ســرتان را بــه درد نیاوریم چرا کــه در نهایت فردی با نام ادی مالک یک 
دستگاه از این خودروی نایاب شد و از قرار معلوم عالقه ای به فروش این 
خودرو هم نداشت. جالب اینجاست که رالف لورن، سال ها پیش برای خرید 
این خودروی نایاِب فراری سری به محل زندگی فروشنده این خودرو زد و 
به رغم تالش و اصرار زیاد نتوانســت ادی را به فروش این خودرو تشــویق 
کند. در نهایت در سال 2007 ادی از دنیا رفت و پسرش این خودرو را در 
حراجی با قیمت 27.5 میلیون دالر به فروش رساند و پول خوبی به جیب زد.

فراری��۲۹0ام.�ام.�مدل�1۹5۶،�قیمتی�معادل�با��۲۸میلیون�دالر���
خوان مانوئل فانجیو )Juan Manuel Fangio(، نام شناخته شده ای 
برای عالقه مندان مســابقات فرمول وان به حســاب می آید و بســیاری از 
کارشناســان این مســابقات، فانجیو را بهترین راننده تمام دوران می دانند. 
خوان مانوئل فانجیو به اندازه ای شــهرت و محبوبیت داشــت که فراری 
2۹0 ام. ام )MM ۲۹۰ Ferrari( برای این راننده اسطوره ای ساخته 
شــد و از خودرویی بســیار کمیاب صحبت می کنیم که تنها 4 دســتگاه از 

آن تولید شده است.
فراری 2۹0 ام. ام یکی از بهترین خودروهای مسابقه ای شناخته می شد و در 
طول دورانی که در مسابقات شرکت داده می شد هرگز تصادف نکرد. این 
خودرو در نهایت بازنشســته شد و به جمع خودروهای کلکسیونی پیوست. 
در دســامبر ســال 2015 فراری 2۹0 ام. ام. مدل 1۹56 در یک حراجی با 

قیمت گزاف 2۸ میلیون دالر به فروش رسید.
مرســدس�بنز�دبلیو��1۹۶مدل�1۹5۴،�قیمتی�برابر�با��۲۹.۶میلیون����

دالر
خودروهای ســاخت دست مرســدس بنز به عنوان گران ترین خودروهای 
دنیا شــناخته می شــوند، اما اگر فکر می کنید مدل های جدید این خودرو 
در فهرســت گران ترین خودروهای دنیا قرار گرفته اند سخت در اشتباهید 
چــرا کــه گران ترین مرســدس بنز دنیا، یک خودروی مــدل دبلیو 1۹6 

)Mercedes-Benz W۱۹۶( محصول سال 1۹54 است.
این خودرو قسمتی از تاریخ باشکوه مرسدس بنز به حساب می آید و کسی 
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که مالک آن باشد همانند آن است که قسمتی از این تاریخچه باشکوه 
را از آن خود کرده باشــد. این خودرو در ســال 201۳ با مبلغ گزاف 2۹.6 
میلیون دالر معامله شد و در همان زمان توانست لقب یکی از گران ترین 
خودروهای دنیا را از آن خود کند.خودروی مرسدس بنزی که از آن صحبت 
می کنیم به خوان مانوئل فانجیو ســواری داده اســت و در سال 1۹54 این 
خودرو از تعداد 12 مسابقه، ۹ مسابقه را برنده شد. در کنار تمامی این موارد 
به لحاظ نایاب بودن با یکی از نایاب ترین مرسدس های دنیا سر و کار داریم 
که تنها از آن 10 دســتگاه ســاخته شده است. افتخارات مرسدس بنز دبلیو 
1۹6 به همین جا ختم نمی شــود و این خودرو در دوران اوج خود به عنوان 

سریع ترین خودروی دنیا شناخته می شد.
فراری��۳۳5اس،�با�قیمت��۳5.۷میلیون�دالر���

کارشناسان طراحی خودرو، فراری ۳۳5 اس )۳۳۵S Ferrar( را یکی 
از زیباترین خودروهای دنیا به لحاظ طراحی و زیباشــناختی می شناســند 
و همین امر هم باعث شــده تا این خودرو به لحاظ قیمت در رتبه دومین 
خودروی گران قیمت دنیا قرار گیرد. این خودرو بسیار نایاب است و فراری 
تنها 4 دستگاه فراری ۳۳5 اس ساخته شده و خودرویی که از آن صحبت 
می کنیم نزدیک به 40 ســال در اختیار یک کلکســیون دار بسیار ثروتمند 
فرانســوی قرار داشــت.این خودرو برای مسابقات ساخته شده و راندن آن 
در جاده ها غیرمجاز اســت، اما با توجه به قیمت گزاف و هزینه نگهداری 
که دارد بعید به نظر برســد مالک این فراری ۳۳5 اس، هوس راندن این 
خودروی میلیون دالری در جاده ها به ســرش بزند. در این قســمت خبر 
خوشی برای هواداران فوتبال داریم چرا که مالک این فراری کلکسیونی 

کسی نیست به غیر از لیونل مسی معروف و افسانه ای!
فراری��۲50جی.�تی.�اُو�مدل�1۹۶۲،�با�قیمت��۳۸.1میلیون�دالر���

با مطالعه این فهرست می توان گفت که گران قیمت ترین خودروهای جهان 
در قبضه فراری است و گران ترین این خودروها نیز یک فراری 250 جی. 
تی. اُو )GTO ۲۵۰ Ferrari( مدل 1۹62 است که تاریخچه ای جالب 
و جذاب دارد.این خودرو دقیقًا نوزدهمین دســتگاه فراری 250 جی. تی. اُ 
اســت که به صورت کاماًل اختصاصی برای مســابقات تور دو فرانس سال 
1۹62 طراحی شده بود. جو اشلِسر )Jo Schlesser( راننده فرانسوی 
این فراری افسانه ای بود و توانست در این مسابقات به مقام دوم برسد. در 
همان سال هنری آریل )Henri Orieller(، دیگر راننده اسطوره ای 
دنیای مســابقات اتومبیل رانی پشت این فراری نشست و تصادف سختی 

کرد و جانش را در این تصادف از دست داد.
خودروی فراری 250 جی. تی. اُ که از آن صحبت می کنیم در این تصادف 
آســیب های زیادی دید، اما عمرش به دنیا بود و توســط فابریتزیو ویوالتی 
)Fabrizio Violati(، خریداری شــد و تمام قسمت های آسیب دیده 
این خودرو کاماًل تعمیر شــد. این فراری افســانه ای به مدت 4۹ ســال در 
کلکســیون شــخصی ویوالتی قرار داشــت و هر از گاهی در مراسم های 
مختلف اتومبیل رانی در اروپا به نمایش گذاشته می شد. حتی گاهی اوقات 

از این خودرو به صورت نمادین در مسابقات نیز استفاده شد.
جالب اینجاســت که انتظار می رفت این خودرو به دلیل تصادف ســختی 
که در ســال 1۹62 داشــت قیمتی کمتر از دیگر فراری های کلکســیونی 
داشته باشد، اما این تصادف باعث افزایش قیمت فراری 250 جی. تی. اُو 
شــد. در نهایت فابریتزیو ویوالتی در ســال 2010 دار فانی را وداع گفت و 
ورثه اش تصمیم به فروش کلکســیون خودروهای وی گرفتند. در نتیجه 
این خودروها که فراری 250 جی. تی اُ نیز در میان آن ها حضور داشت در 

مجموع به قیمت 100 میلیون دالر به فروش رسید.
داستان فراری 250 جی. تی. او به همین جا ختم نشد و در سال 2014 این 

خودرو با قیمت گزاف ۳۸.1 میلیون دالر فروخته شــد تا لقب گران ترین 
خودروی دنیا را از آن خود کند.

جالب اســت بدانید آماری که برای شــما گفتیم، آمار رســمی گران ترین 
خودروهای دنیا اســت و این خودروها نیز بازارســیاه دارند و گفته می شــد 
مدتــی پیــش یک فراری 250 جی. تی. اُو با قیمتی نزدیک به 52 میلیون 
دالر به فروش رسیده است، اما از آنجایی که هیچ سندی در خصوص این 

معامله وجود ندارد نمی توان به این آمار استناد کرد.
در پایان پیشــنهاد می کنیم اگر شــما هم از طرفداران دوآتشه خودروهای 
لوکس و آنتیک هســتید و اطالعات جالبی در این زمینه دارید، در قســمت 

نظرات این اطالعات را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.
alux�:منبع  

خودرو
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به وســیله رانــدن هر خودرویی کــه برند گاو 
خشمگین ایتالیایی روی آن نقش بسته باشد، 
برای هرکسی در دنیا، یک آرزو و خیال جذابی 
بوده و هســت. ابرخودروهــای المبورگینی، 
ماشــین هایی بــا صدایی بلنــد بوده و در کنار 
طراحــی تهاجمی و جذاب خــود، با عملکرد 
فوق العاده باالیی نیز تولید و عرضه می شوند.

ماشــین های المبورگینی، اگرچه آن قدمت 
و تجربه مســابقه ای خودروهای فراری 

را ندارنــد امــا در بحــث 
و عملکرد  مهندســی 
نهایی، اگر بیشــتر از 
فراری  ابرخودروهای 
نباشند، هیچ گاه کمتر 
نبوده انــد. برای مثال، 
همین قلــب تپنده 12 
لیتــری المبورگینی که 

می تــوان آن را نمونــه 
کاملــی از هنر مهندســی 

از نــوع ایتالیایی و به کمال 
رســیدن آن در خودروهایــی 
مانند مورسیالگو قلمداد کرد.

اکنــون المبورگینــی در پنجــاه و 
ششــمین ســال تولد خود به سر برده 

و بــا رفتــن زیر چتر شــرکت بزرگی مانند 
فولکس واگن آلمان، این شرکت سریع ترین، 
البتــه  و  قدرتمندتریــن  تهاجمی تریــن، 
جذاب تریــن ابرخودروهــای روی کره زمین 

را تولید کرده است.
تراکتورهای�المبورگینی���

شــاید تاکنــون، ایــن جمله را که شــرکت 
المبورگینــی در ابتدا، به عنوان یک شــرکت 
ســاخت تراکتور، کار خود را شروع کرد شنیده 
باشــید. درواقع آقای فروچیو المبورگینی در 
جنــگ جهانی دوم، به عنــوان یک مکانیک 

خبــره، به عنوان یــک ناظر فنی برای نیروی 
هوایــی ایتالیــا کار می کرد. او در یک جزیره 
دورافتاده قرار داشــت و همیشه سعی داشت 
بفهمــد چگونه قطعات مجزا را تبدیل به یک 
واحــد بــه نام خودرو کرده و آن را راه بیندازد. 
همــه ایــن مهارت ها، پــس از جنگ به او در 
ساخت تجارت تراکتور از همین قطعات مجزا، 

کمک شایانی کردند.

چیــو���� و در�فر المبورگینی�
مقابل�انزو�فراری

قصــه تولد و پیدایش ابرخودروهای اســپرت 
المبورگینــی نیــز از کنار نیامــدن همین دو 
فرد شــروع می شــود. طبق گفته های ولنتینو 
بالبونی یکی از راننده های مخصوص تســت 
خودروهــای المبورگینی در آن ســال ها، از 

زبــان خود فروچیــو المبورگینی می گوید که 
آقای المبورگینی دو دستگاه خودروی فراری 
داشــت و مکانیک های این شرکت، فهمیده 
بودنــد که سیســتم کالچ به کاررفته در این 
خودروهــای فراری، با بعضی از تراکتورهای 

المبورگینی یکسان است.
المبورگینــی نیز به انزو فــراری پیام داد که 
تــو خودروهای زیبایــت را با قطعات تراکتور 
مــن می ســازی. فــراری نیز پاســخ 
توهین آمیــزی بــه او در 
مورد ســاخت تراکتور 
داد و بــه همین دلیل 
المبورگینی به سمت 
اســپرت  خودروهای 
خود رفت. المبورگینی 
اولیــن   GTV  ۳50
خودروی غیــر تراکتور 
و جذاب این شرکت بود.

����GTV�۳50خودروی�
موتور�نداشت!

زمانی کــه بــرای اولین بار، 
GT ۳50 در موتورشــو تورین 
بــه نمایش درآمد، ازآنجایی که این 
خودرو هنوز کامل نشــده بود، در داخل 
کاپــوت آن به جای یک موتــور، آجر قرار 
داده شده بود تا قسمت جلویی ماشین سنگین 
شــده و به سمت پایین بیاید و این گونه تصور 

شــود که موتوری درون این خودرو است.
همــه�تایرهای�المبورگینی�از�شــرکت����

پیرلی�)Pirelli(�هستند
رابطه المبورگینی با این شــرکت ساخت تایر 
به ســال 1۹6۳ و انتخاب تایرهای خودروی 
GTV ۳50 از برنــد پیرلی برمی گردد. از آن 
موقــع بــه بعد، هر خودرویی که توســط این 
شرکت تولیدشــده است، از تایرهای شرکت 

11 حقیقت جالب گاو خشــمگین ایتالیایی
محمد مهدی ربیع زاده
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Pierlli استفاده می کند.
فروچیــو�المبورگینــی�عالقــه�ای�به����

مسابقات�خودرویی�نداشت
درواقع، مؤســس این شرکت فکر می کرد که 
شــرکت در مســابقات و داشتن تیم، تنها هدر 
دادن زمــان و منابــع اســت و به همین خاطر 
المبورگینی از ســاخت یــک تیم مجزا برای 
مســابقه اجتناب می کرد. البته این یک قانون 
سفت وســخت برای المبورگینی به حســاب 
می آمد تا اینکه این شــرکت با برند ساعت ساز 
سوئیســی،Blancpain برای ساخت تیم 
مســابقه ای S.p.A المبورگینی همکار شد.

فرانک�سیناتراعاشق�میورا�بود���
در دهه 60 میالدی، هرکسی که برای خودش 
کســی بــود، یک المبورگینی میورا داشــت. 
فرانک ســینتارا، خواننده مشهور آمریکایی در 
آن ســال ها نیز یک نسخه نارنجی رنگ از آن 
داشت. جمله جالبی که او در مورد خودروهای 
فراری و المبورگینی گفته این اســت که اگر 
می خواهید کســی باشید، به سمت خرید یک 
فــراری می روید ولی اگر یــک المبورگینی 

بخرید یعنی کسی هستید!

دوج�دایابلو���
شــرکت کرایســلر، اواخر دهــه ۸0 میالدی 
المبورگینی را خرید. در آن سال ها، آن ها یک 
 Jalpa سیستم تعلیق المبورگینی موسوم به
را کشیده تر کرده، چهار درب به آن دادند و نام 
آن را پورتوفینو گذاشتند. خودرویی که هیچ گاه 

از ســطح، طرح مفهومی باالتر نرفت.
���)Cuntacc(المبورگینی�کنتاش�

در مورد ریشــه و نحوه نام عجیب این خودرو 
داســتانی وجــود دارد. بر اســاس گفته های 
بالبونی که از تیم طراحی این خودرو شــنیده 
اســت، فردی قدبلند با دســتانی بزرگ که در 
ساخت پره های خودرو کمک می کرد و لهجه 
خاصی هم داشت، همیشه لغت Cuntacc را 
بر زبــان می آورد. لغتی که می تواند به معنای 
طاعون و یا ســرایت بوده و بیشــتر به خاطر 

حالت تعجب یک شــخص، استفاده می شود.
���Cuontach�1۶سال�با�خودروی�

این خودرو که در سال 1۹74، الستیک هایش 
با جاده های واقعی آشنا شدند تا سال 1۹۹0، به 
کار خــود ادامه داد. خودرویی که اگرچه اولین 
ابرخــودروی المبورگینی نبود اما ســردمدار 

بســیاری از مؤلفه هایی بــود که خودروهای 
المبورگینــی امروزه آن ها را به ارث برده اند.

رامبو�المبو!���
خــودروی موســوم بــه LM002، یــک 
شاســی بلند المبورگینــی و در نوع خود، یک 
افســانه به حســاب می آمد. زمانــی که برای 
فروش آماده می شد، یک قلب تپنده ۸,1 لیتری 
باقدرت 775 اســب بخار روی آن نصب شده 
بود. موتوری که برای قایق های قدرتمند بوده 
و ایــن بار در ایــن خودروی المبورگینی دیده 

می شد.
حمل�ونقل�عضو�بدن���

المبورگینــی دو خودروی AWD گاالردو 
خــود را بــه پلیــس ایالتی ایتالیــا اهدا کرد. 
خودروهایی که می توانستند در مأموریت های 
پلیس، کمک شــایانی به آن ها بکنند ازجمله 
شــامل شدن یک جعبه یخچال کوچک برای 
حمل ونقل با ســرعت باالی ارگان های بدن. 
البتــه برخــالف بســیاری از گزارش ها، این 
ماشــین پلیس ها، نه فقــط در این مورد بلکه 
بیشــتر در مأموریت های پلیسی مورداستفاده 

قرار گرفتند.

خودرو
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سیاست

بر طبق گزارش 201۹ مجله فوربس که هر سال 
فهرســت ثروتمندترین افراد در جهان را معرفی 
می کند، جف بزوس، مؤســس شــرکت آمازون، 
ثروتمندتریــن مرد جهان اســت. او با ثروتی که 
حــدوداً 1۳1 میلیــارد دالر )۹۹ میلیــارد یورو( 
تخمین زده شــده اســت، ثروتمندترین مرد دوره 

مدرن شناسایی شده است.
به گزارش بی بی ســی ورد؛ اما او به هیچ عنوان 

ثروتمندترین مرد تاریخ نبوده است.
این لقب متعلق به »مانســا موسی«، حاکم غرب 
آفریقا در قرن 14 ام است، که ثروت بی حد و حصر 
و بذل و بخشش های سخاوتمندانه اش اقتصاد کل 

یک کشور را به سقوط واداشت.
رادولف بوتچ ور، استادیار رشته تاریخ در دانشگاه 
کالیفرنیا می گوید: »با محاســبات کنونی، تصور 
میــزان ثروت و قدرت واقعی او تقریبًا غیر ممکن 

است.«
در سال 2015، یک کارشناس اقتصادی در سایت 
Money.com نوشــت: »مانسا موسی از هر 
فرد دیگری که بتوانید تصورش را بکنید ثروتمندتر 

بوده است.«
 Celebrity در سال 2012، وبسایت آمریکایی
Net Worth میــزان ثــروت او را 400 میلیارد 
دالر تخمیــن زد، اما مورخان اقتصادی می گویند 
ثــروت او بــه قدری زیاد بود که نمی توان آن را در 

قالب اعداد دقیق توصیف کرد.
مانســا موسی )12۸0-1۳۳7، پادشاه امپراطوری 

مالی( میزان ثروت غیرقابل درک.
آگوســتوس ســزار )6۳ قبل از میالد تا 14 بعد از 
میالد، امپراطوری روم( میزان ثروت 4.6 تریلیون 

دالر
شــائو ژو )104۸-105۸، اپراطور چین( با ثروت 

غیر قابل محاسبه.
اکبــر اول )1542-1605، امپراطــور سلســله 

گورکانی در هند( با ثروت غیرقابل محاسبه.
اندرو کارنیج )1۸۳5-1۹1۹، صنعتگر اسکاتلندی-

آمریکایی( میزان ثروت ۳72 میلیارد دالر
جان دی راکفلر )1۸۳۹-1۹۳7، تاجر آمریکایی( 

میزان ثروت ۳41 میلیارد دالر
نیکالی الکساندرویچ رومانو )1۸6۸-1۹1۸، تزار 

روسیه( میزان ثروت ۳00 میلیارد دالر
میــر عثمان علی خــان )1۸۸6-1۹67، خانواده 

سلطنتی هند( میزان ثروت 2۳0 میلیارد دالر
ویلیام فاتح )102۸-10۸7، اولین پادشاه دودمان 
نورمان ها در انلگســتان(، میــزان ثروت 22۹.5 

میلیارد دالر
معمــر قذافــی )1۹42-2011، حاکم بلند مدت 

لیبی( میزان ثروت 200 میلیارد دالر
پادشاه�طالیی���

مانســا موسی در سال 12۸0 در خاندان حاکمان 
متولد شــد. برادر او، مانســا ابو-باکر، که تا سال 
1۳12 امپراطور بود، ســلطنت را رها کرد تا راهی 

سفری اکتشافی شود.
 بر طبق مورخ ســوری شــباب العمری، ابوبکر به 
اقیانــوس اطلس و آنچــه در پس آن بود، عالقه 

بسیاری داشت.
او با 2000 کشــتی و هزاران مرد 

و زن و برده راهی این ســفر 
اکتشافی شد. آن ها رفتند که 

هرگز باز نگردند.
برخــی مورخــان آمریکایی 
ماننــد ایــوان ون ســرتیما، 
درباره رســیدن او به آمریکای 
جنوبی گمانه زنی کرده اند، اما 

شواهدی وجود ندارد.
بهرحال، مانسا موسی پادشاهی 

را به ارث برد.
پادشاهی مالی تحت فرماندهی 
او رشــد چشمگیری کرد. او 24 
شــهر از جملــه تیمبوکتو را به 

خاک خود الحاق کرد.
ســرزمین های تحت فرمان او 

2000 مایل گسترش یافت. از اقیانوس اطلس تا 
نیجریه کنونی، بخش هایی از سنگال، موریتانی، 
مالی، بورکینا فاســو، گامبیا، گینه بیســائو، گینه و 

ساحل عاج تحت حکمرانی او بودند.
چنین گستره سرزمینی ای برای او منابعی غنی از 

طال و نمک را به ارمغان آورد.
بر طبــق موزه بریتانیا، امپراطوری مالی در زمان 
پادشــاهی مانسا موســی، نیمی از طالی دنیای 
کهن را در اختیار داشــت؛ و همه این منابع متعلق 

به پادشاه بود.
کثلیــن بیکفورد برزوک، متخصص هنر آفریقا در 
دانشــگاه نورث وسترن، می گوید: »مانسا موسی 
تقریبًا به با ارزش ترین منابع ثروت در قرون وسطی 

دسترسی نا محدود داشت.«
او می افزایــد: »بزرگ ترین مراکز تجارت که طال 
و ســایر کاالها را معامله می کردند نیز در قلمرو 
او قرار داشــتند و او ثــروت زیادی از این تجارت 

به دست آورد.«
سفر�به�مکه���

اگرچــه امپراطــوری مالی از منابع سرشــار طال 
برخوردار بود، اما پادشاهی 

ثروتمندترین مرد تاریخ که بود؟
مترجم: عاطفه رضوان نیا
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مالی چندان شــناخته شــده نبود. این تا زمانی بود 
که مانســا موسی، به عنوان یک مسلمان معتقد، 
تصمیــم گرفت بــرای زیارت، با عبور از صحرای 

آفریقا و مصر، به مکه سفر کند.
گفته شده که پادشاه با کاروانی متشکل از 60 هزار 

نفر مالی را ترک کرد.
تمام خانواده سلطنتی، مقامات، سربازان، نقال ها، 
تجار، شتر سواران، 12 هزار برده و قطاری طوالنی 
از بز و گوسفند که برای غذا همراه داشتند، به همراه 

مانسا موسی راهی شدند.
گویی شــهری از صحرا عبور می کرد. شــهری 
که شــهروندانش، از باالتریــن رده ها تا بردگان، 
جامه هایی دوخته شــده از پارچه ابریشــم زربفت 
ایرانی بر تن داشــتند. صد شــتر که بار هر کدام 
صدها پوند طالی خالص بود نیز آن ها را همراهی 
می کرد. منظره ای بس دیدنی که ارزش ثبت شدن 
را داشــت. با رسیدن کاروان به مصر، و به نمایش 
گذاردن ثروت، این منظره دیدنی تر هم شد. مانسا 
موسی در آن سفر چنان خاطره ای از خود در مصر 
بر جای گذاشــته بود که العمری مورخ می گوید، 
»وقتی 12 ســال بعد از پادشــاه مالی به مصر سفر 

کردم، مردم هنوز از او صحبت می کردند.«
او در مدت اقامت ســه ماه خود در این کشــور، 
آنچنان ســخاوتمندانه و دست دل بازانه طالهای 
خود را می بخشید که به مدت 10 سال بعد از آن، 
بهای  همچنان 

طــال در مصــر پایین ماند و اقتصاد این کشــور 
سقوط کرد.

بر طبق تخمین های شرکت تکنولوژی آمریکایی
SmartAssest.com، ســقوط طال باعث 
شــد زیارت مانســا موســی 1.5 میلیارد دالر به 
اقتصاد سراسر منطقه خاورمیانه خسارت وارد کند.

برخی از مورخان می گویند، مانســا موسی در راه 
بازگشــت به خانه دوباره از مصر عبور کرد و این 
بــار تالش کــرد با قرض گرفتن طال با نرخ بهره 
باال از قرض دهندگان مصری، مقداری از طالها 
را از چرخــه خــارج کند و برخی دیگر می گویند او 
آنقدر خرج کرد که دیگر طالیی برایش باقی نماند.

لوسی دورن از مدرسه مطالعات آفریقایی و شرقی 
در لندن می گوید، نقال های اهل مالی که او را در 
این ســفر همراه می کردند، در بازگشــت از کار او 
ناراحت بودند و کمتر در اشــعار و داستان هایشان 

تمجید و تعریف از مانسا موسی را می بینیم.
»آن ها معتقد بودند که مانسا موسی دست و دلبازی 
بیش از اندازه به خرج داده است و طالهای مالی 
را خارج از خاک امپراطوری به هدر داده اســت، 

پس چندان شایسته تمجید نیست.«
قطب�آموزشی���

هیچ تردیدی نیست که مانسا موسی مقدار زیادی 
طال در این سفر زیارتی خرج کرد یا به تعبیر عده ای 
به هدر داد. اما این سخاوت افراطی برای او شهرت 

جهانی به ارمغان آورد.
به عبارتی، مانســا موســی 
باعث شد که خودش و مالی 

رو نقشه ثبت شوند.
در یــک نقشــه کاتاالن که در 
ســال 1۳75 تهیه شده است، 
می توان پادشــاهی آفریقایی را 
مشــاهده کرد که روی تختی از 
طال در تیمبوکتو نشســته است 

و قطعه ای طال در دست دارد.
تیمبوکتــو به یک آل دورادوی 
)سرزمین آمال( آفریقایی تبدیل 
شد و مردم از دور و نزدیک برای 
دیدن آن از راه می رســیدند.در 
قرن نوزدهم، تیمبوکتو هنوز به 
عنوان شهر طالیی گمشده در 

دورتریــن نقطه جهان که جویندگان نام و ثروت 
از اروپا به آن ســفر می کردند، شــناخته می شد و 
تمام این ها مرهون تالش های مانســا موســی 
در گســترش سرزمین هایش در حدود 500 سال 
پیش از این قرن بود.مانســا موســی با تعدادی از 
دانشمندان اسالمی شامل افرادی که مستقیمًا با 
حضرت محمد )ص( در ارتباط بودند و یک شاعر 
از اندولــوس و یک معمار به نام ابو اســحاق، که 
مســجد معروف جین گاری یــر، را طراحی کرد، 
به از مکه به مالی بازگشــت.گفته می شود پادشاه 
به شــاعر 200 کیلوگرم طال داد که به پول امروز 
رقمی معادل ۸.2 میلیون دالر است.مانسا موسی 
عالوه بر آنکه معماری و هنر را در ســرزمین های 
تحــت فرمانروایــی اش تشــویق می کرد، برای 
ساخت مدرسه، کتابخانه، مسجد و توسعه ادبیات 
نیز هزینه اختصــاص می داد.تیمبوکتو به زودی 
به قطب آموزش تبدیل شــد و مردمان از سراســر 
جهان برای تحصیل علم به دانشــگاه ســانکور 
سفر می کردند.گفته شده که این پادشاه آفریقایی 
نخستین فردی بود که آموزش و کسب علم را در 
غرب آفریقا آغاز کرد، اگرچه داستان های حکومت 
او همچنان برای بسیاری از مردم در خارج از این 
منطقه ناگفته باقی مانده است.وینستون چرچیل، 
نخست وزیر بریتانیا در جنگ جهانی دوم، گفت:: 

»تاریخ را فاتحان می نویسند.«
بعد از مرگ مانســا موســی در ســال 1۳۳7 و در 
ســن 57 ســالگی، امپراطوری به پسران او رسید 
که نتوانســتند تمامیــت و یکپارچگی آن را حفظ 
کننــد. مناطق کوچکتر از امپراطوری جدا شــدند 

و امپراطوری از هم پاشید.
ورورد اروپاییــان بــه منطقه آخرین میخ بر تابوت 

امپراطوری بود.
 Block لیــزا کورین گرازیوس، مدیر موزه هنر
می گوید، »تاریخ قرون وســطی همچنان از زاویه 
نگاه غربی ها روایت می شود، به همین دلیل است 

که مانسا موسی چندان شناخته شده نیست.«
بوتچ ور می گوید، »اگر اروپایی ها زمانی وارد مالی 
می شدند که مانسا موسی همچنان فرمانده بود و 
مالــی همچنان در اوج قدرت نظامی و اقتصادی 
خود به سر می برد، مطمئنًا همه چیز متفاوت بود.«
BBC�:منبع �

سیاست
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 فردریــک اوکانــر )1۸70-1۹4۳( اولین بار با ســمت سرپرســت 
کنسولگری بریتانیا در سیستان وارد ایران شد و تا پایان سال 1۹15 
در ایران بود و ِســمت سرکنســولی شــیراز را داشت و در آن زمان به 
اسارت درآمد. ورود اوکانر به ایران همزمان با وقایع مشروطه و فتح 
تهران بود و با توجه به اینکه از تبریز وارد ایران شده به برخی حوادث 

آن دوره اشاره کرده است.*
اوکانر پیش از ایران درتبت مشــغول بوده که اولین تجربه سیاســی 
وی محسوب می شود. او آموزش های نظامی را در بریتانیا و سیاسی 
را در هندوســتان گذرانده بود. پس از این دوره تجربی او در 1۹0۹ 
به عنوان سرکنســول و نماینده فرماندار کل هندوســتان در سیستان 
و آنگاه سرکنســول بریتانیا در شــیراز می شــود. او تا 1۹16 در ایران 
خدمت می کند و پس از آن مأمور خدمت در ســیبری و مدتی نیز در 

نپال می شود.
او با ورود به ایران این کشــور را این گونه توصیف می کند: ســرزمین 
ایــران برایم کاماًل نو و ناآشــنا بــود و گمان می کنم تا آنجا که بتوان 
گفــت از نظــر نژاد، خلق و خو، رفتارهای اجتماعی، آداب و رســوم، 
زبان، مذهب و ... با تبت اختالفی فاحش دارد و تنها وجه اشــتراکی 
که می توان به آن اشاره کرد شباهت در بعضی از ویژگی های طبیعی 

فالت هایشان است.
آموختن�فارسی���

اولیــن کاری که می بایســت انجام می دادم، آموختن زبان فارســی 
بود. پیش از این در حین اقامت موقتم در ســرحدات شــمال غربی 
هند مقدمات زبان فارســی را آموخته بودم؛ اما معلمانم بیشــتر هندی 
بودند و باید توجه داشــت که یادگیری فارســی محاوره ای و تکلم به 

آن برای هندیان دشوار است.
بدیهی است که تعداد واژه های فارسی رایج در زبان هندی و گویش 
اردو بســیار زیاد اســت. اما باید گفت که این امر نه تنها آموزش زبان 

فارســی را تســهیل نکرده، بلکه موانعی نیز به وجود آورده است.
تلفظ این گونه واژه ها در هر یک از این زبان ها بســیار متفاوت اســت 
و در غالــب مــوارد نیز معانی واژه های فارســی در زبان هندی تغییر 
اساســی می یابــد. مثــاًل معنای واژه »تکلیف« که در زبان فارســی 

»وظیفه« اســت، در گویش اردو به »زحمت، مشــکل و گرفتاری« 
تغییر یافته است.

به ناچار برای آموختن زبان فارســی روال گذشــته را دنبال کردم؛ 
بدیــن معنــی کــه یکی از افراد محلی را که فقط به زبان مادری تکلم 
می کرد به خدمت گرفتم و برای رسیدن به مقصود، همه دشواری ها 
و دردسرهایی را که از این رهگذر پدید می آمد، بر خود هموار ساختم.

پیدا کردن فردی مناســب برای این کار بی اندازه برایم مشــکل بود. 
اما ســرانجام موفق به یافتن پیرمردی شــدم که چندان حس شهرت 
نداشــت. او به ســبب ارتکاب اعمال خالف از کشورش گریخته و در 
پی کســب معاش در هند بود. به عنوان نوکر، بســیار بی کفایت بود، 
امــا در مــورد توانایی اش در تکلم به زبان فارســی تردیدی نبود؛ هر 
چنــد کــه با لهجه غلیظ اصفهانی صحبت می کرد که آن هم اهمیت 

چندانی نداشت.
او ساعت ها درباره شکوه و جالل ایران، آب و هوا، اسب های ایرانی، 
قانون، آداب و رسوم، شاهان، ساکنان ایران و ... سخن ها گفت و مانند 
اکثر ایرانیان از کشــورش و ایرانی بودنش به خود می بالید. اقامتش 
در هند و مشــاهدة اوضاع و احوال متفاوت آنجا کوچک ترین تأثیری 
در رفتار و اعتقاداتش نداشت و همچنان وطن، فرهنگ و سنت های 

مردمش را ستایش می کرد.
نگاه�حقارات�آمیز�یک�ایرانی�به�تکنولوژی���

او به راه های آهن، ماشــین های ســواری، کشــتی های بخار، چراغ 
برق، سربازان انگلیسی، خانه ها، اسب ها و سایر چیزها با دیده تحقیر 
می نگریســت و آن ها را با جالل و شــکوه ســرزمینی که خود ترکش 
کرده بود، مقایســه می کرد و هیچ فرصتی را برای بیان احساســاتش 

از دست نمی داد.
این مطالب را فقط به منظور نشان دادن طرز برخورد و نگرش ایرانیان 
بی ســواد و ناآگاه نســبت به بیگانگان و کشورهای دیگر و ادهایشان 
عنــوان می کنم. بی تردید ایرانیان آگاه و تحصیل کرده احساســات 

فرق ملی گرایانه را این گونه آشــکارا ابراز نمی کردند.
با اینکه تعداد زیادی از ایرانیان وابسته به طبقات باال احساس مثبتی 
نسبت به اروپا و به ویژه تمدن فرانسه داشتند؛ گمان می کنم همگی به 

خاطرات سرکنسول انگلیسی از شاهان 
قاجار و مردم

فردریک اوکانر
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شدت ملی گرا، وطن پرست و پیرو سنت های 
خویش بودند و قلبا بیگانگان و آداب و رسوم 

آنان را خوار و بی مقدار می شــمردند.
شاهان�ایرانی�در�نظر�اوکانر���

این کشــور به ســبب بــی لیاقتی و ســوء 
مدیریت حکمرانانش ســال ها با مشــکالت 
فراوانی دست به گریبان بود. مظفرالدین شاه 
که در ســال 1۸۹6 میالدی به جای پدرش 
ناصرالدین شــاه بر اورنگ شــاهی نشست، 
بیمــار و بــی کفایت بــود.وی همواره برای 
تأمین مخارج هنگفت سفرهای اروپا و سایر 
هزینه هــای غیر ضــروری و بیهوده درصدد 
دریافــت وام هایی از خــارج بود. مردم که از 
این آثار زیانبار ناخشــنود بودند، حرکت هایی 
را بــرای ایجاد حکومتــی مطلوب تر تدارک 

دیدند.
این خیزش ها به تدریج شــدت گرفت، بحث 
دربــاره این حرکت ها و رهبران سرشــناس 
آن را در اینجــا ضــروری نمی دانــم ...، اما 
الزم به یادآوری اســت که مظفرالدین شــاه 
پیش از مرگش در سال 1۹06 مجبور شد به 
اعطای مشــروطیت تن دهد، و پس از وی، 
پســرش محمدعلی شاه عالوه بر تکالیف و 
مســئولیت های شاهی، وارث این اوضاع نیز 

گردید.
محمدعلی شــاه از پــدر ناالیق و ولخرجش 
به مراتب ناشایســت تر بــود و خلق و خویی 
ناپســند داشت. ترشــرو، سختگیر و بد خلق 
بــود و اثــری از هــوش و ذکاوت در او دیده 
نمی شــد، مستبد، شیاد، ترسو و بی رحم بود. 
از این رو انتظار نمی رفت حکومت مشــروطه 

را بــا بردباری تحمل کند و 
چیزی از ســلطنت اش 
نگذشــته بود که دست 

خود را رو کرد.
در ســال 1۹07 یکی 
دوبار کوشــید مجلس 
را متالشــی سازد. اما 
هر بــار در دقایق آخر 
جســارتش را از دست 

می داد و از انجام دادن کار باز می ماند. چندین 
بار نیز رسمًا به قرآن سوگند خورد که به اصول 
و مبانی مشــروطیت وفادار بماند. لیکن همه 

این هــا چیزی جز فریب و تظاهر نبود.
نگاه یک انگلیســی به شاهان و مردم ایران

در ژوئــن 1۹0۸ محمدعلی شــاه تعدادی از 
نیروهایــش را با پشــتیبانی بریگاد قزاق به 
فرماندهی سرهنگ لیاخوف روسی در خارج 
از شــهر مستقر کرد و ساختمان مجلس را، در 
حالی که نمایندگان جلســه ای در آنجا تشکیل 

داده بودنــد، محاصره و بمباران کرد.
در نتیجه این بمباران تعدادی از نمایندگان فرار 
کردند، دو نفر کشته و سایرین نیز دستگیر شدند. 
اما مردم ایران با یکپارچگی و توانایی غیرقابل 
انتظاری واکنش نشان دادند. در تبریز شورش 
شد؛ شورشی که سرتاسر زمستان ادامه داشت 
و تا بهار ســال بعد به درازا کشــید و شعله های 
جنبش ملی را افروخته نگاه داشت. اصفهان و 
رشت نیز به صورت کانون های انقالب درآمد. 

در اصفهــان بختیاری هــا به رهبری صمصام 
السلطنه و سردار اسعد اعالم مشروطیت نمودند 
و عملیات خصمانه ای را علیه شاه آغاز کردند.

ایرانیان�زیباترین�مردم�شرق�و�غرب���
ایرانیان عمومًا نژادی زیبا و خوش ترکیب اند - 
زیباترین قومی که در شــرق و غرب دیده ام -، 
اما با این حال در آن زمان مردان طوایف کوچ 
نشین از این نظر ممتاز بودند. زنان طبقات باال 
هرگز بدون حجاب در اجتماع ظاهر نمی شدند و 
تنها زنانی که حجاب بر چهره نداشتند، پیرزنان 
ســالخورده روســتایی بودند؛ بنابراین درباره 

زیبایــی زنان ایرانی چیزی نمی توانم بگویم.
نگاه یک انگلیســی به شاهان و مردم ایران

رؤســای طوایف و تیره ها از نظر زیبایی بسیار 
برجسته بودند؛ بلند قد، قوی بنیه و دارای اندامی 
متناسب، چشم هایی تیزبین، دندان های سالم 
و عمومًا با ســبیل هایی ســیاه رنگ و پرپشت و 
آویختــه، رفتار موقرانه رؤســا و لباس های پر 
جلوه به آنان ابهت ویژه ای می بخشــید؛ ابهتی 
که انسان را در اولین دیدار مبهوت می ساخت. 
آنان ســوارکارانی شــجاع و شکارچیانی ماهر 

نیز بودند.
اما جای بسی تأسف بود که به سبب جنگ های 
مداوم و خانمان سوز درون طایفه ای و همچنین 
جنگ هایــی ادواری بــا حکمران ها، موجبات 
بدنامی خود را فراهم می آوردند. اما شــاید 
این آشوب ها به گونه ای اجتناب ناپذیر 
الزمــه غریزه سلحشــوری آنان بود؛ 
غریــزه ای که جوانــان دلیر این گونه 
آن را بــه نمایش می گذاردند و خود را 
ارضا می کردند و به این ترتیب از زندگی 
آرام و یکنواخــت 

می گریختند.

*خاطــرات�  
یــک� ر د فر
ترجمه� اوکانر،�
حســن�زنگنه،�
ت� ا ر نتشــا ا
شیرازه،�1۳۷۶
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تاریخ

ایوانــف در آغــاز کار از خانــم »رزالیا آبرو« 
محقق کوبایی پرسیده بود که آیا می تواند چند 
شامپانزه برای وی بفرستد. خانم آبرو در واقع 
اولین دانشــمندی محسوب می شد که موفق 
به پرورش و تولد حیوانات در محیط های بسته 
و تحت شــرایط اسارت شده بود. اما خانم آبرو 
پس از آنکه از سوی گروه نژادپرست و خطرناک 
کوکلوکس کالن یک نامه تهدیدآمیز دریافت 
کرد از ارســال شــامپانزه برای آن دانشــمند 

کمونیست منصرف شد.
بدین ترتیب بود که انســتیتو پاستور فرانسه از 
ایوانــف دعوت کرد که به آفریقای غربی برود 
و در آنجــا بود که چندین میمون تازه شــکار 
شده در اختیار وی قرار داده شد. مساله تأمین 
اسپرم انسانی نیز از سوی ایوانف برنامه ریزی 
شــده بود و در دفتر خاطرات روزانه وی که در 
خالل آزمایش هایش می نوشــت آمده است: 
»این اســپرم از ســوی مردی تأمین شده که 
سن و سال دقیق و مشخصی ندارد. به هر حال 
نباید سن این فرد بیش از ۳0 سال باشد.« این 
اســپرم به هر صورت به یکی از شامپانزه های 
ماده تلقیح شده و از نوشته های ایوانف مشخص 

است که این کار بسیار دشوار انجام شده است 
زیرا شــامپانزه ها حیواناتی به مراتب قوی تر از 
انسان بوده و هر زمان که احساس خطر کنند 
به شــدت و با ضرباتی کشــنده واکنش نشان 

می دهند.
بــه دلیل فــوق محرمانه بودن آن آزمایش ها، 
ایوانف در آن باغ بوتانی شــهر کوناکری تنها 
بود و در عمل نمی توانســت از کســی کمک 
بخواهد. ایوانف در یادداشــت های خود نوشته 
اســت: »چنانچه مــردم محلی و بومی از این 
آزمایش ها خبردار شــوند، پیامدهای بســیار 
خشــن و ناخوشایندی به وجود می آید.« تنها 
پســر 22 ساله ایوانف که مانند پدرش ایلیا نام 
داشــت در کنار آن دانشمند در آن آزمایشگاه 
بود. ایلیا یک بار توسط یکی از شامپانزه ها چنان 
کتک خورد که کارش به بیمارســتان کشید و 
هر بار تلقیح اســپرم به شامپانزه ها خطرهای 
زیادی داشت و گاه ناممکن به نظر می رسید.

از ســوی دیگر ظاهراً ایوانف در این مورد که 
آزمایش هایــش تا چه انــدازه می تواند از نظر 
سیاسی خطرناک باشد و چه پیامدهای انفجاری 
داشته باشد آگاهی داشته است. چنانچه آن ها 

می توانســتند یک انســان میمون نما به وجود 
آورنــد آنگاه بــود که آموزه های انجیل در این 
مورد که انســان اشــرف مخلوقات و مخلوق 
خاص و منحصربه فرد خداوند است، کاماًل زیر 
سؤال می رفت. شماری از رهبران شوروی در 
آن مقطع امید داشتند که این آزمایش ها بتواند 
طبقه کارگر را از »قدرت کلیسا رهایی بخشد«، 
همــان طبقه دهقــان و کارگری که اکثریت 
آنان نزدیک به 10 ســال پس از انقالب اکتبر 
هنوز هم مذهبی بودند. افزون بر آن تولید یک 
انســان میمون نما می توانست آخرین مدرک 
مستند برای تئوری تکامل چارلز داروین باشد و 
همزمان یک پیروزی حیثیتی برای دانشمندان 
شــووری در رقابت با همکاران غربی شان به 

شمار رود.
اما این آزمایش شکست خورد. ایوانف بعد از چند 
هفته متوجه شــد که شامپانزه های ماده باردار 
نیســتند. با این حال تســلیم نشد و از فرماندار 
کل گینه که در آن زمان بخشی از مستعمرات 
فرانســه محسوب می شد، درخواست کرد که 
ترتیب یک آزمایش محرمانه در آزمایشــگاه 
بانوان بیمارســتان محلی را بدهد. اما فرماندار 

ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی

 هنگامــی که »ایلیا ایوانوویــچ ایوانف« آزمایش خود را آغاز 
کــرد، یــک قبضه تپانچه برونینگ در جیب کت خود داشــت. 
مکان آزمایش وی در محلی موسوم به باغ بوتانی واقع در شهر 
کوناکــری در کشــور گینه در غــرب آفریقا بود. در مقابل وی و 
در قفســی تنگ، دو شــامپانزه ماده به نام های »بابِت و سیِوت« 

ناآرامی می کردند.
ایوانف 56 ســاله در کسوت یک زیست شناس، حیوانات زیادی 
از گاو بــا گاومیــش گرفته تا موش با خوکچه هندی و اســب با 
گورخــر را بــا یکدیگر جفت کرده بــود. اما در آن روز 2۸ فوریه 
1۹27 قصد داشــت که در تحقیقات خود گامی بلندتر برداشــته 

و این بار موجودی که ترکیبی از میمون و انسان باشد بسازد.
آن آزمایش می توانست نقطه آغاز یک تئوری توطئه وحشیانه 
باشــد. بر اســاس این تئوری ایوانف از سوی دیکتاتور شوروی 
یعنی اســتالین مأموریت داشــت که انسان های میمون نما را با 
هدف اســتفاده از آن ها به عنوان کارگر و جنگجو پرورش دهد. 
در راســتای این هدف یک آزمایشــگاه سری در سواحل دریای 
سیاه راه اندازی شد و ایوانف نیز بعدها به »فرانکن اشتاین سرخ« 
شــهرت یافت. جالب آنکه نه تنها آکادمی علوم روســیه بلکه 
اتحادیه آمریکایی برای پیشرفت آتئیسم و انستیتوی بسیار معتبر 
پاستور فرانسه نیز از ایوانف در این تحقیقات پشتیبانی می کردند.

طرحعجیباستالین؛لشکرانسانهایمیموننما
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فرانســوی این درخواست دانشمند شوروی را 
رد کرد.

بدین ترتیب ایوانف نیز با تعدادی میمون مذکر 
به شوروی بازگشت، به این امید که شاید بتواند 
این بار آزمایش های خود را با اسپرم میمون ها 
و بر روی شهروندان داوطلب و مؤنث شوروی 
انجــام دهد. البتــه اکثر آن میمون ها در طول 
مسیر و قبل از رسیدن به شوروی جان خود را 
از دست دادند. بدین ترتیب بود که آزمایش به 
شدت سؤال برانگیز آن زیست شناس برجسته 
شکست خورد و افســانه انسان میمون نمای 

ایوانف به پایان رسید.
اما این داســتان بســیار پیش تر از آنکه ایوانف 
به آفریقای غربی برود تمام شــده بود. آنگونه 
کــه بعدها یــک روزنامه نــگار آمریکایی در 
روزنامــه نیویورک تایمز فاش کــرد، ظاهراً 
دبیرکل اتحادیه آتئیســم آمریکا این پروژه را 
لــو داده و به نوشــته روزنامه های آمریکایی و 
فرانســوی و روســی، پس از این مساله بود که 
پای کوکلوکس کالن به موضوع باز شــد و آن 

نامه تهدیدآمیز نوشته شد.
چیزی نگذشت که خبرهای این تحقیقات البته 
همراه با انبوهی از تئوری های توطئه منتشر شد. 
از آنجایی که استالین دیکتاتور شوروی پیش از 
آن بارها در مورد تحوالت اساســی اجتماعی و 
تغییر و دگرگونی و بازسازی انسانی سخن گفته 
بود این پرسش مطرح شد که آیا آزمایش های 
ایوانف بخشی از طرح های استالین برای تولید 

»انسان نوین« بوده است؟
هنگامی که در تابســتان 1۹27 یکی دیگر از 
دانشــمندان شــوروی در شهر سوچی واقع در 
کرانه دریای سیاه یک آزمایشگاه تحقیقاتی در 
مورد میمون ها راه اندازی کرد، بسیاری از مردم 
این اقدام را تائید خبرهایی دانستند که در رابطه 
با اقدامات و طرح های مســکو با هدف پرورش 
انســان های جدید به گوش می رسید. به گفته 
یکی از دانشمندان آمریکایی در دانشگاه سیاتل 
و همین طور مدیر آزمایشــگاه سوچی در سال 
200۹، شمار زیادی از زنان شوروی در آن مقطع 
نامه هایی به مرکز ســوچی فرســتاده و طی آن 
آمادگی خود را برای شرکت در این آزمایش ها 

به عنوان پذیرنده اســپرم اعالم کرده بودند. با 
این حال ایوانف هرگز در آزمایشــگاه ســوچی 
کار نکرد و در معدود آزمایش هایی که در سال 
1۹2۸ انجام داد دیگر خبری از میمون ها نبود.

ایوانف در سال 1۹۳0 قربانی به اصطالح یکی 
از امواج پاکســازی ها شــد و به اتهام »اقدامات 
ضدانقالبــی« به قزاقســتان تبعید شــد. این 
محکومیــت البته هیچ ارتباطی با آزمایش ها و 
تحقیقات وی نداشت زیرا پلیس مخفی استالین 
در دوران حکومــت وی بخــش بزرگی از الیت 
کشور را بدون آنکه اتهام مشخصی متوجه آنان 
باشد بازداشت کرد. ایوانف دو سال بعد در شهر 

آلمآتی درگذشت.
در ســوچی امــا دانشــمندان خیلــی زود یاد 
گرفتنــد کــه چگونه می تــوان میمون ها را در 
شــرایط آب و هوایی دریای ســیاه و در اسارت 
زنــده نگه داشــت. آن ها بــر روی میمون ها 
آنتی بیوتیک های مختلفی از جمله واکســن ها 
و ســرم های ضد تیفوس و دیفتری را آزمایش 
کردند. دانشــمندان آزمایشگاه سوچی افزون 
بر آن به صورت مشــترک با همکاران خود در 
پروژه فرستادن انسان به فضا، تحقیقات زیادی 
در مورد چگونگی حرکت و فعالیت در شــرایط 
بی وزنــی انجام دادند. با این حال اخبار مربوط 
به آن آزمایشــگاه محرمانه اســتالین همواره 
بــه صــورت محرمانه باقی مانــد و به اطالع 

شهروندان شوروی نرسید.
اتحاد جماهیر شــوروی دچار فروپاشــی شد و 
آرشیوهای محرمانه بارها در اختیار شهروندان 
قــرار گرفت. از جملــه افرادی که توجه زیادی 
به این آرشــیوها نشــان داد، »یرمی پارنوف« 
نویســنده داستان های علمی تخیلی بود که به 
واقعیات تکان دهنده ای در این اســناد دســت 
یافــت. پارنوف بعدها طــی مقاله ای با عنوان 
»اســرار پزشــکی« نوشــت: »نگاهی به این 
اسناد حتی سرسخت ترین و شجاع ترین آدم ها 

را نیز به وحشت می اندازد.«
در پایــان دهــه 1۹۹0 بود که پارنوف به عنوان 
محقق در انستیتوی سوچی مشغول به کار شد 
و در شبکه های متعدد تلویزیونی از رازهای آن 
پروژه اســتالین پرده برداشت. به گفته پارنوف 

هــدف از آن تحقیقــات و آزمایش ها »تولید و 
پرورش برده هایی مطیع و کله پوک برای انجام 
کارهای ســخت و سنگین« بوده است. پارنوف 
آن مخلوقات فناپذیر را »انجمن یاهو« لقب داد 
و ظاهراً این نامگذاری بر اساس رمان کالسیک 
سفرهای گالیور بود. در آن رمان موجوداتی شبه 
انسان به نام »یاهو« برده های موجوداتی شبه 

اسب هستند...
ظاهــراً این پارنوف بود که شــایعه ها در مورد 
آن نامه اســتالین را مورد تائید قرار داد. از قرار 
معلــوم اســتالین طی نامــه ای خطاب به دفتر 
سیاسی حزب از عزم خود برای تولید و پرورش 
لشگر میمون های جنگجو خبر داده بوده است. 
تلویزیــون دولتی روســیه نیز ســاخت و تهیه 
مســتندی به نام »فرانکن اشتاین سرخ« را بر 
عهده گرفت که نام آن در واقع بر اســاس یک 
مســتند دیگر است. به هر ترتیب بر اساس این 
فیلم های مســتند می توان گفت که بر خالف 
شــایعاتی کــه در ســال های دور مطرح بود، 
ایوانف هیچ انســان میمون نمایی پرورش نداد 
و تئوری های توطئه در این مورد بیش از اصل 

داستان بوده است.
اگرچــه اکثر زیست شناســان بر این باور بودند 
که اصواًل انسان و میمون توانایی این را ندارند 
کــه نــوزادی زنده به دنیــا بیاورند، اما در مورد 
تحقیقــات و آزمایش های ایوانف در کوناکری 
اظهارنظری نکرده بودند. نشریات آمریکایی و 
آلمانی و بریتانیایی هم عالقه ای به این موضوع 
نشان ندادند. حتی انتشار روزنوشت های ایوانف 
و نامه های زنان داوطلب شرکت در آن آزمایش 
وحشتناک نیز بازتاب چندانی در مطبوعات این 
کشــورها نداشــت. تنها این نشریه زرد آلمانی 
یعنــی بیلــد بود که نوشــت: »باالخره برنامه 
احمقانه استالین فاش و معلوم شد که دیکتاتور 
شــوروی قصد داشته که انسان های میمون نما 
را بــه جنگ بفرســتد.«بدین ترتیب و با وجود 
همه بی توجهی ها، ایلیا ایوانف ده ها سال پس از 
مرگ بار دیگر شهرتی جهانی یافت، نه به خاطر 
خدمات بی شائبه اش به زیست شناسی بلکه به 

عنوان »فرانکن اشتاین استالین.«
منبع:�اشپیگل �

تاریخ
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طنز

طرح رتبه بندی فرهنگیان

یکی از موضوعاتی که همواره چکش خور ملسی دارد و مثل آلودگی 
هوا، ریز گردها، 
تورم و گرانی، نمره گذاری خودروهای غیر اســتاندارد، چانه زنی خودروســاز و پلیس 

راهور برای نصب کیســه هوا و ... همواره جا برای آچارکشــی دارد و از دولتی به دولت 

دیگــر نقــل مکان می کند، طرح اســطقس دار و پرطمطــراق »رتبه بندی فرهنگیان« 

است که با وجود آبستنی هفت هشت ساله، هنوز بار شیشه اش را زمین نگذاشته است!

البته در دولت مردی که می خواســت همه کارها را یک تنه انجام دهد، این طرح مثل 

مراســم عروســی که مراتبی دارد، همه ســاله با آداب و اصول خاصی، رو نمایی و حلوا 

حلوا می شــد؛ مصاحبه ها و گزارش های مختلفی راجع به آن پخش و منتشــر می شد، بار 

روانی طرح منجر به افزایش قیمت برخی کاالها می شد، فرم های رتبه بندی در طرح ها 

و رنگ بندی مختلف طراحی و در ســایت های دولتی و غیر دولتی به نمایش گذاشــته 

می شدند؛ کلی ساز و دهل از کشور دوست و برادر چین وارد می شد و دادار دودور طرح 

اجرا نشده گوش فلک را کر می کرد، دست آخر یک نفر از اطاق حسابداری وزرات خانه 

بیرون می آمد و به وزیر می گفت: »داداش داری اشتباه می زنیٔ بودجه ای برای اجرای 

این طرح نداریم و فعاًل دســت و بالمان خالی اســت!« وزیر وقت هم لبخندی می زد و 

پوشــه طرح رتبه بندی را داخل کشــو می گذاشت تا افتخار اجرای این طرح سوفسطایی 

و فلک فرســا به وزیر بعدی برسد! 

البته باز هم گلی به گوشه جمال بطحایی وزیر فعلی آموزش و پرورش که فقط در یک 

جمله افاضه فرمودند در بودجه ســال ۹7 اعتباری برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان 

تخصیص نیافته اســت؛ با این وجود امیدواریم با مدیریت منابعی که انجام خواهیم داد، 

بخشی از این طرح را مهر ۹7 اجرا کنیم. ما هم که در طول این سال ها به ادبیات خاص 

مســئوالن اشــراف کامل پیدا کرده ایم و به قولی از تو به یک اشــاره ما هم همه یوسین 

بولت )!( فلذا نیک در می یابیم که این جمالت وزیر به زبان ســاده تر یعنی فعاًل کســی 

کیســه ای برای اجرای طرح رتبه بندی ندوزد. در واقع طرحی که قرار اســت با مدیریت 

منابع، وصله پینه و بودجه آن فراهم شــود، همان بهتر که رونمایی نشــود!

البته نه اینکه خدای ناکرده اصاًل بودجه نباشد. بودجه هست ولی کم است و فقط حقوق 

و پاداش هــای میلیــاردی برخی مدیران را کفاف می دهد. در جریان هســتید که همین 

چنــد روز قبــل 14 مدیــر دولتی پس از دریافت پاداش ۸00 میلیونی دوباره به ســر کار 

برگشتند. البته از حق نگذریم مدیری که به حقوق و پاداش نجومی عادت کرده و حق 

عضویت در هیآت مدیره ها، حق المشــاوره، حق اوقات فراغت فرزندان، حق مأموریت، 

حــق امضاهای طالیی، وام ســفر، وام تعمیر منــزل، تجهیز منزل، تزئین منزل، کارانه، 

یارانه، پاداش های آنچنانی، پورســانت های اینچنانی ؤ  گرفته که نمی تواند مثل من 

معلــم در آژانــس، بنــگاه معامالت ملکی، دارو خانه، ســوپر مارکت، پمپ بنزین، زمین 

کشــاورزی ؤ  کار کند! در ثانی همین که مدیری بعد از بازنشســتگی باز هم قید زن و 

بچه و خانواده را می زند و فداکارانه ردای خدمت به تن می کند تا جامعه از را از تجارب 

ارزنده خود بهره مند سازد، جای دست مریزاد و خدا قوت دارد و کماکان پرچم شایسته 

ســاالری باال است!  رویاهایتان نقره فام ….

وحید حاج سعیدی
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وقتی فاصله از شــجریان تا ساسی 

مانکن است
دم غروب ناگهان ربنای شــجریان بلند شــد. گفتم خدا را شکر باالخره 

پخش کردند. زدم شبکه یک دیدم نیست، زدم شبکه دو نبود، مطمئن 

بودم شــبکه ســه نیست، زدم شــبکه چهار دیدم نیست. در هیچ شبکه 

تلویزیونــی نبــود. رادیوها را هم یکی یکــی گرفتم، نبود. صدا از خانه 

آقــای محمــدی می آمد و فهمیدم خودش ربنا گذاشــته و صدایش را 
بلند کرده است.

در حــال شــنیدن ربنــا بودم کــه زنگ را زدند. آقا ســهیل دم در بود. 

ســالم کردم. روی پیشــانی اش عرق نشسته بود. پریشان حال پرسید: 

می خواهی؟ متوجه نشــدم. به گوشــه کتش اشــاره کرد. چیزی از زیر 

گوشــه کتش برآمده بود. تکرار کرد: می خواهی؟

گفتم: آقا سهیل من کی اهل این کارها بودم؟ شما کی از این زهرماری 

خوردی که دفعه دومت باشد؟ آن هم امروز؟ صدای ربنا را نمی شنوی؟

گفت: زهرماری کدام است؟ بعد یک قوطی کنسرو لوبیا و چند کنسرو 
تن ماهی بیرون آورد.

ســریع کشــیدمش تو. گفتم: مرد حسابی نمی گویی سرت را می برند؟ 

ایــن همه تن ماهی از کجا آورده ای؟

گفــت: یکــی از ســیل زده ها آمده بود. تن ماهــی آورده بود. می گفت 

اوایل تن ماهی زیاد به ما دادند و بعد رفتند و االن که گران شده است 

مجبوریم بفروشــیم بلکه چهارتا وسیله برای خانه بخریم.

به آقا سهیل سپردم چند بسته ماکارونی هم بیاورد. می گفت سیل زده ها 

دارنــد. ماکارونی می دهند لوازم برقی می گیرند.

داشــتیم خداحافظی می کردیم که صدای ربنا هم قطع شــد و از آن 

طرف کوچه صدای »آقامون جنتلمنه« بلند شــد.

آقا سهیل گفت: می بینی؟ در جامعه ای که فاصله از شجریان تا ساسی 

مانکن اســت انتظار داری تن ماهی را زیر کت پنهان نکنیم؟ ســیل 
واقعی این است.

باقی بقایتان

 طنز/ دالیل محکِم طالق های 

امروزی!
دادخواست طالق

ریاست محترم دادگاه خانواده
با سالم و تقدیم احترام

احتراماً به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج که تصویر آن به 

پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ معلوم ازدواج نموده که حاصلی 

دربرنداشته است؛ بنا به اظهارات موکل دالیل طالق به این شرح است:

زوج  آشــنایی  عــدم  با 1- 
فضــای اینســتا حتــی در 
حــد ارســال عکس های 
خصوصی و طرح سؤاالت 
بســیار که در نهایت منجر 
به پرت کردن گوشــی و 

آســفالت شــدن ذوق 
زوجه می شود؛ این در 
حالی اســت که بنا به 

اظهــارات زوجه از 
جشــن عروسی 

خودشان هیچ فیلم و عکسی 
نداشته و زوج ادعا می کند اصاًل در آن زمان 

دوربین اختراع نشده بود که عکس و فیلم داشته باشند.

2- رفتار شــنیع زوج در شــکنجه همســر با استفاده از درخواست شام، در 

حالی که زوجه در رژیم است، منجر به تنفر زوجه گردیده تا حدی که چند 

کیلو همین طوری وزن کم کرده اند.

۳- عدم توجه به نیازهای عاطفی زوجه از قبیل تعریف نکردن از خال کاشته 

شده در سمت چپ لب، تحمل زندگی را برای موکل سخت نموده و این 

بی توجهی به قدری شدید است که بعد از عمل جراحی بینی و فک، زوج 

ادعا کرده که همسرش را نمی شناسد و با جیغ از دست او متواری شده است.

4- ذخیره شدن اسم زوجه به نام اصلی درگوشی همسر در حالیکه خود 

زوجه اســم خــودش را فراموش کرده و 

عادت داشــت به او »عچقم« گفته 

شــود؛ ایــن موضــوع موجب تنفر 

شــدید زوجه گردیــده و زندگی با 

وی را غیرقابــل تحمل ســاخته به 

نحوی که حاضر است با بذل 5 سکه 

از 1۹14 ســکه مهریه اش، خود 

را مطلقــه نماید.نظــر به مراتب 

فوق، رســیدگی و صدور حکم 

شایســته مبنی بر طالق مورد 
تمنا می باشد.

رضا ساکی

سمیه قربانی

طنز
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کاریکاتور
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مسیر��500.000تومانی�در�تهران!���
انتشار گزارشی درباره دریافت کرایه بیش از 500هزار تومانی حمل جسد توسط آمبوالنس های بهشت زهرا)س( که به یکی از موضوعات جنجالی شبکه های اجتماعی 

تبدیل شد، سوژه کارتون مهدی عزیزی در خبرگزاری خبرآنالین شد.

کاریکاتور
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کافه کتاب

کتاب شــور زندگی  داســتان پرماجرای زندگی ون گوگ، نقاش 
هلندی اســت. کتابی ارزشــمند و فوق العاده خواندنی از ایروینگ 
اســتون اســت که از سوی نشر نشانه در اختیار عالقه مندان قرار 
داده شــده اســت.در واقع این کتاب بیوگرافی ونســان ون گوگ 
در قالب داســتانی کالســیک اســت. تاکنون هیچ هنرمندی به 
اندازه ون گوگ تحت تأثیر تمایل شــدید خود به خالقیت، چنین 
بی رحمانــه بــه پیــش نتازیده و یا تا به این حد از ســطحی ترین 
خوشی های زندگی بشری محروم نگشته است. کتاب شور زندگی 
داســتان نقاش نابغه ای اســت که زندگی اش کشمکشی بی وقفه 

علیه فقر، ســرخوردگی، جنون و نومیدی بود.
در قســمتی از متن پشت جلد کتاب آمده است:

 در این کتاب ون گوگ نقاش نه تنها به عنوان یک هنرمند مطرح 
می شــود بلکه به عنوان شــخصیتی که زندگی پرآشوب، پر تکاپو 
و پر عذابش را در قالب داستانی مملو از شور و احساس و عاطفه 

ارائــه می کندآنچه نمونه اش را در کمتر زمانی می توان یافت.
مشخصات کتاب

 کتاب شور زندگی
 نویسنده: ایروینگ استون

 ترجمه: مارینا بنیاتیان
 انتشارات: نشانه

 تعداد صفحات: 725
 قیمــت چاپ چهارم: ۳6000 تومان

ســمفونی مردگان اثر عباس معروفی، کتابی اســت بسیار ستوده 
شــده و از ماندگارترین کتاب های ادبیات ایران است.

این کتاب در سال 2001، برنده جایزه بنیاد انتشارات ادبی فلسفی 
ســورکامپ شده اســت. همچنین هفته نامه دی ولت سویس در 

مورد رمان ســمفونی مردگان گفته است:
 قبل از هر چیز باید گفت که سمفونی مردگان یک شاهکار است.

در قســمتی از پشت جلد این رمان آمده است:
سمفونی مردگان رمان بسیار ستوده شده عباس معروفی، حکایت 
شــوربختی مردمانی اســت که مرگی مدام را بر دوش می کشند و 

در جنون ادامه می یابند، در وصف این رمان بســیار نوشــته اند و 
بسیار خواهند نوشت.

مشخصات کتاب
 کتاب سمفونی مردگان

 نویسنده: عباس معروفی
 انتشارات: ققنوس

 تعداد صفحات: ۳50
 چاپ بیســت و پنجم  5500 نسخه

 قیمت: 1۸000 تومان

کتاب شــب های روشن با عنوان اصلی  Belye Nochi یک 
داستان عاشقانه از خاطرات یک رؤیاپرداز است. داستان این رمان 
کوتاه هم مانند بیشــتر داســتان های داستایفسکی از زندگی خود 
او مایه گرفته اســت. داستانی که اگر زندگی نامه داستایفسکی را 

خوانده باشــید، می دانید به نحوی زندگی اش کرده است.
عنوان کتاب به یک پدیده فیزیکی اشــاره دارد. در تابســتان، در 
نواحی شمالی کره زمین نزدیک به قطب شمال، به علت زیادی 
عرض جغرافیایی شب تا صبح هوا مثل آغاز غروب روشن است.

ســروش حبیبــی همانند کتاب ابلــه و کتاب همزاد، از این کتاب 

هم ترجمه بسیار خوبی تقدیم مخاطب می کند. پشت جلد کتاب 
شــب های روشن قسمتی از متن کتاب آمده است:

مشخصات کتاب
 کتاب شب های روشن

 نویسنده: فئودور داستایفسکی
 ترجمه: سروش حبیبی

 انتشارات: ماهی
 تعداد صفحات: 112

 قیمــت چــاپ 27-امٔ  تابســتان ۹7: 
7000 تومان

کتاب شور زندگی

سمفونی مردگان 

شب های روشن
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 Homo انسان خداگونه - تاریخ مختصر آینده  با عنوان انگلیسی
Deus: A Brief History of Tomorrow کتابی در 
ادامه کتاب انســان خردمند اثر یووال نوح هراری اســت. انسان 
خردمند نشــان داد که از کجا آمده ایم و انســان خداگونه نشــان 

می دهد که به کجا می رویم.
این اثر یووال نوح هراری نیز، درســت مانند انســان خردمند، با 
استقبال بسیار زیادی روبه رو شد و همواره در لیست پرفروش ترین 
کتاب ها قرار گرفته است. در ایران هم چند روز پس از چاپ اول 
در تیرماه ۹7 )با شمارگان 2200 نسخه( چاپ دوم آن منتشر شد.

دکتر یووال نوح هراری از دانشگاه آکسفورد دکترای تاریخ دارد 
و در دانشگاه بیت المقدس تاریخ جهان تدریس می کند. بیش از 
65000 نفر در دوره اینترنتی تدریس تاریخ مختصر بشر او ثبت 

نام کرده اند. کتاب انســان خردمند او که در ســال 2015 انتشــار 
یافــت بــه یک پدیده بین المللی تبدیل شــد و آن را به 40 زبان 

ترجمه کرده اند.
مشخصات کتاب

 عنوان اصلی: انسان خداگونه
 عنــوان فرعی: تاریخ مختصر آینده

 نویسنده: یووال نوح هراری
 ترجمه: زهرا عالی

 انتشارات: نو
 تعداد صفحات: 552

 قیمت چاپ اول - تابســتان 1۳۹7: 
64000 تومان- جلد گالینگور

رمان »بیســت« نوشــته ریچارد بیرد با ترجمه نیما ملک محمدی 
اثری قابل تأمل برای معرفی بیشتر این نویسنده به ایرانی هاست.

مترج در پیشــگفتار رمان به معرفی مختصری از نویســنده و اثرش 
می پردازد که به شرح زیر است:

»ریچارد بیرد، نویسنده معاصر انگلیسی و متولد 1۹67، در دانشگاه 
کمبریج تحصیل کرده و در شهرهایی چون توکیو، پاریس، هنگ کنگ 
و استراسبورگ اقامت داشته است. از بیرد تاکنون چهار رمان و چند 
اثر غیرداستانی منتشر شده است. کتاب حاضر نخستین رمان ریچارد 
بیرد اســت که در ســال 1۹۹6 منتشر شده. بیرد در اغلب رمان های 
خــود تحت تاثیــر آموزه های گروه اولیپو )کارگاه ادبیات بالقوه( قرار 
دارد.در ســال 1۹60 ریمون کنو و فرانســوالو لیونه گروه اولیپو را در 
پاریس پایه گذاری کردند، برمبنای تحمیل محدودیت های اختیاری 
خودخواسته به نویسنده با هدف دست یابی به فرم ها و الگوهای بدیع 
نوشتاری. ریمون کنو در مقاله ای تحت عنوان »ادبیات بالقوه«، هدف 
اعضای اولیپو را »پیشــنهاد ســاختارهای جدیدی به نویسندگان« 
می خواند، ســاختارهایی که هرچند ظاهری مکانیکی و مصنوعی 
دارند، در نهایت به جهت دهی خالقیت نویســنده می انجامند. کنو 
در جایــی دیگــر، اعضای اولیپو را به موش هایی تشــبیه می کند در 
تالش برای فرار از هزارتویی که خودساخته اند. از معروف ترین آثار 
اولیپویی می توان به رمان یک ناپدیدشدگی نوشته ژرژ پرک اشاره 
کرد که بدون اســتفاده از حرف e )پربســامدترین حرف در زبان 

فرانسه( نوشته شده است.
بیرد هم در رمان خود برای ایجاد الگویی مشابه ذهن فرِد معتاد به 
سیگار، به محدودیت های ساختاری و خوخواسته اولیپویی متوسل 
می شود. این رمان شرح بیست روِز نخست تالش گرگوری سیمپسون 

برای ترک ســیگار پس از کشــیدن 
بیســت نخ ســیگار در روز به مدت ده 
سال است. راوی تصمیم می گیرد هر 
بار که هوس سیگار می کند با نوشتن 
دســت های خود را مشغول نگه دارد و 
چون گرگوری تنها مواقعی که هوس 
ســیگار می کند دست به قلم می برد، 

هرچیری که می نویســد در نهایت به ســیگار ارتباط پیدا می کند. به 
گفتــه بیرد، این محدودیت هــای مضمونی و نیز بازی ای فرمال با 
عدد بیســت، در نهایت بازتابی از محدودیت های مشابهی است که 
اعتیاد به سیگار بر رزندگی فرد سیگاری تحمیل می کند.از دیگر آثار 
ریچارد بیرد می توان به رمان های دمشــق )1۹۹۸(، کارتونی است 
)2000( و اســتخوان های خشکیده )2004( اشاره کرد.«بخشی از 
متن کتاب: تنها چیز کشیدنی موجود در خانه همان سیگاری بود که 
آن بــار از جولیــن گرفته بودم. آن را در جعبه ابزار فلزی اندازه گیری 
هلیکس اَم گذاشته بودم، بین دو جفت پرگار و کنار مدادهای نوک تیز 
اچ بی. چمدان هایم را باز کرده بودم و جولین اشــتباه می کرد، چون 
به جای ترحم به خود تنها جوراب و شــلوار و تی شــرت و پولوور، 
رمان های جلد مقوایی و یک زیرسیگاری کارج، جامدادی هلیکس 
و یک جفت کتانی در آن ها پیدا کردم. هنوز هیچ کدامشان را بیرون 
نچیده بودم چون راهی نیویورک بودم: حداکثر تا دو هفته دیگر. در 
این میان، لباس ها همه جا پخش وپال بود، نیمی بیرون و نیمی درون 
چمدان های درباز.»بیســت« رمان ]ترک[ ســیگار، اثر ریچارد بیرد 
با ترجمه نیما ملک محمدی در ۳11 صفحه با تیراژ 1000 نســخه 
به بهای 47 هزار تومان از سوی نشر چشمه راهی بازار کتاب شد.

انسان خداگونه

 بیست رمان ترک سیگار

کافه کتاب
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رمز جدول شماره قبل:

رونق تولید

به 3 نفر از خوانندگان محترم که رمز درســت 
جــدول را برای ما پیامک کنند مبلغ یک میلیون 

ریال به صورت نقدی اهدا می شود
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ates by a noteworthy warning; 
if rivals win the election they 
will give such concessions to 
the world and the Palestinians!
What has been mentioned in the 
last two items )1 & 2( on posi-
tions of Israeli parties is based 
on the views of all main parties 
of Israel - Including Likud, la-
bor, Blue & White, New Right, 
Shas, United Right, United To-
rah Judaism, Yisrael Beiteinu 
and Jewish Home (. All of 
which participated in the recent 
election, and won mainstream 
votes. Positions of Arab parties 
and a marginalized Party like 
Meretz - Which is supported 
by many Arabs of Israel - is not 
counted in this analysis.

A quick review of this investi-
gation and its main results can 
demonstrate that no chance for 
change in areas of democracy, 
peace, respecting human rights, 
complying with international 
law and humanitarian law if 
any other party won the elec-
tion. Winning election by some 
could, in fact, create a worse 
atmosphere from this perspec-
tive. Thus, it is fair to conclude 
that Netanyahu is not an excep-
tion in Israeli politics, and his 
party does not represent Israel’s 
ills. They do represent, in fact, 
realties of Israeli Jewish main-
stream. Widespread support of 
anti-liberal and anti-democrat-
ic values by mainstream parties 
demonstrate that this cruel ten-
dency governs almost all parts 
of Israeli society. These results 
can also show that unlike west-
ern democracies, liberal and 
democratic values are not a 
priority for Israeli society. The 
real priority for Israeli society is 
those values that are propagated 
by Jewish ideology of Zionism. 
Hence, it is fair to conclude; as 
far as Israeli society is bond 
by such ideologic dogmas no 
change in governing party in 
Israeli politics can bring any 
significant good to this polity.
Israeli parties’ popular positions 
in the campaign can introduce 
an idea about Israelis and their 
view of the world; abnormal 
level of their opposition to inter-

national consensus and global 
values might be exceptional. It 
is difficult, in deed, to find any 
other population with such re-
cord of opposing international 
standards. One evidence that 
support this claim come from 
the fact that the US unpopular 
and unilateralist president Don-
ald Trump is a popular figure in 
Israeli society. Polls can display 
that he enjoys a level of support 
that is higher than any other 
society in the world including 
the American one. Similar polls 
should be able to show that Is-
raeli society is anti UN more 
than any other in the world. On 
the whole, it is hard to find any 
other people, in the western 
countries, with such record of 
hostility towards liberal and in-
ternational values like human 
rights, democracy, freedom, 
international law and peace.
Results that were offered in 
items No.1 & 2 of this article 
about Israeli parties’ position 
come from a brief study. If such 
results are confirmed by a more 
comprehensive examination, it 
would be able to introduce the 
Israeli society, and not only 
Israeli government, as one of 
the most corrupted societies in 
relation to liberal-democratic 
values. Hence, it is hard to un-
derstand why western media 
insist to catalogue this corrupt-
ed country in the category of 
liberal democracies.
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‘the stone age’. Despite sharp 
criticism of Israel, by inter-
national NGOs, for violating 
the rights of Palestinians in 
Gaza, the illegal and deadly 
siege on the strip, commit-
ting war crimes against Pal-
estinian people and the brutal 
and bloody suppression of 
the March of Return )which 
killed, so far, more than 200 
innocent civilians including 
children, women, nurses and 
journalists(, almost all Israeli 
parties asked for a more vi-
cious policy towards Gaza and 
its people. The leaders of these 
parties promise their support-
ers, without any hesitation, 
that they would take a tougher 
position against Palestinians 
in Gaza if they win the election. 
All parties support Judaizing 
the country at the expense of its 
indigenous residents, and dic-
tating Jewish agenda on other 
citizens of Israel, Muslims and 
Christians alike. In this regard, 
liberal democracy is seen as a 
disturbing bariar, and fascism 
is praised. Israeli former Justice 
Minister’s - Shaked – campaign 
video contains parts that she ar-
ticulates fascism, for her, smells 
like democracy. Every single 
position taken by international 
community on Israel/Palestine 
question was rejected, altogeth-
er, by Israeli political leaders 
in the election campaign. Es-
tablishing a Palestinian state, 

abandoning illegal Jewish set-
tlements, withdrawing from the 
occupied Golan, withdrawing 
from the occupied West Bank 
and East Jerusalem, comply-
ing with international law and 
fulfilling UN mandatory reso-
lutions, all and all are opposed 
by all main figures of Israeli 
politics. Netanyahu promised, 
in the campaign, to annex the 
West Bank illegal settlements 
to Israel.
Positions and statements that 
are avoided by political parties 
- in the campaign - can demon-
strate similar inferences about 
Israeli society: none of the main 
candidates call for strength-
ening democratic values and 

consolidating freedom in Is-
rael. Positions taken by many 
of them, including Shaked›s, 
support kind of undermining 
democracy and limiting free-
dom. None of them asked for 
more respect to human rights 
norms and less violation of 
human rights in Israel. None 
of them called for respect to 
international law and United 
Nations resolutions. The racist 
nation-state law which passed 
in the Israeli Knesset, was not 
opposed by Israeli parties. Is-
raeli crimes in violating Pales-
tinian rights is criticized by no 
Israeli party. Israeli parties not 
only avoid such positions but 
also threatened Israeli elector-
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is taking positions - in areas that voters concern 
- that bring more agreement, more popular sup-
port and consequently more votes. This argument 
explains why political parties are very concerned 
about what people like and also dislike, and why 
they try their best to take positions that are clos-
er to people’s views in election campaigns. For 
this, parties’ positions and statements addressed 
to people in election campaigns is a reliable guide 
about what people, in any given constituency, like 
and what they dislike.
This article is formulated to look at Israeli election 
from this perspective. Based on the mentioned, 

Israeli parties and political leaders were engaged 
– in the last election - in pleasing Israeli public 
opinion by taking positions that they like, and 
avoiding from position they dislike to guaran-
tee the biggest number of votes. Israeli parties, 
like other ones, address almost all matters that 

concern the public to maximize their chance of 
impact. These matters include many subjects – 
including political, cultural as well as economic 
- and cover a long list of voters’ interests. This 
investigation centers only on those positions that 
are related to liberal and democratic values. These 
values are considered the foundation of a genuine 
liberal democracy. For such purpose, positions 
taken by Israeli parties in the recent election cam-
paign are studied, and the results are offered in the 
following two items. The first one deals with those 
positions that are taken publicly, and the second 
one is about those matters that parties choose to 
avoid. These two items may refer to what people 
like and also dislike in Israel.
A significant portion of such positions taken by the 
main chances of Israeli election - and not just Ne-
tanyahu - during the campaign could be classified 
in categories such as racism, human rights viola-
tions, Jewish dictatorship, breaching international 
law, and rejecting international resolutions. Views 
of all major Zionist parties contain cases where 
the ‘Jewish race’ is admired in a way that its rights 
prevail those of other races in the country. Other 
races in the country, Arabs in particular, are cate-
gorized as races with less or no rights to live in the 
‘Jewish state’. Calls - by some party figures - to 
expel this race from the country are heard, repeat-
edly, in the campaign. When it comes to human 
rights, the main candidates compete to support the 
violation of Palestinian rights. They were openly 
proud of their contribution in killing Palestinians. 
Benny Gantz - Netanyahu›s main rival - campaign 
published a video that praise his role - as IDF chief 
of staff - in the deadly attack on Gaza strip in 2014. 
The video, shockingly, counts the death toll of Pal-
estinians during the attack from 1 to 1364 )many 
of them civilians(, considering it, proudly, as an 
achievement for Gantz. The same footage shows 
a large-scale destruction in Gaza caused by the at-
tack to admire Gantz role in bringing Gaza back to 



85 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه1398 / شماره38

Bilingual Economic Monthly  

Israeli parliamentary election – held in last 
April – paved the way for Benjamin Netan-
yahu to become Israel’s prime minister for the 
fifth time, breaking the record in the ‘Jewish 
state’. This election and its results were at the 
centre of much media analysis in the world 
in general, Western countries in particular. A 
western view of Israel is dominated on the 
bulk of such analyses, at least, in one way.
The western countries used – for a reason or 
another - to look at Israel as a liberal democ-
racy similar to those that govern their democ-
racies. From this view point, in Israel – like 
other western countries – different political 
tendencies of a modern society - left, right and 
centre – are competing in a fair and free elec-
tion. It happens, although rarely, that certain 
parties – and personalities – with anti-liberal 
or anti-democratic agenda use, successfully, 
a democratic process to come to power. This 
possibility in liberal democracies explains 
what is happening in Israel for many in the 
Western media. For them, it is mainly a bad 
luck that an ugly duck has hatched from Jew-
ish gorgeous eggs. On their view, the result 
could be completely different if another egg 
was hatched in that election.
What happened in the recent Israeli election, 

in relation to democratic and liberal values, 
provide one with a proper chance to assess 
the mentioned hypothesis that introduce Is-
rael as a genuine Liberal democracy; in all 
kinds of serious elections, parties involved 
in the election try to win the biggest number 
of votes. A straight path to realize this goal 

Israel Elections: A true mirror of 
its Liberal Democracy

By: Seyed Hadi Borhani
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administration’s unilateral 
withdrawal from the JCPOA 
and efforts to reduce Iranian 
oil exports to zero. Russia, 
China, Turkey and India have 
also criticized US policies as 
undermining multilateral 
non-proliferation efforts and 
seeking to coerce the interna-
tional community.
In his interview with Fox, 
Zarif sought to appeal over the 
heads of President Trump’s 
advisers and warned the US 
leader not to be dragged into 
an unwanted war with Iran. 
Speaking to Al Jazeera, Zarif 
tailored his message to a re-
gional audience. He said that 
the fate of Iran and the region 
is intertwined and Iran seeks 
peace and dialogue with all 
regional countries. He de-
scribed US sanctions as ille-
gal and a form of “economic 
terrorism” that does not serve 
regional interests but only 
those of Israel and its part-
ners among a “Team B” that 
includes the crown princes of 
Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates. Recogniz-
ing regional sensitivity to 
the notion of closing off the 
Strait of Hormuz, Zarif said 
Iran would not threaten the 
security of that chokepoint 
but would respond to any US 
aggression.

Although sanctioning Iran 
has a long history and some 
proponents in the US power 
structure, US critics of the 
Trump administration be-
lieve that current policies will 
neither cause Iran to “surren-
der” nor collapse its regime. 
From an Iranian perspective, 
the use of the term “maxi-
mum pressure” has echoes of 
George W. Bush’s “Axis of 
Evil,” which failed to engen-
der change in Iran’s security 
policies or political structure.
By connecting the issue of 
sanctions to national securi-
ty and fears of disorder and 
state collapse, the Iranian 
government has been able to 
strengthen the logic of resist-
ance against Trump’s policy. 
The US has hurt its case further 
by allying with Israel and the 
authoritarian regimes of Saudi 
Arabia and the UAE.
In announcing May 8 that it 
would no longer observe sev-
eral limitations on its nuclear 
program, Iranian officials have 
decided to confront the “max-
imum pressure” campaign 
initially by beginning a “soft” 
diplomatic step based on arti-
cles 26 and 36 of the JCPOA. 
Iran’s hope is that the remain-
ing members of the deal, espe-
cially the European countries, 
take the matter seriously and 

find a viable means of trading 
with Iran. If this doesn’t hap-
pen, Iran will take the second 
step including enriching ura-
nium beyond 3.6 percent and 
redesigning the Arak heavy 
water nuclear plant, which 
can produce plutonium, an-
other potential fuel for nuclear 
weapons.
If these measures bring no pos-
itive results for Iran, a “hard” 
reaction could entail outright 
withdrawal from the JCPOA, 
seeking to reduce Saudi oil ex-
ports by closing Saudi access 
to the Red Sea or stopping and 
inspecting Saudi and Emi-
rati oil tankers in the Persian 
Gulf. This would lead to much 
higher oil prices, something 
the Trump administration has 
sought to avoid.
Benefiting from regional lev-
erage has always been consid-
ered a means to deter threats 
to Iran. Yet, the moderate gov-
ernment of Iran is still seeking 
diplomatic solutions to region-
al tensions if the opportunity 
presents itself. So far, the Euro-
pean countries have presented 
no actual measures to relieve 
the sanctions constraints. Also, 
the Trump administration has 
shown no inclination to equal-
ly engage with Iran. With Iran’s 
new measures, circumstances 
could change.
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Reduction of Iran’s
 Commitments Meant to Save Nuclear Deal

By Kayhan Barzegar

Reduction of Iran’s Commitments Meant to 
Save Nuclear Deal
Iran’s recent move to stop implementing some 
of its commitments under the 2015 nuclear 
deal with world powers is indeed meant to 
save the deal, not to kill it.
On May 8, 2019, the anniversary of the US 
withdrawal from the Joint Comprehensive 
Plan of Action )JCPOA(, Iran announced 
that it is no longer committed to parts of the 
nuclear deal with world powers. The Iranian 
government acted under tremendous domes-
tic pressure because its compliance neither 
removed economic sanctions nor the security 
threats Iran faces.
Iran’s action, however, is a last-ditch effort to 
save the deal. It is meant to put pressure on the 
remaining parties of the JCPOA — Europe, 
Russia and China — to find workable financial 
and trading mechanisms for easing sanctions 
constraints. It is also a diplomatic warning to 
the United States that its “maximum pressure” 
policy will not alter Iran’s strategic decision 
to “resist” White House provocations and that 
Iran has measures in hand to confront US pol-
icies.
The Iranian actions were more modest than 
some of the options previewed in New York 
last month by Iranian Foreign Minister Mo-

hammad Javad Zarif. Zarif aimed his remarks 
at both foreign and domestic audiences, thus 
preparing the ground for announcing Iran’s 
decision.
His media appearances, which included inter-
views with outlets as disparate as Fox News 
and Al Jazeera, were intended to warn Ameri-
cans and Iran’s adversaries in the Middle East 
that the Trump administration’s coercive pol-
icies would inevitably produce a negative re-
action. Among the potential results: increased 
instability, including sectarian conflict and a 
rising tide of refugees, and diminished inter-
national energy security.
Zarif was also addressing a domestic audi-
ence, seeking to build unity among different 
political trends and policy-making institu-
tions inside Iran. His message was that it is 
necessary to resist US terms for a “better” 
deal, which aim to change Iran’s regional and 
missile policy, thus weakening its deterrent 
strength.
In Washington, Iran is vastly outspent by lob-
byists for Israel and Persian Gulf Arab gov-
ernments. However, efforts by Trump advis-
ers to sound the alarm at purported Iranian 
threats are meeting with considerable skepti-
cism among foreign policy elites. In Europe, 
meanwhile, governments oppose the Trump 
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