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اﯾﺮانﺧﻮدرو ﯾﺎ ﮔﺮانﺧﻮدرو؟!

رﯾﺶﻫﺎﯾﺖ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
ﻣﺒﺎدا وارد ورزﺷﮕﺎه ﺷﻮی

1

ﺟﻮان ﺑﯿﺴﺖوﻧﻪﺳﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮش دﻧﯿﺎ را ﺗﮑﺎن داد

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدی از ﺗﻼش ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ
ﺑــﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﺎﮐﺸﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧــﺪان در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮد ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ
ﺻﺎﺑﺮ اﻻﺷﮑﺮ ﻧﺎم دارد ،ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖوﻧﻪﺳﺎﻟﻪ
ﮐﻪ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﻧﻮار ﻏﺰه ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﻀﺎﻋﺘﺶ ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﭼﻬﺮهای ﺗﺎزه
از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن داد.
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ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮوف
و ﻫﻤﺴﺮش

ﺻــﺮاط ﻧﯿﻮز ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷــﺮوع ﺑﺎزی
ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و اﻟﺠﺰﯾﺮه،ﻣﺤﺴﻦ
اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ داﺷــﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش
وارد ورزﺷﮕﺎه آزادی ﺷﻮد .ﻫﻤﺴﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ رﯾــﺶ و ﺳﺒﯿﻞ ﻗﺼﺪ داﺷــﺖ ﺑﺎ
ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺮداﻧﻪ وارد ورزﺷﮕﺎه آزادی ﺷﻮد اﻣﺎ
ﺑﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﮕﺎن وﯾــﮋه ،اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
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اﺳﺘﺎد ﻣﺮد ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ

ﻣﺸﻬﺪ

ﺍﻣﺮﻭﺯ ١٢

ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪی -ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮانﺧﻮدرو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﭘﮋو را ﮔﺮان ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮانﮐﺮدنﻫﺎ
آنﻗﺪر ﺑﻪ دﻫﺎن آنﻫﺎ ﻣﺰه داد ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺧﻮدرو دﻧﺎ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ :ﻗﯿﻤﺖ ﺧــﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ۱۹/۵
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﯾﺪ.
ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻨﺼﻒ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺣﻠﺐ ﺷﺎﻧﺰدهﮐﯿﻠﻮﯾﯽ روﻏﻦ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ
ﭘﯿﺶ ۶۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎنﺑﻮد؛ﺣﺎﻻﺷﺪه۹۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن.
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ۵۰درﺻﺪ ﮔﺮان
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮدرو ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ۵۰درﺻﺪ ﮔﺮان ﺷﻮد،
ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو دﻧﺎ :ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﺮا دﻧﺎ
ﮔﺮان ﺷﺪ؟ ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .دﻧﺎ آن ﻗﺪر
ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺼﺎدف
ﮐﺮد ،دﻧﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻧﺪﯾﺪ وﻟﯽ از آن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ آﻫﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻗﺒﺮﮐﻦ :ﺷﻤﺎ اﻻن ﻗﺒﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺮﯾﺪ
ﮔــﺮان ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﭘﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ وﺳﺎﯾﻞ
ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮد ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻮی ﺻﻒ ﺧﻮدرو :ﻫﺮﻗﺪر ﻫﻢ ﮔﺮان ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻦ ﺗﻮی ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽروم.
ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی راﺿــﯽ :ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺧﻮدروی
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ دارد .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﭼﻨﺪ روز ﺗﻮی آﻓﺘﺎب ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﮔﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮوﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﺮوش :ﮐﺎش ﺑﺎ ﺧﻮدرو داﺧﻠﯽ،
ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن داﺧﻠﯽ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮوم ﻣﺠﺎﻧﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدرو داﺧﻠﯽ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯽروم
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﺑﺪﻫﻢ و ﻗﻄﻌﻪای از آن را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ.
ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی راﺿﯽ دﯾﮕﺮ :وای ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺷﻤﺎ
از اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﻦ ﯾﮏ
ﺧﻮدرو ﻗﺴﻄﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪم ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن
روز اول ،ﭼــﺮاغ ﭼﮏ آن روﺷــﻦ ﺑــﻮد .وﻗﺘﯽ رﻓﺘﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮدی
ﭼﮑﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داده اﯾـــﺪ اﯾــﻦ ﻃــﻮری
اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺟﺎی ﭼﮏ را ﭘﺮ ﮐﺮدم ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﺮاغ

ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺮام

ﺑــﻪﺗــﺎزﮔــﯽ اﺗــﻔــﺎﻗــﯽ ﺟــﺎﻟــﺐ در ﯾــﮑــﯽ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺟﻠﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮوس ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر
داﻧﺸﮕﺎه ،ﮐﻮدﮐﯽ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
در ﺣﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺑــﺮوس ﺟﺎﻧﺴﻮن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳــﯽ ان ان
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی
ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﻼس ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارم ،ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ
ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺣﺪ رﺳﺎﻧﻪای ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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ﻣﮑﺚ

 ۷۶درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ

روﺷﻦ ﺑﻮد .دوﺑــﺎره رﻓﺘﻢ و ﺳﺆال ﮐــﺮدم .ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﺑﻪ اﯾــﻦ ﻋﻠﺖ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﯾــﺎدم ﻧــﺮود ﭼﮏ ﺑﻌﺪی را
ﭘــﺎس ﮐﻨﻢ .ﺗــﺎزه وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﮏ ﻫﺎی ﺧــﻮدرو
را ﭘــﺎس ﮐــﺮدم ،ﺑــﺎز ﻫﻢ ﭼــﺮاغ ﭼﮏ روﺷــﻦ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪا ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﻪ اﯾــﻦ ﻋﻠﺖ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭼﮏ داده ام .اﯾﺮان ﺧﻮدرو!
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﮐــﻪ ﻧــﻤــﯽ ﮔــﺬاری ﭼﮏ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ!
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﻮﯾﺶ ﻧﺨﺮﯾﺪن ﺧﻮدرو ﺻﻔﺮ:
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﭘﻮﯾﺶ ﻧﺨﺮﯾﺪن ﺧــﻮدرو ﺻﻔﺮ
را ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ دارﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ
آنﻗﺪر ﻓﺮت و ﻓﺮت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻗﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪن را ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﺻﻼ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎﺑﺎ!
ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان ﻧﺎﻗﻼ :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺪر
ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻧﮑﺮد .ﻣﺜﻼ ﺧﻮدرو را ﮔﺮان
ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ وﻟﯽ در ﻋﻮض از ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروش
را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻋﻮارض ﺧﺮوج از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدرو
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﻢ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﻋﻮارض
ﺧﺮوج از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دوﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺳﻪﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ واﻗﻊﮔﺮا :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣــﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑــﺎزار ﻃﻼ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﺣﻠﺐ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ ﻫﻢ
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﺣﻠﺐ ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ،را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻠﺐﻫﺎی ﭼﻬﺎرﭼﺮخ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺧﻮدروﺳﺎز :در اﺻﻞ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ  ۱۰درﺻﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان
ﻗﯿﻤﺖ را ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،اول ۱۰
درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دادﯾﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺧﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ  ۱۰درﺻﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ،دوﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ را  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
دادﯾــﻢ ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎﯾﻤﺎن اﺧﺘﻼﻟﯽ ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑــﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ :ز اﯾﻦ ﭘﺲ
ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ»ﺧﻮدروﮔﺮانﺷﺪ«؛ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ»ﺧﻮدروﮔﺮانﺗﺮ
ﺷﺪ«.
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ﺛﺒﺖ ﮐــﺮد .اﯾــﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾــﻪ ﮐﺮم
درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،دﻗﯿﻘﺎ  ۷۳/۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
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ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ دﻧﯿﺎ ،اﯾــﻦ دﺳــﺮ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،و ﺑﻘﯿﻪ آن در ﯾﮏ روﺳﺘﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ.
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زﻧﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﺎﯾﺎن ﮐﻪ در ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻣﻪ و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺑﻠﻨﺪ ﺧــﻮد ﺷﻬﺮت دارﻧـــﺪ .دور ﮔــﺮدن اﯾﻦ
زﻧﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﻨﺲ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ  ۲۵ﻋﺪد و ﻃﻮل ﮔﺮدن آنﻫﺎ
ﺑﻪ  ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر -در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎم ﺧﻮدش و
ﭼﻬﺮه ﻫﻤﺴﺮش ﻓﺎش ﻧﺸﻮد ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه آزادی وارد ﺷﻮد و
دﯾﺪار ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻢ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه وارد ﺷﻮد
وﮔﺮﻧﻪ ﺻﺮف ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺻﻮرت وی ﺑﺎ دﺳﺖ
و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮی اﺳﺘﻮریﻫﺎ ﺟﻮاب داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﻻن اوﺿﺎع ﯾﮏ ﺟﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ رﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﺮوی ورزﺷﮕﺎه،
ﺗﻮی ﮔﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﻧﻔﺮی ﯾﮏ ﺑﺎر رﯾﺶ
ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺷﻤﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﯽ و وارد
ورزﺷﮕﺎه ﺷﻮی .ﺧﺐ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﯾﮏ ﺟﻮری ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮش رﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ
از رﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه و ﺷﮏ
ﻫﻤﻪ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯽ ﯾﮏﻟﻘﻤﻪدرﻣﯿﺎن از
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪات ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮی و ﺗﺎ ﺗﻮی آﺳﺎﻧﺴﻮر
و ﺗﻮی اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻫﯽ اﺳﺘﻮری ﺑﮕﺬاری و ﺑﻪ
ﻓﺎﻟﻮﺋﺮﻫﺎﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﯽ» :ﻋﺸﻘﺎ ،ﭼﻄﻮرﯾﻦ؟!
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﻢ وارد ﻧﺸﯿﻦ!«
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎلﻫﺎ و ﺟﻮش ﻫﺎی
ﺻــﻮرﺗــﺘــﺎن را ﻫــﻢ ﺣﻔﻆ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺎد
اﺳﮑﻨﺪری ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻤﺘﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻟﻮ ﻣﯽروﯾﺪ.
اﻣــﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣــﯽ رود ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﻮع
ﺟﺪﯾﺪی از ﮔﺮﯾﻢ دارد وارد آراﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد
و آن آراﯾﺶ ورزﺷﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .اﻻن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ آن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐــﻪ از آن ﻫــﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾــﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﯾﻦﺷﮑﻠﯽ وارد ورزﺷﮕﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن
ﻫﯿﭻﮐﺲ آدم را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ.
ﺗﻮی اﯾﻦ دوره و زﻣﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪی
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻮﺿﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪﻣﺴﺌﻮﻻندراﯾﻦﺑﺎرهﻫﻢﮐﻢﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪو
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻗﻮل دادهاﻧﺪ از ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ
ﭼﻬﺮهﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﺣﻞ
ﺷﻮد .واﻗﻌﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ از
اﯾﻦ ور ﻣﺴﺌﻠﻪ اﮔﺮ ﺷﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی
دیانای ﻫﻢ ورودی ورزﺷﮕﺎه ﺑﮕﺬارﻧﺪ اﻣﺎ
از آن ور ﻗﻀﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺎ از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ.

آرﯾــﺎ ﺑــﯽ رﯾــﺎ -اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮔﻔﺖ:
»ﻫﻨﻮر ﭘــﻮل ﻫــﺎی ﻣــﺮدم در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎﺳﺖ «.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
اﻟــﻒ .اﯾــﻦ زﻟــﺰﻟــﻪ ﮐــﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
زﻟﺰﻟﻪزدهﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ اﻻن ﻫﺮﻃﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن
را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻻﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺧﯿﻠﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎ را در ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ اﯾﻦﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﺑﺪی اﻓﺘﺎد ،آنﻫﺎ
را ﺧﺮج ﮐﻨﻨﺪ.
ب .ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻫﺪف
ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮوﻗﺖ ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن
دﭼﺎر زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﯿﻞ و ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ و  ...ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ آن
ﭘﻮل ،ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺮی ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم زﻟﺰﻟﻪزده ﺑﺎ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑــﺮود و ﺷﺎدﻣﺎن
ﺷﻮﻧﺪ.
ج .ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ ﮐﻼ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن ﺧﻮب
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻬﺎرﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻤﺰدش ﺑﺮای آنﻫﺎ وارﯾﺰ ﺷﻮد .ﺑﺪ
ﺑﻪ دﻟﺘﺎن راه ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﺎ آن ﭘﻮلﻫﺎ ﻗﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻻن در ﺣﺎل
ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻮل ﻣﺮدم
زﻟﺰﻟﻪزده را ﺑﻬﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.
د .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ ﻣﻐﺰﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن
ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺎل
و دﻻر و  ...ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
زﻟﺰﻟﻪ زده ﻫﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ای اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ارزش ﭘﻮﻟﺸﺎن ﺣﻔﻆ ﺷــﻮد؛ ﻣﺜﻼ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪ زده ﻫﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ وﯾﻼ در دﺑﯽ
و ...ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮور ،آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻓﺮوﺧﺖ و ﺧﺮج زﻟﺰﻟﻪزدهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫـــ  .ﭼــﺮا اﻟــﮑــﯽ ﺟــﻮﺳــﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺎ
ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد روزاﻧــﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗــﻮﻣــﺎن ﮐــﺎرتﺑــﻪﮐــﺎرت ﮐــﺮد .ﯾﮏ
ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ آنﻗﺪر وﻗﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﺮروز ﺑﺮود
ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪزدهﻫﺎ وارﯾﺰ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه آنﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻠﯿﺎردﺑﺎزیﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

