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مقدمه
استداللی برای کنجکاو بودن

مسعود خوانساری 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

مدیر مسئول ماهنامه آینده نگر

چه چیزی دانشــمندان، اقتصاددانان و روزنامه نــگاران را به هم  پیوند می دهد؟ 
مسلمًا پاســخ کنجکاوی اســت. همگی آن ها می خواهند چیزهای بیشتری در 
مورد جهان کشــف کنند. اما کنجکاوی آن ها ناشــی از چیزی فراتر از گرایش 
صرف به درک شــرایط موجود اســت. گذشــته از این، این افــراد می خواهند 
مکانیســم های اساسی را که بیان کننده چگونگی شــرایط موجود هستند، درک 
کنند تــا بتوانند رویدادهــای آینــده را پیش گویی، پیش بینی یا تشــریح کنند. 
دانشمندان می خواهند نظریه های جدیدی ارائه کنند که درک آن ها  از واقعیت را 
عمیق تر کند. اقتصاددانان می خواهند درک خود را از مبادالت زیربنایی جوامع 
بشری بهبود ببخشند. روزنامه نگاران در پی خلق روایت هایی هستند که به مردم 
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کمک کند تا از مسائل جاری سر در بیاورند.  
همه آن ها، به  طور مداوم، در حال جمع آوری شواهدی هستند، نظریه هایی را 
مطــرح می کننــد و راه های جدیدی را برای دســت یابی به اهدافشــان آزمایش 
می کنند. در همه این حوزه ها، کنجکاوی، نه تنها مفید است، بلکه حیاتی است؛ 
یک میل یا در حقیقت عطشی برای کشــف چیزهای جدید و ناشناخته است. 
جای تعجب نیست که آن را شهوت ذهن۱ می نامند. کنجکاوی با بررسی حدود 
آن چه شناخته شده اســت، باعث ایجاد انگیزه برای جمع آوری مواد اولیه بیشتر 

برای تجزیه و تحلیل می شود.
متأسفانه در ســال های اخیر، روش اطالعات محور و مبتنی بر شواهد برای 
دیدن دنیای پیرامون زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. در عصر »پسا حقیقت«۲ 
علم به ســخره گرفته می شــود، حقیقت امری انتخابی است )یا توسط »حقایق 
جایگزین«۳ به چالش کشیده شــود( و واقعیت می تواند تحریف یا نادیده گرفته 
شود. اما کسی  که خیلی کنجکاو است، می داند که در درازمدت، واقعیت همیشه 
غالب خواهد بود. کنجکاوی می تواند مردم را به سمت درک دقیق تری از جهان 
سوق دهد، اما کسی که اصاًل کنجکاو نیست، می تواند یک جهان بینی تحریف شده 
یا نادرســت را برای مدت طوالنــی حفظ کند و فقط در آن صــورت خود را از 
شواهدی که چشم اندازش را به چالش می کشد، دور می کند. کنجکاوی شاه راهی 
برای رسیدن به حقیقت است. به این ترتیب، کتاب حاضر به سهم خود، موضعش 
را در خصوص نیروهای کنجکاوی، شــواهد و دالیل مشخص می کند. در این 
کتاب تفسیرهای غیرمنتظره و واقعیت های جالب از گزارش های تفسیری مجله 
اکونومیست و نمودارهای روزانه گردآوری شده است. هدف این کتاب این است 
که از طریق یک ســری نمونه های جالب، نشــان دهد چگونــه منطق و داده ها 

1. the lust of the mind
2. post-truth
3. alternative facts
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می توانند مکانیسم های پنهان جهان را آشکار  کنند. چرا تنیس بازان فریاد می زنند؟ 
ارتباط بین آووکادو و جرم چیســت؟ چرا با کمبود شــن مواجه هستیم؟ چگونه 

»فرکینگ« یا »شکست هیدرولیکی« نرخ تولد را افزایش می دهد؟
هر یک از این سؤاالت یک داستان پررمزوراز کوچک است. هر کدام از آن ها 
شما را به چالش می کشد تا مانند محققان تفسیر خودتان را داشته باشید. پس از 
یک یا دو پاراگراف متن، تفســیر می آید و روشــن گری آغاز می شود، یا دقیقًا به 
میزان رضایت بخشی، متوجه می شــوید نظریه شما در واقع همان پاسخ درست 
اســت. عالوه بر این، حاال شما یک جنبه از نحوه عملکرد جهان را بهتر از قبل 

درک می کنید.
امیدواریم ایــن مجموعه حس کنجکاوی خوانندگان را تحریک کند. کتاب 
پیش رو در ۱0 فصل و با تقسیم بندی دقیق سعی کرده که تصویری روشن از جهان 
را پیــش روی مخاطبان قرار دهــد. به خصوص فعاالن اقتصــادی می توانند با 
مطالعه این کتاب، پاســخ بسیاری از سواالت به ظاهر بدیهی را پیدا کنند. کتاب 
»کنجکاوی موشــکافانه« با لحن و زبانی ساده سعی می کند مسائل را تحلیل و 

برای آن ها پاسخ تهیه کند.
الزم به ذکر اســت که موسسه اکونومیست به عنوان یک نهاد معتبر در عرصه 
تحلیل، مطالعه این سواالت را برای فعاالن اقتصادی و تحلیل گران مفید ارزیابی 
کرده اســت. امید آنکه مطالعه اثر پیش رو برای فعاالن اقتصادی در ایران راه گشا 

باشد.





کنجکاوی موشکافانه: 

تفاسیر غیرمنتظره ای که 
شما را به تفکر وامی دارد
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چرا چند  همسری احتمال وقوع جنگ های داخلی را افزایش می دهد؟
هر کجا که چند همسری۱ به  شکل گسترده ای رواج داشته باشد، آشفتگی به  دنبال 
آن می آید. در ۲0 کشــور بسیار ضعیف دنیا، چند همســری وجود دارد. احتمال 
این که این کشور ها به همسایگان خود تجاوز کنند، بسیار زیاد است. در مناطقی 
از کشــور های  هاییتی و اندونزی که چند همسری رواج دارد، آشفتگی بیشتری 
وجود دارد. در سودان جنوبی که از جنگ داخلی رنج می برد، شاید ۴0 درصد از 
ازدواج ها، شــامل چند همسری است. در مطالعه ای که از سوی مدرسه اقتصاد 
لندن انجام شد، رابطه معناداری بین چند همسری و جنگ داخلی به  دست آمد. 

اما چگونه؟
چند همســری تقریبًا همیشه شامل مردان ثروتمندی است که چندین همسر 
دارنــد. اگر ۱0 درصد مــرداِن طبقات باال، هرکدام با چهــار زن ازدواج کند، در 
نتیجه، ۳0 درصد بقیه اصاًل نمی توانند ازدواج کنند. این امر اغلب نه تنها آن ها را 
از نظر جنسی ناامید می کند، بلکه از نظر اجتماعی نیز آن ها را به حاشیه می برد. 
در بسیاری از جوامع سنتی، یک مرد تا زمانی که همسری پیدا نکند و پدر نشود، 
بالغ به  حســاب نمی آید. معمواًل برای به  دست آوردن همسر، مرد می بایست به 
پدِر زن »شــیربها«۲ بپردازد. وقتی تعدد زوجات باعث کاهش تعداد زنان مجرد 
شود، مبلغ شــیربها به شــدت افزایش پیدا می کند. در ســودان جنوبی شیربها 
می تواند هر چیزی، از ۳0 تا ۳00 راس دام باشد که خیلی بیشتر از ثروتی است که 
یک جوان کم سواد بتواند به صورت مشروع جمع کند. بسیاری از مردان مجرد، 
از ســر ناچاری، برای به  دســت آوردن همســر، به اقدامات شــدیدی متوسل 
می شــوند. در سودان جنوبی، مردان مجرد اســلحه به دست می گیرند و از قبیله 
همسایه دام می دزدند. بسیاری از مردم در چنین حمالتی کشته می شوند و بیشتر 

1. polygamy
2. bride price
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دشمنی های خونین از این جا شروع می شود. عالوه بر این،مردان جوان مجردی 
که توانایی مالی ازدواج ندارند، به راحتی به استخدام نیروهای شورشی در می آیند. 
اگر بجنگند، می توانند دســت به غارت بزنند و با غنیمت به دســت آمده ازدواج 
 A&M کنند. در مقاله ای منتشرشده در سال ۲0۱7، والری  هادسون۳ از دانشگاه
تگزاس و هیالری ماتفس۴ از دانشگاه ییل دریافتند که قیمت باالی شیربها یک 
عامل »مهم« اســت که »مــردان جوان را مســتعد حضور در خشــونت های 
سازمان یافته گروهی با اهداف سیاسی می کند«. گروه های جهادی نیز از این امر 
سوءاســتفاده می کنند. یکی از اعضای لشکر طیبه پاکستان که در سال ۲008 به 
بمبئی حمله کرد و ۱66 نفر را کشــت، گفته است او به این سازمان پیوست چون 
این سازمان وعده داده بود که برای ازدواج به خواهر و برادرهایش پول می پردازد. 
گروه هــای رادیکال اســالمی در مصر نیز با هــدِف دادن کمک هزینه ازدواج به 
اعضا، تشکیل شده اند. در شمال نیجریه که چندهمسری رواج دارد، بوکوحرام 

هنوز هم برای نیرو های جدید خود ازدواج های ارزان قیمت ترتیب می دهد. 
در ســطح جهانی، چند همسری رو به کاهش اســت، اما در برخی مناطق 
حمایت از آن در حال افزایش اســت. پس از آن که دیوان عالی آمریکا۵ در ســال 
۲0۱۵ ازدواج هم جنس گرایــان را قانونــی اعالم کرد، برخی افــراد معتقد بودند 
ازدواج های چندگانه باید مورد بعدی باشد. به گفته مؤسسه نظرسنجی گالوپ6، 
نســبت آمریکایی هایی که چند همسری را از نظر اخالقی قابل قبول می دانند، از 
۵ درصــد در ســال ۲006 به ۱7 درصد در ســال ۲0۱7 افزایش یافته اســت. در 
قرقیزســتان، ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه، فعاالن به دنبال احیای 
حق مردان برای چندهمسری هستند. در سال ۲008  الیحه ای در قزاقستان، در 
پی اضافه کردن یک اصالحیه توسط یکی از نمایندگان زن مجلس که چند شوهری 
3. Valerie Hudson 
4. Hilary Matfess
5. America’s Supreme Court
6. Gallup
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)داشتن چند شوهر برای زنان( را نیز مجاز می دانست، شکست خورد. موافقان 
ادعا می کنند چند همسری با دادن جایگزین قانونی برای خیانت به مردان موجب 
افزایش ســازگاری اجتماعی می شــود. اما درگیری ها در جاهایی مانند سودان 

جنوبی، افغانستان و شمال نیجریه چیز دیگری را نشان می دهد.

چرا کمبود ماسه وجود دارد؟
تقاضا برای ماسه بسیار زیاد است. در برخی از نقاط جهان، مردم می خواهند  
دسترسی  بیشتری به این دانه های طالیی داشته باشند. »مافیای ماسه«۱ در هند 
برای اســتخراج و انتقال مواد از مردم محلی استفاده می کند. در مراکش و جزایر 
کاراییب، دزدان در حال خالی کردن ســواحل هستند. علیرغم اینکه حسابرسی 
دقیقی برای استخراج غیرقانونی ماسه امکان پذیر نیست، بی  شک ماسه بیشترین 
ماده استخراج شده در جهان است. به گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل، 
بیش از 8۵ درصد موادی که در ســطح جهان استخراج می شود را ماسه تشکیل 

می دهد. 
شهر های مدرن، با استفاده از ماسه و اغلب روی آن ساخته می شوند. ماسه 
بیشتر در صنعت ساخت وســاز برای تولید بتن و آسفالت به  کار  گرفته می شود.  
نیمــی از تقاضای جهان برای ماســه به چین اختصاص دارد. این نشــان دهنده 
سرعت وحشتناک ساخت وساز در این کشــور است. طبق نظرسنجی سازمان 
زمین شناسی آمریکا۲، بین ســال های ۲0۱۱ تا ۲0۱۳ نسبت مصرف بتن در چین 
)6.6 گیگاتن( بیشــتر از مصرف آمریکا )۴.۵ گیگاتن( در کل قرن بیستم بوده 
 است. ماسه مصرف صنعتی نیز دارد؛ از آن در ساخت شیشه، وسایل الکترونیک 
و کمک به اســتخراج نفت در صنعت شکست هیدرولیکی)فرکینگ(۳ استفاده 

1. Sand mafia 
2. United States Geological survey
3. fraking industry



غیرمنتظره... 23تفاسیر 

می شود. مقادیر زیادی از ماسه برای احیای زمین، به دریا ریخته می شود. برای 
مثال، ســنگاپور از دهه ۱۹60 بیش از ۲0 درصد از خشــکی خود را از این طریق 
توسعه داده است. جزایر مالدیو و کریباتی هم برای حفظ جزایر خود در برابر باال  
آمدن ســطح آب دریا از ماسه استفاده کرده اند. سازمان ملل پیش بینی می کند تا 
سال ۲0۳0، بیش از ۴0 کالن شهر با بیش از ۱0 میلیون سکنه وجود خواهد داشت 
)بیشــتر از ۳۱ کالن شهر در ســال ۲0۱6(، یعنی به مســکن و زیرساخت های 
بیشتری نیاز است. سطح آب دریا نیز همچنان باال خواهد آمد. همه این ها به این 

معناست که تقاضا برای ماسه بیشتر می شود.
با این تفاسیر، چرا وقتی به  نظر می رسد که ماسه به وفور یافت می شود، شاهد 
کمبود آن هستیم؟ مشکل این است که ماسه های کویر بسیار نرم اند و برای خیلی 
از اهداف تجاری قابل استفاده نیستند. ماسه استرالیا به بیابانی دوردست منتقل 
شد تا برج خلیفه دبی ساخته شود. در بیشتر کشورها نیز قوانینی در مورد این که 
از کجا و چه مقدار ماسه می توان استخراج کرد، وجود دارد. اما تقاضای زیاد، به 
تجارت های غیر قانونی پرســود در بسیاری از کشــور هایی که به سرعت در  حال 
توسعه هســتند، منجر شده اســت. درنتیجه، ذخایر موجود با سرعتی بیشتر از 
آن چه باید به صورت طبیعی دوباره ذخیره شوند، استخراج می شوند، که این امر 
به محیط زیست لطمه می زند. الی روبی باعث آلودگی می شود و به تنوع زیستی 
محلی آسیب می رساند، حال آنکه نازک شدن خطوط ساحلی بر ظرفیت سواحل 

در جذب آب و هوای توفانی تأثیر می گذارد. 
خوش بختانه جایگزین هایی برای ماســه وجود دارد؛ آســفالت و بتن قابل 
بازیافت اســت، خانه ها را می توان با کاه و چوب ســاخت و از ِگل می توان برای 
احیای زمین ها اســتفاده کرد. در کشورهای ثروتمند سیاست دولت سبب تغییر 
جهت به ســمت چنین جایگزین هایی می شــود. برای مثال، طبق گفته انجمن 
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محصوالت طبیعی بریتانیا۱، یک سوم از کل مصالح ساختمانی مورد استفاده در 
بریتانیا در ســال ۲0۱۴، بازیافتی بوده است. ســنگاپور قصد دارد در پروژه های 
بعدی احیای زمین های خود، که شــامل سیســتم خاکریز۲ اســت و وابستگی 
کمتری به ماسه دارد، به متخصصان هلندی  تکیه  کند. در کشورهای فقیرتر، نیز 
با توجه به افزایش قیمت ماسه، احتمااًل بیشتر سازندگان نگرش خود را نسبت به 
ایــن ماده تغییر دهند. اما این روند بســیار کند خواهد بود و کمبود ماســه ادامه 

خواهد داشت، مگر این که اجرای قانون تشدید شود.

چرا گره  بند کفش خودبه خود باز می شود؟
مهندسی، از پل ها گرفته تا تراشه های کامپیوتری، برای بشریت منفعت بزرگی 
به ارمغان می آورد. بااین حال، تولید بند کفشــی که به  طور اتفاقی شــل نشود، 
همچنان مشکل است. این تاحدودی به این دلیل بود که کسی واقعًا نمی داند چرا 
اصاًل بند  کفش ها خود به خود باز می شوند. اما االن این خأل مهم در دانش بشریت 
پر شده است. کریستوفر دیلی دایموند۳، کریستین گرگ۴ و اولیور اوریلی۵، سه تن 
از مهندسان دانشــگاه برکلی کالیفرنیا، روی مکانیک گسستگی گره بند  کفش 
تحقیق کردنــد. آن ها باالخره توانســتند راز چگونگی باز شــدن خودبه خودی 

بند های کفش را کشف کنند.
 از نظر فنی، بند  کفش یک نوع گره ساده است که در وسط خودش یک گره 
مربعی شکل6 دارد. همانند گره های مربعی مرسوم، بند  کفش می تواند درست گره 
زده نشود، مثل گره های مادربزرگی7 که خیلی راحت تر از یک گره مربعی صحیح 

1. Britain’s Mineral Products Association
2. dyke
3. Christopher Daily-Diamond
4. Christine Gregg
5. Oliver O’Reilly
6. reef knot
7. granny knots
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باز می شوند. اما حتی یک گره  بند  کفش که در وسط به شکل مربعی درست گره 
خورده اســت، باالخره باز می شــود و مجبور می شــویم دوباره آن را گره بزنیم. 
دلیلش این است که راه رفتن شامل دو فرایند مکانیکی است که انتظار می رود هر 
دو نیروهایی را روی پاپیون کفــش اعمال کنند. یک فرایند حرکت رو به جلو و 
عقب پاســت. دیگری تأثیر خود کفش است، زمانی که با زمین برخورد می کند. 
آزمایش های اولیه انجام شــده از ســوی آقای دیلی دایموند، خانم گرگ و دکتر 
اویلی نشان داد که هیچ یک از این موارد به تنهایی عامل کافی برای باز شدن یک 
گره پاپیون نیســت، بلکه به هر دو مورد نیاز اســت. بنابراین، آن ها مجبور شدند 
آزمایش هایی طراحی کنند تا بتوانند آن چه را که هنگام راه رفتن یک شخص اتفاق 
می افتــد، اندازه گیری و ثبت کنند. شــخص مورد آزمایش خانــم گرگ بود که 
جلسات متعددی روی تردمیل بردباری کرد تا عملکرد بند  کفش های او ارزیابی 
شــود. با استفاده از دوربین ها و شتاب ســنج های کوچکی که روی بند  کفش ها 
نصب شــده بود، محققان به دو نکته مهم پی  بردند. یکی این که چگونه عمل راه 
رفتن موجب تغییر شــکل برجستگی وسط گره می شــود. نکته دیگر این بود که 
چگونه نیرو های اینرســی8 مختلف روی انتهای آزاد و قسمت های دایره ای گره 
پاپیون یکی می شــوند و باعث کشیده شدن بند کفش می شوند، همان کاری که 

پوشنده کفش زمانی که کفش خود را در می آورد، انجام می دهد. 
 هنگام راه رفتن، خود گره به واسطه نیروهای اینرسی واردشده به انتهای بند 
 کفش شــل می شــود. این امر هنگامی اتفاق می افتد که پــای فرد اول به جلو و 
ســپس به عقب حرکت می کند و همان طور، در طــول راه رفتن با زمین برخورد 
می کند. بالفاصله بعد از آن، تکان های ناشی از ضربه موجب تغییر شکل بیشتر 
گره می شود. ترکیب کشش و تغییر شــکل، گره های بند کفش را شل می کند و 
اجازه می دهد روی هم سر بخورند. در اصل، بند کفش در هر صورت که حرکت 
8. inertial forces
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کند، می تواند درنهایت شانس برابری به گره بدهد که کاماًل باز شود، یا تبدیل به 
گره محکمی شود که برای باز کردنش نیاز به ناخن بلند باشد. در عمل، احتمال 
مورد اول خیلی بیشتر است. دلیلش این است که انتهای آزاد گره پاپیون بیشتر از 
انتهای دایره مانند آن می تواند در نوسان باشد. نیروی اینرسی اضافی باعث لغزش 
بیشــتر انتهای آزاد بند کفش می شــود. در ابتدا این اثر بسیار کم بود، اما هر چه 
انتهای آزاد بند  کفِش مورد آزمایش بلندتر می شــود، گشــتاور در نیروی اینرسی 
بیشتر می شود و درنهایت، دو یا سه حرکت الزم است تا بند کفش را که محکم و 

درست بسته شده است، باز کند. 
شاید نتوان تغییر اندازه طول را حل کرد. اما ممکن است بتوان از بینش آقای 
دیلی دایموند، خانم گرگ و دکتر اویلی اســتفاده کرد تا بند کفش هایی تهیه شود 
که تغییر شــکل گره وســط پاپیون را محدود و درنتیجه سرعت کل فرایند را ُکند 
کنــد. درک این که چگونه بندهای کفش خودبه خود باز می شــوند، می تواند گام 

مهمی برای ارائه یک راه حل باشد. 

چرا آب دریا شور است؟ 
از فضا، زمین یک نقطه آبی کم رنگ دیده می شــود. دوســوم سطح زمین را 
آب ها پوشانده است، اما بیشتر این آب، یعنی حدود ۹7 درصد، شور است. از سه 
درصد آب شیرین و مورد نیاز برای نوشیدن، شست و شو، درست کردن چیز ها )از 
همه بیشتر تهیه غذا(، حدود دوســوم آن در یخچال های طبیعی۱، کالهک  های 
یخی۲ و خاک منجمد۳ محصور شده است. این باعث می شود کمتر از یک درصد 
از آب کــره زمین در رودخانه هــا، دریاچه ها و ســفره های آب، به راحتی قابل 
دسترس باشد. به طور خالصه، شوری آب اقیانوس ها به این معنی است که آب 

1. glaciers
2. ice caps
3. permafrost
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مفید کمیاب است، درحالی که آب غیر مفید بسیار فراوان است. بنابراین، چرا آب 
دریا شور است؟ 

 نمک موجود در اقیانوس عمومًا نتیجه فرایندی به نام هوازدگی۴ است که طی 
آن نمک های معدنی از سنگ های روی خشکی به دریا منتقل می شود. باران آب 
خالص نیســت، بلکه حاوی مقادیر کمی دی  اکسید کربن است که از هوا جذب 
شده است که باعث می شود باران کمی اسیدی شود. زمانی که این اسید ضعیف 
روی زمین می بارد، مقدار کمی از کانی سنگ ها در آب حل می شوند و این کانی ها 
)مواد معدنی( به ذرات بارداری به نام یون ها تقسیم می شوند. این یون ها به همراه 
آب وارد نهر هــا، رودخانه ها و درنهایت اقیانوس ها می شــود. بســیاری از این 
یون های معدنی بعدًا به وسیله گیاهان و حیوانات دریایی از آب دریا جدا می شود، 
امــا بقیه یون ها در آب باقی می مانند و غلظت آن بعد از میلیون ها ســال افزایش 
می یابد. بیش از ۹0 درصد یون های موجود در آب دریا ، که حدود ســه درصد از 
وزن اقیانوس ها را تشــکیل می دهد، ســدیم و یون های کلر هستند که ترکیبات 
شــیمیایی نمک طعام را تشــکیل می دهند. فرایند های دیگر نیــز نقش دارند. 
آتش فشان های زیر آب و مجراهای گرمابی۵ نمک های معدنی را درون آب دریا 
تخلیه می کنند و پهنه های آبی مجزا با زه کشی نامناسب، ممکن است از راه تبخیر 
درحالی که مواد معدنی محلول نشده را بر جا می گذارد، بیش از پیش، شور شوند. 
دریــای مرده6 یــا َبحرالِمِیت )که حاوی حدود ۳0 درصد نمک  معدنی اســت( 

معروف ترین نمونه است. 
فرایند های طبیعی که باعث شــوری آب دریا ها می شوند، می توانند از طریق 
تکنولوژی های نمک زدایی7 که آب دریا را به آب شیرین تبدیل می کند، معکوس 
شــوند. این فرایند شامل جوشاندن و ســپس مایع کردن دوباره آب یا پمپاژ آن با 
4. weathering
5. hydrothermal vents
6. Dead Sea
7. desalination 
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فشار باال از طریق غشــای نیمه تراوای اسمز معکوس۱ است که به مولکول های 
آب اجازه عبور می دهند، اما برای یون های معدنی درشت تر نفوذ  ناپذیر است. هر 
دوی این فرایند ها وابسته به انرژی هستند، اگرچه در سال های اخیر روش اسمز 
معکوس، از نظر مصرف انرژی، تبدیل به روش بسیار کارآمدی شده است. بر این 
اســاس، کارخانه های نمک زدایی عمومًا در جاهایی بنا می شوند که کمبود آب 

وجود دارد، یا انرژی ارزان است، مانند خاورمیانه. 
از آن جا که تغییرات آب وهوا باعث خشک شدن جهانی۲ می شود– قسمت های 
مرطوب جهــان را مرطوب تر و بخش های خشــک را خشــک تر می کند- در 
سال های آینده تقاضا برای آب شیرین شدت می یابد. انتظار می رود تا سال ۲0۵0 
نصف جمعیت جهــان در مناطق دارای بحران آب زندگی کنند. سیاســت های 
مدیریــت بهتــر آب و روش های کارآمد آبیــاری در کشــاورزی )مانند آبیاری 
قطره  ای( مورد نیاز اســت. پیشرفت تکنولوژی نمک زدایی با فراهم کردن امکان 
بهره برداری بشر از آب شور و ناخوشایند اقیانوس ها نیز کمک می کند. در سال 
۱۹6۱ رئیس جمهور وقت امریکا، جان. اف. کندی گفت: »اگر می توانســتیم با 
همکاری- با هزینه پایین- از آب شور، آب شیرین تولید کنیم، این کار می توانست 
در راستای منافع بلندمدت بشریت باشد، و در واقع،  موفقیت های علمی دیگری 

را به همراه داشت.«

چرا احتمال دارد تولید الماس به اوج خود برسد؟
در توندرای یخ زده، در شمال کانادا، کارگران معدن روز و شب برای استخراج 
المــاس از دل زمین در گاچوکو۳ کار می کنند. این معدن بزرگ ترین معدن جدید 
الماس اســت که بیش از یک دهه از افتتاح آن می گذرد و به شرکت د بیرز۴ تعلق 
1. reverse-osmosis
2. global drying
3. Gahcho Kué
4. De Beers
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دارد. این معدن ممکن است آخرین معدن این شرکت باشد؛ د بیرز هیچ برنامه ای 
برای افتتاح معدن دیگری ندارد. شــرکت های دیگر چند معدن برنامه ریزی شده 
دارند، اما شرکت مشاور بین۵، انتظار دارد تولید الماس در سال ۲0۱۹ به اوج خود 
برســد و ســپس روند نزولی را آغاز کند. چرا دنیا در آستانه رسیدن به اوج تولید 

الماس است؟ 
صنعت الماس نوین حدود ۱۵0 ســال پیش شروع به  کار کرد؛ زمانی  که پسر 
یک کشاورز در نزدیکی رودخانه اورنج در آفریقای جنوبی یک تکه الماس پیدا 
کــرد. به دنبال آن، تب المــاس6 باعث افزایش ناگهانی تولید شــد که این خود 
تهدیدی برای کاهش قیمت الماس بود. قیمت باالی الماس بستگی به کمیاب 
بودن آن دارد. در سال ۱888 سیسیل رودز7 برای ادغام معادن این منطقه شرکت 
د بیرز را تأســیس کرد. این شرکت به منظور باال نگه داشتن قیمت ها، با محدود 
کردن دسترســی به الماس، برای بیش از یک قرن کنترل استخراج الماس را در 
دست داشــت. رودز بعد ها گفت: »تنها خطر ما کشــف ناگهانی معادن جدید 

است. طبیعت انسان به شکل بی پروایی به ضرر همه ما کار خواهد کرد.« 
از آن زمان تا کنون، خیلی چیز ها عوض شده است. اکنون شرکت د بیرز فقط 
حدود یک سوم از بازار را کنترل می کند. هر اکتشاف بزرگی، توسط این شرکت یا 
شــرکت های دیگر،  بعید به نظر می رســد. کاوش گران نزدیک به 7000 مجرای 
کیمبرلیتی8 را آزمایش کرده اند؛ آتش فشــان های خاموشی که بیشتر الماس های 
گران بها را به سطح زمین آورده اند. تنها ۱۵درصد آن ها الماس در خود داشتند و 
فقط یک درصد )حدود 60 مجرا( حاوی مقادیر کافی برای توجیه هزینه ساخت 
یک معدن بود. اگرچه اکتشاف هم چنان ادامه دارد، اما، اکثر تحلیل گران معتقدند 

در حال حاضر، بهترین ذخایر، یافت شده اند. 
5. Bain
6. diamond rush
7. Cecil Rhodes
8. kimberlite pipes
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برای کســانی که الماس استخراج می کنند، کاهش تولید آرامش  است ؛ این 
مســئله به باال رفتن قیمت ها کمک می کنــد. عروس ها هم چنان حلقه نامزدی 
الماس نشان می خواهند؛ به گفته د بیرز، در آمریکا یک چهارم عروس های جوان، 
ســال ها قبل از شروع رابطه عاشقانه، رویای حلقه نامزدی شان را در سر دارند. 
اما نشانه هایی وجود دارد که ممکن است تقاضا کاهش یابد. نسل هزاره۱، درآمد 
کمتری نسبت به درآمد والدینشان در سن مشابه دارند و کمتر به تجمالت مادی 
گاهی از »الماس های خونین«۲- که  عالقه مندند. آن ها زمانی بزرگ شدند که آ
برای تأمین مالی نبرد ها اســتخراج می شوند و غیرقانونی هستند- وارد فرهنگ 
عامه شد. عروس هایی که خواهان الماس هستند، حاال جایگزین هایی در شکل 
و فرم الماس های مصنوعی دارند کــه کیفیت آن ها بهتر و هزینه تولید آنها کمتر 
شــده است. شرکت د بیرز و سایر معدنچیان از طریق کارزارهای جدید تبلیغاتی 

در پی باال بردن تقاضا هستند.

چرا بوکوحرام بمب گذاران انتحاری زن را  ترجیح می دهد؟
بوکوحرام بیش از هر گروه ترویستی دیگر در تاریخ از بمب گذاران انتحاری 
زن استفاده کرده است. از بین ۴۳۴ بمب گذارِی این گروه، بین آوریل ۲0۱۱ تا 
ژوئــن ۲0۱7، ۲۴۴ نفر یا بیش از نیمی از آن ها زن بودند. بر اســاس مطالعه 
جیســون وارنر۳ و دیالری ماتفس۴ برای مرکز مبارزه با تروریســم در وست 
کادمی نظامی آمریکایی اســت، گروه ببرهای آزادی بخش  پوینت۵ که یک آ
تامیل6، که دارای سوابق وحشتناکی هستند، بیش از یک دهه از بمب گذاران 
زن استفاده کردند. شورش بوکوحرام که از سال ۲0۱۱، بیش از ۳0هزار نفر را 
1. the millennial generation
2. blood diamonds
3. Jason Warner
4. Hilary Matfess
5. Combating Terrorism Center at West Point
6. Tamil Tigers
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در شمال شرقی نیجریه و کشور های همسایه کشته و ۲.۱ میلیون نفر را آواره 
کرده اســت، نخستین گروهی اســت که بیشــتر از بمب گذاران زن استفاده 

می کند. 
دولت نیجریه تمایل دارد تا نشــان دهد، بوکوحرام »عماًل شکست خورده« 
است. در سال ۲0۱6، بعد از این که دولت اسالمی اعالم کرد یک رهبر میانه رو  
یعنی ابو مصعب البرناوی7 را به ابوبکر شیکائو8 ترجیح می دهد، این گروه به دو 
جناح تقسیم شد. تاکتیک های اخیر شامل اســتفاده از بمب گذاران انتحاری 
برای منفجر کردن مســجدها و بازارها بود که بی شک مردان کشته می شدند. 
)برخی از تحلیل گران بر سر ایده جناح ها اختالف نظر دارند و معتقدند بوکوحرام 
همیشــه از هسته های مختلف تشکیل شــده بود.( این گروه با پیروزی فاصله 
زیادی دارد، بااین وجود زمانی که محمدو بوهاری۹، دیکتاتور نظامی سابق، در 
سال ۲0۱۵، به ریاست جمهوری رسید، این گروه از شهر ها بیرون رانده شدند. 
در ژوییه ۲0۱7 شــاخه وابسته به دولت اســالمی )داعش( 6۹ نفر از یک تیم 
اکتشــاف نفت را کشــت. در واقع، بعد از یک آرامش نســبی در سال ۲0۱6، 
بمب گذاری انتحاری این گروه بســیار مهلک بود. براساس اخبار رویترز، تنها 
در ماه هــای ژوئــن و ژوییه این گروه دســت کم ۱70 نفر را کشــتند. خانواده 
جهادگران بیشــتر فرزندان خود را نیز به سمت مرگ می فرستند؛ سازمان ملل 
بمب های انســانی استفاده شده در سال ۲0۱7 را 8۳ مورد، یعنی چهار برابر کل 

سال ۲0۱6، حساب کرد که دوسوم آن ها دختر بودند.
هــر چند آقای وارنر و خانم ماتفس می گوینــد بمب گذاران انتحاری که از 
ســوی بوکرحرام اعزام می شوند، نســبت به بمب گذاران گروه های دیگر، کمتر 
عامل مرگ بوده اند. این مســئله تا حدی به این دلیل است که حدود یک پنجم 

7. Abu Musab al-Barnawi
8. Abubakar Shekau
9. Muhammadu Buhari
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آن ها هنگام رویارویی با سربازان خود را منفجر می کنند و فقط خودشان کشته 
می شــوند. بااین حال، این گروه مهاجمان خود را به مایدوگوری۱، شــهری که 
شــورش از آن جا آغاز شــد، می فرستد، تا دانشــگاه ها، بازارها و اردوگاه های 
آوارگان را هدف قــرار دهند. تصادفی نبود که بعد از این که ۲76 نفر از دختران 
شــهرک چیبوک۲ در ایالت بورنو نیجریه، در آوریل ۲0۱۴ ربوده شدند، استفاده 
از بمب گذاران زن به شــدت افزایش یافت. بوکرحرام ارزش تبلیغی زنان را درک 
کرده اســت؛ استفاده از افراد بی گناه به عنوان ســالح های کشنده، یک عامل 
شوک قدرتمند است. آن ها کمتر مورد سوء ظن قرار می گیرند )دست کم زمانی  
که این تاکتیک برای نخستین بار اجرا شد، شاید االن این طور نباشد( و راحت تر 
می تواننــد مــواد منفجره را زیر حجــاب ضخیم خود مخفی کننــد. به عالوه 
بوکرحرام با فرستادن زنان برای منفجر کردن خود، مبارزان مرد را برای جنگ های 

چریکی حفظ می کند.
برخــی زنــان، در صورت شست وشــوی مغــزی، ممکن اســت تمایل به 
جهادی گری داشته باشــند. بااین حال، بیشتر آن ها ادعا می کنند که مجبورشان 
کرده اند تا بمب ها را به خود ببندند. یکی از زنان با کودکی روی پشتش این کار را 
انجام داد. برخی از زنان این  کار را راهی برای خارج شدن از زندگی آزاردهنده به 
عنوان یکی از زنان بوکوحرام می بینند، بسیاری از آن ها از سوی شوهرانشان مورد 
تجــاوز قرار می گیرند. آن هایــی که به جای منفجر کردن بمب، خود را تســلیم 
مقامات می کنند، اغلب با یک عمر ننگ مواجه هستند، چراکه خانواده و جامعه  
ممکن است تمایلی به بازگشــت  آن ها نداشته باشند. بنابراین، چه زنان کسی را 
بکشند و چه نکشــند، بوکوحرام ترس و تفرقه را دقیقًا همان طور که قصدش را 

دارد، به وجود می آورد.

1. Maiduguri
2. Chibok Girls
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دوره نفت تمام می شود؛ چه کشور هایی دارای بیشترین مقدار لیتیوم هستند؟
لیتیوم ماده مطلوبی اســت. باتری هــای لیتیوم- یون انــرژی را برای به  کار 
انداختن تلفن های همراه، اتومبیل های برقی و شبکه های برق )در صورت اتصال 
توربین های بادی و سلول های خورشیدی( ذخیره می کند. انتظار می رود تا سال 
۲0۲۵ تقاضا برای آن حدودًا ســه برابر شود. به گفته مجله ایندستریال مینرالز۳، 
قیمت ســاالنه قرارداد های لیتیوم کربنات و هیدروکسید لیتیوم در سال ۲0۱7 دو 
برابر شــده بود. این مسئله سرمایه گذاران را به منطقه معروف به »مثلث لیتیوم«۴ 
-منطقه ای مشترک بین آرژانتین، شیلی و بولیوی- جذب می کند. این منطقه با 
داشتن ۵۴ درصد از منابع لیتیوم جهان، نخستین نشانه منبع بالقوه قبل از ارزیابی 

ذخایر قطعی است.
با وجود داشــتن منابع لیتیومی یکسان، اختالف بسیار زیادی در تولید لیتیوم 
بین این سه کشور وجود دارد. شــیلی در سال ۲0۱6  دو برابر بیشتر از آرژانتین، 
یعنی 76هزار تن لیتیوم تولید کرد. بولیوی فقط موفق شد مقدار بسیار کمی، ۲۵ 
تن از لیتیوم خود را بفروشــد. چنین اختالفی، نشــان می دهد سه گانه آمریکای 
جنوبی، به طور کلی، نســبت به سرمایه گذاری و تجارت چگونه عمل می کنند. 
شــیلی که کشوری بازارپسند است، به دلیل سهولت در انجام داد و ستد، سطح 
فساد و کیفیت بروکراسی و دادگاه ها در رتبه بندی، بسیار جلوتر از بقیه قرار گرفته 
است. بااین حال، رشد تولید به گونه ای برابر شده  است که به استرالیا این امکان 

می دهد تا موقعیت شیلی را به عنوان تولیدکننده برتر جهان تهدید کند. 
چندین دهه است که همه به آرژانتین به عنوان کشوری کسب وکار پسند فکر 
می کنند. کریستینا فرناندز دی کرشنر۵، رئیس جمهور پوپولیست این کشور که تا 
دسامبر ۲0۱۵ بر سر کار بود، اوضاع را سخت تر می کرد، اما در زمان جانشین او، 

3. Industrial Minerals
4. lithium triangle
5. Cristina Fernández de Kirchner
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مائوریســیو ماکری۱، آرژانتین در حال ســرعت بخشــیدن به احیای حوزه  های 
ازدست رفته است. بولیوی با دشواری زیادی بهره برداری از منابع خود را شروع 
کرده  اســت. بر اساس گزارش وزارت امور  خارجه آمریکا۲، رژیم سرمایه گذاری 
این کشــور از »عدم امنیت قانونی، حاکمیت ضعیف قانون، فساد و معیارهای 
داوری بین المللی غیرشفاف« رنج می برد. این کشور در نبرد برای برتری در مثلث 

لیتیوم، راه زیادی در پیش دارد.

فرودستان جهان3
منابع لیتیوم، تن، میلیون
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1. Mauricio Macri
2. America’s State Department

۳. در متن اصلی از عبارت »below the salt« استفاده شده بود که معنی آن به فرد یا چیز  بی ارزشی اشاره دارد. 



غیرمنتظره... 35تفاسیر 

چرا تجارت جهانی اسلحه در حال رشد است؟ 
در فوریه ۲0۱7، امارت ابوظبی نمایشــگاه و کنفرانــس بین المللی دفاع۴ را 
برگزار کرد که بزرگ ترین نمایشگاه سالح خاورمیانه بود. این رویداد چهار روزه 
که ابوظبی در آن میزبان ۱۲۳۵ شــرکت کننده و باالترین تعــداد نمایندگان بود، 
موفقیت چشم گیری به  شمار می آمد. در روز آخر نمایشگاه، امارات متحده عربی 
از خرید ۵.۲ میلیارد دالری سالح از  عرضه کنندگان شامل کشورهای فرانسه، 
روســیه و آمریکا خبر داد. ولع کشــورهای خلیج فارس برای سالح های بزرگ 
بســیار منحصر به فرد اســت. مطالعه  مؤسســه بین المللی پژوهش های صلح 
اســتکهلم۵ با نام اختصاری ســیپری که یک اتاق فکر است، نشــان داد انتقال 
ســالح های بزرگ از سال ۲0۱۲ تا پایان سال ۲0۱6 به باالترین حجم خود در هر 
دوره پنج ســاله از زمان پایان جنگ سرد رســیده است. اما چرا تجارت جهانی 

اسلحه تا این حد موفق است؟
تــوازن امنیتی ضعیف در یــک جهان بیش از پیش چندقطبی، کشــورهای 
زیــادی را نگران کرده اســت. همان طور که شــواهد نشــان می دهد، محققان 
دریافته انــد که از زمان پایان جنگ ســرد، بی ثباتی بیشــتر- هــم داخلی و هم 
خارجی- با افزایش هزینه های نظامی ارتباط دارد. آن چه در سال های اخیر تغییر 
کرده، این اســت که سهم بیشتری از پول به سمت واردات رفته است؛ در مقایسه 
بــا دهه ۲000، هنگامی که ارتش های غربی بخش عمده جنگ در افغانســتان و 
عراق را به  دســت گرفتند، بسیاری از کشورها به دلیل درگیری در مناقشات این 
دهه، فاقد قدرت نظامی هســتند و صنعت داخلی آن ها قادر به گسترش قدرت 
نظامی نیســت. با توجه به اینکه آمریکا کمتر اشتیاق دارد تا در دنیا پلیس باشد، 
آنها به شــدت احســاس نیاز کردند که برای خود تجهیزات بخرند. ویتنام که با 

4. International Defence Exhibition and Conference (IDEX)
5. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
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دریای چین جنوبی هم مرز اســت، در دوره پنج  ساله از سال ۲0۱۲ تا اواخر سال 
۲0۱6 نســبت به پنج سال گذشته سه برابر تســلیحات بیشتری وارد کرده است. 
خریدهای عربســتان ســعودی تا ۲۱۲ درصد و قطر تا ۲۴۵ درصد رشــد داشته 

است.
اما این تجارت نیز از سوی عرضه کننده پشتیبانی می شود. آمریکا که به بیش 
از ۱00 کشور ســالح می فروشد، بر بازار تســلط دارد. همان طور که تکنولوژی 
پیشرفت می کند، به کشورهای در حال توســعه کمک می  کند تا زرادخانه های۱ 
خود را با ابزارهای مدرن مثل سیستم های خودکار و هدایت کننده های جی پی اس، 
دوباره تجهیز کنند. صادرات این کشــور از سال ۲008 تا ۲0۱۵ تا ۴۲ درصد رشد 
داشته است. ســایر صادرکنندگان نیز بازار پرسودی را می بینند. چین که در دهه 
۱۹۹0 برای کپی از تجهیزات غربی شــناخته شــده بود، به عنوان تولیدکننده ای 
سطح باال ظاهر شده است. کره جنوبی هواپیما و ناو جنگی به آمریکای جنوبی 
می فروشد. روسیه در حال کار کردن روی تجارت میراث جنگ سرد خود است. 
گسترش جنگ افزارهای متعارف۲، خود منبع بی ثباتی است. در عین حال، 
اقدامات برای کنترل آن ها ضعیف بوده اســت. برخالف معاهده های هسته ای، 
رژیم های کنترل تسلیحات به  جای ترویج خلع سالح، روی اطمینان از فروخته 
نشــدن سالح ها به مصرف کنندگان غیرمســئول تمرکز می کنند. حتی درون این 
دامنه محدودتر، تأثیر چنین اقداماتی هم چنان تأیید نشــده است. پیمان تجارت 
تســلیحاتی۳ به رهبری ســازمان ملل، نخســتین تالش جهانی برای تنظیم این 
تجارت، در دســامبر ۲0۱۴ به  اجرا درآمد. چین و روســیه از امضاکنندگان این 
معاهده نیســتند و آمریکا هنوز آن  را تصویب نکرده است. این سه کشور با هم، 
بیــش از 60 درصد صادرات را بــه خود اختصاص می دهنــد. ابزارهای کنترل 

1. arsenals
2. conventional weapons
3. Arms Trade Treaty
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منطقه ای موجود مانند منشــور اخالقی۴ اتحادیه اروپا در زمینه صادرات سالح، 
پیشــینه مطلوبی در جلوگیری از فروش بحث برانگیز ندارد. در بعضی مناطق از 
جمله آسیا و خاورمیانه چنین معاهداتی وجود ندارد. در همین حال، برنامه های 
آمریکا برای افزایش هزینه های نظامی ممکن است دیگر کشورها را برای خرید 
و فروش دوباره تشویق کند. انتظار می رود نمایشگاه های تجاری سالح در کنار 

تجارت اسلحه، به رونق خود ادامه دهد.

اتاق های فکر چه کاری انجام می دهند؟
اتاق فکر عبارتی است که برای خوانندگان هر روزنامه ای، به خصوص مجله 
اکونومیســت، آشناســت. توصیه های هوشــیارانه، حقایق جذاب و طرح های 
سیاستی جدید و جسورانه به این اتاق های اسرارآمیز نسبت داده می شود. )البته 
بسیاری از آن ها هم بی ارزش است.( این تشکیالت دقیقًا چه هستند که در مورد 

هر چیزی، از برگزیت گرفته تا خرده فروشان، گزارش تهیه می کند؟
اصطــالح »اتــاق فکر«۵ در دهه ۱۹۵0 مطرح شــد، کــه در آن زمان چنین 
سازمان هایی به تعداد زیاد وجود داشت. بسیاری از نمونه های معتبر آمریکایی از 
جملــه نهاد بروکینگز6 و موقوفه کارنگی برای صلــح بین المللی7، در اوایل قرن 
بیستم تأسیس شدند. در ســال ۱8۳۱ دوک ویلنگتون، مؤسسه خدمات رسانی 
متحد سلطنتی بریتانیا8  که یک مؤسســه تجزیه و تحلیل نظامی است را ایجاد 
کرد. اتاق های فکر در واقع در نیمه دوم قرن بیستم گسترش یافتند. اما محققان 
دانشــگاه پنســیلوانیا معتقدند در  حال  حاضر نزدیک به هفت هزار اتاق فکر در 
سراسر جهان وجود دارد. در اصل هدف اتاق فکر، پر  کردن خأل بین تولید دانش 
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و سیاست گذاری است. استادان دانشگاه ها مطالعات معتبری را انجام می دهند، 
اما با سرعتی بسیار کند پیش می روند. پیش نویس های تاریخ روزنامه نگاران نیز 
سریع، اما ضعیف اســت. یک اتاق فکر خوب، با انتشار گزارش هایی که مانند 
تحقیقات دانشگاهی دقیق و مانند روزنامه نگاری قابل دسترس است، به فرایند 
سیاست گذاری کمک می کند. )اتاق های فکر بد درست برعکس عمل می کنند.( 
اتاق های فکر به دو دلیل در قرن بیستم گسترش پیدا کردند. یکی این که دولت ها 
در همه جا گســترده شــدند، یعنی مطالبه زیادی برای تخصص سیاست وجود 
داشــت. دیگر این که با ورود اخبار ۲۴ ســاعته، اشتهای ســیری ناپذیری برای 
گاه به  وجود آمد. همین روند اکنون باعث شده اتاق های فکر  مصاحبه شوندگان آ

در کشورهای در حال توسعه شروع به پیشرفت کنند.
 با این حــال، تعداد اتاق های فکر در دنیا نیز به نقطه اوج رســیده اســت. 
پژوهش گران دانشــگاه پنسیلوانیا دریافتند که در سال ۲0۱۴ تعداد اتاق های فکر 
جدید برای نخستین بار در ۳0 سال گذشته کاهش پیدا کرده است. یک دلیل این 
اســت که امروزه خیرین ترجیح می دهند به  جای این که مبلغی را در اختیار یک 
تفکر صرف قرار دهند، به پروژه های خاص کمک  مالی کنند. دلیل دیگر افزایش 
رقابت است. مشــاوران حرفه ای مانند مک کینزی۱ فعالیت های فکری کمی را 
ارائــه می کنند و اعضــای ســازمان های ذی نفوذ متعصب می توانند به ســمت 
مصاحبه شــوندگان تاثیرگذارتر برونــد تا متفکرانی متعــادل. بنابراین، برخی از 
اتاق های فکر در حال تجدید نظر درباره خودشــان هستند. مرکز تحقیقات پیو۲، 
که خــود را به عنوان »منبــع حقیقت«۳ توصیف می کند، بــه  جای توصیه های 
سیاســتمدارانه، روی اطالعات تمرکز می کند. مؤسســه خیریه ساتن تراست۴، 
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خودش را »منبع عمل«۵ می نامد که فقط ایده  ارائه نمی کند، بلکه، پیشنهادها و 
توصیه های خود را عملی می کند. 

بازار سیاه سیگار چگونه ارزیابی می شود؟
در ماه می  سال ۲0۱7، بریتانیا به تعداد رو  به رشدی از کشورها پیوست که در 
آن ها سیگار فقط در بسته های ساده قابل فروش بود. شرکت های دخانیات ادعا 
کردند که این حرکت تشــخیص ســیگار را ســخت تر می کند و باعث باال رفتن 
فروش ســیگار های قاچاق می شود. برای فهمیدن این که این ادعا درست بوده یا 
نه، باید نحوه تغییر فروش بازار ســیاه آن را دنبال کنیم. اما چگونه می توان چنین 

فروشی را ارزیابی کرد؟
 به گفته  هانا راس6، از دانشگاه کیپ تاون7، تقریبًا ده ها روش برای انجام آن 
وجود دارد، که سه مورد از آن ها بیشترین استفاده را دارد. نخستین مورد مقایسه 
تعداد ســیگارهایی که به  صورت قانونی فروخته می شوند )از سوابق مالیات های 
پرداخت شــده ســیگار( با تعداد ســیگارهای مصرف شــده اســت )از طریق 
نظرسنجی هایی که از مردم سوال شده چقدر سیگار می کشند، محاسبه می شود(. 
فاصله بین این دو رقم، تخمینی از میزان بازار ســیاه ارائه می دهد. دومین روشی 
که معمواًل استفاده می شود، این است که از افراد سیگاری سؤال شود سیگارشان 
را از کجا و با چه قیمتی خریداری کرده اند. ممکن است از این افراد خواسته شود 
آخرین بســته ســیگاری را که خریده اند، نشــان دهند. قیمت پایین تر از قیمت 
مارک های فروخته شــده قانونی نشان دهنده فروش قاچاق است. برخی از افراد 
سیگاری آشــکارا اقرار می کنند ســیگار قاچاق خریده اند، یا پاکت آن را نشان 

می دهند. 
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روش ســوم، بررسی تعداد پاکت های سیگار دور ریخته شده است و محاسبه 
این که چه مقدار از آن ها با خریدهای بازار سیاه مشابهت دارد. )برای مثال، این 
جعبه ها ممکن است برچسب مالیاتی خود را از دست داده باشند، یا نشان دهنده 
برندی باشند که به  طور رسمی ثبت نشده باشد.( بسته های دور ریخته شده سیگار 
را می توان از دست فروشان، زباله های سطح خیابان ها، یا با گشتن میان زباله  در 
سطل آشغال ها جمع کرد، یا می توان آن ها را از ماشین های حمل زباله برداشت. 
)خانم راس درباره نیروهای استخدامی که در میان انبوه زباله ها در جست وجوی 
پاکت های سیگار هستند و لباس محافظ به تن دارند، می گوید: »ما لباس هایی 

بر تن آن ها می کنیم که انگار می خواهند به فضا سفر کنند.«( 
هر کدام از این روش ها ضعف هایی دارد. برای مثال، افراد ســیگاری ممکن 
اســت تمایلی به بیان خرید ســیگاری که می دانند قاچاق است، نداشته باشند. 
هم چنین ممکن است آن ها ادعا کنند خیلی کمتر از آن چه در واقع هست، سیگار 
می کشــند. )به خصوص اگر پژوهش گــران بالفاصله بعد از یــک کمپین مهم 
ضداستعمال دخانیات کارشــان را شروع کنند.( در حالت ایده آل، برای تخمین 
بهتر درباره کل فروش بازار ســیاه و این که چگونه با گذشت زمان تغییر می کند، 
باید چندین روش هم زمان به  کار گرفته شود. چنین مطالعاتی در تعداد زیادی از 
کشور ها انجام شده است. فقط به این دلیل که فروش در سایه انجام می شود، به 

این معنی نیست که نتوان چراغ روشنی بر آن انداخت. 

بازنمایی فراز و فرودهای ساحره گیری
در صحنــه ای از فیلم کمدی »مانتی پایتون و جام مقدس«۱ محصول ســال 
۱۹7۵، دســته ای غارتگر می گویند: »ساحره! ساحره! ما جادوگر را پیدا کردیم، 
می توانیم او را بسوزانیم؟« نگهبان شاه می پرسد: »از کجا می دانید که او جادوگر 
1. Monty Python and the Holy Grail
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است؟« پاسخ می دهند: »او مانند یکی از آن هاست.« دفاع جادوگر متهم شده با 
همدردی کمی رو به رو شــد. متهم بیهوده فریاد می زند: »آن ها لباســی شــبیه 
جادوگران به تنم کرده اند. این بینی من نیست. این بدلی است.« این تقلید طنزآمیز 
فوق العاده به حقیقت نزدیک اســت. بین قرن های چهاردم تا شانزدهم میالدی، 
حدود 80هزار نفر به جرم جادوگری در اروپا محاکمه شــدند. همه آن ها شــبیه 
عجوزه  ها نبودند، ۱۵ درصد از جادوگران اسکاتلندی مرد بودند و میانگین سنی 

آن ها ۴۲ سال بود.
تعداد بی شماری از جرایم منتسب به آن ها، اغلب جزئی و بی اهمیت بود. یک 
اختالف در همسایگی می توانست اتهام جادوگری را بدتر کند، به خصوص اگر آن 
فرد دچار بدشانسی می شد، مانند مرگ زودهنگام یکی از اعضای خانواده پس از 
مشــاجره. معمواًل حدود نیمی از متهمان را از طریق دار زدن یا سوزاندن اعدام 
می کردنــد. حدود ســال ۱770، محاکمه جادوگران اروپایــی از رواج افتاد. در 
دهه های اخیر، عالقه به جادوگران، عمدتًا معطوف به بازســازی نمایشی برای 
عالقه مندان و گردشگران شده  است. اما این موضوع نیز گروه کوچکی از محققان 
را مجذوب کرده  اســت؛ کســانی   که داده های دقیق موجود دربــاره این رفتار را 
واکاوی کرده و نظریه هایی تدویــن کرده اند که توضیح می دهد چرا، چه وقت و 

کجا چنین محاکمه هایی اتفاق افتاده است. 
در سال ۲00۴ ، امیلی اوستر۲، اقتصاددان دانشگاه براون، مقاله ای منتشر کرد 
و مدعی شد محاکمه جادوگران مرتبط با شوک های اقتصادی بوده است. اتهام 
جادوگــری بیشــتر در »عصر یخبنــدان کوچک«۳ متــداول بــود؛ دوره ای از 
زمستان های به شدت ســخت در اروپا که از سال ۱۵۹0 شروع شد و باعث شد 
محصوالت کشاورزی خراب شــوند و درآمدها پایین بیاید. حدس خانم اوستر 

2. Emily Oster
3. Little Ice Age
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این بود که شاید در قرون وسطی دهقانانی که مسئول تهیه خوراک برای زنان پیر 
و فقیر در جوامع خــود بودند، در  پی تالش برای حفظ منابع غذایی کم، آن ها را 
جادوگر معرفی می کردند. در طول یک دوره ۱6۴ ســاله طلســم و افسون که در 
سال ۱۵6۳ آغاز شد، حدود ۳۵00 نفر از کسانی  که به عنوان جادوگر معرفی شده 
بودند، در اســکاتلند محاکمه شدند، دومین نرخ باال به  ازای هر فرد در اروپا. بر 
اســاس نظریــه خانم اوســتر، آن دوره باید با شــرایط آب وهوایی نامســاعد و 
محصوالت کشاورزی ناچیز مشخص شده باشد. اما مقاله کرنلیوس کریستین۱، 
استاد اقتصاد دانشگاه بروک کانادا، نشان داد آب وهوای اسکاتلند در آن دوره، به 
 طرز غیرمنتظره ای مطبوع بوده که منجر به بازده زیاد محصوالت کشاورزی شده 
بود. این موضوع باعث شــد آقای کریســتین با نتیجه گیری خانم اوستر مخالف 
باشد؛ افراد متهم به جادوگری تنها با همکاری نخبگان مورد آزار قرار می گرفتند. 
او اســتدالل می کند این افراد تنها کسانی بودند که زمانی که منابع به وفور یافت 

می شد، وقت آزاد داشتند تا در محاکمه جادوگران درگیر شوند.
اما ســایر محققان عقیده دیگری دارند. مقاله ای از پیتر لیســون و جیکوب 
راس۲ از دانشگاه جورج میسون این طور استدالل می کند که تنش های مذهبی و 
نه شــرایط آب وهوایی، ساحره گیران را به شــکار ترغیب کرد. آن ها آمارهایی از 
۴۳هــزار محاکمــه جادوگران در اروپا جمــع آوری کردند که بیشــتر از مناطق 
کوهســتانی در نزدیکی لیون در فرانسه، لوسرن در سوییس و فرایبورگ در آلمان 
امروزی به  دست آمده است. از این تعداد، سه پنجم آن معروف به »شکار بزرگ«۳ 
در دوره زمانی بین سال های ۱۵60 تا ۱6۳0 اتفاق افتاده است که با خشونت های 
وحشتناکش شناخته شــده بود. برای مثال، در وورتسبورگ ایالت بایرن آلمان، 
۴00 نفر در یک روز اعدام شدند. نویسندگان این آشفتگی را از پیامدهای بعد از 

1. Cornelius Christian
2. Peter Leeson and Jacob Russ
3. Great Hunt
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اصالحات پروتســتانی می دانند. آن ها دریافتنــد محاکمه جادوگران در مناطقی 
بیشتر رواج داشت که کلیساهای کاتولیک و پروتستان از سطح قابل مقایسه ای 
از حمایت برخوردار و درگیر مبارزه برای تغییر دین افراد بودند. در مقابل، چنین 
محاکمه هایی در جاهایی که عقیده یا مذهب دیگری غالب بود، کمیاب تر بودند. 
آقای لیســون و آقای راس متوجه یک شــباهت قابل توجه با انتخابات امروزی 
ریاست جمهوری آمریکا شدند که در آن دو حزب اصلی در رقابتی تنگاتنگ روی 
ایالت های خاکستری۴ تمرکز می کنند، حال آن که ایالت هایی را که در آن ها به  طور 

حتم پیروز هستند، نادیده می گیرند.
شاید محاکمه جادوگران در طول دوره شکار بزرگ، عملکردی شبیه به نقش 
تبلیغات سیاسی امروزی ایفا می کرد؛ به  جای رقابت برای نشان دادن این که آن ها 
رأی دهندگان را از تروریســت ها و جنایت کاران محافظت می کنند، مذاهب قرن 
۱6 سعی می کردند نشــان دهند که از نوکیشان احتمالی خود در برابر جادوگران 
حفاظــت می کننــد. از این دیــدگاه، به نظر می رســد، ســاحره گیری۵ فلوریدا 
)بزرگ ترین ایالت خاکستری آمریکا( مشابه استراسبورگ در فرانسه بوده  است؛ 
۳0 درصد از کل محاکمه جادوگران در این قاره، در ۳00 مایلی )۵00 کیلومتری( 
شهر رخ داده است. این جا یک تشــابه عمیق تر وجود دارد. محاکمه جادوگران 
منجر به قتل ده ها هزار قربانی بی گناه شد. سیاستمداران امروزی اغلب با هشدار 
به رأی دهندگان نسبت به خطرات ایجادشده از سوی دشمنان پنهانی که در میان 
آن ها مخفی شده اند، سعی در جلب حمایت آن ها دارند. ممکن است رأی دهندگان 
از روی عقل و منطق فکر کنند که آیا اهداف سیاســت های به دســت آمده بیشتر 
محکوم  است، یا کسانی  که حدود چندصد سال پیش متهم به هم نشینی با شیطان 

شدند.

4. swing states
5. witch-hunting
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وردهای جادوگری1
جادوگری در اروپا، 1300 تا 1850

محاکمه های جادوگری
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منبع: »محاکمه جادوگران«، نوشته پیتر لیسون و جیکوب راس، مجله اقتصادی، اوت 2017

۱.  عبارت »Double, double, toil and trouble« )دو برابر، دو برابر، رنج و مشــکل( بخشــی از وردی اســت که جادوگران در 
نمایشنامه »مکبث« می خواندند، که اشاره ای هم به دوپهلو بودن حرف های آن ها داشت. 
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چرا در صحرای آفریقا اسپاگتی قاچاق می شود؟
شــن های روان صحرای بزرگ آفریقا۱ مدت هاست مسیر عبوری تجارت و 
قاچاق شده است. قاچاقچیان آدم ها و مواد مخدر را به شمال کویر می فرستند، 
اما آن ها با مشــکلی رو به رو هستند؛ در راه بازگشت به سمت جنوب، چه چیزی 
باید در کامیون های خالی خود بگذارند؟ به نظر می رسد،  پاسخ رایج، پاستاست. 
برخــی منابع معتقدند عالوه بر آدم ها، پاســتا )از نظر وزن( بیشــترین محصول 
قاچاق برای عبور از بیابان است. از تجارت غیرقانونی دارو و اسلحه سود زیادی 
به  دســت می آید. اما چرا بســیاری از قاچاقچیان به جای اسلحه، پاستای پنه 

قاچاق می کنند؟
بخشــی از این تجارت در کشورهای شــمال آفریقا با یارانه تقویت می شود. 
برای مثال، الجزایر حدود ۲8میلیارد دالر در سال هزینه می کند تا قیمت های غذا 
و انرژی را پایین نگه دارد. در لیبی نیز برای مواد غذایی یارانه پرداخت می شــود. 
)هر چند تا حدی به  خاطر جنگ های داخلی، نامنظم است.( هر ۵00 گرم پاستا 
می تواند به قیمت بســیار پایین 0.۱۵ دالر خریداری شود. در تیمبوکتو۲، شهری 
باستانی در مالی، همین مقدار پاستا ممکن است به قیمت ۲۵0 فرانک سی اف ِای۳ 
)واحد پول رایج در چند ایالت غربی آفریقا( فروخته شــود که معادل 0.۵0 دالر 
اســت. در سنگال یا بخش های مدرن شــهر باماکو۴، پایتخت مالی، قیمت این 

مقدار پاستا بیشتر است؛ حدود 800 فرانک سی اف ِای، معادل ۱.۵0 دالر. 
در غــرب آفریقا انگیــزه دیگری برای قاچاق وجــود دارد. زیر نظر اتحادیه 
گمرکی منطقه، واردات پاســتا با تعرفه ۲0 درصــد و مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ 
درصد مواجه اســت. بنابراین، قاچاقچیان پاســتا به راحتی می توانند این کاالی 
قاچــاق را زیر قیمت عرضه کنندگان قانونی بفروشــند. قاچاقچیان به ندرت به 
1. Sahara
2. Timbuktu
3. CFA
4. Bamako
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بررسی های آماری پاسخ می دهند، بنابراین، واقعیت  به سختی مشخص می شود. 
اما مطالعه ای که در سال ۲0۱۵ از سوی انجمن تحقیقات اقتصادی، اتاق فکری 
مســتقر در مصر، انجام شد، نشان داد پاســتا با حدود یک سوم از این تجارت، 
عمده ترین محصولی بود که در سراسر صحرای بزرگ آفریقا، از الجزایر تا مالی، 
جا به جا شده است. محققان معتقدند قاچاقچیان سودی برابر با ۲0 تا ۳0 درصد 

به دست آورده اند.
تجارت غیرقانونی پاستا نه تنها روی کشورهای جنوبی صحرای آفریقا، بلکه، 
در خود کویر نیز تأثیر زیادی داشته است. زمانی که قاچاقچیان از مسیر تجاری 
خود عبور می کنند، رشته های اسپاگتی را به عنوان نشانه راه در شن فرو می کنند. 

چرا به خیلی از مناطق، گینه می گویند و چرا منشأ بوقلمون ترکیه نیست؟
گینه.گینه اســتوایی. گینه بیسائو. پاپوا گینه نو. خلیج گینه. گینه، ویرجینیا. 
گینه، نوآاسکوشیا. دنیا بیشتر از صندوق گنج دزدان دریایی، گینه دارد. اما رواج 

این نام چه توجیهی دارد؟
متخصصان واژه شناســی در مورد منشــأ کلمه »گینــه« نمی توانند به توافق 
برســند. برخی ریشه آن را در کلمه  aginaw در زبان قوم طواِرق۵، زبانی بربری 
برای سیاه پوستان می دانند. اما برخی دیگر فکر می کنند این کلمه در اصل به کلمه 
Djenné، که یک شــهر تجــاری در مالی امروزی اســت، برمی گردد. در قرن 

پانزدهــم میالدی، ملوانان پرتغالی از کلمــه  Guiné برای توصیف منطقه ای در 
نزدیکی سنگال امروزی استفاده می کردند و تا قرن هجدهم، اروپایی ها از کلمه 
Guinea اســتفاده می کردند که به بخش عمده ای از نوار ســاحلی غرب آفریقا 

اشاره داشت. هنگامی که استعمارگران این قاره را تکه تکه کردند، بسیاری از ملل 
اروپایی سرزمین های خود را به  نام گینه تحت کنترل گرفتند. در زمان استقالل، 
5. Tuareg
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گینه فرانســوی به گینه؛ گینه اسپانیایی به گینه اســتوایی و گینه پرتغالی به گینه 
بیســائو تبدیل شــد. غرب آفریقا منبع عمده طال بود، از   ایــن  رو نام گینه برای 
انگلیســی ها به معنای سکه طال بود. در ســال ۱۵۴۵، در آن سوی دنیا، یوئیگو 
اورتیز د ریتز۱ به جزیره ای در شمال استرالیا رسید. این کاوش گر اسپانیایی تحت 
تأثیر شباهت بین ساکنان این جزیره و مردم غرب آفریقا، آن را »گینه نو« نامید. 
واژه »پاپــوآ« احتمااًل از کلمه papuwah در زبان ماالیی آمده اســت، به معنی 

ِوزِوزی که شاید اشاره ای به موهای ساکنان جزیره دارد. 
در گینه ها عالوه بر مکان های مختلــف، حیوانات مختلفی نیز وجود دارند؛ 
خوکچه هندی۲ که معروف ترین آن هاســت و مرغ شــاخ دار۳. خوکچه هندی از 
هیچ کدام از گینه های آفریقا نیامده است، بلکه متعلق به آمریکای جنوبی است. 
اروپاییان سردرگم ممکن است گینه را با گویان، که امروزه تنها کشور انگلیسی زبان 
آمریکای جنوبی است، اشتباه گرفته باشند. گویان هیچ ارتباطی با گینه ندارد. نام 
آن احتمااًل از یک کلمه بومی به معنای »ســرزمین پرآب«۴ گرفته شــده است. 
بااین حال، برخی از محققان ریشه شناسی جایگزین برای خوکچه هندی پیشنهاد 
می دهند؛ جوندگانی که با کشتی های تجاری »مردان گینه ای«، که بین بریتانیا، 

آمریکای جنوبی و گینه در رفت وآمد بودند، به بریتانیا آورده شدند. 
مرغ شــاخ دار به نوبه خود از غرب آفریقا آمده اســت، امــا آن هم تاریخچه 
پیچیده ای دارد. این پرنده ها در اصل از سوی امپراتوری عثمانی به بریتانیا معرفی 
و به این ترتیب، ُترکی۵ یعنی بوقلمون نامیده شدند. بعدها نخستین استعمارگران 
انگلیسی در آمریکا پرنده بومی آن جا را با مرغ شاخ دار آفریقایی اشتباه گرفتند و 
به آن ها نیز بوقلمون گفتند )در واقــع، آن ها بزرگ تر و از گونه ای کاماًل متفاوت 

1. Yñigo Ortiz de Retez
2. guinea pig
3. guinea fowl
4. land of many waters
5. turkey
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بودند( در کل، یک نوعی درهم آمیختگی زبانی است. مشخص نیست این کلمه 
در اصل از کجا آمده اســت، اما یک سری حوادث تاریخی و برداشت های اشتباه 

در طول دوره استعمار، منجر به گسترش گینه ها در جهان امروزی شد.

چرا در نیوزیلند افراد زیادی عضو گروه های خالف کار هستند
به عنوان یک کشــور آرام، مشــکل عجیب نیوزیلند با گروه های خالف کار6 
است. محاسبه شده اســت که این کشور یکی از باالترین نرخ های عضویت در 
این گروه ها را در جهان دارد. در جمعیتی بالغ بر ۴.7 میلیون نفر، پلیس بیش از 
۵۳00 نفــر را به عنوان عضو یک گروه خالف کار یا افرادی که تمایل دارند عضو 
چنین گروهی باشــند، در نظر می گیرد. افزایش پی در پی عضویت باعث می شود 
این گروه ها از ارتش بزرگ تر شــوند. گروه های موتورســوار مانند فرشــته های 
جهنمی7 و شاخه های منشــعب از باندهای خالف کار استرالیایی، از جمله ۲۵ 
گروه شناخته شــده این کشور هســتند، اما دو گروه مائوری در صدر قرار دارند: 
قدرت ســیاه8 و اوباش دورگه۹. اعضای این گروه ها وفاداری خود را با دوختن 
تکه های آرم   روی کاپشــن های چرمی یا خال کوبی های متراکم نشان می دهند. 
مشت گره کرده نماد گروه قدرت سیاه است که نام خود را از جنبش حقوق مدنی 
سیاه پوســتان آمریکا۱0 گرفته است و یک بولداگ انگلیسی گروه اوباش دورگه را 
مشــخص می کند. در کل، مردم بومی مائوری سه چهارم گنگسترهای کشور را 

تشکیل می دهند.
برتری آن ها در عرصه خالفکار ی از دهه ۱۹70 شروع شد؛ زمانی  که بسیاری 
از این افراد به شهر ها نقل مکان کردند؛ جایی  که مجبور شدند تبعیض را تحمل 

6. gangs
7. Hells Angels
8. Black Power
9. Mongrel Mob
10. American civil-rights movement
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کنند و به  خاطر نداشتن شــغل دچار فقر شدند. فرصت ها از آن زمان بهتر شده 
اســت، اما اغلب، زندگی برای مردم بومی ســخت تر از سایر نیوزیلندی هاست. 
وضعیت آن ها در مدرســه بدتر است، ســالمتی کمتری دارند و در سنین پایین تر 
می میرند. بعضی از آن  ها در جســت وجوی قدرت یا فراموشی درد و رنج خود به 
ســمت گروه های خالف کار گرایش پیــدا می کنند. برخی عضــوی از زندان ها 
می شوند، آن ها  برای محافظت از خودشان مجبورند به یک گروه بپیوندند. بقیه 
آن ها به  دنبال چیزی مثبت تر هستند؛ whanau یا اجتماع. بسیاری از نیروهای 
تازه فقط به این دلیل که پدرانشــان عضو هســتند، به این گروه ها می پیوندند. به 
گفته آن ها، ایــن گروه های خالف کار مانند خانواده هایشــان هســتند. به  طور 
خالصه، نرخ باالی عضوگیری باندهای خالف کار نیوزیلند، بازتاب مشــکالتی 

است که مردم مائوری با آن مواجه اند. 
اکثر مردم نیوزیلنــد هرگز با دنیای تبه کاران روبه رو نمی شــوند، زیرا عمومًا 
خشونت بین دسته های تبه کار رخ می دهد و  در دهه های اخیر از نزاع  آن ها بر سر 
قلمرو کاسته شده است. امروزه، بیشتر کارهای بزه کارانه این باندها، مربوط به 
مــواد مخدر اســت. زندان بانان می گویند ســندیکاهای خارجــی از گروه های 
موتورسوار برای توزیع مت آمفتامین۱ )شیشه( استفاده می کنند. اعضای باندهای 
خالف کار عامــل ۱۴ درصد از اتهامات دسیســه در معامله مت آمفتامین و قتل 
ثبت شــده در نیوزیلند هستند. آن ها تقریبًا یک ســوم از سلول های زندان ها را پر 
می کنند. این مسئله بیشــتر توضیح می دهد که چرا بیش از نیمی از زندانیان این 

کشور مائوری هستند، با این که تنها ۱۵ درصد از جمعیت را تشکیل می دهند. 
محبوبیت مت آمفتامیــن در بین گروه های خالف کار نیز باعث تضعیف آن ها 
شده اســت. تعداد معدودی از رهبران این گروه ها، بعد از مشاهده خسارتی که 
مواد مخدر به جامعه آن ها وارد کرده است، مصرف مواد مخدر را ممنوع کرده اند. 
1. methamphetamine
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برخی تالش کردند تا از روش های دیگری برای پاک ســازی شــاخه های خود 
استفاده کنند. این گروه ها قباًل شهرت بدی برای تجاوز گروهی داشتند، اما االن 
گروه قدرت ســیاه آن را منع کرده اســت و به  طور کلی نیز در راســتای کاهش 
خشونت خانگی حرکت می کند. زنان عضو دو گروه قدرت سیاه و اوباش دورگه 
گزارش کرده اند که زندگی آن ها بســیار بهتر شــده اســت. درحالی که اعضای 
اصالح شــده اکثر گروه های شناخته شــده به بلوغ فکری می رســند، گروه های 
امروزی تــری از باندهای خیابانی با ســبک لس آنجلســی در نیوزیلند در حال 
افزایش است که بسیاری از اعضای آن مائوری۲ و پولینیزیایی۳ هستند. نوجوانان 
تــازه کار آن هــا که افراط شــدیدی بــه اســتفاده از زیورآالت دارند، خشــن و 
پیش بینی ناپذیر هستند. به  نظر می رسد نرخ باالی عضویت دسته های خالف کار 

در نیوزیلند، هم چنان ادامه دارد. 

چرا جن گیری در فرانسه به عنوان یک حرفه در حال رشد است؟
فیلیپه ُمســَکتو۴ که جن گیر۵ است، در آپارتمان بزرگی در پاریس، از اتاقی به 
اتاق دیگر می رود و آب مقدس می پاشد و ورد می خواند. او با صدای بلند فریاد 
می زند: »ارواح دور شید!« فیلیپه به موجودات آزاردهنده دنیای دیگر می گوید از 
ایــن به بعد حمله های آن ها بیهوده خواهد بود. او به صاحب خانه اطالع می دهد 
بعد از این که کارش تمام شد، حال وهوای خانه بهتر می شود و احتمااًل برای کل 
آپارتمان منفعت خواهد داشــت. برای آیینی که یک ساعت طول می کشد، آقای 
مســکتو ۱۵۵ یــورو )۱۹0 دالر( به جیب می زند. او می گویــد هر هفته چند بار 
امالکی را در پاریس جن زدایی می کند؛ تقریبًا یک  بار در هفته، جن گیری از یک 
نفــر را انجــام می دهد. او تنها نیســت. اگر بــه صورت آن الین به وب ســایت  
2. Maori
3. Polynesian
4. Philippe Moscato
5. exorcist
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جن گیرهای خصوصی، شفادهندگان۱، واســطه ها۲، کابالیست ها۳، شمن ها۴ و 
انرژی درمان گرها نگاه کنید، برای مبالغ باالیی چون ۵00 یورو برای هر مراســم، 
خدمات یکسانی ارائه می دهند. برخی از آن ها برای خروج یک تجارت از شرایط 
بد و برگرداندن عشق به یک رابطه شکست خورده پیشنهاد کمک می کنند. بیشتر 
آن ها به خانه هایی که به گمان تســخیر شــده اســت، کمک می کننــد. یکی از 
جن گیرهایــی که در نزدیکــی پاریس زندگی می کند، خودش گفته اســت با ۱۵ 
ساعت کار کردن در روز از جمله مشاوره تلفنی، مبلغ ۱۲00 یورو در ماه )پیش از 

کسر مالیات( درآمد دارد. چرا حرفه جن گیری در فرانسه در حال رشد است؟
طبق گفته جن گیر ها، کســب وکار آن ها خیلی پررونق است، چراکه مشتریان 
بیشــتر منافع مورد نیازشــان را از مراسم به دســت می آورند. برای مثال، آقای 
مســکتو، در مورد خیل عظیم تقاضا بعد از حمله های تروریســتی در فرانسه در 
اواخر سال ۲0۱۵ توضیح می دهد. او می گوید سه بخش فرانسه به طور خاص در 
برابر جادوی سیاه آسیب پذیر اســت - پاریس، لیون و فرنچ ریویرا؛ جاهایی که 
گفته می شود مافیای محلی در آن ها فعالیت دارد- که می توان با فنون جن گیری 
که به اندازه کافی قوی هستند، با آن مقابله کرد. الساندرا نوچی۵، نویسنده ای در 
زمینه مذهب کاتولیک، که در دوره ای که از سوی انجمن بین المللی جن گیرها6 
)IAE( در رم برگزار شــد، شرکت داشته اســت، می گوید در اروپا بیش از پیش 
متصدی خصوصی وجود دارد که مسئول خدمات آن ها هستند. او اشاره می کند 
جن گیرها خألهای باقی مانده از کشیشانی را که تمایلی به انجام این کار ندارند، 
پــر می کنند و در ادامه می گوید: »کلیســا برای مدت خیلــی طوالنی، با وجود 

تقاضای شدید مردم، جن گیرها را نادیده گرفت.« 
1. healers
2. mediums
3. kabbalists
4. shamans
5. Alessandra Nucci
6. International Association of Exorcists
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تقاضاها واقعی اســت، اما دالیل آن ها متفاوت اســت. برای مثال، نیمی از 
مشتریان یک جن گیر در نزدیکی پاریس مهاجر هستند، به ویژه آفریقایی هایی که 
به  جای جن گیرهای مورد تأیید کلیســا، به جن گیرهای مزدبگیر و کاریزماتیک 
متوسل می شوند. بقیه مشــتریان، مانند صاحب آن آپارتمان در پاریس که آقای 
مســکتو او را مالقات کرد، بعد از شنیدن ماجرا از دوستانی که این کار را انجام 
داده بودند، تا حدی، هرچند نه فقط برای ســرگرمی از مشاهده مراسم، موافقت 
می کنند این کار را انجام دهند. آن ها به کلیســا نمی روند و بعید است از کشیش 
بخواهند برای خانه هایشان دعا کند. برخی هم به  خاطر سهولت در پیدا کردن و 
رزرو جن گیرها به صورت آن الین، تشــویق می شــوند. ممکن است تقاضا برای 
درمان گران از قبل وجود داشــته اســت، امــا االن به لطــف اینترنت، جایی که 
جن گیرها به راحتی می توانند خدمات خود را تبلیغ کنند، بیشتر جنبه عمومی پیدا 
کرده است. نمایش های تلویزیونی، مانند سریال »جن گیر«7 که از شبکه فاکس 

پخش شد، می توانند مشتریان را ترغیب به امتحاِن این آیین کنند. 
جن گیری یک تجارت مناســب باقی مانده است، اما می تواند در بین کسانی 
که مشتاق کلیساهای سنتی نیســتند، مانند مهاجران، محبوب تر شود. تقدیِس 
خانه ها، مانند آن چه آقای مســکتو انجام می دهد، ســرگرمی بی ضرری به  نظر 
می رسد. اما مخاطراتی هم وجود دارد؛ بعضی اوقات قربانیان آیین های خشن، 
از جمله کودکان، در ضرب و شــتم هایی که برای شکار ارواح شیطانی یک فرد 
انجام می شود، می میرند. جن گیرهای مزدبگیری که مسئولیت بیشتری به خرج 
می دهند، می گویند تشــخیص و جن گیری از یک فرد، تنها باید پس از این که آن 
فرد با یک دکتر یا روان پزشک مشورت کرده است، اتفاق بیفتد. در کل، کسانی  
که برای چنین مراسمی پول می پردازند، به نظر می رسد بر این باورند که به نوعی 

7. The Exorcist
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به نتیجه رســیده اند، همان طور که دیگران داروهای همســان درمانی۱ یا خواندن 
طالع بینی۲ را انتخاب می کنند و انتظــار تأثیرات مثبت دارند. هر نتیجه احتمالی 
ناشی از این واقعیت است که مشتری در وهله اول به آن اعتقاد داشته باشد. این 

موضوع در مورد کسب وکارهای دیگر نیز صدق می کند.

چرا چین طوالنی ترین تأخیر در پرواز را در جهان دارد؟
فرودگاه های چین شگفت آورند. در طول دهه گذشته، هر سال نزدیک به ۱0 
فرودگاه جدید افتتاح شده است. ساختمان های زیبا، بزرگ و مدرن، مجهزشده 
با آخرین فن آوری  که می توانند مانند چشم اندازهایی از آینده، بدرخشند. در عین 
حال، این فرودگاه ها برای عده ای از کسانی که وقت خود را صرف عبور از آن ها 
کرده اند، مقصدی ترسناک و نفرت انگیزند. خود ساختمان ها به اندازه آن چیزی 
که نماینده اش هســتند، یعنی انتظارهای طوالنی، ترســناک نیســتند. شــاید 
فرودگاه هــای چین یکی از چند فرودگاه زیبای دنیا باشــند، اما آن ها هم چنان، 
پیــش گام جهانی تأخیــر در پرواز هســتند. از ۱00 فرودگاه شــلوغ دنیا، هفت 
فرودگاهــی که طوالنی ترین تأخیر در پرواز را تجربه می کند، همگی در چین، از 
جمله در قطب های اصلی این کشــور یعنی شــهرهای پکن، شانگهای و ِشنِژن 
هستند. در ۱۳ فرودگاه چین که در بین ۱00 فرودگاه برتر جهان قرار دارند، پروازها 
به  طور متوسط ۴۳ دقیقه تأخیر دارند. معیار جهانی، به استثنای چین، ۲7 دقیقه 
است. تنها فرودگاه های دیگری که از نظر تأخیر در رقابت نزدیک با چین هستند، 
ســه فرودگاه جان.اف کندی۳، الگاردیا۴ و نیوآرک۵ هستند که در آسمان شلوغ 

اطراف نیویورک خدمات ارائه می کنند.

1. homeopathic
2. astrological
3. JFK
4. LaGuardia 
5. Newark
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ازدحام تنها توضیح جزئی برای تأخیر پرواز های چین است. در  حال  حاضر، 
چین دومین بازار بزرگ هوانوردی دنیا، با حدود نیم میلیون مسافر در سال است 
و این صنعت هنوز هم با نرخ دورقمی در حال گســترش اســت. به گفته انجمن 
بین المللی حمل ونقل هوایی )یاتا6(، قرار است این کشور طی یک دهه، از آمریکا 
به عنوان شلوغ ترین بازار دنیا )بر اساس تعداد مسافر( پیشی بگیرد. اما وقتی به 
تعداد پروازها نگاه می کنیم، چین کاســتی های قابل توجهی دارد. از نظر تعداد 
پــرواز، فقط یکی از فرودگاه هــای آن در زمره ۲0 فرودگاه شــلوغ دنیا قرار دارد 
)فرودگاه بین المللی پکن که در رده هفتم قرار است(. به عبارت دیگر، فرودگاه های 
چین معمواًل دارای تعداد پروازهای کمتر و هواپیماهای بزرگ تر اســت که تعداد 
بیشــتری مســافر را جابه جا می کنند. در اصل، این باعث می شود جلوگیری از 
تأخیر راحت تر شود. عالوه بر این، با در  نظر گرفتن این واقعیت که فرودگاه های 
چین عمومًا دارای باندهایی با وسعت زیاد و سیستم کنترل ترافیک هوایی پیشرفته 
و مدرن است، باید در فرستادن به موقع هواپیماها به آسمان عملکرد بهتری داشته 

باشد. 
چرا سابقه چین بسیار ضعیف است؟ دلیل اول این است که فرودگاه های چین 
حتی با داشــتن ایمنی باال، باز هم اشــتباه می کنند. در بسیاری از فرودگاه های 
بزرگ سراسر دنیا، فاصله بین پروازها )اعم از پرواز کردن یا فرود آمدن( حداکثر 
۳0 ثانیه اســت. در چین این فاصله زمانی به دو دقیقه می رســد، حتی وقتی  که 
هواپیماهای تأخیری وجود دارند. در ماه های تابســتان، زمانی  که هوا مرطوب تر 
است، به موقع بودن پروازهای چین به مراتب بدتر می شود. )نمودار را ببینید.( در 

ژوییه ۲0۱7 فقط دو پرواز از پنج پرواز طبق برنامه انجام شد. 
بااین حال، زمانی  که ســفرهای هوایی چنین رشــد شــتابانی دارد، احتیاط 
کنترل کنندگان ترافیک هوایی چین قابل درک است. در پنج سال گذشته، تحت 
6. International Air Transport Association (IATA)
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نظارت و مراقبت آن ها، هیچ حادثه قابل توجهی رخ نداده است.
عامل دوم راحت تر حل می شــود. ارتش با کنترل ســه چهارم از فضای 
هوایی چین رفت و آمد پروازهای عادی را تغییر می دهد. وقتی نیروی هوایی 
پــرواز انجام می دهد، هواپیماهای تجاری چــاره ای جز انتظار، گاهی برای 
ســاعت ها، روی باند ندارند. دولت مدت هاســت متعهد شده است ادغام 
مدیریــت فضای هوایی نظامی و غیرنظامی را بــه بهترین نحو انجام دهد و 
کریدورهای بیشتری را برای اســتفاده تجاری آزاد کند. بااین حال، حداقل 
تاکنون، پیشرفت های محسوسی مشاهده نشده است. این، موضوع حساسی 
اســت. به ندرت خطوط هوایی به مســافران اطالع می دهد که مانور نظامی 
دلیل تأخیر در پروازهاســت و به  جای آن به کنترل متداول هوایی  یا مساعد 
نبودن هوا، حتی در روزهایی که هوا خوب اســت، اســتناد می کند. اما آمار 
رســمی منتشرشده در سال ۲0۱7 آشکار کرد که فعالیت های نظامی مسئول 
یک چهارم تأخیرها بوده اســت. این ها همگی به این مفهوم هستند که زمان 

بیشتری در فرودگاه های پرزرق وبرق )اما ناامیدکننده( چین تلف می شود. 

مجوز پرواز
فرودگاه هایی که بیشترین میانگین پروازهای خروجی در ماه را دارند
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چرا سومالی لند، قوی ترین دموکراسی در آفریقای شرقی است؟
یک سنجاق را روی نقشه  آفریقای شرقی رها کنید، احتمال این که روی یک 
دموکراسی ســالم فرود آید، وجود ندارد. سومالی و ســودان جنوبی دولت های 
ناموفقی هستند. سودان مانند نظام پلیسی حاکم بر اریتره، رواندا و اتیوپی، یک 
نظام استبدادی است. یوری موســونی۱، رئیس جمهوری اوگاندا، از سال ۱۹86 
بی وقفه حکومت کرده و قانونی را برای حذف محدودیت ســن قانونی تصویب 
کرده است تا بتواند قدرتش را بیشــتر حفظ کند. انتخابات در تانزانیا هیچ وقت 
حزب انقــالب را برکنار نکرده اســت. این حزب و حزب پیــش از آن، از زمان 
اســتقالل در ســال ۱۹6۱، به  طور مداوم حکومت کرده اند. حتی کنیا که زمانی 
فعال ترین و رقابتی ترین دموکراســی منطقه بود، در حال دست وپا زدن است. در 
اکتبر ۲0۱7 اوهورو کنیاتا۲ با ۹8 درصد آرای معیوب، به شــکل غیرمنطقی، بار 
دیگر رئیس جمهور شــد. با این اوصاف، کشور کوچک ســومالی لند۳، متمایز 
است. در نوامبر ۲0۱7 شهروندان این کشوِر به رسمیت شناخته نشده در ششمین 
انتخابات صلح آمیز، رقابتی و نســبتًا شفاف خود از ســال ۲00۱، رئیس جمهور 
انتخاب کردند. این رکورد بی نظیر باعث می شود این کشور قوی ترین دموکراسی 

منطقه باشد. اما این امر چگونه اتفاق افتاده است؟
تاریخچه ای عجیب و غریب به درک این مسئله کمک می کند. سومالی لند، 
پیش از ادغام با ســومالی ایتالیایی۴ در ســال ۱۹60 برای تشــکیل یک سومالی 
متحد، تحت حمایت بریتانیا بود. این کشور در سال ۱۹۹۱ از اتحاد خارج شد و 
االن حسی قوی از هویت ملی دارد. سومالی لند یکی از معدود کشورهایی بود که 
جدا شدنش از ســوی اســتعمارگران اروپایی در واقع منطقی به نظر می رسید. 
سومالی لند از نظر اجتماعی نســبت به سومالی و در واقع اکثر دولت های دیگر 
1. Yoweri Museveni 
2. Uhuru Kenyatta
3. Somaliland
4. Italian Somalia
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آفریقایی یک دســت تر و همگن تر اســت و هرچه همگنی بیشــتر باشد، به این 
معناست که سطح اعتماد بین شهروندان بیشتر است. یک دهه جنگ علیه رژیم 
زیادباره۱ در موگادیشو، پایتخت سومالی، دوتا از بزرگ ترین شهرهای سومالی  لند 
را به نابودی کشاند، اما در عین حال، روحیه میهن پرستی شدیدی به وجود آورد. 
به عالوه، جنبش ملی سومالی۲ که باعث جنگ شد، فرهنگ دموکراسی داخلی 
را پرورش داد. رهبری آن طی ۹ ســال، پنج بار تغییر کرد و طی دو سال پیروزی، 

قدرت به یک دولت غیرنظامی منتقل شد. 
البته این عدم به رســمیت شناخته شدن بین المللی است که بیشترین اهمیت 
را دارد. محمد حاجی ابراهیم ایگال۳، رئیس جمهور سومالی لند از سال ۱۹۹۳ تا 
۲00۲، در ســال ۱۹۹۹ تأکید کرد که به رســمیت شــناخته شــدن  بین المللی به 
دست یابی به دموکراسی در کشور بستگی خواهد داشت. او اقدام به تدوین قانون 

اساسی کرد که در سال ۲00۱ به همه پرسی گذاشته شد. 
به  خاطر ترس از تشویق سایر جنبش های جدایی طلب منطقه، جامعه جهانی 
به پیروی از اتحادیه آفریقا، هرگز متعهد نشد که سومالی لند را به رسمیت بشناسد، 
اما این واکنش به جای جلوگیری از دموکراســی، اطمینان از گسترش دموکراسی 
ســازی را از جزء به کل تضمین کرد. اعطا کنندگان کمک مالی اغلب خواستار 
اصالحات دموکراتیک در کشورهای آفریقایی، به عنوان شرطی برای کمک مالی 
هستند. به  خاطر این که سومالی لنِد به  رسمیت شناخته نشده از بیشتر کمک های 
خارجی محروم است، پیمان اجتماعی بین دولت و شهروندان به  طور غیرمعمولی 
قوی شــده اســت. دموکراســی از یک ســری از هم فکری های عمــوم مردم – 
گفت وگوهای قبیله ای – گسترش می یابد که به آن درجه غیرمعمولی از مشروعیت 
عطا می کند. برجســته ترین ویژگی این سیستم، مجلس ســنای بزرگان طایفه، 
1. Siad Barre
2. Somali National
Movement (SNM)
3. Muhammad Haji Ibrahim Egal
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معروف به »گورتی«۴ اســت که به  طور گسترده، دولت نیابتی را تضمین و بیشتر 
فرهنگ سیاسی اجتماعی کشور را تأیید می کند. 

دموکراســی ســومالی لند به هیچ وجه بی عیب نیست، فســاد فراگیر است و 
رسانه ها به ندرت انتقادی هستند. تأثیر قبیله ها کم شده، اما ریشه کن نشده است. 
همچنین انتخابات بارها به تأخیر افتاده است. در نوامبر ۲0۱7 رأی گیری بیش از 
دو سال به تأخیر افتاد، در طول این زمان همه بخش های دولت بیش از تعهدشان 
تداوم داشتند. مجلس نمایندگان برای ۱۲ سال غیرفعال و گورتی از زمان تشکیل 
در سال ۱۹۹۳ بدون انتخابات مانده  اســت. به عالوه، ممکن است چالش های 
بزرگ تری در آینده وجود داشــته باشد. در سال ۲0۱7، سومالی لند برای ساخت 
یک بندر جدید و پایگاه نظامی در شــهر ســاحلی بربرا۵ قراردادی را با امارات 
متحده عربی امضا کرد. قرارداد ذکرشــده، با ارزش بیــش از ۴00 میلیون دالر، 
بزرگ ترین معامله سرمایه گذاری این کشور تاکنون بود. ساختن یک هویت ملی، 
با سرمایه کم، باعث شد سیاستمداران سومالی لند تاحدودی پاسخ گو بمانند و به 
حفظ یک تعادل ظریف بین قبایل کمک کرد. ممکن اســت این موقعیت خیلی 
طوالنی نباشــد، امــا در عین حال، نشــانه ای از دموکراســی و نمونه ای برای 

همسایگان است.

چرا استفاده از یورت در مغولستان از مد افتاد؟
اگر مشهورترین نماد مغولستان فاتح بزرگ قرن سیزدهم، چنگیز خان، باشد، 
احتمااًل دومین نماد شناخته شــده آن چادرهای عشــایری ساده آن است که در 
انگلیسی با کلمه ترکی یورت6 معروف است. مردم می گویند چنگیزخان امپراتوری 
وســیع خود را از یک یورت بزرگ به قطر ۹ متر به شایستگی اداره می کرد. کلمه 

4. Guurti
5. Berbera
6. Yurt
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مغولی ِگر۱ که برای یورت به  کار می رود، به معنی خانه اســت و هم چنین ریشــه 
کلمه »ازدواج کردن« را تشــکیل می دهد. پس چرا به نظر می رســد این بخش 

مرکزی و محبوب میراث فرهنگی دارد از مد می افتد؟
با داشــتن چهارچوب های مشبک تاشو از جنس چوب و عایق نمدی بسیار 
کارآمد، یورت ها هم گرم و هم قابل حمل هســتند. در واقع، بســیاری از عشایر 
چادرهای خود را به حاشیه های پایتخت، شهر اوالن باتور۲، منتقل کرده اند. سه 
طرف شهر محله هایی وجود دارد که مهاجران را از سراسر حومه وسیع مغولستان 
در خود جای داده اســت. این مناطق دامنه ای که به  طور مداوم در حال گسترش 
اســت، عمومًا به محله های چادرنشین شناخته می شــوند و وقتی از مرکز شهر 
مشاهده شود، برجســته ترین ویژگی آن ها، گنبدهای ســفیدرنگ است، اما در 
اصل، کمتر از نیمی از ســاکنان این مناطق در یورت  زندگی می کنند. بیشتر آن ها 
700 مترمربــع زمینی را که قانون ملی به آن ها تخصیص داده اســت، در اختیار 
گرفته اند و ساختمان های ساده و ثابت از جنس چوب، آجر یا بتن ساخته اند.        
در ســال ۱۹۹0 با گذار مغولستان از سیســتم کمونیستی تحمیلی شوروی به 
دموکراسی، تعداد ساکنان روستایی که به شهرها مهاجرت کردند، به  طور ناگهانی 
افزایش یافت. از سال ۲000 هجوم چوپانان به شهر اوالن باتور که بزرگ ترین شهر 
کشــور است، با سرعت خیلی زیاد گسترش یافت. خشک سالی به اضافه تکرار 
مضاعف پدیده ای که در زبان مغولی به dzud معروف اســت )تابســتانی بسیار 
خشک در پی زمستانی خشن که احشام در آن نمی توانند زنده بمانند(، گله داری 
را ســخت تر کرد. هم زمان توسعه سریع اوالن باتور، این شــهر را به عنوان منبع 
فرصت های شــغلی و خدماتــی، مانند آموزش و بهداشــت، جذاب تر کرد. اما 
مقامات شــهر تاکنــون در فراهم آوردن زیرســاخت های اصلی بــرای مناطق 

1.  ger
2.  Ulaanbaatar 
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چادرنشین موفق نبوده اند. توالت های صحرایی۳ که به اندازه کافی برای ساکنان 
یورت در نواحی روستایی کم جمعیت کارکرد دارد، برای محله های پرجمعیت در 
حاشــیه اوالن باتور مناسب نیســت. هیچ یک از مناطق چادرنشین، به سیستم 
گرمایشی شهر متصل نیستند، و این امر ساکنان را مجبور می کند برای پخت وپز 
و گرمایش خود از زغال استفاده کنند. این کار آلودگی وحشتناکی تولید می کند 

و باعث گالیه زیادی از سوی ساکنان مناطق مسکونی شهری می شود. 
به عالوه، واقعیت این اســت زمانی که مهاجران گله داری را به  خاطر زندگی 
شــهری رهــا می کنند، از یکــی از مزیت های عمــده یورت ها، یعنــی قابلیت 
جابه جایی، کمتر اســتفاده می کنند. همه این ها نتایج یک تحقیق درباره ساکنان 
مناطق چادرنشــین اوالن باتور که در ســال ۲0۱۵ منتشر شد را توضیح می دهد؛ 
7۲درصد پاســخ دهندگان گفتند که اگر می توانستند، به یک آپارتمان نقل مکان 
می کردند. حتی در حومه های شــهر، مغول ها بــه آهنگ دل فریب زندگی مدرن 
گوش می دهند و طمع بیرون  آمدن از یورت هایشــان را ولو به آهستگی دارند. به 
گفتــه اداره ملی آمار مغولســتان۴، بین ســال های ۲0۱0 تا ۲0۱۵، ســهم زندگی 
خانوارها در یورت ها حدود ۱.۳ درصد کاهش داشته است. مدتی طول خواهد 
کشــید، اما به نظر می رسد این یورت باشــکوه در مسیر خودش برای پیوستن به 

چنگیز خان به عنوان نماد گذشته پرغرور مغولستان است. 

کدام شهرها باالترین میزان قتل را دارند؟
کوکایین عمدتًا در آمریکای جنوبی رشد می کند و از طریق آمریکای مرکزی 
و دریــای کاراییب به بزرگ ترین بــازار دنیا، ایاالت متحده، قاچاق می شــود. 
مســیرهای زمینی، به  طور عمده از کلمبیا سرچشمه می گیرند و قبل از عبور از 

3. pit latrines
4. Mongolia’s national statistics bureau
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مکزیک، از کشورهای کوچک السالوادور، هندوراس و گواتماال عبور می کنند. 
جای تعجب نیست که آمریکای التین هم چنان خشن ترین منطقه  در دنیاست که 
درگیر جنگ نیســت. بر اساس اطالعات مؤسسه ایگاراپه۱، اتاق فکری برزیلی، 
۴۳ مورد از ۵0 شــهر پر جنایت جهان در سال ۲0۱6، و هشت مورد از ۱0 کشور 
باالی این رده بندی، در آمریکای  التین و کاراییب قرار دارند. )مناطق جنگی که 
بررسی صحت ارقام در آن ها سخت است، مستثنا هستند.( کشمکش های بین 
گروه های تبه کار، فســاد و ضعــف نهادهای عمومی، همگی در ســطح باالی 

خشونت در سراسر این منطقه، دخیل هستند. 
باالترین رتبه تغییری نکرده است. در ســال های ۲0۱۵ و ۲0۱6، السالوادور 
پرخشونت ترین کشور و پایتخت آن، شهر سن سالوادور، خطرناک ترین شهر در 
دنیا بود. اگرچه ارقام ســال ۲0۱6 نشان دهنده بهبودی جزئی است؛ نرخ قتل  در 
کشــور، از ۱0۳ فقره در هر ۱00هزار نفر در سال ۲0۱۵، به ۹۱ فقره در سال بعد و 
نرخ قتل در سن ســالوادور از ۱۹0 فقره به ۱۳7 فقره کاهش یافت. بســیاری از 
تحلیل گــران ســرکوب نیروهای امنیتی دولــت را عامل این کاهــش می دانند، 
بااین حال سیاســت های ســخت گیرانه در خصوص جنایت، کار چندانی برای 
حل وفصل عوامل اصلی خشونت گروهی انجام نمی دهند. روندی رو به پایین در 
کشور همسایه هندوراس مشهود بود؛ سن پدرو سوال۲ که سال ها تاج ناخوشایند 

جنایت آمیزترین شهر دنیا را بر سر داشت، در رتبه سوم قرار گرفت. 
بااین حال، افزایش ناگهانی خشــونت در کشــور های همسایه نشان می دهد 
سیاســت های ضد باندهای تبه کار به  جای جلوگیری از قتل ها، فقط آن ها را از 
کاپولکا۳، تفریحگاه ســاحلی در ســاحل  لحــاظ جغرافیایی باز توزیع می کند. آ
اقیانوس آرام مکزیک، در ســال ۲0۱6، ۱08 فقره قتل را در هر ۱00هزار نفر ثبت 

1. Igarapé Institute
2. San Pedro Sula
3. Acapulco
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کرد و در مقام دوم بعد از سن ســالوادور قرار گرفت. این نشــان دهنده روند رو به 
رشد در این کشــور است؛ نرخ کلی مکزیک، از ۱۴.۱ فقره قتل در هر ۱00هزار 
نفــر به ۱7 فقره افزایش یافت. این آمار تقریبًا برابر با اوج خشــونت پیشــین در 
جنگ های مواد مخدر مکزیک، در سال ۲0۱۱ است. بر این اساس، شش شهر  
مکزیــک در بین ۵0 شــهر باالی رتبه بندی، ســه رتبه باالتر از ســال قبل قرار 

می گیرند. 
میانه این فهرست در سلطه برزیل است؛ دومین مصرف کننده بزرگ کوکایین 
در جهان، که موطن نیمی از کل شــهر های این رتبه بندی اســت. این امر بیشتر 
بازتاب جمعیت بزرگ این کشور است. در طول سال ۲0۱6، خشونت از جایی به 
جای دیگر در داخل برزیل منتقل شــد. نرخ قتل در بزرگ ترین شهرها کاهش 
یافــت، اما در شــهر های کوچک تر افزایــش پیدا کرد. در شــهر های مارابا۴ و 
ویامائــو۵، قتل نزدیــک به ۲0 درصد در ســال افزایش داشــت، درحالی که در 
سائوپائولو، پرجمعیت ترین شهر برزیل، از سال ۲0۱۴ تا ۲0۱۵، قتل ها حدود ۵۵ 
درصد کاهش داشــتند. برعکس، در مکزیک و آمریکای مرکزی شــواهدی از 
بهبود کلی و اندک وجود دارد؛ نرخ قتل از ۲۹ فقره در هر ۱00هزار نفر در ســال 
۲0۱۴ به ۲7 فقره در ســال ۲0۱۵ کاهش داشــت؛ آخرین ســالی که اطالعاتش 
موجود اســت. با توجه به اندازه آن، برزیل به عنــوان پایتخت قتل های دنیا در 

مجموع، حکمرانی می کند؛ ۵6۲۱۲ نفر در سال ۲0۱۵ در آن جا کشته شدند. 
تنها دو کشور خارج از آمریکای التین، شامل شهرهایی هستند که در بین ۵0 
شــهر باالی رتبه بندی قرار دارند؛ ایاالت متحده و آفریقای جنوبی. در آمریکا، 
تنها کشــور ثروتمند در این فهرست، افزایش ناگهانی در قتل ها، موجب شد دو 
شــهر دیگر یعنی دیترویت و نیواورلئان به سنت لوییز و بالتیمور که هم چنان در 

4. Maraba
5. Viamão
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فهرست سال ۲0۱۵ به چشم می خورند، بپیوندند. هر کدام از آن ها نرخی دارد که 
حدود ۱0 برابر میانگیِن کشورِی ۴.۹ فقره قتل در هر ۱00هزار نفر است. آفریقای 
جنوبی تنها کشــور خارج از قاره آمریکا در این رده بندی اســت. دو شهر جدید 
خلیج نلســون ماندال و بوفالو سیتی، عمدتًا به این  دلیل که جمع آوری اطالعات 
در این کشور در حال پیشرفت است، به این فهرست اضافه شده اند. نرخ قتل در 
آفریقای جنوبی نزدیک پنج درصد در ســال ۲0۱7 افزایش داشت، هرچند جرایم 

خشونت آمیز دیگر کاهش یافت. 
خیابان های بی رحم
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منبع: مؤسسه ایگاراپه
*با جمعیتی بالغ بر 250هزار یا بیشتر

چرا مردم بریتانیا کمتر مرتکب جرم می شوند؟
جرم در بریتانیا، مانند بســیاری از کشــورهای ثروتمند، رو به کاهش بوده 
اســت. در انگلستان و ولز این کاهش چشم گیر بوده  است؛ از اواسط دهه ۱۹۹0 
تعداد جرایم به نصف کاهش  یافت. دزدی وســایل نقلیه از ســال ۱۹۹۵ تا امروز 
حــدود 86 درصد و دزدی از خانه ها نزدیک 7۱درصد کاهش داشــته اســت. 
معتبر ترین معیار قانون شــکنی، نظرســنجی جرم مربوط به انگلستان و ولز۱، بر 
اســاس تجربیات قربانیان، به جای عامالن اســت، اما شواهد از جاهای دیگر 
نشان می دهد در کاهش گسترده  تر در قانون شکنی، کاهش قابل توجه تر دیگری 

وجود دارد؛ کاهش در ارتکاب به جرم از سوی جوانان.
 تعداد نوجوانانی که بین ۱۴ )سن مسئولیت کیفری در انگلستان و ولز( و ۱7 
ســال سن داشتند و وارد سیســتم قضایی و کیفری شدند، برای نخستین بار، از 
ســال ۲006 نزدیک به 8۴ درصد پایین آمده است. در مقابل، تعداد بزرگ ساالن 
فقط حدود ۴6 درصد کاهش داشــته اســت. این آمار تا حدی نشان دهنده این 
واقعیت است که پلیس از اهداف نمایشی که باعث می شد نوجوانان را با بدرفتاری 
دســتگیر کنند، دست کشــیده اســت. گیر انداختن نوجوانانی که روی دیوار با 
اســپری نقاشی می کشند، از دستگیر کردن دزد ها راحت تر است. اما این کاهش 
به  قدری چشــم گیر بوده اســت که به احتمال زیاد نشان می دهد کودکان امروزه 
بیشتر از قبل تابع قانون هســتند. مقیاس های دیگر این فرضیه را تأیید می کند. 
طبق گفته قربانیان خشــونت که برای نظرسنجی جرم با آن ها مصاحبه شد، بین 
ســال های ۲006 و ۲0۱6 تعداد کسانی که فکر می کردند مهاجم آن ها ۱6 سال یا 
کمتر سن داشــت، از ۱۴ درصد به هشــت درصد، تقریبًا نصف، کاهش یافت. 
1. Crime Survey for England and Wales
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به عالوه، بین سال های ۲0۱۲ تا ۲0۱۵ تعداد دانش آموزان مدرسه های متوسطه که 
موقتًا اخراج شده بودند، از 8.۳ درصد به 7.۵ درصد کاهش پیدا کرد. در تعداد 
نوجوانان دستگیرشده در کشور هایی مانند آلمان، هلند و آمریکا نیز کاهش دیده 

شده است. 
نوجوانان به دالیل مشابهی مانند بزرگ ترانشان بیشتر تابع قانون شده اند. بهای 
اشــیایی که آن ها قبــاًل می دزدیدند، مانند تلویزیون و رادیوی ماشــین، پایین آمده 
است، بنابراین دزدیدن آن ها دیگر ارزشی ندارد. تدابیر امنیتی مانند دزدگیرها ورود 
به خانه ها را ســخت تر کرده است. قفل مرکزی و دیگر ویژگی های امنیتی دزدیدن 
ماشــین ها را دشوارتر کرده است. کنترل و حفاظت بهتر و هوشمندتر نیروی پلیس 
هم به این امر کمک کرده اســت. اما برخی عوامل ممکن است به پایین آمدن جرم، 
به  طور ویژه، میان افراد جوان کمک کرده باشد. به خصوص این که آن ها با میانه روی 
بیشــتری زندگی می کنند. تعداد کودکان بریتانیایی که گفته می شــود حتی تجربه 
مصرف مواد مخدر را داشته اند، بین ســال های ۲0۱۱ تا ۲0۱۴ به نصف کاهش پیدا 
کرده است. در بین بزرگ ساالن، این آمار خیلی کم و ناچیز تغییر کرد. در سال ۲0۱۴ 
فقط ۳8 درصد از کودکان ۱۱ تا ۱۵ ســاله  پذیرفتند که الکل را امتحان کرده اند؛ در 

سال ۱۹88 باالی 60 درصد گفته اند که آن ها سعی در نوشیدن الکل داشته اند.
تیم بیتمن۱ از دانشکده بدفورشایر۲ می گوید این سبک زندگی محافظه کارانه تر 
به ســه طریــق روی نرخ جرایــم تأثیر می گــذارد. مصرف کمتر مــواد به معنی 
قانون شــکنی کمتر برای تأمین پول خرید آن  است. جرایم مربوط به مالکیت و 
ســود فروش مواد مخــدر نیز کاهــش دارد. به عالوه، کودکان وقتی مســت یا 
سرخوش نباشند، کمتر احتمال دارد که مرتکب جرم شوند. تکنولوژی نیز ممکن 
اســت به ایجاد جرم کمتــر در دنیا کمک کند. صرف وقــت روی کامپیوتر ها و 

1. Tim Bateman 
2. University of Bedfordshire
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گوشی های هوشمند، جایگزین بی خطری برای انجام کار های ناپسند است. بر 
اساس مطالعه ای که در ســال ۲0۱۲ از سوی محققانی از دانشکده اقتصاد لندن 
انجام شد، کودکان بریتانیایی زمان بیشتری را آن الین سپری می کنند و در سنین 
پایین تر از متوســط اروپا، اســتفاده از خدمات آن الین را شــروع می کنند. این 
گرایش ها نشــانه خوبی برای آینده اســت؛ تحقیقات نشان می دهد کودکان تابع 

قانون بیشتر احتمال دارد که به بزرگ ساالن تابع قانون تبدیل شوند.

چگونه رنگ ماشین ها منعکس کننده روحیه ملی بریتانیاست؟
گفته می شود خریداران خودرو وسایل نقلیه ای را انتخاب می کنند که بازتابی 
از شخصیت آن هاست. در بریتانیا رنگ ممکن است منعکس کننده روحیه ملی 
باشــد. در اواخر دهه ۱۹۹0، بریتانیایی ها ماشین هایی با رنگ های اصلی روشن 
خریداری کردند، که شــاید بازتابی از خوش بینی سال های اول کار دولت جدید 
تونی بلر بود. در سال های بعد، زمانی  که اقتصاد روند رو به رشد مداومی نداشت، 
آن ها رنگ های بارز خاکستری و نقره ای را انتخاب کردند. هنگامی   که مشکالت 
اقتصادی بحران مالی به همراه آورد، گرایش هم تیره تر شد، درنتیجه، ماشین های 

سیاه برتری پیدا کردند. 
توضیح محبوبیت ماشــین های سفید سخت تر اســت. زمانی آن قدر منفور 
بودند که نیرو های پلیس استفاده از آن ها را متوقف کرد، زیرا ارزش فروش مجدد 
آن ها بسیار پایین بود. محبوبیت ماشــین های سفید، به ورود بریتانیا به برهه ای 
جدید مرتبط است؛ زمانی که دولت ائتالفی دیوید کامرون توسط سیاست هایی 
که حالت روحی افســرده کشــور را تغییر می داد، شروع به تأثیر گذاشتن کرد. یا 
شاید حذف رنگ از ماشــین روش دیگری برای عدم تصمیم گیری قاطع است. 
دست کم، بازگشت به رنگ سیاه راحت تر درک می شود، چراکه بدشانسی دولت 
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ترزا می  و نگرانی درباره برگزیت۱ چشــم انداز را بــرای رانندگان بریتانیایی تیره تر 
کرده است. 

بازگشت به سیاهی
بریتانیا، ثبت نام های جدید اتومبیل، بر اساس رنگ دل خواه
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منبع: انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو؛ شرکت مطالعاتی ایپسوس موری

چرا سوئدی ها مالیات  اضافی می پردازند؟
ســوئدی ها و مردم منطقه شــمال اروپا در پرداخت مالیات چقدر غیرعادی 
هستند؟ قالب فکری کلی درباره اروپا دربرگیرنده برخی حقایق است؛ برخالف 
مردم مالیات گریز اروپای جنوبی، کسانی  آن سو در شمال، برای دریافت خدمات 
دولتــی، کارآمد و جامــع و برای زندگــی در جوامعی با توزیــع درآمد منصفانه 
غیرمعمول، مالیات  را با میل و رغبت می پردازند. در ســوئد حتی بعد از سال ها 
تخفیف زیاد برای مالیات های باال )در سال ۲00۵ مالیات بر ارث و در سال ۲007 

Brexit .۱ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
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مالیات بر ثروت از میان برداشــته شد و مالیات شــخص حقوقی ۲۲ درصد کم 
شد(، سهم درآمد ملی مورد ادعای دولت هم چنان باالست. سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی، انجمنی از کشورهای غالبًا ثروتمند، معتقد است دولت سوئد 
باالی ۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال ۲0۱۴ هزینه کرده است. نرخ 
مالیات بر درآمــد برای افراد ثروتمند می تواند به میزان زیاد ۵7 درصد باشــد و 
سوئدی ها از آن پیروی می کنند. جامعه شناسان، اقتصاددانان و دیگران مدت ها 
این آمادگی پرداخت کردن مالیات برای منفعت عمومی را مورد بحث قرار داده اند. 
باور های کلیسای لوترن درباره اهمیت حمایت از کل جامعه به همراه یک حس 
قوی همگونی فرهنگی می تواند یکی از عوامل باشــد. یا شاید این که نسل های 
مختلف برای دوام آوردن در زمستان های تاریک و طوالنی دور هم جمع می شدند، 

در این امر نقش داشته است. 
بااین حال، فوریه ســال ۲0۱7، شــواهدی مبنی بر این که برخی از سوئدی ها 
عمدًا مالیات خود را بیش ازحد پرداخت کرده بودند، یک شگفتی جدید به همراه 
آورد. آمار رسمی منتشرشده در آن ماه نشان داد درآمد های مالیاتی بسیار سریع تر 
از آن چه در سال ۲0۱6 انتظار می رفت، تأمین شد. دولت سوئد دچار مازاد بودجه 
8۵ میلیارد کرونی )۹.۵ میلیارد دالری( برای آن سال شد، و نزدیک نیمی از آن، 
یعنی ۴0 میلیارد کرون، نتیجه مازاد پرداخت مالیات از ســوی شرکت ها و مردم 
بود، که البته چنین به نظر می رسید که عمدی بوده است. هم چنین معمایی برای 
کارمندان دولتی که مسئول بازپرداخت بدهی ها و مدیریت وجوه هستند، مطرح 

شد. چه اتفاقی داشت می افتاد؟
در واقع این نشــانه  فرهنگی جدید یا اشتیاق افراطی مردم شمال اروپا برای 
پرداخت مالیات نبود. در عوض، توضیح آن مالی و نتیجه عجیب وجود نرخ سود 
بانکی منفی اســت. با شروع مارس ۲0۱۵ ، بانک مرکزی سوئد، مانند کاری که 
بانک های دیگر سوئد کردند، در تالش وسیعی برای اجتناب از رکود، نرخ  سودها 
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را زیر صفر درصد نگه داشــت. در عین حال، دولت وعده داد که نرخ سود مثبت 
– ۵6 درصد- را به ازای هر وجه مالیاتی که زیاده از حد پرداخت شــد، به مجرد 
برگشت آن ها به پرداخت کننده مالیات بپردازد. حتی اگر این پرداخت سود متعاقبًا 
به صفر رسیده باشد، بهتر است افراد و شرکت ها پس اندازهای خود را به صورت 
مازاد مالیات، به وسیله دولت ذخیره  کنند، تا این که شاهد کاهش آن ها در نتیجه 

نرخ سود منفی باشند. 
مقامات و سیاستمداران معمواًل درباره افزایش مازاد بودجه به خود می بالند، 
اما حسابرســان عالی رتبه ســوئدی آن ها را تشــویق نمی کننــد. وام گرفتن از 
پرداخت کنندگان مالیات )از طریق گرفتن مازاد پرداختی آن ها و سپس برگرداندن 
آن( بیشــتر از روش های دیگر افزایش بودجه هزینه دارد. کاماًل مشخص نیست 
آن هایی که مالیات اضافه پرداخت کرده اند، در چه مدتی بخواهند پولشان را پس 
بگیرند. این مدیریت جریان پول را سخت می کند. نرخ سود منفی سوئد که انتظار 
می رفت در اوایل ســال ۲0۱8 افزایش پیدا کند، در عوض تمدید شــد، که نشان 
می دهــد اضافه پرداخت مالیات هــا هم چنان بیش از حد انتظــار ادامه خواهد 
داشت. به نظر می رسد دولتی در جنوب اروپا، از داشتن چنین مشکلی خوشحال 
خواهد شد. بااین حال، مقامات سوئدی بیشتر ترجیح می دادند مؤدیان این مسئله 

را تعدیل کنند و کمتر مالیات بپردازند. 

بازنمایی از میلیاردرهای جهان
طبق گزارش ثروت جهانی از ســوی شــرکت مشــاوره ای کاپژمینی۱، تعداد 
جهانی افراد با ثروت خالص باال۲ با رشد حدود 7.۵ درصد به ۱6.۵ میلیون نفر 
در ســال ۲0۱7 رسید. افراد با ثروت خالص باال، به  جز خانه اصلی و وسایلشان 

1. Capgemini 
2. high-net-worth individuals(HNWIs)
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و اشیایی که دارای ارزش کلکسیونی هستند، الاقل یک میلیون دالر دارایی قابل 
ســرمایه گذاری دارند. کل ثروت این افراد در سال ۲0۱7 به 6۳.۵ تریلیون دالر 
رسید که بیشترین سهم آن در منطقه آسیا-پاسیفیک متمرکز بود. گسترش ثروت 
در منطقه آسیا-پاســیفیک درنتیجه کاهش عملکرد بازار سهام در چین و ژاپن، 
سال به ســال، به میزان 8.۲ درصد کند شد. اما اگر ثروت آسیایی )بزرگ ترین 
منبع رشــد جدید آینده( حدود ۹.۴ درصد در سال افزایش یابد، ثروت جهانی 

افراد با ثروت خالص باال تا سال ۲0۲۵ بالغ بر ۱00 تریلیون دالر خواهد بود.

افراد با ثروت خالص باال
ثروت جهانی* ، تریلیون دالر

16.5
تعداد افراد
میلیون نفر

2010 11 12 13 14 15 16

70
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0

آفریقا
خاورمیانه
آمریکای التین

اروپا

آمریکای شمالی

آسیا-پاسیفیک

10.9 11.0
12.0

13.7
14.7 15.4

منبع: کاپژمینی 
*افراد با حداقل یک میلیون دالر دارایی قابل سرمایه گذاری

چرا کسی نمی داند چه تعداد نیجریایی وجود دارد؟
نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقاست؛ لقبی که با افتخار آن را می پذیرد. بر 
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اســاس گزارش بانک جهانی، این کشور در سال ۲0۱۵ بیش از ۱8۲ میلیون نفر 
تبعه داشــت و تا ســال ۲0۵0 آماده اســت که بعد از هند و چین سومین کشور 
پر جمعیت جهان باشد. اما این آمار بر اساس سرشماری سال ۲006 نیجریه است 
که گویا در تعداد جمعیت مردم مبالغه شد. کرسی مجلس و پول حکومت مرکزی 
به ایالت ها، بر اســاس جمعیت داده می شــود، که این انگیزه را به سیاستمداران 
می دهد تا آمار را بزرگ تر جلوه دهند. در سال ۲0۱۳ رئیس کمیته ملی جمعیت۱، 
فســتوس اودیمگــوو۲، گفت که نه سرشــماری ســال ۲006 و نــه هیچ یک از 
سرشماری های قبلی دقیق نبوده اند. او بالفاصله بعد از آن استعفا داد. )دولت در 

آن زمان اعالم کرد که او اخراج شده است.(
شمارش تعداد مردم نیجریه از دوره استعمار بحث برانگیز بوده است. این کشور 
از اتصال دو مســتعمره انگلیسی تشکیل شــد؛ بخش بزرگ مسیحی در جنوب و 
بخش تحت ســلطه مســلمانان در شــمال. در مقدمه استقالل در ســال ۱۹60، 
بریتانیایی ها از ســوی جنوبی ها به دست کاری در آرای اکثریت در شمال که تصور 
می شد به نفع آن هاست، متهم شدند. در سال ۱۹6۲ سرشماری غیررسمی نشان داد 
جمعیت در برخی مناطق جنوب شــرقی به میــزان ۲00 درصد در یک دهه افزایش 
دارد. اطالعات کامل هرگز منتشر نشد و رهبران شمالی بازشماری بر گزار کردند که 
طبق انتظار نشــان داد آن ها اکثریت خود را از دست نداده اند. )منطقه آن ها ظاهرًا 
حدود 8۴ درصد، یعنی بیشــتر از آن  ۳0 درصدی که در ابتدا تخمین زده شده بود، 
رشد داشته است.( این سیاســی بازی به کودتا منجر شد؛ جدایی طلبی ناموفقی از 

آن چه بعدها به عنوان منطقه شرقی و جنگی داخلی شناخته شد. 
تقسیم شــمال- جنوب برجسته باقی مانده است؛ هنوز هم قانون نانوشته ای 
وجود دارد که ریاســت جمهوری باید بین یک شــمالی و یک جنوبی به صورت 

1. National Population Commission (NPC)
2. Festus Odimegwu
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تناوبی انتخاب شود. ادعاها مبنی بر این که شمال راه های خودش را برای رسیدن 
به اکثریت دست کاری کرده است، ادامه دارد. سرشماری های سال های ۱۹7۳ و 
۱۹۹۱ باطل شــدند. در سال ۲006 زمانی که ۹.۴ میلیون نفر که در ایالت شمالی 
کانو۳ شــمارش شــده بودند، فقط با ۹ میلیون نفر در پایتخت تجاری الگوس۴، 
مقایسه شدند، بحث ها باال گرفت. دولت ایالت الگوس سرشماری خود را که از 
نظر تکنیکی غیرقانونی بود، انجام داد و به رقم ۱7.۵ میلیون نفر رسید )احتمااًل 
تخمینی بیش از اندازه باال(. سرشــماری ملی جدید بارها به تأخیر افتاده است. 
این برآورد کمیســیون ملی جمعیت که این امــر ۲۲۳ میلیارد نایرا۵ )870 میلیون 
دالر( را خواهــد بلعید، می تواند به این معنا باشــد که سرشــماری برای مدت 

نامعلومی به تأخیر افتاده است. 
پــی بردن به جمعیــت نیجریه حتی با روش های دیگر هم دشــوار اســت. 
آفریقاپلیس6، پروژه ای تحقیقی با ســرمایه گذاری فرانسه است که برای برآورد 
جمعیت شهرهای کوچک و بزرگ در ســال ۲0۱0 نقشه برداری ماهواره  ای را به 
کار برد. این پروژه نشان داد چندین شهر، عمدتًا در شمال، صدها هزار نفر کمتر 
از سرشماری سال ۲006 جمعیت داشت. اما حتی این داده ها کاماًل موثق نیستند. 
بعدًا معلوم شد که محققان، شهرنشینی را در دلتای پرجمعیت نیجر کمتر از حد 
بــرآورد کرده  بودند. تا وقتی که آمار منصفانه و دقیقی به  وجود بیاید، غیرممکن 
است بدانیم واقعًا چه تعداد نیجریایی وجود دارد. این بدان معناست که سیاست 
دولت به طور کامل در واقعیت تثبیت نخواهد شد و فرستادِن منابع را به جایی که 

بیشتر نیاز است، ممکن نخواهد کرد. 

3. Kano
4. Lagos

۵. واحد پول نیجریه
6. Africapolis
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چرا کودکان چینی که در سال اژدها به دنیا آمده اند، موفق ترند؟
اژدها مدتی اســت کــه در فرهنگ چین مورد احترام اســت. به همین دلیل 
کودکانی در ســال اژدها )یا بچه های اژدها( از تقویــم زودیاک۱ به دنیا می آیند، 
تصور می شــود که برای موفقیت در زندگی بعدی از قبل انتخاب شده اند. ناچی 
موکان و  هان یو۲، دو تن از اقتصاددانان دانشــگاه ایالت لوییزیانا، تصمیم گرفتند 

این خرافات را بررسی کنند. 
محققان مشاهده کردند که به نظر می رسد والدین چینی پرورش بچه های 
اژد هــا را آن طور که می گویند، به بچه های گوســفند ترجیــح می دهند؛ تعداد 
نوزادان متولد در چین در ســال ۲000 و ۲0۱۲، دو ســال اخیر اژدها، افزایش 
زیادی داشــت. میزان تولد در تایوان، هنگ کنگ، ســنگاپور و مالزی الگوی 
مشــابهی را دنبال می کند. اما »سیاست تک فرزندی« چین تطبیق زمان تولد 
فرزندان را با سال اژدها برای والدین سخت کرده است. این مسئله تأثیر تقویم 

زودیاک  بر تولد ها را کاهش داد. 
کودکانی که آنقدر خوش شانس هستند که در سال  اژدها متولد شوند، به نظر 
می رســد که در مدرسه پیشرفت می کنند. این محققان نمره های امتحان ۱۵هزار 
دانش آموز دوره متوسطه چینی را مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که با در نظر 
گرفتن نمره  آن ها، بچه های اژدها هم در امتحانات چینی و هم انگلیسی، نمره های 
بهتــری دریافت کرده اند. عالوه بر این، تجزیه و تحلیل مجموعه ای از داده های 
گوناگون نشــان داد که این کودکان ۱۱ درصد بیشتر از دیگران احتمال دارد وارد 
دانشگاه شوند. این یافته ها زمانی  که مشمول سابقه خانوادگی، توانایی شناختی 
و خودباوری باشد، باز هم صدق می کند. محققان معتقدند آن چه درباره بچه های 

اژدها متفاوت است، این است که والدینشان تا چه حد به آن ها باور دارند. 

1. zodiac calendar
2. Naci Mocan and Han Yu
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والدین بچه های اژد ها تمایل دارند هم پول و هم وقت بیشــتری برای آموزش 
آن ها صرف کنند. اینگونه والدین بیشتر با معلمان صحبت می کنند و بچه هایشان 
را در کودکستان ثبت نام می کنند. آن ها پول توجیبی بیشتری نیز می دهند. در عین 
حــال، به بچه های اژدهــا وظایف کمتری در خانه داده می شــود. زمانی  که این 
عوامل کنترل شــده باشــند، جنبه علمی بچه های اژدها از بیــن می رود. به نظر 
می رسد هیچ چیِز ذاتًا ویژه ای در مورد تولد در سال اژدها وجود ندارد. در عوض، 
محققان اســتدالل می کنند  آنچه  بچه های اژدها را متفاوت می کند این است که 

والدینشان، به آن ها ایمان دارند.۳ 

متولد اژدها
چین

تولد زنده، به میلیون
سال 1991 اجرای سخت گیرانه تر »سیاست 
تک فرزندی« تصویب شد

عملکرد فرزندان اژدها نسبت به 
هم سن وساالن، نمره های قبولی در 
امتحانات متوسطه

سال های اژدها

1990 95 2000 05 10 13

16

14

12

10

– +
قبل از کنترل متغیر انتظارات والدین

بعد از کنترل متغیر انتظارات والدین

ریاضی

ریاضی

زبان چینی

زبان چینی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

تخمین

95 درصد 
فاصله اطمینان

منبع: آیا خرافات می تواند پیش گویی خودمحقق ایجاد کند؟
نتایج مدرسه فرزندان اژدها از سوی ناچی موکان و  هان یو، دانشگاه ایالتی؛ آمار دولتی
* در امتحانات با میانگین نمره 70 
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چرا تجارت بانک اسپرم در حال رونق است؟
با همکاری دانشــجویانی که تصمیم داشتند به سرعت پول دربیاورند، اهدای 
اســپرم به صفوف تجارت های بزرگ راه پیدا کرد. همه گیر شدن ایدز که در سال 
۱۹80 شروع شد، به حالت غیررســمی حول این تجارت پایان داد و از آن جا که 
هزینه هــا و مخاطرات مربوط به آزمایش و مدیریت اســپرم های اهدایی افزایش 
یافت، پزشکان از این کار دست کشیدند و کارآفرینان به سرعت جای خالی را پر 
کردند. امروزه بانک های اســپرم باتجربه- به خصوص آن هایی که امکان صادر 
کردن دارند- می توانند درآمد بســیار خوبی داشــته باشند و بازار رو به  رشد و در 
حال تغییر را تأمین کنند. اما این بنگاه ها چگونه از تجارت اسپرم پول درمی آورند؟
دو چیز زمینه مســاعد را برای کارآفرینان مهیا کرده اســت. اول، ترکیبی از 
دخالت نظارتی به این معنا که در بعضی کشورها این روند با تقاضا هم گام نیست. 
در چند مکان، از جمله بریتانیا، اهدای بدون نام، غیرقانونی اعالم شده است. در 
کشورهای دیگر اهداکنندگان نمی توانند پول دریافت کنند. هر دوی این دالیل به 
توضیــح این که چرا بانک های اســپرم در چنین مکان هایــی اغلب برای ترغیب 
اهداکنندگان در تالش هســتند، کمک می کند؛ فهرست انتظار طوالنی ناشی از 
تعداد کم اهداکنندگان، می تواند باعث خرید مشتریان از خارج  کشور شود. دوم، 
همان طور که پذیرش برای ســاختارهای خانواده مــدرن افزایش می یابد، تقاضا 
برای یــک عنصر کلیدی ازدســت رفته هم زیاد می شــود. جایی کــه اکثریت 
قریب به اتفاق مشــتریان قباًل زوج های بودند که در بارداری مشــکل داشــتند، 
امروزه اگر نه اکثریت، اما بیشتر مشتریان آن زنان هم جنس گرا یا خانم های مجرد 
هســتند. در برخی کشورها چنین زنانی، از درمان با اسپرم اهدایی منع شده اند و 
این مسئله آن ها را تشــویق می کند از خارج از کشور خرید کنند. هوشمند ترین 
گاه اند و کاالی خودشان را مستقیم به کلینیک ها  بنگاه ها از چنین خالئی در بازار آ
و بانک های اسپرمی می فروشند که اهداکنندگان را در بازار خود به سختی جذب 
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می کننــد. احتمااًل یک بنگاه درآمدزای حتی بزرگ تر، در حال فروش مســتقیم 
اســپرم به مصرف کنندگان نهایی اســت. به لطف اینترنت، یخ خشک۱ و شرکت 
حمل ونقل دی اچ ال، مشــتریان حاال می توانند اســپرم را کمابیش از هر جایی 

خریداری کنند و در خانه خودشان تحویل بگیرند.
برخی از بانک های اسپرم آمریکایی با افتخار اعالم می کنند که هر اهداکننده 
می تواند تا ۱۵00 دالر در ماه درآمد داشــته باشــد که احتمااًل مستلزم خودداری 
تقریبی از لذت شخصی است. نرخ متوسط برای تنها یک اهدا، حدود ۱00 دالر 
اســت. معمواًل یک اهدا می تواند به پنج شیشه کوچک۲ )ویال( تقسیم شود که 
درنتیجه هر کدام بین ۵00 تا ۱000 دالر فروخته می شــود. بیشتر مشتریان چندین 
مــورد را می خرند. با وجــود هزینه های برآوردشــده- خصوصــًا برای جذب 
اهداکنندگان، آزمایش و بازآزمایــی، نگه داری و بازاریابی- مابه التفاوت  ها زیاد 
اســت. بااین حال، بانک های اســپرم مجبورند در رقابت برای مشتری سخت 
تــالش کنند. برخی با تأکیــد بر ایمنی و امنیت »محصول« خود، خودشــان را 
متمایز می کنند. برخی دیگر، از طریق الگوبرداری سایت های خود از سایت های 
دوست یابی عامه پسند، روی »تجربه مصرف کننده« تمرکز می کنند، تا مشتریان 
بتوانند اهداکنندگان داوطلب را از طریق ویژگی های خاصی مانند رنگ چشــم، 
تحصیالت یا ســرگرمی ها گزینش کنند. برخــی بانک ها برای اطالعات، هزینه 
اضافی می گیرند )۲۵ دالر برای عکس دوران کودکی و مانند آن(، یا برای هزاران 
دالر بیشــتر، حق اشتراک می فروشــند، تا اطالعات اضافی و دسترسی اولیه به 

اهداکنندگان جدید را ارائه کنند.
حتی سخت ترین لیبرال های بازار آزاد با این سؤال که آیا سلول های جنسی )و 
دیگر بافت های بدن( باید به آسانی محصوالت دیگر خرید و فروش شود، دست 

1. dry-ice
2. vial



کنجکاوی موشکافانه 80

به گریبان هستند. برای حفاظت از منافع کودکانی که از طریق اهدا متولد شدند، 
مدرکی قوی برای داشتن قاعده اولیه مناسب وجود دارد تا اطمینان دهند که همه 
شیشــه های حاوی اسپرم، قبل از این که به فروش برسند، برای برخی بیماری ها 
آزمایش شــده اند. اما سیاســت های مبتنی بر اخالق، درباره  این که چه کســی 
می تواند با اســتفاده از اسپرم اهدایی بارور شود، در عصر خرید الکترونیکی، هم 
تبعیض آمیز و هم بی فایده است. به طور کلی، به نظر می رسد، سیاست های بیش 
از حد محدودکننده، کمبود ها و قیمت های باال )که در دهه گذشته تقریبًا دو برابر 
شده اند( مشــتریان را وادار می کند به سمت منابع تأمین کننده دیگری بروند، از 
جمله بازار خاکســتری بین المللی که به وضوح غیرقابل اعتماد است. بهتر بود 
نهادهای نظارتی ملــی، به جای این که مانع این تجارت باشــند، از آن حمایت 

می کردند.

چرا در برخی کشورهای اروپایی، افراد تراجنسیتی را عقیم می کنند؟
راه تغییر جنســیت برخی از زمینه های بسیار دشــوار را از درمان هورمونی و 
احتمااًل جراحی گرفته تا ننگ و تبعیض اجتماعی شامل می شود. در بسیاری از 
کشورهای اروپایی، به رسمیت شناختن قانونی برای تغییر، بسیار دشوار است. 
شهروندان مالتا، ایرلند، دانمارک و نروژ به راحتی می توانند مقامات را از تصمیم 
خــود مطلع کنند. در جاهای دیگر، این فراینــد نیازمند موافقت قضایی یا حتی 
تشــخیص اختالل روانی اســت. سوییس، یونان و ۱8 کشــور دیگر )بیشتر در 

اروپای شرقی( یک مانع نهایی نیز دارند؛ عقیم سازی.۱ چرا این اتفاق می افتد؟
الزام بــرای عقیم کردن انعکاس های تاریکی از علم اصالح نژاد۲ اســت. در 
اوایل دهه ۱۹70 ســوئد نخستین کشور در دنیا بود که به افراد تراجنسیتی۳ اجازه 

1. sterilisation
2. eugenics
3. transgender
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داد جنسیت خود را به شــکل قانونی تغییر دهند. اما این کشور سیاست سخت 
عقیم سازی را بر این اساس که چنین افرادی از نظر روانی بیمار تلقی می شدند و 
برای مراقبت از کودکان فاقد صالحیت بودند، اجرا کرد. )ســازمان بهداشــت 
جهانی هم چنان واژه »تراجنســی«  که تحت عنوان »تمایل برای زندگی و مورد 
پذیرش واقع شدن به عنوان عضوی از جنس مخالف« تعریف می شود را به عنوان 
یک اختالل رفتاری و روانی فهرست کرده است.( قوانین اصالح نژادی سوئد که 
عقیم ســازی را به زنانی که گمان می رفت تا حد زیادی از نظر روانی معلول یا به 
عبارت دیگر ناتوان هستند- »و باعث می شود آن ها قابلیت مراقبت از فرزندانشان 
را نداشته باشــند«- تحمیل می کرد، باالخره در سال ۱۹76 بعد از ۴۲ سال لغو 
شد. اما عقیم سازی تا سال ۲0۱۳، به عنوان یک شرط برای تغییر جنسیت باقی 
ماند. تا این زمان، کشورهای دیگر نیز از این روش پیروی کردند و همین رویکرد 

را در پیش گرفتند. 
سازمان عفو بین الملل۴ برآورد کرد که اتحادیه اروپا برای حدود ۱.۵ میلیون 
نفر از افراد تراجنسیتی )کســانی که هویت جنسی آن ها با جنسیت زیستی شان 
تفاوت دارد( یک موطن اســت. اگرچه اروپا به طور گسترده به عنوان پیش رو در 
زمینه حقوق دگرباشــی۵ شناخته می شــود، اما حقوق تراجنسیتی هنوز، به  طور 
خاص، عقب مانده است. فرایندهای مربوط به تغییر جنسیت بین کشورها بسیار 
متفاوت است، اغلب آن ها به ترکیبی پیچیده از اقدامات پزشکی و مدارک قانونی 
نیاز دارند. عقیم سازی اجباری احتمااًل بحث برانگیزترین اقدامی است که منجر  
به انتقاد از سوی فعاالن دگرباش و سازمان ملل می شود. دولت هایی که در آن ها 
ایــده زایمان یک مرد یا پدری کردن یــک زن مغایر با ارزش های خانواده در نظر 
گرفته می شــود، ممکن است به این شروط وفادار باشــند. اما در آوریل ۲0۱7، 

4. Amnesty International
5. LGBT rights
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دادگاه اروپایی حقوق بشــر به نفع سه تن از شاکیان فرانســوی رأی داد، بر این 
اساس که عقیم سازی اجباری حقوق آن ها را برای زندگی خصوصی و خانوادگی 
نقض کرده اســت؛ چیزی که در کنوانســیون اروپایی حقوق بشر۱ تضمین شده 

 است.
حکم دادگاه، فرانسه را متعهد کرد و نشان داد قانون در ۲0 کشوری که هنوز به 
عقیم ســازی اصرار دارند، پیمان حقوق بشــر را نقض می کند. اما این مسئله این 
کشورها را وادار به اصالح نمی کند. فعاالن می گویند قبل از این که این قاره به هر 
نوع اجماع قانونی برســد، احتمااًل چند پرونده قضایی مشابه نیاز است. با درک 
این که افراد تراجنسیتی در حال افزایش اند، باید در نظر گرفت که خیلی از آن ها در 
جست وجوی جراحی نیستند. هم چنین، در برخی کشورها، جنسیت به مشخصه 
کم اهمیت تری برای سازمان دهی جامعه تبدیل می شود؛ پارلمان هلند به این فکر 

می کند که آیا اصاًل اسناد رسمی باید جنسیت را ثبت کند یا خیر.

چگونه عقاید درباره رفتار مناسب مردان بر اساس سن، جنس و ملیت تغییر 
می کند؟

هاروی واینســتین۲ روی نوک یک کوه یخی بسیار بزرگ بود. یک ماه پس از 
این که چندین اتهام تعرض جنسی علیه یک تهیه کننده سرشناس فیلم علنی شد، 
مجموعــه ای از مردان قدرتمند به آزار و تعرض جنســی به همکارانشــان متهم 
شــدند. در عــرض چند هفته، هشــتگ me too # )منم همین طــور( که در 
شبکه های اجتماعی برای مشخص کردن پست هایی درباره تجربه های مشابه که 
افراد عادی داشتند، استفاده می شد، پنج میلیون بار به کار رفت. این حجم عظیم 
گاهی از شیوع تعرض جنسی را باال برد: ۴۹ درصد مرداِن پاسخ گو  از اتهامات، آ

1. European Convention on Human Rights
۲. هاروی واینستین ) Harvey Weinstein( تهیه کننده فیلم آمریکایی است.
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به یک نظرسنجی از سوی اخبار ان بی سی و نشریه وال استریت ژورنال در اکتبر 
۲0۱7 گفتند که این اخبار باعث شــد درباره رفتار خود در مورد زنان فکر کنند. 
بااین حال، هیچ اتفاق نظر واضحی در مورد این که دقیقًا کدام رفتارها از خط قرمز 
عبــور می کننــد، وجود ندارد. در عوض، به نظر می رســد مردم در کشــورها و 

گروه های سنی مختلف از تعریف های بسیار متفاوتی استفاده می کنند. 
طی ماه های اکتبر و نوامبر ۲0۱7، مؤسســه نظرسنجی یوگاو۳ مردم را در پنج 
کشــور غربی، درباره این که آیا یک سری رفتارها از سوی مردان در برابر زنان آزار 
جنســی محسوب می شود، مورد بررســی قرار داد. سؤال ها از رفتاری که اغلب 
بی ضرر است مانند درخواست برای خوردن یک نوشیدنی، تا تقاضای علنی برای 
رابطه جنسی رده بندی شدند. دامنه نظرها بسیار گسترده بود. الگوی ثابتی که به 
چشــم می خورد، شــکاف نســلی بود. در کل پاســخ گویان جوان تر نسبت به 
پاسخ گویان بزرگ تر بیشتر احتمال داشت فکر کنند که یک رفتار از خط قرمز رد 
می شود. برای مثال، بیش از نیمی از زنان بریتانیایی زیر ۳0 سال گفتند سوت زدن 
با انگشــت، غیرقابل پذیرش است. کمتر از یک پنجم آن هایی که باالی 6۴ سال 

بودند، همین احساس را داشتند.
در مورد سؤال های خاص، بین مردان و زنان، تفاوت هایی در عقیده به چشم 
می خورد. هر دو جنس درباره این که آیا مردی که دستش را بر پشت یک زن قرار 
می دهــد، یا درباره جذابیت او نظر می دهد، پا را فراتر گذاشــته اســت، نظرات 
مشابهی داشتند. بااین حال، در مقابل نگاه مردان به باالتنه زنان، پاسخ گویان زن 
خیلــی کمتر از همتایان مردشــان صبور بودند. در میان آمریکاییان 6۴ ســاله و 
باالتر، برای مثال، نصف زنان و تنها یک چهارم از مردان گفته اند که آن ها این گونه 
چشم چرانی ها را آزار جنسی می دانند. یک سوم منشأ اختالفات، ملیت بود. برای 
مثال، به نظر می رسید مردان ســوئدی نسبت به ساختن جوک های غیراخالقی 
3. YouGov
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پیرامون زنان خود را محق می دانند. تنها یک چهارم آن ها گفتند که چنین رفتاری 
می تواند آزار باشــد. بر عکس، ســه چهارم مردان آمریکایــی فکر می کردند این 
رفتاری غیرمتعارف اســت. به همین ترتیب، یک چهارم زنان فرانســوی زیر ۳0 
سال بر این باور بودند که حتی درخواست برای خوردن نوشیدنی هم آزار محسوب 
می شود، درحالی که تقریبًا هیچ یک از همتایان آن ها در بریتانیا و آلمان این دیدگاه 

را مطرح نکرده بودند.
شــدت واکنش نســبت به اتهامات علیه آقای وینستین مشخص کرد که در 
روبه رو شدن با تعرض ها از سوی مردان در محل کار، تعلل طوالنی وجود داشته 
است. اما با توجه به این که توافق اندکی در مورد تعریف آزار و اذیت جنسی وجود 
دارد، کارفرمایانی که به دنبال کســب اطمینان از یک محیط کار راحت هستند، 
ممکن است نیاز باشــد در مورد مرزهای رفتار پســندیده، نسبت به آن چه قباًل 

ضروری می دانستند، صریح تر عمل کنند. 
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چشمانت را درویش کن!
»آیا اگر مردی که شریک زندگی نیست، کارهای زیر را در ارتباط با یک خانم انجام دهد، شما آن 

را آزار جنسی تلقی می کنید؟« 
نظرسنجی شده در اکتبر و نوامبر 2017، درصد بیان کننده »همیشه« یا »معموال«، بر اساس 
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چرا زوج ها بیشتر از افراد مجرد خانه داری می کنند؟
هنگامی که زندگی مشــترک را شــروع می کنید، احتمااًل بیشتر خانه داری 
خواهید کرد. در سراســر کشورهای ثروتمند، مردها و زن های متأهل، نسبت به 
افراد مجرد زمان بیشتری را صرف انجام کارهای خانه می کنند. در زندگی مشترک 
این بار اضافی برای زنان که به طور متوســط، در هفته پنج ساعت بیشتر از زنان 
مجرد کار خانه انجام می دهند، سنگین تر است. مردهای متأهل فقط نیم ساعت 
بیشتر این کار را انجام می دهند. برای اکثریت، کارهای روزمره خانه خسته کننده 
و کسل کننده است. پس چرا این زوج ها زمان بیشتری را صرف آن می کنند و چرا 

این تفاوت برای زنان بیشتر است؟
پاسخ به این سادگی نیست که چون زوج ها به احتمال زیاد فرزندانی دارند که 
خانه را نامرتب می کنند پس باید بیشتر خانه داری کنند. کریستینا بورا۱ از دانشگاه 
کســفورد و آلمودنا سویال۳ از دانشگاه  ســویل، مارتین براونینگ۲ از دانشگاه آ
کویین مری لندن روی اطالعات مفصلی درباره این که مردم در آمریکا، بریتانیا و 
اســترالیا چگونه زمان خود را ســپری می کنند، مطالعه کردند. وقتی آن ها زمان 
سپری شــده برای مراقبت از فرزندان را کنار گذاشتند و زوج های بدون فرزند را 
بررســی کردند، این تفاوت باز هم وجود داشت. آن ها نشان دادند برای آن فردی 
که عضوی از یک رابطه مشترک می شود، این اختالف پایین است. ممکن است 
احتمال این که فرد مرتب زندگی مشترک تشکیل  دهد، نسبت به فرد نامرتب بیشتر 
باشــد. و این که شاید زنان متأهل وقت کمتری صرف پول درآوردن کنند و وقت 

بیشتری را برای کارهای خانه بگذارند.
پژوهش گران در بلندمدت، افراد را از زمانی که وارد زندگی مشــترک شدند، 
بررســی کردند و به تفاوت هــای بین کارهای روزمره و همیشــگی خانه، مانند 

1. Cristina Borra
2. Martin Browning
3. Almudena Sevilla 
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پخت وپــز، تمیز کردن و مرتب کردن، و کارهایی که معمول نیســتند، مثل انجام 
تعمیرات دور و اطراف خانه توجه کردند. آن ها با بررســی کارهای روزمره خانه 
دریافتنــد که تقریبًا نیمی از تفاوت ها برای زنان، متأثر از این واقعیت اســت که 
آن هایی که به شریک زندگی خود می پیوندند، از همان اول، کار بیشتری در خانه 
انجام می دهند. اما برای مردها متفاوت اســت. آن دســته از مردانی که کارهای 
روزمره خانه را نمی پذیرند، به احتمال زیاد ازدواج می کنند. کارهای بیشتری که 
چنین مردهایی در خانه انجام می دهند، به شکل کارهایی مثل تعمیرات یا مدیریت 
کردن امور مالی خانواده است. اقتصاددانان این تصور را که زنان زمان کمتری را 
برای پــول درآوردن صرف کنند، نادرســت می دانند، حتی زمانــی که آن ها این 
تفاوت ها را شامل می شوند، نابرابری در کارهای خانه ادامه دارد. این به این معنی 
نیست که زنان چون وقت بیشتری دارند پس آن ها کارهای بیشتری در خانه انجام 

می دهند.
اگــر افرادی که ازدواج کرده اند، ترجیح می دهند نســبت به دوران مجردی، 
بیشتر در خانه کار کنند، این تصمیم آن هاست. شاید وقتی کسی هست که شما 
را زیر نظر دارد، نامرتب بودن سخت تر باشد. لذت خوردن غذاهای خوشمزه، به 
عنوان زوج، احتمااًل لذت بخش تر اســت. درهرحال، نابرابری جنسیتی که این 
تحقیق نشان می دهد، نگران کننده تر  است؛ نه تنها به خودی خود، بلکه به این دلیل 
که ممکن اســت در محل کار هم جلوی پیشــرفت زنان را بگیرد. تطبیق وظایف 
روزانه با برنامه کاری شــلوغ ســخت تر است، درحالی که ســاختن یک قفسه 
می تواند آخر هفته انجام شــود. مردها ممکن است این تفاوت را بر اساس ذائقه 
خود نادیده بگیرند، با فرض این که شــاید زنان ترجیح می دهند کارهای خانه را 
انجام دهند، یا برای نتایج آن خیلی بیشــتر ارزش قائل می شــوند. شاید زنان به 
ضعف های بالقوه شریک خود، مثاًل در آشپزی، واکنش نشان می دهند. اما زنان 
بیشــتر از لذت بردن از کارهای خانه، ممکن است از انتظارات اجتماعی پیروی 
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 کنند. مطالعه قبلی که در ســال ۲0۱۲ منتشر شد، نشــان داد درحالی که به نظر 
می رســید مقدار کارهای خانه ای که مردها انجام دادند- بسته به این که چقدر از 

انجام آن متنفرند- متفاوت است، زنان چنین لذتی را تجربه نمی کنند.

مردان و زنان در مورد شغل و خانه داری شریک زندگی خود چه فکری می کنند
در سراسر جهان غرب، در مشاغل رده پایین تر، از جمله سمت های اداری و 
اجرایی، تعداد زنان از مردان بیشــتر است. درحالی که شغل های مدیریتی و رده 
باال اغلب در اختیار مردان است. این شکاف جنسیتی در کار تا حد زیادی ناشی 
از »تاوان مادر بودن« اســت که مشــاغل زنان، بعد از بچه دار شدن آن ها، تحت 
تأثیر آن قرار می گیرد. اما عامل نامحسوس تر دیگر می تواند بخشی از این مشکل 

باشد.
نشریه اکونومیست و مؤسسه نظرسنجی یوگاو، در هشت کشور از مردم سؤال 
کردند که چگونه بین شغل و خانواده تعادل برقرار می کنند؟ مردان به طور متوسط 
تنها نصف زنان فکر می کنند که در خانواده شــان بیشــتر کارهای خانه و وظایف 
مراقبــت از کودک برعهده زنان اســت، هم چنین مردان بیشــتر از زنان احتمال 
داشت که بگویند این گونه وظایف باید به طور مساوی تقسیم شوند. هم چنین از 
پاســخ دهندگان سؤال شد که وقتی نخســتین فرزندشان به  دنیا آمد، کدامیک از 
زوجین با کاهش ساعات کاری یا تغییر شکل آن به یک کار پاره وقت یا کاری که 
متقاضی کمتری دارد )برای مثال، سمتی که رفت وآمد و اضافه کاری کمتری نیاز 
دارد( از حجم کاری خود کم کرده است. یک اختالف ادراکی دیگری پدیدار شد. 
در هر کشور، احتمال اینکه هم مرد و هم زن، بگویند شریک زندگی شان کارش 
را تعدیل کرده اســت، در مقایسه با کسانی از جنس مخالف که گفته بودند آن ها 

خودشان کارشان را تعدیل کرده اند، کم تر بود.
برداشت ها در فرانسه تفاوت بیشتری داشت: ۵۵ درصد از زنان گفتند که آن ها 
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و فقط آن ها، ساعت کاری خود را کاهش داده اند؛ دو برابر بیشتر از سهم مردانی 
که گفته بودند فقط شریک زندگی شان این کار را انجام داده  است. کمترین تفاوت 
در دانمارک بود؛ کشوری که بیشترین سهم مردان و زنانی را داشت که گفته بودند 
هیچ کدام از شــرکای زندگی شان تغییری انجام نداده اســت. )دانمارک یکی از 
سخاوتمندترین نظام های مراقبتی از کودک را در جهان دارد.( به هرحال روشن 
نیست که آیا در شرح دادن این موقعیت مردان دقیق تر هستند یا زنان. بیشتر مردم 
به وضوح درباره واقعیت زندگی شریکشــان بی توجه هســتند. و این که حتی اگر 
مردان پذیرای انجام کارهای بیشــتری در خانه باشند، همسرانشان هم می توانند 
کارهای بیشــتری در محل کار انجام دهد، ممکن است این الزام برایشان اتفاق 
نیفتد. برابری جنســیتی می توانــد از طریق چند گفت وگــوی صمیمی در خانه 

افزایش یابد.

اختالف ادراکی
میانگین کشورهای مورد بررسی، فوریه 2017، درصد

بین شما و شریک زندگی تان چه کسی بیشتر 
مسئول امور خانه و بچه داری است؟
بزرگ ساالن دارای همسر یا شریک زندگی

آیا شما یا شریک زندگی تان بعد از این که صاحب 
نخستین فرزند شدید، از کارتان کم می کنید؟
بزرگ ساالن با فرزندان زیر 18 سالی که با آن ها 
زندگی می کنند
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چگونه فرکینگ موجب افزایش میزان زادوولد می شود؟
در آمریــکا خانواده در حال تغییر اســت. زوج ها بیش از قبل مخالف اند که 
رابطه شــان را با مهر ازدواج تضمین کنند، یا قبل از این که صاحب فرزند شوند، 
ازدواج کننــد. در ســال ۱۹60 کمتــر از یک دهم تولدها برای زنــان مجرد بود، 
درحالی که این روزها دوپنجم کودکان نامشــروع به دنیــا می آیند. اقتصاددانان 
می خواهند بدانند سوای تالش برای حل وفصل کردن عوامل مختلف در کار، آیا 
تغییر ثروت اقتصادی مردان ممکن است باعث چنین تصمیم هایی شود؟ اخیرًا اما 
مــدرک جدیدی درباره این موضوع به چشــم می خورد. برای مثال، آیا توســعه 
صنعت شکست هیدرولیکی )فرکینگ(۱ روی شکل گیری خانواده تأثیر گذاشته 

است؟
قانع کننده به نظر می رســد کــه فردی تمایلی به ازدواج با شــخصی با آینده 
اقتصادی ضعیف یا بســیار بد، نداشته باشد. به عالوه، نوزادان پرهزینه هستند. 
برای اقتصاددانان این تصور طرز فکری طبیعی اســت کــه مردم وقتی پول دارتر 
شــدند، احتمال این که فرزندی بیاورند، بیشتر است. چند مدرک تاریخی برای 
تأییــد هر دو فرضیه وجــود دارد. در واکنــش به رونق اقتصادی زغال ســنگ 
آپاالچیایــی۲ در دهه های ۱۹70 و ۱۹80 ، نرخ ازدواج باال رفت، درنتیجه ســهم 
کودکان متولدشــده از یک زوج متأهل افزایش یافت. اخیرًا مطالعه ای از سوی 
اقتصاددانان، دیوید اوتر، دیوید دورن و گوردن  هانســن۳، نشان داد که کارگرانی 
کــه در طول دهه های ۱۹۹0 تــا ۲000 در معرض رقابت وارداتــی از چین بودند، 
به شــدت تحت تأثیر »ارزش بازار ازدواج«۴ قرار گرفتند. به نظر می رسد شوک 

۱.  شکست هیدرولیکی یا فرکینگ، روشی است که در آن آب با فشار باال از طریق چاه های حفرشده به سطح سنگ اصابت کرده و با 
فشاری که به سنگ می آورد، قسمتی از سنگ را خرد کرده و نفت را آزاد می کند.

۲. آپاالچیا، نام یک حوزه فرهنگی در شــرق ایاالت متحده آمریکاســت که از جنوب ایالت نیویورک شروع می شود و تا شمال ایالت 
می سی سی پی، جورجیا و آالباما امتداد می یابد.

3. David Autor, David Dorn and Gordon Hanson
4. marriage-market value
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منفی مردم را از ازدواج و فرزند دل سرد می کند.
مطالعه دیگری، از سوی ملیا کرنی و رایلی ویلسون۵، دو اقتصاددان دانشگاه 
مریلند، تأثیر پیشــرفت صنعت فرکینگ در آمریکا  که فرصت های شغلی برای 
مردان کم سواد را افزایش داد، بررسی می کند. این اقتصاددانان می خواستند بدانند 
چگونه این مسئله روی میزان زادوولد، هم مشروع و هم غیرمشروع، تأثیر گذاشته 
است. آن ها نرخ ازدواج و تولد را در مناطقی که فرکینگ اقتصاد محلی را شکوفا 
کرده بود، با جاهایی که هیچ تأثیری نگذاشــته بود، مقایسه کردند. پژوهش گران 
هیچ تأثیری در نرخ ازدواج مشــاهده نکردند. اما نرخ باروری افزایش داشت. به 
طور متوسط، آن ها دریافتند که ۱000 دالر از تولید فرکینگ اضافی به ازای هر نفر 

با شش تولد اضافی در هر ۱000 زن مرتبط بود.
نتیجه به دست آمده این فرضیه را که چشم انداز اقتصادی بهتر منجر به باروری 
باالتر می شــود، تأیید می کند. اما تغییر نگرش های اجتماعــی در آمریکا را نیز 
مشــخص می کند؛ اوقات خوش قباًل به معنی ناقوس های ازدواج و فرزند بود، 
درحالی که االن فقط به معنای مورد دوم اســت. دستورالعمل های این سیاست 
مشــخص نیســتند. این که آیا مردم ازدواج می کنند یا خیر، به خودشان مربوط 
اســت، اما یافته ها، به کســانی  که نگران اند کاهش نرخ ازدواج، صرفًا محصول 
آینده اقتصادی بدتر برای مردان اســت، کمی تســکین می دهد. واضح است که 

عامل های دیگری هم دخیل اند.

چه چیز میزان پایین زادوولد در اروپا را توضیح می دهد؟ 
جولیان آســانژ6، بنیان گذار سایت ویکی لیکس و ظاهرًا یک جمعیت شناس 
غیرحرفه ای، نگران کاهش میزان زادوولد در اروپاســت. در توییتی که در سال 

5. Melissa Kearney and Riley Wilson
6. Julian Assange
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۲0۱7 پست شــد، او ادعا کرد: »کاپیتالیسم+ آتئیسم۱ + فمینیسم = ناباروری = 
مهاجرت« و اشــاره کرد که رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا همگی بدون 
فرزنــد هســتند. اهمیتی ندارد که آقای آســانژ به یک دیکشــنری نیــاز دارد. 
»ناباروری« به معنای ناتوانی داشــتن سهم در لقاح است. )معمواًل بنا به دالیل 
پزشــکی یا به خاطر این که یک مرد عمل وازکتومی انجام داده است، یا یک زن 
لوله های رحمی خود را بسته اســت.( منظور او از »ناباروری« به احتمال زیاد 
»نداشتن فرزند« یا شاید ترجیح به داشتن فرزند کمتر بوده است؛ ترجیحی که تا 
همین ظهور عصر مدرن پیشگیری از بارداری، زنان هم می توانستند داشته باشند، 

اما نمی توانستند به آن عمل کنند. 
توییت آقای آسانژ انعکاس احساسات بیان شده از سوی آر.تی )راشا تودی۲ 
ســابق(، ســازمانی خبری تحــت حمایــت کرملیــن، را منعکــس می کند. 
تبلیغات چی های روســی مدت هاست که ادعا کرده اند نرخ بارورِی رو به کاهِش 
غرب نشان گر زوال آن است. سرمقاله ای از آر.تی مدعی شد: »اروپا چندین دهه 
است به خودکشــی جمعیتی درازمدت متهم شده اســت.« )نرخ باروری خود 
روسیه روی ۱.8 تولد برای هر زن، نه چندان باالتر از متوسط میزان تولد اروپای 
غربی، یعنی ۱.6 ، قرار دارد.( منتقدان به شــدت به توییت آقای آسانژ واکنش 
نشــان دادند و پاسخ دادند که میزان تولد در هر کشور بستگی زیادی به این دارد 
که آن کشور تا چه اندازه ثروتمند است. اما آیا در گفته های او منشأیی از حقیقت 

وجود دارد؟
در واقع، میزان تولد بستگی زیادی به درآمد ملی دارد. ثروت قوی ترین وسیله 
پیش گیری از بارداری است و این بیشــتر از هر چیز دیگری میزان پایین تولد در 
اروپا را توضیح می دهد. اما اگــر تولید ناخالص داخلی هر فرد، تنها عامل مهم 

۱. خداناباوری یا آتئیسم نوعی گرایش است که در آن افراد به وجود هیچ گونه خدا یا خدایانی باور ندارند.
2. Russia Today
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تلقی شــود، نرخ باروری بسیاری از کشورهای اروپایی کمتر از آن مقداری است 
که انتظار می رود. برای نمونه، رومانی ۱.۵ تولد به ازای هر زن بزرگ سال دارد. 
صرفًا بر اساس سطح توســعه اقتصادی آن، انتظار می رفت این رقم حدود ۲.۱ 
باشد. در مورد عواملی که آقای آسانژ اشاره کرد، چطور؟ رفاه، رونق اقتصادی، 
کاپیتالیسم، سکوالریسم و فمینیســم همگی در همین مکان ها یافت می شوند. 
نشریه اکونومیست برای تشخیص تأثیر هر یک از آن ها، رابطه شان با نرخ باروری 
در کشورهای مختلف را مورد آزمایش قرار داد. برای اندازه گیری پیروی مذهبی، 
تیم داده های ما از مطالعه داده های مرکز تحقیقات پیو۳ که یک اتاق فکر اســت، 
استفاده کرد. تعیین کمیت برای سطوح کاپیتالیسم و فمینیسم، سخت تر است. 
اما شــاخص آزادی اقتصادی از ســوی بنیاد هریتیج۴، یک اتــاق فکر دیگر، و 
شــاخص برابری جنسیتی از برنامه  توسعه ســازمان ملل ممکن است به عنوان 

متغیرهای جانشین به  کار برود.
زمانی  که تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد مدنظر قرار گرفته شد، سطوح 
سرمایه داری، آن گونه که اندازه گیری شد، هیچ چیز اضافی برای توضیح تفاوت ها 
در میزان تولد نداشــت. به نظر نمی رسید برابری جنســیتی و سهم جمعیتی که 
بی دین بودند، هیچ کدام نقشی داشته باشند. درحالی که این دو ویژگی می توانند در 
توضیح این که چرا کشورهای اروپای شرقی میزان زادوولد خیلی پایین تری نسبت 
به کشورهای آمریکای التین و خاورمیانه با همان سطوح درآمدی دارند، کمک 
کنند، هیچ کدام عامل پیش بینی کننده معناداری برای نرخ باروری در داخل اروپا 
نبودند. میزان تولد در اسکاندیناوِی غیرمذهبی و طرفدار تساوی انسان با میزان 
تولــد در ایتالیای کاتولیک، جایی که از زنان انتظار می رود هم از کودکان و هم از 
خویشاوندان ســالمند خود مراقبت کنند، قابل مقایسه است. به طور خالصه، 

3. Pew Research Centre
4. Heritage Foundation
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تغییر در اشــتیاق برای کاپیتالیسم و فمینیســم، برخالف اظهار نظر آقای آسانژ، 
تفاوت ها در میزان تولد اروپاییان را توضیح نمی دهد. عالوه بر این، کشــورهای 
اروپای شــرقی و شــرق آســیا، به داشــتن میزان پایین تولد و تعداد ناچیزی از 
مهاجران گرایش دارند. بنابراین، آخرین گام در معادله آقای آسانژ، یعنی ارتباط 

میزان پایین تولد و نرخ باالی مهاجرت، اساسًا به هیچ وجه مفهومی ندارد. 

جولیان، قانع نشد
ارتباط بین باروری و ثروت
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منبع: بانک جهانی؛ نشریه اکونومیست

چرا  آمریکا هنوز هم به کودکان اجازه ازدواج می دهد؟
کودک همسری در کشورهای در حال توسعه، جایی که یک سوم دختران، به 
طور متوســط، قبل از ۱8 ســالگی ازدواج می کنند، رایج است. در این صورت  
۱.۲ میلیارد زن دیگر تا سال ۲0۵0 در کودکی ازدواج خواهند کرد. تقریبًا تمامی 
۲0 کشور برتر در رتبه بندی کشورهای با باالترین نرخ کودک همسری، آفریقایی 
هستند. رواج این عمل در آمریکا و تقریبًا همیشه در بین دختران، کمتر شناخته 
شده است. دیپلمات های این کشور در اقدامات بین المللی در جهت منع قانونی 
ازدواج کودکان فعالیت همه جانبه دارند، اما کودکان آمریکایی هم چنان مجاز به 
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ازدواج هستند )البته معمواًل با موافقت والدین و رضایت قاضی یا وکیل(.
کودک همســری در جوامع مذهبی محافظه کار و در مناطق روستایی و فقیر 
آمریکا بسیار رایج است. اما می توان آن را در همه الیه های اجتماعی- اقتصادی 
و ســکوالر و هم چنیــن مذهبی یافت. بر اســاس تحقیقی که از ســوی برنامه 
تلویزیونی فرانت الین۱ انجام شد، بیش از ۲07هزار کودک آمریکایی بین سال های 
۲000 تا ۲0۱۵ ازدواج کرده اند. دوســوم آن ها ۱7 ساله بودند، اما ۹8۵ نفر کودک 
۱۴ سال و ۱0 نفر تنها ۱۲ سال سن داشتند. ۲7 ایالت آمریکا، قانون حداقل سن 
برای ازدواج را ندارند. به طور امیدوارکننده ای این عمل در سال های اخیر کمتر 
رواج داشته است. به طور کلی، این امر منعکس کننده تغییر هنجارهای اجتماعی، 
افزایش میزان حضور مدارس برای دختران و کاهش ازدواج اســت. درحالی که  
۲۳هزار و ۵00 خردســال در ســال ۲000 ازدواج کردند، این رقم تا سال ۲0۱0 به 
کمی بیش از ۹هزار نفر کاهش یافته بود. بااین حال، حتی تا همین اواخر ســال 
۲0۱۴ بیش از ۵7هزار نوجوان در ســن ۱۵ تا ۱7 سالگی ازدواج کردند. احتمااًل 
آن ها وارد مهم ترین پیمان قانونی زندگی خود شــده اند، هرچند در اغلب موارد، 
بزرگ ســال قانونی تلقی نمی شــوند. این یعنی آن ها نمی توانند درخواست طالق 
دهند، اجازه نامه امضا کنند، یا اگر مورد سوءاســتفاده واقع شدند، در پناهگاه ها 

درخواست حمایت کنند.
مخالفان ممنوعیت ازدواج کودکان را می توان در میان طیف سیاســی یافت. 
محافظه کاران اجتماعی این طور اســتدالل می کنند کــه ازدواج های زودهنگام 
می تواند تعداد تولدهای بدون ازدواج و نیز کمک  هزینه اجتماعی مادران مجرد را 
کاهــش دهد. آن هــا هم چنین می خواهند از ســنت های دینی و آداب و رســوم 
محافظت کنند. لیبرال ها می گویند ازدواج باید یک انتخاب باشــد که خارج از 

1. Frontline
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دخالت دولت گرفته می شود. از حزب چپ، اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا۱ و 
فدراسیون والدین برنامه ریزی شده۲، یک گروه ملی ارائه دهنده خدمات سالمت 
باروری، از این عمل دفاع کرده اند، به این دلیل که منع آن می تواند مداخله در حق 
ازدواج باشــد. حامیان منع قانونــی عقیده دارند اگر کــودکان به طور جدی به 
یکدیگر متعهد باشند، می توانند برای ازدواج تا ۱8 سالگی صبر کنند. هم چنین 
آن ها معتقدند، نباید از آداب و رسوم مذهبی که به کودکان آسیب می زند، حمایت 

کرد.
والدین ممکن اســت فکر کنند با اجــازه دادن به یــک ازدواج زودهنگام، 
مخصوصًا اگر دخترشان باردار باشد، بهترین منفعت را در ذهنشان برای آن ها در 
نظــر گرفته اند. اما در اکثر موارد آن ها در واقع به دخترانشــان، گاهی به شــکل 
جبران ناپذیری، آســیب می زنند. بین 70 تا 80 درصــد از ازدواج های کودکان به 
طالق ختم می شــود. کودکان متأهل نســبت به بزرگ ســاالن متأهل، دو برابر 
احتمال دارد در فقر زندگی کنند و ســه برابر بیشــتر احتمال دارد که به دســت 
شوهرانشان کتک بخورند. حدود ۵0 درصد بیشتر آن ها مدرسه را رها می کنند و 
چهــار برابر کمتر احتمال دارد این افراد دانشــگاه را تمام کنند. آن ها در معرض 
ریســك باالی ابتال به دیابت، سرطان، سکته مغزی و دیگر بیماری های فیزیکی 
هستند. احتمال خیلی زیادی وجود دارد که آن ها دچار مشکالت سالمت روان 
شوند. به این دلیل است که فعاالن در تالش برای منع کامل آن، بسیار سخت گیرند 
و توانسته اند پیشرفت هم بکنند. ویرجینیا، تگزاس و نیویورک قوانینی تصویب 
کرده اند که ازدواج را به بزرگ ساالن قانونی محدود می کند. )در برخی ایالت ها، 
افراد زیر ۱8 ســال می توانند به بزرگ ســاالن قانونی، با حقوق مرتبط، به منظور 
ازدواج تبدیل شــوند.( ایالت کانکتیکات ازدواج را برای کودکان زیر ۱6 ســال 

1. American Civil Liberties Union
2. Planned Parenthood
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ممنوع کرده است. در ۱۱ ایالت دیگر الیحه محدودیت ازدواج کودکان در برنامه 
قرار دارد و آریزونا، فلوراید، مریلند، ماساچوســت، نیوجرســی و پنسیلوانیا در 

حال بررسی ممنوعیت همه جانبه ازدواج برای افراد زیر ۱8 سال هستند.





دیگر انتخاب های موجود در منو: 

عجایبی مربوط به غذا
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ارتباط عجیب بین آووکادو و جرم 
در زبان انگلیسی کلمه »آووکادو« به یک میوه گوشتی بومی مکزیک اشاره 
دارد. در زبان اسپانیایی، آبووگادو به معنی وکیل است. این معنی مناسبی است. 
در سال های اخیر، آووکادو در موارد متعددی با قانون درگیر بود. چه ارتباطی بین 

آووکادو و جرم است؟
از اواخر دهه ۱۹۹0 گرایش جهان نسبت به آووکادو به طور پیوسته افزایش پیدا 
کرده است. در سال ۲0۱۳ تولید جهانی آن به ۴.7 میلیون تن، دو برابر سطح تولید 
در ســال ۱۹۹8، رســید. چند عامل این توســعه را توضیح می دهند. بازاریابی 
هوشمند، مصرف کنندگان را برای ارزش غذایی باال و فواید سالمتی، مانند کاهش 
ریســک بیماری های قلبی، به سمت این میوه کشیده است. )آووکادو سرشار از 
انواع چربی های مفیدی است که متخصصان تغذیه از آن بسیار استقبال می کنند.( 
کامول اســت که از  عــالوه بر این، این میوه مــاده اصلی یک نوع دیپ به نام گوآ
محبوبیت روز افزون فست فودهای مکزیکی مانند تاکو، برخوردار است. درنتیجه، 
بازارهای ســنتی در حالی  توســعه پیدا می کردند که بازارهــای جدید هم پدیدار 

شدند؛ واردات آووکادو چین  از سال ۲008در عرض پنج سال چهار برابر شد.
امــا گاهی وقت ها، آووکادو به مقدار کافی برای همه وجود ندارد. در ســال 
۲0۱6 آب وهوای بد نیوزیلند و اســترالیا، برداشــت این محصول را متوقف کرد. 
زمانی که بارش باران سنگین برداشت این میوه را به تأخیر انداخته بود، بوته های 
آتش گرفته، باغ های میوه را خراب کرد. در ژوئن همان سال، قیمت ها در نیوزیلند 
بــه ۴.6۱ دالر نیوزیلنــد )۳.۲۵ دالر آمریکا( به ازای هر آووکادو رســید، که 
باالترین قیمت از زمان شــروع ثبت قیمت ها در ســال ۱۹66 بود. این موضوع 
برخی مردم را واداشت تا خود قاعده را به دست گیرند و مقدار زیادی از این میوه 
را از باغ های آووکادو بدزدند و در بازار سیاه بفروشند. قیمت باال در سال ۲0۱7 
منجر به موج دیگری از یورش های شــبانه به باغ ها شد. و در ماه می  سال ۲0۱8 
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متوسط قیمت ها به قیمت جدید ۵.06 دالر نیوزیلند رسید و باعث شد برخی از 
رســتوران ها آووکادو را از فهرســت غذایی خود حذف کنند. در عین حال، در 
مکزیک که یک سوم از تولید آووکادوی جهان را به خود اختصاص می دهد، جرم 
از نوع متفاوتی اســت. این کشــور بزرگ ترین صادرکننده آووکادو است و قصد 
دارد این گونه بماند. پرورش دهنــدگان در آن جا )یا الاقل کارتل هایی که آن ها را 
کنترل می کنند( شروع کردند به قطع درختان جنگل ها به شکل غیرقانونی تا راه 
را برای کشاورزی گسترده باز کنند. در کاستاریکا، ممنوعیت واردات  هاس، یک 

نوع از آووکادو، منجر به قاچاق این میوه از مرز پاناما شد.
افزایش تولید این میوه ســخت است، زیرا آووکادو گیاه سختی برای پرورش 
اســت. از آن جایی که برداشــت آن در زمان های مختلف در کشورهای مختلف 
انجام می شود، ممکن است در قیمت و در دسترس بودن نوسانات ناگهانی وجود 
داشته باشد. )محصول ضعیف در مکزیک، کالیفرنیا و پرو باعث افزایش قیمت 
در ســال ۲0۱7 شد.( تا زمانی  که تقاضا بیشتر از عرضه شود و آووکادو محصول 
سودآوری باقی بماند، ممکن است معامالت نادرست ادامه پیدا کند. توییت هایی 
که اعالم کرد آووکادو باید »overcado#« شود، به نظر می رسد کار کمی برای 
تضعیف اشــتیاق به این میوه انجام داده است. آن هایی که تازه به این میوه گرایش 

پیدا کرده اند، بعید به نظر می رسد از این ماده سبزرنگ چشم پوشی کنند.

چرا بازار گوشت سگ در چین گسترش یافت؟
هر ســاله در طول انقالب تابستانی، جشنواره ســگ خوری۱ در شهر یولین، 
استان گوانگشی در جنوب چین، برگزار می شود. این جشن همیشه جنجال به پا 
می کند، چراکه عکس سگ های سرخ شده یا رفتارهای بی رحمانه با سگ ها، در 
فضاهای مجازی دست به دست می شود. در سال ۲0۱7 فعاالن حقوق حیوانات 
1. dog-eating festival
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و اعضای کنگره آمریکا خواســتار این شــدند که چین خوردن ســگ و گربه را 
ممنوع کند؛ مانند کاری که تایوان اوایل همان سال انجام داد. دولت محلی یولین، 
اقدامات محدودی را برای توقیف یا پنهان کردن برخی فعالیت های بحث برانگیز، 
مانند فروش ســگ در بازارهای مواد غذایی انجام داد. اما باز هم این جشنواره 
پر ازدحام بود. چرا این عادت غذایی بحث برانگیز در چین بســیار محبوب شده 

است؟ 
برخالف باور کلیشــه ای، گوشت سگ همیشــه یکی از اقالم رایج در رژیم 
غذایی چینی ها نبوده است. برخالف غرب، خوردن سگ هرگز نهی نشده بود، 
اما به نظر می رسد در گذشته غیرمعمول بوده است. دفاتر دولتی، قصابی هایی را 
که گوشت سگ می فروشند، متمایز می کند که نشان می دهد این کار غیرعادی 
و قابل ثبت بود. به گفته خانم گوُا پنگ۱ از دانشــگاه شاندونگ، یکی از معدود 
افرادی که روی بازار گوشت سگ مطالعه کرده است، فقط اقلیت کره ای چین، 
سگ را با نظم و قاعده می خورند. او ادعا می کند اکثریت جامعه  هان۲، آن را به 
عنوان یک غذای شفابخش می بینند که اعتقاد دارند بدن را در زمستان گرم و در 
تابستان خنک می کند. از این رو، زمان برگزاری جشنواره یولین در انقالب میانه 
سال، به معنای واقعی در روزهای ســگی تابستان است. خانم گوُا می گوید به 
طور مرســوم، اگر این گونه هم باشــد، بیشــتر مردم فقط یک بار در سال سگ 
خورده اند. طبق نظرســنجی ای که در سال ۲0۱6 از ســوی دیتاِوی هوریزان۳، 
شرکت نظرسنجی و ســازمان خیریه حیوانات پایتخت۴، یک سازمان مردم نهاد 
چینی، انجام شد، تقریبا 70 درصد از مردم چین می گویند هرگز سگ نخورده اند. 
بیشتر کسانی هم که ســگ خورده اند، ادعا می کنند به طور تصادفی این کار را 

کرده اند، مثاًل وقتی به یک شام جمعی یا کاری دعوت شدند.
1. Guo Peng 
2. Han
3. Dataway Horizon
4. Capital Animal Welfare Association
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پس چرا جشنواره یولین پرازدحام است؟ و چرا رستوران ها در بیشتر شهرها 
با افتخار سگ را در منوی غذا قرار می دهند؟ جواب یک کلمه است؛ جنایت . 
گوشت سگ، تا حدودی شبیه مواد مخدر، به یک منبع سودآور برای درآمدهای 
جنایی تبدیل شده است. در دهه گذشته، خانم گوُا در استان شاندوگ در ساحل 
شــرقی، روستا به روستا می رفته است و از ســاکنان می پرسیده که چه اتفاقی 
برای حیوانات آن ها افتاده اســت. در یک کالم، روســتاییان بــه او گفتند که 
یک سوم سگ های آن ها بین سال های ۲007 تا ۲0۱۱ دزدیده شده اند. او متوجه 
شد شکارچیان سوار بر ون در حومه شهر پرسه می زدند، سگ ها را با دارت های 
ســمی می کشتند و آن ها را به دالالن می فروختند. شــکارچیان برای هر کیلو 
گوشــت حدود ۱0 یوان )۱.۳0 دالر( دریافت می کردند، بنابراین یک سگ با 
اندازه متوسط ممکن است 70 تا 80 یوان ارزش داشته باشد. یک مرد جوان که 
با خانم گوُا مصاحبه کرد، در حال شــکار بود تــا بتواند پول کافی برای ازدواج 
دربیاورد. گوشت سگ شکارشده تقاضا را افزایش و قیمت ها را کاهش داده و 
باعث افزایش ظرفیت بازار کل شــده است. خانم گوُا فکر می کند شاندونگ و 
اســتان مجاور آن ِهنان ســهم قابل توجهی از تجارت گوشت سگ در چین را 

تأمین می کنند.
 تجارت گوشــت ســگ از این واقعیت که مدرن سازی این استان ها کامل 
نیست،بهره برداری می کند. در روستاها سگ ها هم چنان نگهبان هستند و در 
شهرهای بزرگ بیشتر از قبل دارند به حیوانات خانگی تبدیل می شوند. برای 
مثال، تعداد سگ هایی که به عنوان حیوان خانگی در پکن ثبت شده اند، حدود 
۲۵ درصد در ســال، به مدت یک دهه، رشد داشته و در حال حاضر، به حدود 
دو میلیون رسیده است که بیشتر از نیویورک است. به موازات آن، اهمیت رفاه 
حیوانات در حال افزایش بوده است که با افزایش بیمارستان های دام پزشکی، 
مؤسســه های نجات و پذیرش حیوانات و تغییر در نگرش ها مشــخص شده 



کنجکاوی موشکافانه 104

است. مسئوالن حمایت از حیوانات بیشتر در حال ستیز با شکارچیان سگ و 
کسانی که گوشت سگ می خورند، هستند. به احتمال زیاد، آن ها باالخره این 

تجارت را متوقف می کنند.

چرا چاقی در کشورهای فقیر به یک مشکل رو به رشد تبدیل می شود؟ 
وقتی مردم در دنیای در حال توسعه به مشکالت غذایی فکر می کنند، احتمااًل 
به قحطی فکر می کنند. اما در کشــورهایی با درآمد کم و متوســط، تعداد افراد 
جوانی که چاق هستند، در حال رسیدن به تعداد کسانی است که کم وزن هستند. 
در سال ۱۹7۵ کودکان چاق خارج از کشورهای ثروتمند تقریبًا ناشناخته بودند؛ 
فقط 0.۳ درصد مردم در کشورهای در حال توسعه، بین سنین ۵ تا ۱۹ سالگی، 
دارای شــاخص توده بدنی )بی ام آی( بیــش از دو انحراف اســتاندارد باالتر از 
میانگین ســن و جنسیت خود بودند، طبق تعریف ســازمان بهداشت جهانی از 
چاقی. این رقم امروز به هفت درصد افزایش یافته اســت. در عین حال، نسبت 
کودکانی که کم وزن هســتند )با بی ام آی دو انحراف استاندارد زیر متوسط سن و 
جنس آن ها( در کشــورهایی با درآمد پایین و متوسط، از ۱۳ درصد به ۱0 درصد 
کاهش یافته اســت. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، اگر روند فعلی 
ادامه یابد، تا سال ۲0۲۲ تعداد کودکان چاق در سراسر جهان از تعداد کودکانی که 

سوءتغذیه دارند، پیشی خواهد گرفت. 
این که کشورها می توانند سطح باالیی، هم از گرسنگی و هم از چاقی، داشته 
باشند، ممکن است متناقض به نظر برسد، اما این دو به هم ارتباط دارند. والدین 
فقیر معمواًل تمایل دارند به دنبال مقرون به صرفه ترین وعده های غذایی باشند تا 
بتواننــد فرزندشــان را ســیر کنند. به واســطه گســترش غذاهــای راحت و 
کربوهیدرات های فرآوری شــده با انرژی متراکم، اغلب ارزان ترین غذاها، مواد 
مغذی بســیار کمی به نسبت کالری موجود در بدن آزاد می کنند و کودکانی را که 
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زیاد از این غذاها می خورند، در مسیر سریع چاقی قرار می دهند.
درنتیجه، در کشــورهایی که تعداد کودکان کم وزن به ســرعت پایین می آید، 
اغلب در جهت دیگری باال می رود. برای مثال، آفریقای جنوبی سهم نوجوانان 
خود را که کم وزن هســتند، از حدود ۲0 درصد در سال ۱۹7۵، امروزه به کمتر از 
پنج درصد کاهش داده است. در طول مدت مشابه، نرخ چاقی در دوران کودکی 
در این کشــور تقریبًا از صفر به بیش از ۱0 درصد رسیده است. به همیت ترتیب، 
در چین، نسبت کودکان کم وزن از شــش درصد به سه درصد کاهش یافت، اما 
نرخ چاقی آن نیز تقریبًا از هیچ به بیش از ۱0 درصد رســید. در سال ۱۹7۵ کمتر 
از نیــم میلیون جوان چینی چاق بودند؛ اما در حال حاضر نزدیک به  ۲8 میلیون 

نفر هستند.
چاقــی در کودکی بعدًا خطر ابتال به انواع بیماری ها را در زندگی باال می برد؛ 
به ویژه دیابت که در حال حاضر بیشتر از ایدز، سل و ماالریا باعث مرگ می شود. 
در کشــورهایی که هنوز هم کودکان کم وزن دارند، به دولت ها توصیه می شود به 
خانواده ها کمک کنند تا غذایی به  دست آورند که به راحتی یک مشکل تغذیه ای 

را با مشکل تغذیه ای دیگری جایگرین نکنند.
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گستردگی جوانی
نرخ چاقی بر اساس منطقه، 5 تا 9 ساله ها، درصد از گروه سنی
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جنگ لیمویی آرژانتین - آمریکا در سال های 2001 تا 2018
ماه می  سال ۲0۱8، آمریکا نخستین محموله آب لیموی آرژانتین را پس از ۱7 
ســال که از لغو ممنوعیت واردات از ســوی وزارت کشــاورزی در ســال ۲00۱ 
می گذشت دریافت کرد. در نتیجه این فشار صادراتی روابط سردی بین دو کشور 
حاکم شــد، همان طور که دونالد ترامپ گفت: »یکی از دالیلی که او این جاست 
مسئله لیموهاست. و من در مورد کره شمالی به او خواهم گفت و او به من درباره 
لیموهــا می گوید.« ترامپ این حرف را زمانی زد که  مائوریســیو مکری، رئیس 
جمهور آرژانتین، او را در آوریل ۲0۱7 مالقات کرد. خاتمه دادن به جنگ مرکبات 
به شدت قابل انتظار بود. آمریکا که بزرگ ترین مصرف کننده میوه در جهان است، 
اکنون می تواند لیمو را از چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان تهیه کند. چه چیزی 

باعث اختالف اصلی شد و چرا سرانجام صلح شروع شد؟
این اختالف ریشه های عمیقی داشت. در بیشتر قرن بیستم، واردات لیموهای 
آرژانتینی به دلیل ترس از این که این میوه ممکن است آفت هایی با خود بیاورد که 
می توانــد به محصوالت آمریکایی صدمه وارد کند، طبق قوانین قرنطینه محدود 
شد. زمانی که در سال ۲000 کاهش تنش توصیه شد، کنسرسیوم پرورش دهنگان 
در کالیفرنیا و آریزونا – که مســئول تمامی تولیدات داخلی آمریکا بود – از آژانس 
مســئول حفاظت گیاهان و حیوانات آمریکا شــکایت کرد. آن ها ادعا کردند در 
گرایش آمریکا برای آزاد کردن صادرات آرژانتین، مرکبات به یک پیشخوان معامله 
تبدیل شده است؛ از نظر آن ها خطر آلودگی باقی ماند. دادگاه ها از پرورش دهندگان 
حمایت کردند و این ممنوعیت در ســال ۲00۱ دوباره بازگشــت. در ســال های 
بعدی، روابط مالیم بین دو کشور چاره ساز نبود. مالیات صادراتی هم که از سوی 
دولت آرژانتین به تولیدکنندگان تحمیل شــد و سعی داشت جلوی اوضاع مالی 
فاجعه بار خود را بگیرد، نیز کمکی نکرد. این نزاع به عنوان بخشــی از اختالف 
تالفی جویانه دو طرفه شامل گوشت و دیگر مواد غذایی، در سال ۲0۱۲ به سازمان 
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تجارت جهانی ارجاع شد. 
آقای مکری که در ســال ۲0۱۵ انتخاب شد، با حکم طرفدار بازار آزاد، اکثر 
مالیات  بر صادرات محصوالت کشــاورزی را حــذف کرد. ورود او باعث ایجاد 
روابط حســنه با ایاالت متحده شــد. بعد از این که باراک اوباما در مارس سال 
۲0۱6 از پایتخت آرژانتین بازدید کرد، مقامات آمریکایی برای بازرســی باغ های 
مرکبات به این کشــور سفر کردند، و این دولت برون گرای اوباما را واداشت تا در 
دســامبر سال ۲0۱6 اعالم کند که این ممنوعیت برداشته می شود. چند هفته بعد 
مراسم تحلیف آقای ترامپ و تهدیدهای او مبنی بر خروج از قرارداد تجارت آزاد 
آمریکای شــمالی۱ – باعث شد آرژانتین از به تعویق افتادن این تدابیر برای مدت 
نامعلوم نگران شود. اما، بعد از 60 روز توقف اولیه، این تصمیم در مارس ۲0۱7، 
از ســوی دولت جدید تمدید شــد. مالقات آقای مکری راه را برای ازسرگیری 
واردات در می  ۲0۱7 روشن کرد، اما پرورش دهندگان آمریکایی بار دیگر یک ایراد 
حقوقی در برابر این تصمیم مطرح کردند، با این استدالل که این تصمیم به جای 

دالیل علمی، برمبنای دالیل سیاسی گرفته شده بود.
برای مثال، منتقدان ذهن توطئه گِر آقای ترامپ مطرح کردند که اجازه واردات، 
تسویه حسابی برای حمایت قوی کالیفرنیا از هیالری کلینتون در انتخابات سال 
۲0۱6 بوده  است. احتمااًل این عمل معنای خاصی داشت. در مارس ۲0۱8 قاضی 
استدالل پرورش دهندگان مرکبات را رد کرد و اجازه داد واردات از ماه بعد، از سر 
گرفته شود. مهم ترین توجیه رئیس جمهور برای حمایت از پایان ممنوعیت این بود 
که: »تجارت لیمو یک تجارت مهم و بزرگ است.« به طور خالصه، حمایت او 
از واردات اصــاًل به معنای اعتقاد عمیق به آزادســازی تجــارت نبود. حل این 

اختالف حتی برای طرفداران تجارت آزاد، طعم تلخی باقی گذاشت.

1. North American Free Trade Agreement
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چرا برخی شهرهای آمریکا کامیون های غذای سیار را دوست ندارند؟
در ســال ۲008 زمانــی که کامیون های مــواد غذایی برای نخســتین بار در 
خیابان های آمریکا ظاهر شدند، بسیاری آن ها را به عنوان یک مد زودگذر نادیده 
گرفتند. یک دهه بعد، مشــخص شــد کــه این کامیون های مــد روز – که برای 
غذاهــای نامتعارف، قیمت های پایین و اســتفاده هوشــمندانه از رســانه های 
اجتماعی شناخته شده اند- مورد پذیرش و ماندگار هستند. این به این معنا نیست 
که همیشه از آن ها استقبال می شود. در سال های اخیر در بیشتر شهرها قوانینی 
تصویب شــده است که مکان و زمان فعالیت کامیون های مواد غذایی را محدود 
می کند، اما نظم دادن به صنعت غذای ســیار سخت بوده است. چگونه شهرها 

کامیون های مواد غذایی را از خیابان های خود دور نگه می دارند؟
انقالب کامیون مواد غذایی را اغلب به روی چویی۲ نسبت می دهند؛ کسی که 
در ســال ۲008 شــروع به فروش کباب تاکو کــره ای دو دالری در خیابان های 
لس آنجلس کرد. تا سال ۲0۱۵ آمریکا توانست بیش از چهارهزار کامیون غذای 
ســیار در اختیار بگیرد که با هم در حدود ۱.۲ میلیارد دالر در ســال درآمدزایی 
داشــتند. اگرچه همه افراد آن را چشم اندازی وسوســه انگیز نمی دانند. منتقدان 
می گویند کامیون های غذا خیابان ها را مســدود می کنند، فضاهای پارکینگی با 
ارزش را اشــغال می کنند و پیاده روها را بــا جمعیت، زباله و صدا برهم می زنند. 
صاحبان رســتوران ها شکایت می کنند که چون فروشندگان سیار مجبور نیستند 
کرایه یــا مالیات بر درآمــد بپردازند، از یــک برتری غیرعادالنــه برخوردارند. 
قانون گذاران با مقررات سخت گیرانه تر به این شکایت ها واکنش نشان داده اند. در 
ســال ۲0۱۱ بوســتون مکان های عمومی را معین کرد که در آن کامیون های غذا 

بتوانند کسب وکار کنند و آن ها را از فعالیت در جاهای دیگر شهر بازداشت.
در سال ۲0۱۳، واشنگتن دی سی قانون مشابهی را تصویب کرد و محدوده هایی 
2. Roy Choi
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را تعیین کرد که کامیون های غذا بتوانند به صورت قانونی فعالیت کنند. در شهرهایی 
که بــه کامیون های غذا اجازه تردد در خیابان های عمومی داده می شــود، معمواًل 
صاحبان کامیون محدودیت هایی مبنی بر این که چه مدت زمانی مجازند تا در یک 
مکان مشخص پارک کنند، روبه  رو هستند. در دنور به فروشندگان به ازای هر محله 
چهار ســاعت اجازه توقف داده می شود. در سایر شهرها، محدودیت ها می تواند به 
مــدت ۳0 دقیقه کوتاه باشــد. برخی شــهرها فراتر رفته اند و بیــن کامیون غذا و 
مغازه هــای محلی موجود، حداقل فاصله تعیین کرده انــد. در بالیتمور، کامیون ها 
مجاز نیســتند در ۳00 فوتی یک رســتوران  مستقر شــوند. در برخی از شهرها این 

مناطِق حائل می تواند شعاعی به بزرگی ۵00 فوت داشته باشند.
چنین مقرراتــی صنعت کامیون غذا را در برخی از شــهرهای بزرگ آمریکا 
تحت فشار قرار داده است. در نیویورک که دست فروشان مجبورند  ۲۵هزار دالر 
برای اجاره یک جواز در بازار سیاه بپردازند )این شهر تعداد مجوزها را در سه دهه 
افزایش نداده اســت( و نمی توانند در هیچ یک از محوطه های پارکینگی 8۵000 
متری این شهر، پارک کنند، راه اندازی یک کامیون غذای جدید تقریبًا غیرممکن 
شده است. در شیکاگو، که صاحبان کامیون ها نمی توانند در ۲00 فوتی ساختمان 
رســتوران های محلی فعالیــت کنند و بــرای تأیید محدوده تقریبــی خود باید 
دستگاه های جی پی اس حمل کنند، بازار کامیون مواد غذایی متوقف شده است. 
با وجود دارا بودن بیش از 7۳00 رســتوران و ۱۴۴ آبجوسازی صنعتی، شیکاگو، 
فقط 70 مجوز کامیون مواد غذایی دارد. اما برخی در حال مبارزه با این مقررات 
هستند؛ در سال ۲0۱۱، مؤسسه برای عدالت، یک شرکت حقوقی آزادی خواه، با 
موفقیت قانون شــهر ال پاسو را که کامیون های مواد غذایی را از فعالیت در ۱000 
فوتی هر رســتوران موجود منع می کرد، به چالش کشید. در سال ۲0۱۵ این گروه 
پرونده ای مشابه، علیه سن آنتونیو که دارای قانونی دیرینه ۳00 فوتی بود، را برنده 

شد. هر جا چرخی باشد، راهی هم هست.
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چرا بسته بندی غذا برای محیط زیست خوب است؟ 
سوپرمارکت ها با استفاده از طرح های ماهرانه و تبلیغات زیرکانه، خریداران را به 
خرید محصوالت ترغیب می کنند. بسته بندی جذاب هم در عین حال که مواد غذایی 
را برای خوردن سالم و تمیز نگه می دارد، موثر است. انواع بسته بندی سبز یا پایدار با 
بســته بندی پالســتیکی موزها مخالف هســتند. اما برخی از اشــکال بسته بندی، 
مخصوصًا برای گوشت، می توانند یک مزیت محیط زیستی باشند. به گفته سازمان 
ملل، یک سوم مواد غذایی بین فرایند تولید تا مصرف هدر می رود، که ساالنه میلیاردها 
دالر هزینه دارد. انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با مواد زاید غذایی در جهان باالتر 
از هند قرار دارد، زیرا دور انداختن این مواد به معنی این اســت که آب، سوخت، کود 
و سایر ورودی هایی که به آن ها اضافه شده است، نیز هدر می رود. در صورت افزایش 
مدت زمانی که مواد غذایی روی قفســه ها یــا داخل یخچال می ماند، می توان چنین 
آســیبی به این ســیاره را کاهش داد. این مســئله به خصوص در مورد گوشت صادق 

است.
 گوشت ۱7 درصد از کالری مصرفی جهانی بشر را تأمین می کند، اما هم از لحاظ 
پول و هم از لحاظ منابع، هزینه بر اســت و به میزان زیادی آب و خوراک نیاز دارد. 
زمین بیشــتر از هر هدف خاص دیگری، به حیوانات چرنده اختصاص داده می شود. 
در  کل، آلودگی بخش دام داری، همان مقدار آلودگی منتشر شده از همه وسایل نقلیه 
در دنیا را به  وجود می آورد. چهارپایان پســتان دار مانند گاو و گوســفند، معده  هایی 
حاوی باکتری  دارند که قادر است گیاهان سخت و سرشار از سلولز را هضم کند. اما 
در طول این مســیر، حجم زیادی از متان- گاز گلخانه ای که بیش از ۲0 برابر قدرت 

دی اکسید کربن در طول یک قرن است- نیز با آروغ زدن خارج می شود.
بســته بندی کردن گوشت در بسته  وکیوم از اکسید شدن جلوگیری می کند و طول 
عمــر آن را افزایش می دهد. نســبت به آن زمانی  که گوشــت فقط در یک ظرف پلی 
استایرنی بسته بندی یا پشت ویترین مغازه با پارچه پوشانده می شد و دو تا چهار روز 
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ماندگار بود، این نوع بســته بندی به گوشت اجازه می دهد بین پنج تا هشت روز روی 
قفسه ها ماندگار باشد. این باعث خوشحالی و رضایت  فروشگاه های بزرگ زنجیره ای 
می شود که بتوانند گوشــت کمتری را تنزیل قیمت کنند یا دور بریزند چراکه مدام به 
دنبال پس انداز کردن هزاران دالر در هفته هســتند. مصرف کنندگان را نیز خوشحال 

می کند، زیرا گوشت بسته بندی شده در وکیوم، تازه تر و لطیف تر است.
اما آیا بســته بندی به خودی خود به منابعی برای تولید نیاز ندارد؟ بله، اما انتشــار 
گازهای گلخانه ای از ســاخت آن نســبت به مواد زائد غذایی کمتر است. بر اساس 
برآوردهــا، برای هر تن بســته بندی، معادلی بین یک تا دو تن دی اکســید کربن آزاد 
می شــود. برای هر تن مواد غذایی هدررفته، معادل بیش از ســه تن دی اکسید کربن 
منتشر می شود. بنابراین، اگرچه سوپر مارکت ها روی کنترل مقدار بسته بندی هایی که 
اســتفاده می کنند، تمرکز کرده اند، در  حال  حاضر، بســیاری از آن ها، افزایش زمان 
ماندگاری را به عنوان مهم ترین مالحظه زیســت محیطی در نظر می گیرند. با توجه با 
این که انتظار می رود مصرف گوشــت تا اواسط قرن حاضر، 7۵ درصد افزایش یابد، 
بســته بندی وکیوم راه مهمی، برای افزایش بهره وری منابع و دسترســی به یک منبع 

پروتئینی مهم  ارائه می کند.

چرا ژنوم گندم پیچیده تر از ژنوم انسان است؟
اهلی کردن گندم و محصوالت اصلی دیگر در خاورمیانه حدود ۱0هزار سال 
پیش اســکان دائمی را  ممکن کرد و بدین گونه، رشــد شهرنشــینی آغاز شــد. 
کشــاورزان اولیه به  طور طبیعی پیوندهایی از گندم موجود را پرورش دادند و در 
طول زمان آن ها را به صورت گونه های مقاوِم قابل برداشــت و پرمحصول، اهلی 
کردند که تاریخچه آن در ژنوم گندِم نان۱ امروزی آشــکار شــده است. این ژنوم۲ 

1. bread wheat
2. genome
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بسیار متراکم و پیچیده است و برخالف رمزهای ژنتیکی محصوالت اصلی مانند 
برنج، سویا، ذرت، دانشمندان تا ســال ۲0۱7 در تالش برای شکستن آن بودند. 

چرا رمزگشایی گندم این قدر سخت بود و آیا ارزش این تالش را داشت؟
ژنوم های گندم های باستانی مانند ِامر وحشی۳، دارای جفت پایه های دی ان ای 
بیشتری نسبت به ژنوم های انسانی است. محصوالت پیوندی اهلی، مانند گندم 
نان، حتی بزرگ تر هم هستند. ژنوم گندم نان تقریبًا شش برابر تعداد جفت پایه های 
دی ان ای ژنوم انســان را دارد )حدود ۱7 میلیارد در مقایســه با ســه میلیارد در 
انسان(. بخشی به این دلیل اســت که انسان ها دیپلوید۴ هستند، یعنی دو دسته 
کروموزم دارند، درحالی که کروموزم های گندم نان در شش دسته قرار دارند. )بر 
اســاس این که گندم نان پیوندی از ســه نوع گندم باستانی است.( عالوه بر این، 
دی ان ای گندم باستانی شامل مقدار بسیار باالیی از تکرار بود. این بدان معناست 
که گندم نان شــامل مقدار زیادی اطالعات ژنتیکی نیســت، بلکه بسیاری از آن 
تکرار شده است. این مسئله رمزگشایی ژنوم های آن را پیچیده می کند. با داشتن 

قطعات منحصربه فرد کمتر، جور کردن این پازل در کنار هم سخت است.
ســایر محصوالت غذایی اصلی، قبل تــر از گندِم نان توالــی ژنومی خود را 
داشته اند. اما آن ها بسیار ســاده تر هستند. گونه های معمولی مثل ذرت، سویا و 
برنج به ترتیب ۲.۳ میلیارد، ۱.۱ میلیارد و ۴۲0 میلیون جفت پایه دی ان ای دارند. 
این دســتاورد بزرگ حاصل از گندم نان در ســال ۲0۱6به دســت آمد،زمانی  که 
چندین پروژه مختلف دانشگاهی و صنعتی تکمیل شدند. کنسرسیوم بین المللی 
توالی ژنوم گندم۵ که شامل کشاورزان گندم، پرورش دهندگان و دانشمندان است، 
و یک گروه مستقل به سرپرستی دانشــگاه جان  هاپکینز، هر دو موفق به تعیین 

۳. گندم دودانه ای، گندم وحشی که با نام ِاِمر نیز شناخته می شود، از پیش گونه های گندم امروزی است.
4. diploid
5. International Wheat Genome Sequencing Consortium (IWGSC)
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توالی ژنوم گندم شــدند. آنها ِامر وحشــی، پیش گونه گندم نان و گندم دوروم۱، و 
گندم توشی۲، نوع دیگری از پیش گونه های گندم نان را رمزگشایی کردند.

رمزگشــایی از ژنوم گندم به دو دلیل سودمند اســت. اول این که دست کاری 
گندم را بدون متوســل شدن به آزمون و خطاهای بسیار زیاد، برای پژوهش گران 
راحت تر می کند. دوم این که به آن ها اجازه می دهد به  طور کلی به جای وارد کردن 
ژن هایــی از ارگانیســم های دیگر )فرایندی کــه به عنوان تراریخته ها شــناخته 
می شــوند(، ویژگی های مورد توجه را از گندم های باستانی به گندم های امروزی 
اضافه کنند. خانم کاترین فولت۳، رئیس تحقیقات ویژگی در شرکت داروسازی 
آلمانــی بایر که نقش مهمی در پروژه ژن کنسرســیوم بین المللی توالی ژنوم گندم 
دارد، می گوید این گندم های باستانی ممکن است مقاومت بهتری در برابر آفات 
یا تحمل بیشــتری در برابر خشک ســالی داشته باشــند، اما محصول و کیفیت 
ضعیف تری ارائه  دهند. پیوند زدن یک گندم باستانی با یک گندم امروزی، معمواًل 
یک دهه طول می کشــد، اما با استفاده از ژنوم، به عنوان شاخصی از ویژگی های 
مثبت گندم، تکرار و اصالح می تواند بســیار ســریع تر انجام شود، و این که با در 
دســت داشتن ژنوم و در حوزه عمومی )کنسرسیوم بین المللی توالی ژنوم گندم از 
حق انحصاری اجتناب می کند( پژوهش گران بیشتری می توانند مشارکت کنند. 
حتی ممکن اســت کمک های غیرمنتظره از گوشه و کنار برسد. خانم فولت از 
کشف »یک دانش آموز دبیرستانی که ممکن است بتواند سرانجام یک ژن مقاوم 

کلیدی را برای یک بیماری قارچی پیدا کند« صحبت می کند.

کشورهای آسیایی بیشتر گندم می خورند
در زندگی مردم آسیا برنج آن قدر محوری است که در بیشتر کشورها، به  جای 

۱. گندم دوروم یا گندم الجزایری نوعی از گندم است که سمولینا از آن تهیه می شود.
2. Aegilops tauschii
3. Catherine Feuillet
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آن که بپرسند: »حال شما چطور است؟« می پرسند: »آیا برنج خورده اید؟« حدود 
۹0 درصد از برنج جهان در آســیا مصرف می شود؛ فقط 60 درصد مصرف آن در 
چین، هند و اندونزی است. بین اوایل دهه  ۱۹60 و اوایل دهه ۱۹۹0، مصرف برنج 
به ازای هر نفر، از میانگین 8۵ کیلوگرم در هر سال تا ۱0۳ کیلوگرم، به طور مداوم 
افزایش داشــت. به موازات این که آسیا ثروتمندتر شــد، مردم شروع به مصرف 

غذای بیشتر کردند و برنج در دسترس و مقرون به صرفه بود. 
 در حــال حاضر، مصرف برنج در کل در آســیا کم وبیش ثابت اســت و در 
کشــورهای پردرآمدتر آســیا مصرف برنــج دارد از روال می افتــد. آمار وزارت 
کشاورزی ایاالت متحده آمریکا۴ نشــان می دهد مصرف برنج به ازای هر نفر از 
ســال ۲000 در چین، اندونزی و کره جنوبی کاهش یافته و در ســنگاپور سقوط 
کرده است. آســیایی ها از قانونی به نام بنت۵ تبعیت می کنند که می گوید هر چه 
مردم ثروتمندتر شوند، بیشتر کالری خود را از سبزیجات، میوه، گوشت، ماهی و 
لبنیات دریافت می کنند. از همان زمان، بســیاری از آن ها شــروع به جایگزینی 

برنج با گندم در رژیم غذایی خود کردند.
مصرف گندم در کشــورهایی مانند تایلند و ویتنام به سرعت در حال افزایش 
اســت. وزارت کشــاورزی ایاالت متحده آمریکا برآورد می کند که کشورهای 
آسیای جنوب شرقی ۲۳.۴ میلیون تن گندم بین سال های ۲0۱6 تا ۲0۱7 مصرف 
کردند که باالتر از ۱6.۵ میلیون تن بین ســال های ۲0۱۲ تا ۲0۱۳، بوده اســت. 
تقریبًا همه آن هم وارداتی بود. تخمین زده می شــود که مصرف در جنوب آسیا از 

۱۲۱ میلیون به ۱۳۹ میلیون تن در طول مدت مشابه رشد داشته است. 
یک بانک هلندی به نام رابوبانک6، پیش بینی می کند این روند راهی طوالنی 
برای پیمودن دارد. مردم جنوب شــرقی آسیا هنوز هم فقط ۲6 کیلوگرم گندم در 

4. United States Department of Agriculture (USDA)
5. Bennett’s law
6. Rabobank
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ســال می خورند که بســیار کمتر از میانگین جهانی 78 کیلوگرم است. به نظر 
می رســد آن ها از افزایش قیمت ها ناراحت اند. خوردن گنــدم، حتی با افزایش 
قیمت گندم، بین سال های ۲00۹ تا ۲0۱۳ به رشد خود ادامه داد. بااین حال، برنج 
هنوز هم در بســیاری از فرهنگ های آســیایی محوری باقی خواهد ماند. بعید 
است که مردم احوال پرسی از یکدیگر را با پرسیدن این که آیا نان ِبیِگل۱ خورده اند، 

شروع کنند. 

مصرف گندم
کیلوگرم به ازای هر فرد، پیش بینی سال های  2016 و 2017

  بدون داده        100 +      50 تا 100      0 تا 50
تغییر، کیلوگرم به ازای هر فرد، 2000 تا 2016

کره شمالی

کره جنوبی

23.1    نپال

بوتان
- 8.7

چین
- 2.0

هنگ
کنگ

- 7.5

سریالنكا
-0.8

- 5.6

مغولستان
54.9

- 1.3

23.2
ژاپن
2.6

تایوان
هند11.3

9.6

بنگالدش
18.7

ویتنام
39.9

مالزی
2.0

اندونزی
16.2

تایلند   40.8

میانمار
7.2

فیلیپین
10.8

سنگاپور

الئوس

اقیانوس هند

اقیانوس 
آرام

کامبوج

منبع: وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا؛ سازمان ملل؛ آمارهای کشوری

bagel .۱   نوعی نان دوناتی شکل است 
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آسان ترین راه ثروتمند شدن در آمریکا
آمریکایی ها نسبت به توانایی خود در ساختن آینده به طور تحسین برانگیزی 
خوش بین هستند. یک نظرسنجی نشان داد که تقریبًا سه چهارم آمریکاییان فکر 
می کردند سخت کار کردن یک مؤلفه بسیار مهم موفقیت است، در حالی که فقط 
6۲ درصد دلیل آن را تحصیالت خوب و کمتر از یک پنجم دلیلش را ثروت موروثی 
می دانند. اما وقتی صحبت از نابرابری درآمدی و تحرک اجتماعی شود، ایاالت 
متحده در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته رتبه ضعیفی از خود نشان می دهد. 
بنابراین، یک جوان آمریکایی بلندپرواز برای ثروتمند شدن چه کاری باید انجام 

دهد؟
مطالعــه  جدیدی از ســوی راج چتی از دانشــگاه اســتنفورد۱ و جمعی از 
اقتصاددانان دیگر در پاســخ به این پرســش کمک می کند. بــا تطبیق داده های 
وزارت آمــوزش با ۳0 میلیون اظهارنامــه مالیاتی، آقای چتی و همکارانش یک 
مجموعــه داده ســاخته اند که بــه پژوهش گران نشــان می دهد توزیــع درآمد 
فارغ التحصیالن دانشگاه های خاص و این که چقدر از درآمدها به ثروتمند بودن 
والدین این فارغ التحصیالن بســتگی دارد، هر دو متغیرند. داده ها نشان می دهد 
حضور در یک دانشــگاه ممتاز راه خوبی برای تأمین سبک زندگی طبقه متوسط 
رو  به باالســت. فارغ التحصیالن دانشــگاه هایی با ســطح کیفــی آیوی لیگ۲ 
)معروف ترین گروه دانشــگاه های جهان( تقریبًا شانس برابری برای ورود به ۲0 
درصد برتر توزیع درآمد، صرف نظر از سابقه خانوادگی، دارند. مسیرها به سمت 
طبقه متوســط رو به باال برای کســانی که از دانشــگاه های کمتر شناخته شده 
فارغ التحصیل می شــوند نیز وجود دارد، زیرا حتی درآمدها بیشتر بستگی به این 
دارد که آن شــخص چه رشته ای خوانده است تا این که کجا درس خوانده است. 

1. Raj Chetty of Stanford University
Ivy League .۲   آیوی لیگ مجموعه ای از معتبرترین دانشگاه های آمریکا از جمله پرینستون، ییل و هاروارد است.                 
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به طور متوسط، فارغ التحصیالن دانشکده های مهندسی کمتر شناخته شده مانند 
دانشــگاه کاترین۳ و مؤسسه فن آوری اســتیونز۴ به  خوبی فارغ التحصیالن آیوی 

لیگ درس خوانده اند. 
 آموزش خوب به تنهایی نمی تواند فقط طبقه متوســط رو به باال را به سمت 
صفوف ثروتمند سوق دهد. تعداد کمی از مهندسان، پرستاران یا داروسازان موفق 
شــدند به یک درصد باالیی که در ســلطه بانکداران و سرمایه داران دیگر است، 
برســند. اســتخدام کنندگان در صنعت مالــی امتیاز باالیی به ســابقه تحصیلی 
اختصــاص می دهند. این جاســت کــه آیوی ها نقش بیشــتری ایفــا می کنند، 
فارغ التحصیالن دانشــگاه های خصوصی ممتاز مانند  هاروارد و ییل به احتمال 
خیلی زیاد ســر از وال استریت درمی آورند. عالوه بر این، داده های آقای چتی و 
همکارانش نشان می دهد، آموزش در وهله اول به ثروتمند شدن کمک می کند. 
این روند حتی در باالی توزیع درآمد، بارزتر اســت. بین ســال های ۱۹۹۹ تا 
۲00۴  فقــط دو درصد از پرینســتونی ها از خانواده هایی بودنــد که در ۲0 درصد 
پایین ترین درآمدها قرار داشــتند، درحالی کــه ۳.۲ درصد، از خانواده های یک 
درصد باالیی بودند. روند پذیرش در دانشــگاه های برتر بیشتر اوقات تحت تأثیر 
رفتار ترجیحی اختصاص داده شــده به اعضای خانواده فارغ التحصیالن است. 
هنگامی  که محققان جدیدترین کالس مورد پذیرش  هاروارد را بررســی کردند، 
دریافتند که ۲7 درصد خویشــاوندی داشتند که او نیز به همین دانشگاه نزدیک 
بوستون رفته است. این نشان می دهد ساده ترین راه برای ثروتمند شدن این است 
که از والدین ثروتمند متولد شــده باشید. دومین راه آسان، پیدا کردن یک همسر 
پول دار اســت. اگر هیچ کدام از روش ها کارســاز نبود، شما می توانید سعی کنید 
وارد یک دانشگاه عالی شوید، اما به یاد داشته باشید که همه پرینستونی ها تبدیل 

3. Kettering University
4. Stevens Institute of Technology
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به ثروتمندان بانفوذ نمی شوند.

چرا زنان هنوز هم بسیار کمتر از مردان دستمزد می گیرند؟
 کارمندان حقوق بگیر در سراسر بریتانیا پرمشغله تر از همیشه شده اند. قوانین 
جدید، به این معناست که از آوریل ۲0۱8، همه کارفرمایان بزرگ موظف به انتشار 
اطالعات ســاالنه درباره اختالف بین دســتمزد کارکنان زن و مرد خود هستند. 
برخالف این، رئیس جمهور پیشــین  آمریکا، دونالد ترامپ، قانون مشابهی را که 
در همان سال باید اجرا می شد، متوقف کرد. هدف از چنین الزاماتی انرژی دادن 
به تالش هایی در جهت برابری دســتمزد برای زنان و مردان است. داده ها نشان 
می دهد به رویکردی جدید نیاز است. در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی۱، 
سازمانی متشکل از بیشتر کشــورهای ثروتمند، متوسط دستمزد برای زنانی که 
تمام وقت کار می کند، 8۵ درصد دستمزد مردان است. چرا زنان هنوز خیلی کمتر 

از مردان حقوق می گیرند؟
برخالف باور عمومی، دلیلش این نیست که کارفرمایان برای انجام کار مشابه 
به زنان پول کمتری نســبت به مردان پرداخت می کنند. بر اساس اطالعات از ۲۵ 
کشور که از سوی مشــاوری به نام کورن فری۲، جمع آوری شد، زنان ۹8 درصد 
دســتمزد مردان را که در همان ســمت ها و برای همان کارفرمایان کار می کنند، 
می گیرند. در عوض، به خاطر این که تعداد خانم ها در شغل هایی با حقوق پایین 
مانند منشی گری و سمت های اجرایی بیشتر از مردان است، درحالی که مردان در 
مقام های ارشد برتری دارند، شکاف ایجاد می شود. این بدین معناست که در یک 
شــرکت معمولی، متوســط حقوق مردان باالتر از میانگین حقوق زنان است. به 
طور کلی، زنان نیز در مشــاغل و صنایعی که حقــوق کمتری می پردازند، جمع 

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
2. Korn Ferry
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می شــوند. برای مثــال، معلمان دوره ابتدایی در ســازمان همکاری و توســعه 
اقتصادی، تقریبًا ۲0 درصد کمتر از میانگین فارغ التحصیالن دانشــگاه دستمزد 
می گیرند. در اتحادیه اروپا، حدود 70 درصد زنان در شغل هایی مشغول به کارند 
که حداقل 60 درصد از کارکنانش زن هســتند. در آمریکا چهار شــغل از سوی 
بیشــترین تعداد زنان انجام می شود؛ معلم، پرستار، منشــی و معاون بهداشت. 

حداقل 80 درصد از آن ها زن هستند.
دلیل عمده این که چرا زنان نسبت به مردان کمتر احتمال دارد به موقعیت های 
سطح باالتر دست یابند، این است که آن ها مراقبت کنندگان اصلی فرزندان خود 
هستند. در نظرسنجی ای که از سوی نشریه اکونومیست۳ و یوگاو۴ در سال ۲0۱7، 
در هشت کشور انجام شد، بین ۴۴ درصد تا 7۵ درصد از زنانی که با فرزندانشان 
در خانه زندگی می کردند، گفتند که آن ها بعد از مادر شــدن، با کاهش ســاعت 
کاری یا با تغییر شغل با کارهایی که سختی کمتری داشتند، مانند شغلی که کمتر 
نیاز به مسافرت یا اضافه کاری داشت، کارشان را کم کرده  بودند. تنها ۱۳ تا ۳7 
درصد از پدران گفتند که آن ها این کار را انجام داده اند و بیش از نیمی از آن مردان 
گفتند که شریک زندگی شان نیز ساعت کاری خود را کم کرده است. این الگو به 
این معناســت که مردان، نســبت به همکاران زن خود، بــرای افزایش حقوق یا 
ارتقای شغلی تالش بیشتری می کنند و کمتر احتمال دارد در شغل هایی کار کنند 
که برای آن بیش از حد واجد شرایط هستند. یکی از مطالعات انجام شده تخمین 
زده که در آمریکا دســتمزدهای زنان در آینده، به طور متوسط تا چهار درصد به 
ازای هر کودک و در صورتی که زنان سفیدپوســت با باالترین درآمد و بیشترین 
مهارت باشند، تا ۱0 درصد به ازای هر کودک کاهش می یابد. در بریتانیا دستمزد 
یک مادر تا دو درصد برای هر سالی که از نیروی کار خارج می شود و دو برابر اگر 

3. The Economist
4. YouGov
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دیپلم دبیرستان خوبی داشته باشد، کاهش می یابد.
دســتمزد پایین زنان به این معنی اســت که وقتی آن ها طــالق بگیرند یا بیوه 
شوند، گرفتار فقر می شوند. عدم استقالل مالی برخی زنان مانع می شود شریک 
زندگی آزار دهنده خود را ترک کنند. سیاســت ها و هنجارهای کاری که تقســیم 
مساوی وظایف والدین با شریک زندگی را برای مردان آسان تر می کند، می تواند 
کمک کننده باشد. والدین به نوبه خود، باید این تصور را به فرزندانشان القا کنند 
که حتی اگر دختر هم باشند، می توانند هر چیزی باشند. برابری جنسیتی هم چنان 
دست نیافتنی باقی می ماند، تا زمانی که پسران به اندازه دختران، برای تبدیل شدن 

به معلم، پرستار و والدین تمام وقت مشتاق شوند. 

چرا چین در حال بازسازی جاده ابریشم قدیمی است؟ 
در ماه می ۲0۱7، شی جین پینگ۱ از ۲8 مقام دولتی و حکومتی برای نشستی 
در تجلیــل از طرح جدیــد »کمربنــد و جاده«۲ یــا »راه ابریشــم جدید« که 
بلند پروازانه ترین پروژه سیاســت خارجی او بود، در پکن استقبال کرد. این طرح 
در ســال ۲0۱۳ تحت عنوان »یک کمربند، یک جاده« ارائه شد که شامل تعهد 
چندمیلیارد دالری چین برای ســرمایه گذاری زیربنایی در کشورهایی در امتداد 
جاده ابریشم قدیم است که آن را به اروپا متصل می کند. این طرح یک بلندپروازی 
بسیار بزرگ است. چین حدود ۱۵0 میلیارد دالر در سال، در 68 کشوری که این 
طرح را امضا کرده اند، هزینه می کند. نشســت سران )که گردهمایی نامیده شد( 
بیشترین تعداد مقامات خارجی را از زمان بازی های المپیک سال ۲008 به پکن 
کشاند. بااین حال، تعداد کمی از رهبران اروپایی در این نشست حاضر شدند. در 
اکثر موارد، آن ها مفاهیم طرح جدید چین را نادیده گرفته اند. این مفاهیم چیست 

Xi Jinping .۱ ، رئیس جمهور و دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین
2. belt and road
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و آیا غرب حق دارد امیدوار باشد؟
این طرح تاکنون روشــن ترین حالت از تصمیم آقای شی برای عدم پیروی از 
توصیه دنگ ژیائوپینگ۳ به »توانایی هایمان را پنهان کنیم و صبر داشــته باشیم، 
هرگز ســعی نکنید رهبری را به  دست بگیرید« است. گردهمایی کمربند و جاده 
)با مخفف تأســف آورش َبرف۴( دومین بخش از گردهمایی سال ۲0۱7 بود که در 
آن آقای شی ادعای چین برای رهبری جهان را مطرح کرد. )نخستین بخش آن 
ســخنرانی ای در مخالفت از سیاســت حمایت گرایی۵ بود که در مجمع جهانی 
اقتصاد در ماه ژانویه در شهر داووس انجام شد.( در سال ۲0۱۴، وانگ یی6، وزیر 
امور خارجه، گفت این ابتکار مهم ترین مؤلفه سیاســت خارجی آقای شی بود. 
هــدف نهایی آن این بود که منطقه اوراســیا )تحت تســلط چین( به یک منطقه 
اقتصادی و تجاری برای رقابت با آن سوی اقیانوس اطلس )تحت تسلط آمریکا( 

تبدیل شود.
ورای این اســتراتژی گســترده مجموعه ای از انگیزه های ثانویه قرار دارد که 
تعداد و تنوع آن باعث شک و تردید غرب در مورد انسجام و عملی بودن این پروژه 
می شــود. با سرمایه گذاری در زیرســاخت ها، آقای شــی امیدوار است مقصد 
پرمنفعت تری بــرای ذخایر تبادل ارزی خارجی که اغلــب آن ها در اوراق بهادار 
دولت آمریکا دارای سود کم هستند، پیدا کند. او هم چنین امیدوار است بازارهای 
جدیدی برای شــرکت های چینی، مانند شــرکت های قطار تندرو، ایجاد کند و 
برخی از ظرفیت های اضافی کشــورش در سیمان، فوالد و دیگر فلزات را صادر 
کند. او فکر می کند با ســرمایه گذاری در کشــورهای ناپایدار در آسیای مرکزی، 

۳. دنگ ژیائوپینگ از اواخر دهه 70 تا اوایل دهه ۹0 رهبر جمهوری خلق چین بود و در زمان او، سیاست های درهای باز و حرکت به 
سمت کاپیتالیسم در چین آغاز شد.

Belt and Road Forum .۴، که مخفف آن BARF در زبان انگلیسی به معنی باال آوردن است. 
۵. سیاست اقتصادی جلوگیری از تجارت بین کشورها از طریق وضع تعرفه بر کاالهای وارداتی، محدودسازی حجم واردات و شماری 

دیگر از ضوابط دولتی است که با تجارت آزاد تضاد دارد. 
6. Wang Yi
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می تواند همســایگی باثبات تری برای استان های غربی نا آرام شین کیانگ۱ چین و 
تبت ایجاد کند، و با تشویق پروژه های چینی بیشتر در اطراف دریای جنوب چین، 
این ابتکار می تواند ادعاهای چین در آن منطقه را تقویت کند. )جاده در اصطالح 
»کمربند و جاده« به مســیرهای دریایی اشــاره دارد.( بااین حال، برخی از این 
جاه طلبی ها با مسائل دیگر در تضاد است؛ آیا پروژه ای پرریسک در آسیای میانه، 
نســبت به اوراق بهادار دولت آمریکا، محل بهتری برای سرمایه گذاری است؟ و 
این که با انگیزه های مختلف، منافع متضادی ایجاد می شــود. در این زمینه، بین 
مهم ترین نهادهای چینی شامل وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، کمیسیون 
برنامه ریزی و اســتان های چین، درگیری وجود دارد. چین دریافت که شناسایی 
پروژه های پرسود در بسیاری از کشورهای حاشیه جاده )که تاجران در چین آن را 
»یک جاده، یک تله« می نامند( دشــوار است، و این اوضاع را بدتر کرد. بدتر از 
همه این که با عــدم پذیرش دولت های منتخب ســریالنکا و میانمار که به دنبال 
مذاکره مجدد در مورد پروژه هایی هستند که دولت های مستبد قبلی تصویب کرده 

بودند، چین با واکنش شدید در مقابل برخی از طرح های خود مواجه است.
 شــاید، این طور به نظر برسد که تصمیم اروپاییان مبنی بر دور ماندن، توجیه 
می شــود، اما این ظن که این پروژه با شکســت مواجه خواهد شد، می توانست 
گمراه کننده باشــد. آقای شی به  واسطه سرمایه گذاری بسیار زیادی که در طرح 
کرده است، به آن نیاز دارد. چین به آن نیاز دارد، چون این طرح پاسخی نسبی به 
برخــی از مشــکالت اقتصادی چیــن ارائه می دهد، و آســیا بــه دلیل عطش 
ســیری ناپذیرش برای زیرســاخت ها به آن نیاز دارد. کمربند و جاده مشکالت 

زیادی دارد، اما آقای شی مصمم است آن را ادامه دهد.

1. Xinjiang
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چرا مالیات مرگ از رواج افتاده است؟
 زمانی آن ها ترســیده بودند. تنها چند دهه قبل، مالیات بر ارث و مالیات بر 
امالک، تکه بزرگی از دارایی ها - زمانی که مالکان آن ها را به ارث می گذاشتند-  
کم می کرد. قبل از جنگ جهانی دوم، بریتانیایی ها بیشــتر از آن که در زمان زنده 
بودنشــان مالیات بــر درآمد پرداخت کننــد، در زمان مرگشــان مالیات بر ارث 
می پرداختنــد. تقریبًا در همــان زمان، نرخ باالی مالیات بــر امالک در آمریکا 
77درصد بود. اوضاع چطور تغییر کرده اســت؟ آمریکا می تواند در شرف حذف 
کامل مالیات بر امالک خود باشد، درحالی که بریتانیا هر سال تعداد افرادی را که 
مشــمول این مالیات می شــوند، تا یک ســوم کاهش می دهد. تعــداد زیادی از 
کشــورها، از هند گرفته تا نروژ و اســترالیا، مالیات بر ارث خود را به طور کامل 
حذف کرده اند. چرا دولت ها در سراسر جهان مالیات بر ارث را کنار گذاشته اند؟
اســتدالل اقتصادی به نفع قطع مالیات  بر ارث، ضعیف تر از آن چیزی است 
که ممکن است تصور کنید. شواهدی وجود ندارد که مالیات بر ارث کمتر باعث 
تشــویق برای پس انداز یا سرمایه گذاری می شود، یا امکان رسیدن ارث بیشتر به 
فرزندان، آدم ها را به ســخت کار کردن تشویق می کند. در عوض تحقیقات نشان 
می دهد بخش بزرگی از ارثیه ها از یک نســل به نســل بعدی »تصادفی« است. 
مردم برای ارث گذاشــتن، پس انــداز نمی کنند، بلکه برای پوشــش هزینه های 
غیرمنتظره در زمان زنده بودنشان این کار را انجام می دهند. هم چنین نبود شواهد 
زیاد مبنی بر این که مالیات بر ارث باال، افراد ثروتمند را وادار به فرار به گریزگاه های 
مالیاتی می کند، یکی از اســتدالل های اصلی مورد استفاده در سوئد برای توجیه 

لغو مالیات بر ارث در سال ۲00۴ بود.
شاید توضیح بهتری برای این که چرا دولت ها مخالف مالیات بر ارث شده اند، 
صرفًا این باشد که مردم از آن متنفرند. ارثیه ها کاماًل شخصی و اغلب بزرگ ترین 
هدیه  ای هســتند که بســیاری از افراد آن ها را به دالیلی که به آن باور دارند و به 
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عزیزانی که به آنان عشــق می ورزند، اهدا می کنند. بســیاری مالیات امالک را 
»مالیاتی مضاعف« می دانند، چراکه معمواًل برای درآمدی پرداخت می شــود که 
قباًل مشــمول مالیات بر درآمد بوده اســت. بااین حال، این قوی ترین استدالل 
نیســت. اگر اجتناب از مالیات مضاعف شــرط یک سیاســت خوب بود، پس 
دولت ها باید مالیات فروش را نیز لغو می کردند. بااین حال، سیاستمداران متوجه 
شــدند که برنده هســتند. هم جورج دابلیو بوش و هم دونالــد ترامپ، به عنوان 
کاندیداهای ریاســت جمهوری، دریافتند که وعده های لغــو مالیات امالک و 

مستغالت نشان داده که بسیار پرطرفدار است.
بااین حال، برخی اقتصاددانان در مورد این که گرایش به سمت مالیات بر ارث 
بسیار اندک یا حتی صفر است، نگران اند. کشورهای ثروتمند دارای سطح باالیی 
از نابرابــری ثروت اند. برای مثال، نیمی از میلیاردرهای اروپایی ثروت خود را به 
ارث برده اند. ارزش ســاالنه ارثیه ها در برخی از کشــورهای ثروتمند حدود ۱0 
درصد تولید ناخالص داخلی است که بسیار باالتر از سطح خود در چند دهه قبل 
اســت. اگر دولت ها بخواهند از ایجاد طبقه ثروتمنــد موروثی جلوگیری کنند، 

احتمااًل باید درباره لغو مالیات بر ارث دوباره فکر کنند.

نابرابری ثروت از عصر حجر در حال افزایش بوده است
 در حــال حاضر، یک درصد باالی جامعــه در آمریکا در حال بلعیدن 
بیشــتر کیک اقتصادی۱ این کشور هســتند. این روند اگرچه نگران کننده 
است، اما منحصر به دوران مدرن نیست. مطالعه ای از سوی تیموتی کوهلر 
از دانشــگاه واشنگتن۲ و ۱7 نفر دیگر نشــان داد که نابرابری ممکن است 
الاقل در بخش هایی از جهان، برای چندین هزار سال افزایش یافته باشد. 

1. economic pie
2. Timothy Kohler of Washington State University
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پژوهش گران 6۳ محوطه باستانی را بررسی کردند و میزان نابرابری ثروت در 
جوامعی را که بقایای آن ها کشــف شده بود، با مطالعه توزیع اندازه خانه ها 

تخمین زدند.
به عنوان معیار، آن ها از ضریب جینی اســتفاده کردند. )جامعه کاماًل برابر، 
ضریب جینی صفر دارد، جامعه ای که در آن یک نفر صاحب تمام ثروت اســت، 
ضریــب جینی ۱ خواهد داشــت.( این ضریــب از تقریبًا دو درصــد در حدود 
هشــت هزار ســال پیش از میالد در جرف االحمر۳ در رودخانه فرات در سوریه 
امروزی، تا پنج درصد حدود 7۹ ســال بعد از میالد در پمپئی۴، افزایش داشت. 
داده های مربوط به کاالهای دفن شــده، اگرچه پراکنده اند، اما روند یکســانی را 

نشان می دهند.
پژوهش گران می گویند کشاورزی مقصر اســت. سبک زندگی چادرنشینی 
موجب انباشت ثروت نمی شود. در مورد این که چه مقدار می توانید با خود حمل 
کنید، محدودیتی وجود دارد. فقط زمانی که انســان ها ســبک زندگی شان را به 
یک جانشینی بر پایه کشاورزی تغییر دادند، واقعًا مردم شروع به کسب ثروت های 
مادی کردند. نابرابری به طور پیوســته بعد از تغییر ســبک زندگی به کشاورزی 
افزایش یافت، اما در آمریکا بعد از حدود ۲۵00 سال به تدریج کم شد. بااین حال، 
در دنیای قدیم نابرابری ثروت برای چندین هزار سال، به باال رفتن ادامه داد. این 
ممکن اســت به این دلیل باشد که اوراســیا از نظر داشتن تعداد پستان دارانی که 
می توانستند اهلی شوند، غنی تر بود. اسب ها و گاوها، بهره وری کشاورزی را تا 
حد زیادی بهبود بخشــیدند، اما دام ها اصواًل متعلق به افــراد ثروتمند بود )که 
می توانستند آن ها را اجاره هم بدهند(. در جوامع سنتی آفریقایی، دام منبع ارزش 
مهمی باقی ماند. انقالب کشــاورزی برای بشــریت خوب بــود، زیرا جمعیت 

3. Jerf el-Ahmar
4. Pompeii
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بزرگ تــری را تأمیــن و راه را برای شهرنشــینی امروزی هموار کــرد. اما برای 
تساوی خواهان بسیار بد بود.

حفاری های دقیق
ضریب جینی اندازه خانه  ها در محوطه های باستانی، 1 = نابرابری کامل، 0 = برابری کامل
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تاریخ محوطه باستانی

اوراسیا و آفریقا

قبل از میالدقاره آمریکا بعد از میالد

سال های قبل/ بعد از توسعه کشاورزی در محوطه 
باستانی

اوراسیا و آفریقا

قاره آمریکا

منبع: »نابرابری ثروت بیشتر پس از نوسنگی در اوراسیا در مقایسه با آمریکای شمالی و آمریکای میانه«، 
تیموتی آ. کوهلر و همکاران

چه عواملی باعث می شود یک شیء تبدیل به کاال شود؟
 به گفته کارل مارکس: »هر کاال در نگاه اول یک چیز بسیار بی اهمیت و 
بدیهی به نظر می رســد. اما تجزیه و تحلیل نشان می دهد که یک چیز بسیار 
عجیب پر از ظرافت های متافیزیکی و حساســیت های مذهبی اســت.« هر 
تاجر کاال ممکن اســت با چنین تعریفی فریاد بکشــد که هیچ چیز ماورای 
طبیعــی وجود ندارد. به هرحال، برای مثال گوشــت خوک، هر چند منزه )یا 

ناپاک( مزه بیکن می دهد.
بااین حال، برای هزاران ســال، از برنج در چین گرفته تا طال، از ُکندر و ِمّر در 
زمان های مقدس گرفته تا ادویه های غذا در روزگار امپراتوری، کاالها بلوک های 
ســازنده تجارت بوده اند. در اوِج ابرچرخه تولید به رهبری چین در ســال ۲0۱۱، 
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آن ها یک سوم تجارت کاالهای جهان را به خود اختصاص دادند، که مجموعه ای 
از مواد- از مواد غذایی و ُگل تا ســوخت های فسیلی و فلزات- را در بر می گیرند 
و به نظر می رســد ارتباط کمی با یکدیگر دارند. چه عواملی باعث می شود یک 
شیء تبدیل به کاال شود؟ به طور کلی در جامعه این کلمه بد جا افتاده است. در 
زبان صنفی مدرســه تجارت، فرایند کاالیی سازی۱ همه چیز، از تراشه سیلیکونی 
گرفته تا کارت های کریســمس، با محصوالت تکراری و خسته کننده و در عین 
حال مفیدی ارتباط دارد که حاشــیه ســود کمی تولید می کنــد. در عین حال، 
اســتخراج کاالهای فیزیکی مانند نفت و ســنگ آهن ظاهر ناخوشــایندی به 
کاالیی سازی می دهد. مردم از »نفرین منابع«۲ )اثر فراز و نشیب های دوره ای در 
قیمت در کشورهای فقیر(، »بیماری هلندی«۳ )تأثیر قیمت های باال بر نرخ ارز( 
و »نفت خونین«۴ یا »الماس های خونین«۵ )استفاده از درآمد صنایع استخراجی 
برای تأمین بودجــه جنگ ها( صحبت می کنند. برخی نگران هســتند که حتی 
عشق، از طریق برنامه ها و وب سایت های دوست یابی تبدیل به کاال شده باشد.

از لحاظ اقتصادی، کاالها اجزای حیاتی تجارت اند که استاندارد شده اند و 
بنابراین راحت با کاالهای مشــابه، با قیمت نسبتًا یکسان در سراسر جهان )به 
اســتثنای هزینه های حمل ونقل و مالیات( مبادله و برای تولید محصوالت دیگر 
اســتفاده می شوند. کاالها استخراج می شوند، رشــد می کنند و به مقادیر کافی 
فروخته می شــوند تا در بازارهایی که نقدینگی باال دارند، مبادله شــوند و اغلب 
همراه با قراردادها و گزینه هایی هســتند که بــه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
کمک می کند از خود در برابر نوســانات قیمــت حمایت کنند. چنین کاالهایی 
شامل کاکائو و قهوه، روی و مس، گندم و سویا، نقره و طال، نفت و زغال سنگ، 

1. commoditisation
2. resource curse
3. Dutch disease
4. blood oil
5. blood diamonds
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به اضافه مواد خام فراوان دیگر است. زندگی  ما، به معنی واقعی، به آن ها بستگی 
دارد. بنابراین، بسیاری از اقتصادهای دنیا، و نه فقط دولت های دیکتاتوری فاسد 
 وابسته به نفت، به آن ها وابسته هستند. انقالب صنعتی بریتانیا بدون زغال سنگ 

آغاز نمی شد. 
برخی مواد خام می توانستند از این که مانند کاال تلقی شوند، سود برسانند، اما 
این طور نبودند. الماس ها به ا ین دلیل که هر کدام از نظر کیفیت متفاوت اســت، 
شرایط الزم را ندارند. عنصرهای خاکی کمیاب، هر چند به اندازه ای که این اسم 
نشان می دهد، کمیاب نیستند، اغلب از طریق معامالت مخفیانه و غیرشفاف، در 
درجات مختلفی به فروش می رســند و حجم آن ها برای مبادله کاال بســیار کم 
اســت. برخالف نفت، گاز طبیعی در سراســر جهان مبادله نمی شود. قیمت آن 
اغلب با قراردادهای بلندمدت تعیین می شــود که از منطقــه ای به منطقه دیگر 
متفاوت اســت. بااین حال، ممکن است گزینه بعدی برای پیوستن به دسته بندی 
کاالهای جهانی باشد، چراکه افزایش جهانی محموله های گاز طبیعی مایع شده 
قیمــت آن را یکنواخت تر می کنــد. در همان حال کاالهایی که زمانی ســتوده 
می شدند، دیگر ادعای خود را در مورد شهرت از دست داده اند. بعد از این که دو 
مرد کنترل بازار شیکاگو را به دست گرفتند، آمریکا با قانون منع تجارت پیاز سال 
۱۹۵8، قراردادهای آتــی معامله پیاز را ممنوع کرد. بازار آب پرتقال کنســتانتره  
منجمد، با وجود تالش های ادی مورفی برای تبلیغ آن در فیلم »اماکن تجاری«۱، 
در حال کوچک شــدن اســت. مصرف کنندگان انواع تــازه را انتخاب می کنند. 
درســال ۲0۱۱، بورس کاالی شــیکاگو حتی عرضه معامالت آتی گوشت خوک 
یخ زده را متوقف کرد. برخی کاالها ممکن اســت از قبل از آغاز بشــریت وجود 

داشته باشند، اما همه آن ها تا ابد کاال باقی نمی مانند.

۱. فیلم »اماکن تجاری« )Trading Places( محصول سال ۱۹8۳، به کارگردانی جان لندیس و با بازی ادی مورفی است.
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آیا طول عمر همیشه به همراه ثروت ملی افزایش می یابد؟
به قول معروف: »در پایان، مهم نیســت که چقدر عمر کرده اید، بلکه مهم 
این اســت که چگونــه زندگی کرده اید.« مردم می ترســند تعــادل بین این دو 
اجتناب ناپذیر باشــد. ممکن اســت آن ها ســال های زیادی عمــر کنند، اما 
سال های آخر عمر خود را در وضعیت سالمتی بسیار بدی بگذرانند. داده های 
۳0 کشور اروپایی نشــان داد که چنین تعادلی، به جایی که مردم در آن زندگی 
می کنند و این که آن ها مرد هستند یا زن، بستگی دارد. تعداد سال هایی که یک 
فرد به طور متوســط انتظــار دارد ســالمت زندگی کند را می تــوان از طریق 
نظرســنجی از مردم درباره بیماری های طوالنی مدتی که فعالیت های روزمره 
آن ها را محدود می کند، مشخص کرد. به طور متوسط، زنان اروپایی 6۵ ساله، 
انتظار دارند تقریبًا ســه سال بیشــتر از مردان در همان سن عمر کنند. تعداد 
ســال هایی که مردان و زنان در سالمتی زندگی می کنند، کمی بیش از ۹ سال، 
است، بااین حال، زنان معمواًل بیشــتر این زمان اضافی را در ناخوشی سپری 

می کنند. 
آیا زندگی کردن در یکی از کشــورهای ثروتمندتر اروپا به این مســئله کمک 
می کند؟ داده ها نشان می دهد که امید به زندگی در سن 6۵ سالگی با ثروت کشور 
افزایش می یابد، اما فقط تا حدی. این روند در همان سطح تولید ناخالص داخلی 
به ازای هر نفر حدود ۳0هزار دالر )تنظیم شده بر اساس تفاوت ها در سطح قیمت 
بین کشــورها(، که تقریبًا خط جداکننده بین اروپای شرقی و غربی است، باقی 
می ماند. در مقابل، زمانی که در تندرســتی سپری می شــود، به شیوه خطی، با 
ثروت یک کشــور افزایش می یابد. برای مثال، 6۵ ساله های ایتالیایی می توانند 
انتظار داشته باشــند که تقریبًا به تعداد سال های 6۵ ســاله های نروژی زندگی 
کنند. اگرچه نروژ خیلی ثروتمندتر از ایتالیاست. افراد مسن نروژی احتمال دارد 
تقریبًا 80 درصد زمان باقی مانده خود را در تندرســتی ســپری کنند، درحالی که 
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آن هایی که در ایتالیا هستند، تنها به ۴0 درصد می توانند امید داشته باشند.
این مســئله ممکن اســت نتیجه هزینه کشــورها برای خدمــات عمومی و 
زیرساخت باشــد. بسیاری از مشکالت مشخص مربوط به سالمت سالمندی، 
مانند مشکالت شــنوایی یا بینایی، مرگ بار نیســتند، اما در صورتی که به آن ها 
رسیدگی نشود و فضاهای عمومی با نیازهای سالمندان سازگار نباشد، می توانند 
زندگــی را عذاب آور کنند. برای مثال، پیاده روها، تابلوهای خیابان و عالیم  عابر 
پیاده اغلب برای افراد جوان و توانا طراحی شــده اســت. کشورهای غنی تر پول 
بیشتری را صرف مناسب سازی آن ها برای گروه های سالمند کرده اند. این ممکن 
اســت طول عمرها را افزایش ندهد، اما می تواند به مردم کمک کند از باقی مانده 

عمر خود بهترین استفاده را ببرند.

طوالنی و کامیاب زندگی کنید
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چرا شرکت ها وجود دارند؟
ایده مکانیســم قیمت در مطالعه اقتصاد بسیار محوری است. قیمت های 
بــازار، اطالعاتی مربوط به آن چه مردم می خواهند بخرنــد و آن چه را دیگران 
می خواهند بفروشند، منتقل می کند. آدام اسمیت۱ از استعاره »دست نامرئی«۲ 
برای توصیف چگونگی اداره اقتصاد از طریق نشانه های قیمتی استفاده کرد. 
در سال ۱۹۳7 مقاله ای منتشرشده به قلم اقتصاددان بریتانیایی، رونالد کوز۳، 
به ایرادی در این دید گاه اشــاره کرد؛ این دیدگاه توضیح نداده اســت که درون 
شرکت ها چه اتفاقی رخ می دهد. برای مثال ، زمانی که کارمندان از یک بخش 
به بخش دیگر منتقل می شوند، در واکنش به دستمزد باالتر این را کار نمی کنند، 
این کار را می کنند چون به آن ها دســتور داده شده است. سؤالی که کوز مطرح 
کرد، هر چند ناشیانه، اما پرسشی عمیق برای علم اقتصاد است. چرا شرکت ها 

وجود دارند؟ 
پاســخ او این بود که شــرکت ها واکنشی به هزینه باالی اســتفاده از بازارها 
هستند. هدایت کار به وسیله قیمت، اغلب نسبت به مذاکره و اجرای قراردادهای 
جداگانه برای هر معامله، ارزان تر است. کوز نوشت چنین »هزینه های مبادله«ای 
در بازار برای کاالهای یکسان کم اســت، اما در موارد دیگر باالست. اما پاسخ 
کوز فقط ســؤال های پیچیده تــری را مطرح کرد. برای نمونــه، اگر دلیل وجود 
شــرکت ها کاهش هزینه  معامالت اســت، چرا اصاًل معامــالت در بازار انجام 

می شود؟ 
برای پرداختن به چنین ســؤال هایی، اقتصاددانــان نظریه قراردادها را ارائه 
کرده اند که بین معامالت نقدی و معامالت تجاری که نیازمند همکاری بلندمدت 

1. Adam Smith
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3. Ronald Coase
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است، تمایز ایجاد می کند. اغلب معامله ها در بازار نقدی انجام می شود. آن ها 
برای معامله های ســاده و با ارزش پایین مانند خرید یک روزنامه یا گرفتن یک 
تاکسی بسیار مناسب اند، و این که از سوی نیروهای بازار اداره می شوند، چون 
خریداران زیادی بر ســر کاالهای مشابه چانه می زنند. اوضاع برای کاالها یا 
خدماتی که استاندارد نیستند، سخت تر می شود. بنابراین، طرفین معامله ملزم 
هستند تعهداتی به یکدیگر بدهند که نقض آن زیان آور است. اجاره نامه ملک را 
در نظر بگیرید. تجارتی که از حالت خود خارج شود، نمی تواند به سرعت مورد 
مشــابهی را پیدا کند. به همان اندازه، اگر یک مســتأجر، به طور ناگهانی، از 
معامله منصرف شــود، صاحب خانه در شــرایط بدی گرفتار می شود. هر یک 
می توانستند برای اجاره بهتر، دیگری را تهدید کنند. قرارداد بلندمدتی که مبلغ 
اجاره، حق تصدی و غیره را تعیین  کند، از دو طرف معامله در برابر فرصت طلبی 
دیگری محافظت می کند. برای بســیاری از توافق های تجاری دشوار است که 
همه آن چه را برای هر یک از طرفین قرارداد در هر شــرایطی الزم اســت، ثبت 
کنند. این جاست که یک قرارداد ناقص مزایایی دارد. قرارداد ازدواج از این نوع 
اســت. پس یک قــرارداد کاری وجود دارد که این قــرارداد تعدادی اصطالح 
رسمی دارد؛ عنوان شغلی، ســاعات کار، حقوق اولیه، و غیره، اما بسیاری از 
مهم ترین تکالیف ذکر نشــده  اســت. این قرارداد نمی تواند از سوی دادگاه ها به 
اجرا در بیاید، زیرا تعهدات آن ضمنی اســت. این قرارداد بیشتر به این دلیل که 
نقــض آن به هر دو طرف آســیب می زند، الزم االجرا باقــی می ماند. در چنین 
قراردادی، به دلیل این که فشار بازار تعدیل شده است، شکل دیگری از نظارت 

مورد نیاز است و آن شرکت است.
کوز استدالل کرد که آن اندازه ای که شرکت ها به جای بازار عمل می کنند، با 
تغییر شــرایط متفاوت خواهد بود. 80 سال بعد، به نظر می رسد مرز بین این دو 
کاماًل از بین می رود. ســهم پیمان کاران خویش فرما در نیروی کار افزایش یافته 
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اســت. اقتصاد گیگ۱ که نمونه آن را می توان با رانندگان سرویس اوبر نشان داد، 
به ســرعت در حال رشدند. بااین حال، نه شــرکت ها در حال از بین رفتن اند و نه 
احتمال دارد که چنین اتفاقی بیفتد. پیش از اوبر، رانندگان تاکسی در اکثر شهرها 
خوداشــتغال بوده انــد. قراردادهای نقدی بیشــتر در حال رواج هســتند، اما 
انعطاف پذیــری آن ها هزینه دارد. کارکنان انگیزه کمی برای ســرمایه گذاری در 
مهارت های خاص شرکتی دارند، بنابراین، بهره وری دچار آسیب می شود. زنجیره 
تأمیــن برای کاالهــای پیچیده مانند آیفون یــا ایرباس ۳80A بــه قراردادهای 
بلندمدت بین شرکت ها که ناقص هستند، تکیه می کند. کوز نخستین کسی بود 
که این حقیقت ماندگار را تشــخیص داد؛ اقتصادها هــم به دیکتاتوری بی خطر 

شرکتی و هم به دست های نامرئی بازار نیاز دارند.

آمریکاییان نسل هزاره به اندازه نسل پیشین خود به کارفرمایان وفادارند
اغلب گفته می شــود که افراد نسل هزاره۲ )افرادی که بین سال های ۱۹8۲ و 
۱۹۹۹ به دنیا آمدند( کارمندانی دمدمی و اغلب در حال تغییر شــغل هســتند که 

تمایلی ندارند برای مدتی طوالنی به یک کارفرمای مشخص متعهد شوند.
در واقع افراد این نسل نسبت به همکاران بزرگ تر از خود بیشتر احتمال دارد 
که شغل خود را تغییر دهند. البته این بیشتر مربوط به سن آن هاست تا دورانی که 
در آن متولد شــده اند؛ افراد جوان در شــروع زندگی کاری خود، بیشــتر از افراد 
بزرگ تر که در شغلشان باثبات تر هســتند، دائمًا در حال تغییر شغل بوده اند. در 
آمریکا، حداقل در دهه های اخیر، متوسط مدت زمان اشتغال به ندرت تغییر کرده 
است. داده های اداره آمار کار آمریکا۳ نشان می دهد در حال حاضر، کارکنان ۲۵ 

۱. اقتصاد گیگ )gig economy( نوعی از اشتغال است که در آن افراد به جای این که برای یک کارفرمای مشخص کار کنند و کار دائم 
داشته باشند، کارهای پاره وقت انجام می دهند و کارفرمای فرد، دیگر یک شخص نیست، بلکه در این شیوه اقتصادی کارفرما تبدیل به 

یک َالگوریتم می شود.
2. millennial
3. America’s Bureau of Labour Statistics
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ساله و باالتر، میانگین ۵.۱ سال را با کارفرمایان خود سپری می کنند که تقریبًا 
بیشتر از سال ۱۹8۳ است. )نمودار را ببینید.( مدت زمان اشتغال برای پایین ترین 
سطح این گروه سنی، کاهش یافته است، اما فقط کمی. در حال حاضر، مردان 
بین ســنین ۲۵ تا ۳۴ ســال، میانگینی از ۲.۹ ســال را با هر کارفرمایی سپری 

می کنند، یعنی ۳.۲ سال کمتر از سال ۱۹8۳.
این مردان میان سال هســتند که روابطشان با کارفرمایان به شدت تغییر کرده 
است. تا حدی، به دلیل کاهش شدید تعداد شغل های نیمه تخصصی و کم شدن 
اتحادیه های کارگری، متوسط مدت زمان اشتغال برای مردان ۴۵ تا ۵۴ ساله در 
آمریکا از ۱۲.8 سال در ١٩٩٣ تا 8.۴ سال کاهش پیدا کرده است. این کاهش 
با ماندن بیشتر زنان در شغل خود و سن بازنشستگی بیشتر جبران شده است، به 

همین دلیل است که ارقام در کل تغییری نکرده است.
جایی که شاید افراد نسل هزاره ، بیشتر از معمول، شغل خود را تغییر می دهند، 
اروپای غربی است. داده هایی از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی۱، سازمانی 
متشــکل از بیشتر کشورهای ثروتمند، نشــان داد که از سال ١٩٩٢ در هر یک از 
کشورهای فرانســه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا، به طور کلی، متوسط مدت اشتغال 
برای کارکنان افزایش یافته است. البته برای کارکنان جوان تر کوتاه تر شده است. 
هر چند واضح نیست که این به خاطر انتخاب کارکنان جوان باشد. محدودیت های 
بازار کار در اروپا سهم روزافزونی از کارکنان را به کارهای موقت وادار می کنند. 
در این چهار کشــور، بیش از نیمی از کارکنان بین ۱۵ تا ۲۴ ســاله قراردادهای 

کاری موقت دارند.

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
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چرا مشاغل تولیدی قدیمی باز نمی گردند؟
تولید تســلط قدرتمندی روی سیاستمداران و سیاست گذاران در کشورهای 
ثروتمند دارد. در میان سایرین، دونالد ترامپ خواستار این بود که مشاغل تولیدی 
که به کشــورهای کم هزینه مهاجرت کرده اند، بــه آمریکا بازگردند. تولید ارزش 
توجه سیاسی را دارد. به احتمال زیاد، تولیدکنندگان بیشتر از دیگر انواع تجارت، 
تمایل دارند صادرکننده باشند، و صادرکنندگان بیشتر از شرکت های غیرصادراتی، 
تمایل دارند تولیدکننده باشــند. البته هنگامی که سیاستمداران از تولید صحبت 
می کنند، احتمااًل صحبتشــان در ارتباط با خط تولید اســت: مونتاژ قطعات در 
خودروها، ماشین های لباس شویی یا هواپیما که ارزش کمتری نسبت به گذشته، 
اضافه می کند. تولید فرایندی است که با مونتاژ- طراحی، مدیریت زنجیره تأمین 
و خدمات- همراه اســت که امروزه ارزش بیشتری به آن اضافه می کند. تولید و 
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مشاغل تولیدی، طوری تغییر کرده اند که این معنا را می رساند که مشاغل قدیمی 
هرگز به دنیای ثروتمند باز نخواهد گشت.

به دلیل این تغییرات، دریافتن این که چه تعدادی از افراد در تولید کار می کنند، 
دشوار اســت. بین دهه های ۱8۴0 و ۱۹60 در بریتانیا، سهم تولید از اشتغال، در 
حدود یک ســوم ماند. امروزه، داده های رسمی نشان می دهد حدود یک دهم از 
کارکنان در تولید مشــارکت دارند. در اواخر دهه ۱۹۴0 در آمریکا، تولید یکی از 
ســه شغل غیرکشاورزی بود. رقم امروز، فقط یک شغل از ۱۱ شغل است. البته 
نحوه گردآوری ارقام رسمی به این معناست که در کاهش تولید اغراق شده است. 
برخی از فرایندهایی که در گذشــته شــدیدًا به هم پیوند خــورده  بودند، در حال 
حاضر، در سراســر جهان پراکنده شده اند. شرکت های تولیدکننده بیشتر از قبل 
وظایفی مانند بازاریابی یا حسابداری را برون سپاری می کنند. این می تواند به این 
معنا باشــد که تولیدکنندگان افراد کمتری را اســتخدام می کنند، حتی اگر تعداد 
افــرادی که در واقع در خــط مونتاژ کار می کنند، تغییر نکرده باشــد. درنتیجه، 

کاهش در مشاغل تولیدی، بزرگ تر از آ ن چه واقعًا هست، به نظر می آید.
به نظر می رســد این روندها ادامه داشته باشــند. در حال حاضر، بسیاری از 
جنبه های تحقیق و توسعه، طراحی محصول و آزمایش فنی، از سوی شرکت های 
جداگانه و در کنار خدمات بسیاری مانند حسابداری، تدارکات، نظافت، مدیریت 
پرسنل و  آی تی، بررسی می شــود. مطالعه ای که در سال ۲0۱۵ از سوی مؤسسه 
بروکینگز۱، اتاق فکر آمریکایی، منتشر شد، برآورد کرد که ۱۱.۵ میلیون شغل در 
آمریکا که شــغل تولیدی محســوب می شدند، در ســال ۲0۱0، در کنار مشاغل 
خدماتی مربوط به تولید، تقریبًا به نسبت دو به یک فراتر از ظرفیت بودند؛ مضاف 
بر این که، تعداد کل می تواند ۳۲.۹ باشد. در آینده، ارائه دهندگان خدمات حتی 
بیشــتر به قلمرو تولیدکنندگان نفوذ خواهند کرد، حتــی زمانی که تولیدکنندگان 
1. Brookings Institution
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بیش از پیش خود را به عنوان فروشــنده خدمات می بینند. ماشین ها و کاالهای 
صنعتــی که آن ها تولید می کنند، بیشــتر از قبل مملــو از حس گرهای متصل به 
اینترنت هستند. بنابراین، تولیدکنندگان قادر به جمع آوری اطالعات درباره نحوه 
عملکرد دســتگاه های خود در جهان هســتند. آشــنایی کامل با محصوالت و 
اطالعاتی که آ  ن ها تولید می کنند، می تواند به آن ها کمک کند تا کاال را به خدمات 

تبدیل کنند.
بــرای سیاســتمداران در جهــت محافظت از مشــاغل تولیــدی، این باید 
تشــویق کننده باشــد. همان طور که خدمات مرتبط با تولید زیاد می شود، تعداد 
مشاغل با درآمد باال باید افزایش یابد. در برخی زمینه ها، نوآوری و تولید بیشتر 
از قبل به هم گره خورده اند. تولید با فن آوری باال و سرمایه بر اغلب از طریق کار 
کردن با طراحان و مهندسانی که محصوالت را دقیق بررسی می کنند، بهتر انجام 
می شود. هر چند پتانسیل ایجاد مشاغل جدید در تولید، آن طور که نشان می دهد، 
به اندازه ای برآورد نشــده است که سیاستمداران دوست داشتند. تولید پیشرفته، 
شغل های خوبی را فراهم می کند، اما آن ها نیازمند تخصص و سازگاری هستند. 
آموزش پیشــرفته برای اطمینان پیدا کردن از این که مهندس ها و تکنیســین ها از 
سطح کیفی مطلوبی برخوردارند، الزم است، همان طور که آموزش حرفه ای الزم 
است، مانند آن چه آلمان برای پشتیبانی از برنامه های به روزرسانی مهارت کارکنان 
فعلی و سابق استفاده می کند. در حقیقت، تهدید شرکت هایی که به دنبال انتقال 
مشاغل به خارج از کشور هستند، همان کاری که آقای ترامپ انجام داده است، 
کمکــی نخواهد کــرد. یکی دیگــر از رویکردهای مورد عالقه او، اســتفاده از 
تعرفه هایی برای ایجاد اختالل در زنجیره های پیچیده تأمین بین کشورهاست که 
تولیدکنندگان به آن متکی هستند اما این کار به بخش هایی که او ادعای حمایتش 
را دارد، آسیب می رســاند. جلوگیری از ورود مهاجرانی که دارای تخصص هایی 
هستند که تولید کنندگان نمی توانند در داخل کشور آن را پیدا کنند، آسیب بیشتری 
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به دنبال خواهد داشــت. هم چنین سیاســت هایی که کارگران خــط تولید را به 
سرمایه گذاری در خودکارسازی )اتوماســیون( ترجیح می دهد، درنهایت باعث 
می شود صنعت داخلی کمتر رقابتی شود. به همین دلیل، مهم است که این روزها 

تشخیص دهیم یک شغل تولیدی چطور به نظر می رسد.

چرا هند دو تا از درشت ترین اسکناس های بانکی خود را کنار گذاشت؟
در یک ســخنرانی زنده تلویزیونی غافل گیرکننده در عصر روز هشــتم نوامبر 
۲0۱6، نارندرا مودی۱، نخست وزیر هندوستان، خبر غیرمنتظره ای را اعالم کرد: از 
امشــب پذیرش اکثر اســکناس های موجود در کیف پول مــردم هند در مغازه ها 
متوقف می شــود. دو اســکناس به ارزش ۵00 و ۱000 روپیه )7.۵ و ١۵ دالر( از 
درجه اعتبار ساقط شدند. به عبارت دیگر، از گردش مالی خارج شدند. تا پایان 
همان سال به هندی ها مهلت داده شد به بانک ها مراجعه کنند تا پول های نقد خود 
را با اســکناس های چاپ شــده جدید مبادله کنند، یا آن را در حساب های خود 
سپرده گذاری کنند. بعد از آن، اسکناس های قدیمی فقط یک تکه کاغذ چاپ شده 
بود که اصاًل ارزشــی نداشت. این اسکناس های باطل شده، ٨6 درصد از کل پول 
نقد در گردش بود. بعد از این که پول جدید جایگزین شد، شهروندان و کسب وکارها 

با هفته ها اختالل روبه رو شدند. پس چرا دولت هند چنین کاری کرد؟ 
دولت بخشی از این حرکت را به دلیل نگرانی ها در مورد تکثیر اسکناس های 
تقلبی توجیه کرد )کاماًل عادی اســت که آن ها انگشــت اتهام را به سمت کشور 
همســایه، پاکســتان، گرفته اند(. دولت ادعا  کرد این پول تجارت مواد مخدر را 
تقویت و تروریســم را تأمین مالی می کند. اما هدف اصلی »پول سیاه«۲ بود؛ پول 
نقد از منابع اعالم نشــده که خارج از سیســتم مالی قرار دارد. شاید ٢0 درصد از 

1. Narendra Modi
2. black money
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اقتصاد هند غیررســمی باشد. برخی از آن، کشــاورزان فقیری هستند که تا حد 
زیــادی از مالیات معاف اند. البته افراد ثروتمند می دانند که روی یک گنج عظیم 
نامشــروع می نشــینند. هرچند بخش بزرگــی از آن در حســاب های بانکی در 
حوزه هــای قضایی قابل پیش بینی خارجی قرار دارد، اما، مقدار قابل توجهی از 
آن در اســکناس های هندی با ارزش باال حفظ شــده اســت. مدت هاست که 
حداقل تا حدودی، خرید طال یا گران ترین امالک و مســتغالت، با  بسته ها )یا 

چمدان ها(یی از پول نقد غیرقانونی انجام می شود.
تأثیر این حرکت این بود که همه مجبور شــدند پول نقد خود را رو کنند، یا آن 
را از دســت بدهنــد. واضح اســت که هدف، افــرادی با تعداد کمی از دســته   
اســکناس های ۵00 روپیه ای نبودند. دولت گفت مقامات مالیاتی از سپرده های 
کمتــر از ۲۵0هزار روپیه باخبر نمی شــوند. اما اعالن ناگهانی آن کســانی را که 
انبوهی اســکناس جمع کرده بودند، در منگنه قرار داد. برنامه عفو عمومی برای 
»پول سیاه« تازه به پایان رسیده بود، بنابراین بعید بود مأموران مالیاتی با ترحم به 
دســته های پول نقد اعالم نشــده نگاه کنند. درحالی که افــرادی برای تعویض 
اسکناس های خود صف می بستند، آن چه به مردم فقیر آرامش خاطر می داد، این 
بود که افــراد پول دار حریص و فراری از مالیات بیشــتر رنج می برند، چراکه در 
تالش بودند تا پایان ســال چمدان ها را از پول نقد پــر کنند. به هرحال، این یک 
فرضیه بود. اما گزارشــی از بانک مرکزی، ریِزرو بانک هند )آر بی آی(۳، در اوت 
۲0۱7 نشان داد که از ۱۵.۴ تریلیون روپیه )۲۴۱ میلیارد دالر( اسکناس بانکی از 
رده خارج شــده، ۱۵.۳ تریلیون روپیه یا ۹۹ درصد آن توجیه داشته اند. یا »پول 
ســیاه« هرگز وجود نداشته اســت، یا به احتمال زیادتر، محتکران برای قانونی 
کردن آن راه هایی پیدا کرده اند. مدافعان طرح خروج پول از چرخه گردش، اصرار 
داشتند این تنها قسمتی از مبارزه ای گسترده تر علیه فعالیت اقتصادی غیررسمی 
3. Reserve Bank of India (RBI)
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و فساد است. مقامات شخصًا این بار امیدوار بودند شاید یک چهارم این پول، اگر 
بیشتر نباشد، در سایه بماند. شایعه های رسانه های اجتماعی نشان داده بود این 
مسئله می تواند سود یک باره برای همه هندی ها فراهم کند. البته با ۹۹ درصد پول 
گزارش شده، سود سهام تنها به ۱00 روپیه برای هر نفر می رسید. تمام این اتفاق، 
شهرت بانک آربی ای را به  خاطر استقالل و شایستگی، خدشه دار کرد. هم چنین 
بــه غرور ملی هنــد ضربه زد. طرح خــارج کردن پول از چرخه گردش، رشــد 
اقتصادی را محدود کــرد و به این ترتیب، هند تاج آرزوی بزرگ ترین اقتصاد در 

حال رشد دنیا را تقدیم چین کرد.

ریشه شکاف جنسیتی دستمزد، در دوران کودکی نهفته است
مشــهور اســت که والد شــدن معمواًل به مشاغل زنان،آســیب می رساند. 
مطالعات متعدد نشــان داده است داشتن فرزند، درآمد مادام العمر زنان را کاهش 
می دهد؛ پیامدی که به »تاوان فرزند«۱ معروف است. دامنه وسیعی از تصمیمات 
شخصی عامل این نتیجه است. برخی از زنان، وقتی فرزندانشان کوچک هستند، 
مدت زمان کمتری کار می کنند، یا اصاًل کار نمی کنند. برخی دیگر کار خود را به 
کارهایی که بیشتر خانواده پسند است، اما حقوق پایین تری دارد، تغییر می دهند. 
تفــاوت قابل توجهی در مقدار کاهش درآمدها، از صفر تا صددرصد وجود دارد 

)در مورد زنانی که کاًل دست از کار کردن می کشند(.
بااین حــال، عامل بســیار جالب  توجهی وجود دارد که بــه پیش بینی این که 
کاهش حقوق یک زن به دلیل بچه دار شــدن می تواند کم یا زیاد باشــد، کمک 
می کنــد؛ گزینه هایی کــه در دوران کودکــی او، مادرش انتخاب کرده اســت. 
مطالعه ای از ســوی هنریک ِکِلون۲ از دانشگاه پرینســتون، کامیل النِدیس۳ از 

1. child penalty
2. Henrik Kleven
3. Camille Landais
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مدرســه اقتصاد لندن و جاکوب سوگارد۴ از وزارت مالیات دانمارک۵، انجام شد 
که کل جمعیت کشــور را برای تعیین کمیت تاوان فرزند، برای نســل ها پوشش 
می دهد. داده های اجرایی دانمارک را تحلیل و مقداری را معین کرد که بر اساس 
آن درآمد زنان بعد از بچه دار شدن از درآمد مردان عقب افتاده بود. از سال ۱۹80 
تا ۲0۱۳، تاوان بلندمدت فرزند در حدود۲0 درصد بوده است. از آن جا که شکاف 
دستمزد کلی بین مردان و زنان در طول آن دوره کاهش داشت، تا سال ۲0۱۳ تاوان 
فرزند، تقریبًا کل اختالف درآمدهای بین دو جنس مخالف را به خود اختصاص 
داد. قبل از بچه دار شــدن دســتمزد زنان کمابیش با دستمزد مردان یکسان بود. 

آن ها تنها زمانی که بچه دار شدند، در مسیر اقتصادی شان عقب افتادند. 
از آن جایی که پژوهش گران دالیل بالقوه این پدیده را بررســی کردند، متوجه 
شــدند زنانی که در خانواده هایی بزرگ شدند که مادر نســبت به پدر بیشتر کار 
می کرد، معمواًل تاوان فرزند نسبتًا کمتری را متحمل شدند. برعکس، کسانی که 
با مادران خانه نشین بزرگ شدند، بیشتر احتمال داشت که از شغل خود کم کنند. 
این نشــان می دهد که زنــان، هنگام تصمیم گیری درباره نحــوه تعادل بین کار و 
خانواده، به شــدت تحت تأثیر تصمیم هایی هســتند که از سوی مادرانشان گرفته 
شده است. بدیهی است که الگوهای کاری پدر و مادِر شوهِر یک زن هیچ تفاوتی 
در تاوان فرزند داشــتن او ایجاد نکرده اســت. این نشان می دهد تصمیمات زنان 
تحت تأثیر اولویت هایی نیســت که ممکن است شــریک زندگی شان در دوران 
کودکی داشــته. همه این ها برای آن دســته از مادرانی که می خواهند دخترانشان 
اختالف بین دستمزد دو جنس مخالف را کمتر کنند، یک درس است. اگر آن ها 
الگوی خوبی برای دختران خود در زمان کودکی باشــند، آرزویشــان به احتمال 

زیاد تحقق خواهد یافت. 

4. Jakob Sogaard
5. Danish Ministry of Taxation
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آیا خون جوان واقعًا می تواند پیر را جوان کند؟
به شوخی حرف زدن در مورد خون آشام ها کار ساده ای است، اما طی این چند 
سال اخیر، گزارش های علمی کم کم رنگ و بوی داستان های ترسناک را گرفته اند، 
از همان داســتان های پر از هراس که ممکن اســت برای مسافران در حال پرواز 
اتفاق بیفتد. بر مبنای این  گزارش ها اگر خون حیوانات کم سن وسال به حیوانات 
پیر تزریق شود، موجب جوان تر شدن آن ها می شود. این ادعا چنان دانشمندان را 
به وجد آورده اســت که هم اکنون در حال انجام دو نمونه آزمایش بالینی هستند. 

آیا این حقیقت دارد؟ و اگر این طور باشد، چگونه عمل می کند؟
به نظر می رســد پاسخ به ســؤال اول، یک بله مشروط، حداقل در حیوانات 
اســت. زمانی که موش های آزمایشــگاهی را به روش واقعًا وحشــتناکی به نام 
پارابیوســیس۱ به هم پیوند می زنند، اثراتی از جوان کنندگی خون جوان مشــاهده 
می شــود. این روش شامل ایجاد برش هایی روی پوست دو حیوان است، سپس 
آن ها را در محل زخم به هم بخیه می زنند. وقتی زخم ها بهبود پیدا کنند، رگ های 
خونی این جفت حیوان با هم رشــد می کنند و ادغام می شوند. نتیجه این روش، 
دو حیوانی اســت که دارای یک سیســتم گردش خون و دو قلب هستند که دو 
مجموعه خون را پیرامون دو بدن پمپاژ می کنند. انجام این کار با یک موش پیر و 
یک موش جوان تأثیرات قابل توجهی دارد. مانند انسان، جراحات موش های پیر 
سخت تر از موش های جوان درمان می شود. اما اگر یک موش پیر را به یک موش 
جوان پیوند دهند، آن موش نیز قادر می شــود آسیب های عضالنی را تقریبًا مانند 
همتای جوان خود ترمیم کند. فواید مشــابهی در سلول های کبدی و سلول های 
عصبی دیده می شود. برعکس آن نیز عملی است؛ خون پیر می تواند تأثیر پیرکننده 

بر جوانان داشته باشد.
این که همه این ها دقیقًا چطور عمل می کند، روشــن نیست. بهترین حدس 
1. parabiosis
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این است که ترکیبی از هورمون ها، فاکتورهای پیام رسان و عناصر دیگر در خون 
جوان بر رفتار ســلول های بنیــادی در حیوان پیر تأثیر می گــذارد. مثل هر چیز 
دیگری، ســلول های بنیادی- که برای التیام زخم ها و نگه داری عمومی، حیاتی 
هستند - با باال رفتن سن توانایی خود را از دست می دهند، اما به نظر می رسد که 
این فرایند برگشــت پذیر است. با خون جوان توانایی سلول ها برای تکثیر و ترمیم 
بافت فرســوده بازمی گردد. نظریه دیگر این اســت که حیوان پیر از دسترسی به 
اندام هــای )کلیه ها، کبد و غیره( همتای جوانش ســود می بــرد. هر دو توضیح 
ممکن اســت درست باشــد. آزمایش هایی که در آن ها برای حیوانات- به جای 
آن که برای هفته ها به هم بخیه زده شــوند- انتقال خون سریع انجام می شود، باز 

هم مزایای خود را نشان می دهد، اگرچه به اندازه پارابیوسیس کامل نیست.
این عدم اطمینان، مانع از این نمی شــود که انسان ها این آزمایش را بالفاصله 
روی انســان انجام بدهند. شرکتی به نام آلکاهست۲، ۱8 نفر را با بیماری آلزایمر 
جذب کرده اســت. این شــرکت قصد دارد برای این افراد انتقال خون منظم از 
اهداکننــدگان جوان انجام دهد. این آزمایش عمدتًا بــرای اثبات ایمن بودن این 
روش درمانی طراحی شده است. البته چون در حال حاضر، انتقال خون یک امر 
عادی است، آلکاهست امیدوار است این انتقال آسان باشد و خیال دارد به دنبال 
مزیت های روانی آن نیز باشــد. شــرکت دیگــری به نام آمبروزیــا۳، با پرداخت 
هشت هزار دالر به افراد برای مشارکت در آزمایش بالینی خود، که شاهد دریافت 
خون افراد باالی ۳۵ ســال از افراد زیر ۲۵ ســال خواهد بود، احساس شگفتی 
کرده اســت. مشــخص نیســت هیچ کدام از این روش ها مؤثر خواهد بود یا نه. 
)تحقیقات ضدپیری با چرخه هایی از انگیزه و ناامیدی ادامه دارد.( و اگر این کار 
انجام شود، در حال حاضر، کمبود همیشگی خون اهدایی وجود دارد و این روش 

2. Alkahest
3. Ambrosia
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بیشتر از این که برای درمان های ضدپیری به صورت نظری باشد، برای جراحی و 
فوریت های پزشــکی مورد نیاز است. بهترین ســناریو این است که ترکیب های 
خونی در واقع، مســئول تأثیرات سودمندی خواهند بود که دانشمندان می توانند 
آن ها را شناسایی کنند، و زیست شیمی دان ها راهی برای تولید انبوه آن ها به عنوان 
دارو پیــدا خواهند کرد. حتی در این صورت، نتیجــه لزومًا داروی افزایش عمر 
نخواهد بود. در عوض، امید است که سطح سالمت گسترش یابد و افراد سالمند 
را برای مدت بیشــتری قوی و ســالمت نگــه  دارد. پس نه اینکــه جاودانگی 
خون آشام ها وجود داشته باشد، امااین نتیجه هنوز هم ارزش دنبال کردن را دارد.

آن چه مردم در پایان عمر می خواهند
با نزدیک شــدن به مرگ، بیشــتر مردم چه می خواهند، چه آرزویی دارند و 
نگران چه هســتند؟ برای فهمیدن آن در سال ۲0۱6 نشــریه اکونومیست و بنیاد 
خانواده ِکیِســر۱، مؤسســه غیرانتفاعی آمریکایی که بر مراقبت های بهداشــتی 
متمرکز است، در آمریکا، برزیل، ایتالیا و ژاپن از مردم نظرسنجی کرد. چیزی که 
برای مردم حائز بیشــترین اهمیت است، بســتگی به جایی دارد که در آن زندگی 
می کنند. در آمریکا و ژاپن تحت فشــار نبودن خانواده با هزینه های مراقبت، در 
باالترین درجه اولویت بود. )ژاپنی ها ممکن اســت نگران هزینه مراســم تدفین 
باشــند که به راحتی می تواند به سه میلیون ین یا ۲۴هزار دالر آمریکا برسد. شاید 
آمریکایی ها نگران صورت حســاب های پزشــکی باشــند، که می تواند ویران گر 
باشــد.( در برزیل که آیین کاتولیک رواج دارد، اولویــت اصلی آرامش معنوی 
اســت. آن چه مردم ایتالیا بیشــتر از همه در پایان عمر می خواستند، این بود که 
عزیزانشان را در کنار خود داشته باشند. تالش های پزشکان برای ادامه زندگی در 
آســتانه پایان آن، ممکن است همیشــه با اولویت های بیماران هم خوانی نداشته 
1. Kaiser Family Foundation
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باشــد. زندگی کردن تا زمانی که امکان دارد، به جز در برزیل که با تحت فشــار 
نبودن بســتگان از نظر مالی، در ارتباط بود، کم اهمیت ترین در هفت گزینه تلقی 

می شد. 
اکثریت مردم در هر کدام از این کشورها، درباره خواسته هایشان برای درمان 
پزشــکی در صورت بروز بیماری جدی، به گزینه هــای »تاحدی« و »به اندازه 
زیاد« رأی داده اند. البته صحبت کردن با خانواده هایشــان در مورد این موضوع، 
کمتر رواج داشــت و حتی نوشتن خواسته هایشان غیرعادی بود. آمریکایی ها به 
احتمال زیــاد از قبل برنامه ریزی کرده بودند؛ ۵6 درصد اعالم کردند در صورت 
بروز بیماری جدی، با یکی از عزیزانشــان درباره درمانی که می خواهند داشــته 
باشــند، صحبت کرده  و ۲7درصد گفتند که خواســته  خود را در یک سند کتبی 
اعالم کرده اند. با این که ژاپن مسن ترین جمعیت جهان را دارد، ژاپنی ها به احتمال 
زیاد از این موضوع اجتناب می کنند. کمتر از یک سوم، در مورد خواسته هایشان 
در صورت بیماری شدید با خانواده صحبت کرده  و تنها شش درصد خواسته  خود 

را نوشته بودند.
در هــر چهار کشــوری که مورد نظرســنجی قرار گرفتند، بیــن آن چه مردم 
می خواستند و آن چه انتظار داشــتند در پایان عمر برایشان اتفاق بیفتد، اختالف 
زیادی وجود داشــت. در هــر یک از این کشــورها، اکثریــت گفته اند که اگر 
می توانستند انتخاب کنند کجا بمیرند، در خانه می مردند. به خصوص آمریکایی ها 
به شدت چنین احساسی داشــتند. حدود دوسوم از آن ها ترجیح می دادند که در 
خانه بمیرند. با این وجود، در هر چهار کشور، سهم کسانی که فکر می کردند به 
احتمال زیاد در خانه می میرند، حدود۳0 درصد کمتر از ســهم کســانی بود که 
امیدوار بودند این اتفاق بیفتد. انتظار مردن در بیمارســتان بسیار بیشتر از آرزوی 
مرگ در خانه بود. در سراســر جهان، ممنوعیت صحبت در مورد مرگ شروع به 
محو شدن کرده است. با گذشت زمان، این امر به کم کردن فاصله بین آن چیزی 
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که مردم برای مرگ خود می خواهند و آن چه احتمااًل نصیبشــان می شود، کمک 
می کند. با این که مرگ اجتناب ناپذیر است، اما مرگ بد این گونه نیست.

آخرین درخواست ها
درباره مرگ خود فکر کنید، این که چقدر اهمیت دارد: 

2016 ، درصد پاسخ »بسیار زیاد« یا »خیلی مهم«

ایاالت متحده ایتالیا ژاپن برزیل

 تحت فشار نبودن خانواده از نظر مالی
   راحت بودن / بدون درد بودن

        از نظر معنوی در آرامش بودن
       تحت فشار نبودن خانواده از نظر تصمیم گیری

      داشتن عزیزان در کنار خود
زندگی کردن تا                 آرزوی داشتن روند درمانی طبق درخواست بیمار

زمانی که امکان 
دارد

منبع: نشریه اکونومیست؛ بنیاد خانواده ِکیِسر

چگونه چین آلودگی هوا را کاهش داد؟
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در پایان دیداری در ژانویه سال ۲0۱8 
در زیر آسمانی آبی و بدون  ابر گفت: »من هرگز پکن را این گونه ندیده بودم.« روز 
بعد، ســازمان مردم نهاد گرین پیس شرق آسیا۱ نشان داد که نظر مکرون درست 
بوده اســت. این سازمان دریافت که غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون-
کوچک ترین ذرات معلق آالینده که منجر به بیشترین خطرات سالمتی می شوند- 
در طول سه ماهه چهارم ســال ۲0۱7 در پایتخت چین، نسبت به دوره مشابه در 
ســال ۲0۱6، ۵۴ درصد کمتر شــده اســت. غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ 
میکرون، در ۲6 شــهر در شمال چین، در اطراف پکن و تیانجین، یک سوم کمتر 
1. Greenpeace East Asia
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بود. چین واقعًا آلودگی هوای مشهور خود را کاهش داده است. این کشور چگونه 
و به چه قیمتی این کار را کرده است؟

این کشور از سال ۲0۱۳، زمانی که مجموعه ای از ممنوعیت ها را تحت عنوان 
برنامه اقدام ملی در زمینه آلودگی هوا وضع کرد، تدابیر ضدآلودگی بسیار شدیدی 
اتخاذ کرده اســت. این امر در سراســر کشور در مورد اســتفاده از زغال سنگ، 
محدودیت هایی تحمیل کرد که بین استان ها تقسیم شد، به طوری که پکن )برای 
مثال( مجبور شد بین سال های ۲0۱۳ تا ۲0۱8، مصرف زغال سنگ خود را به ۵0 
درصد کاهش دهد. این طرح، ظرفیت  جدید ســوخت زغال سنگ را ممنوع کرد 
)هر چند نیروگاه هایی که پیش تر مشغول به این کار بودند، مجاز شدند( و سرعت 
نصب فیلترها و دستگاه های تصفیه کننده را افزایش داد. همه این ها سطح ذرات 
معلق کمتر از ۲.۵ میکرون را در پکن، بین ســال های ۲0۱۳، ســالی که پدیده 
ایرپوکالیپس۲ مشــهور این شهر رخ داد و سال ۲0۱6، بیش از یک چهارم کاهش 
داد. این اقدامات بیشتر برای ممنوعیت های کامل فعالیت های آالینده قابل توجه 
بود، تا این که مشوقی برای پاک ســازی تولید مانند قیمت ها یا مالیات ها باشد. 
)اگرچه چین آن ها را هم دارد، از جمله چیزی که انتظار می رود، این است که به 

بزرگ ترین بازار کربن جهان تبدیل شود.(
بهبود کیفیت هوا در شــمال چین نیز به اقدامات فرماندهی و نظارت که در 
اکتبر ۲0۱7 اعمال شــد، بیشتر کمک کرد. آلودگی هوا در شمال چین، در طول 
زمســتان، به این دلیل که بیشــتر گرمایش خانگی به وســیله زغال سنگ تأمین 
می شــود، به اوج می رســد. در ۲6 شهر شــمالی چین و بار دیگر همراه پکن و 
تیانجیــن، روی کارخانه های ذوب فوالد و آلومینیوم کنترل های خروجی اعمال 
کرده اند. آن ها به منظور کاهش دود ناشــی از تولید سیمان و کامیون های دیزلی، 

۲. اصطالح airpocalypse ، نخستین بار در سال ۲0۱۳ در توصیف سطح غلظت دود سمی در پکن، زمانی که سطح ذرات دود معلق 
در هوا به بیش از ۳۵ برابر حد توصیه شده سازمان بهداشت جهانی رسید، به کار رفت.
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پروژه های بزرگ ســاختمانی را کنار گذاشــتند و یک آژانس حفاظت از محیط 
زیســت جدید با قدرت اجرایی ســخت در پکن و اطراف آن ایجاد کردند. این 
ممنوعیت ها به حدی شــدید بود که در برخی مناطق مسئوالن را مجبور به تغییر 
در خالف جهت کرد. این شهرها وعده داده بودند تا سال ۲0۱7 برای چهارمیلیون 
خانوار ســوخت زغال ســنگ را به برق یا گاز تبدیل کننــد و حتی قبل از این که 
سیســتم های جایگزینی آماده شــوند، اســتفاده از زغال ســنگ را در خانه ها، 
بیمارستان ها و مدرسه ها متوقف کردند. زمانی که دمای بخش های بیمارستان به 
زیر صفر رســید و مدارس کالس هایشــان را در زمین های بازی زیر صفر درجه 
برگزار کردنــد )جایی که حداقل آفتابی بود(، درنهایت مجبور شــدند در برخی 

موارد اجازه استفاده از سوخت زغال سنگ را بدهند.
کاهش آلودگی در اواخر ســال ۲0۱7 نشــان داد چرا ممنوعیت ها در چین، 
اغلــب بهتر از جاهای دیگر عمــل می کند. اول این که بســیاری از بزرگ ترین 
آالینده ها تحت مالکیت دولت هستند و راحت تر کنترل می شوند. دوم این که بیش 
از نیمی از آلودگی های چین ناشی از نیروگاه هایی است که از سوخت زغال سنگ 
اســتفاده می کننــد. بنابراین، برعکس دولت هــای دیگر که آلودگــی در آن جا 
علت های مختلفی دارد، دولت چین می تواند روی کاهش استفاده از زغال سنگ 
تمرکز کند. در هر صورت زمانی  که تولید ناخالص داخلی به هر شکلی از صنعت 
سنگین و زیرساخت به سمت خدمات تغییر می کرد، همان طور که از سال ۲0۱۳ 
تا ۲0۱6 این گونه بود، اقدامات فرماندهی و کنترل بیشــترین کارایی را داشــتند. 
هنگامی که هزینه های زیرساخت دوباره افزایش یافت، همان طور که در سال های 
۲0۱6 و ۲0۱7 باال رفت، چنین اقداماتی نیز قادر نبودند کاری بیشتر از جلوگیری 
از افزایش انتشــار گازهای گلخانــه ای انجام دهند. هم چنین به نظر می رســد 
ممنوعیت ها در شــمال چین برخی فعالیت های آالینده را به جاهای دیگر منتقل 
کرده اســت. ســطح ملی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در سال ۲0۱7 تنها 
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۴.۵ درصد کمتر از ســال ۲0۱6 بود که نشــان می دهد آلودگی در جنوب چین 
افزایش یافته اســت. عــالوه بر این، حتی اگــر تأثیــرات آن را روی مدارس و 
بیمارستان ها را کنار بگذاریم، هزینه ها بسیار باالست. در سال ۲0۱۵، یک گروه 
مشاور به نام اتحاد هوای پاک چین تخمین زد که هزینه سرمایه گذاری طرح ملی 
۲0۱۳ تا ۲0۱8 پکن، تیانجین و اطراف اســتان ِهه بــی۱، ۲۵0 میلیارد یوان )۳8 
میلیارد دالر( خواهــد بود که این هزینه فرصت تعلیــق کل صنایع و پروژه های 
ساخت وســاز را برای ماه ها، به طور پیوسته، شــامل نمی شود. به طور خالصه، 
اقدامات چین مؤثر اســت، اما به بهای ســنگین. این کشور در مبارزه  های علیه 

آلودگی هوا پیروز شده است، اما هنوز پیروز جنگ نیست.

چرا جنگل ها در کشورهای ثروتمند گسترش می یابند؟
 در کشــورهایی مانند برزیل و کنگو، جنگل ها توجه بســیاری از طرفداران 
حفــظ منابع طبیعی را به خود جلب می کننــد و به راحتی می توان فهمید که چرا 
چنین اســت. آمریکای جنوبی و آفریقای سیاه جنگل زدایی را در مقیاس وسیع 
تجربه می کنند؛ هر ساله تقریبًا پنج میلیون هکتار از بین می رود. البته جنگل ها نیز 
در کشــورهای ثروتمنــد غربــی در حال تغییرنــد. آن ها از دو جهــت در حال 
گســترش اند؛ زمین بیشتری اشــغال می کنند و درختان در آن ها بزرگ ترند. چه 

اتفاقی در حال افتادن است؟
تقریبًا در همه کشــورهای غربی، جنگل ها در جاهایی کــه از نظر تاریخی 
درختان نســبتًا کمی دارند، به سرعت در حال گســترش اند. در سال ۱۹۹0، ۲8 
درصد از اسپانیا از جنگل پوشیده شده بود، که در حال حاضر، این مقدار به ۳7 
درصد رسیده است. در دو کشور یونان و ایتالیا، در مدت مشابه، این مقدار از ۲6 
درصد به ۳۲ درصد رسیده است. در آمریکا و استرالیا، جنگل ها به تدریج اراضی 
1. Hebei
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بیشتری را می گیرند. شاید شگفت آورترین روند در ایرلند باشد. تقریبًا یک درصد 
این کشور در زمان استقالل در ســال ۱۹۲۲ دارای پوشش جنگل بود. اکنون ۱۱ 
درصد از اراضی آن از جنگل پوشــیده شده است و دولت قصد دارد تا دهه ۲0۴0 

این مقدار را به ۱8 درصد افزایش دهد.
دو عامل این رشــد را تحــت تأثیر قرار می دهد. نخســتین عامل، رها کردن 
زمین های کشــاورزی، به ویژه در مناطق مرتفع و خشــک است که هیچ چیز در 
آن جا به خوبی رشــد نمی کند. زمانی که کشــاورزان از تالش برای امرار معاش با 
زیتون و گوسفند دست بردارند، درختان به راحتی جای آن ها را می گیرند. دومین 
عامل، سیاســت ها و یارانه های دولتی اســت. دولت ها قرن هاست بنا به دالیل 
بسیار، از نیاز به ساخت کشتی های جنگی چوبی گرفته تا میل به توسعه خانه سازی 
در حومه شهر، جنگل ها را حفظ کرده و توسعه داده اند. این روزها دولت ها بیشتر 
از قبل، از جنگل ها استقبال می کنند، زیرا آن ها مخازن جذب کربن هستند. این 

دالیل تغییر می کند، اما تمایل برای درختان بیشتر هم چنان پابرجاست.
سبز شدن غرب موجب شادی همه نمی شود. کشاورزان از این شکایت دارند 
که با کاشــت درختان یارانه ای، زمین  ها در حال خارج شــدن از حالت زراعی 
هستند. )کشــاورزان هم یارانه دریافت می کنند، اما یارانه کاشت درختان خیلی 
بیشــتر است.( بخش هایی از جنگل های اسپانیا و پرتغال دچار آتش سوزی های 
مهیبی شــدند. این آتش سوزی ها در مناطقی با درختان فراوان اکالیپتوس بسیار 
حاد بود؛ درختان وارداتی اســترالیایی که برای خمیر کاغذ کاشــته شده، اما به 
خاطر ســازگاری خود گیاه، گســترش یافته اســت. برخی از مــردم از پیدایش 
جنگل هایی با درختان مخروطی شــکل که در ردیف های منظم کاشته شده اند، 
واقعًا بیزارند. بااین حال، مجبورند به این درختان عادت کنند. به نظر می رســد 
گســترش جنگل های غرب به همان اندازه که جنگل زدایی در جاهای دیگر رخ 

می دهد، اجتناب ناپذیر است.
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شمالگان تا سال 20۴0، می تواند 30 سال زودتر از انتظار، عاری از یخ شود
طی سه دهه گذشته بیش از نیمی از مساحت یخ دریا در شمالگان۱ کاهش 
یافته و از حجم آن تا ســه چهارم کاســته شده است. این گزارشی است که در 
ارزیابی دوره ای »برف، آب، یخ، خاک منجمد در شــمالگان«۲ ارائه شد، که 
تحت نظارت شورای شــمالگان۳ که یک باشگاه علمی- سیاسی متشکل از 
هشت کشور دارای قلمرو در مدار شمالگان و هم چنین اعضای ناظر از جمله 
چین و هند است، تهیه می شود. این ارزیابی دوره ای تخمین می زند شمالگان 
تا ســال ۲0۴0 در فصل تابســتان عاری از یخ دریا خواهد شد. پیش از این، 
دانشــمندان اعالم کــرده بودند این اتفاق تا ســال ۲070 رخ نخواهد داد. بین 
سال های ۱۹7۵ تا ۲0۱۲، ضخامت یخ در مرکز اقیانوس منجمد شمالی تا 6۵ 
درصد کاهش داشــت؛ کمترین ارتفاع در حداکثر میزان یخ دریا در شمالگان 

در مارس ۲0۱7 رخ داد.
از لحاظ تئوری، شرکت های حمل ونقل باید از دسترسی به یک مسیر دریایی 
بازتر بهره مند شــوند. استفاده از شمالگان برای سفر از اروپای شمالی به شمال 
شرق آسیا، در مقایسه با سفر از طریق کانال های سوئز، می تواند طول سفرهای 
دریایــی را تا دوپنجم کاهش دهد. البته هرمرتبه قســمتی از قطب از بین رفته، 
توســعه حمل ونقل دریایی مورد انتظار هم تحقق نیافته است. در سال ۲0۱۲ تنها 
یک میلیون تن محموله از طریق گذرگاه شــمالی حمل شد؛ فعالیتی بسیار ناچیز 
که از آن زمان به بعد محقق نشــده است. علت این اســت که حتی در ماه های 
تابســتان، اقیانوس منجمد شــمالی توفانی اســت، که تضمین تحویل به موقع 
محموله را غیرممکن می کند. در ضمن یخ شناور نیز خطر ایجاد می کند. کشتی ها 
برای مقاومت در برابر آن باید مقاوم ســازی شوند، که این به هزینه های ساخت 

1. Arctic
2. “Snow, Water, Ice, Permafrost in the Arctic” (SWIPA) 
3. Arctic Council
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اضافه می کند. فقدان زیرســاخت ســاحلی، مانند بنادر آب های عمیق، به این 
معنی اســت که نشــت سوخت  نفت ســنگین که بیشتر کشــتی ها را به حرکت 
درمــی آورد، می توانــد هم اکوسیســتم ها و هــم اعتبارها را نابــود کند، چراکه 
مأموریت های پاک سازی می بایست از فاصله های بسیار دور طرح ریزی شوند و 

زمان بیشتری طول می کشد تا عملی شوند.
در آغاز ســال ۲0۱7، یک آیین نامه جدید قطبی از سوی سازمان بین المللی 
دریانوردی۱ که به کشــتی رانی نظم می بخشــد، الزم االجرا شــد تا برخی از این 
نگرانی ها را برطرف کند. این آیین نامه تخلیه پســاب و ترکیبات نفتی در آب های 
قطبی را ممنوع می کند. در میان دیگر کشورها، آمریکا و کانادا می خواهند فراتر 
بروند. به یک دلیل آن ها خواســتار ممنوعیت ســوخت نفت ســنگین هستند. 
)همان طور که در جنوبگان ایــن ممنوعیت وجود دارد و حمایت های مختلف و 

خاصی از آن می شود.(
بااین حال، هیچ چیز به اندازه احتمال وقوع بحران زیست محیطی بزرگ جلوه 
نمی کند. مسئله آب شدن شمالگان، فهرست اولویت ها را، هم برای کشورهای 
دارای قلمــرو در این منطقه و هم آن هایی که در مناطق دورتر هســتند، جابه جا 
می کند. در فوریه سال ۲0۱8، موجی از گرمای بی سابقه در منطقه شمالگان توأم 
با هوای فوق العاده ســرد در اروپا، باعث افزایش نگرانی ها از این مسئله شد که 
گرم شــدن زمین می تواند گرداب قطبی شــمالی، منطقه  کم فشار پایداری را که 
هوای ســرد را در اطراف قطب شــمال نگه می دارد، تضعیف  کند. رعایت توافق 
پاریس، درنهایت می تواند باعث تثبیت دمای هوا شود. البته با توجه به این که بعید 
است کشورها پای بند محدودیت های تعیین شده در پاریس باشند، ممکن است 

به اقدامات بنیادی تری نیاز باشد.

1. International Maritime Organisation
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وسعت یخ دریای شمالگان

منبع: مرکز داده های برف و یخ ملی
*مساحت اقیانوس با حداقل 15 درصد یخ دریایی

چرا در آب نیوزیلند مواد زائد وجود دارد؟
گاوها همیشه روی محیط خود تأثیر گذاشته اند. البته در نیوزیلند چراگاه هایی 
که زمانی گوســفندان را تغذیه می کردند، برای تأمین میل شدید چین به شیر، به 
گاوداری تبدیــل شــده اند که این موقعیــت، بی اندازه زیان بخش اســت. آروغ 
زدن  های گاو )این ها مشــکل اصلی هستند( از ســال ۱۹۹0 موجب افزایش ۲۳ 



کنجکاوی موشکافانه 158

درصد گازهای گلخانه ای منتشرشــده در نیوزیلند بوده است. کشاورزی تقریبًا 
عامل ایجاد نیمی از کل گازهای گلخانه ای اســت که ســهم به مراتب بیشتری 
نسبت به سایر کشورهای ثروتمند دارد. مشاوران معتقدند نیوزیلند برای رسیدن 
به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ۳0 درصد کمتر از میزان سال ۲00۵، 
باید تعداد دام هایش را تا سال ۲0۳0 کاهش دهد. البته خروج گاز معده تنها عمل 
دفعی نیست که باعث بروز مشکل می شود. دومی، نگرانی محیط زیستی کمتر 
شناخته شده ای است که در کشوری ظهور کرده که همه شهرتش را روی پاکیزگی 
خود گذاشــته است. مواد دفع شــده از بدن 6.6 میلیون گاو، باعث آلوده شدن 
رودخانه ها و آب های زیرزمینی شــده اســت. در حال حاضر، تقریبًا دوسوم از 

مسیرهای آبی این کشور برای شنا کردن خطرناک است.
گاوهــای ماده به دو طریق آب را آلوده می کنند. ادرار غنی از نیتروژن آن ها از 
خاک وارد مســیرهای آبی می شــود و آن جا مانند کود عمل می کند و به همراه 
فســفری که به صورت ذرات خاک وارد آب شده اند، می تواند باعث رشد لجن و 
جلبک ســمی شود. به گفته ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی، سازمانی 
متشکل از کشــورهای ثروتمند، نیمی از ســایت های کنترل شده رودخانه ها در 
نیوزیلند حاوی مقادیری از نیتروژن اســت که باعث ایجاد شکوفه های جلبکی 
می شود. از ســال ۲006 جلبک های سمی دست کم 70 سگ را کشته است. در 
سراسر دشت های وسیع زراعی کانتربری، به زنان باردار توصیه می شود به منظور 
جلوگیری از سندروم کودک آبی، بیماری مزمنی که می تواند نوزادان را خفه کند، 
آب های آشامیدنی را از نظر نیترات آزمایش کنند، اما بیشتر، اکوسیستم است که 
در معرض خطر قرار دارد. نیتروژن بیش از حد برای ماهی ها سمی است و رشد 
بیــش از اندازه جلبک ها اکســیژن آب را کم می کند. زیست بوم شناســان از این 
آالینده ها به دلیل قرار دادن حدود ســه چهارم ماهی های بومی در معرض خطر 
انتقاد می کنند. این آسیب ها بیشتر ناشی از کود حیوانی است که اکثرًا باکتری های 
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خطرناکی مانند  ای کوالی۱ را منتقل می کند. گاوها عالقه شدیدی به قدم زدن در 
آب دارند، یعنی اغلب مدفوعشان را در آب می ریزند. نیوزیلندی ها دو برابر مردم 
بریتانیا، احتمال دارد از کامپیلوباکتر۲، میکروب دیگری که در مدفوع گاو وجود 
دارد، بیمار شــوند، یا ســه برابر آسیب پذیرتر از مردم اســترالیا هستند. پزشکان 
می گویند شــیوع گاســتروانتریت۳ یا بیماری  التهاب معده و روده در کانتربری، 
منطقه ای در جزیره جنوبی نیوزیلند با تعداد زیادی گاو و آب تصفیه نشده، نسبتًا 

زیاد است. 
همه این  مســائل مردم نیوزیلنــد را ناامید می کند. برخی نگــران تأثیر آن بر 
گردشــگری، تنها صنعت صادراتی که از دام داری مهم تر است، هستند. ساالنه 
بیش از سه میلیون نفر از نیوزیلند بازدید می کنند. همان طور که تبلیغات گردشگری 
وعده  می دهد، انتظار می رود این کشور »صددرصد پاک« باشد. اگر آلودگی بدتر 
شود، ممکن است گردشگران را دور کند. کشاورزان با محصور کردن رودخانه ها 
بــرای جلوگیری از ورود گاوها و کاشــت درختان برای مهار فرســایش خاک، 
واکنش نشــان داده اند. برای تعیین حدود کیفیت آب، الاقل از لحاظ تئوری، به 
شوراهای محلی نیاز است تا اطمینان حاصل شود که از کیفیت آب بیشتر از این 
کاســته نمی شود. در سال ۲0۱7 طرحی برای ایمن کردن ۹0 درصد از رودخانه ها 
برای شنا در نظر گرفته شد. بااین حال، بسیاری از فعاالن محیط زیست از سطح 
باالیی که برای نیترات موجود در آب در دســتورالعمل های دولتی وضع شــده و 
باعث می شود رودخانه ها از آن چه آن ها باور دارند، ایمن تر به نظر برسد، مأیوس 
شده اند. با انتشــار گازهای گلخانه ای، اکولوژیست ها معتقدند پاک سازی آب 
بدون کاهش گله های ملی در وهله اول ممکن نیســت. حتی وزیر کشاورزی نیز 
تصدیق کرد که این کشور می تواند به داشتن »حداکثر تعداد گاو« نزدیک باشد.

1. E.coli
2. campylobacter
3. gastroenteritis
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تدابیر جلوگیری از سیگار کشیدن در سراسر جهان در حال گسترش است
ســازمان جهانی بهداشت هر دو سال یک بار تالش دولت ها برای جلوگیری 
از سیگار کشیدن را در سراسر جهان ارزیابی می کند. آخرین گزارش این سازمان 
که در ژوییه ۲0۱7 منتشــر شد، نشــان می دهد تنها یک کشور یعنی ترکیه، تمام 
اقدامات توصیه شــده از سوی این ســازمان را تا حد کامل اجرا کرده است. این 
موارد عبارت اند از: منع استعمال دخانیات، مالیات باال برای سیگار، هشدار در 
مورد خطرات ناشــی از استعمال دخانیات، ممنوعیت تبلیغ دخانیات و خدمات 

یارانه ای عمومی که به سیگاری ها برای ترک کمک می کند.
هر چند تعداد کشورهایی که چنین اقداماتی را انجام داده اند، به طور پیوسته، 
در حال افزایش است، اما راه های گریز نیز هنوز رایج اند. خارج از اروپا مالیات  
ســیگار معمواًل کم است. درنتیجه، مصرف سیگار در ســایر نقاط دنیا در سال 
۲0۱6 به اندازه سال ۲008 مقرون به صرفه بود و حتی در برخی مناطق ارزان تر شد. 
تنها یک دهم از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که حداقل سه چهارم 
قیمت سیگار مشمول مالیات می شود؛ مقداری که نشان داده است در جلوگیری 

از سیگار کشیدن مؤثر است.
حدود یک هشــتم از کل مرگ ومیرهای ناشــی از استعمال دخانیات، تقریبًا 
۹00هزار مرگ در ســال، نتیجه استنشاق دود ثانویه است. بااین حال، حدود 60 
کشور هیچ گونه ممنوعیتی برای سیگار کشیدن، حتی در مکان های عمومی مانند 
رستوران ها یا دانشگاه ها، ندارند. حتی زمانی که دولت ها قوانین سخت گیرانه ای 
را تصویب کرده اند، اجرای آن اغلب از ضعف گرفته تا اجرایی نشــدن متغیر بود. 
برای مثال، یونان اســتعمال دخانیات را در همه مکان های عمومی ممنوع اعالم 
کرده اســت. بااین حال، هر بازدیدکننده ای از آتن، مشاهده خواهد کرد که افراد 

مقیم آن جا با بی خیالی سیگار روشن می کنند.
دل گرم کننده ترین روند، در سال های اخیر، افزایش رواج هشدار های گرافیکی 
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قوی روی بســته بندی های ســیگار اســت. بین ســال های ۲0۱۴ و ۲0۱6 تعداد 
کشــورهایی که این روش را اجرا کردند، تا ســه چهارم افزایش داشتند و در حال 
حاضر، به حدود نیمی از جمعیت جهان تعمیم پیدا کرده است. این جهش سریع، 
باعث می شود حامیان بهداشت عمومی امیدوار باشند اقدامات اثبات شده دیگر 

برای جلوگیری از مصرف دخانیات به همین سرعت می تواند گسترش پیدا کند.

می توانی این عادت را ترک کنی؟
تعداد کشورهایی که سیاست های سخت* کنترل تنباکو را اجرا می کنند

1999 تا 2016
تجمعی 195 کشور

سهم جمعیت تحت پوشش جهان
 2016، درصد

برنامه های 
ترک
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محیط های عاری 
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روند توانایی مالی خرید سیگار †
2008-16

ارزان گران بدون تغییر بدون 
اطالعات

سهم جمعیت 
تحت پوشش 
سیاست های 

مالیاتی سخت*، 
درصد

*در جامع ترین سطح توصیه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی
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 † درصد تولید ناخالص داخلی مورد نیاز برای هر فرد برای خرید 2000 سیگار از پرفروش ترین برند

چرا محرک های ژنی هنوز در طبیعت مورد استفاده قرار نگرفته اند؟
احتمــال این که فرزند یک جان دار که از طریق جنســی تولید مثل می کند، 
نســخه خاصی از یک ژن را از یک والد خاص به ارث ببرد، معمواًل ۵0 درصد 
است. محرک های ژنی یا »ژن درایوها«۱، پراکنش هایی از دی ان ای هستند که 
این احتمال را به نفع نسخه ژنی یکی از والدین نسبت به دیگری تغییر می دهند. 
اگر این احتمال به اندازه کافی به نفع یک نســخه چینش شــده باشد، آن وقت 
ظرف چند نسل می تواند تنها نسخه از این ژن باشد که هنوز درون یک جمعیت 
معیــن جریان دارد. ایــن امر می تواند یک ویژگی مفید باشــد. نیم قرن پیش، 
اندکی پس از کشف محرک های ژنی در طبیعت، پژوهش گران دریافتند که این 
درایوها می تواند به ابزارهای قدرتمندی برای ریشه کن کردن بیماری ها و آفت ها 
تبدیل شــود. برای مثال، یک ژن درایو، با گسترش ژنی که پشه ها را از میزبانی 
انگل ایجادکننده بیماری ماالریا ناتــوان می کند، می تواند این بیماری را از بین 
ببرد. اگر این محرک باعث عقیم سازی پشه های ماده شود، می تواند این حشره 
را بــه طور کلی از بین ببرد. بااین حال، چنین محــرک ژنی وارد حیات وحش 

نشده است. اما چرا؟
تالش های اولیه برای تولید یک ژن درایو  مصنوعی روی آنزیم هایی موسوم به 
اندونوکلئازهــای۲ هدف یاب تمرکز داشــت. این آنزیم ها می توانند نســخه ای از 
ژن های رمزگذاری شده را وارد کروموزوم ها کنند. به این صورت، هم تعداد آن ها 
و هم احتمال انتقال آن ها به فرزند آن جان دار را افزایش  می دهند. مهندسی ژن ها 
برای پیوندهای انســانی )برای مثال با ایجاد اختالل در ژن های باروری( دشوار 
اســت. این مسئله در سال ۲0۱۵ حل شد؛ زمانی که والنتینو کانتر و ایتان بِیر۳ از 

1. Gene drives
2. homing endonucleases 
3. Valentino Gantz and Ethan Bier
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دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو، از فن آوری »کریسپرکاس۹«۴، ابزار ویرایش ژن که 
اخیرًا کشــف شده اســت، برای ایجاد ژن درایوی که بتواند وارد هر نقطه از ژنوم 

مگس میوه شود، استفاده کردند.
اگرچه ســهولتی که با آن ژن درایوها می توانند به وسیله کریسپرکاس۹ ایجاد 
شــوند، نگرانی های تــازه ای را درباره این تکنیک به وجود آورده اســت، و این 
نگرانی ها باید قبل از رها شدن موجودات زنده حامل درایور ژن در طبیعت، مرتفع 
شــوند. اول این که، محــرک ژنی که به نوعی از یک گونه مــورد هدف، در ژنوم 
حیوانات دیگر جهش یافته است، قبل از انجام هر اقدامی، ممکن است آن  گونه 
را از بین ببرد. بنابراین، محققان در حال توســعه روش هایی برای غیرفعال کردن 
ژن درایوها هســتند. دوم، برخی از اکولوژیســت ها نگران اثرات جهانی نابودی 
کامل گونه ها هستند. برای مثال، با کشتن پشه های ناقل ماالریا، حیواناتی که از 
آن ها تغذیه می کنند و همین طور الرو آن ها آســیب می بینند. ســوم، جای تردید 
است که همه کشــورها با جان داران دارای ژن درایوهای گسترش یافته در خاک 
خود موافقت کنند. بنابراین، روش هایی الزم است تا اثرات محرک ها را به منطقه 
خاصی محدود کند. احتمااًل آزمایش های اولیه این فن آوری در جزایر کوچک و 
غیرمســکونی انجام می شود. سرانجام پژوهش منتشرشده ای در سال ۲0۱7، در 
مجله پی.ِال.او.اس ِجِنتیکس۵ این را به شواهد افزود که ممکن است ژن درایوها 
به تنهایی عمل نکنند. درست مانند حشره ها و پاتوژن ها6 که در مقابل آفت کش ها 
و آنتی بیوتیک هــای جدید مقاوم می شــوند، محرک های ژنی نیز ممکن اســت 
مقاومت ایجاد کنند. امکان دارد آن ها این کار را خیلی سریع تر از آن چه خیلی ها 

گمان می کنند، انجام دهند.
هیچ کدام از این موارد به معنای آن نیست که محرک های ژنی درنهایت موفق 
4. CRISPR-Cas9
5. PLOS Genetics

6. باکتری های بیماری زا
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عمل نخواهد کرد. پژوهش گــران به کار روی درایوهایی ادامه می دهند که قصد 
دارند ماالریا و پشه ها را از بین ببرند و موش هایی به وجود آورند که قادر به زاییدن 
فرزند دختر نیســتند، تا این جوندگان مهاجم را منقرض کنند. برخی دیگر سعی 
می کنند موش های پاسفیدی به وجود آورند که در مقابل عفونت باکتری هایی که 
باعث بیماری الیم۱ می شوند، مصون بمانند. درنهایت، این کار از انتقال بیماری ها 
به مردم به واســطه کنه هایی که هنگام تغذیه از موش ها آلوده شده اند، جلوگیری 
می کند. هم چنین انتظار می رود ژن درایوها در برنامه دولت نیوزیلند، برای خالص 
شــدن این کشور از وجود همه موش ها، قاُقم ها۲ و صاریغ ها۳  تا سال ۲0۵0 نقش 
داشته باشــد. بااین حال، پژوهش منتشرشده در مجله پی.ال.او.اس جنتیکس 
این موضوع را تقویت می کند که تحول زیرکانه، ســخت خواهد بود. براســاس 

دیالوگی از فیلم »پارک ژوراسیک«، زندگی راهی پیدا می کند.

چرا رفع مشکالت بهداشتی هند بسیار دشوار است؟
هند با چین رقابت می کند تا سریع ترین اقتصاد بزرگ رو به رشد جهان باشد، 
اما سوابق بهداشت اولیه این کشور وحشتناک است. حدود ۴۵0 میلیون نفر در 
زمین های بازی، پشــت درختان، کنار جاده ها، مســیرهای راه آهن و کرانه های 
رودخانه ادرار می کنند. در شهرها، ۱۵7 میلیون سکنه شهری، بیشتر از جمعیت 
روسیه، فاقد امکانات سرویس بهداشتی مناسب هستند. بیشتر پسماند جامد به 
صورت تصفیه نشده داخل رودخانه ها، دریاچه ها و حوضچه ها خالی می شود. به 
گفته بانک جهانی، از هر ۱0 مورد مرگ در هند، یک مورد مربوط به ضعف اصول 
بهداشتی است. کودکان از آب های زیرزمینی آلوده، عفونت های مزمنی می گیرند 
که توانایی بدنشــان را برای جذب مواد مغذی پایین می آورد. این بانک می گوید 

۱. بیماری الیم )Lyme disease( نوعی عفونت اسپیروکتی چندسیستمی است که از نیش یک نوع کنه ایجاد می شود.
2. stoats 
3. possums
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تقریبًا ۴.۴ میلیون کودک زیر پنج ســال، از رشد بازمانده اند و هر ساله بیش از 
۳00هزار کودک بر اثر بیماری اســهال جان خود را از دست می دهند. هند برای 

تغییر این واقعیت تلخ چه کاری می تواند انجام دهد؟
در ســال ۲0۱۴ دولت متعهد شد تا سال ۲0۱۹ به دفع مدفوع در اماکن عمومی 
پایان دهد. این ســال مصادف اســت با یکصدوپنجاهمین ســالگرد تولد ماهاتما 
گاندی، که بهداشــت را مقــدس می شــمرد و آن را »مهم تر از آزادی سیاســی« 
می دانســت. مقامات برای این طرح  در سراســر کشور ۲۹ میلیارد دالر اختصاص 
داده اند که ادعا می شود تا کنون ۴۹ میلیون سرویس بهداشتی خانگی ساخته شده 
است و ساخت 6۱ میلیون دیگر هنوز ادامه دارد. خانواده ها برای ساخت سرویس 
بهداشــتی ۱۲هزار روپیه )۱87 دالر( دریافت می کنند. این طرح قســمتی از یک 
برنامه طوالنی مدت اســت که به برنامه پنج ساله اول این کشور در اوایل دهه ۱۹۵0 
بر می گردد. دولت هند برای بیش از ســه دهه اســت که برای ســاخت ســرویس 
بهداشتی در روستاهای دورافتاده، یارانه پرداخت کرده است. بین سال های ۱۹86 
و ۱۹۹۹ دولت ۹.۴ میلیون دست شــویی نصب کرد که هر ساله به 7.۴ میلیون نفر 
امکان دسترسی بیشتر به بهداشت را می دهد. البته پوشش مطلوب استفاده بیشتر را 
تضمین نمی  کند. در سال ۲0۱۴ یک نظرسنجی از سوی مؤسسه تحقیقاتی۴، نشان 
داد در ۴0 درصد خانوارهایی که دارای ســرویس بهداشتی کارآمد هستند، حداقل 

یک عضو خانواده ترجیح می دهد خارج از خانه مدفوع کند.
مردم در روستاها اغلب قبول نمی کنند که فقدان بهداشت عمومی یک معضل 
است. بســیاری از مردم از سرویس های بهداشــتی فقط در شرایط اضطراری 
اســتفاده می کنند و نگران این هستند که وقتی این توالت ها قرار است برای یک 
خانواده پنج نفری تا ۱0 سال دوام بیاورند، فاضالب ها به سرعت پر شود. تقسیمات 

4. Research Institute for Compassionate Economics
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کاست۱ نیز نقش خود را ایفا می کند. روستاییان تمایلی به تخلیه چاه های فاضالب 
به صورت دســتی ندارند. وظیفه ای که از لحاظ تاریخی به طبقه دالیت ها۲ )قباًل 
طبقه نجس ها نامیده می شــد( تعلق دارد. برخی از افراد معتقدند دفع مدفوع در 
فضای باز نشانه مردانگی اســت و اعتقاد دارند قدم زدن در این نواحی به هضم 
غذا کمک می کند. سرویس های بهداشتی تنها سازه بتنی در هر خانه هستند که 
درنهایت برای نگه داشتن هیزم، علوفه، مرغ، مدفوع خشک شده گاو و دانه های 
خوراکی استفاده شده، یا برای نگه داری بز به اشتراک گذاشته می شود. پیاده سازی 
این طــرح نیز به صورت پراکنده اســت. خانواده هایی که یارانه  ســاخت توالت 
دریافت می کنند، همیشــه آن را نمی ســازند. نیتیا جاکوب۳، مشاور بهداشتی، 
می گوید معمواًل سارپانچ۴ )رئیس دهکده(، مهندس جوانی که محوطه را بررسی 
می کند و پیمان کار محلی با هم توافق می کنند و در استفاده از مصالح ساختمانی 

و طراحی کم کاری می کنند.
صرف ســوراخ کردن زمین با سرعت بسیار خطرناک مشکل را حل نخواهد 
کرد. هند می تواند از همسایه خود، بنگالدش، درس بگیرد که عادت دفع مدفوع 
در فضای باز را بین ســال های ۱۹۹0 تا ۲0۱۵، از ۳۴ درصد به یک درصد کاهش 
داد. به عنوان بخشی از تالش های مداوم، دولت بنگالدش با شوراهای روستایی 
همکاری کرد تا مردم را نســبت به فواید داشتن بهداشت عمومی خوب آموزش 
دهند. دولت به جای برجسته کردن مخاطرات دفع مدفوع در فضای باز، مزایای 
سرویس های بهداشتی تمیز را ستود. داشتن سرویس بهداشتی به نمادی از شأن 
و منزلت بدل شد. در مورد محل و نوع توالتی که در خانه هایشان ساخته می شد، 
زنــان تصمیم گرفتند. برعکس، در هند مقامات در بعضی مواقع، کســانی را که 
خارج از منزل مدفوع کردند، با ضرب و شتم یا با ممنوع کردن مزایای دولتی مانند 

Caste  .۱:نوعی نظام اجتماعی ضد شایسته ساالری 
2. dalits
3. Nitya Jacob
4. sarpanch
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حقوق بازنشســتگی و مقرری ماهانه خانوارها، بی رحمانه مجازات کردند؛ مگر 
این که در خانه خود سرویس بهداشتی بسازند. در کوتاه مدت، چنین تکنیک های 
اجباری ممکن اســت برای افزایش تعداد دست شــویی های نصب شده کارساز 

باشد، اما این تکنیک ها برای ترویج استفاده از آن ها خیلی مؤثر نیستند.

چرا ریشه کن کردن برخی از بیماری های مهلک دشوار است؟
طاعون خیارکی۵ موجب وحشــت در اروپای قرون وســطا شــد. در قرن 
چهاردهم بیش از یک ســوم جمعیت اروپا بر اثر »مرگ ســیاه« جان خود را از 
دســت دادند و پایان سیستم فئودالی را تســریع کردند. به طور کلی، این روزها، 
طاعــون به عنوان یک بیماری باکتریایی بــا آنتی بیوتیک های جدید قابل درمان 
است. بااین حال، این بیماری پس از آن سال های شوم تاریخ ادامه دارد. در ژوئن 
سال ۲0۱7، مسئوالن بهداشت در نیومکزیکو، در جنوب غربی ایاالت متحده، 
اعالم کردند تنها در یک ماه گذشــته، سه نفر مبتال به این بیماری تشخیص داده 
شــده اند. به گفته مرکز کنترل و پیش گیری بیماری ایاالت متحده6، این افزایشی 
قابل توجه برای کشــور ی  است که حدود هفت مورد در سال را در سراسر کشور 

ثبت می کند.
ریشــه کن کردن بیماری های مشترک بین انسان و دام مانند طاعون، ابوال و 
آنفوالنزای پرندگان )مرغی( که معمواًل از طریق حیوانات منتقل می شود، بسیار 
دشــوار است. طاعون ناشی از باکتری  یرسینیا پستیس7 است که کک ها را که به 
نوبــه خود عمدتًا روی بدن جوندگان زندگی می کنند، آلوده می کند. در اروپا این 
کک ها بیشــتر روی بدن موش های صحرایی ســیاه زندگی می کنند. در جنوب 
غربی آمریکا، محل بیشترین مورد مشاهده شده در کشورهای ثروتمند، کک ها 

5. Bubonic plague
6. US Centres for Disease Control and Prevention
7. Yersinia pestis
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به ســنجاب های روستایی و ســگ های دشتی )ســنجاب های مرغزار( منتقل 
شده اند. هیچ واکسنی برای طاعون پیدا نشده  است و اگر بیمار به سرعت با دارو 
درمان نشود، میزان مرگ ومیر زیاد می شود. شایع  ترین شکل این بیماری، طاعون 
خیارکی است که از طریق گزش کک یا تماس با حیوانات آلوده شیوع پیدا می  کند 
که ۳0 تا 60 درصد افراد مبتال را به کام مرگ می فرســتد. شکل پنومونیک۱ نادر 
آن، طاعون ریوی، که به ریه ها سرایت می کند و می تواند از طریق عطسه یا سرفه 
منتقل شود، بدون درمان، بی شک مهلک است. در آمریکا در سال ۲0۱۵، چهار 
نفر در اثر طاعون جان خود را از دســت دادند که باالترین تلفات ســاالنه آن در 

مدت ۳0 سال بود.
بااین حال، در سراســر جهان، طاعون به طور عمــده بیماری مربوط به فقر 
محسوب می شــود. کانون های طبیعی- مناطقی که در آن باکتری ها، کک ها و 
حیوانات می توانند شرایط مناسبی برای شیوع طاعون ایجاد کنند- در بسیاری از 
مناطق جهان یافت می شود. البته بیشتر موارد در کشورهایی اتفاق افتاده که مردم 
در شــرایط غیربهداشــتی زندگی می کنند و ممکن اســت روند درمان در آن جا 
آهسته تر باشد. بین سال های ۲0۱0 تا ۲0۱۵، ۳۲۴8 مورد مبتال و ۵8۴ مورد مرگ 
وجود داشت. کشوری که بیشترین آسیب را دید، ماداگاسکار بود؛ سه چهارم از 
کل عفونت های جدید و مرگ ومیــر در آن جا رخ داد. این بیماری در مکان های 
جدیــدی در این جزیره به طور ناگهانی پدیدار شــد. در ژانویه ۲0۱7 ســازمان 
بهداشــت جهانی تأیید کرد که 6۲ مورد، از جمله ۲6 مورد مرگ، در مناطقی از 
ماداگاســکار گزارش شده که از سال ۱۹۵0 شاهد شیوع این بیماری نبوده است. 
این قاتل باستانی ممکن است کمتر از قبل مهلک باشد، اما از بین نرفته است. 

1. Pneumonic plague
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طاعون

طاعون انسانی، تعداد گزارش شده:
 2010 تا 2015

مناطقی با کانون های طبیعی 
بالقوه برای طاعون- مارس 2016
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موارد بیماری آسیا و اروپا قاره آمریکا قاره آفریقا مرگ ومیرهای جهانی
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منبع: سازمان جهانی بهداشت

هزار مورد



کنجکاوی موشکافانه 170

چرا چین از زباله های خارجی به ستوه آمد؟
چین بزرگ ترین مصرف کننده مواد خام جهان اســت. این کشــور هر ساله 
میلیاردها تن نفت  خام، زغال سنگ و سنگ آهن می خرد. البته بازار کاالیی وجود 
دارد که چین به زودی نقش غالب کمتری در آن بازی می کند؛ ضایعات. در ژوییه 
۲0۱7 چین به سازمان تجارت جهانی گفت که تا پایان آن سال به عنوان بخشی از 
کمپین دولتی علیه »زباله خارجی«، دیگر واردات ۲۴ دسته از ضایعات جامد را 
نمی پذیــرد. مقامات دولتی گفتند محدود کردن چنین وارداتی باعث حفاظت از 
محیط زیســت و بهبود سالمت عمومی می شــود. اما این محدودیت میلیاردها 
دالر تجارت را تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از بازیافت کنندگان چینی را از چرخه 
تجارت خارج کرد. چرا پکن این قدر مشــتاق بود تجارت خود را در زمینه زباله 

خراب کند؟
برای دهه ها چین مرکــز اصلی فرآوری زباله های بازیافت شــده جهان بوده 
اســت. در ســال ۲0۱6 این کشــور ۴۵ میلیون تن آهن قراضــه، کاغذ باطله و 
پالستیک به ارزش بیش از ۱8 میلیار دالر وارد کرد. پرداخت پول به شرکت های 
خارجی بابت زباله، شاید معامله ای ناعادالنه به نظر برسد، اما این تجارت به نفع 
هر دو طرف بود. صادرکنندگان روی زباله های پسماند سود می برند، در غیر این 
صورت، ممکن اســت بیشتر آن ها از محل دفن زباله سر درآورند. در عین حال، 
شرکت های چینی به منبع ثابتی از مواد بازیافتی دسترسی پیدا می کنند که اغلب 
ارزان تر هســتند و نســبت به مواد خام با منبع داخلی، انــرژی کمتری مصرف 
می کنند. برای مثال، فوالد بازیافتی نســبت به فوالد تولیدشده از سنگ آهن 60 

درصد کمتر انرژی نیاز دارد. 
بااین حال، چنیــن مزایای اقتصادی بــا هزینه هایی همراه اســت. واردات 
ضایعات قابل بازیافت، اغلب کثیف، با طبقه بندی ضعیف و آلوده به مواد پرخطر 
هســتند. حتی زمانی که چنین زباله هایی به طور ایمن وارد شدند، همیشه کاماًل 
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قابل بازیافت نبودند. در ســال ۲00۲ بعد از این که فیلم مســتندی نشــان داد که 
کارگران در اســتان گوانگدونگ۱، چگونه وســایل الکتریکی دور ریخته شده را 
ناشــیانه اوراق و بقایای ســمی را در رودخانه خالی می کردند، مقامات چینی با 
انتقادات گســترده ای روبه رو شــدند. فیلم جدید چین پالستیکی۲، آسیب های 
زیست محیطی ناشــی از صنعت بازیافت پالستیک این کشور را بررسی کرد که 
تحت ســلطه هزاران بنگاه اقتصادی کوچک است که اغلب فاقد کنترل آلودگی 
مناســب هســتند. مقامات چینی در مواجهه با افزایش فشار عمومی شروع به 
برخورد کردند. در سال ۲0۱۳ دولت چین »عملیات حصار سبز«۳ را شروع کرد 
کــه کمپینی برای جلوگیری از واردات ضایعــات غیرقانونی و با کیفیت پایین از 
طریق بازرسی پیشرفته کشتی های کانتینری بود. در فوریه ۲0۱7 مسئوالن گمرک 
چین »شمشــیر ملی«۴ را مطرح کردند؛ طرحی که هدفش کاهش محموله های 
غیرقانونی زباله صنعتی و الکتریکی بود. ممنوعیت زباله خارجی مثال دیگری از 
چنین تالش هایی در جهت پاک ســازی برای صنعت است. دولت می گوید این 
ممنوعیت از محیط زیســت حفاظت خواهد کرد. البته تحلیل گران به این نکته 
اشاره می کنند که بیشــتر ضایعات مصرف شده در صنعت بازیافت چین از منابع 
داخلی تهیه می شــوند، نه واردات. زباله ها در کشورهای غربی انباشته شده اند، 
درحالی کــه صادرکنندگان به دنبال خریــداران جایگزین در مالــزی، ویتنام یا 
اندونزی هســتند. چیزی که نتوان آن را فروخت، احتمااًل از محل دفن زباله سر 

در خواهد آورد.

1. Guangdong
2. Plastic China
3. Operation Green Fence
4. National Sword
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چرا گرگ ها به فرانسه بازمی گردند؟
ســاکنان شــهر لوزر۱، منطقه ای تپه ای در جنوب فرانسه، از چیزی شکایت 
کردند که از بسیاری از مناطق روستایی اروپا می تواند شنیده شود. در دهکده های 
دورافتاده و روســتاها با اســم هایی مانند لو بیکن و لو بیکن ویو۲، شهرداران از 
فقدان مدارس محلی، شــغل یا ارتباط تلفنی و اینترنتی گالیه دارند. کشاورزان و 
چوپانان نگرانی عجیب تــری به این ها اضافه می کنند؛ بازگشــت گرگ ها. این 
شکارچیان به تدریج به جنگل ها و دامنه تپه ها بازمی گردند؛ مسئله ای که در قرن 
بیســتم در فرانسه از بین رفته بود. فرانسیس پالومبی۳، نماینده بلندپرواز پارلمان 
که در کمپین انتخاباتی ســال ۲0۱7 از سوی رأی دهندگان تحت فشار بود، گفت: 
»گرگ ها باید مهار شــوند.« گردشــگران از بازدید از پارک گرگ در لوزر لذت 
می برند، اما کشــاورزان نگران احشــام و امرار معاش خود هستند. یک برآورد 
رسمی نشان می دهد فرانسه در سال ۲0۱7 زیستگاه ۳60 قالده گرگ بود، بیشتر 
از حدود ۳00 قالده در ســال ۲0۱6 و این نشان می داد که تعداد دسته گرگ ها از 
۳۵ به ۴۲ دســته افزایش داشته است. در سال های اخیر، گرگ ها در ده ها بخش 
فرانسه دیده شده اند؛ حتی گزارشی از محاصره شدن یک عابر تنها از سوی یک 

دسته گرگ وجود داشت. اما چرا گرگ ها بازگشتند؟
در همان اوایل قرن نهم پس از میالد، دفتر ســلطنتی لوپاری۴، گرگ گیران، 
برای مقابله با این حیوانات شــکارچی، در فرانسه تشــکیل شد. در دهه ۱۹۳0 
وقتی آخرین گرگ از سرزمین اصلی ناپدید شد، این شکارچیان رسمی )و افراد 
دیگر( به کار خود خاتمه دادند. شــکار فعال و فن آوری پیشرفته مانند اسلحه در 
قرن نوزدهم، به اضافه استفاده از سموم، باعث از بین رفتن جمعیت گرگ ها شد، 
1. Lozère
2. Le Bacon and Le Bacon Vieux
3. Francis Palombi
4. Luparii
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امــا در اوایل دهه ۱۹۹0 این حیوانات بازگشــتند. آن ها از کوه های آلپ در ایتالیا 
عبور و چوپان ها را در ســمت فرانسوی مرز نگران کردند. از آن موقع که گرگ ها 
در مناطقی مانند لوزر گسترش پیدا کرده اند، طرفداران محیط زیست که حضور 
این حیوانات شــکارچی را نشــانه ای از ســالمت محیط زیســتی گسترده تری 
می دیدند، خوشــحال شدند در عوض، کشــاورزان که می گویند گرگ ها باعث 
مرگ هزاران گوسفند و دیگر حیوانات گیاه خوار هستند، خوشحال نشدند. آن ها 
از این که فعاالن محیط زیســت و انواع مالحظات سیاســی مدنی اجازه داده اند 

یک دشمن قدیمی بازگردد، گله مند هستند.
عوامل متعددی تغییرات چند دهه گذشته را توضیح می دهد. کاهش جمعیت 
روستایی بخشــی از داستان است. برای مثال، در لوزر، در اواسط قرن نوزدهم، 
کشــاورزی و کار معدن جمعیتــی بالغ بر ۱۴0هزار ســکنه را از نظر مالی تأمین 
می کرد. امروزه این بخش کمتر از 80هزار نفر جمعیت دارد که بســیاری از آن ها 
در شهرک های آن زندگی می کنند. همان طور که انسان ها عقب نشینی می کنند، 
جنگل ها پیش روی می کنند. در فرانســه بین سال های ۱۹۹0 و ۲0۱۵، زمانی که 
بیشــتر مزارع به درختان اختصاص داده شد، پوشش جنگلی به طور متوسط تا 
۱0۲هزار هکتار در ســال افزایش یافت. اکنون تقریبًا یک ســوم از خاک اصلی 
فرانسه به نوعی از جنگل پوشیده شده است. همان طور که زیستگاه های گرگ ها 
رشــد کرده اند، تعداد شــکارچیان کاهش یافته است. از اواســط تا اواخر قرن 
بیستم، بیش از دومیلیون شکارچی، آخر هفته های زمستانی خود را به قدم زدن 
در مناطــق جنگلــی در جســت وجوی گرازها، پرنــدگان و شــکارهای دیگر 
می گذراندند. امروزه فدراســیون ملی شکارچیان۵ می گوید تنها ۱.۱ میلیون نفر 
مجوز شکار گرفته اند، هر چند تعداد شکارچیان فعال احتمااًل کمتر از این است. 
در حال حاضر، وضعیت حفاظت شــده گرگ ها در اروپا،  شکار آن ها را ممنوع 
5. Fédération Nationale des Chasseurs
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کرده است- به غیر از موارد خاصی برای اصالح نژاد و جمعیت که دولت مجوز 
قانونی صادر می کند. به عالوه، تالش  نهادهای مردمی برای ردیابی و شــمارش 

این حیوانات، به بهبود جمعیت گرگ ها کمک کرده است.
با گســترش جمعیت گرگ های اروپا به ســمت غرب، بنابر گزارش هایی از 
نزدیک تر شــدن گرگ ها به مناطق شــهری، انتظار می رود اختالف بیشتری بین 
کشاورزان و کسانی که بازگشــت این حیوانات شکارچی را جشن می گیرند، به 
گوش برسد. خسارات کشاورزان واقعی است، اما تنها موضوع اقتصادی نیست. 
جاذبه های گردشگری، مانند پارک هایی که گرگ ها در آن ها نگه داری می شوند و 
گسترش این حیوانات که مورد بحث است، نیز درآمد و شغل در مناطق روستایی 
ایجاد می کند. احتمااًل آینده بخش های دورافتاده تر، مانند لوزر، به اندازه موفقیت 
کشــاورزان، به جذب گردشگر وابسته است. گرگ می تواند یک متحد باشد، نه 

یک تهدید.

در قلمرو حیوانات، چرا بزرگ ترین، سریع ترین نیست؟
بینندگان شــبکه دیسکاوری۱، ۳0 سال اســت که برنامه شارک ویک۲، یک 
برنامه منظم ساالنه  که هدفش ارتقای سطح درک و حفاظت از ساکنان دندان تیغی 
اعماق آب هاســت، را با اشــتیاق نگاه می کنند. با این که مخاطبان دائمی درباره 
نحوه زندگی کوســه ها در حیات وحش بسیار آموخته اند، اما، هرگز اثبات نشده 
است که کوسه ها واقعًا می توانند ســریع تر از انسان ها شنا کنند. اما در جوالی 
۲0۱7 این کانال به عنوان شــروع برنامه شارک ویک آن سال، برای نخستین بار 
مسابقه بین ســریع ترین شناگر بشر و یک کوسه ســفید بزرگ را برگزار کرد. با 
این که مایکل فلپس۳، ۲۳ مدال طالی المپیک را برده اســت، کوســه ثابت کرد 

1. Discovery
2. Shark Week
3. Michael Phelps
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رقیب سرسختی است؛ این کوســه در مسافت ۱00 متر )فوت ۳۲8( در آب های 
آزاد، رکورد زمانی فلپس را با دو ثانیه کامل ۳6.۱ به ۳8.۱ شکســت. در دفاع 
از بشــریت، این مسابقه تحت شرایط معمولی برگزار نشد؛ بنا به دالیل امنیتی و 
برای اطمینان از این که رقیبان حواس یکدیگر را پرت نکنند، آن ها به جای این که 

همزمان با هم در آب باشند، به صورت جداگانه با هم رقابت کردند.
آقای فلپس آخرین نفر از صف طوالنی ورزشــکارانی بود که در رقابت های 
فیزیکی در برابر گونه های دیگر کم آورده است. بااین حال، مسابقات قبلی مربوط 
به دشمنان ساکنان زمین بود. درسال ۲007 ستاره راگبی آفریقای جنوبی، در برابر 
گاهی را درباره کاهش تعداد  یک یوزپلنگ مسابقه دو سرعت انجام داد تا سطح آ
این گربه سانان بزرگ باال ببرد. دو سال بعد، یکی از بازیکنان فوتبال آمریکایی، با 
یک شــترمرغ، ســریع ترین حیوان دوپا در دنیا، مســابقه داد. هر دو نفر کاماًل 
شکســت خوردند. با توجه به ســریع ترین گونه ها از نظر ســرعت، بعید به نظر 

می رسد انسان ورزشکاری در چنین مسابقه  ای پیروز شود.
اگر برگزارکنندگان در شبکه دیسکاوری فکر کنند که رقابت نزدیک تر می تواند 
به جذب بیننده بیشتر کمک کند، ممکن است از پژوهش چاپ شده ای در نشریه 
بوم شناســی و تکامل طبیعت۴ مشــورت بگیرند. این پژوهــش رابطه بین اندازه 
حیوانات و حداکثر وزن آن ها را بررسی می کند. نویسندگان دریافتند که سرعت 
باالی حیــوان )یا ماهی( هم زمان با باال رفتن توان بدنی تا یک نقطه مشــخص 
افزایش می یابد و بعد از آن سرعت کاهش پیدا می کند. حیوانات با سایز متوسط 
مانند یوزپلنگ، نیزه ماهی و باز )قوش( در هدف گیری نقطه مطلوب بین عضله و 
انرژی، بهترین هســتند. مشخص شــد که نوع کوچک تر کوسه، یعنی ماکو۵، 

می تواند خیلی سریع تر از کوسه سفید بزرگ شنا کند.

4. Nature Ecology & Evolution
5. Mako
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انسان در مقابل حیوان
توده بدنی و حداکثر سرعت گونه ها، بر اساس نوع حرکت
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رابط مغز و کامپیوتر چیست؟
کامپیوترهای اولیه دســتگاه های بزرگی بودند که کل اتاق ها را پر می کردند. 
همان طور که آن ها ارزان تر و کوچک تر شدند، از زیرزمین ها و آزمایشگاه ها بیرون 
آمدند و به انســان ها نزدیک  تر شــدند. ابتدا به میز ها و روی پا ها و درنهایت به 
داخل جیب ها و روی مچ ها منتقل شــدند. کامپیوترها تاکنون بیشتر روی سطح 
بدن انسان بودند، اما برخی از کامپیوترها در حال ورود به حفره مغز هستند. این 

به اصطالح »کامپیوترهای مغزی«۱ چگونه کار می کنند؟ 
کامپیوتر مغزی اصطالحی جامع برای یک طیف از فن آوری هاست. بسته به 
جایی که کامپیوتر مســتقر شده است و ســطح قدرت پردازش آن، تعاریف فرق 
می کند. کامپیوترهای مغزی امروزی، دســتگاه های نســبتًا ساده ای هستند که 
کاربرد پزشکی دارند و به ارتباطات ابتدایی با مغز وابسته اند. آن ها تقریبًا همیشه، 
دستگاه هایی با قدرت پایین هستند که خارج از بدن قرار می گیرند و سیگنال های 
کند را از طریق پوست به مناطق مدنظر در مغز منتقل می کنند. در حال حاضر، 
صدها هزار نفر از این دستگاه ها برای میانبر زدن سیستم های ورودی/خروجی 
مرسوم مانند انگشتان و صدا یا چشم ها و گوش ها در جهت ارتباط مستقیم با مغز 
استفاده می کنند. این دستگاه ها بیشتر برای جبران عملکرد جسمی آسیب دیده، 

مانند فقدان شنوایی، استفاده می شوند. 
ساده ترین نوع کامپیوتر مغزی، ایمپلنت )کاشت( حلزونی گوش۲ است. این 
دســتگاه ها امواج صوتی را به ســیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند تا عصب 
شنوایی را مســتقیمًا تحریک کنند. کامپیوتر کنترل کننده این فرایند پشت گوش 
قرار می گیرد و به یک میکروفون و یک بسته باتری قابل حمل متصل است. این 
کامپیوتر، هم قدرت و هم امواج صوتی- که به ســیگنال های الکترومغناطیسی 

1. brain computer
2. cochlear implant
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تبدیل شــده اند – را به یک ایمپلنت، درست در داخل جمجمه، کنار گوش انتقال 
می دهد. این ایمپلنت سیگنال  را به  صورت بی سیم دریافت و به جریان الکتریکی 
تبدیل می کند و آن را از ســیمی که از دستگاه بیولوژیکی گوش عبور کرده است، 
به یک الکترود تعبیه شده در عصب شنوایی منتقل می کند. نوع دیگری از کامپیوتر 
مغزی، به نام محرک عصبی۳، دستگاهی است که در درمان بیماری پارکینسون 
به کار می رود. این دســتگاه معمواًل زیر پوســت، روی سینه یا کمر کار گذاشته 
می شــود. این محرک عصبی سیگنال های الکتریکی را به قسمت هایی از مغز به 
نام هســته های قاعده ای۴، که به کنترل حرکت داوطلبانه بدن مرتبط هســتند، 

ارسال می کند. 
در حــال حاضر، نوع جدیدی از کامپیوتر از ســیلیکون ولی۵ در  حال ظهور 
است. البته فعاًل یک مورد وجود دارد که هنوز در حال بررسی است. کارآفرینان 
فکر می کنند این دستگاه ها می توانند فراتر بروند و به راحتی جایگزین کارکردهای 
ازدست رفته شوند. آن ها آرزو دارند مغز را مستقیمًا به کامپیوترها و اینترنت وصل 
کنند تــا به آن کارکردهای کاماًل جدیدی بدهند که امــروزه فراتر از توانایی های 
گاهانه  انسان هستند. تصور کنید جســت وجوهای گوگل پیش از این که سؤال آ
پرسیده شود، نتیجه خود را به مغز ارسال می کند، یا ارتباط مستقیم مغز با مغز که 
در آن، پیام ها فقط با اســتفاده از تفکر ارســال می شوند. ایالن ماسک، همراه با 
شرکت نوپای خود، نورولینک، و برایان جانسون، با یک شرکت کمی قدیمی تر 
به نام کرنل، رهبری این گروه را بر عهده دارند. فعاًل عملکرد مغز با جزئیات کافی 
برای خواندن و نوشــتن در این ســطح از ارتباطات زبانی، درک نشده است. اما 
برای خوش بینان سیلیکون ولی و مشتاقان خواندن رمان های علمی-تخیلی که 

3. neurostimulator
4. basal ganglia
۵. سیلیکون  ولی )Silicon Valley( نام رایج و غیررسمی منطقه ای در حدود 70 کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو در آمریکاست 

که به دلیل قرار داشتن بسیاری از شرکت های مطرح انفورماتیک جهان در این منطقه ، شهرت دارد.
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در آن ها چنین دستگاه هایی پیش پاافتاده است، تنها موضوع، زمان است. 

ارتباط بین بازی های ویدیویی و بی کاری
در سال ۲0۱7 صنعت بازی ویدیویی به فروش حدود ۱۱0 میلیارد دالر رسید 
و آن را به یکی از بزرگ ترین صنایع سرگرمی جهان تبدیل کرد. بازی های ارائه شده 
طیف وســیعی را در بر می گرفت؛ از برنامه های وقت  پرکن گوشی های هوشمند 
گرفته تا دنیای فانتزی پرجزئیات جذب کننده که بازیکنان برای روزها یا هفته ها 
می توانند در آن غرق شــوند. در واقع، ماهیت جذاب بازی ها ممکن است باعث 
نگرانی شــود. در ســال ۲0۱6 چهار اقتصاددان مقاله ای منتشر کردند که نشان 
می داد بازی های ویدیویی با کیفیت باال- مثالی از آن چه آن ها »تجمالت اوقات 
فراغت« می نامند- بر کاهش کار در بین جوانان، به ویژه مردان جوان آمریکایی، 
تأثیر گذاشته اند. با توجه به اهمیت اجتماعی و اقتصادی دوران اولیه بزرگ سالی، 
چنین گرایشی می تواند باعث دردسر بزرگی شود. اما آیا واقعًا بازی های ویدیویی 

باعث می شود جوانان آن قدر به آن ها عالقه  مند شوند که همه  چیز را رها کنند؟
گیار، مارک بیلس،  در ایجــاد ارتباط بین بازی و کار، اقتصاددانــان مارک آ
کروین چارلز و اریک هرست۱ به داده های جالبی اشاره می کنند. بین سال های 
۲000 تا ۲0۱۵، میزان اشتغال برای مردان در دهه ۲0 زندگی شان، بدون تحصیالت 
دانشگاهی، از 8۲ درصد به 7۲ درصد کاهش یافت. چنین مردانی اغلب  در خانه 
پدر و مادرشان زندگی می کنند و به اندازه هم ساالن خود تمایلی به ازدواج ندارند. 
بااین حال، آن ها بازی های ویدیویی انجام می دهند. به ازای هر ســاعت که این 
گروه کمتر در محل کار سپری می کنند، زمان صرف شده برای فعالیت های اوقات 
فراغت تا حدود یک ساعت افزایش می یابد و بازی کردن 7۵ درصد از این زمان 
فراغت افزایش یافته را به خود اختصاص می دهد. در همین دوره، بازی ها از نظر 
1. Mark Aguiar, Mark Bils, Kerwin Charles and Erik Hurst
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گرافیکــی و داســتانی پیچیده تــر، مفرح تر و نســبت به ســایر اقــالم لوکس، 
مقرون به صرفه تر شدند. لذت حاصل از این بازی ها ممکن است انگیزه   بعضی ها 
را برای ادامه  اهداف شغلی شان کم کند، یا حتی از بین ببرد، که البته جای تعجب 

ندارد.
هرچند نتیجه گیری قطعی، به درک روشــنی تری در راســتای رابطه علت و 
معلولی نیاز دارد. با این که بازی ها نسبت به اوایل قرن پیشرفت کرده، گزینه های 
بازار کار برای جوانان بدتر شده  است. دستمزد ساعتی، تنظیم شده با تورم، برای 
فارغ التحصیالن جوان دانشــگاه از دهه ۱۹۹0 ثابت مانده، درحالیکه دســتمزد 
فارغ التحصیالن جدید دبیرســتان کاهش داشته است. سهم دانش آموزان جوان 
دبیرستانی و دانشگاهی که مشغول کار یا تحصیل نیستند، افزایش  یافته است. در 
ســال ۲0۱۴ تقریبًا ۱۱درصد فارغ التحصیالن دانشگاه، در مقایسه با ۹ درصد در 

سال ۲00۴ و هشت درصد در سال ۱۹۹۴، بی کار بودند.
سهم فارغ التحصیالن دانشگاهی که در مشاغلی که نیاز به مدرک دانشگاهی 
ندارد، کار می کنند، از بیش از ۳0 درصد در اوایل دهه ۲000، تا حدود ۴۵ درصد 
در دهه بعد افزایش یافت. بحران مالی و رکود اقتصادی برای افراد جوان نســبت 
به جمعیت به  عنوان  یک کل، ســخت تر بود. بــرای افرادی که قادر به یافتن کار 
پرزحمت و تمام وقت )یا اصاًل هر کاری( نیستند، بازی کردن، اغلب راهی برای 
گذراندن اوقات بی کاری ناخواسته آن هاست تا این که عامل بازدارنده کار باشد. 

این امر بیشتر نشانه ای از دیگر مشکالت اقتصادی است تا یک علت.
بازی ها بهتر می شوند و احتمااًل سهم جوانان آمریکایی بی کار و غیرشاغل که 
ترجیح می دهند بــه  جای تمرکز روی حرفه خود، بازی کننــد، هم افزایش پیدا 
می کنــد. الزامًا این چیزی نیســت که بابتش تأســف بخوریــم. بازی ها اغلب 
رضایت بخش و اجتماعی هستند و گذراندن وقت با بازی کردن در خانه می تواند 
جایگزینی برای درگیر شدن در فعالیت های نامطلوب یا ضداجتماعی محسوب 
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شــود. اگر جاذبه کار به  اندازه کافی قوی نباشــد که بر تمایل به بازی غلبه کند، 
اولین واکنش باید این ســوال باشــد که آیا می توان کار بیشتری برای آماده کردن 
جوانان برای شغل های مناسب انجام داد، و مطمئن شویم، زمانی که این جوانان 

وارد نیروی کار می شوند، کاری وجود داشته باشد.

ربات ها در طول روز چه  کارهایی انجام می دهند؟
احتمااًل تابه  حال، چیزی درباره شرکت فانوک۱، بزرگ ترین سازنده ربات های 
صنعتی، نشنیده اید. البته این شانس را دارید که صاحب یک محصول ساخته شده 
به دســت یکی از ۴00هزار ماشین  آن  باشید. این شرکت ژاپنی که در سال ۱۹۵۹ 
تأسیس شد، ربات هایی تولید می کند که برای فورد و تسال، ماشین و برای شرکت 
اپل، قاب های فلزی آیفون را می ســازد. این شرکت از طریق بازوهای مکانیکی 
پرســروصدای ربات های خود که به رنگ زرد روشــن است، خود را از رقبایش 
متمایز می کنــد. کارخانه ها، دفاتر و یونیفرم  کارکنان آن همگی رنگ یکســانی 
دارند. شرکت فانوک پیشتاز بازار پررونق ربات هاست و نشانه ای مبنی بر سستی 
از خود نشان نمی دهد. طبق اعالم فدراسیون بین المللی رباتیک۲ ، میزان فروش 
ربات های صنعتی در سال ۲0۱۵ به میزان ۱۵ درصد رشد داشت. در همین حال، 
درآمدها با ۹ درصد افزایش به ۱۱ میلیارد دالر رســید. در ســال ۲0۱6 درآمد در 
آمریکای شــمالی با ۱۴ درصــد افزایش به ۱.8 میلیارد دالر رســید. تحقیقات 
شرکت مشــاور ِای بی آی۳، نشان داد که فروش این صنعت، سال ۲0۵0 سه برابر 

خواهد شد.
روایت مشهور درباره ربات ها این اســت که آن ها شغل انسان های کارگر را 
می دزدند. مقاله ای که از ســوی دفتر ملی پژوهش اقتصادی ۴چاپ شد، به  طور 
1. FANUC
2. International Federation of Robotics
3. ABI Research
4. National Bureau of Economic Research
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گسترده  از این باور حمایت می کند و تخمین می زند به ازای هر ربات -بیشتر در 
اقتصــاد آمریــکا- اشــتغال ۵.6 کارگر کاهش پیــدا می کند. امــا رابطه بین 
خودکارسازی و اشتغال همیشه ســاده نیست. پیشرفت »ربات های تعاملی«۵، 
یعنی دستگاه های کوچک تر و سازگارتری که برای کار در کنار انسان ها و افزایش 
بهره وری آن ها طراحی  شده اند، تحول مهمی است. بانک بارکلیز6 معتقد است 
بین سال های ۲0۱6 و ۲0۲0 فروش این دستگاه ها بیشتر از ۱0 برابر افزایش خواهد 
داشت. ســازگاری ربات ها بازگرداندن تولید از کشورهای فقیرتر را برای برخی 
تولیدکنندگان در کشورهایی که دستمزد باال دارند، مقرون به صرفه کرده است. در 
سال ۲0۱7 شرکت پوشاک ورزشی آدیداس تولید کفش های مخصوص دویدن را 

در کارخانه های آلمانی متشکل از ربات ها و ۱60 کارگر جدید، شروع کرد.
 شــرکت فانوک برتری خود را قبــول ندارد. این شــرکت در حال کار روی 
ربات هــای باهوش تــر و قابــل تنظیم تــر اســت و در حوزه  هــوش مصنوعی 
ســرمایه گذاری زیادی می کند. تالش های این شــرکت برای انطباق با صنعِت 
به  ســرعت در حال تکامِل رباتیک، حتی در رویکرد جدید این شرکت به رنگ ها 
قابل مشاهده است. هنگامی  که این شرکت از نخستین ربات تعاملی خود به نام 
CR-35iA رونمایی کرد، عالمت تجاری زردرنگ خود را با رنگ سبز جایگزین 

کرده بود.

5. collaborative robots
6. Barclays
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منبع: فدراسیون بین المللی رباتیک 

چرا 5G می تواند هم سریع تر و هم کندتر از تکنولوژی های بی سیم قبلی باشد؟
شعار المپیک می گوید »سریع تر، باالتر، قوی تر«. تنها چیز مطلوب این بود 
که نســل پنجم تکنولوژی بی سیم، به اختصار 5G، نخستین هنرنمایی خود را در 
 5G .بازی های المپیک زمســتانی ۲0۱8 در پیونگ چانگ کره جنوبی اجرا کند
قرار است به  محض توسعه کامل، سرعت بارگذاری حداقل ۲0 گیگابایت بر ثانیه 
)در بهترین حالت 4G تقریبًا نصف این سرعت را می تواندارائه کند( و مدت پاسخ 
)تأخیر( زیر یک میلی ثانیه را ارائه دهد. این به این معناســت که شبکه 5G قادر 
است یک فیلم با کیفیت باال را در دو ثانیه انتقال دهد و به درخواست ها در کمتر 
از یک صــدم ثانیه، مدت زمان الزم برای پلک زدن، پاســخ دهد. البته 5G فقط 

مربوط به ارتباطات بی سیم سریع تر و گسترده تر نیست.
این تکنولوژی هم چنین می تواند انواع خدمات جدید را فعال کند. یک نمونه 
آن، تماشــای آن الین واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده اســت. برای مثال ، در 
بازی های المپیک، بسیاری از شــرکت کنندگان با دوربین های فیلم برداری ۳60 
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درجه دنبال می شدند. در مکان های خاص، طرفداران ورزش می توانستند با زدن 
 5G عینک های واقعیت مجازی، خود را درست وسط بازی قرار دهند. هم چنین
قرار اســت به زنجیره ارتباطی برای اینترنت اشــیا۱ تبدیل شود تا همه  چیز را، از 
تلفن های هوشمند و سنسورهای بی سیم گرفته تا ربات های صنعتی و خودروهای 
خــودران، به یکدیگر وصل  کند. این کار با تکنیکی به نام »برش بندی شــبکه«۲ 
امکان پذیر است که به اپراتورها امکان می دهد شبکه های سفارشی ایجاد کنند که 
به هر مجموعه ای از دســتگاه ها دقیقًا آن نــوع ارتباطی را می دهد که برای انجام 

وظیفه ای خاص نیاز دارد.
با وجود تطبیق پذیری، مشــخص نیست 5G چقدر ســریع کارش را شروع 
خواهــد کرد. بزرگ ترین مانــع، اقتصادی خواهد بود. انجمن ســامانه جهانی 
ارتباطات ســیار۳ در ســال ۲0۱7 از 7۵0 مدیر مخابراتی دربــاره بارزترین مانع 
ارائه5G ســؤال کرد. بیش از نیمی از آن ها به فقدان چهارچوب تجاری مشخص 
اشــاره کردند. شاید همیشــه مردم خواستار پهنای باند بیشــتر باشند، اما مایل 
نیســتند پول بیشــتری بابت آن بپردازند؛ نگرشــی که حتی فریِب جذاب ترین 
برنامه های واقعیت مجازی هم ممکن نیســت بتواند آن را تغییر دهد. به عالوه، 
ســاخت شــبکه های 5G ارزان نخواهد بود. از آن جا کــه آن ها در فرکانس های 
رادیویی باال عمل می کنند، شبکه های 5G به آنتن، ایستگاه های پایه و کابل های 

فیبر نوری بیشتری نیاز خواهند داشت.
 5G اگرچه این کار می تواند اطالعات را ســریع تر بفرســتد، امــا تکنولوژی
به کندی از راه خواهد رسید. تحلیل گران انتظار دارند اپراتورهای شبکه، 5G را با 
سرعت کمتری نسبت به نسل قبلی بی سیم و فقط در جاهایی که معقول و منطقی 

۱. اینترنت اشیا )Internet of Objects یا به اختصار IOT( به  طور کلی، به بسیاری از چیزها شامل اشیا و وسایل محیط پیرامونمان 
اشاره دارد که به شبکه اینترنت متصل شده و با اپلیکیشن های موجود در تلفن های هوشمند و تبلت قابل کنترل و مدیریت هستند.

2. network slicing
3. GSMA
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به نظر می رســد، راه اندازی کننــد. در ابتدا، برخی از این فــن آوری برای ایجاد 
ارتباطات بی سیم ثابت مافوق سرعت، بین آنتن های ثابت استفاده خواهند کرد که 
دشواری کمتری دارد. برخی دیگر ممکن است با استفاده از 5G از گستره ای که 
در حال حاضر در اختیار دارند، حداکثر استفاده را ببرند. درحالی که سایرین روی 
ساخت شبکه 5G برای خدمات رسانی به شــهرهای پرجمعیت تمرکز خواهند 
داشت. به  عبارت دیگر، مســیر 5G احتمااًل شبیه 3G است که اوایل دهه ۲000 
راه اندازی شــد. تالش های 3G ناکام ماند تا این که بعد از آن دهه، »اپلیکیشــن 
قاتل«۱ خود را به واســطه تلفن هوشــمند پیدا کرد، و تنها به وسیله 4G بود که 
شــبکه های تلفن همراه واقعًا به وعده های 3G مانند امکان تماشای ویدیوهای 
پخــش آن الین، عمل کردند. در حقیقت، به منظور به دســت آوردن مزایایی که 

برای 6G وعده داده  شده است، شاید مردم باید منتظر 6G باشند.

در بسیاری از نقاط آفریقای سیاه، تلفن  همراه  رایج تر از برق است
یک دهه بعد از این که تلفن های  همراه در آفریقا شروع به گسترش کردند، در 
فقیرترین کشــورهای این قاره هم فراگیر شدند. در سال ۲0۱6، دوپنجم مردم در 
کشورهای جنوب صحرای آفریقا تلفن همراه داشتند. گسترش سریع آن ها همه 
نوع احتمالی را در هم شکسته است. در بیشتر کشورهای آفریقایی، کمتر از نیمی 
از جمعیت به برق دسترســی دارند. در یک  ســوم این کشورها، دسترسی به برق 
کمتر از یک  چهارم است. در عین حال، در بیشتر مناطق این قاره افرادی که تلفن 
همراه دارند، بیشــتر از کسانی هستند که برق  دارند؛ با وجود این واقعیت که این 
افراد برای دریافت یک ســیگنال و شارژ مجدد باتری تلفن های خود، مجبورند 

مایل ها راه بروند. 
۱. اپلیکیشن کشنده یا قاتل )Killer Application یا به اختصار Killer App( به نرم افزارهایی اطالق می شود که محدود به یک پلتفرم 
خاص اســت و به دلیل جذابیت و محبوبیت باال یا نیاز شدید کاربران به آن نرم افزار، باعث می شود پلتفرم مربوطه با اقبال بسیار باالیی 

روبه رو شود.
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تلفن های همراه زندگی صدها میلیون نفر را که برای آن ها نخســتین و اغلب 
تنها راه برقراری ارتباط با دنیای خارج بود، متحول کرده اســت. آن ها این امکان 
را برای کشــورهای فقیرتر فراهم کرده اند که از داشــتن تلفن ثابت فراتر بروند. 
خدمات پرداخت با موبایل که به مردم این امکان را می دهد پول نقد را مستقیم از 
تلفن های خود ارسال کنند، در واقع، حساب های بانکی شخصی ایجاد کرده اند 
که مردم می توانند آن را در جیب خود حمل کنند. تخمین زده می شود که سیستم 
پرداخت با موبایل ام-پســا، بین ســال های ۲008 تا ۲0۱۴، به تنهایی حدود دو 
درصد از خانوارهای کنیایی را از فقر نجات داده است. تکنولوژی نمی تواند همه 

مشکالت آفریقا را حل کند، اما می تواند به برخی از آن ها کمک کند.
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منبع: آژانس بین المللی انرژی؛ انجمن سامانه جهانی ارتباطات سیار
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چرا خودروهای خودران بیشتر اشتراکی خواهند بود، نه شخصی؟
چه زمانی می توانید خودروی بدون راننده بخرید که در هر جایی کار کند؟ این 
سؤال معمواًل شامل سه فرضیه اســت: وسایل نقلیه خودکار۱ شبیه خودروهای 
معمولی خواهند بود؛ مردم آن ها را خواهنــد خرید؛ این خودروها توانایی این را 
خواهند داشت که در هر شرایطی، در همه جاده ها کار کنند. ممکن است هر سه 
فرضیه غلط باشد. با این که خودروهای آزمایشی امروزی نسخه های تغییریافته ای 
از خودروهای معمولی هســتند، بــا فرمان هایی که به طرز عجیبی خودشــان 
می چرخند، خودروهای خودکار آینده هیچ فرمان و پدالی نخواهند داشــت و در 
انواع اندازه ها  و شــکل ها به بازار می آیند. اتاقک هایی با ظرفیت حمل شش یا 
هشــت نفر می تواند مؤثرترین طرح از آب دربیاید. به  جای این که در همه  جا کار 
کنند، این اتاقک ها در ابتدا، از لحاظ جغرافیایی، در مناطق شــهری محدود و 
خوش نقشه کار می کنند و هر وقت نیاز باشد که از سرویس های تاکسی آن الین۲ 
استفاده شود، از آن ها دعوت می شــود به  عنوان تاکسی های رباتیک۳ مشارکت 
کنند. نخســتین وسیله نقلیه خودکاری که سوار می شوید، بنا به تلفیقی از دالیل 
اقتصادی و فنی، به صورت اشــتراکی خواهد بود و مالکیت شــخصی نخواهد 
داشــت. فن آوری الزم برای رسیدن به چنین وسایل نقلیه ای هنوز تکمیل نشده، 
اما در دهه گذشــته پیشرفت بســیار زیادی داشته و در محیط های شهری نسبتًا 
یک دست با شرایط آب وهوایی خوب، در آستانه کار کردن هستند. این امر توضیح 
می دهد که چرا شهر فینیکس ایالت آریزونا، مکانی محبوب برای آزمایش وسایل 
نقلیه خودکار است. وایمو۴، شرکت خودروهای خودران از زیرمجموعه گوگل، 
امیدوار اســت تا سال ۲0۱8 خدمات تاکســی رباتیک را بر اساس مینی ون های 
1. autonomous vehicles (AVs)
2. ride-hailing
3. robotaxis
4. Waymo
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کرایسلر پاســیفیکا۱، در آن جا راه اندازی کند. در ســال های آتی، سایر خدمات 
تاکسی های خودران در شهرهای دیگر ظاهر خواهند شد و مناطق تحت پوشش 
آن ها، به  مرور زمان گسترش پیدا می کند. به  کارگیری مقدماتی وسایل نقلیه بدون 
راننده، به  عنوان تاکســی های خودران، به نظر منطقی می رســد، به این دلیل که 
آن ها تنها به کار در منطقه ای خــاص نیاز دارند، و این که حس گرهایی برای این 
وســایل نقلیه کاماًل خودران نیاز اســت که محیط پیرامون خــود را درک کنند و 
تشخیص دهند چگونه واکنش نشان دهند، که این در حال حاضر، بیشتر از خود 
وســیله نقلیه هزینه دارد. هر چند این برای تاکســی های خودران اشــتراکی که 
چندین ساعت در روز مورد اســتفاده قرار می گیرند و تولید درآمد خواهند کرد، 
مشکل کوچک تری است. )در مقابل، ماشین های شخصی به طور متوسط فقط 

حدود پنج درصد از این زمان، مورد استفاده قرار می گیرند.( 
بنابراین اقتصاد و واقع بینی حکم می کند وســایل نقلیه خودکار کارشان را به  
عنوان تاکسی های رباتیک اشتراکی شروع کنند. درنهایت، شاید تا سال ۲0۳0 یا 
بیشــتر، هزینه های این حس گرها کاهش پیدا کنند و خرید وسیله نقلیه خودران 
شــخصی خودتان، دیگر به این اندازه گران نباشد. پس این سؤال مطرح است که 
آیا شــما می خواهید چنین خودرویی داشته باشــید؟ برای کسانی که در شهرها 
زندگــی می کنند، تاکســی های خــودران می توانند جایگزین خیلــی ارزان تر و 
مناسب تری برای مالکیت خودرو باشند. تحلیل گران بانک یو بی اس۲ معتقدند در 
حال حاضر، سفر کردن با اوبر۳ یا هر سرویس تاکسی آن الین دیگر حدود ۲.۵0 
دالر بــه ازای هر یک مایل هزینــه دارد؛ اما با کنار گذاشــتن راننده، این هزینه 
می تواند به 0.70 درصد دالر به ازای هر مایل کاهش پیدا کند. این مقدار کمتر از 
۱.۲0 دالر برای هر مایل است که به  طور متوسط بابت راندن خودروی شخصی 

1. Chrysler Pacifica
2. UBS Bank
3. Uber
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هزینه دارد )زمانی که ســوخت، بیمه، تعمیرات و هزینه های دیگر در نظر گرفته 
شــود(. بنابراین، اگر تاکسی های خودران واقعًا همان گونه که تبلیغ شده اند، کار 
کنند، بسیاری از شهرنشینان می توانند از دست خودروهای خود خالص شوند و 
هزاران دالر در سال پس انداز کنند. یو بی اس پیش بینی می کند که تا سال ۲0۳۵، 
80 درصد از مردم از تاکســی های رباتیک در شــهرهایی که این تاکسی ها قابل 
دسترس هستند، استفاده می کنند و مالکیت خودروی شهری تا 70 درصد کاهش 

می یابد.
شکی نیســت که برخی افراد هنوز می خواهند صاحب خودرو باشند و یک 
خودروی خودکار می خرند. اما، یو بی اس پیش بینی می کند که تعداد کل وسایل 
نقلیه قابل  استفاده به حدود نصف میزان فعلی خود کاهش پیدا می کند و تا سال 
۲0۵0 این وسیله نقلیه تقریبًا به  طور مساوی بین تاکسی های رباتیک و خودروهای 
خودران با مالکیت خصوصی تقســیم می شود. تاکسی های رباتیک که تقریبًا به 
طور دائم اســتفاده می شوند، اکثر قریب به  اتفاق مسافت های طی شده را به خود 
اختصاص می دهند. با کمتر شــدن وسایل نقلیه شخصی که نیاز به پارک کردن 
دارند، بخش وسیعی از زمین هایی که در حال حاضر برای پارکینگ به هدر رفته 
است، برای مصارف دیگری مانند مسکن قابل استفاده می شوند. همان کاری که 
خودروها در قرن بیستم انجام دادند، وسایل نقلیه خودکار، خرده فروشی و تغییر 
شکل شهرها را بازتعریف می کنند و شــکل جدیدی از حمل ونقل آسان را ارائه 
می دهند. همانند خودروها که باعث مرگ های جاده ای، آلودگی و ترافیک های 
سنگین می شوند، احتمااًل پیامدهای  پیش بینی ناپذیر )و ناخوشایند( برای جامعه 
از طرف این وسایل نقلیه خودکار، مانند از بین رفتن حریم خصوصی و پتانسیل 
استفاده از آن ها به  عنوان وسیله کنترل جامعه، وجود دارد. حذف کردن اسب از 
درشــکه، تغییری به ظاهر ساده بود که اثرات گسترده ای داشت. به همین ترتیب، 
موضوع این وســایل نقلیه خودکار خیلی بیشــتر از بی نیاز شدن از راننده است و 
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تأثیر زیاد آن ها، در نتیجه این واقعیت اســت که این خودروها بیشــتر به صورت 
اشتراکی استفاده خواهند شد تا این که خودروهایی شخصی باشند.

چگونه سرویس های تاکسی آن الین منجر به کاهش رانندگی در حالت مستی 
می شود؟

خشونت مسلحانه در آمریکا توجه بسیاری را به خود جلب می کند، اما خودروها 
افراد بیشــتری را به کشــتن می دهند. در ســال حدود ۴0هزار نفر در جاده های 
آمریکا می میرند، که رقمی بیشتر از مرگ  ومیر ناشی از اسلحه ها ی گرم است )که 
دوسوم آن خودکشی هســتند، نه قتل(. میزان مرگ ناشی از حوادث رانندگی در 
آمریــکا، حدود ۱۲ مورد در هر ۱00هزار نفر، یعنی بیش از دو برابر اروپای غربی 
اســت. با توجه به این که ایاالت  متحده یک کشور وسیع و بزرگ است که اساسًا 
حول اتومبیل طراحی شــده است، تلفات وحشتناک مرگ و میر ناشی از وسایل 
نقلیه موتوری، به شدت اجتناب ناپذیر است. اما یک  سوم این مرگ  ومیرها مربوط 
به رانندگانی است که نوشــیدنی الکلی مصرف کرده بودند که در حقیقت، نشان 
می دهــد فضای قابل توجهی برای بهبود وجود دارد. در واقع، به نظر می رســد 
ظهور سرویس های تاکسی آن الین۱، مانند اوبر۲ و لیفت۳ تأثیر خوشایندی روی 

امنیت جاده ها دارد.
 بر اساس مقاله ای از جســیکا لین  ِپک از مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
شهری نیویورک۴، ورود اوبر به شهر نیویورک، ممکن است به کاهش ۲۵ تا ۳۵ 
درصدی حوادث رانندگی ناشی از مصرف الکل کمک کرده باشد، به این دلیل که 
مردم بعد از گذراندن ساعتی از شب در رستوران  یا سینما، برای بازگشت به خانه 

۱. سرویس های تاکسی آن الین، مانند اسنپ، برنامه هایی برای گوشی های هوشمند هستند که مسافران را با راننده مرتبط می سازند، به 
 نوعی که مشتریان می توانند به  وسیله آن تقاضای سواری کرده و موقعیت راننده  خود را ردیابی  کنند. 

2. Uber
3. Lyft
4. Jessica Lynn Peck of the Graduate Centre at the City University of New York
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به  جای این که خودشان رانندگی کنند، ترجیح می دهند به  صورت آن الین تاکسی 
بگیرند. اوبر برای نخستین  بار در ماه می  ۲0۱۱ در شهر نیویورک آغاز به کار کرد، 
اما در شهرهای دیگر ایالت نیویورک گسترش نیافت. این مطالعه از این موضوع 
به  عنوان  یک آزمایش طبیعی اســتفاده می کند. خانم ِپــک برای کنترل عوامل 
غیرمرتبط با شروع کار اوبر، مانند شرایط آب وهوایی ناسازگار، میزان تصادف را 
در پنج بخش نیویورک نســبت به بخش هایی که اوبر در آن جا حضور نداشــت، 
مقایسه می کند و آن هایی را که قبل از سال ۲0۱۱، مشابه ترین میزان تراکم جمعیت 
و نرخ رانندگی در حالت مســتی را داشــتند، انتخاب می کند. چهار بخشی که 
خیلی ســریع اوبر را پذیرفتند- منهتن، بروکلین، کویینز و برانکس- نســبت به 
بخش های مشابه، همگی شاهد کاهش تصادفات ناشی از مصرف الکل بودند. 
در مقابل، در اســَتِتن آیلند، جایی که اوبر با سرعت کمتری رواج پیدا کرد، چنین 
کاهشی دیده نشد. سرویس های تاکسی آن الین را نباید صرفًا برای جلوگیری از 
رانندگی در حالت مستی انتخاب کرد، اما هر کاهشی ارزش تقدیر کردن را دارد.
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تاکسی های با ارزش
تصادفات ناشی از مصرف الکل در شهر نیویورک

تفاوت* در تعداد تصادفات در بخش های ایالت کالیفرنیا، در مقایسه با شهرستان های مشابه
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منبع: »رانندگی در حالت مستی در شهر نیویورک، پس از آغاز به کار اوبر«، جی. ِال. ِپک، 2017
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واقعیت افزوده چیست؟
اکثر افراد تاکنون درباره واقعیت مجازی شــنیده اند. شــرکت های فن آوری 
بســیار بزرگ، از گوگل گرفته تا سامسونگ و سونی، امیدوارند واقعیت مجازی۱ 
موفقیت بزرگ بعدی در لوازم برقی باشــد، هر چند این پدیده نتوانســته است از 
جایگاه تخصصی خود خارج شــود. فن آوری مشــابه نزدیک آن، یعنی واقعیت 
افزوده۲، شناخته شده نیست. بااین حال، وقتی صحبت از واقعیت افزوده می شود، 
بســیاری از مردم فکر می کنند می تواند تأثیر بســیار زیادتری نسبت به واقعیت 

مجازی داشته باشد. واقعیت افزوده دقیقًا چیست؟
نخســتین چیزی که باید بدانیم، این اســت که »واقعیت« بسته به این که در 
مورد چه فن آوری ای صحبت می کنیم، به معنای دو چیز کاماًل متفاوت اســت. 
هدف واقعیت مجازی ایجاد واقعیت ســاختگی چندبعدی اســت؛ شبیه سازی 
کامپیوتری باورپذیر از جهان تا کاربران آن را کشف کنند. از سوی دیگر، واقعیت 
افــزوده، از واقعیت »حقیقی« جدا نیســت و از کامپیوترهــا برای اضافه کردن 
الیه هایــی از اطالعات مفید و جالب  توجه به آن، اســتفاده می شــود. این ایده 
جدیدی نیســت. نســل اولیه واقعیت افزوده، از دهه ۱۹۵0 آغاز شد که شامل 
نمایش گرهای ســرباال )فرانما(۳ بود که روی جت های جنگی نصب  شده بود و 
اطالعات مربوط به  ســرعت هوا، جهت حرکت و موارد مشابه را مستقیمًا روی 
شیشــه کابین خلبان نشان می داد. بسیاری از مردم از طریق تلفن های هوشمند، 
نسخه های پیشــرفته تری را تجربه کرد ه اند. اســنپ چت۴، اپلیکیشن پیام رسانی 
اســت که به  خاطر توانایی در دست کاری عکس چهره  و اضافه کردن گوش های 
خرگوشی، کاله بیس بال، سبیل های عجیب و غیره به چهره افراد، معروف است. 
1. virtual reality (VR)
2. augmented reality (AR)
3. heads-up displays (HUD)
4. Snapchat
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پوِکمون گو۱، بازی محبوبی در تلفن های هوشمند است که از واقعیت افزوده برای 
اضافــه کردن مخلوقــات مجازی در دنیای واقعی اســتفاده می کنــد. کاربران 
اپلیکیشن ترجمه گر گوگل می توانند تلفن های خود را به سمت تابلوهای خیابان ها 
و منو هایی که به زبان خارجی نوشته  شده اند، بگیرند و شاهد ترجمه جادویی آن 

متن به زبان مادری خود باشند.
 طرفداران واقعیت افــزوده می خواهند پا را از این فراتر بگذارند. هدف آن ها 
توسعه »عینک های هوشمندی« است که می توانند تصاویری سه بعدی در میدان 
دید کاربر قرار  دهند که کاماًل درآمیخته با دنیای واقعی به نظر می رسد. در حال 
حاضر، شــرکتی که بیشترین پیشرفت را داشــته، مایکروسافت است. هدست 
هولولنز۲ این شــرکت کامپیوتر کاملی است که از مجموعه ای از حس گرها برای 
ساخت یک مدل سه بعدی از دنیای اطراف استفاده می کند. این هدست می تواند 
هر کاری، از قرار دادن بلوک های بازی مجازی ماینکرفت۳ روی میز آشــپزخانه 
گرفته تا تولید جســد های مجازی برای مطالعه دانشجویان کالبدشناسی، انجام 
دهــد. شــرکت های دیگر نیز به ایــن کار عالقه مندند. شــرکت مجیک لیپ۴، 
استارت آپی مستقر در فلوریدا، ۲.۳ میلیارد دالر سرمایه گذاری برای توسعه یک 
تکنولوژی مشــابه جذب کرده اســت. فیس بوک که شــرکت واقعیت مجازی 
اوکولوس۵ را به مبلغ دومیلیارد دالر در ســال ۲0۱۴ خریداری کرد، هدف نهایی 
خود را تولید مجموعه ای از عینک هایی که می توانند واقعیت مجازی و واقعیت 

افزوده را هم زمان اجرا کنند، بیان کرد.
 این شــرکت فعاًل راه  درازی در پیش دارد. هولولنز تحسین برانگیز است، اما 
فقط تجســم اولیه ای از این فن آوری است که می توان انتظار داشت در سال  های 

1. Pokemon Go
2. HoloLens
3. Minecraft
4. Magic Leap
5. Oculus
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آتی به سرعت پیشرفت کند، درست مانند تلفن های همراه شبیه به آجر دهه ۱۹80، 
که به تلفن های هوشــمند امروزی تبدیل شــدند. برای این که واقعیت افزوده به 
 عنوان تکنولوژی مصرفی پیشرفت کند، مخترعان باید مسائل مهم تر از مشکالت 
فنی را حل کنند. عوامل اجتماعی نیز اهمیت دارند. اگر شما در حال صحبت با 
شخصی هستید و یک پیام متنی در حوزه دید شما ظاهر شود، چه رفتاری مناسب 
است؟ آیا استفاده از عینک های هوشمند سر میز شام یا در جلسه ها بی احترامی 
تلقی می شــود؟ بســیاری از تحلیل گران فن آوری فکر می کننــد واقعیت افزوده 
نخســتین پیــش روی خود را از محل کار شــروع خواهد کــرد؛ جایی که عرف 
اجتماعی اهمیتی ندارد. برای مثال، عینک  هوشمند می تواند به یک تکنیسین در 
تشــخیص اجزایی که باید تعویض شود، کمک کند، یا به جراح تصویری ذهنی 
بدهد تا بتواند درون بدن بیمار را در حین جراحی ببیند. واقعیت مجازی به شما 
اجازه می دهد در دنیایی متفاوت محو شــوید. اما از آن جا که واقعیت افزوده در 
دنیای واقعی اســتفاده می شــود، می تواند مزایای بیشــتر و نیز به  احتمال  زیاد، 

عواقب اجتماعی غیرمنتظره ای داشته باشد.

چرا هنوز هم در انتظار آسانسور فضایی هستیم؟
بــرای دهه ها، مهندســان و نویســندگان محتــوای علمی-تخیلی، رویای 
باالبر هایی را در ســر می پرورانند که قادر است هر چیزی را از سطح زمین وارد 
مدار کند. کنســتانتین تسیولکوفســکی6، دانشمند روســی، این ایده را در سال 
۱8۹۵ با الهام از برج ایفل ارائه داد و در ســال ۱۹7۹ آرتور ســی .کالرک7 رمان 
»چشمه های بهشت« را در مورد ســاخت این آسانسورهای فضایی نوشت. در 
سال های اخیر، به  واسطه شرکت فن آوری های اکتشاف فضایی ِاسِپیس ِاکس8 و 
6. Konstantin Tsiolkovsky
7. Arthur C. Clarke

8. شرکت فن آوری های اکتشاف فضایی یا اسپیس اکس)SpaceX( ، یک شرکت تولیدکننده محصوالت صنایع هوافضایی تجاری در آمریکاست.
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دیگر شرکت های فضاپیمایی خصوصی، هزینه پرتاب موشک کاهش  یافته است. 
هر پرتاب فالکن ِهوی۱ یا فالکن سنگین، قدرتمندترین راکت کاربردی امروزی، 
حدود ۹0 میلیون دالر هزینه دارد. البته اگر ساختن یکی از این آسانسور ها ممکن 
بود، فرستادن ماهواره ها، کاوش گر های فضایی و حتی آدم ها به داخل مدار با یک 
آسانســور غول پیکر، می توانســت ارزان تر، مطمئن تر و متمدنانه تر از استفاده از 

آتش بازی های عظیم باشد. متأسفانه چالش های فنی، کار را دشوار می کند.
ایده اصلی آسانســور فضایی۲ این اســت که یک کابل ثابت از نقطه ای روی 
خط استوای زمین تا یک ایستگاه فضایی دقیقًا باالی خط استوا و روی کمربند 
کالرک، راه اندازی شــود )یعنــی در ارتفاع ۳6هزار کیلومتری(. اجســام در آن 
ارتفاع، یک  بــار در روز به دور کره زمین می چرخند. بنابراین، ویژگی های مورد 
نیاز برای شــناور ماندن باالی یک نقطه ثابت روی سطح زمین را دارند. وسایل 
نقلیه حمل بار می تواننــد روی این کابل باال و پایین بروند. آن ها برای باال رفتن 
نیاز به نیرو دارند، اما می توانند زمانی  که نیروی گرانش در مســیر پایین آمدن به 
آن ها کمک می کند، انرژی را پس بگیرند. این وسایل نقلیه باید برای حمل افراد، 
بسیار بزرگ باشند؛ حتی اگر با سرعت ۵00 کیلومتر بر ساعت هم حرکت کنند، 
سفر در هر مسیر سه روز طول خواهد کشید. عالوه بر این، ساختن یک  راه آهن 
پرسرعت به طول ۳6هزار کیلومتر روی زمین به  اندازه کافی سخت خواهد بود. 

بنابراین، ساختن یک  راه عمودی به سمت فضا، بسیار دشوارتر هم خواهد بود.
مانع اصلی این است که هیچ ماده شناخته  شده ای، ترکیبی از سبکی و مقاومت 
مورد نیاز بــرای اینکه کابل وزن خود را تحمل کند، وجــود ندارد. نانولوله های 
کربنی۳ بــه  عنوان  یک احتمــال، نظرها را به خود جلب کرده  اســت، اما فقط 
یک دهم نســبت نیرو به وزن الزم را دارند و نمی توان آن ها را به  صورت رشته  هایی 

1. Falcon Heavy
2. space elevator
3. Carbon nanotubes
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که طول آن ها بیشتر از چند سانتی متر است، درآورد، چه برسد به هزاران کیلومتر. 
ممکن است شکل کم نظیر دیگری از کربن، یعنی نانو رشته های الماس۴،  مقاوم تر 
باشــند، اما، خواص آن ها هنوز به درســتی شناخته نشده اســت. حتی اگر ماده 
مناسبی پیدا شــود، بخشــی از کابل  که در اتمســفر قرار دارد، تابع اختالالت 
آب وهوایی اســت و باال و پایین رفتن وســایل نقلیه می تواند موجب نوســانات 
خطرناکی شــود. ممکن است اتصال آن به یک ســکوی دریاپیمای قابل حمل 
کمک کند، اما ثابت نگه  داشتن کابل، هم چنان کار بسیار دشواری است. نگرانی 
دیگر در مورد برخوردهاســت؛ در مدار زمین، هزاران ماهواره و اجسام دیگر از 
ارتفاع حدودی دوهزار کیلومتری، به ســمت باال وجود دارند. هر گونه ضربه ای 

به کابل می تواند منجر به بروز فاجعه شود.
آن ها که به آسانســور فضایی اعتقاد راســخ دارند، همچنان در جســتجوی 
راه هایی برای حل این مشــکالت هســتند، اما، ممکن است این مشکالت قابل 
حل نباشــند. بااین  حــال، احتمااًل این طرح به  خاطر ظرافت و ســادگی از بین 
نمی رود. شاید این رویا تحقق پیدا کند، اما نه روی کره زمین. ساخت آسانسور 
فضایی بین ســطح ماه و مــدار پیرامون آن )برای نقل  و انتقــال چیزهایی مانند 
گردشگران به منظور بازدید یا مواد استخراج شده روی ماه( به دلیل نیروی گرانشی 
ضعیف تر و نبود اتمسفر بسیار آسان تر خواهد بود. بااین حال، هر کسی که امیدوار 
اســت ســوار بر آسانســور فضایی وارد مدار زمین  شــود، با انتظاری طوالنی 

روبه روست.

چگونه ستاره شناسان نخستین سیارک بین ستاره ای را کشف کردند؟
در نوزدهم اکتبر ســال ۲0۱7، راب وریک۵ از دانشــگاه  هاوایی، چیز تقریبًا 

4. Diamond nanothreads
5. Rob Weryk



کنجکاوی موشکافانه 200

عجیبی دید. در تصاویری که با تلسکوپ Pan-STARRS 1 که روی آتش فشان 
 هالئاکاال۱ قرار دارد، تهیه شد، او یک جسم کم نور را شناسایی کرد که با سرعت 
عجیبی حرکت می کرد، و به این نتیجه رســید که این شیء نمی تواند از منظومه 
شمسی زمین نشأت گرفته باشد. این جسم، با سرعت بیش از ۲۵ کیلومتر بر ثانیه 
در حال حرکت بود و ســریع تر از آن بود که یک مدار بســته و بیضی شــکل دور 
خورشید داشته باشد. ســرعت آن  هم نمی توانست نتیجه ضربه گرانشی اضافی 
باشــد که از برخورد با یک سیاره به  وجود می آید، چون این جسم دقیقًا از باالی 
صفحه دایره البروج۲ که مدار همه سیاره های خورشید در نزدیکی آن قرار دارند، 
وارد شد. در واقع، پس از چرخش در اطراف خورشید، قبل از این که با سرعت 
بــه باالی صفحه دایره  البروج برگردد، با فاصله حدود ۲۵ میلیون کیلومتر از زیر 
زمین عبور کرد. مشــاهدات تلســکوپ های دیگر تأیید کرد که جسمی که دکتر 
وریک دیده بود، نخســتین جســِم خارج از منظومه شمســی است که از سوی 

ستاره شناسان در داخل منظومه شمسی خودمان کشف شده است.
این جســم در ابتــدا به  عنوان  یک ســتاره دنباله دار۳ طبقه بنــدی و درنتیجه 
C/2017 U1 نام گذاری شــد )C مخفف دنباله دار اســت(. اما این جسم فاقد 

دنباله گاز و غباری بود که صخره های یخی این چنینی، هنگام نزدیک شــدن به 
خورشــید تولید می کنند. عالوه بر این، تجربه و تحلیل نوری که از آن منعکس 
می شد، نشــان داد که سطح آن ســرخ رنگ و بیشتر متشــکل از سنگ است. 
بنابراین، اول به  عنوان  یک سیارک۴، با نام A/2017 U1 طبقه بندی مجدد شد. 
بعد از آن، زمانی که منشأ بین ستاره ای آن قطعی شد، به 1I/2017 U1 تغییر نام 
داد. هم چنین اســمی مرتبط هم به آن داده شــد؛ اوموآموا۵ که در زبان   هاوایی به 

1. Haleakala
2. elliptical orbit
3. comet
4. asteroid
5. Oumuamua
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معنای »پیشتاز« است. اندازه گیری درخشــندگی آن نشان می دهد یک جرم به 
شــکل سیگار برگ، با ۲۳0 متر طول و ۳۵ متر عرض و در حال چرخش است. 
طبیعت ســنگی آن گیج کننده اســت. دنباله دارها در محیط ســرد منظومه های 
خورشیدی دور شکل می گیرند. سیارک ها داخل چنین منظومه هایی قرار دارند 
جایــی که  هر نوع مواد فّرار به وســیله گرمای ســتاره های اصلی به بیرون رانده 
می شــوند. مدل های آرایش سیاره ای نشــان می دهد به  احتمال  زیاد جسم های 
بین ستاره ای همان دنباله دار ها باشند، زیرا آن ها راحت تر از سیارک ها می توانند از 

مدار خود بیرون رانده شوند. 
یکــی از توضیحات احتمالی این اســت که طــی هزاران ســال، زمانی  که 
1I/2017 U1 میان ستارگان سفر می کرد، ممکن است پرتوهای کیهانی، مواد 

شــیمیایی مواد فّرار را که انتظار می رود یک ستاره دنباله دار را به ترکیبات پایدارتر 
تبدیل کند، دگرگون کرده اند. مورد دیگر این است که خورشید نخستین ستاره ای 
نیســت که روی 1I/2017 U1 تغییر ایجاد کرده است و مواد فّرار آن به واسطه 
برخوردهای ســتاره ای قبلی زدوده شده اند. یا در واقع می تواند این طور باشد که 
این شــیء در ابتدا یک ســنگ بوده و شــاید زمانی قبل از این کــه با برخورد با 
سیاره ای مانند مشــتری از مدار خارج شود، به دور ســتاره اصلی خود، مشابه 

کمربند سیارکی منظومه شمسی  ما، می چرخیده است. 
پــس چرا قباًل چیــزی مانند 1I/2017 U1 دیده نشــده بــود؟ نظریه های 
شکل گیری سیاره6 نشان می دهد که به  طور منطقی، چنین جسم هایی باید قابل 
 رؤیت باشند. شــاید این تئوری ها اشتباه هستند. یا ممکن است این گردشگران 
 1I/2017 U1 ،بین ســتاره ای، در گذشته نادیده گرفته شده اند و در حال حاضر
الهام بخش بســیاری از چنین مشــاهده هایی در آینده خواهد بود. متأسفانه این 
جســم ممکن است برای ستاره شناســان، به  اندازه کافی قابل مشاهده نباشد تا 
6. Planet formation theories
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چنین مســائلی قاطعانه حل شوند. در حال حاضر، این جسم در حال حرکت از 
منظومه شمســی به سمت صورت فلکی اسب بال دار )با سرعت ۴۴ کیلومتر در 
هر ثانیه( است. عدم اطمینان در محاسبه مسیر آن، می تواند به این معنا باشد که 
مبــدأ و مقصد دقیــق آن به صورت یــک راز باقی می ماند. اما در مورد منشــأ 

بین ستاره ای آن شکی نیست.

چرا هواپیماهای بدون سرنشین می توانند بیشتر از پرندگان برای هواپیما ها ایجاد 
خطر کنند؟

»معجــزه در  هادســون«- فرود اضطــراری موفقیت آمیــز هواپیمای جت 
مسافربری شرکت یوِاس ِایرِویز در رودخانه  هادسون نیویورک در سال ۲00۹ پس 
از برخورد با یک دســته از غاز ها- دو چیز را به مسافران دائمی هواپیما آموخت. 
اول این که، واقعًا درست همان طور که در کارت های امنیتی پشت صندلی ها نشان 
داده  شــده است، امکان فرود هواپیما روی آب )الاقل برای جت های کوچک و 
باریــک( وجــود دارد. دوم و نگران کننده تر این که، این حادثه نشــان داد چقدر 
پرندگان می توانند برای هواپیما خطرناک باشــند، به خصوص زمانی که به داخل 
موتور ها کشیده می شوند. انتظار این است که موتورهای هواپیما طوری طراحی  
شده باشند که فشار ناشی از پرندگان را تحمل کنند. از دهه ۱۹۵0 در آزمایش های 
ایمنــی، مرغ ها را با اســتفاده از تفنگ های بزرگ به ســمت موتورهای هواپیما 
شــلیک کرده اند. اخیرًا ســؤال دیگری مطرح شده اســت؛ این که اگر پرندگان 
می توانند بســیار خطرناک باشند، هواپیمای بدون سرنشــین )پهپادها(۱ چقدر 

خطرناک اند؟
تحقیقات جدید نشان می دهد وسایل پروازی کوچک بدون سرنشین، نسبت 
به پرندگان با ســرعت برخورد مشــابه و حتی با وزن یکســان، می توانند آسیب 
1. unmanned aerial vehicles (UAVs)
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بیشــتری برسانند. در این مطالعه که از سوی اتاق فکر اتحاد برای ایمنی سیستم 
ســامانه های هوایی بدون سرنشــین۲ در ارتباط با تعالی پژوهش منتشر شد، از 
شبیه ســازی کامپیوتری، برای بررســی تأثیر برخوردهای پرنــدگان و پهپادها با 
هواپیماها، در بیش از ۱80 وضعیت محتمل استفاده شد. پژوهش گران دریافتند 
که مواد ســخت و متراکم پهپادها از جمله فلز، پالســتیک و باتری های لیتیوم، 
بیشــتر از بدن نســبتًا نرم پرندگان می تواند هواپیما را در معرض خطر قرار دهد. 
کران ِدسوزا۳، یکی از نویسندگان، می گوید در هر وضعیت برخورد با یک پهپاد، 
الاقل یک خســارت جزئی وجود داشت و گاهی اوقات وضعیت خیلی شدیدتر 
بود. در یک مــورد، محققان پی بردند که اگر یک هواپیمای بدون سرنشــین با 
پره هــای پروانه یک هواپیما، زمانی  که در باالترین ســرعت خود عمل می کند، 

برخورد کند، پره ها خرد می شوند و می توانند موتور را از کار بیندازند.
این یافته ها، با توجه به این که در دو سال گذشته تعداد پهپادهای مشاهده شده 
از ســوی خلبانان افزایش  یافته است، تصویر ترسناکی را ترسیم می کند. به گفته 
اداره هوانــوردی فدرال )ِاف ِای ِای(۴، به  طور بالقــوه، در ماه حدود ۱00 مورد از 
پهپادها، یک هواپیما را به خطر می اندازند و تابه  حال نیز دو تصادف در آمریکای 
شــمالی رخ  داده اســت. در ســپتامبر ۲0۱7 یک هواپیمای بدون سرنشــین با 
هلی کوپتری در نزدیکی اســَتِتین آیلند۵ در نیویورک برخورد کرد و یک ماه بعد از 
آن  یک هواپیما در شهر ِکِبک6 با یک پهپاد تصادف کرد. هر دو هواپیما به  سالمت 
فرود آمدند، اما با توجه بــه مقررات موجود، هیچ کدام از این پهپادها اصاًل نباید 
پرواز می کردند. در آمریکا الزم اســت هواپیماهای بدون سرنشــین در دیدرس 
خلبان خود باشند که در مورد برخورد با هلی کوپترها اینطور نبود. هم چنین آن ها 

2. Alliance for System Safety of Unmanned Aerial Systems
3. Kiran D’Souza
4. Federal Aviation Administration (FAA)
5. Staten Island
6. Québec City
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باید در ارتفاع ۴00 پایی یا پایین تر پرواز کنند و تسلیم هواپیماهای دارای سرنشین 
باشــند. در کانادا پهپادهــا اجازه ندارند باالتر از ارتفــاع ۳00 پا فعالیت کنند و 
پایگاه های هواپیماها، هلی کوپترها و هواپیماهای آب نشــین۱ به  عنوان »مناطق 
پرواز ممنوع پهپادها« در نظر گرفته می شــوند. اروپا نیز از ســال ۲0۱0 شــاهد 
برخورد حداقل ســه هواپیما با پهپاد بوده و تحقیقاتی برای بررسی این خطرات 

انجام داده است.
بــا وجود تعداد زیاد صاحبان پهپادها که قوانیــن را زیر پا می گذارند، برخی 
متخصصان فکر می کنند این خوش شانســی است که هنوز تصادف جدی اتفاق 
نیفتاده اســت. ِاف ِای ِای می گوید در حال تالش برای ایجاد مقررات جدید برای 
کاهش خطرات ناشــی از هواپیماهای بدون سرنشــین اســت. ممکن اســت 
اســتانداردهای ایمنی جدید برای موتورها الزم باشد تا آن ها را در برابر برخورد با 
دســتگاه های پرنده مقاوم تر کند. عالوه بر این، مقــررات موجود در مورد این که 
پهپادهــا در چه جاهایی می توانند یا نمی توانند پرواز کنند، باید ســخت گیرانه تر 
کنترل شود. ِاف ِای ِای هم چنین از سازندگان و کاربران پهپادها توقع دارد به  منظور 
جلوگیری از برخوردهــا با یکدیگر و با هواپیماهای دارای سرنشــین، فن آوری 
ردیابی را توسعه دهند. با توجه به میلیون ها مسافری که هر روز پرواز دارند، تالش 

برای ایمن نگه  داشتن آن ها قطعًا باید از سوی هر دو طرف باشد.

ای میل اسپم چه فایده ای دارد؟
بر اساس فولکلور اینترنتی، نخستین ای میل اسپم۲ در سال ۱۹78 برای حدود 
۴00 گیرنده فرســتاده شد. به فرســتنده  ای میل تذکر داده شد تا دیگر این کار را 
تکرار نکند. افســوس برای آن عصر طالیی. امروزه ســیلی از ای میل های پر از 

1. seaplane
2. spam e-mail
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غلط نوشــتاری که وعده درمان چین وچروک ها، افزایش ســایز آلت تناســلی، 
برطرف کــردن چربی یا واریز میلیون ها ســرمایه  بدون مطالبــه  برون مرزی را 
می دهد، تقریبًا سرنوشــت همه افرادی است که یک آدرس ای میل دارند. هدف 
سایر ای میل ها بهره برداری از نام کاربری و کلمه عبور یا شامل پیوندهای فریبنده 
به بدافزارهای طراحی شده، برای تصاحب کنترل رایانه کاربران است. بر اساس 
تخمینی از سیکیورلیســت۳، شــرکت امنیت ســایبری، تقریبــًا 60 درصد کل 

ای میل ها، اسپم هستند. اما چرا؟ هجوم عظیم اسپم ها چه فایده ای دارد؟
در یک کلمه، پول. اســپم نمونه دیجیتال همان بســته های پســتی کاغذی 
ناخواســته رایج اســت. چون شــرکت ها فکر می کننــد ایــن کار باعث رونق 
کسب  وکارشان می شود، آن ها را ارسال می کنند. با کاهش هزینه ارتباط، اینترنت 
به این شــیوه از تجارت سرعت می بخشد. اگر فقط یکی از هزاران گیرنده به این 
نتیجه برســد که به پنجره های دوجداره یا یک پیتزای چرب نیاز دارد، مرسوالت 
پستی بی ارزش و ناخواسته می توانند سودآور باشد. اما ارسال یک ای میل بسیار 
ارزان تر از ارســال یک تکه کاغذ است. با فهرســتی از آدرس ها و نرم افزارهای 
مناسب، در هر ساعت می توان هزاران پیام ارسال کرد. همین طور به این دلیل که 
کاربران اینترنت بابت پیام پولی نمی پردازند، حداقل هزینه برای هر پیام، در اصل 
صفر است. همه این ها به این معناست که حتی اگر یکی از میلیون ها گیرنده این 
پیام ها، به خرید چندین قرص  مشــکوک یا کلیــک روی یکی از لینک هایی که 
جزئیات کارت اعتباری  او را فاش می کند، ترغیب شود، درآمدها به مراتب بیشتر 

از هزینه ها می شود.
ناشــناس ماندن نسبی که اینترنت ارائه می کند نیز باعث می شود فرستندگان 
اسپم  هویت خود را پنهان کنند. بدیهی است که این امر امکان استفاده  مجرمانه 

3. SecureList
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از ای میل ها را بیشتر می کند. ای میل های فیشینگ۱ که سعی در ترغیب کاربران 
دارد تا جزئیات حساسی مانند رمزهای بانکی را وارد وب سایت های جعلی )اما 
با ظاهری باورپذیر( کنند، می تواند بســیار سودآور باشد، زیرا اطالعاتی که آن ها 
به دســت  آورده اند، به کنترل کنندگان خود اجازه می دهد حســاب های بانکی را 
غارت کنند، یا با اطالعات کارت اعتباری سرقت شــده، وســایل غیرضروری 
بخرند. فایل های پیوست شده مخرب۲ می توانند دســتگاه کاربر را خراب کنند، 
احتمااًل آن را وارد یک »بات نت«۳ می کنند؛ گروهی از کامپیوترهای در معرض 
خطر که برای حمله به وب ســایت های آف الین به مهاجمان اجاره داده می شود. 
بعــد از آن، »باج افزار«۴ وجود دارد که در آن  یــک برنامه مخرب تمام فایل ها را 
روی کامپیوتر هدف رمزگذاری می کند، ســپس دستورالعملی نمایان می شود که 
در ازای رمزگشایی از فایل ها، درخواست پول می کند. تمام این موارد، با فهرست  
عظیمی از آدرس  ای میل هایی که خریداری شده، فروخته شده یا بین فرستندگان 
اســپم  جابه جا شده اند، امکان پذیر است. این ها، به نوبه خود، از َنشست، هک ، 
حدس و آدرس های جمع آوری شده از کاربران وب سایت های مشکوک که بعدها 

فروخته شده اند، ایجاد می شوند.
در این زمینه، ســابقه دســتگیری هم وجود دارد )یک فرستنده اسپم بزرگ 
نیجریایی که معتقد بود در پشــت هزاران کاله برداری آن الین بیش از 60 میلیون 
دالر درآمد نهفته اســت، در اوت ۲0۱6 دستگیر شــد(، اما به  اندازه کافی شایع 
نیســتند که خدشــه معناداری در این تجارت وارد کند. در عوض، شرکت های 
کامپیوتری از قبیل مایکروســافت و گوگل در مســابقه تسلیحاتی با فرستندگان 
اســپم گیر افتاده انــد. محدود کردن اســپم ها در دهه ۱۹۹0 زمانــی که اینترنت 
محبوبیت اصلی خود را به دست آورد، پدیدار شد. فرستندگان اسپم تاکتیک خود 
1. Phishing e-mails
2. Malicious attachments
3. botnet
4. ransomware
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را برای غلبه بر آن ها تغییر دادند. )به همین دلیل اســت که اسپم پر از غلط های 
نوشتاری عمدی مانند»v1agr*«۵ است.( در حال حاضر، شرکت های فن آوری 
دارای این مزیت هســتند؛ می توان فیلترهای هوش مصنوعی را برای تشخیص 
ویژگی های پیام های اســپم و تغییر مسیر آن ها به پوشه اسپم آموزش داد. آموزش 
ایــن فیلترها، آن هــا را ملزم به داشــتن مثال های زیادی بــرای تمرین  می کند. 

دست کم، با وجود اسپم، دیگر مشکلی وجود ندارد.

چرا نیروی پلیس  باید از دوربین  بدنی استفاده کند؟
متأســفانه در سال های اخیر، با فیلم هایی با کیفیت پایین از افسران پلیس در 
حین تیراندازی به سمت مردم آشــنا شده ایم. گسترش تلفن های هوشمند به هر 
کســی امکان می دهد اقدامــات پلیس را ضبط کند. فیلم مــرگ کیت  المونت 
اســکات6، که منجر به اعتراضات خشــونت آمیز در ســپتامبر ۲0۱6، در شمال 
کالیفرنیا شد، به دلیل دیگری قابل  توجه بود؛ این که از سوی خود پلیس تهیه  شده 
بود. استفاده مأموران پلیس از دوربین های متصل به یونیفرم، بیشتر از قبل رواج 
یافته است. حجم رو به افزایش شواهد، حاکی از آن است که این ابزارها هم رفتار 

پلیس  و هم رفتار افرادی را که با آن ها درگیر هستند، بهتر می کند.
پژوهشی که در سال ۲0۱6 از سوی پژوهش گران دانشگاه کمبریج و اتاق فکر 
راند یوروپ7 منتشر شد، نشان داد دوربین های بدنی8 می توانند تعداد شکایت هایی 
را که از پلیس شده بود، کاهش دهند. در مدت یک سال، به حدود دوهزار مأمور 
پلیس، در دو گروه در آمریکا و چهار گروه در بریتانیا، به  طور تصادفی، بر اساس 

۵. ســیلدنافیل Sildenafil که تحت نام تجاری Viagra و اسامی دیگر به فروش می رســد، یکی از داروهای مورد استفاده در درمان 
اختالل در نعوظ و افزایش فشار خون شریانی ریوی )PAH( و کمک به بهبود فشار خون در افرادی که فشار خون پایین دارند، است.

6. کیت المونت اســکات، مرد ۴۳ ساله آفریقایی – آمریکایی که در ۲0 سپتامبر ۲0۱6 در کارولینای شمالی به دست یک افسر پلیس به 
ضرب گلوله کشته شد.

7. RAND Europe
8. body cameras
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نوبت کاری آن ها، دوربین  داده شــد. در مقایسه با سال قبل، تعداد شکایت هایی 
کــه علیه آن ها مطرح  شــده بود، به میــزان ۹۳ درصد کاهش داشــت. در طول 
آزمایش، زمانی هم  که مأموران پلیس هیچ دوربینی نداشــتند، تعداد شکایت ها 
کاهش داشــت؛ اثری که پژوهش گران آن را »پاسخ گویی مسری«۱ می نامند. به 
گفته باراک آریل۲، یکی از پژوهش گران این تحقیق دانشــگاه کمبریج، احتمال 
استفاده از زور در مأمورانی که دوربین  داشتند، اما فقط وسط تعامل خود با مردم 
شروع به ضبط کردند، نسبت به مأمورانی که از دوربین ها استفاده نکردند، بیشتر 
بــود. بنابراین، برای گرفتن بهترین نتیجه، نباید به مأموران پلیس در مورد این که 

چه زمانی دوربین را روشن یا خاموش   کنند، آزادی عمل داد.
فعاالن آزادی مدنی از این فرصت در جهت نظارت بر نیروی پلیس، استقبال 
کردند. بســیاری از نیروهای پلیس هم مشــتاق به انجام این کار بودند، چراکه 
رسیدگی به شکایت ها پرهزینه است. دوربین ها رفتار اعضای جامعه را نیز بهبود 
می بخشــد. همین طور تعداد شکایت های ساختگی مطرح شــده علیه پلیس را 
کاهش می دهد. استفاده از آن ها روش کارآمدی برای جمع آوری مدارک و شواهد 
اســت. از آن ها می توان در آموزش اســتفاده کرد؛ مأموران پلیــس می توانند از 
اقدامــات همکاران خــود درس بگیرند. آقــای آریل معتقد اســت پلیس های 
بریتانیایی بیشــتر از همتایان آمریکایی خود تمایل به اســتفاده از این دستگاه ها 
دارند. اتحادیه های پلیس در بوســتون و سینسیناتی۳ می گویند تا زمانی که تغییر 
قوانین منعکس کننده وظیفه جدیدی که این دوربین ها ایجاب کرده اند، نباشــد، 

نباید از آن ها استفاده کرد. 
بااین حــال، اســتفاده از این دوربین هــا چالش های جدیــدی را به ارمغان 
می آورند. اگر پلیس تمامی تعامالت خود با مردم را ضبط کند، مجبور می شــود 

1. contagious accountability
2. Barak Ariel
3. Boston and Cincinnati
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راهی برای ذخیره کردن ســاعت ها فیلم تولیدشده پیدا کند. بعد از آن سؤال هایی 
مطرح می شود، مانند این که تا چه زمانی باید از این داده ها نگه داری کرد و تحت 
چه شــرایطی باید برای عموم منتشر شــوند. نگرانی های این چنینی کم اهمیت 
نیستند. البته شــواهد نشــان می دهد مزایای این دوربین ها نسبت به معایب آن 

بیشتر است.

چرا غول های تکنولوژی کابل های خود را در زیر دریا قرار می دهند؟
در سپتامبر ۲0۱7 مایکروسافت و فیس بوک از تکمیل کابل 6.600 کیلومتری 
)۴.۱00 مایلی( که از ســاحل ویرجینیا در ایالت ویرجینیا تا بیلبائو در اســپانیا 
کشیده شده بود، خبر دادند. این کابل که مجموعه ای از هشت رشته فیبر نوری، 
تقریبًا به  اندازه شیلنگ باغبانی، و با باالترین ظرفیت ارتباطی در سراسر اقیانوس 
اطلس است، ماِریا۴ که در اسپانیایی به معنی جزروَمد است، نام گرفت. این کابل 
قادر اســت ۱60 ترابایت داده، برابر با بیش از ۵000 فیلم، با کیفیت اچ دی، را در 

یک ثانیه انتقال دهد.
برای هم گام شدن با سیل داده های جاری در سراسر دنیا، این گونه شبکه های 
فیبری فوق العاده پرسرعت مورد نیاز است. در سال ۲0۱6 استفاده از پهنای باند 
بین المللی به ۳۵۴۴ ترابایت در ثانیه رسید که تقریبًا دو برابر رقم آن در سال ۲0۱۴ 
است. شــرکت هایی مانند گوگل، فیس بوک و مایکروســافت، قباًل پهنای باند 
بین المللی خود را از شــرکت های واســط، مانند بی تی۵ یــا ِای تی َاند تی6 اجاره 
می کردند. در حال حاضر، آن ها برای هم گام ســازی داده ها در تمامی شبکه های 
مراکز داده  خود، در سراسر دنیا به ظرفیت شبکه ای باالیی نیاز دارند که منطقی تر 

به نظر می رسید کابل های اختصاصی خود را راه اندازی کنند.

4. Marea
5. British Telecom (BT)
6.  American Telephone and Telegraph Company (AT&T)
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این امر منجر به رشد سیستم های کابلی زیر دریایی جدید شده است. یکی از 
نشریه های حوزه صنعت به نام سابمرین تلکامز فروم۱، تخمین می زند که در سال 
۲0۱6، ۱00هزار کیلومتر کابل زیردریایی نصب شــد که بیشتر از ۱6هزار کیلومتر 
در ســال ۲0۱۵، بود. تله جئوگرافی۲، شرکتی که وضعیت بازار را مطالعه می کند، 
برآورد می کند که ۹.۲ میلیارد دالر، بین سال های ۲0۱6 و ۲0۱8، یعنی پنج برابر 

سه سال قبلی، برای این گونه پروژه های کابلی هزینه شده  است.

رسیدن به اعماق
سیستم های کابلی زیردریایی فعال و طرح ریزی شده تحت مالکیت*: اکتبر 2017

فیس بوک گوگل

یا ماِرِ

مایکروسافتسایر

منبع: تله جئوگرافی
*به  طور کامل یا بخشی

1. Submarine Telecoms Forum
2. TeleGeography



نظریه بازی ها: 

ورزش و فراغت
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چرا بازیکنان تنیس فریاد می زنند؟
این رفتار در مسابقه های رده باالی تنیس، مانند حرکت پمپی مشت به  خاطر 
بردن یک ِســت یا دشــنام دادن به مربی بعد از یک اشــتباه، مرسوم شده است. 
»فریــاد زدن« کلمه خیلی ناچیزی برای آن اســت. صداهایــی که تنیس بازان 
حرفــه ای امروزی از خــود در می آورند، از نعره های ناشــی از جراحت گرفته تا 
فریادهای خشمگین را در بر می گیرد. دوره رالی های۱ ساکتی که فقط ضربه هایی 
که روی تور راکت ها احساس می شد و سکوت آن را می شکست، گذشته است. 
مانند حرف های توهین آمیز در کریکت )که به بازیکنان حریف گفته می شــود تا 
تمرکزشــان به  هم بخورد( و پرتــاب کردن چوب بیس بــال )پرتاب کردن چوب 
بیس بال در هوا بعد از زدن یک ضربه قابل توجه(، فریاد زدن در تنیس از ســوی 

برخی بازیکنان و تماشاگران به  عنوان هیجان بازی در نظر گرفته می شود. 
هر سه این عادت ها دهه هاست که پیرامون ما وجود دارند. نخستین بازیکنان 
معروفی که در مسابقه های تنیس فریاد می زدند، جیمی کانرز۲ و جان مک ِانرو۳ 
بودند. ستارگان دهه های ۱۹70 و ۱۹80 که به خاطر بی نزاکتی شان در زمین بازی 
مشهور بودند، با تقالیی ظاهری فریاد می زدند. اما اگر آن ها می توانند ادعا کنند 
که در طول رالی های بســیار نفس گیر، با تقال در  حــال بازدم بودند، پس مونیکا 
ســلش۴ کســی اســت که این عادت را گســترش داد. او در دهه ۹0، پیش گام 
فریادهایی بود که ضربه به ضربه، صرف  نظر از هر فشــاری، زده می شــد. خانم 
ســلش یکی از چندین بازیکن فریادزن موفقی اســت که درکنار آندره آغاسی۵، 
خواهران ویلیامز6 و ماری شــاراپووا7 از سوی نیک بولیتیری8، مربی آمریکایی، 

۱. رالی )Rally( در تنیس به مجموعه ضربات متوالی گفته می شود که بعد از ضربه سرویس از طرف هر دو بازیکن زده می شود.
2. Jimmy Connors
3. John McEnroe
4. Monica Seles
5. Andre Agassi

 )Serena Williams(و سرینا ویلیامز )Venus Williams( 6. ونوس ویلیامز
7. Maria Sharapova
8. Nick Bollettieri
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آموزش دیده اســت. آقای بولیتیری ادعا می کند فریاد زدن »تاکتیک رهاسازی 
انرژی به روشی سودمند« است. فریاد خانم شاراپووا، با شدت صدای باالتر از 
۱00 دســی بل، به مدت کوتاهی، به بلندی صدای اره برقی یا هلی کوپتر اســت. 
رافائل نادال۹ بازیکن دیگری اســت که برای تحریک رقیب خود، راجر فدرر۱0، 
نعره می زند. اما، حتی  ُگوت۱۱ )سرواژه انگلیسی عبارت »بهترین در همه زمان« 
همان طــور که طرفداران آقای فدرر او را می نامند( هم به داد زدن تحت فشــار، 

مشهور است. 
فریاد زدن در تنیس نشــان داده اســت که به بازیکن انگیزه یک امتیاز مسلم 
می دهد. دو تحقیق جداگانه از بازیکنان دانشگاه، نشان داده است زمانی  که آن ها 
فریاد می زدند، سرعت ضربه های شــروع و ضربه های زمینی آن ها چهار تا پنج 
درصد افزایش داشت. نویسندگان هر دو مقاله یادآور می شوند که دستاوردهای 
مشــابهی در عملکرد وزنه برداران و رزمی کاران پرسروصدا مشاهده شده است. 
محتمل ترین علت، ایجاد کشــش اضافی در ماهیچه های مرکزی ورزشکار، به 
 دلیل فریاد زدن است. شدت فریاد نیز مرتبط به  نظر می رسد. تجزیه و تحلیل ۵0 
مسابقه، شامل تعدادی از ۳0 بازیکن مطرح جهان، نشان داد فریاد این بازیکنان 
در مســابقه ای که باخته بودند، نیم گام بلندتر بود و این تفاوت در شدت صدا، از 
اول مسابقه مشــخص بود. با این حال، مشخص نیست که آیا این تغییر، علت یا 
معلول این عملکرد ضعیف تر بوده است. بازیکنانی که به  دنبال دلیل بیشتر برای 
رها کردن فریاد درونی خود هســتند، باید به تأثیر صداها روی حریفانشــان نیز 
توجه کنند. آزمایشی که به افرادی برای حدس زدن مسیر ضربات توپ تنیس در 
یک صحنه ویدویی نیاز داشــت، نشان داد که نویزهای سفید۱۲ و پشت سر هم، 

9. Rafael Nadal
10. Roger Federer
11. GOAT (Greatest Of All Time)

۱۲. نویز سفید )white noise( صدایی است که در تمام فرکانس ها از ۲0 هرتز تا ۲000 هرتز توان یکسانی دارد. این باعث می شود بدون 
باال و پایین شدن شدت صدا یک صدای یکنواخت در تمام طیف فرکانسی پخش شود که به خواب انسان کمک می کند.
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زمان واکنش آن ها را مختل کرده اســت. برای آن ها ۳0 میلی ثانیه بیشــتر طول 
کشید تا جهت توپ را حدس بزنند که در این مدت، معمواًل توپ مسافتی حدود 
دو فوت را طی می کند. شرکت کنندگان صرفًا برای تفریح تنیس بازی می کردند، 
اما ممکن است بازیکنان حرفه ای، حتی بیشتر به صدا متکی باشند، زیرا می توان 

از آن برای حدس زدن چرخش توپ استفاده کرد. 
با در نظــر گرفتن چنین دلیل قانع کننده ای از فوایــد فریاد زدن و همین طور 
مزایایی که از برنده شــدن به دست می آید، کل مبلغ جایزه برای یک گرند اسلم۱، 
معمواًل ۴0 تا ۵0 میلیون دالر است، قابل توجه است که هیچ  رالی بی سروصدایی 
وجود ندارد. ســرکوب بازدم بیش از حد، بعید به  نظر می رسد. شایعه مربوط به 
فریادسنج در زمین مسابقه، برای تعیین حداکثر صدا، پنج سال پیش از بین رفت. 
اگر بازیکنی ســبب »مزاحمت عمدی« برای حریف خود شــد، داوران مسابقه 
مجازند به نفع حریف امتیاز دهند. »لطفا ســکوت کنید« دســتورالعمل مورد 
عالقه آن ها، فقط برای تماشاگران اعمال می شود. برای آینده ای قابل پیش بینی، 

هواداران تنیس باید این سروصدای ناپسند را تحمل کنند. 

چرا بازی های تخته ای در نیجریه پرطرفدار است؟
وقتی نوبت به بازی ِاسکراِبل۲ می رسد، نیجریه ای ها حرف اول را می زنند. در 
نوامبر ۲0۱7، آن ها عنوان قهرمانی را در مسابقات جهانی نایروبی حفظ کردند. 
نیجریه در مقایسه با کشورهای دیگر، دارای بیش از ۱00 بازیکن برتر است. البته 
تأثیر بازی های تخته ای در پرجمعیت ترین کشور آفریقا، فراتر از داشتن بازیکنان 
حرفه ای اســکرابل در ســطح جهانی اســت. بازی های رومیزی یا بازی های 

۱. گرند اسلم ها، مهم ترین مسابقه های تنیس در سال هستند که تنیسورهای مطرح جهان در این مسابقات به رقابت با یکدیگر می پردازند. 
این مســابقه ها کــه از نظر رده بندی جهانی، جایزه نقدی و توجــه عمومی، اهمیت دارند، عبارت اند از آزاد آمریکا، آزاد اســترالیا، آزاد 

فرانسه و ویمبلدون.
2. Scrabble
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تخته ای۳، از بازی های بومی مثل آیو۴ که از ژتون یا ســنگریزه  اســتفاده می کنند 
)مانکاال یا َمنَقله۵ بازی مشــابهی در ایاالت متحده اســت( گرفته تا شطرنج و 

مونوپولی در نیجریه انجام می شود. 
تعداد کسانی  که در نیجریه بازی های رومیزی انجام می دهند، قابل   شمارش 
نیســت، اما شکی نیســت که این بازی ها در بین مردم جنوب این کشور که بهتر 
آموزش دیده اند، محبوب تر اســت. پرینــس آنتونی ایُکلو6، ســرمربی تیم ملی 
اســکرابل نیجریه، برآورد می کند که ۴000 اسکرابل باز در بیش از ۱00 باشگاه در 
کشور بازی می کنند )در مقایسه با تقریبًا ۲000 تا ۲۵00 عضو در ۱۵۲ باشگاه، به  
طور مشــترک، در آمریکا و کانــادا( الگوس و ایالت های ناحیــه دلتای نیجر، 
بسیاری از قهرمانان اسکرابل این کشــور را در خود جای داده است. ولینگتون 
جیِگِره7 که در سال ۲0۱۵ برنده مسابقات قهرمانی جهان شد، اهل شهر نفت خیز 

واری8 است که برای پرورش بازیکنانی در سطح جهانی مشهور است.
در سلسله مسابقات قهرمانی کشوری، جوایز نقدی می تواند به ۱0هزار دالر 
برسد. مدرسه های معتبر، دارای تیم های شطرنج و اسکرابل هستند و دانشگاه ها 
هم مســابقات قهرمانی دارند. الگوس، پایتخت تجاری پرازدحام این کشور، در 
ســال ۲0۱۲ مسابقات قهرمانی مونوپولی را برگزار کرد. در سال ۲0۱6، این بازی 
خرید ملک، به یک ورزش رسمی در ایالت الگوس تبدیل شد. در سپتامبر همان 
سال، بیش از ۱۲00 دانشجو برای جایزه 600 هزار نایرا۹ )۱700 دالر( کمک هزینه 
تحصیلــی، با هم بــه رقابت پرداختنــد. در ایــن فرایند، رکــورد جهانی تعداد 

دانشجویانی که مونوپولی بازی می کردند، شکسته شد.

3. board game ( tabletop game)
4. ayo
5. Mancala
6. Prince Anthony Ikolo
7. Wellington Jighere
8. Warri

۹.  واحد پول نیجریه
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بازی های رومیزی عمدتًا ســرگرمی طبقه متوســط است، اگرچه بازی های 
لودو۱، ِچِکرز۲ و امثال آن ، بین طبقه کم سواد نیز محبوب است. اکثر مردم نیجریه 
یک رگه رقابتی دارند؛ شــعار غیررسمی این کشــور تقریبًا به این  صورت ترجمه 
می شود: »نیجریه ای ها تالش می کنند اول کار را تمام کنند.« بنابراین، کسانی که 
اســتعداد ذهنی دارند، ممکن است از به چالش کشــیدن دیگران در مونوپلی یا 
اسکرابل لذت ببرند. بسیاری می گویند مهارتشان در طول تعطیالت بلندمدت و 
شــب های بدون برق همیشگی و توسط والدینی که مشــتاق بودند فرزندانشان 
وقت خود را به جای تلف کردن، صرف »رشــد بهره هوشی« کنند،  پرورش پیدا 
کرد. بازی های رومیزی هم چنین بــه نیجریه ای ها این امکان را می دهد تا روی 
چیزی به  غیر از واهاال۳، یعنی مشــکالت و اســترس های روزانه، تمرکز کنند. 
)خواه ســپری کردن ساعت ها در ترافیک شــهری باشد، خواه راضی کردن یک 
پلیس فاســد، یــا یافتن پول الزم برای فعال نگه  داشــتن دســتگاه ژنراتور برای 
خانواده.( در کشوری که میلیون ها نفر از مسیحیان انجیلی از بشارت مسیح برای 
کامیابــی و ثروت پیروی می کنند، معمواًل مونوپولی را که می تواند به طور موقت 

به نیجریه ای ها اجازه دهد از رویاهایشان لذت ببرند، می پرستند.

چگونه هواپیماهای بدون سرنشین می توانند سواحل را از کوسه ها در امان نگه 
 دارند؟

آب هــای اســترالیا از خطرناک تریــن آب های جهان هســتند. یک لحظه  
بی توجهی، خطراتی از ســوی عروس های دریایی و تمساح های آب  شور ایجاد 
می کند و همیــن امر، میانگین ســاالنه تعداد حمالت به اصطــالح »بی دلیل« 
کوسه ها را بین سال های ۱۹۹۲ تا ۲000 و ۲00۵ تا ۲0۱۵ به ۱۵ مورد یعنی بیش از 

1. Ludo
2. Draughts (British English) , Checkers (American English)
3. wahala
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دو برابر رسانده است. یک شرکت در استرالیای غربی راه حلی آینده نگرانه دارد. 
شارک  آلرت  اینترنشنال۴، یک پهپاد را به دوربین های نظامی مجهز کرده است که 
می توانند با اشــعه ایکس از آب تصویربرداری کند و ســپس هشدارهایی برای 
نجات غریق ها و حتی ساعت های مچی موج سواران ارسال کند. این فن آوری در 
اصل برای کمک به آمریکا در شناســایی دشمنی متفاوت، یعنی زیردریایی های 
روســی، طراحی  شــده بود. این پهپاد با گرفتن عکس در چندین فرکانس نوری 
مختلف در هر ثانیه، اعماق دریا را نظاره می کند. به گفته این شــرکت، این پهپاد 
در آزمایش هایی در کالیفرنیا توانســت ۱۵ کوســه مصنوعی را در ارتفاع ۱۵ پایی 
)۴.6متری( زیر سطح آب به درستی تشخیص دهد. این دوربین ها می توانند در 

دو برابر عمق ذکرشده در آب های شفاف ِپرت۵ کار کنند. 
هلی کوپترها و هواپیماهای کوتاه برد مدت ها از ســواحل پرطرفدار حفاظت 
کرده اند. بااین حال، دیده بان های انسانی گران و اغلب ناکارآمد هستند، به دلیل 
این که همه کوسه ها نزدیک سطح آب شنا نمی کنند. زمانی هم که نزدیک سطح 
آب شــنا کنند، تالطم و انعکاس های درخشان آب ها تشــخیص آن ها را دشوار 
می کند. پهپادها ارزان تر هســتند و می توانند به  طور دائم بر فراز ســواحل گشت 
بزنند و تاکنون در برخی نقاط این کشــور آزمایش شــده اند. در نیو  ساوت ولز6، 
کانون دیگری برای حمالت کوســه ها، پژوهش گران پهپاد را با نرم افزارهایی که 
قادر به تشخیص کوسه ها باشــند، تلفیق کردند. پهپادها از طریق سیستمی که 
آموزش داده  شــده که چگونه کوسه ها را از موج سواران و قایق ها، با دقت خیلی 
بیشتری از چشم انسان، تشــخیص دهند، ویدیوهای زنده تهیه می کنند. پیام ها 
می تواننــد برای نجات غریق ها و خدمات اورژانس بازپخش شــود. هنگامی  که 
گونه خطرناک تشخیص داده شود، بلندگوهای متصل به پهپاد هشدار را با صدای 

4. Shark Alert International
5. Perth
6. New South Wales
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بلند پخش می کند.
سیاستمداران در حال پذیرش راه حل های پیشرفته دیگر هستند. یکی از آن ها 
شامل تغییر درام الین ها۱ یا خطوط  هشــدار هستند که قالب های طعمه را برای 
گرفتن کوسه ها بین شناور و کف اقیانوس آویزان نگه می دارند، در غیر این صورت، 
ممکن است به سمت ساحل شنا کنند. برخی از انواع جدید این قالب ها زمانی 
که کوسه ای را به دام می اندازند، می توانند به مسئوالن هشدار دهند تا کوسه ها را 
عالمت گذاری کنند و آن ها را به وســیله یدکش، دورتر از ســاحل، در آب های 
عمیق تر رها  کنند. دانشمندانی که از این درام الین های هوشمند در شمال برزیل 
اســتفاده می کنند، کاهش ۹7 درصدی حمالت کوسه را گزارش کرده اند. بعد از 
کشــته شدن یک موج سوار جوان در آوریل ۲0۱7، دولت حزب کارگر استرالیای 
غربی به  هزار دســتگاه بازدارنده شخصی به نام »شارک شیلد«۲ که یک میدان 
الکترومغناطیســی برای دور کردن کوسه  منتشــر می کند، یارانه پرداخت کرد. 
پژوهش گــران نیز در حال آزمایش لباس های غواصی استتارشــده ای که به نظر 
می آید مانع گازگرفتن می شــود  و تخته های موج ســواری ضــد نوری۳ که برای 
کاهش سیاهی ســایه موج سواران، از قســمت زیرین خود نور ساطع می کنند، 
هســتند. برخی از دانشمندان از اینکه مردم پول زیادی برای چنین فن آوری هایی 
هدر بدهند، ابراز نگرانی می کنند. برای مثال، شــارک  شــیلد، ممکن است از 
برخی حمالت تحقیقاتی جلوگیری کند، اما، روی حمله های غافل گیرکننده ای 
که موج ســواران ممکن است قربانی آن شوند، تأثیری ندارد. و کوسه ها هم چنان 
به وسیله درام الین های هوشمندی که قرار بود آن ها را نجات دهند، نابود می شوند.
با این حال، وضعیت کشــتن حیوانات دیگر حتی بدتر اســت. بســیاری از 
گونه های کوســه، از جمله کوسه ســفید بزرگ، در استرالیا محافظت می شوند. 

1. drum-lines
2. Shark Shield
3. counter-illumination
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برعکس، سیاســتمداران ممکن است به دنبال ایمنی باشند و تعدادی از سواحل 
هنوز توسط تورها و درام الین های رایج محافظت می شوند. این روش، دیگرگونه ها 
را هم که اغلب درخطر انقراض قرار دارند، می کشد. بین سال های۲0۱۵ تا ۲0۱6 
در حوالی ســاحل شمالی نیو ساوت ولز، ۱۳۳ کوســه »هدف« به عالوه 6۱۵ 
حیوان دیگر در تورها به  دام افتادند. و از آن جا که حمالت کوســه ها بســیار نادر 
است، شواهد اثربخشی روش های استفاده  شده برای محدود کردن آن ها ضعیف 
است. افزایش حمالت کوسه ها می تواند نتیجه افزایش تعداد آن ها بعد از دهه ها 
محافظت باشــد. البته عامل مهم تر احتمااًل تعداد بیشتر انسان ها در آب خواهد 
بود. زمانی که جمعیت بیشــتری از کوســه ها و انسان ها زیر نظر گرفته شود، در 
واقع شــناگران امروزی از همیشــه ایمن تر خواهند بود. با یا بدون راه حل های 

جدید پرهزینه، خطرات رویارویی با دندان های تیز کوسه بسیار کم است. 

نقل و انتقال در فوتبال چگونه انجام می شود
در فوتبــال، ماه هــای ژوییه و اوت بــه  عنوان »فصل احمقانه«۴ شــناخته 
می شــوند؛ با نگاه کردن به انتقال رکوردشکن ۲۲۲ میلیون یورویی )۲6۱ میلیون 
دالری( ِنیمار۵ از بارسلونا به پاری سن ژرمن در سال ۲0۱7 به راحتی می توان دلیل 
آن را فهمید. این دو ماه، پنجره نقل و انتقاالت تابســتان را شکل می دهند که در 
آن تیم های فوتبالی مجاز به خرید بازیکنان یکدیگر هستند. با وجود لذت بردن از 
چندین بازی  رقابتی باشــگاهی، هواداران توجهشــان را به شایعه پراکنی درباره 
بازیکنان ورودی  هیجان انگیز و بازیکنان خروجی  ناخواســته معطوف می کنند. 
نیمار هر دو را شــامل می شد. پاری ســن ژرمن ماه ها تالش کرده بود این ستاره 
برزیلی اهل کاتالونیا را جذب کند. این حماسه به اوج مضحکی رسید؛ زمانی  که 

4. silly season
5. Neymar
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هم تیمی های بارسلونایی او در رسانه های اجتماعی اصرار داشتند نیمار در آن تیم 
می ماند، درحالی که روزنامه ها از انتقال حتمی او که در ســوم ماه اوت تأیید شد، 
صحبت می کردند. بارسلونا شکایت کرد که صاحبان قطری تیم پاری سن ژرمن به 
 جای اســتفاده از درآمدهای باشگاه، خودشــان این خرید را از نظر مالی تأمین 
کردند که نقض قوانین بود. تیم ها فقط مجازند به  اندازه درآمدشــان هزینه کنند. 
همان طور که درآمدهای تلویزیونی و قراردادهای اسپانســر افزایش یافته  است، 
هزینه های انتقال نیز بیشــتر شده  است. باشگاه های تراز اول اغلب تمایل دارند 
برای اضافه کردن یک اســتعداد به تیم خود، بیــش از ۴0 میلیون یورو بپردازند. 

چگونه آن ها چنین معامله هایی را ترتیب می دهند؟ 
قبل از این که کســی پای میز مذاکره برود، تیم خریدار ســال ها وقت صرف 
شناسایی بازیکن مناسب می کند. باشگاه ها از دیرباز برای یافتن جوانان بااستعداد 
به اســتعدادیاب ها تکیه کرده اند، کســانی که به آرشــیوهای ویدیویی فراوان و 
مجموعه ای از اطالعات باارزش از عملکرد بازیکنان هم دسترسی دارند. اگرچه 
معمواًل مدیر در انتخاب بازیکن هدف دست دارد، اما چانه زنی ها اغلب از سوی 
مدیر فوتبالی۱ و مدیر اجرایی انجام می شود. اگر یک بازیکن با تیم دیگری قرارداد 
داشته باشد، مدیر اجرایی باید به  طور رسمی با آن تیم وارد مذاکره شود. قوانینی 
وجود دارد کــه از تماس خریدار با بازیکن یا مدیــر برنامه او، از قبل جلوگیری 
می کنــد؛ کاری پنهانی که به »مذاکــره مخفیانه«۲ معروف اســت. بااین حال، 

شایعه ها مبنی بر عالقه  دو طرف، اغلب به مطبوعات هم درز می کند.
جیک کوهن۳، وکیل ورزشــی، می گوید که مذاکرات عادی بیشتر از طریق 
پیام رســان واتس اپ انجام می شــود؛ کارکرد ایجاد گروه، به روز شــدن فوری و 
امنیت، استفاده از این پیام رسان را بسیار راحت کرده است. قبل از تکمیل فرایند 

1. director of football
2. tapping up
3. Jake Cohen
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انتقال بازیکن، باید در مورد توافق نامه های متعدد بررســی و تصمیم گیری شود. 
نخستین معامله مربوط به مبلغی است که فروشندگان دریافت می کنند. برخی از 
بازیکنان، مانند نیمار، یک  بند آزادســازی دارند؛ مبلغی که باشگاه او مجبور به 
پذیرش آن در قرارداد ۲۲۲ میلیارد یورویی این بازیکن اســت. زمانی که باشــگاه 
فروشنده احساس کند رقم قیمت نسبتًا مناسب است، مرحله دوم آغاز می شود؛ 
تیم خریدار قراردادی را از طریق مدیر برنامه خود به بازیکن ارائه می کند که برای 
نیمار به معنای بســته ساالنه ۳0 میلیون یورو بعد از کســر مالیات بود. به گفته 
اندرو مک گرگور، از شــرکت حقوقی ِبرابِنز۴، سومین پرداختی، کمیسیونی است 
که باشــگاه خریدار به مدیر برنامه بازیکن پرداخت می کند که معمواًل پنج تا ۱0 
درصد مبلغ انتقال اســت. تیم نمایندگان نیمار که پدرش را نیز شــامل می شد، 
دستمزد بسیار زیادی به مبلغ ۳8 میلیون یورو به جیب زد. باشگاه خریدار، پس 
از بررسی دقیق پرونده پزشــکی بازیکن جدید خود و گذراندن مراحل اداری از 
طریق نهادهای ذی صالح، می تواند امضای قرارداد را اعالم کند.                            

این موضوع قدری پیچیده به  نظر می رســد و با وجود بندهای سخت گیرانه، 
پیچیده تر هم می شــود. اگر بازیکن جایزه ای را ببرد، یا اقدام پرسود دیگری انجام 
دهد، باشگاه فروشــنده ممکن اســت تقاضای پرداخت های آتی داشته باشد. 
باشــگاه خریدار بابت عملکرد بازیکن مبلغی به  عنوان پــاداش می پردازد و اگر 
بازیکن مشهور باشد، دستمزدی هم بابت استفاده از تصاویر او پرداخت می کند. 
مهم تر از این ها، قدرت نفوذ خود بازیکن اســت. اگر قرارداد به پایان برسد، به او 
اجازه ترک قرارداد را می دهند؛ یک ضرر مصیبت بار برای تیم قبلی و یک ثروت 
بادآورده برای تیم جدیدش، و پاداشی با کسر هزینه انتقال به او پرداخت می شود. 
همان طور که قیمت یک مهاجم خطرناک با یک مدافع سرسخت بیشتر و بیشتر 
می شــود، انتظار می رود شاهد بازیکنان بیشتری باشــیم که از باشگاه های خود 
4. Andrew McGregor of Brabners
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مبلغی بابت آزادسازی دریافت می کنند.

چگونه سنت لوییس به پایتخت شطرنج آمریکا تبدیل شد؟
ســنت لوییس۱ شهری نابه ســامان  با جمعیتی رو  به  کاهش در منطقه غرب 
میانه آمریکا۲ســت. جمعیت این شهر در دهه ۱۹۵0 با 8۵0هزار نفر به اوج خود 
 رسید. چندین دهه مهاجرت طبقه متوســط، این شهر را با ۳۱۵هزار نفر سکنه 
باقی گذاشت که حدود یک ســوم آن ها زیر خط فقر فدرال زندگی می کنند. این 
شــهر باالترین نرخ ســرانه قتل در آمریکا را به خود اختصــاص داده و یکی از 
نژادپرســت ترین شــهرهای این کشور است. در ســال ۲0۱۴، پس  از آن که یک 
نوجوان سیاه پوست با شلیک افسر پلیس سفیدپوستی کشته شد، آشوب هایی در 
شهر فرگوســن۳ درگرفت. از این رو به نظر می رسید گزینه ای دور از انتظار برای 
تبدیل  شــدن به مرکز شطرنج باشــد. بااین  حال، در ماه می  ســال ۲0۱۳ کنگره 
آمریکا، ســنت لوییس را پایتخت شطرنج این کشــور اعالم کرد. اما چطور این 

اتفاق افتاد؟
ظهور سنت لوییس به  عنوان مرکز شطرنج، به سال ۲008 میالدی برمی گردد؛ 
زمانی که ِرکس ســینکفیلد۴ بعد از این که پول کالنی از صندوق ســرمایه گذاری 
مبتنی بر شــاخص بورس به  دست آورد، ارتقای شــطرنج را در شهری که در آن 
متولد شده بود، به  عنوان برنامه بازنشستگی خود انتخاب کرد. )آقای سینکفیلد 
از نظر سیاســی به  عنوان طرفدار لغو مالیات بر درآمــد و حامی مالی اتاق فکر 
جناح راست فعالیت می کند.( در سال ۲008، او باشگاه شطرنج و مرکز آموزش 
ســنت  لوییس را تأسیس کرد که از آن زمان، به مرکز اصلی شطرنج آمریکا تبدیل 
 شــده است. این مرکز شــش هزار مترمربعی، شامل سالن مســابقه، کالس ها، 
1. St Louis
2. American Midwest
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4. Rex Sinquefield
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کتاب خانه و محل بازی است. حدود هزار نفر عضو از تمامی سطوح مهارتی در 
کالس ها شــرکت می کنند. در سال ۲0۱۱ آقای ســینکفیلد کمک کرد تا »تاالر 
مشاهیر شطرنج جهان«۵ به سنت  لوییس بیاید. این تاالر به گفته وب سایت آن، 
برای آموزش بازدیدکننــدگان، هواداران، بازیکنان و دانشــمندان با جمع آوری، 
حفظ، نمایش و تفسیر بازی  شطرنج و اهمیت فرهنگی و هنری مداوم آن تاسیس 

شد.
پشتکار آقای سینکفیلد به ثمر رسید. این باشگاه میزبان مسابقات قهرمانی 
آمریکا، تورنمنت اصلی این کشــور، در ســال ۲00۹ شد، که بسیاری از استادان 
بزرگ شطرنج را به این شهر کشاند. )قبل از آن، این مسابقه در شهرهای مختلف 
برگزار می شــد.( مســابقه ســینکفیلد، به نام بانی خیر خود، در ســال ۲0۱۳ با 
جایزه ای به مبلغ ۱70هزار دالر آغاز شد. این مسابقه که بازیکنان برجسته جهان 
را جــذب می کند، در ســال ۲0۱6 ، حدود ۱.۵ میلیون بیننده آن الین داشــت. 
دانشــگاه های متعددی در منطقه ســنت لوییس، هم اکنون بورسیه شطرنج ارائه 
می دهند؛ ِوسلی6 هم که نفر دوم شطرنج بازان دنیاست، با چنین بورسیه تحصیلی 
وارد دانشــگاه وبستر7 این شهر شد. مدرسه های عالی محلی، از جمله در شهر 
فرگوســن و اطراف آن، کالس های شــطرنج بعد از مدرسه را رواج می دهند. در 
ســال ۲0۱7 دانشگاه وبستر برنده مســابقه قهرمانی ملی جام ریاست جمهوری 
تورنمنت شطرنج دانشگاهی شــد که برای پنجمین  بار پیاپی در نیویورک برگزار 

می شد. دانشگاه سنت لوییس مقام سوم را کسب کرد.
احیای شطرنج در ســنت  لوییس کمک کرد آمریکا دوباره به یکی از برترین 
کشورهای شطرنج جهان تبدیل شــود. به گفته فدراسیون جهانی شطرنج8، در 
ســال ۲008، هیچ یک از بازیکنان آمریکایــی در میان ۱0 بازیکن برتر جهان قرار 
5. World Chess Hall of Fame
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8. World Chess Federation
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نداشتند. )نخســتین بازیکن آمریکایی که در فهرست وجود داشت، در جایگاه 
هفدهم بود.( تا سال ۲0۱7، سه بازیکن از ۱0 بازیکن برتر دنیا )نفرات دوم، چهارم 
و هفتم( آمریکایی بودند. در واقع، یکی از آن ها فابیانو کاروانا۱ بود که در ســال 

۲0۱۵ به سنت لوییس نقل مکان کرد.

»بازسازی دیجیتال« یک فیلم واقعًا به چه معناست؟
در آوریل ۲0۱7 دو شرکت فیلم سازی ریالتو پیکچرز۲ و استودیو کانال۳، »کپی 
دیجیتال جدید« فیلم »فارغ التحصیل« )۱۹67( را به مناسبت پنجاهمین سالگرد 
این فیلم منتشر کردند. نسخه ۲0۱6 فیلم »دکتر ِاسترنج الو« )۱۹6۴( به »انتقال 
دیجیتال ۴K )۴000 پیکســلی( بازسازی شده« خود می بالد. »همشهری کین« 
)۱۹۴۱( در هفتادوپنجمین سالگرد باشکوه خود، با »نسخه مرمت شده دیجیتال 
با وضوح تصویر باال«، بار دیگر درخشید. اکثر عالقه مندان به فیلم می دانند که 
ایــن اصطالحــات تقریبًا متــرادف با اصالح اســت. اما فراینــد »مرمت«۴ و 
»بازسازی«۵ شــامل چیست؟ آیا فروختن یک فیلم قدیمی در بسته بندی جدید 

الزم است، یا فقط یک ترفند است؟
تا دهه ۱۹۹0، فیلم های ســینمایی منحصرًا با دوربین های آنالوگ و فیلم های 
حســاس به نور ساخته می شدند. این دوربین ها تصویری تولید می کنند که مانند 
نور از طریق لنز جریان می یابد و کریســتال های میکروســکوپی را به اشــکال 
نقره ای تبدیل می کنند که با استفاده از مواد شیمیایی در تاریک خانه می توانند به 
تصاویر دائمی و حتی )رنگارنگ( تبدیل شــوند. فریم به دست آمده بسیار دقیق 
است، اما باز هم مستعد ترک است. تغییر دما، گرد و غبار یا جابه جایی غیراصولی 
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می تواند باعث ایجاد لکه  یا بافت دانه ای شود. روش فیلم برداری دیجیتال از بروز 
این مشکالت جلوگیری می کند. یک تراشه حس گر تصویر، صحنه را به میلیون ها 
پیکســل تبدیل می کند که هر کدام از آن ها یک مربع کوچک با روشنایی و رنگ 
کدگذاری شده به  صورت عددی است. اکثر فیلم های جدید به این روش ساخته 
و پخش می شوند. این کار به کارگردانان امکان می دهد بالفاصله فیلم را بازبینی 
کننــد، به ویرایش گران اجــازه می دهد کیفیت فیلــم را در کامپیوتر ارتقا دهند و 
اســتودیوها را قادر می ســازد بدون حمل حلقه های ســنگین فیلــم، آن ها را به 
ســینماهای سراسر دنیا ارسال کنند. برخی از کســانی  که بر قوانین سنتی تکیه  
دارند، با این روش مخالف هســتند، چراکه معتقدند فیلم آنالوگ هنوز می تواند 

وضوح باالتری تولید کند.
تماشاگران به آن  اندازه سخت گیر نیستند و تقریبًا از نسخه دیجیتال ویدیوها 
اســتفاده می کنند. آن ها چه در حال تماشای آن الین فیلم »کازابالنکا« )۱۹۴۲( 
باشــند و چه در حال دیدن فیلم »پدرخوانده« )۱۹7۲( روی دیســک بلو-ِری 
)فرمتی با ظرفیت بیشتر از دی وی دی( باشند، برای آن ها یک اسکن از فیلم ۳۵ 
میلی متری اصلی ارائه  شده است. استودیو هر یک از تصاویر فیزیکی را به پیکسل 
تبدیل کرده اســت. بااین حال، مرمت و بازســازی یک فیلم گامی فراتر می رود. 
رول فیلم برای زدودن گرد و غبار تمیز می شود. سپس تکنیسین ها برای بازسازی 
فیلم، حذف موارد مزاحم )مانند صدای َخش، خراش ها و هر نشــانه دیگری از 
کهنگی(، پردازش رنگ ها و شــارپ کردن تصاویــر، فریم به فریم کار می کنند. 
ممکن است جلوه های ویژه و تصاویر گرافیکی کامپیوتری بیشتری افزوده شود. 
در این مرحله، صدا هم بازسازی خواهد شد و شاید برای قرار دادن صدای محیط 
در فیلم، ریمیکس انجام  شود. این فرایند پرزحمتی است و معمواًل بیشتر از یک 

سال زمان می برد تا تکمیل شود.
این اصالحات دقیق و پرزحمت، بدون مقایسه در کنار هم، به راحتی نادیده 
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گرفته می شــوند. طرفداران معمواًل به  جای تمرکــز روی اصالحات فیلم، به 
داســتان  فیلم توجه می کنند، به این دلیل که برخی از کارگردانان نمی توانند در 
برابر تغییرات جزئی داستان، همانند تصویر مقاومت کنند. جورج لوکاس۱ که 
پیشتاز استفاده از دوربین های دیجیتال، در پیش درآمدهای »جنگ ستارگان« 
در اوایل قرن ۲۱ بود، زمانی  که ســه گانه اصلی »جنگ ســتارگان« در سال 
۱۹۹7 بازســازی شــد، با افزودن صحنه های جدید و ویرایــش دیالوگ ها، 
طرفداران را عصبانی کرد. دی وی دی های فیلم »بلید رانر«۲ از ریدلی اسکات۳ 
)۱۹8۲( به خاطر بینش دقیقی که از آینده داشت، تا حدی به دلیل جلوه های 
ویژه پیشــرفته، و در عین حال به لطف تغییر در پایان داســتان، مورد تحسین 

قرار گرفت. 
مخاطراتی هم وجــود دارد؛ با این که حلقه های فیلم پوســیده می شــوند و 
به راحتــی از بین می روند، امــا می توانند یک فیلم را بــرای دهه ها حفظ کنند، 
درحالی کــه اطمینان از مانــدگاری رســانه های دیجیتال کمتر اســت. مرمت 
غیرضــروری این خطر را دارد که برخــی از ویژگی هایی که این فیلم ها را از اول، 

بسیار خاص کرده بود، از بین ببرد. 

دالالن شرط بندی، با مشتریان برنده چگونه برخورد می کنند؟
بنگاه شــرط بندی آن الین 888 در اوت ســال ۲0۱7 به شکل بی سابقه ای به 
پرداخت مبلغ 7.8 میلیون پوند )۱0.۳ میلیون دالر( جریمه محکوم شد؛ چون 
بیشتر از هفت هزار نفر از مشتریان آسیب پذیر که حساب های شرط بندی خود را 
برای جلوگیری از شرط بندی غیرفعال کرده بودند باز هم توانستند به حساب هایشان 
دسترسی داشته باشند. جدای از نگاه مسئوالن، دالالن شرط بندی اغلب متهم 
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به افراط در جهت عکس هســتند؛ برای اجتناب از برنده شدن مشتری، بیش از 
حد ســریع عمل می کنند. افرادی که در شــرط بندی موفق هســتند، از بستن 
حســاب های خود که گاهی به دلیل آن چه تصمیمات تجاری عنوان می شــود، 
شــکایت دارند. برخی دیگر می گویند مبلغ شــرط بندی آن ها یک شبه به مقدار 
ناچیزی محدود می شود. این حرکت ممکن است مورد پسند افراد قمارباز نباشد، 

اما در اغلب نقاط دنیا قانونی است. 
دالالن شــرط بندی می گویند بــرای جلوگیری از کاله برداری، الزم اســت 
برندگان به دقت بررســی شوند. رقابت در صنعت شرط بندی با ورود شرط بندی 
آن الین افزایش پیدا کرد و دالالن  شــرط بندی را واداشــت در بازارهایی که قباًل 
پوشــش نمی دادند، دستی داشته باشند. در برخی بازارها، مثل لیگ های فوتبال 
اروپای شــرقی، دســتمزدهای پایین و پرداخت های دیرهنگام، زمینه مستعدی 
برای تبانی ایجاد می کند. اگر یک نفر چند بار در یک برهه خاصی برنده شــود، 
می تواند نشان دهنده بازی ناجوانمردانه باشد. به  هر صورت، اکثر مواقع تالش ها 
برای تشــخیص مشتریان زیرک، ریشــه در جلوگیری از کارهای خالف ندارد، 
بلکه این تالش ها بخشی از روش های این صنعت است که آن را مدیریت ریسک 
می نامند. دالالن شــرط بندی برای ادامه سودآوری، ســعی می کنند ضررهای 
بالقوه را محدود کنند. همان گونه که یک مشاور شرط بندی تأکید می کند، دالالن 
شرط بندی حساب هایی را که سودآور نیستند، می بندند؛ درست مانند شرکت های 
بیمه که خانه های در معرض ســیل را پوشش نمی دهند. مراکز شرط بندی از راه 
جمع آوری اطالعات آن الین، ردیابی رفتار مشــتریان در فضای وب و بررســی 
این که آیا افراد شــرط بند از سایت هایی که شانس برنده شدن را بررسی می کنند، 
استفاده می کنند یا نه، سعی دارند از مشتریان خود شناخت پیدا کنند. مشخصات 
افراد به  خاطر تشــدید مقررات ضدپول شویی، آســان تر شده است که نیاز است 
افــرادی که به صــورت آن الین شــرط بندی می کنند، هنگام باز کردن حســاب 
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اطالعات دقیق تری ارائه دهند. 
دالالن شــرط بندی این طور اســتدالل می کنند که چنین گزینش هایی برای 
کمتر شدن درگیری آن ها با قماربازان حرفه ای الزم است. این کار به نوبه خود به 
این دالالن امکان می دهد شــرایط بهتری برای قماربازان معمولی ارائه کنند. در 
مقابل، منتقدان می گویند شبکه اینترنت بســیار وسیع تحت پوشش قرار گرفته 
اســت. دالالن ممکن اســت منابع قابل توجهی را صرف تالش برای شناسایی 
افرادی کنند که برای امرار معاش شــرط بندی می کنند. بســیاری از آن ها برای 
پیش بینی نتایج و ایجاد اســتراتژی های پوشــش ریســک، تحلیل گران کّمی را 
استخدام می کنند. )آن ها در برخی موارد به دنبال حداکثر استفاده از اختالف  بین 
شانس های ارائه شده از ســوی دالالن، برای کسب سود تضمین شده هستند.( 
دالالن شرط بندی آن الین، با الگوریتم های پیچیده ای پاسخ می دهند که مشتریان 
ثابت روی مقادیر عجیبی، مثاًل ۱۳.0۴ یورو، شــرط  می بندند، بر مبنای این که 
قماربازان عادی معمواًل با مبلغ ُرندشده شرط بندی می کنند. آن ها نگاه دقیق تری 
به کسانی دارند که به مبلغ شرط بندی و جوایز رایگان توجهی نشان نمی دهند، که 
ایــن با الگوی قماربازان حرفه ای هم خوانی ندارد و شــرایط و ضوابط مربوط را 
نمی پذیرد. دالالن رفتار کاربران را بررســی می کنند. درحالی که قماربازان عادی 
معمواًل چند دقیقه قبل از شروع یک رویداد، شرط می بندند، حرفه ای ها اغلب 
به دنبال بهترین شــانس ها، شــرط بندی خود را چند روز پیش از موعد شروع 
می کنند. )زیرا هر چه بیشتر منتظر شرط بندی باشید، اطالعات بیشتری در مورد 
یک رویداد خاص در دســترس قرار می گیرد و به  این ترتیب، قیمت گذاری برای 
دالالن راحت تر اســت.( هم چنین، آن ها به عالیق مشــتریانی که استعداد برنده 
شــدن دارند، نگاه می کننــد. به نظر می آیــد، گاهی پذیرش شــرط بندی های 
غیرسودمند، به قمارباز کمک می کند اطالعات بیشتری در مورد هوش اقتصادی 

به دست آورد.



229نظریه بازی

این موضــوع توضیح می دهد که چرا قماربازان حرفــه ای به ندرت با دالالن 
معــروف کار می کننــد. اکثر آن هــا در بازارهای شــرط بندی، ماننــد ِبت ِفر۱ و 
ِاس مارکتس۲ شرط بندی می کنند که محدودیتی برای مشتریان برنده ندارند. )هر 
چنــد بت فر مقداری از پول را از موفق ترین کاربران می گیرد.( در عوض، آن ها با 
دالالنی کار می کنند که از شــرط بندهای حرفه ای برای بهبود بازارشان استفاده 
می کنند و بیشــترین پــول را از کمیســیون می گیرند. این ها ادعــا می کنند که 
حســاب های مشــتریان برنده را محدود نمی کنند و شــرط های بسیار بزرگ را 
می پذیرند. )پیناکل۳، یکی از دالالن بسیار تأثیرگذار، اکثرًا محدودیتی یک میلیون 
دالری برای رویدادهای مهم دارد.( قماربازان حرفه ای نیز در شرط های بزرگ، 
از طریق واســطه هایی مانند گم بیت ریسرچ، مرکز شــر ط بندی بریتانیایی که از 
تکنولوژی بــرای قرار دادن شــرط های کوچک در میان یــک طیف از دالالن 
شــرط بندی اســتفاده می کند، به صورت پنهان فعالیت دارنــد. در این صنعت، 
به خصوص نمایندگان آســیایی مطرح هستند؛ بسیاری از آن ها قادرند شرط  های 
قابل توجه را به  صورت ناشــناس به دالالن محلــی تخصیص دهند. برعکِس 
ورزش هایی که مورد توجه آن هاســت، بازی بیــن قماربازان و دالالن معمواًل از 

کانون توجه آن ها خارج است. 

پردرآمدترین باشگاه های فوتبال دنیا
زمانی که شــرکت مشاور دیلویت۴، در ژانویه ۲0۱8 رتبه بندی ساالنه سرمایه 
لیگ های فوتبالی۵ خود را منتشر کرد، تیم منچستر یونایتد، مقام خود را به  عنوان 
پردرآمدترین باشــگاه فوتبال حفظ کرد. شــیاطین ســرخ نتوانستند برای فصل 
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۲0۱7- ۲0۱6 لیگ قهرمانان پر از ســود، واجد شرایط شوند و مجبور شدند به 
برنده شــدن در لیگ اروپا، رقابت باشــگاهی بین المللی درجه دو، اکتفا کنند. 
بااین حال، حتی اگر موفقیت این باشــگاه در زمین، در مقایسه با رئال مادرید که 
هم در لیگ قهرمانان اروپا و هم اللیگای اســپانیا برنده شده بود، کم رنگ بود، 
قدرت پخش رســانه ای لیگ برتر انگلستان، به منچستر یونایتد اجازه داد از نظر 

مالی، در صدر جدول لیگ باقی بماند.
رتبه بندی شــرکت دیلویت قراردادهای تجاری، مانند حمایت مالی و فروش 
پیراهن تیم، درآمد روز مســابقه و سود حاصل از پخش مســابقه را با هم ادغام 
می کند. در حال حاضر، ســهم روز افزون تراکنش مالی باشگاه ها، مربوط مورد 
آخری اســت که در ســال ۲0۱7 به باالترین حد خود، یعنی بیشتر از ۴۵ درصد 
رسید. بنابراین، جای تعجب نیست که باشگاه های انگلیسی، نیمی از ۲0 باشگاه 
برتر را به خود اختصاص می دهند. فصل ۲0۱7- ۲0۱6 نخستین فصل از قرارداد 
ســه  ســاله جدید تلویزیونی لیگ برتر انگلســتان، به ارزش ۲.8 میلیارد پوند 
)چهارمیلیارد دالر( برای هر فصل بود. مبلغ این قرارداد، بیش از دو برابر ارزش 
قراردادهای پخش مسابقه ای است که از سوی هر یک از پنج تیم برتر لیگ  اروپا 
)که در اسپانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا هستند( بسته شد. درنتیجه، باشگاه فوتبال 
ســاوت همپتون درآمد بیشــتری نســبت به باشــگاه آ.اس.رم داشت و پخش 
بازی های لیگ قهرمانان باشگاه لسترسیتی، آن ها را باالتر از باشگاه اینترمیالن 

قرار داد.
به  طور کلی، فوتبال در وضعیت مالی خوبی قرار دارد. درآمد باشگاه ها، برای 
همه، در سال گذشته افزایش داشت، با وجود ۲0 باشگاه برتر، جمعًا 7.۹ میلیارد 
یورو )۹.8 میلیارد دالر( در مقایسه با ۳.۹ میلیارد یورو در دهه گذشته، به  دست 
آمد. البته پول دارترین باشــگاه ها، هم چنان به برتری خود ادامه می دهند. این سه 
باشگاه با باالترین درآمد، درمجموع سود کل دومیلیارد یورویی داشتند که بیشتر 
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از مجموع گردش مالی ۱۱ باشــگاهی اســت که بین رده های ۲0 تا ۳0 رتبه بندی 
شده اند. تحلیل گران هشدار می دهند که دور بعدی مزایده حقوق پخش فوتبال در 
اروپا کمتر از حد جنون آمیز فعلی خواهد بود، زیرا تماشاگران خدمات ویدیویی 
اینترنتی ارزان تر را انتخاب می کنند، اما این بازار، حداقل فعاًل، امکان دارد به اوج 

خود برسد.

گل های ثروت
ثروتمندترین باشگاه های فوتبال
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واژگان و خرد
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چرا ایموجی ها دارای اثرات جانبی سودمند هستند؟
شیوه ای که زبان های دنیا به صورت دیجیتال نمایش داده می شوند، می تواند 
موضوع یک بحث آتشــین، اگرچه کمی مرموز، باشــد. کدنویســان و طراحان 
ممکن است بر ســر این که آیا یک اسکریپت۱ خاص حروف بزرگ و کوچک را 
متمایز کرده است، یا کدام یک از مجموعه تلفظ ها را نیاز دارد، اختالف نظر داشته 
باشــند. اما جدیدترین مبحث در مــورد ایموجی۲ )نمادهــای تصویری که در 
ارتباطــات الکترونیکــی برای انتقال مفهوم یا احســاس اســتفاده می شــوند، 

صورتک های زرد خندان را به یاد بیاورید( از همه دشوارتر بوده است. 
همه این ها به استاندارد یونی کد۳ مربوط می شود. یونی کد استانداردی است 
که اعداد و توصیف مرتبط با آن را به کاراکترهای حروف الفبای جهان و بسیاری 
چیزهای دیگر مانند نمادهای ریاضی نســبت می دهد. این کار به دستگاه های 
مختلف، سیســتم های عامل و اپلیکیشن ها اجازه می دهد همان کاراکترها را در 
میان هزاران زبان نشــان دهند، به طوری که یک پیام که مثاًل به زبان سانسکریت 
در واتس اپ نصب شده روی یک آیفون در کالیفرنیا نوشته شده است، می تواند از 
سوی گیرنده ای که از یک لپ تاپ ویندوزی در کاتماندو استفاده می کند، خوانده 
شــود. این استاندارد از سوی یک گروه غیرانتفاعی یعنی کنسرسیوم یونی کد۴ که 
در دهه ۱۹۹0 شــروع به فعالیت کرد، مدیریت می شــود. این کنسرسیوم به  طور 
منظم کاراکترهای بیشــتری را، چه برای زبان های باســتانی که دانشــگاهیان 
می خواهند از آن اســتفاده کنند و چه برای زبان های جدید با متکلمان به نسبت 
کــم یا کاراکترهای غیرمعمول، به این فهرســت اضافه می کند. طرح کدگذاری 
اســکریپت که از سوی دانشگاه برکلی کالیفرنیا شکل گرفته بود، فهرستی از ۱00 

۱. اسکریپت یک برنامه یا کد نوشته شده با استفاده از یک زبان برنامه نویسی است که اجازه می دهد کنترل خاصی از یک یا بسیاری از 
نرم افزارها داشته باشید. این زبان ها در اصل نمونه کوچک شده زبان های مادر خود هستند.

2. emoji
3. Unicode
4. Unicode Consortium
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خط از جنوب و جنوب شــرق آسیا، آفریقا و خاورمیانه دارد که هنوز به یونی کد 
اضافه نشده است. 

استاندارد یونی کد، فهرست کردن کدهای مربوط به ایموجی را در سال ۲0۱0 
شروع کرد. ایموجی بعد از ظهور در ژاپن در سال ۱۹۹۹، در دهه ۲000 در سراسر 
جهان گســترش یافت، اما هیچ سیســتم عامــل یا برنامه پیام رســانی از برنامه 
شماره گذاری یا نمایشی مشــترکی برخوردار نبود. بنابراین، ویندوز، اندروید و 
آی او اس نه تنها از تفســیرهای گرافیکی مختلف آن صورتک های زرد خندان )یا 
کاســه برنج و غیره( اســتفاده می کند، بلکه حتی آن هــا را در یک زبان با اعداد 
مختلف کدگذاری می کند. یک ایموجی ارسال شده از یک سیستم، ممکن است 
هنگام ورود به شکل یک ایموجی کاماًل متفاوت یا حتی به شکل یک مستطیل 
توخالی ظاهر شود. خوش بختانه، کنسرسیوم یونی کد برای استانداردسازی اعداد 
استفاده شــده پیش قدم شــد، با آن که ظاهــر خاص آن به پلتفرم۵ یا اپلیکیشــن 
دریافت کننده وابسته است )که اکنون ِاســَلک6، فیس بوک و توییتر و هم چنین 
سیستم های عامل در دســتگاه های مختلف را شامل می شود(. مشکل یونی کد 
این است که تقاضا برای ایموجی بیشتر، در حال افزایش است. این امر ناشی از 
عالقه اپل و گوگل و نیز کسب وکارها، صنایع و گروه های با نفوذ است که مشتاق 
دیدن یک نماد خاص هستند که به نمایش گذاشته شده است. ایالت ِمین7 آمریکا 
از پیشــنهاد اضافه کردن ایموجی البســتر حمایت کرد. تمامی پیشنهادها برای 
ایموجی جدید ثبت شــده در کنسرســیوم یونی کد، مورد بحث و رأی گیری قرار 

می گیرد. 
برخی از اعضای کنسرســیوم نگران این هســتند کــه تصمیم گیری در مورد 
ایموجی جدید آن ها را از مســائل علمی تر منحرف کنــد و افزودن کاراکترهای 

Platform .۵: بستری است که نرم افزارهای دیگر می توانند روی آن اجرا شوند.
6. اسَلک)Slack( نرم افزار همکاری تیمی )چت روم( مبتنی بر َابر است.

7. Maine
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جدید را از خط های باســتانی و جدید به تأخیر بیندازد. پیشــنهادها برای توده 
مدفوع اخمالو )که نسخه خندان آن نیز در حال حاضر وجود دارد(، خشم زیادی 
را برانگیخــت و مایکل اورســن۱، حروف نگار، آن را به عنــوان »... مضر برای 
اســتاندارد یونی کد« عنوان کرد. مارک ِدیویس۲، بنیان گذار کنسرسیوم یونی کد، 
معتقد است این گونه نگرانی ها اغراق آمیز است. اگرچه ایموجی درصد نامتناسبی 
از توجه رســانه ها را به  خــود اختصاص داده اســت، اما، کنسرســیوم، کمیته 
جداگانه ای برای رسیدگی به آن ها ایجاد کرده است. هم چنین، آقای دیویس بیان 
می کند کــه تمرکــز روی ایموجی اثرات جانبی ســودمندی دارد. بســیاری از 
محصوالت نرم افزاری قباًل فاقد پشتیبانی یونی کد بودند، اما طراحان عالقه مند 
به ترکیب نســخه های ارتقایافته ایموجی نصب شــده هستند که به عنوان یک اثر 
جانبی نیز امکان نمایش کاراکترهای یونی کد در صدها زبان را فراهم می کنند، که 

در غیر این صورت نادیده گرفته می شدند.

حروف الفبای انگلیسی چگونه نام گذاری شدند؟
به  نظر می رسد برای حروف الفبای انگلیسی، اسامی پیش بینی پذیری وجود 
ندارد، همان طور که برای اســامی حروف الفبا در زبان های دیگر چنین قابلیتی 
نیست. برخی با صدای ِا شروع می شــوند، مانند کلمه ِاگ )ِاف، ِال(، برخی به 
صدای ایی ختم می شــوند )تی، دی( و برای حروف دیگر هم هیچ دلیل و منطق 

مشخصی وجود ندارد. چگونه آن ها به این روش رسیدند؟
حروف صدادار۳ همگی از روی شکل کشیده خود نام گذاری شدند. در زبان 
انگلیســی میانه۴، این حروف تقریبًا آ،  ای )مانند کلمه may(، ای، ُا، او )مانند 

1. Michael Everson
2. Mark Davis
3. vowels
4. Middle English
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کلمه tool( بودند. اما »دگرگونی بزرگ حروف صدادار«۵ که از سال ۱۴00 شروع 
شد، مصوت های کشــیده انگلیســی را طی چند قرن  تغییر داد. این باعث شد 
صدای مصوت های انگلیســی متفاوت از دیگر مصوت ها در اروپا باشــد و نام 
حــروف هم با آن به ِای، ای، ُا و ای تغییــر کرد. بعد از دگرگونی بزرگ مصوت ها 
حرف یو )U( هم چنان »او« خوانده می شد، تا حدود سال ۱600 که آغاز تغییر نام 
کسفورد از wy ، که به نام Y نیز شناخته  آن به »یو« بود. فرهنگ لغت انگلیسی آ
می شــود، می گوید این نام از »ریشه مبهم« اســت. این اسم، حداقل ۵00 سال 

قدمت دارد. 
نام حروف صامت6 از نخستین باری که ظاهر شدند، باقاعده تر هستند. آن ها 
از شــکل تغییریافته سیســتمی که از التین منتقل شده است، استفاده می کنند. 
حروف صامت ِانســدادی7، یعنی آن هایی که جریان هوا را به  طور کامل متوقف 
می کننــد، در آخر خود صدای »ای« می گیرند. )حروف B، D، P و T را در نظر 
بگیریــد.( در عوض، صامت هایی با یک جریان هوای ادامه دار در ابتدای خود، 
صدایی مانند ِا می گیرند )F، L، M، N، S و X(. دو استثنا وجود دارد. دو حرف 
C و G هم صدای انسدادی و هم غیرانسدادی )سخت و نرم( دارند؛ همان طور که 
در کلمه های »cat« و »cent« ، »gut« و »gin« مشــاهده می شــود. این دو 
حرف ســی و جی خوانده می شــوند، به این دلیل که در التین آن ها فقط حروف 
 D و B صامت انسدادی بودند و به این ترتیب، از قوانین نام گذاری مشابهی مانند

پیروی می کنند. )این که چرا آن ها کی و گی تلفظ نشده اند، مشخص نیست.( 
استثناهای دیگر، نیاز به توضیح بیشتری دارد. حرف R که جریان هوای ممتد 
دارد، قباًل از قانون فوق پیروی می کرد و »ِار« خوانده می شــد. این حرف بنا به 
دالیــل نامعلومی به »آر« تغییر پیدا کرد. V در زبــان التین، هم به عنوان حرف 

5. Great Vowel Shift
6. consonants
7. Stop consonants
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بی صــدا و هم صدادار اســتفاده می شــد، بنابراین، به هیچ وجــه در الگوی باال 
نمی گنجد. این حرف یک حرف سایشــی اســت )یک حرف بی صدا که در آن با 
ایجاد اختالل در جریان هوا، صدای نویزمانندی ایجاد می شود(، بنابراین، مانند 
 V حروف انسدادی نام گذاری می شــود. دابلیو هم، بازمانده ای از زندگی دوگانه
اســت. در زبان التین حــرف J وجود ندارد، تلفظ انگلیســی این حرف با کمی 
جایگزینی از زبان فرانســه گرفته شــده اســت. ِزد از ِزتای یونانی آمده اســت. 
)آمریکایی ها به آن زی می گویند، شــاید باعث شود بیشتر شبیه نام حروف دیگر 
باشد، اگرچه دلیل دقیق آن مشخص نیست.( و ِایچ عجیب ترین حرف در الفبای 
انگلیسی است. نام این حرف تغییر شکل یافته accha، ahha یا aha التین، از 
ache در زبان فرانسه است. نام امروزی این حرف در بیشتر جاها، صدای »هه« 

نــدارد. اما یک تلفظ  متفاوت از آن وجود دارد، ِهیچ، که برخی تصور می کنند به 
نوعی »اصالح بیش از حد«۱ و تالشی برای گنجاندن تلفظ این حرف در اسم آن 
اســت. در جمهوری ایرلند، ِهیچ استاندارد محسوب می شود، در ایرلند شمالی 
این تلفظ از سوی کاتولیک ها استفاده می شــود، درحالی که ِایچ تلفظ مرسومی 
اســت که مختص پروتستان هاســت. البته این مســئله فقط محــدود به ایرلند 
نمی شــود؛ ِهیچ، در میان جوانان انگلیسی، به  خاطر ترس از بزرگ ترهای خود، 

درحال گسترش است.

چرا در پاپوآ گینه  نو تعداد بی شماری زبان وجود دارد؟
هند با جمعیت ۱.۳ میلیارد نفری، قلمرو وسیع و ۲۲ زبان رسمی )به اضافه 
صدها زبان غیررســمی( از جمله کشورهایی است که بیشــترین تنوع زبانی را 
دارند. بااین حال، هند، با پاپوآ گینه  نو۲، کشــوری در اقیانوس آرام که فقط 7.6 

1. hypercorrection
2. Papua New Guinea
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میلیون نفر ســکنه دارد، برابری نمی کند. حدود 8۵0 زبان در این کشــور تکلم 
می شــود، که آن را به مکانی با بیشــترین تنوع زبانی، روی کره زمین تبدیل کرده 
است. چرا پاپوآ گینه  نو دارای چنین تنوع زبانی است و چگونه افراد محلی با آن 

کنار می آیند؟
قدیمی ترین گروه زبان ها در پاپوآ گینه  نو، به اصطالح زبان های »پاپوآنی« نام 
دارد که در حدود ۴0هزار سال پیش از سوی ساکنان اولیه به  وجود آمد. با این که 
این زبان ها همگی زیر اسم پاپوآن۳ قرار دارند، اما فاقد ریشه واحدی هستند. در 
عوض، این زبان ها به چندین خانواده غیرمرتبط تقسیم می شوند. )و برخی هم به 
صورت زبان هــای مجزای تک افتاده بــدون هیچ خانواده ای هســتند.( این با 
زبان های آسترونزیایی۴ پاپوآ گینه نو که حدود ۳۵00 سال پیش و احتمااًل از یک 
منبع زبان تایوانی وارد این کشــور شــدند، مغایرت دارد. با ورود استعمارگران 
انگلیسی زبان و آلمانی زبان، در دهه ۱800 اوضاع پیچیده تر شد. پس از استقالل، 
پاپوآ گینه نو، ســه زبان رسمی را به تصویب رساند؛ انگلیسی زبان اول این کشور 
است، توک پیسین۵ زبان دوم آن است و هیری موتو6، نسخه ساده شده زبان موتو 
از خانواده زبان های آســترونزیایی، زبان سوم است. )زبان اشاره در سال ۲0۱۵ 
اضافه شــد.( اما به رسمیت نشناختن دولت، تنوع زبانی را نقض نکرد. از تعداد 
معــدودی گرفته تا یک جمعیت 6۵0 هزار نفــری، هر کدام به یکی از 8۵0 زبان 

متنوع موجود در این کشور صحبت می کنند.
بسیاری از این زبان ها، به  خاطر ویژگی های طبیعی دست نخورده پاپوآ گینه نو 
پابرجا مانده اند. کوه ها، جنگل ها و مرداب ها روستاییان را منزوی نگه می دارند و 
زبان هایشــان را حفظ می کنند. جمعیت روستایی هم کمک می کند؛ تنها حدود 

3. Papuan
۴. زبان های آســترونزیایی یکی از خانواده های زبانی در جهان است که شــامل زبان های ماالیی، فیلیپینو، باهاسا، ساموآ، مااوری و 

ماالگاسی می شود که در قاره اقیانوسیه، کشور مالزی، سنگاپور، اندونزی و کشورهای اطراف اقیانوس هند تکلم می شوند.
5. Tok Pisin
6. Hiri Motu
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۱۳ درصد از مردم پاپوآ در شــهرها زندگی می کننــد. در واقع، برخی از پاپوآن ها 
هرگز با دنیای بیرون تماسی نداشــته اند. هم چنین، تقسیمات قبیله ای شدید - 
پاپوآ گینه  نو اغلب با خشــونت همگانی همراه است- مردم را تشویق می کند به 
زبــان خود افتخار کنند. گذر زمان عامل مهم دیگری اســت کــه تنوع زبانی را 
تقویت کرده  اســت. به گفته ویلیام فولی۱، زبان شــناس، حدود هزار سال طول 
می کشد تا یک زبان واحد به دو بخش تقسیم شود. با گذشت ۴0هزار سال برای 

تحول، زبان های پاپوآنی زمان زیادی برای تغییر طبیعی داشتند.
در مواجهه با این تنوع باورنکردنی از زبان ها، پاپوآن ها از توک پیسین، که یک 
کریول۲ مبتنی بر انگلیسی، اما درآمیخته با زبان های آلمانی، پرتغالی و زبان های 
بومی پاپوآنی است، استفاده می کنند. این زبان به عنوان یک پیجین۳ شروع شد 
و از سوی بازرگانان در قرن ۱۹ گسترش پیدا کرد. )نام آن ساده شده زبانی »تاک 
پیجین«۴ است.( اما در دهه های اخیر، این زبان به زبان اصلی پاپوآ گینه نو تبدیل 
شده  اســت. روزنامه ای  به زبان توک پیسین وجود دارد و این زبان در کلیسا نیز 
رواج دارد. در حال حاضر، چهارمیلیون پاپوآنی، یعنی اکثریت جمعیت، به زبان 
توک پیسین صحبت می کنند. ریشه آن، به عنوان یک پیجین، به توضیح موفقیت 
آن کمک می کند؛ واژگان ساده یادگیری را آسان می کند. اصالت مختلط آن نیز به 
شــکل روشنی بیان گر این مسئله است. پیکینینی به معنای »کودک« است و از 
زبان پرتغالی سرچشمه می گیرد. در زبان توک پیسین، به »شهرنشین« سوساک 
من- shoe sock man در انگلیســی- گفته می شــود. بااین حال، برتری زبان 
توک پیسین ممکن است تنوع زبانی پاپوآ گینه نو را تهدید کند. هم چنین به آرامی 

1. William Foley
۲. زبان کریول )Creole( یا زبان آمیخته مادری، زبانی پایدار و طبیعی است که از چند زبان مختلف پدید آمده  است. غالب آن ها حاصل 

گسترش استعمار اروپاییان بوده اند و لغات آن ها از انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی گرفته شده  است.
۳. نیم زبان، زبان آمیخته یا پیجین )pidgin( نوعی زبان ساده شده است که به  عنوان یک وسیله ارتباطی در میان دو یا چند گروه که دارای 

زبان مشترک نیستند، ایجاد می شود. این زبان بیشتر در مناطقی که تجارت در آن ها رواج دارد و نیز در مناطق مستعمره کاربرد دارد.
4. talk pidgin
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زبان های دیگر را از میدان خارج کرده است. تا حاال ده ها زبان از بین رفته اند. با 
شــکوفایی یک زبان جدید پاپوآنی، زبان های قدیمــی آن در خطر از بین رفتن 

همیشگی قرار می گیرند. 

زبان صربی کرواتی یک زبان است یا چهار زبان؟
حدود ۱7 میلیون نفر در بوسنی، صربستان، کرواسی و مونته نگرو به زبان های 
مختلفــی که قبــاًل صرب کرواتی۵ یا کــروات صربی6 نامیده می شــد، صحبت 
می کنند. اما این زبان که زمانی یوگســالوی را یکپارچه کرده بود، مانند خود این 
کشور، دیگر وجود ندارد. به  جای آن، اکنون این زبان، چهار اسم دارد؛ بوسنیایی، 

صربی، کرواتی و مونته نگرویی. اما آیا همه این ها یک زبان هستند؟
به عقیده گروهی از زبان شناسان و سازمان های مردم نهاد از این چهار کشور، 
پاســخ قطعًا مثبت است. این گروه که به عنوان بخشی از یک پروژه به نام »زبان 
و ملی گرایی«7 کار می کند، در سال ۲0۱7 »بیانیه ای درباره زبان مشترک« صادر 
کرد. در این بیانیه آمده اســت که این چهار زبان بــا هم یک زبان چندمرکزی8، 
مشابه با انگلیسی، آلمانی و عربی را تشــکیل می دهند. آن ها معتقدند هر چند 
گویش هــای مختلفی وجود دارد، اما این گویش ها گونه های یک زبان یکســان 
هســتند، زیرا همه کســانی که به این گویش ها صحبت می کنند، می توانند زبان 
یکدیگــر را بفهمند. در واقــع، این باعث می شــود این چهار زبان نســبت به 
گویش های دیگر زبان های چندمرکزی بیشتر به  هم شبیه باشند. این نویسندگان 
اصرار مؤسسه های آموزشی و دولتی به استفاده از نام فقط یکی از این چهار گونه 
زبانی را »سرکوب کننده، غیرضروری و زیان آور« می دانند. دالیبورکا اولجارویچ۹، 

5. Serbo-Croatian
6. Croato-Serbian
7. Language and Nationalism
8. polycentric
9. Daliborka Uljarevic
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عضــو مونته نگرویی حامی این بیانیه، می گوید هدف این بیانیه تحریک بحث و 
گفت وگــو، درباره زبان »بدون پیش داوری ملی گرایانه و کمک به روند آشــتی« 

است. 
 اصرار برای نام گذاری زبان صربی-کرواتی با چهار اســم مختلف، منجر به 
عقاید پوچ بی حد می شــود. کودکانی که در یک شهر در بوسنی زندگی می کنند، 
به مدرسه ای در یک ساختمان می روند، اما، در کالس هایی با زبان های مختلف 
درس می خوانند. پورتال دولت بوسنیایی به چهار زبان منتشر می شود؛ انگلیسی، 
بوســنیایی، کرواتی )با الفبای التین( و صربی که به خط ســیریلیک۱ نوشــته 
می شود. بااین حال، سیاستمداران منطقه هنگام مالقات نیازی به ترجمه زبان ها 
ندارند. زمانی که جنایت کاران جنگی در دادگاه ســازمان ملل در الهه محاکمه 
می شــوند، ترجمه همزمان را به لهجه مترجمی که در حال انجام  وظیفه اســت، 
می گیرند. یک ِمم۲ کاماًل گسترش یافته از بوسنی این پوچ گرایی را برجسته می کند: 
بسته های سیگاری ارائه می شود که تکرار عبارت »سیگار کشیدن کشنده است« 
را دو بار به خط التین و یک بار به خط سیریلیک تکرار می کند، که امالی همه 

آن ها یکی است. 
مانند بســیاری از نقاط جهان، رقابت بر سر زبان سیاسی است. صرب های 
ملی گــرا بیانیه ۲0۱7 را به عنوان تالشــی برای تضعیف ارتبــاط بین صرب های 
صربستان، صرب های بوسنی و مونته نگرویی می بینند. تنش زدایی از مسئله زبان 
ابزاری را که ملی گراها از آن برای ایجاد مشــکل استفاده کرده اند، از بین می برد؛ 
این ابزار بر تفاوت ها تأکید می کند. صرب های ملی گرا از این می ترســند که اگر 
همه فکر کنند آن ها به زبان یکســانی در بوسنی صحبت می کنند، جاه طلبی های 
سیاســی آن ها برای نابود کردن نهایی کشــور تضعیف  شود. کروات های ملی گرا 
1. Cyrillic script
۲. ِمم )meme( ایده، رفتار یا روشــی اســت که از طریق فرهنگ از فردی به فرد دیگر منتشر می شود؛ اغلب با هدف انتقال یک پدیده 

مشخص، موضوع یا معنایی که به وسیله آن بازنمایی می شود.
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مبارزه برای استقالل را، تا حدودی، مربوط به مبارزه دانشگاهیان در دهه ۱۹60 
که مدعی بودند کرواتی یک زبان مســتقل اســت، می دانند. آن ها معتقدند اگر 
چنین بود، کروات ها باید قومی مســتقل باشند و از این رو نباید یوگسالو باشند. 
بااین حال، مردم عادی خیلی به این مســئله اهمیت نمی دهند. زمانی  که از شما 
می پرسند آیا به زبان آن ها صحبت می کنید، معمواًل بدون شک، آن ها باصداقت 

زبانشان را naški یعنی مال ما می نامند.

چگونه زبان با هویت ملی پیوند خورده است؟
در سال های اخیر رشد پوپولیسم در اروپا و ایاالت متحده نشان داده اختالف 
نظر میان رأی دهندگان بر ســر مسئله مهاجرت، تا چه میزان عمیق و قابل توجه 
اســت. ملی گرایان و پوپولیســت ها، از دونالد ترامپ گرفته تا حزب اســتقالل 
پادشاهی متحد بریتانیا۳ و حزب آلترناتیو برای آلمان۴، اعالم کرده اند دولت ها باید 
ممانعت از ورود خارجی ها را در اولویت قرار دهند. البته مشــخص کردن دقیق 
آن چه یک خارجی یا یک شــهروند را تعریف می کند، دشــوار است. این مسئله 
بخشی به این دلیل اســت که هویت، مبتنی بر ترکیب مبهمی از ارزش ها، زبان، 

تاریخ، فرهنگ و شهروندی است. 
 نظرسنجی ای که در فوریه ۲0۱7 از سوی مرکز تحقیقات پیو۵، به عنوان اتاق 
فکر، منتشــر شــد، تالش کرد این تفکر درک شــود که چگونه یک نفر در مورد 
این که واقعًا آمریکایی، بریتانیایی یا آلمانی است، قضاوت می شود. این نظرسنجی 
از پاســخ دهندگان در مورد ویژگی های مختلف- زبان گفتاری، آداب و رســوم، 
مذهب و کشــور محل تولد- و این که این ها برای شــهروندی یک کشور چقدر 

اهمیت دارند، سؤال کرد.

3. Britain’s UK Independence Party
4. Alternative for Germany (AfD)
5. e Pew Research Centre
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در ۱۵ کشــوری که مورد نظرسنجی قرار گرفتند، به طور متوسط، زبان ملی 
کشــور به عنوان مهم ترین ویژگی شناخته شد. هلند در این زمینه باالتر از دیگر 
کشــورها قرار گرفت، درحالی کــه کانادایی ها، در مورد توانایــی زبانی  کمترین 
نگرانی را داشــتند و این مسئله فقط از نظر نیمی از آن ها که گفته بودند قادرند به 
زبان های انگلیسی یا فرانسوی )یکی از دو زبان ملی( صحبت کنند، بسیار مهم 
بود. یکی از دالیل ممکن است این باشد که کانادا بر اساس زبان تقسیم می شود، 
و دلیــل دیگر این اســت که همانند اســترالیا، این کشــور در بین کشــورهای 
نظرسنجی شــده، بیشترین ســهم از افرادی را دارد که در خارج از کشور به دنیا 

آمده اند؛ یعنی بیش از ۲0 درصد از جمعیت.
به نظر می رســد تجربیات اخیر به  واسطه مهاجرت، کشورهای مختلف را به 
شیوه های گوناگون تحت  تأثیر قرار می دهد. مردم در یونان و مجارستان که برای 
تعــداد زیــادی از مهاجــران از خاورمیانــه کشــورهای ترانزیــت هســتند، 
به اشتراک گذاری آداب و رسوم و متولد شدن در آن کشور را به میزان قابل توجهی 
مهم می دانند. )هم چنین یونانیان به شــدت به مسیحی بودن اهمیت می دهند.( 
بااین حال، در آلمان که مقصد نهایی بسیاری از پناهندگان و مهاجران است، این 
عوامل برای پاســخ دهندگان تقریبًا بی اهمیت بوده است. این نشان می دهد هنوز 
ممکن اســت در »فرهنگ اســتقبال«۱ آلمان جانی وجود داشته باشد، یا الاقل 
این که حــزب آلترناتیو برای آلمان، به عنوان مدعی واقعی برای قدرت، هنوز راه 

درازی در پیش دارد.

1. Willkommenskultur
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تجلی ملی
موارد زیر چقدر برای شهروند واقعی بودن مهم است؟

آوریل- می 2016، درصد افرادی که به گزینه خیلی مهم پاسخ دادند

آمریکای شمالی اروپای غربی اروپای جنوبی اروپای شرقی استرالیا

توانایی صحبت 
به زبان ملی

اشتراک آداب و 
رسوم و سنت ها

مسیحی بودن

متولد شدن 
در آن کشور
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منبع: مرکز تحقیقات پیو
*کاتولیک

چرا بانک جهانی باید استفاده از حرف ربط »َو« را کم کند؟
نخســتین جنگ غیرمتعارف کلمه ها، در اوایل سال ۲0۱7 در بانک جهانی 
شــروع شــد. پل رومر۲، اقتصاددان ارشــد جدید این بانک، از نظارت بخش 
تحقیقات محروم شد. یک نامه غیررســمی داخلی ادعا کرد این تغییر به  خاطر 
نزدیک کردن اداره کل عملیات به بازوی تحقیقاتی این بانک بود. اما بســیاری 
گمان می کردند دلیلش این بوده که آقای رومر بر سر سبک نگارش این بانک، با 
کارکنان آن اختالف داشت. او گزارش هایی کوتاه تر و با نگارش بهتر خواسته بود. 
آقای رومر به خصوص اســتفاده بیــش از حد از حرف ربط »َو« را زیر ســؤال 
می برد. او اعالم کرد که اگر حرف ربط »َو« بیشتر از ۲.6 درصد از ساختار متن 
را تشــکیل دهد، به گزارش نهایی اجازه انتشار نمی دهد. گفته می شود رویکرد 
2. Paul Romer
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سرسختانه او برخی از کارمندان را عصبانی کرده بود. آیا شکایت آقای رومر قابل 
توجیه بود؟

فراوانی حرف ربط »َو« تنها معیار یا در واقع، بهترین معیار شیوه درست نویسی 
نیســت. اما اســتفاده افراطی از آن می تواند باعث پیچیدگی متــن یا در بدترین 
حالت، ســخت خوانی نثر آن شود. یکی از گزارش های این بانک مربوط به سال 
۱۹۹۹ نشــانه این مسئله بود: »ارتقای حاکمیت شرکتی و سیاست های رقابتی و 
اصالح و خصوصی سازی شــرکت های دولتی و اصالحات حمایت اجتماعی/ 
بازار کار«. حد  مجاز ۲.6 درصدی تعیین شــده از ســوی آقــای رومر تقریبًا با 
کادمیک مطابقــت دارد. )در عوض، در یک  فراوانــی حرف ربط »َو« در کار آ
نســخه معمولی چاپ شده در نشریه اکونومیســت، حرف ربط »َو« فقط ۱.۵ 

گهی ها را به خود اختصاص داده است.( درصد از متن به استثنای آ
مطالعه ای که از ســوی گروه تحقیقاتی فرانکو مورتی و دومینیک پســتره از 
البراتوار ادبی دانشگاه استنفورد۱ انجام شد، زبان استفاده شده در بانک جهانی را 
از زمــان تأســیس آن در دهه ۱۹۴0 تحلیل کرد. در آن زمــان، میانگین گزارش با 
اســتاندارد ۲,6 درصدی مطابقت نداشــت. بااین حال، تا سال ۲0۱۲ حرف ربط 
حدود شــش درصد از کلمات را در گزارش این بانک به  خود اختصاص می داد. 
ســایر اشتباهات ادبی فراوان بودند. ســرواژه ها حدود پنج درصد از گزارش ها را 
شامل می شد که بیشتر از ســه درصد در دهه ۱۹70 بود. اصطالحات مالی مانند 
»ارزش منصفانه«۲ و »سبد سهام«۳ نیز رواج بیشتری پیدا کرده بود. گزارش نویسان 
بانک جهانی نیز با مشــکالت دیگری رو به رو هستند. در سال ۲0۱۴ تحلیل گران 
آماری عدم محبوبیت مطالعات خود را تأیید کردند؛ از هزار و 6۱۱ سندی که آن ها 
ارزیابی کردند، ۳۲ درصد هرگز توســط کســی دانلود نشد. آقای رومر استدالل 

1. Franco Moretti and Dominique Pestre of the Stanford Literary Lab
2. fair value
3. portfolio
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درستی را مطرح می کرد. اگر بانک جهانی می خواهد گزارش هایش خوانده شود، 
حداقل می تواند متن آن ها را کمی بیشتر قابل خواندن کند.

 
استفاده نادرست از حرف ربط

تکرار حرف »َو«، درصد از کل کلمات

1946 1960 1970 1980 1990 2000 2012

6
5
4
3
2
1
0

بارگیری  گزارش های 
سیاستی 
درصد

هرگز 
بارگیری نشده 
32

حداقل 
یک  بار
63

2008 تا 2012

میانگین تکرار در نثر علمی

منبع: »زبان بانک: زبان گزارش های بانک جهانی 1946 تا2012« ف. مورتی، د. پستره، 2012؛ بانک جهانی

استدالل فرانسه در مورد عالمت نگارشی جدید
در فرانسه، ســؤال های زبان اغلب منجر به مباحث ملی شدید می شود. در 
سال ۲0۱6 اصالحات به معنی ساده کردن امالی واژگان پیچیده، از جمله حذف 
اختیاری نشان سیرکومفلکس۴ از برخی کلمات، بود و منجر به خشم و اعتراضی 
آن الین به نام #من سیرکومفلکس هستم، شد. در سال ۲0۱7 یک سری مشکل 
زبانی دیگر، موجب دخالت نخست وزیر و هشدار فرهنگستان فرانسه، به عنوان 
حافظ رسمی زبان فرانسه، نسبت به »خطر مخرب« برای زبان فرانسه، شد. این 
مسئله از انتشــار کتاب دستور زبان کالس سوم که حاوی یک نشانه سجاوندی 

۴. سیرکومفلکس)ˆ( یکی از نشانه های سجاوندی در حروف التین است.
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نادر بود، نشأت گرفت. چرا این مسئله باعث نگرانی شد؟
همه اسم ها در زبان فرانسه به یک جنسیت نیاز دارند که اغلب به خود آن چیز 
ارتباطی ندارند. برای مثال، در کلمه le bureau )میز تحریر( هیچ نشــانه مذکر 
و در کلمه la table )میز( هیچ نشــانه مؤنث به خصوصی وجود ندارد. در موارد 
دیگــر، جنســیت اســم از جنســیت بیولوژیکی مرجــع آن گرفته می شــود: 
un directeur یک مدیر مرد اســت، une directrice یک مدیر زن است. از 

قرن ۱7، قانون برای اســم های جمع این بوده که همیشــه مذکر بر مؤنث برتری 
کادمی فرانسه، دلیلش این است که »جنس  دارد. به گفته یکی از اعضای اولیه آ
مذکــر ارجح اســت«. بنابراین، اگر تنهــا یک directeur بــه گروهی از ۵00 
directrices بپیونــدد، آن ها به طور جمعی به directeurs تبدیل می شــوند. 

تسلط دســتوری جنس مذکر در فرانســه غالبًا درگیری ایجاد می کند. در سال 
۱۹8۴ کمیســیونی برای زنانه کردن عنوان های شــغلی، به منظور به رســمیت 
شــناختن تعداد رو به رشــد زنانی که در حرفه های به  طور سنتی مردساالر کار 
می کنند، ایجاد شــد. توصیه های این کمیسیون به حدی مورد تنفر بود که دولت 

فرانسه مؤنث شدن مشاغل را تا سال ۱۹۹8 اجباری نکرد.
این کتاب درسی مورد بحث راه حلی برای آن چه برخی از فمینیست ها اعتقاد 
دارند نمونه ای از تبعیض جنسیتی کدگذاری شــده در زبان فرانسه است، ارائه 
داد. این کتاب برای اشــاره به هر دو جنس، یک نقطه شــناور موسوم به نقطه 
میانی۱، بعد از شــکل مذکر اســم های جمع خاص، قرار داد و بعد از آن پایان 
مؤنــث آن کلمه را آورد. درنتیجه، برای مثــال، گروهی از یک مدیر مرد و ۵00 
مدیــر زن به les directeur·rice·s تبدیل شــد. در ســال ۲0۱۵ زمانی  که 
شورای عالی برابری جنسیتی۲، نهاد مشاوره ای دولتی، مسئول ارتقای حقوق 

1. interpunct
2. High Council for Gender Equality
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برابر شد و این راه حل را در فهرستی از توصیه های مربوط به اجرای زبان فراگیر۳ 
ارائه کرد، کمتر کسی توجه نشان داد. واکنش منفی نسبت به انتشار این کتاب 
کادمی )عمدتًا مردانه( فرانسه که در سال ۱6۳۵ از  درسی خیلی سریع تر بود. آ
ســوی کاردینال ریشــلیو۴ ایجاد شد، هشــدار داد که این »انحراف« می تواند 
»سردرگمی نزدیک به ناخوانایی« ایجاد  کند و به زبان های دیگر اجازه می دهد 
از این مســئله »برای مسلط شدن« استفاده کنند. ادوارد فیلیپ۵، نخست وزیر 
این کشــور، طی اظهار نظری از وزیران خواست از »نگارش به اصطالح فراگیر 

در متون رسمی« استفاده نکنند.
مجادله بر ســر زبان فراگیر، درســت زمانــی اتفاق افتاد که فرانســه درگیر 
 BalanceTonPorc# اعتراضات #من هم  علیه سوءاستفاده و آزار جنسی، با نام
)»آن آدم کثیف را نشــان بده«( بود. بیش از ۳00 معلم فرانســوی بیانیه ای امضا 
کردند که می گفت آن ها دیگر این قاعده را که مذکر بر مؤنث تسلط دارد، تدریس 
کادمی فرانسه6، تکنولوژی هم در  نمی کنند. با وجود فریادهای هشــداردهنده آ
کمک به سامان دادن زبان فراگیر نقش داشت. انجمن استانداردسازی فرانسه7، 
نهاد ملی تنظیم اســتاندارد، گفت که در حــال طراحی یک صفحه کلید به زبان 
فرانســه است که شامل نقطه میانی خواهد بود. دالیل خوبی برای این کار وجود 
دارد. مطالعات متعدد نشــان می دهد زبان فراگیــر می تواند به کاهش تبعیض و 
کلیشه های جنسیتی کمک کند. مطالعات دیگر ارتباط بین زبان های جنسیتی و 
نرخ پایین مشارکت نیروی کار مؤنث را نشان می دهد. صرف  نظر از این که نقطه 

میانی متداول می شود یا نه، این ایده بسیار دارای اهمیت است. 

۳. زبان فراگیر )gender-inclusive language( زبانی است که همه مخاطبان را در بر می گیرد و از هر گونه رفتار نابرابر با افراد با به 
کار نگرفتن تعابیر کلیشه ای و جایگزین سازی آن تعابیر با واژه ها و تعابیر مناسب جلوگیری می کند.

4. Cardinal Richelieu
5. Édouard Philippe
6. French Academy
7. French Association of Normalisation
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تصمیم گیری های سال نو از کجا سرچشمه می گیرند؟
در آغاز هر ســال، میلیون ها نفر تصمیمات امیدوارکننده ای برای پیشرفت در 
زندگی خودشان می گیرند. کنار گذاشتن نوشیدنی های الکلی، استقبال کردن از 
ورزش و دنبال کردن سرگرمی های مورد عالقه، از جمله این تصمیم هاست. هر 
چند واکنش به جشــن های افراطی کریسمس با تزکیه نفس می تواند منطقی به  
نظر برسد، ســنت تصمیم گیری بزرگ برای سال نو، بســیار قدیمی تر از برپایی 
جشن آیینی مسیحی یا حتی قرار گرفتن سال نو در میانه زمستان است. باِبلی ها 
نخستین تمدنی بودند که حدود چهارهزار سال پیش، سوابقی از جشن های سال 
نو را به  جا گذاشــتند. ســال های آن ها با فصل های کشاورزی مرتبط بود، و هر 
سال نو در حدود اعتدال بهاری آغاز می شد )اواخر مارس، در تقویم امروزی(. 
کیتو۱ که نو شــدن دوباره زندگی را جشــن  یک جشــنواره ۱۲ روزه معروف به آ
کیتو، افراد مشتاق به  می گرفت و نشــان دهنده آغاز ســال زراعی بود. در طول آ
خوش خدمتــی به خدایــان، وعده بازپرداخــت دیون خود و پس دادن اشــیای 
قرض گرفته شــده را می دادند. به شــکل مشابهی، مصریان باســتان در شروع 
سالشــان در ماه ژوییــه، زمانی که طغیان ســاالنه رود نیل یــک دوره خاص 
حاصل خیزی به  وجود می آورد، برای  هاپی۲، خدای رود نیل، قربانی می کردند. 
بــا قربانی دادن و دعا خوانــدن، آن ها طلب خوش بختــی، محصول پربرکت و 

موفقیت های نظامی می کردند. 
رومیــان همین روند را ادامه دادنــد، ولی تاریخ آن را نیــز تغییر دادند. گفته 
می شــود ســال رومی در اصل ۱0 ماه داشــت که از ماه مارس، نزدیک اعتدال 
بهاری، شــروع می شــد، به عالوه تقریبًا 60 روز زمســتانی دیگر که در ماه های 
نام گذاری شده گنجانده نشــده بود. حدود 700 سال پیش از میالد، دو ماه دیگر 

1. Akitu
2. Hapi
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افزوده شد، اما تا سال ۴6 قبل از میالد، زمانی که ژولیوس سزار تقویم اصالح شده 
را ارائه کرد، این طور نبود که ژانویه به طور رســمی به عنوان آغاز سال تعیین شده 
باشد. از آن جا که این، تاریخی بود که کنسول های تازه برگزیده شهر دوره تصدی 
خود را آغاز می کردند، تغییر چشم گیری را در تأکید تقویمی از چرخه های زراعی 
به چرخش های مدنی نشــان می داد. جشــن های ســال نو روم شامل پرستش 
ژانوس۳، خدای آغازها و پایان ها بود که ماه ژانویه از نام او گرفته شده است. اما 
تداوم این سنت ها، بعدها مســیحیان را آزرده ساخت و در اروپای قرون  وسطی 
تالش شد سال نو را در تاریخ های مهم مذهبی مانند کریسمس یا عید روز بشارت 
در ماه مارس جشن بگیرند. نگرش ها نسبت به تصمیم گیری ها نیز تغییر کرد. از 
دعا و اعتراف، برای تعهد وفاداری به ارزش های دینی استفاده شد . گفته می شود 
در پایان جشن های کریسمس، شوالیه ها سوگندی معروف به تعهد طاووس۴ یاد 
می کردند که در آن دستان خود را روی یک طاووس )پرنده ای که پرشکوه فرض 
می شد( قرار می دادند تا تعهد خود را نسبت به آیین شوالیه گری تجدید کنند. این 
ویژگی اخالقی نســبت به تعهدات پابرجــا ماند. یک خانم اســکاتلندی قرن 
هفدهمی در دفتر خاطراتش نوشت که آیات کتاب مقدس را به عنوان نقطه شروع 

برای تصمیم های خود در نظر گرفته  است. )دیگر نخواهم رنجاند.( 
قبــل از این که عبارت »تصمیم گیری های ســال نو«۵ در ســال ۱8۱۳ برای 
نخستین بار در روزنامه ای در بوستون منتشر شود، تعهدها در حال از دست دادن 
مفاهیم مذهبی خود بودند. مقاله ای که چند سال قبل تر در نشریه ای ایرلندی به 
نام واکرز هایبرنین6، یا گزیده دانش ســرگرم کننده، منتشر شد، این عمل را مورد 
تمسخر قرار داد. این مقاله بیان می کند پزشکان رسمًا عهد کرده اند »در هزینه ها 
بسیار معتدل باشــند« و دولت مردان متعهد شدند »به  غیر از منافع کشورشان، 
3. Janus
4. The Vow of the Peacock
5. “new-year resolutions
6. Walker’s Hibernian Magazine, Or, Compendium of Entertaining Knowledge
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چیز دیگری مدنظر نداشــته باشــند«. بااین حال، ایجاد وعده های غیرواقعی و 
بیــش از حد خوش بینانه به صورت یک ســنت باقی مانده  اســت. بر اســاس 
نظرســنجی ها، در حال حاضر، تقریبًا نیمی از جمعیت بریتانیا و آمریکا با ترس 
کمتری از مجازات الهــی برای ایجاد انگیزه، تصمیم گیری می کنند و کمتر از ۱0 

درصد به آن  پای بند می مانند.

چگونه مراسم روز سنت پاتریک جهانی شد؟
هر ســال، در ماه مارس، حــدود یک هفته وزارت خانه هــای دوبلین خالی 
می شــود. وزرا و مقام های دولتی، به عنوان بخشــی از تبلیغ قدرت نرم۱ ساالنه، 
آماده ســفر می شوند. آن ها برای سفرهای تبلیغاتی مرتبط با روز سنت پاتریک۲، 
روز تعطیلــی ملــی ایرلند که در ۱7 مارس برگزار می شــود، به خارج از کشــور 
می روند. ده ها کشــور میزبان مقامات عالی رتبه ایرلندی هســتند و بســیاری 
جشــن های ایرلندی خود را برگزار می کنند. نکته برجســته این تالش سیاسی، 
نشست ساالنه بین تیشــاخ۳ ایرلند که به عنوان نخست وزیر شناخته می شود، و 
رئیس جمهور ایاالت  متحده اســت. کشــورهای کمی از چنین سطح باالیی از 
دسترســی و توجه، در روز ملی خود برخوردارند. اما چگونه جشــن یک مبلغ 
مذهبی قرن پنجمی به پدیده ای جهانی تبدیل شد؛ جشنی که در آن مردم نوشیدنی 
ایرلندی می خورند، لباس سبزرنگ می پوشــند و از مردم تقاضا می کنند با آن ها 

روبوسی کنند، چون ایرلندی هستند. )حتی اگر نباشند؟( 
به  واسطه مهاجرت، سنت پاتریک یک جشن بین المللی است. در قرن ۱۹، 
طــی قحطی در ایرلند، حدود دومیلیون نفر این جزیره را ترک کردند که اکثریت 
آن هــا در آمریکا و بریتانیا ســاکن شــدند. تا دهه ۱8۵0، ایرلندی ها بیشــتر از 

۱. استفاده از نفوذ فرهنگی و اقتصادی کشور برای متقاعد کردن کشورها به انجام کاری، به جای استفاده از قدرت نظامی
2. St Patrick’s Day

)Taoiseach ( ۳. نخست وزیر و رئیس دولت ایرلند
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یک چهارم جمعیت شــهرهایی مانند لیورپول و بوستون را تشکیل می دادند. در 
این جوامع هویت ایرلندی بر پایه ایمان قوی کاتولیک و انگیزه سیاســی این روز 
ظهور کرد که استقالل از بریتانیا بود. این هویت ملی گرایانه به ویژه در روز سنت 
پاتریک جشــن گرفته شــد؛ زمانی که در آمریکا و جاهــای دیگر، خطبه ها و 
ســخنرانی های عمومی با تجلیل از میراث ایرلندی رایج شــد. در سال ۱8۵۲، 
اســقف اعظم کاتولیك نیویورك یادآوری کرد کــه ایرلندی ها نه تنها خاطره عزیز 
بشارت دهنده دینی خود را گرامی می دارند، بلکه آن را ترویج می کنند و طوری آن 

را انتقال می دهند که گویی واگیردار بوده است. 
دیری نگذشــت که این فرا گیری متداول شــد. تا اواســط قرن بیستم، این 
تعطیالت به یک جشــن تما م ایرلندی تبدیل شد و در سراسر آمریکا به خوبی جا 
افتاد. عالوه بر ۴0میلیون آمریکایی که ادعای میراث ایرلندی دارند، این جشــن 
برای سیاســتمداران آمریکایی نیز فرصتی به  وجــود آورد تا در میان این جمعیت 
پراکنده خودشــان را محبــوب کنند. مهاجران ایرلنــدی از مدت ها قبل قربانی 
گهی های  تعصب بودند، اما این وضعیت با گذشــت قرن بیســتم تغییر کرد. در آ
جذب نیرو با تبصره »ایرلندی ها پذیرفته نمی شوند« نوعی احتیاط کاری خاص 
دیده می شــد که بعدًا جای خودش را به تصویر مثبت تری از تیپ های شخصیتی 
شــوخ و راحت داد؛ یعنی تصویر آدم هایی که بدشان نمی آمد گاهی دمی به خمره 
بزنند. این موضوع به تقویت ایده روز ســنت پاتریک به عنوان دلیلی برای جشن 
کمک کرد. این که ایرلندی ها موفق شــدند در شــهرهایی که در آن ساکن شده 
بودند، از سلسله مراتب اجتماعی باال بروند، تصویر آن ها را به عنوان زیردستانی 

شجاع ارتقا داد. 
بر اساس یک برآورد، این جشــنواره ملی می تواند تا حدود 70 میلیون یورو 
)87 میلیون دالر( در دوبلین درآمدزایی کند. حاال پدیده ســبز شدن جهانی هم 
وجود دارد کــه در آن مکان های دیدنی از دیوار بزرگ چین گرفته تا برج ایفل در 
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پاریس، غرق در نور ســبز هستند. حتی در ایستگاه فضایی بین المللی هم به این 
مناسبت جشن گرفته شده اســت. در جریان مأموریت های تجاری وقتی توافق  
حاصل می شــود، نمایندگان از فرصت اســتفاده می کنند تا بــا چند پاینت آبجو 
گینس در دست، حســابی خوش بگذرانند. میخانه ها پر می شوند، کارناوال در 
خیابان راه می افتد و در این روز، آدم های ســرخوش لیوان هایشان را به سالمتی 

ایرلند و قدیس جهانی شده اش باال می برند. 

چرا تاریخ عید پاک جابه جا می شود؟
برخالف سایر تعطیالت مســیحی، عید پاک۱ از یک سال تا سال بعد، زیاد 
تغییر می کند. تاریخ آن گاهی اوقات بیش از یک ماه تفاوت دارد. برای کلیسای 
غربی بین ۲۲ مارس و ۲۵ آوریل و برای کلیسای شرقی بین چهار آوریل و هشت 
می  برگزار می شــود. این عید تاریخ های تعطیالت عمومی، تعطیالت مدارس و 
زمان بندی دوره تحصیلی در بسیاری از کشورها را تعیین می کند. چرا تاریخ عید 

پاک این قدر جابه جا می شود؟ باید بدانید پاسخ کمی تکنیکی است.
مطابق با انجیل، عیســی شام آخر را با حواریون در شب عید ِپَسح یا َفصح۲ 
یهودی برگزار کرد، در روز بعد )آدینه نیک۳( درگذشــت و دوباره در سومین روز 
)یعنی دو روز بعد، در روز یک شنبه( دوباره برخاست. آغاز عید ِپَسح، با نخستین 
ماه کامل بعد از اعتدال بهاری مشــخص می شود که می تواند در هر روز از هفته 
رخ دهد. برای اطمینان از این که عید پاک در روز یک شــنبه واقع شود، شورای 
نیقیه۴ در سال ۳۲۵ بعد از میالد، حکم داد که عید پاک، در روز یك شنبه، پس از 
نخســتین ماه کامل یا بعد از اعتدال بهاری جشن گرفته می شود. اما یک تغییر 

۱. عید پاک )Easter( یا روز رستاخیز مسیح
۲. آدینه نیک، جمعه نیک یا آدینه مقدس )Good Friday( که گاهی با عید پسح یهودیان مصادف می شود.

۳. عید ِپَسح یا َفصح )Passover or Pesach( عید آزادی قوم یهود از قید برده داری فرعون های مصر است.
۴. شورای نیقیه )Council of Nicaea( نخستین شورای کلیسایِی جهانی بود که در سال ۳۲۵ میالدی تشکیل شد.
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وجود دارد؛ اگر ماه کامل، روز یک شــنبه واقع شــود، عید پســح روز یک شنبه 
شروع می شود، بنابراین برای اطمینان از این که این عید هم چنان بعد از عید پسح 
قرار می گیرد، عید پاک حدود یک هفته به تعویق می افتد. برای پیچیده تر شــدن 
موضوع، شورا تاریخ اعتدال بهاری را در بیست ویکم مارس تعیین کرد- تاریخی 
که در سال ۳۲۵ بعد از میالد اعتدال بهاری رخ داد )این اعتدال در روز ۲0 مارس 
یا حدود آن رخ می دهد(- و مجموعه ای از جداول را برای تعیین زمان وقوع ماه 
کامل معرفی کرد که کاماًل مطابق با ماه کامل نجومی واقعی نیســتند. )یعنی در 
عمل، عید پاک در واقع می تواند قبل از عید ِپَسح باشد.( در سالی که ۲۱ مارس 
به شــنبه می افتد، نخستین تاریخ ممکن برای عید پاک زمانی است که ماه کامل 
فرضی، در خود روز ۲۱ مارس واقع می شــود. بنابراین عید پاک در روز یک شنبه 
۲۲ مارس برگزار می شود؛ رویدادی نادر که آخرین بار در سال ۱8۱8 اتفاق افتاد 
و بار دیگر در سال ۲۲8۵ روی خواهد داد. آخرین تاریخ ممکن برای عید پاک، 
زمانی خواهد بود که ماه کامل روز ۲0 مارس واقع  شود، به طوری که نخستین ماه 
کامل بعد از ۲۱ مارس، یک ماه قمری یا ۲۹ روز بعد، یعنی روز ۱8 آوریل می افتد. 
اگر ۱8 آوریل به یک شــنبه بیفتد، آن وقت قانون یک شنبه خاص اعمال می شود 
و عید پاک یک شنبه بعد یا ۲۵ آوریل جشن گرفته می شود. این اتفاق آخرین بار 
در ســال ۱۹۴۳ رخ داد و دفعه بعد در ۲0۳8 اتفاق خواهد افتاد. بنابراین بسته به 
زمان بندی ماه کامل، نســبت به ۲۱ مارس، یک بازه ۳۵ روزه وجود دارد که عید 
پاک می تواند در آن برگزار شود. مسیحیت شرقی همین قاعده اساسی را اعمال 
می کند، اما از تقویم ژولین۵ قدیمی تر استفاده می کند، که در حال حاضر، ۱۳ روز 
از گاه شــمار گریگوری6 عقب است و دامنه متفاوتی از تاریخ های ممکن را ارائه 

می دهد. این مسئله می تواند مشکالتی ایجاد کند. 
۵. نوعی تغییریافته از گاه شماری رومی است که در سال ۴6 قبل از میالد از سوی ژولیوس سزار پیشنهاد شده بود و در سال ۴۵ قبل از 

گوستین سزار )امپراتوران وقت روم( با تعدیل تقویم رومی معرفی شد. میالد از سوی آ
6. گاه شمار گریگوری )Gregorian calendar( یا تقویم میالدی
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پیشــنهادات مختلفی برای تغییر نحوه محاســبه تاریخ عید پاک ارائه شــده 
اســت. در نشستی که در ســال ۱۹۹7 در شهر حلب برگزار شــد، نمایندگان از 
چندین کلیسا پیشنهاد کردند سیستم جدیدی از سال ۲00۱ اتخاذ شود که به  جای 
جدول هایی برای تعیین اعتدال بهاری و ماه کامل، به مشــاهدات نجومی واقعی 
استناد کند. این امر تضمین می کرد که عید پاک در همان روز، برای هر دو شاخه 
کلیســا روی دهد. اما این پیشنهاد پذیرفته نشد. در سال ۱۹۲8، پارلمان بریتانیا 
قانونی تصویب کرد که اجرا نشــده اســت؛ این که عید پاک را یک شــنبه بعد از 
دومین شنبه ماه آوریل تعریف می کرد. پیشنهاد دیگری عید پاک را یک شنبه دوم 
ماه آوریل تعیین می کرد. چندین کلیسا، از جمله کلیسای کاتولیك، می گویند که 
آن ها پذیرای ایده تنظیم تاریخ عید پاک از این طریق هستند، به طوری که تاریخ آن 
حداکثر تا یك هفته متغیر باشد. البته تا زمانی که توافق گسترده ای به  وجود نیاید، 

تاریخ آن به جابه جایی در یک بازه پنج هفته ای ادامه خواهد داد. 

چرا اروپاییان در ماه اوت کار نمی کنند؟
آیا الزم است به دندان پزشک مراجعه کنید، یک کار ساختمانی انجام دهید، 
یــا یک قرص نان بخرید؟ اگر در قاره اروپــا زندگی می کنید، می دانید که تالش 
بــرای انجام هر کدام از این کارها در ماه اوت، در کل ایده خوبی نیســت. تعداد 
شگفت آوری از مشاغل، سنت دیرینه بستن درها برای کل ماه را رعایت می کنند. 
)اگرچه برخی ترجیح می دهند این کار را در ماه ژوییه انجام دهند.( عکس هایی 
از َننوهــا۱ یا تخت آویزها و درختان نخل، وب ســایت های مشــاغل کوچک در 
سراســر این قاره را مزین می کند که برای مشــتریان تعطیالت خوشــی را آرزو 
می کنند و به آن ها توصیه می کنند در ماه ســپتامبر دوباره بازگردند. وب ســایت 

1. hammock
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اجتماعی فرانکی، که متعلق به یک بار در شــهر لیماســول۲ قبرس است، بدون 
هیچ نشــانه ای از این که چه زمانی ممکن اســت باز شــود، می گوید: »تابستان 
نزدیک است و فرانکی برای مدتی استراحت می کند.« چرا اروپاییان همگی در 

ماه اوت مرخصی می گیرند؟
به نظر می رسد این تصور که تابستان برای تفریح است نه کار، برای بسیاری 
از اروپاییان قابل درک نیســت. این عادت به ویژه در بخش های تولیدی قدیمی 
ریشــه دارد. در طــول انقالب صنعتــی و بعد از آن، تمام کارخانه ها در شــمال 
انگلستان به سمت استراحتگاه های ساحلی روانه می شوند. تا دهه ۱۹80 فولکس 
واگن، کارخانه ماشین سازی آلمانی، در آغاز تعطیالت تابستانی قطارها را کرایه 
می کرد تا هزاران کارگر ایتالیایی را از کارخانه های آن در ولفسبورگ۳، که به شهر 
ارواح تبدیل شــده بود، به خانه  شــان در ایتالیا منتقل کند. یکی از دالیل آن این 
اســت که خط مونتاژ بدون یک گروه کامــل از کارگران به خوبی عمل نمی کند، 
بنابراین منطقی است که همه آن ها با هم مرخصی بگیرند. هم چنین، این فرصت 

مناسبی برای انجام هر گونه تعمیر و نگه داری یا به روزرسانی در کارخانه است.
 بااین حال، توقف کار در میانه تابســتان بسیار فراتر از حوزه صنعتی گسترش 
پیدا کرده  است. به  کار بردن همان منطق در رستوران ها و کافه ها، به ویژه آن هایی 
که به گردشــگران خدمات می دهند، دشــوارتر اســت. ریتا زوبلی۴ که در یک 
بستنی فروشــی در میالن کار می کند، کــه به  طور حیرت آوری در شــلوغ ترین 
روزهای تابســتان تعطیل اســت، می گوید: »ما بقیه ســال، هفت روز هفته باز 
هســتیم. بنابراین، درآمــد این روزها را جبران می کنیــم.« در چنین صنف هایی 
تعطیل کردن به  نظر بیشــتر مبتنی بر عادت و پذیرش اجتماعی تعطیالت در آن 

زمان است تا یک منطق تجاری.

2. Limassol
3. Wolfsburg
4. Rita Zubelli
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اگر شــما گردشگری در جست وجوی بســتنی یا فردی بومی در تالش برای 
یافتن لوله کش هستید، یا حتی روزنامه نگاری که سعی دارد یک گزارش بنویسد، 
رویکرد اروپا نســبت به تابســتان می تواند برای شما به شدت ناامیدکننده باشد. 
بااین حال، اروپاییان شــاید به خاطر روش های فراغت طلبی شــان، پربازده ترین 
کارکنان جهان هســتند. دن راجرز، از شرکت مشاوره  پیکان۱، معتقد است افت 
در بهــره وری کارکنــان، در روزهای تعطیل دلیل خوبی برای پذیرش تابســتان 
اروپایی است. او از دیدگاه یک کارفرما می گوید: »اگر بازده کارمندان شما کمتر 
باشــد، هم چنین، شرکای تجاری شما پاســخ گو نباشند، تصمیم منطقی تعطیل 

کردن فروشگاه است.«

چگونه روز شکرگزاری به تعطیالت غیرمذهبی تبدیل شد؟
هر ساله در ماه نوامبر، ده ها میلیون آمریکایی از آن سر کشور به این سر کشور 
سفر می کنند تا روز شــکرگزاری را با خانواده و دوستان خود سپری کنند. آن ها 
امیدوارند بوقلمون، پای کدو و غذا و نوشــیدنی های لذیذ در انتظارشان باشد. 
داستان این جشن در فرهنگ قومی آمریکا ریشه دارد. در نوامبر ۱6۲0 گروهی از 
جدایی طلبان مذهبی۲ انگلیسی پس از دو ماه سفر بر کشتی می ِفالور۳، به دماغه 
کاد۴ در ایالت ماساچوســت رســیدند. آن ها در طول محرومیت های نخستین 
زمســتان خود، از سوی سرخ پوســتان قبیله وامپانواگ۵، که به آن ها مواد غذایی 
می دادند و راهنمایی شان می کردند، یاری شدند. بعد از برداشت موفق سال بعد، 
۵0 مهاجر انگلیســی و ۹0 بومی با شامی از بوقلمون جشن گرفتند. ظاهرًا بقیه 
داستان را همه می دانند. اما تاریخ سرشار از حقایق ناقص است و روز شکرگزاری 
1. Dan Rogers of Peakon
۲.  اصالح طلبان مذهبی )Pilgrims( عمومًا به نخستین ساکنان مستعمره پلیموث در ماساچوست امروزی اطالق می شود. این گروه از 

جمله مخالفان انگلیسی کلیسای انگلستان بودند. این کلمه در برخی متون فارسی، به زائران ترجمه شده است. 
3. 2. Mayflower
4. 3. Cape Cod
5. 4. Wampanoag Indians
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نیز از این قاعده مســتثنا نیســت. آن طور که امروزه آمریکاییان این عید را - به 
عنوان رویداد ســاالنه غیرمذهبی - جشن می گیرند، یک بدعت قرن نوزدهمی 

است.
اصالح طلبان مذهبی، یک عده  افراد سخت گیر بودند. تعطیالت بسیار اندک 
بود. جشــن گرفتن کریســمس، عید پاک و روزهای قدیســان ممنوع بود. در 
عوض، جدایی طلبان مذهبــی، روزه های عمومی یا روز شــکرگزاری را برگزار 
می کردند. این  موارد واکنشی به رویدادهای خاص اعالم شدند، بنابراین هر سال 
متغیر بودند. اعتقاد بر این بود کــه روزه گرفتن می تواند بحران های بزرگ مانند 
خشک سالی یا تهاجم را تعدیل کند، درحالی که شکرگزاری نشانه برداشت خوب 
یــا پیروزی نظامی بود. دعا مهم ترین بخش این رویدادها بود. مدارک مربوط به 
این گردهمایی در ســال ۱6۲۱ ، البته تنها چهار جمله طوالنی، از نامه رهبر این 
مهاجران، ادوارد وینسلو6، نشأت گرفته است. سرخ پوستان وامپانواگ به همراه 
رئیس قبیله، ماساســویت7، »که برای ســه روز از آن هــا پذیرایی و مهمانداری 
کردیم«، ظاهر شدند. اصالح طلبان مذهبی در سال های بعد هیچ اشاره ای به این 
رویداد نکردند )چون شامل هیچ دعایی نمی شد، به معنای واقعی یک شکرگزاری 
نبود( و روابط با سرخ پوســتان به سرعت تیره شد. طی یک نسل، آن ها با هم در 
جنگ بودند. اصالح طلبان برنده شــدند و به تعبیر یکی از آن ها، در سال ۱676 
یک روز را برای شــکرگزاری اعالم کردند، و سر پسر رئیس قبیله سرخ پوستان، 
ماساسویت، را که به نیزه آویخته بودند، نمایش دادند. »گوشت برای مردمی که 
در ســرزمین وحشــی ســکونت دارند.« ســاکنان نیو اینگلند8 به برگزاری روز 
شــکرگزاری در مدت ۲00 سال آینده ادامه دادند و این رسم همان طور که آن ها به 

سمت جنوب و غرب نقل مکان می کردند، با آن ها منتقل شد. 

6. 1. Edward Winslow
7.   Massasoit
8.   New England
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ایــن روز تعطیل به تدریج وضعیت نیمه ثابت به خود گرفت. بیشــتر آن را به 
عنوان رویدادی محلی یا ایالتی که از ســوی یک کشــیش یا فرماندار راه اندازی 
برگزار شده بود، جشن می گرفتند. این مراسم می توانست در اکتبر، نوامبر، دسامبر 
یا حتی ژانویه برگزار شــود. چنــد تعطیالت ملی در آمریکا اعالم شــد: جورج 
واشــنگتن یکی از آن ها را به مناسبت بزرگداشت تصویب قانون اساسی در سال 
۱78۹ ایجاد کرد و جیمز مدیسون۱ برای جشن پایان جنگ ۱8۱۲ این کار را کرد. 
اما تالش برای ثبت یک روز ثابت برای شکرگزاری، به شکل ساالنه و سراسری 
در کشــور، به یک نویســنده بی نام ونشــانی به نام ســارا جوزفا ِهیل۲ می رسد. 
درحالی که او ایده یک جشــن وطن پرســتانه را در پاییز، بــه مدت دو دهه دنبال 
می کرد، خودش به ندرت به اصالح طلبان مذهبی پروتســتانی اشــاره می کرد. او 
برای رؤسای جمهور و فرمانداران درخواست فرستاد، هم چنین مجله گادیز ِلیدیز 
بوک۳، نشــریه ادواری مورد عالقــه او در حوزه زنان، داســتان های اخالقی و 
سرمقاله هایی را چاپ کرد که از این هدف دفاع می کرد. موفقیت در سال ۱86۳ 
در طــول جنگ داخلی به  دســت آمد. پــس از پیروزی   ارتش هــای اتحادیه در 
گتیزبرگ۴ و ویکسبرگ۵، در اوایل همان سال، رئیس جمهور آبراهام لینکلن این 
روز را تعطیل رسمی اعالم کرد. در سال ۱۹۴۱ کنگره این روز را در قانون تصویب 

کرد تا در چهارمین پنج شنبه ماه نوامبر برگزار شود.
مراســم بزرگداشت روز شکرگزاری در سراسر کشــور به این معنا بود که این 
جشن به امری غیرمذهبی تبدیل شده  است. در سال ۱878 روزنامه نیویورک تایمز 
اعتراض کرد که این روز »جدیت« و به همراه آن بیشــترین اهمیت دینی خود از 
دست داده  است. رژه های محلی همراه با نمایش »ِمیسی«6 نخستین بار در سال 

۱.  چهارمین رئیس  جمهور ایاالت متحده
2.  Josepha Hale
3.  Godey’s Lady’s Book
4.  Gettysburg
5.  Vicksburg

6.  بزرگ ترین و مشهورترین رژه در روز شکرگزاری، رژه ِمیسی )Macy( در شهر نیویورک است.
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۱۹۲۴ برگزار شد. از نظر هیل، این تعطیالت »بهترین نمونه  سعادت و خوش بختی 
مردم آمریکا« بود. این روز برای جشن وفور نعمت و ایجاد ارزش های آمریکایی، 
میهن پرستی، دل بستگی به خانواده و سخت کوشی بود. مهم نیست جدایی طلبان 
مذهبی جشن امروزی را به سختی می پذیرفتند )و احتمااًل آن را انکار می کردند(؛ 

چیزی که به آن نیاز بود، یک افسانه  اولیه برای یک ملت جوان بود.

چگونه آب وهوا، دین و ساعات روز بر مصرف موسیقی کریسمس تأثیر می گذارد؟
آهنگ های پاپ کریسمس به نوعی یک ژانر هستند و در این سبک پول سازی 
می کنند. تا پایان سال ۲0۱7، ۱۳ ترانه خیلی محبوب کریسمسی در اسپاتیفای7، 
سرویس پخش موسیقی، یک میلیارد بار پخش شــد. محبوب ترین آن ها، ترانه 
»تنها چیزی که من برای کریســمس می خواهم تو هســتی«8 بود که ظرف ۱۵ 
دقیقه نوشته و با صدای ماریا کری۹ در سال ۱۹۹۴ ضبط شد و ۲۱0 میلیون بار از 
آن دفعات پخش موسیقی را به خود اختصاص داد که از زمان انتشار تاکنون بیش 

از 60 میلیون دالر حق امتیاز دریافت کرده است.
با وجود فراگیر بودن در طول ماه دسامبر، جذابیت موسیقی کریسمس به طور 
قابــل  مالحظه ای با توجه بــه جغرافیا تغییر می کند. تجزیــه و تحلیل داده های 
اســپاتیفای که شامل گوش دادن به ترانه های قبل از کریسمس در سال ۲0۱6 در 
۳۵ کشــور به عالوه همه ایالت های آمریکا می شود، نشان می دهد که عاشقان 
موسیقی در ســوئد و نروژ اغلب به آهنگ های کریســمس گوش می دهند. در 
دســامبر ۲0۱6 یکی از هر شش ترانه ای که آن ها در اسپاتیفای پخش کردند، این 
طبقه بندی را دریافت کرد. )این فهرست شامل ۱۵00 ترانه کریسمس است که در 
زبان های انگلیســی و محلی اجرا شــدند.( در مقابل، در طول مدت مشابه در 

7. Spotify
8. All I Want for Christmas Is You
9. Mariah Carey
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برزیل، کشوری با نسبت قابل  مقایسه از مسیحیان، تنها یک ترانه از ۱۵0 ترانه با 
مضمون کریســمس بود. عادت های گوش دادن به ترانه در ایاالت آمریکا نیز هر 
چند به مقدار کمتری، متفاوت بود. در نیوهمپشایر ترانه های کریسمسی یکی از 
۹ ترانــه ای بود که پخش می شــد، درحالی کــه در نوادا، ایالتی کــه در آن چنین 

ترانه هایی کمتر رایج هستند، یکی از ۲0 ترانه پخش شده بود.
چه چیزی ممکن اســت باعث ایجاد این تفاوت ها میــان تمایالت کاربران 
اســپاتیفای برای موسیقی با سبک شاد شود؟ به نظر می رسد ساعات شبانه روز، 
آب وهوا و تعصبات مذهبی عامل بزرگ این رفتار هستند. بعد از مشخص کردن 
مقدار زمان باقی مانده قبل از کریسمس و روزهای هفته، در آخر هفته ترانه های 
کریسمس پرطرفدار تر هستند، معلوم شد گوش دادن به ترانه های کریسمسی در 
کشورهایی با کمترین ساعات روز و مرطوب ترین آب وهوا بسیار رایج است. در 
خصوص کشــورها در نیم کره شمالی، هر ساعت اضافی از تاریکی با سه درصد 
افزایش در میزان گوش دادن به ترانه های کریسمســی در اســپاتیفای هم بستگی 
داشــت. آب وهوا بر روحیه های شــاد نیز تأثیر می گذارد. روزهای بارانی گوش 
کردن به ترانه های کریسمسی را تا 0.۵ درصد نسبت به روزهای خشک افزایش 
می دهد. در آمریکا گوش دادن به ترانه های کریســمس در همه ایالت ها به همین 
ترتیب، متغیر به نظر می رســد. یک ساعت تاریکی بیشتر، گوش دادن به ترانه را 
۱.۵ درصد افزایش می دهد، آب وهوای ســرد نیز باعث مقدار کمی افزایش در 
گوش کردن به موسیقی می شود. بیشترین افزایش مربوط به بارش برف است که 
باعث ۲ درصــد افزایش در پخــش ترانه می شــود. هم چنیــن، ایالت هایی که 
مذهبی ترنــد- با درصد افرادی که در مراســم دعای هفتگی شــرکت می کنند، 
اندازه گیری می شــود- تمایل بیشــتری به گــوش دادن به موســیقی با موضوع 

کریسمس دارند.
این که هوا و ســاعات روز عامل رفتار مصرف کننده باشد، تعجب آور نیست. 
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والمــارت۱، بزرگ ترین خرده فروش آمریکا، مدت هاســت کــه می داند، فروش 
میان وعده هایی مانند، پاپ تارت هایی با طعم توت فرنگی، قبل از شــروع توفان 
هفت برابر بیشــتر است. اما روشــنایی روز، آب وهوا و تعصب مذهبی باهم تنها 
حدود ۵0 درصد تغییرات موســیقی کریســمس بین کشــورها و بین ایالت ها را 
توضیح می دهد؛ آن چه توضیح دهنده باقی آن اســت، مشخص نیست. اما، این 
نتایج برای صنعت موسیقی روشن اســت: برف و باران، مصرف و درنتیجه حق 
امتیاز را افزایش می دهد. یک زمســتان مالیم در ماه های نوامبر و دسامبر، با ۲0 
درصد روزهای برفی کمتر از متوســط، حق امتیاز آهنگ موفق و پرطرفدار خانم 
کری را تا حدود ۱0هزار دالر کاهش خواهد داد. او و دیگر آهنگ سازان ترانه های 

مخصوص کریسمس بدون شک آرزوی یک کریسمس برفی را دارند.

آیا آن ها می دانند کریسمس است؟
پخش ترانه های کریسمس به ازای روز* ، به عنوان درصد از کل موزیک های پخش شده، 2016
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بر  اساس کشور روز کریسمسبر  اساس ایالت های آمریکا روز کریسمس

منبع: اسپاتیفای؛ اکونومیست
*میانگین متغیر هفت روزه

1.   Walmart
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چگونه کریسمس که روزی یک جشن جنجالی بود، مهار شد؟
هیچ هدیه ای با بسته بندی مرتب وجود نداشت. هیچ درخت پر زرق وبرقی یا 
بابانوئلی در کار نبود. کریسمس در اروپا و آمریکای پیش صنعتی از آن چه امروز 
تکرار می شــود، متفاوت تر بود. آدم های مســت، افراد مبدل پوش و خوانندگان 
جنجال آفرین سرودهای کریسمسی در خیابان ها پرسه می زدند. به  جای خانه یا 
کلیسا، میخانه محل جشن بود. این مسائل، هیو التیمر۱، کشیش وابسته به شاه 
ادوارد ششم در اواسط دهه ۱۵00، را مأیوس کرد، »مردم در این ۱۲ روز کریسمس، 
بیشــتر از کل ۱۲ ماه سال به مســیح توهین می کنند.« حدود ۲00 سال بعد، در 
سراســر اقیانوس اطلس، کشیشی اصالح طلب »هرزه گری ها« و »عیاشی های 
گستاخانه« دوران کریسمس را در مستعمره نشین ها محکوم کرد. این نگرانی ها 
امروز بی ربط به نظر می رســند. تا پایان قرن نوزدهم، جشــن مذهبی بی بندو بار 
بدون  قاعده و قانون، به جشنی آرام و خانواده محور که امروزه می شناسیم، تبدیل 

شد. این تغییر چگونه رخ داد؟
در اوایل دوران مدرن اروپا بین ســال های ۱۵00 تا ۱800 موسم کریسمس به 
معنای وقفــه در کار کشــاورزی و فرصتی برای خوش گذرانــی بود. محصول 
جمع آوری شــده  و حیوانات ذبح شده  بودند. )آب وهوای سرد به این معنا بود که 
آن ها فاسد نخواهند شد.( جشن شامل غذا خوردن زیاد، نوشیدن و می گساری 
بود که در آن کشــاورزان وارد خانه  همســایگان اشراف خود می شدند و  از آن ها 
تقاضای غذا می کردند. یکی از ســرودهای می خواری بیان گر آن احساســات 
اســت: »و اگر در خانه خود را باز نکنی/ ما تو را روی زمین پهن خواهیم کرد.« 
این اغلب در مزاح قابل تحمل بود، نوعی از اختالل آداب و رســوم، هنگامی که 
سلسله مراتب اجتماعی به طور موقت وارونه می شد. همه آن قدر بردبار نبودند. 
اصالح طلبان مذهبی، بین ســال های ۱6۵۹ تا ۱68۱، کریسمس را در مستعمره 
1.   Hugh Latimer
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ماساچوســت ممنوع کردند. آن هــا این روز را از تقویم هایشــان حذف کردند و 
عیاشــانی که تخلف می کردند، احتمال داشت، پنج شیلینگی جریمه شوند. اما 
این ممنوعیت دوام نیاورد. بنابراین، به  جای آن، تالش هایی برای مهار کردن این 
جشن انجام شد و میانه روی توصیه شد. یکی از تقویم نویسان در سال ۱76۱ همه 
را به احتیاط دعوت کرد: »انســان معتدل از همه خوشی ها لذت می برد/ قیل و 
قال زیاد زندگی را به کام آدم تلخ می کند.« بااین حال، کریسمس مراسمی عمومی 
بود که در میخانه یا خیابان اجرا و اغلب با نوشیدنی های الکلی تقویت می شد. 

این وضعیت خیلــی زود تغییر کرد. در آغاز قرن نوزدهم، شــهرها برای جذب 
تعداد رو به افزایش کارگران کارخانه گسترش یافت. آوارگی و فقر ناشی از شهرنشینی 
فراگیرتر شــد. با وجود گروه هایی از مردان مســت که در خیابان ها پرسه می زدند، 
جنجال ها در روز کریسمس می توانست به خشونت مبدل شود. جای تعجب نیست 
که اعضای طبقات باالی اجتماعی، در این جشــن تهدید می شدند. مورخی به  نام 
اســتفان نیســنبام۲، در مطالعات خود درباره این جشــن، گروهی از نویسندگان و 
سرمقاله نویسان اشراف زاده در آمریکا را به خاطر تغییر دادن آن به عنوان یک رویداد 
مهارشده، مسئول می داند. آن ها سنت های اروپایی مانند درخت های کریسمس از 
آلمان یا جعبه های کریسمس از انگلستان که در آن ثروتمندان پول نقد یا باقی مانده 
غــذا را در آن ها بــه خدمتکاران خود هدیه می دادند، دســت کاری کردند. ســنت 
نیکالس، یا سانتا کلوس، یا بابانوئل که روز نام گذاری شده او در دسامبر مصادف با 
فصل کریسمس بود، به نماد خوش یمنی این جشن تبدیل شد. شعر کلمنت کالرک 
مور۳ »مالقات سنت نیکوالس«۴ که برای نخستین بار در سال ۱8۲۳ منتشر شد، به 
انتشــار تصویر او کمک کرد. در این شعر یک ســانتای پرشور و شاداب با سورتمه  
گوزن های شــمالی در حال فرود آمدن اســت تا کودکان را با هدیه هایش در شــب 

2.   Stephen Nissenbaum
3.   Clement Clarke Moore
4.   A Visit from St Nicholas 
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کریسمس شگفت زده کند. روزنامه ها نیز نقش خود را ایفا کردند. روزنامه نیویورک 
هرالد در ســال ۱8۳۹ توصیه کــرد: »بگذارید همه از میخانه هــا و مغازه های مواد 
غذایی برای چند روز اجتناب کنند.« پیشنهاد شد که بهتر است روی »خانه ای گرم، 

زنی پاک دامن و فرزندانی بی گناه، خندان و خوش قلب تمرکز کنیم«.
این روز جشــن پیروزی ارزش های طبقه متوســط و کودتایی برای صاحبان 
مغازه بود. یک مجله خرده فروشی در ســال ۱۹08 با شوق نوشت: »کریسمس 
زمان برداشــت یک بازرگان اســت«. »این برعهده خودش است که تا آن جا که 
می تواند، محصولی پر از دالر به  دســت آورد«. بــه زودی این رویکرد جدید به 
کریسمس، به خاطر اینکه تجاری سازی شده و سطحی  است، به هدفی برای نقد 

تبدیل می شود. بااین حال دوام می آورد. کریسمس مبارک.
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