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چند سال قبل با دو تن از دوستان، سفری کاری و تحقیقاتی به کشور چین داشتیم که حضور در شهرهای پکن، شانگهای، 
اورومچــی، تیــان جــن و ییــوو ماحصل آن بود. از آنجا که چین امروز اقتصاد اول دنیاســت، بیشــترین جمعیت جهــان را دارد و 
در بســیاری از شــاخصه ها، رتبه اول را دارد و می تواند الگوی خوبی برای پیشــرفت و توســعه باشــد، درســهایی از این ســفر و 
مشــاهداتم در این کشــور را همان زمان به رشــته تحریر درآوردم که فکر می کنم هنوز هم بعد از چند ســال برای ما آموختنی و 

خواندنی باشد.
البته الزم است به عنوان مقدمه به چند نکته اشاره نمایم:

الف - این درســها و نوشــته ها ، تنها به واســطه حدود ۱۰ روز حضور من در چین نمی باشــد و نقطه نظرات و اشــارات یکی از 
دوستان همراهم که بیش از ۸ سفر به چین داشته و یکی از دوستان جدید که ۵ سال است در چین زندگی می کند و درس می 

خواند و تجارت می کند، و نیز یکی از دوستان جدید که مسلمان و اهل چین است نیز فراروی این نوشتار بوده اند.
ب - نکتــه دیگــر ایــن که ما در این چند روز ســعی کردیم بیش از یک توریســت در چین زندگی کنیــم و در الیه های زیرین نیز 

حضور داشته باشیم.
ج - دیگر آن که زوایای مختلف و شاید بی اهمیت از نگاه خواننده نیز مورد بررسی قرار گرفته است و مزایا و معایب و محاسن 
و کاستی ها همگی در کنار هم بررسی شده و البته واقف هستم که این محاسن و این معایب همه از دیدگاه یک ایرانی بررسی 

شده و گرچه با سعی بر بی قضاوتی من همراه بوده، اما بی گمان قضاوت و پیشداوری را نیز چاشنی کار کرده است.
د - در مجموعه این نوشته ها نمی تواند کامال و حقیقتا برداشتی صحیح از چین ارائه دهد و این موارد نمی تواند به صورت 

یک تحقیق علمی منتشر شود ولذا به عنوان مشاهدات یک نفر در سفری چند روزه از چین قابل بررسی است.
هـ - نکته مهم دیگر این که این سفر برای ۵-6 سال قبل بوده و حتما با رشد و توسعه روزافزون و اتفاقات مختلفی که در این 
ســالها رقم خورده، شــرایط فرهنگی و اقتصادی این کشــور می تواند متفاوت از این موارد باشــد. اما به هر حال این نوشــته می 

تواند به عنوان یک مقدمه برای شناخت چین مورد توجه قرار گیرد.

اما؛ درس ها و نکاتی درباره چین:
1 - چین؛ مرکز دنیا؟

چینــی هــا بــه خود چین می گویند: جمبوآ )البته چون آوای خاصی دارد هر کلمه چینی که نوشــتم را خیلی جدی نگیرید!( 
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جمبوآ یعنی مرکز جهان. آنها خود را مرکز جهان می دانند و بقیه دنیا را در اطراف خود! این موضوع هم بعد از این پیشــرفتها 
و قــدرت اول دنیــا شــدن ایجاد نشــده، تمدن چینــی همواره خــود را برتر می دانســته همانگونه که تمدن ایرانــی و یونانی هم 
خود را برتر می دانســتند. به هر روی بر خالف خیلی از کشــورهای دنیا و زبان های موجود در جهان، چینی ها به واســطه این 
مرکز دانســتن خود یا به علت شــرایط خاص زبان خود که آوایی اســت، زبان های دیگر را با خود ترکیب نمی کنند و هر کلمه و 
اصطالحی را در خود هضم می کنند. بر خالف فارســی، عربی، فرانســه، ترکی و… که مثال کامپیوتر و تلویزیون و پلیس و موبایل 
و حداقل ۱۰۰ کلمه ای را مشترک دارند یا با حداقل تغییر در زبان خود پذیرفته اند، چینی ها هر کلمه خارجی را در خود هضم 
می کنند، آنها هیچ یک از این کلمات مشترک را نمی فهمند و برای آن کلمه ای جدید ابداع می کنند، حتی اسامی کشورها را 

هم می سازند. 
مثال چینی ها به ایران میگویند ییال   و به عراق میگویند ییالکه . زبان چینی آوایی است که هر آوا به معنای خاصی است. و 
جالب اینجا بود که چند کلمه ای هم که ما یاد گرفته بودیم مثال “نیها” - “جگا” - “نگا” - “شیشه” و… در اوایل وقتی از همین 
 کلمات هم اســتفاده می کردیم چون آوای ما با آوای آنها متفاوت بود، متوجه حرف ما نمی شــدند! و این دیگر واقعا نوبر بود!
به واسطه همین موضوع است که برای توریست خصوصا توریستی که نخواهد فقط به جاهای توریستی برود، یکی از بدترین 
کشورها، چین است، حتی وقتی به بعضی راننده تاکسی ها می گفتیم ایست - استوپ یا هر کلمه دیگری متوجه نمی شد! آنها 
انگلیســی هم در کمترین حد بلد هســتند و بعضا دقایقی در خیابان می ایســتادیم و منتظر بودیم یک نفر پیدا شود دست و پا 

بسته انگلیسی بلد باشد و بتواند ما را راهنمایی کند.
جالب است بگویم یک مرتبه که تشنه بودم رفتم از فروشگاهی آب خریدم دیدم یک بطری آب کمی بزرگتر است و جالب تر. 
نوشته های رویش هم کامال چینی بود. به فروشنده هم هرچی می گفتم این واتر است که متوجه نمی شد و سری تکان می 
داد. جرعه ای خوردم اصال طعمش به آب نمی خورد و یک طعم آشنا و غریب داشت، ظاهرش کامال شفاف و مثل آب ولی مزه 
اش متفاوت با آب بود! کنجکاو و نگران شدم که این چی است می خوریم؟ از دو - سه نفر پرسیدیم که انگلیسی می دانید که 
نمی دانستند. باالخره مردی ما را پیش خانمش برد که ظاهرا بلد بود. گفتم این نوشته روی بطری یعنی چه؟ نگاهی کرد و به 
 ذهنش فشار آورد بعد موبایل را درآورد و سرچ کرد باالخره کلمه پین اپل را نشان داد! فهمیدیم این آب با طعم آناناس است!
به هر حال من باالخره متوجه نشــدم که این ندانســتن زبان انگلیســی و این تبدیل تمام کلمات به آوای چینی از غرور چینی 
هاســت؟ از مهم ندانســتن دنیا؟ از عدم نیاز آنها؟ یا از خاصیت زبانی آنها و آوایی بودن این زبان که اجازه نمی دهد به راحتی 

انگلیسی بیاموزند و کلماتش را ترکیب کنند!
گرچه حضور و بروز و ظهور زبان انگلیســی در نســل جوان و نوجوان چینی بســیار نمود بیشتری پیدا کرده و حتی موبایلهای 
آنها اکثرا به زبان انگلیسی است و آوایی که می خواهند تایپ کنند را اول با حروف انگلیسی درج می کنند و بعد در موبایلشان 
آوای خودشان حک می شود… در این رابطه و این که آینده چین در زمینه زبان چه خواهد شد و آیا تن به زبان بین المللی می 

دهند یا نه؟ من نمی توانم نظری بدهم.
یــا  ییــوو  بــازار  در  مثــال  دارنــد  المللــی  بیــن  ارتبــاط  بــه  نیــاز  کــه  هــا  چینــی  از  دســته  آن  بگویــم  هــم  را  نکتــه  ایــن 
کنــد،  اقتضــا  منافعشــان  کــه  جــا  هــر  و  نفــر(  یــک  )حداقــل  بانکهــا  در  و  اســت  زیــاد  المللــی  بیــن  مســافر  کــه  جاهایــی 
داران  مغــازه  از  بســیاری  و  هــا  تاکســی  راننــده  و حتــی  مــردم  عامــه  امــا  بلــد هســتند!  هــم  مــا  از  بهتــر  را خیلــی  انگلیســی 
نیســتند! بلــد  زبانــی  چینــی  از  غیــر  ابــدا  و  اصــال  و…  متــرو  و  قطــار  هــای  بلیــط  فروشــنده  حتــی  و  توریســتها  از   دور 

2 - سیستم حمل و نقل
سیســتم حمــل و نقــل چیــن و باالخــص پکــن، بســیار پیشــرفته ، شــبکه ای، منظــم و حرفــه اســت. گرچــه تاکســی تــا 
حــدودی گرانتــر اســت و مثــال فاصلــه فرودگاه پکــن تا هتل مــا ۱۵۰ یوآن )حــدود 2۵ دالر( بود، اما سیســتم حمــل و نقل ریلی و 
متــرو و اتوبــوس و قطــار بیــن شــهری بســیار ارزان قیمــت و کاربــردی اســت. شــما در پکــن بــه راحتــی مــی توانیــد بــا …. خــط 
متــرو و بیــش از ۱۰۰ ایســتگاه کــه وجــود دارد بــا 2 یــوآن از هــر نقطه ای بــه نقطه دیگر شــهر بروید. ما در این ســفر چنــد روزه هم  3
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بارهــا ســوار تاکســی شــدیم هــم اتوبــوس هــم متــرو هــم هواپیمــای داخلــی و هــم قطــار بیــن شــهری، ترکیــب ایــن سیســتم 
حمــل و نقــل کــه مثــال شــما از پکــن و از متــرو مــی توانــی بــه راه آهــن بــروی و از انجا به یــک شــهری دیگر بــروی و از آنجا بــا مترو 
 داخــل فــرودگاه شــوی و از آنجــا بــه یــک شــهر دیگــر بــروی همــه و همــه عبــور و مــرور و زندگی را بســیار ســهل و آســان مــی کند.
بــرای مــن جالــب بــود کــه در بســیاری موارد بــه علت جمعیــت زیاد شــهرهای چیــن، بلیطی بــه نام نوســیت و بــدون صندلی 
در قطارهــا وجــود دارد کــه حاضرنــد مســافتی حتــی ۱۱ ســاعته را بــدون صندلــی طــی کننــد و بــه مقصــد برســند. یکــی از 
همیــن بلیــط هــای بــدون صندلــی نصیــب مــن هم شــد و بــه علت ســاعت پــرواز هواپیمــا و نبــودن بلیــط دیگر مجبور شــدم 
مســیر پکــن -تیــان جــن را کــه ۱۱۰ کیلومتــر بــود بــا قطــار ســریع الســیر در 2۸ دقیقــه بــدون صندلــی ســپری کنــم کــه ۱۰-۱۵ نفر 
دیگــر نیــز همراهــم بودنــد. یــا در قطــار بازگشــت ییــوو- شــانگهای هــم مســیر ۴ ســاعته را عــده ای بالــغ بــر 2۰ نفــر ایســتاده و 
بــدون صندلــی طــی کردنــد و بــدون ایــن کــه حتــی کــف قطــار دراز بکشــند یــا جایــی خــود را بنشــانند، بــه صــورت ایســتاده و 
 بعضــا در حــال ســیگار کشــیدن از ســاعت ۱۰ شــب تــا 2 صبــح طــی کردنــد. و البتــه ایــن همــت و تــالش هــم ســتودنی اســت!

3 - باغ ملل، تجربه ای از سرعت و دقت
پکن در هر حال حاضر بیش از 6 رینگ دارد که از منطقه مرکزی شهر شروع می شود و هر رینگ از مرکز دورتر شده و به حاشیه 
نزدیک تر می شود. یکی از بازدیدهای ما به واسطه تحقیقات و بازدید از مرکز تجربه ایرانی )باغ ایرانی( دیدار از باغ ملل در رینگ 

۵ پکن بود.  جایی که تا ۳ سال قبل منطقه ای حاشیه ای بوده و قبال مخروبه و بیغوله و مکان زباله ها بوده است.
دولت این مکان را در طی مدت فقط ۱ سال از یک مخروبه حاشیه ای در شهر به یک باغ چند هزار هکتاری سر سبز و زیبا 

و منظم به نام باغ ملل مبدل کرده است.
عکــس هــای قبــل ایــن مــکان و بازدیــد حضــوری از آن آدمــی را بــه تعجــب وا مــی دارد کــه چگونــه ظــرف یــک ســال ایــن 
مــکان تبدیــل بــه ایــن بــاغ بــا درختــان چندیــن ســاله و ســبزه و گل و ســاختمان و راه و روشــنایی و… شــده اســت. همــه 
درختــان بــا یــک شــکل و رنــگ و انــدازه از جــای دیگــر بــه اینجــا منتقــل شــده انــد و اینجــا را تبدیــل بــه یــک پــارک عمومــی، 
بــاغ، نمایشــگاه و… کــرده انــد کــه ســال گذشــته هــم در آن یــک نمایشــگاه بیــن المللــی از ملــل مختلــف برگــزار کــرده انــد. 
 ســرعت، تدبیــر، دقــت، نظــم و انگیــزه بــرای تغییــر مثبــت در ایــن کشــور در ایــن بــاغ بــه صــورت کامــل قابــل مشــاهده اســت.

4 - غرب زدگی و مصرف گرایی، تیغی دولبه!
نگاه کردن به جوانهای چینی، نوع لباســها، نوع خوراک و غذا، تبلیغات و ســبک زندگی آنها موید این نکته اســت که غرب 
زدگــی در چیــن نیــز ریشــه دوانده اســت. شــما یــک روز کــه در پکن یا شــانگهای قدم بزنیــد، تبلیغــات روی خیابانهــا را ببینید، 
چیزهایی که تبلیغ می شوند، وجود مک دونالد، کی اف سی، استارباکس، والمارت، کارفور و… واقعا جلب توجه می کند. شما 
چیزی که در خیابانها به وفور می بینید چت کردن جوانها و نوجوانها در خیابان و مترو، گوش دادن به موسیقی به سبک غربی 
و لباس پوشیدن و جین پوشیدن و آرایش های مالیمی که کم کم دارد روی سر و صورت زنان چینی جا باز می کند، همه و همه 
 این موارد نشان از این دارد که هنجارها، ارزشها، برنامه ها، برندها و تفریحات غربی در چین هم در حال رشد و توسعه است!
چینی هایی که به غذاهای آبکی و ســالم و دریایی و گیاهی عالقه داشــته اند، امروز به وفور در فســت فودهایی با برند غربی و یا 
حتی برند چینی دیده می شوند که از روی عالقه و تغییر ذائقه و یا از روی مد دارند پیتزا و همبرگر و مرغ سوخاری می خورند! 
چینی هایی که همه چیز را آب پز می کردند، امروز به مصرف کنندگان مهم روغن در غذاهایشان مبدل شده اند! چینی هایی 
که قرنهاست چای سبز می نوشند و هنوز هم در هر جا و هر مکان و هر زمان در حال خوردن و حمل کردن دمنوش چای سبز 
هستند، این روزها در استارباکس و کافی شاپ ها، قهوه می خورند! چینی هایی که قرنها به خود وابسته بودند و پوشاک و لوازم 
زندگی خود را استفاده می کردند، امروز برندهای خارجی که شاید در خود چین هم تولید می شوند، می خرند و استفاده می 

کنند و به موارد لوکس اهمیت زیادی می دهند.
4جالــب اینجاســت کــه در شــهرهای بزرگ چین، به نــدرت اتومبیل چینی دیده می شــود و اکثرا برندهــای خارجی مثل بنز و 

درس هایی از فرهنگ و اقتصاد چین
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تویوتا در خیابانها جوالن می دهند و بسیاری می گویند آنها در خرید اگر بتوانند از جنس چینی حذر می کنند و جنس خارجی 
دوست دارند! البته اگر بتوانند!

برایــم جالــب بــود کــه یکــی از پولدارهای مهم چینی نه تولیــد کننده محصوالت چینی کــه وارد کننده المبورگینــی از ایتالیا و 
خاوریار از ایران است! این یعنی اهمیت لوکس بودن و تجمل و تشریفات در چین!

حتــی بــه گفتــه برخــی دوســتان با وجــود منابع غنــی کشــاورزی و آبــی، اما به واســطه همیــن تغییر ذائقــه چینی هــا، تغییر 
درآمــد آنهــا و تغییــر مصــرف و خــوراک آنهــا بــه زودی کل دنیــا بخاطــر جمعیــت میلیــاردی چیــن از لحــاظ غذایــی بــا مشــکل 
مواجــه خواهــد شــد! چیــن امــروز یکــی از بزرگتریــن وارد کننــدگان و مصــرف کننــدگان اســت و ایــن رونــد بی گمــان هــر روز اوج 
خواهــد گرفــت. جالــب اینجاســت کــه یــک همشــهری مــا بــه چیــن فــرش ماشــینی صــادر کــرده اســت! فرش ماشــینی کــه در 
 ایــران بــا مــواد اولیــه و دســتگاه هــای چینی تولید شــده اســت و بــاز هم بــا توجه به نیاز چین به این کشــور صادر شــده اســت!
موضــوع  ایــن  از  غــرب  اینکــه  حــال  اســت،  زدگــی  غــرب  رونــق  و  گرایــی  مصــرف  رواج  چیــن  در  انــکار  غیرقابــل  نکتــه 
ایــن  یــا  بیــاورد  در  زانــو  بــه  را  و چیــن  کنــد  مــی  پــا  و  بــرای خــود دســت  میلیــاردی  بــازار مصرفــی  و  کــرد  اســتفاده خواهــد 
کــه خــود چیــن از ایــن تهدیــد بــه عنــوان یــک فرصــت اســتفاده کنــد و بــا شــناخت ذائقــه غربــی هــا و تولیــد آنچــه کــه کل 
 جهــان مــی خواهــد اســتیال و نفــوذش را بــر جهــان بیشــتر کنــد، تیغــی دولبــه اســت کــه زمــان بــه آن پاســخ خواهــد داد!

5 - آزادی چینی !
آنچــه در ظاهــر پیداســت، آزادی در چیــن از نــوع خاصی اســت! ایــن موضوع از چند جنبه سیاســی - اجتماعــی - فرهنگی 
و اقتصــادی قابــل بررســی اســت. ســاختار سیاســی در چیــن تــا حــدودی بســته، تــک حزبــی و کمونیســتی اســت و انتقــاد بــه 
سیاســت و حاکمیت مرکزی جایگاهی در کشــور ندارد. گرچه ســاختار حزب کمونیســت هم به شــکلی اســت که ســعی می کند 
نخبــه هــا را پــرورش بدهــد تا به درجات عالی برســند، اما صــدا و دیدگاه دیگری نمی توانــد در آنجا عرض اندام کند. شــاید هم 
 با این فرهنگ و تاریخ و تمدن هم این شــکل از حکومت بســیار کارآتر از دموکراســی های بعضا دروغین غربی و شــرقی باشــد.
در مــورد شــبکه هــای اجتماعــی و فیس بوک و گــوگل و یوتیوب و برنامه های اجتماعی موبایل ها هم یا بعضا این موارد بســته 
هستند و مسدود یا آنقدر سرعت آنها پایین است که کارآیی ندارد یعنی دولت مرکزی به نوعی این سایتها را فیلتر کرده است که 
هم فیلتر هستند هم نیستند! اما کاری که انجام شده ایجاد شبکه های موازی و برنامه های موازی است که کار مردم را راه می 
اندازد و در خود چین ایجاد شــده اســت آنجا به جای گوگل “بایدو” را دارند که بیش از یک میلیارد نفر مصرف کننده دارد و به 

جای آمازون، “علی بابا” و به جای واتس آپ، “ویچت” و قس علیهذا.
در مــورد آزادی هــای اجتماعــی هــم کــه طبــق هنجــار و ارزشــها و اصــول خودشــان آزادی معقــول وجــود دارد و بــه صــورت 
منطقــی و نســبی آزادی اجتماعــی و فرهنگــی وجــود دارد. از حیــث اقتصــادی هــم گرچــه ســابقه چندیــن ســال اقتصــاد 
کمونیســتی و سوسیالیســتی بــر ایــن کشــور ســایه انداختــه امــا روز بــه روز آزادی اقتصــادی بیشــتر مــی شــود و حضــور دولــت 
مرکــزی در اقتصــاد کمرنــگ تــر شــده اســت. از لحــاظ آزادی مذهبــی و عقیدتــی هــم تــا جایــی کــه دولــت مرکــزی حســی بــرای 
جدایــی طلبــی و تجزیــه خواهــی نکند، آزادی نســبی بــرای عقاید مذهبی و مناســک دینی فراهم اســت. امــا در جاهایی مثل 
 ترکســتان و ارومچــی و بخــش هــای مســلمان نشــین، آن رویــه دیگــر حکومت تمامت خــواه چین خــودش را نشــان می دهد!

6 - حس ناسیونالیستی
آن چه از افواه شــنیده می شــود و در نوع خرید چینی ها دیده می شــود، تا حدودی حس ناسیونالیســتی و وطن پرستی در 
چین ضعیف است. اگر مردم بتوانند جنس چینی کمتر می خرند و دوست داری جنس خارجی بخرند. البته این چیزی است 
که بیشتر در شهرهای بزرگ و قشر مرفه دیده می شود. باز هم در افواه شنیدم که قیافه خارجی و قد و قواره و چشم خارجی را 
هم بیشــتر می پســندند این موضوع هم شــاید در رفت و آمد و نوع نگاه مردم تا حدودی قابل مشــاهده بود گرچه قابل اتکای 

علمی نیست. 5
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پرچــم چیــن نیــز بــه نــدرت در خیابانهــا و خانــه هــا و… دیــده مــی شــد چیــزی کــه شــنیده ام در آمریــکا متفــاوت اســت 
بــرزن بســیار بیشــتر مشــهود اســت. کــوی و  بــه پرچــم در شــهر و  یــا تایلنــد توجــه  کــه خــودم دیــده ام در ترکیــه   و چیــزی 
در این زمینه چیزی که می توانم بگویم وطن پرستی و وطن گرایی و حس وطن دوستی در چین شاید خیلی پایین نباشد اما 

چشمگیر هم نیست!

7 - اخالق و تعهد به کار
شــاید یکــی از علــل مهم پیشــرفت و توســعه چین بــا این همه جمعیــت، تعهد بــه کار و کارآفرینی و تالش در مســیر موفقیت 
بــوده اســت. ارزش گرایــی و اخــالق در کشــور چیــن قابــل تامــل و چشــمگیر اســت. آنهــا معمــوال بــه قولــی که مــی دهنــد وفادار 
 هســتند، معمــوال بــه تعهــدات عمــل می کننــد و ارزش های انســانی را محترم می شــمارند و کمتر آزارشــان به کســی می رســد.
چینــی هــا اگــر مــی گوینــد ایــن جنــس را در ایــن تاریــخ و بــا ایــن ابعــاد و بــا ایــن قیمــت تحویــل مــی دهیــم واقعــا بــه همیــن 
موضــوع عمــل مــی کننــد. دزدی و دلــه دزدی بســیار محــدود و غیــر قابــل اعتناســت. اعتیــاد بــا وجــود تنبیــه هــای شــدید 
بســیار پاییــن اســت و فســاد در ســطح جامعــه و ظاهــر جامعــه بــه کمتریــن شــکل قابــل مشــاهده اســت. اینهــا همــه در 
دارد. وجــود  جمعیــت  نفــر  میلیــون   ۳۰-2۰ از  بیــش  همگــی  شــهرهایی  بــا  و  نفــر  میلیــارد   ۱/۵ جمعیــت  بــا  ای   جامعــه 
گرچه کالهبردار و فرصت طلب هم در چین مثل هر جامعه ای وجود دارد. ما وقتی وارد فرودگاه شــانگهای شــدیم ســریع چند 
نفری دوره مان کردند که بیایید تا هتل ببریمتان. قیمت را که پرسیدیم بیش از ۴۰۰ یوآن می گفتند به هر ترتیبی از دست آنها 
خارج شــدیم و در بیرون فرودگاه با ۱۸۰ یوآن تا هتل رفتیم. یا در ییوو وقتی ســوار تاکســی شــدیم اولش گفت تاکسی متر می زنم 

وقتی رسیدیم چند یوآن بیشتر طلب کرد و نزدیک بود یک دعوای حسابی بین دوست ما و راننده تاکسی در بگیرد. 
ای  جامعــه  هــر  در  طلــب  فرصــت  ای  عــده  دهــد  مــی  نشــان  بگذاریــم،  چیــزی  هــر  را  ایــن  اســم  حــاال 
اســت،  مشــهود  و  مشــخص  کــه  چیــزی  آن  امــا  کننــد!!  سرکیســه  را  توریســت  یــک  مثــال  تــا  انــد  آمــاده 
اســت. احتــرام  و  توجــه  مــورد  اجتماعــی  مختلــف  هــای  الیــه  در  خصوصــا  و  کشــور  ایــن  در  اخــالق  و   تعهــد 

8 - غذای چینی!!
بــرای مــا غیــر چینــی هــا و البتــه مســلمانان غــذا خــوردن در چیــن خــود، معضلــی بــزرگ اســت. گرچــه مــا از ایــران مقداری 
غــذا بــرده بودیــم و یکــی دو بــار میهمــان دوســتان ایرانــی بودیــم و یــک بــار در ییــوو و 2-۳ بــاری در اورومچــی توانســتیم 
غذایــی بــاب میــل بخوریــم، امــا غــذا خــوردن چینــی هــا بــرای مــا داســتان دیگــری اســت و شــیوه ســنتی غــذا خــوردن آنهــا 
شــامل برنــج و مــواد گیاهــی خــاص هنــوز ادامه دارد.  مشــکل ما بــا آنها اینجاســت که اکثــر غذاهایشــان را با روغنــی مخصوص 
کــه ظاهــرا روغــن بــادام زمینــی اســت طبــخ مــی کننــد کــه از نظــر مــن بســیار بدبــو و بعضــا زننــده بــود و هرجــا بــه غذاخــوری 
کردیــم. مــی  ســیری  احســاس  بازهــم  گرســنگی  عیــن  در  شــدیم  مــی  نزدیــک  خیابــان  کنــار  هــای  دســتفروش  غذاهــای   و 
جالب اســت به این مورد اشــاره کنم: در یکی از خیابانهای مهم پکن که پر از پاســاژها و مالها و هتلهای بزرگ از جمله بیجینگ 
هتل بود، بازارچه ای بود باریک و شــلوغ مثل فیلم هایی که چینی ها را نشــان می دهند؛ دورتادورش عقرب های زنده ســیخ 
شــده و در حــال دســت و پــازدن بــودن کــه در روغن ســرخ می شــدند! و چینی ها و بعضا توریســت ها ســیخ های چوبــی را می 
خریدند و به نیش می کشــیدند. خرچنگ زنده و ســرخ شــده، الک پشــت، سوســک به ســیخ کشیده شــده و… مواردی بود که 
در همــان روغــن های بدبو ســرخ می شــد و فضایی مشــمئز کننده را فراهــم آورده بود اما بــرای یکبار دیدن به نظــرم جذاب به 
نظــر مــی رســید. در مجمــوع ذائقــه چینی ها با ما بســیار تفــاوت دارد و البته فکــر می کنم با وجود صدها شــعبه مــک دونالد و 
 کی اف ســی و… در این زمینه چینی ها و جوانان شــان بیشــتر شــبیه غربی ها شــوند و مورد پســند توریســت ها هم قرار گیرند!

9 - چالش النظافه من االیمان!
6بســیاری از مواقــع در خیابانهــا، بازارهــا و ســرویس هــای بهداشــتی کشــور چیــن بــه این گفتــه ایمان مــی آوردم کــه النظافه 
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مــن االیمــان!! چالشــی بــزرگ بــا موضــوع نظافــت و تمیــزی در چیــن! گرچــه در نقــاط توریســتی این موضوع مشــهود نیســت 
 امــا مــا کــه بــه الیــه هــای زیریــن جامعــه چینــی هــم ســرک مــی کشــیدیم، صحنــه هــای نــه چنــدان زیبایــی را مــی دیدیــم!
گرچه این موضوعات خیلی گفتنی نیســت اما باید بگویم که در همان بازار کذا که عقرب ســرخ شــده می خوردند و در راهرویی 
۳-۴ متری مادری، فرزندش را ســرپا گرفته بود که ادرار کند! باید اعتراف کنم دستشــویی ها و ســرویس های بهداشــتی چین را 
در هیچ جایی از  ایران و 7 - ۸ کشــور دیگری که رفته ام ندیده ام! گرچه آب نداشــتن دستشــویی در بســیاری از کشــورها عادی 
است ولی آب نریختن، بوی بد، و… چیزی است که قابل پذیرش نیست. این که حتی پدال سیفون دستشویی را نزنند و خارج 
شــوند واقعا جای تاســف دارد… این که در بســیاری از خیابانها بوی فاضالب مشــمئز کننده به مشــام می رســد و این که وقتی 
 سوار مترو می شوی یا وارد هر مکان عمومی می شوی بوی بد که معلوم نیست از کجا اوج می گیرد برای ما قابل تحمل نبود!
قصــد قضــاوت و بدگویــی نــدارم امــا از نــگاه مــا و از نــگاه یک ایرانی چین کشــور تمیزی نیســت! گرچــه در ظاهر تمیز باشــد و در 

خیابانهای توریستی شانگهای تمیزی موج بزند اما در الیه های زیرین این کشور بوی بد، کثافت و عدم نظافت موج می زند!
مثال بسیاری از نوزادان در این کشور، شلوارشان باز است که مادران بسیار راحت، پوشک آنها را درآورده و جابجا کنند! وقتی 
این موضوع زننده تر جلوه می کرد که مثال در قطار شــانگ های - ییوو یک مادر جلوی ما و در همان قطار با فضای بســته اش 
که عده ای هم سیگار می کشیدند، پوشک بچه را عوض کرد و در گوشه ای انداخت! و در همان حال فردی دیگر در کنار ما در 

حال غذا خوردن بود و ما در حال باال آوردن!

10-مردم مهربان و بعضا فان
چینی ها گرچه مثل بعضی جوامع شرقی همچون تایلندی ها گرم و خاضع نیستند، اما نسبت به غربی ها و بعضی اعراب 
خیلی مهربان تر و صمیمی تر هستند. اکثرا اگر به آنها لبخند می زدی، به تو لبخند می زدند، دوست دارند کار خارجی ها را راه 
بیندازند، احترام می گذارند و تا حدودی مهمان نوازند! برایم جالب بود وقتی در متروی شــانگهای کمی ســردرگم برای خرید 
بلیــط بودیــم، خانمــی ما را راهنمایی کرد و حتی پول بلیــط را از کارت خودش پرداخت کرد و هرچه اصــرار کردیم پول را بگیریم 
قبول نکرد! یا دو نفر دیگر در پکن بعد از آشنایی با ما اصرار داشتند که در رستورانی مهمان مان کنند! و مواردی از این دست که 

بسیار دیده می شد و مهربانی قابل مشاهده بود.
نگاه بد، کنجکاو، ماجراجویانه و… در چین کمتر دیده می شود و حتی اگر در گوشه ای از پاساژ در چین نماز بخوانی یا نگاهت 

نمی کنند یا زیرزیرکی و با تعجب و بدون کدورت و آزار نگاهت می کنند!
در بســیاری از مــوارد کــه پلیس بازرســی بدنی می کــرد در میدان تیان ان من یا در فرودگاه یــا در مترو، نوع برخورد پلیس با ما 
هــم بســیار مهربانانــه و محترمانــه بود. یک بار در فــرودگاه تیان جین هم در هنگام چک اوت وقتی دید ما خارجی هســتیم به 
قسمت وی آی پی راهنمایمان کردند. یا وقتی در فرودگاه شانگهای برای پرواز به سمت اورومچی از متصدی خواستیم به ما 
 صندلــی بهتــری بدهد از آنجا که قدمان بلند اســت اذیت نشــویم، او هم صندلی بیزینس کالس برای مــان اختصاص داد و….
برایم جالب بود که در بعضی موارد اگر صندلی قطار کم بود، یک زن حاضر بود مثال یک ساعت بایستد تا شوهرش روی صندلی دراز 
 بکشد. این موضوعی بود که در ۳ مرتبه مشاهده کردم و البته نمی دانم به خاطر فرهنگ مردساالری آنها ست یا مهربانی زنانشان!؟

نکته دیگری که در مورد چینی ها قابل مشاهده است عالقه آنها به داستان می باشد. 
دوست ما می گفت وقتی چینی ها یک فرش دستباف یا یک تابلوی مینیاتور ایرانی می بینند بیشتر از آن که محو ریزبافی یا 
هنرمندی نقاش و فرش باف شوند از داستان پشت صحنه آن تابلو می پرسند. وقتی در قطار بین شهری بودیم یک نفر ۴۰-۳۰ 
دقیقه با بلندگویی دستی در واگن ما داستانی تعریف کرد و کرد و کرد تا بتواند چند کارت بفروشد. یا در بازار پکن مغازه ای می دیدی 
 که یک پیرمرد چینی میکروفونی دست گرفته است و داستان می گوید و مردم ایستاده اند و گوش می دهند و پولی به او می دهند.
در کنار این موضوع، نوع رفتار چینی ها و سبک زندگی آنها بیشتر از جامعه ای مثل ما فان و لذتبخش است و در زندگی روزمره 
شان و در مترو و زندگی در عین حال که خیلی سعی بر کار و تالش دارند و تعهد به کار دارند، رضایت و تفریح هم به چشم می آید. 
بــرای مــن یکــی حضــور انبوه چینی ها در شــهر ممنوعــه و کنار تفرجــگاه آن جالب بود و دیگــری این که در یکــی از قطارهای  7
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بین شــهری وقتی دیدم ۳- ۴ نفر غریبه شــروع به نوعی بازی قمار کردند و با هم رفیق شــدند و 2-۳ ســاعتی مشــغول بودند 
 و ... همــه اینهــا نشــان از جامعــه ای می دهد که با وجود همه ســختی هــا و کار و تالش، اما تا حدودی پویا و زنده هم هســت.
مــن نمــی توانــم تلقــی و آمــار صحیحــی از میــزان رضایــت از زندگــی و فــان بــودن و مهربــان بــودن آنهــا ارائــه دهــم امــا چیــزی 
 کــه مــی دانــم مــردم ایــن کشــور در متــرو و خیابانهــا بســیاری شــادتر و ســرزنده تــر از مــردم مــا خصوصــا در تهــران بودنــد!

11 - ارزانی!
همــه دنیــا مــی داننــد کــه در چیــن کاالهــا ارزان تولیــد و عرضــه مــی شــوند و ایــن موضــوع وقتــی عیــان مــی شــود کــه 
شــما مثــال در بــازار فوتیــان ییــوو قیمــت هــای عمــده فروشــی کاالهــا را بپرســی و ببینــی قیمتهــا از دایــره ذهنــی ات خــارج 
اســت و ایــن کــه یــک جنــس چگونــه مــی شــود اینقــدر ارزان تولیــد و عرضــه شــود! یــا وقتــی در اورومچــی در یــک فروشــگاه 
نیســت! بــاور  قابــل  التحریــر و…  لــوازم  و  ادکلــن  و  و ســاعت  لبــاس  از جملــه  را  مــوارد  بعضــی  و  اســت  یــوآن   همــه چیــز ۱۰ 
زندگی در چین و حتی در شــهرهای مهمش مثل پکن یا شــانگهای خیلی گران نیســت یعنی داشــتن ماشــین، خانه و تفریح 
و لــوازم معمولــی شــاید از تهــران هــم ارزانتــر باشــد و درآمــد هــم البتــه چند برابــر تهــران! البتــه اینها برای یــک کارمند یا شــغل 
 معمولــی اســت نــه بــرای یک تاجر یا مدیر کــه در ایران درآمدهای یک شــبه ای وجــود دارد که در هیچ جای دنیــا وجود ندارد.
دیگــر  جاهــای  از  گرانتــر  شــاید  برنــد  خانگــی  لــوازم  و  ســالم  غذایــی  مــواد  خارجــی،  و  خــوب  برندهــای  چیــن،  همیــن  در 
هــم باشــد. شــما یــک فــرش ایرانــی را بایــد ۴ برابــر قیمــت ایــران در آنجــا بخــری - یــک صنایــع دســتی را حتــی ۱۰ برابــر 
قیمــت  هــم  را  موبایــل  هــای  گوشــی  یــا  جدیــد  هــای  تلویزیــون  و  قیمــت  برابــر  دو  را  پســته  و  خرمــا  و  زغفــران  قیمــت- 
 تهــران مــی توانــی خریــداری کنــی. پــس ارزانــی بــرای کاالهــای چینــی اســت و نــه آن هــم کاالهــای باکیفــت و برنــد چینــی!
گوناگونــی  دالیــل  کننــد،  مــی  تولیــد  ارزان  را  کاالهایشــان  بعضــی  اینقــدر  چگونــه  هــا  چینــی  کــه  ایــن  دربــاره 
در  کارگــر  امــروزی  حقــوق  بــا  نکتــه  ایــن  کــه  فــراوان  و  ارزان  کار  نیــروی  گوینــد  مــی  هــا  بعضــی  شــود:  مــی  گفتــه 
باشــد. نداشــته  جایــگاه  امــروز  حــدودی  تــا  شــاید  چیــن  بــه  دیگــر  کشــورهای  از  کارگــران  مهاجــرت  و   آنجــا 
نکتــه دیگــر بهــره وری زیاد در چین اســت. از وقــت کارگران، از انرژی از زمان و از منابع ســعی می کنند حداکثر بهره مندی و بهره 

برداری را داشته باشند.
در  مهــره،  فقــط  ای  منطقــه  در  پیــچ،  فقــط  ای  منطقــه  در  مثــال  اســت.  کار  تقســیم  و  گرایــی  تخصــص  دیگــر  موضــوع 
منطقــه ای فقــط لبــاس عــروس، در منطقــه ای فقــط عقربــه ســاعت، در منطقــه ای فقــط فنــدک تولیــد مــی شــود و ایــن 
تــر شــدن تولیــد مــی شــود.  تخصــص گرایــی و تقســیم کار حرفــه ای حتمــا باعــث بهــره وری بیشــتر و تمرکزگرایــی و ارزان 
نکتــه دیگــر هــم حمایــت دولــت از تولید و صادرات اســت. زمیــن های رایگان بــرای تولید، وام هــای بلند مدت بــدون بهره به 
 تولیــد کننــدگان و کارآفرینــان، جوایــز صادراتــی و… مــواردی اســت کــه موجــب مــی شــود اهمیــت تولیــد بیــش از پیــش شــود.
و این موارد و موارد دیگر که نیاز به تحقیق جامع دارد، موجب شــده اســت امروز بســیاری از کاالها در چین به صورت دیوانه وار 

ارزان تولید و عرضه شود.

12 - اورومچی، پاشنه آشیل
هــم ورودی و هــم خروجــی ما در چین از شــهر اورومچی و اســتان ســین کیانگ یا شــین جیانگ بود. این منطقه مســلمان 
نشــین کــه زبــان مــردم بومــی آن ترکی اســت، وصله ای ناچســب به چیــن به نظر می رســد. قیافه مردم، نــژاد آنها، قــد و قواره، 
زبــان، خــورد و خــوراک، و در یــک کلمــه فرهنــگ آنهــا متفــاوت از وجــه غالــب چیــن اســت. ایــن منطقــه کــه ظاهــرا در قبــل 
همــان کشــور ترکســتان بــوده اســت و مــردم آن ایغــور هســتند، فاصله ای چنــد هزار کیلومتــری با پکــن و مناطــق مرکزی چین 
 دارد و بیشــترین فاصلــه را بــا یــک منطقــه آبــی یــا بنــدر دارد کــه ظاهــرا در دنیــا بــه واســطه ایــن فاصلــه، منحصربفــرد اســت!
اولیــن نکتــه ورود مــا بــه چیــن ایــن بــود کــه وقتــی صبــح وارد آنجــا شــدیم، ســاعت ۸ صبــح بــه وقــت محلــی شــده بــود ولــی 
8هنــوز هــوا تاریــک بــود. بــه واســطه فاصلــه زیــاد ایــن شــهر از مرکــز، ســاعت رســمی ایــن شــهر تناســبی بــا وضعیــت زمانــی 

درس هایی از فرهنگ و اقتصاد چین
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و ۸  ادارات همــان ســاعت 7  و  بانــک  رســمی  کارمنــدان  و  اینجــا  مقیــم  هــای  کــه چینــی  اینجاســت  نداشــت. جالــب  آن 
صبــح عــازم کار مــی شــوند و مــردم بومــی و بــازار ســاعت ۱۰ رســمی را آغــاز فعالیــت خــود مــی داننــد. و بعضــی بومــی هــای 
اســت! متفــاوت  چیــن  رســمی  ســاعت  بــا  ساعتشــان  و  هســتند  تــر  عقــب  رســمی  ســاعت  از  ســاعت   2 حتــی   مســلمان 
گرچــه زندگــی در ایــن منطقه نیز در جریان اســت و چین به معنی واقعه کلمــه در اینجا نیز بروز و ظهــور دارد، و همچنین آزادی 
نســبی مردم مســلمان در دینداری و وجود مســاجد فراوان و… اما گفتگو با مردم مسلمان، نگاه آنها، سبک زندگی آنها، حضور 
پلیس با اســلحه در خیابانها و هتلها و  بازار و حتی حضور تانک و نفر بر در خیابانها همه نشــان از وضعیت متفاوت اینجا دارد. 
ســابقه فعالیت های اعتراضی در این منطقه نشــان می دهد که ســین کیانگ و اورومچی می تواند پاشــنه آشــیل چین باشد و 
اعمــال زور بــر آنهــا و ایجــاد محدودیت مــداوم بر آنان می تواند این فنر فشــرده را هر روز آزاد کند! و البتــه درایت و تدبیر حاکمان 
چینــی ممکــن اســت بــا ترفندهایی این مشــکل را نیز حل کنــد و این تهدیــد را به فرصت مبدل کنــد.  این موضــوع را نیز زمان 

مشخص خواهد کرد.
به هر روی چین کشــوری متفاوت، موفق و توســعه یافته اســت که امروزه تقریبا به عنوان اقتصاد اول دنیا شناخته می شود 
و در همه زمینه های تکنولوژی و پیشــرفت و توســعه نیز در حال کســب رتبه اول در دنیاســت، دیدن چین از نزدیک و بررســی  
واکاوی علت های موفقیت این کشور برای همه دنیا از جمله ایران نیز می تواند کارگشا باشد و باید همه سیاستگذاران و برنامه 

ریزان و کارآفرینان در ایران به این مهم، توجه ویژه ای داشته باشند.

9

درس هایی از فرهنگ و اقتصاد چین



“شــهر قــم قبــل از ورود حضــرت معصومــه علیهــا الســالم از آبادانــی ظاهــری بــی بهــره بــود و اهالــی شــیعی مذهــب آن در 
اثــر بــی توجهــی حاکمــان مــورد آزار و اذیــت بودنــد، امــا از لحــاظ ایمــان و اعتقــاد مذهبــی، ایــن شــهر بهتریــن فضــای معنوی 
 را داشــته و زمینــه پذیــرش اهــل بیــت پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و یــاران بــا وفــای آنــان در ایــن منطقــه کامــال فراهــم بــود.
به همین جهت امامان معصوم علیهم السالم در مناسبت های مختلف، شهر قم و اهالی آن را مورد عنایت قرار داده و عبارات 

زیبایی را که حاکی از عالقه مندی آن بزرگواران به این خطه ایران بود، بیان می کردند. 
بــه  تــوان  مــی  جملــه  از  ســاختند.  مــی  مفتخــر  را  قــم  اهــل  هدایــا  و  هــا  تحفــه  فرســتادن  بــا  اطهــار  ائمــه  گاهــی  حتــی 
اخــذ  افتخــار  بــه  کــه  نمــود  اشــاره  دیگــر  نفــر  چنــد  و  عبــداهلل  بــن  عیســی  و  آدم  بــن  زکریــا  و  ادریــس  بــن  زکریــا  جریــر  ابــی 
شــدند. نائــل  الســالم  علیهــم  هــدی  ائمــه  مبــارک  دســت  از  کفــن  و  جامــه  و  انگشــتری  همچــون  ارزشــمندی   هدایــای 
ورود حضرت فاطمه معصومه علیها الســالم به شــهر قم و دفن پیکر مطهر آن بانوی کبریا در این شــهر، آثار و برکات فراوانی را به 
همراه داشــته اســت. از لحظه ورود نبیره رســول اهلل صلی اهلل علیه و آله به قم، پیوســته این شــهر از جهات فرهنگی، سیاسی، 

اجتماعی، عمرانی و اقتصادی رو به رشد و پیشرفت نهاده است. 
تاثیر این واقعه تاریخی را می توان با مطالعه زوایای تاریخی این شهر به دست آورد. برکات این بانوی مجلله در شهر قم آنگاه 
بــه اوج خــود می رســد که بدانیم تاثیــر وجود آن حضرت در تحوالت تاریخی، فرهنگی، مذهبــی، اجتماعی نه تنها در محدوده 
 یــک شــهر بلکــه گاهــی در کل کشــور ایــران بوده و یــا حداقل وقایــع وحوادث کشــور ایران به نوعی مرتبط با شــهر قم می باشــد.
برکات حضرت معصومه در شهر قم و تاثیر این شهر بر کل ایران آنچنان مهم بوده و هست که سال ها دل و دیده میلیون ها زائر 

و مجاور و جهانگرد را به خود مشغول داشته است.
این تاثیر نه تنها برای زائران مشــتاقی که از راه های دور به عشــق زیارت مرقد مطهر این دخت عصمت و یادگار امام موســی 
علیه الســالم با ارادت خالصانه به این مکان مقدس می شــتابند ملموس اســت بلکه حتی برای کســانی که با انگیزه های غیر 
مذهبی وارد این مکان شده اند و یا از این دیار عبور کرده اند، پرجاذبه و شگفت انگیز بوده است.  در عظمت و شکوه ظاهری 
این بارگاه مقدس، حقیقت و معنویت خاصی نهفته اســت که ناخود آگاه هر بیننده ای را به ســوی آن متوجه ســاخته و دل و 

دیده اش را صید می کند.
“نامگذاری شهرها به منظورمعرفی ظرفیت های فرهنگی مذهبی هنری گردشگری وشخصیت های بزرگ هرشهر فرصتی 
جهت جذب گردشگری ورونق اقتصادی هرشهرواشتغالزایی درشهرهای مختلف بااجرای برنامه های مختلف فرهنگی هنری 

وگردشگری همراه می باشد”
شهرقم هم به مناسبت ورودپرخیروبرکت حضرت فاطمه معصومه )س( به قم درروز2۳ ربیع االول هجری قمری به عنوان 

لزوم مشارکت فعال دستگاه های فرهنگی 
در اجرای برنامه های روز قم

حمید نادری 
مدیر اداره گردشگری و امور زائرین شهرداری قم

10
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11

روزقم توســط شــورای فرهنگ عمومی استان وشورای اسالمی شــهرقم نامگذاری گردیده است که ازسال ۹۸ توسط شهرداری 
قم برنامه های متنوع فرهنگی هنری وگردشگری وتبلیغات واطالع رسانی شهری ودرقالب تشکیل ۵ کمیته اجرایی درسطح 

مناطق ۸ گانه شهر اجرا گردیده است.
دبیرخانه گرامیداشــت روزقم که درســازمان فرهنگی شهرداری مستقرگردیده ازسال ۹۸ باانجام مکاتبات وبرگزاری جلسات 
خواستارمشارکت وهمکاری دستگاههای فرهنگی استان جهت اجرای برنامه استانی وکشوری روزقم بوده است که متاسفانه 

شاهدحضورکمرنگی دستگاهها دراین برنامه بوده ایم.
“باحضورفعال اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی می توان شاهد حضورفعال هنرمندان واصحاب رسانه درایجادشورونشاط 
اجتماعی ؛ باحضور فعال صداوســیمای اســتان نقش بســزایی درمعرفی قم درســطح کشــوری وبین الملل؛ مشــارکت اداره کل 
میــراث فرهنگی وگردشــگری باارایه تخفیفات وتســهیالت مناســب دررونــق وجذب گردشــگران وافزایش ماندگاری، مشــارکت 
دانشــگاهها ومراکزعلمی واســتفاده ازتوان علمی وپژوهشــی درپژوهش وارزیابی برنامه ها؛ حضورفعال اصناف درارایه خدمات 
باکیفیــت ؛ حضورفعــال ومشــارکت اداره کل اوقــاف وامورخیریه اســتان درمعرفی وجایــگاه ومنزلت امامــزادگان واجب التعظیم 
و حضورسایردســتگاه هــای فرهنگــی نقش بســزایی درمعرفی هرچــه بهتر ظرفیتهای قــم وایجادشورونشــاط اجتماعی ؛ رونق 

گردشگری واقتصادشهری واشتغالزایی دارد.
ان شاهلل دراینده شاهدهمگرایی ومشارکت فعال درارائه برنامه های روزقم باشیم.

لزوم مشارکت فعال دستگاه های فرهنگی در اجرای برنامه های روز قم



در کالس های درس، همیشه با یک سوال اصوال مشابه از سوی دانشجویان مواجه می شوم  و آن اینکه به چه نحوی می 
توان با مقوله فساد در دولت ها برخورد نمود. 

علی رغم آنکه پاسخ را می دانم ولی با مکثی طوالنی، راهکارهای مختلفی را بر می شمارم که می تواند در رفع فساد دولتها، به 
یاری ما بشتابد اما در آخرین لحظه با قاطعیت پاسخ می دهم هیچ راه کاری به اندازه حق دسترسی آزاد به اطالعات نمی تواند 
در کنترل و رفع فســاد به یاری ما بشــتابد. حق دسترســی به اطالعات دقیقا همان راهکاری است که می تواند به میزان زیادی 
 یک کشــور را که در فرایند توســعه و نیل به ســعادت عمومی قرار دارد را کمک کند تا با اطمینان بیشــتر و آســانتری  به آن برسد.
در ادامه مطالبم و در تائید آنها؛ به  تاریخ متوســل می شــوم تا شــاید فهم آن برای دانشــجویان راحتر باشد. اساسا معتقدم آن 

چیزی که بین دولت های امروزی و گذشته تفاوت ایجاد می کند شناسایی حق دسترسی به اطالعات است.
 بر خالف دولت های گذشته که اساسا در فهم اتباع خود  ناتوان از شناسایی چنین حقی بودند باید اظهار کرد دولت های 
جدیــد بــدون توجــه به حق دسترســی آزادانه به اطالعات و توجه به افکار عمومی و رســانه های عمومی  نمی توانند به حیات 
سیاســی خود ادامه دهند. با وجود این تهدید می توان به قطعیت بیان کرد که کارآمدی و توانمندی دولت ها را با مشــکالت 
 جــدی مواجــه می شــود و دوام سیاســی آنهــا را دچار تردید خواهد کرد و این امری نیســت کــه بتوان به ســادگی از آن عبور کرد.
در شق دوم پاسخ، به سیاق حقوقدانان، مستندات قانونی این حق بیان می گردد تا بدانیم که به سیاق سایر کشورها این حق 

مهم در کشور ما هم مورد توجه بوده و در قوانین ما نیز منعکس شده است.
 در قانون اساسی در اصول ۳)لزوم باال بردن سطح آگاهی عمومی(2۴ )لزوم آزادی ارتباطات(2۳ )لزوم آزادی عقیده( 26 )لزوم 
آزادی احزاب(27 )لزوم آزادی راهپیمایی و تجمعات( ۱7۵ )لزوم آزادی بیان در رسانه ها( و قانون مطبوعات و النهایه تصویب قانون 
 انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب سال ۱۳۸۸ و آئین نامه اجرایی مهم ترین قوانین و مقررات الزم در این خصوص می باشند.

تکلیف دولت در رعایت این حق، امری است که می تواند میزان جدیت دولت ها در برخورد با مقوله فساد را معین نماید. 
به سخن دیگر، هرچه بر میزان رعایت این حق و تکلیف دولت ها افزوده شود مسلما شاهد کاهش فساد و جدیت  در رعایت 
این حق خواهیم بود فراموش نکنیم موشه لووین در کتاب ارزشمند قرن شوروی به صراحت خصیصه این نظام را وجود پرده 
ضخیم  پنهان کاری می داند. پرده ای قطور که موجب عدم دسترســی به بایگانی ها و ســایر منابع اطالعاتی غیر قابل چشــم 

پوشی می شود.)ص ۱۰(
کــرد. درک  بهتــر  فســاد  بــا  برخــورد  در  را  پنهــان  و  هــای  مســتتر  دولــت  وضعیــت  بتــوان  بهتــر  شــاید  توصیــف  ایــن  بــا    
جمع بندی مطالب فوق آن اســت که دسترســی آزاد به اطالعات به عنوان یک حق بشــری اســت و می توان آن را با توجه به 

میزان اهمیت این حق، یک نوع از حقوق بنیادین دانست. 

نگاهی متفاوت به حق دسترسی آزاد به اطالعات
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با آنکه قدمت  آن در باالترین میزان از دو قرن گذشــته فراتر نمی رود )ســوئد در ســال ۱776 و ایاالت متحده آمریکا در ۱۹۱2( 
لکن اهمیت این حق در بعد از جنگ جهانی دوم روند جهشی و توسعه بر ضرورت این حق به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و 

جلوگیری از فساد اداری و رانتخواری افزوده است.
امری طبیعی است که وقتی برای دولت قائل به وظایف گوناگون و متنوع می شویم و آنها را در پیشتازی مطالبات عمومی 
و توسعه سیاسی - اقتصادی قرار می دهیم و سکان اقتصاد را در دستان آنها می گذاریم. امکان بروز “فساد سیاسی” و اشکال 
 گوناگون جرایم اقتصادی از قبیل رشوه، اخاذی، خویشاوند ساالری و اختالس و جرایم سازمان یافته دولتی نیز فراهم می شود.
گاهی میزان و تعداد ارتکاب این جرایم، می تواند به اعتبار و توان دولت ها لطمه اساســی و جدی وارد کند و به جاســت که با 
ابزار گوناگون از جمله شناســایی این حق به یاری مفاهیم توســعه ای یک کشــور بشــتابیم. با این وصف، وجوه گوناگون حقوق 
شهروندی با وجود حق آگاهی عمومی و دسترسی به معنای حقیقی و حقوقی خود نزدیک می شود و این امکان را برای آنان 

فراهم می کند که با پاسخگو نمودن دولت ها و شفاف سازی عملکرد آنها، زمینه مطالبه گری مردم ایجاد شود.
 البتــه نبایــد فرامــوش کــرد که بــا افزایش آگاهی عمومــی و تحقق عناصر حکمرانی خــوب و البته وجود حق دسترســی آزاد به 
اطالعات، شــاهد اعتماد عمومی و افزایش مشــارکت و ســرمایه گذاری مادی و معنوی در توسعه و پیشرفت خواهیم بود. حال 
می توان سوال ابتدایی را چنین مطرح نمود که آیا با وجود حق دسترسی آزاد به اطالعات و تحقق عناصر فوق، آیا میزان ارتکاب 

فساد کاهش نمی یابد؟ مسلما پاسخ این سوال مثبت است.
بگذارید موضوع را از منظر دیگری بررسی نمائیم. امروزه با توجه به نظم جهانی مستقر، با توجه به ارکان و ساختارهای مالی 
و بانکی جهانی، با توجه به فرهنگ و مفاهیم آن، برای ادامه حیات سیاسی نمی توان از مفاهیمی هم چون دولت باز، دولت 
 پاسخگو، دولت شفاف پرهیز کرد. عدم توجه به چنین الگوهایی به معنای بی توجهی به اصول حیات سیاسی یک کشور است.
پس شایسته و صحیح آن است که با پذیرش و تبعیت از چنین مکانیسمی به تحقق دولت کارآمد و توانمند کمک نمائیم. اما 
در این قسمت طرح یک سوال فرعی شاید به اهمیت بحث بیفزاید و آن اینکه، آیا این تکلیف تنها متوجه دولت و سازمانهای 
دولتی است یا اینکه شامل اطالعات عمومی و یا سازمان ها و نهادهای غیر دولتی مانند شهرداری ها و سازمان نظام پزشکی 
خواهد شــد. به نظر می رســد با توجه به اطالق شناســایی این حق در زمره حق های بنیادین و تعریف این حق که به دنبال 
تحقق  ازاد همه اطالعات است وهدف از آن، جستجو و جمع آوری انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید، شفاف سازی 
تمامی امور سازمان ها و نهاد های دولتی، حاکمیتی و عمومی و قرار دادن اطالعات آنها در دسترس مردم است.به نظر می رسد 
چنین امکانی وجود دارد از سوی دیگر با توجه به وظیفه ارائه اطالعات به صورت گزارش ساالنه و یا موردی چنین به نظر می 

رسد که این امر شامل سازمان ها و نهاد های عمومی غیر دولتی هم می شود.
از فحوای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات چنین بر می آید که شرکت های سهامی عام و بانک ها بر اساس ماده 2 
ایــن قانــون و مــاده یــک از ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی ماده ۸ موظف به ارائه اطالعات هســتند و حتی نمی توانند و یا آن که بهتر 
است بگوئیم حق ندارند از متقاضی دسترسی به اطالعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی درخواست نمایند )ماده7( طبیعی است 
در این میان اسناد سری و یا طبقه بندی شده شمول این حکم نیست.لکن در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده دستگاه های 
دولتی نمی توانند به بهانه طبقه بندی اسناد، آن چیزی را که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است طبقه بندی کنند. این 
امر حاکی از شناسایی دغدغه مقنن در صیانت از این حق است تا مبادا دچار غفلت شود. ضمانت اجرای این موضوع و تعلل ده 
روزه  مسئول بودن دستگاه اجرایی است)ماده ۸ ( البته توجه به این نکته ضروری است که حسب این قانون، کلیه موسسات 
 عمومــی و ســازمان هــا و نهاد های وابســته به حکومــت به معنای عام کلمه مشــمول این قانون می باشــند.)بند د ماده یک(
با این ترتیب چنین به نظر می رســد که تحقق این حق در نظام سیاســی کشــور با تســهیل قانون گذاری، با مانع جدی مواجه 
نیست و می توان نسبت به اجرای آن امیدوار بود لکن نکته نهایی و کلیدی آن است که اگر حاکمیت تالش جدی در خصوص 
پیاده ســازی واقعی و غیر جانبدارانه ارائه این حق اساســی و بنیادین نداشــته باشــد امکان موفقیت در مبارزه با فســاد وجود 
نخواهد داشت و این امری است که ناکارآمدی نظام سیاسی را به دنبال دارد. لذا برای حرکت در مسیر توسعه، تحقق این حق 

بنیادین امری منطقی و صحیح است.
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در سال های اخیر دیجیتالی شدن فضای پیرامون اشخاص، فرصت هایی را ایجاد کرده است که در محدوده زمانی بیست سال 
پیش قابل تصور نبود. آسانی دسترسی به اینترنت و به دنبال آن بهره مندی گسترده از شبکه های اجتماعی موجب گسترش ناباورانه 
فضای دیجیتالی گردیده است. یکی از اصلی ترین شاخه های برآمده از این فضا، تجارت الکترونیک است.  امروزه مصرف کنندگان 
 می توانند در هر مکانی کاالها را از فروشندگانی که تقریبا در هر نقطه از شهر، کشور و یا حتی جهان واقع شده اند، خریداری کنند.
تجارت الکترونیک مشاغل را قادر می سازد تا با ورود به بازارهای جدید، موانع جغرافیایی را که قبال فروش طوالنی مدت و فراتر 
از مرز را به چالش کشیده بود پشت سر بگذارند. هر چند تجارت الکترونیکی تنها در صورتی امکان پذیر و موفق است که کاالهای 

معامله شده آنالین از صاحبان کسب و کار به مصرف کنندگان نهایی تحویل داده شود.
 به این ترتیب، نقش شبکه های تحویل در سرتاسر جهان، بیشتر و با اهمیت تر از هر دوره ای دیگر قابل تشخیص است که در مسیر 
 جدید گردش تولید کاال و مصرف، اصلی ترین حلقه را شبکه های پستی به عنوان نبض حیاتی تجارت الگترونیکی ایفا می نمایند.
اهمیت شبکه های پستی به عنوان فعال کننده تجارت الکترونیکی برای مناطق حاشیه ای کشورها و نقاط با دسترسی سخت، 
که اغلب با چالش های انسجام و زیرساخت روبرو هستند بسیار برجسته است. در ایران بجز شهرهای بزرگ، مناطق روستایی 
بخش گسترده ای از قلمروی جغرافیایی را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه برخی از این نقاط جمعیت اندکی دارند، اغلب 
از سرانه کمتری مانند مجتمع های تجاری و یا فروشگاه های فیزیکی نیز برخوردارند در نتیجه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
می توانند با بهره گیری از توان شبکه پستی فرصت استفاده از تجارت الترونیک را  کسب نمایند. مشاغل خرد در این مناطق نیز 
 همچون همتایان خود در مناطق شهری فرصت های فروش کاال، دسترسی به کاال، دسترسی به خدمات وغیره را برخودار هستند.
بنابرایــن از طریــق تجــارت الکترونیــک افــراد در هــر نقطه ای از کشــور مــی توانند به فروشــگاه هایی کــه در هر مکانی قــرار دارند 

دسترسی پیدا کنند. 
به طور مشخص، مشاغل مستقر در مناطق جانبی می توانند به تعداد بیشتری از مشتریان خارج از مناطق محلی خود  دسترسی 
داشته باشند. با تسهیل تجارت آنالین شبکه های پستی به عنوان یکسان کننده عمل به توسعه مناطق دورافتاده در سطح 
 باالتری کمک می کنند و به همین منظور در سال های اخیر توسعه زیرساخت های پستی با نگاه ویژه تری پیگیری شده است.
در زمان همه گیری کووید -۱۹ و دوره های مختلف قرنطینه  و تعطیلی های گسترده، شرکت ملی پست با افزایش توان خود، 
بدون لحظه ای تعطیلی در خدمت چرخه تولید و مصرف کشور و برقراری ارتباط خرید آنالین کاال و تحویل آنها به روشی ایمن بوده 
است که مردم بتوانند در داخل منازل بمانند و از شیوع ویروس جلوگیری کنند، این امر در حالی ارزشمند بودنش نمایان است  
که  اقتصاد مردم در ایام تعطیلی های گسترده، همچنان در کشور مسیر خود را ادامه می دهد. این وضعیت همچنین باعث شده 
است که گروه های بیشتری از مصرف کنندگان، مانند نسل های قدیمی تر، به صورت آنالین درآمده باشند. بنابراین قرنطینه و 

پست، نبض حیاتی تجارت الکترونیک

زهرا حاجی رضایی 
کارشناس و روابط عمومی شرکت ملی پست استان قم
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 تعطیالت سراسری در دوران کووید -۱۹ اهمیت شرکت ملی پست را به عنوان فعال کننده تجارت الکترونیک برجسته کرده است.
در دیگر نقاط دنیا نیز رونق تجارت الکترونیک ناشــی از همه گیری کووید -۱۹ اپراتورهای پســت  را به طرق مختلف تحت تأثیر 

قرار داده است. 
بر اساس یک بررسی از پست های ملی در اروپا ، حجم بسته هایی که توسط این اپراتورها در آوریل 2۰2۰ اداره می شود به طور 
متوسط حدود ۳۰ درصد بیشتر از ماه مشابه در سال 2۰۱۹ بودو این آمار فقط برای ماه آوریل بوده است، هنگامی که اولین اثرات 
همه گیری شروع شد  نکته جالبی که به طور گسترده ای در سراسر اروپا احساس می شود  این است که پس از  فاصله گرفتن از زمان 
آغاز اپیدمی و آرامش نسبی و بازگشایی ها، اثرات تغییر عادات در بهره مندی از خرید و فروش الکترونیک پایدار و برقرار بوده است این 
شرایط در کشور ما نیز به همین صورت ادامه پیدا کرد و استفاده مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دوران بازگشایی ها از سرویس 
 های پستی در بستر تجارت الکترونیک همچنان رو به افزایش بوده و تبدیل به سبک جدیدی در سبد خرید مردم شده است.
تمامی مراکز پســتی جهان از جمله شــرکت ملی پســت ایران در حال نوآوری و ســازگاری بسیار سریع با واقعیت جدید هستند.  
در ســال پیش رو، پســت ایران فعالیت خود را با نگرش تغییر فرآیندهای پســتی و به روز رســانی های بیش از پیش آغاز نموده 
 تــا امانــات و مرســوالت پســتی کمتریــن آســیب را ببیننــد و افزایــش کیفیت رضایــت مندی مشــتریان را در پی داشــته باشــند.
می توان گفت بهره مندی از ظرفیت شــبکه پســتی کشــور به عنوان فعال کننده تجارت الکترونیک در شــکل جدید رفتارهای 
اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. همانگونه که گفته شد افزایش دسترسی به اینترنت در جوامع، به طور طبیعی مدیران را به 

تصمیم گیری های جدیدی برای گسترش این امر ترغیب می کند.
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با نمود شیوه های جدید زندگی بویژه طی سه دهه اخیر که عمدتا ناهمگن با فرهنگ اصیل و مذهبی مردم قم بوده است و 
در کنار آپارتمان نشینی و حذف حیاط از منازل و تغییر کاربری های گسترده فضاهای باز و تفریحی بخصوص در مرکز شهر و همراه 
با گسترش بی حساب و کتاب شهر، نیازهای فراغتی شهروندان قمی همچون گذشته به شکل طبیعی برآورده نمی شود و شهر 

نشینی به سبک جدید خستگی ها و فشار های روحی و جسمی زیادی برای شهر نشینان قمی ایجاد می کند. 
آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تراکم جمعیت، ازدحام و تراکم خودرو و ترافیک و ساختمان های بلند، کمبود فضای سبز و زمین 

های ورزشی، ... همگی سبب می شود آرامش و سالمت روانی مردم تهدید شود.
به نظر صاحبنظران پایبند به دیدگاه جبرگرائی اکولوژی، با گسترده تر شدن شهرها، افزایش تراکم شهری و در نتیجه افزایش 
جمعیــت، در کنــار مهاجرت مدیریت نشــده، روابط اجتماعی تهــی و نهاد خانواده تضعیف می شــود و نزدیکی افراد به یکدیگر 

ناشی از مجاورت فیزیکی و نه  به دلیل قرابت و خویشاوندی آنان است. 
روابط اجتماعی وارد مرحله ای می شود که در آن افراد با وجود همه عوامل همگرا، اساسا از یکدیگر جدا هستند و با وجود 
اینکه در شهر تماس های اجتماعی بسیار زیاد است اما این تماس ها نه براساس داشتن ارزش های مشترک برقرار می شود و نه 
مبتنی بر همیاری در جهت دستیابی به هدف های مشترک است، بلکه این روابط، صورت رسمی دارند و خالی از محتوا و بیشتر 
روابط، مصنوعی و تشریفاتی است. عدم توجه به توسعه پایدار شهری سبب می شود که در شهر بخش عمده ای از جمعیت در 
فاصله بسیار کمی با یکدیگر زندگی  کنند اما بیشتر آنها به درستی یکدیگر را  نشناسند و تماس هایشان زودگذر و ناپیوسته شود، 
 بدین جهت روابط اجتماعی برقرار شده میان شهرنشینان بیشتر سودجویانه حسابگر و عقل گرا، سرد و خشک و بی روح شود.
مشکالت روحی و روانی ناشی از این سبک زندگی، نیاز انسان های شهرنشین را به گذران اوقات فراغت در خارج از شهر بیشتر 
کرده اســت. همراه با توســعه اجتماعی و کالبدی شــهر قم و رشــد جمعیت آن، پدیده ییالق نشــینی و گسترش فضاهای سبز و 

تفریحی نیز در این مناطق رو به گسترش نهاده است. 
تعداد زیاد ســفر درون اســتانی به مناطق ییالقی و اســتفاده بیش از حدظرفیت برد گردشگری این مناطق به سرعت منابع 
طبیعی و مراتع اســتان را به ســوی نابودی می کشــاند، متاســفانه دانش و تخصص الزم در زمینه توســعه مناطق گردشــگری و 
مدیریت آن در سطح مدیران استانی وجود نداشته است و توسعه مناطق گردشگری در استان قم با نقشه راه و مطالعات و زیر 

ساخت های الزم همراه نبوده است.
 به وضوح می توان رابطه مســتقیم بین افزایش تراکم شــهری و گســترش آپارتمان نشینی و حذف فضای سبز و فضاهای باز 
شهری در قم را با گسترش ییالق نشینی و تقاضا برای ساخت و ساز در مناطق کوهستانی و خوش آب و هوای استان طی یکی 
دو دهــه اخیــر مشــاهده کرد. فعالیت هــای مربوط به گذران اوقات فراغت و گردشــگری در یک ناحیه موجــب تخریب و ویرانی 

آسیب های اجتماعی و تخریب محیط زیست 
پیامد توسعه متراکم شهر قم

عباس جعفری
کارشناس برنامه ریزی محیط زیست
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منابع طبیعی، مراتع و محیط زیســت بویژه با گســترش چاه های غیر مجاز و ســاخت استخر های ذخیره آب بی مورد، خشکی 
قنات ها و چشمه ها شود و تغییر چشم انداز های طبیعی آن مناطق را به همراه دارد. از آسیب های دیگر، افزایش ارزش غیر 
واقعی زمین ها اســت که پیامد آن زمین خواری و تصرف غیر قانونی اراضی می باشــد. با افزایش ســکونتگاه ها و بناها در این 
مناطق، وسعت چشم انداز های طبیعی روز به روز کمتر و چشم انداز های ساخته دست انسان بیشتر می شود و بدون اینکه 
برای جوامع روستایی این مناطق آنچنان محسوس باشد ریشه حیات پایدار در این مناطق را نابود خواهد کرد. متاسفانه اگر 
تحلیلی جهت مقایسه درآمد حاصل توسعه متراکم شهری بر هزینه های اجتماعی، تهدید سالمت روانی و بنیان خانواده ها و 
در ادامه تخریب منابع طبیعی صورت گیرد، مطمئنا در آینده چندین برابر این درآمد ها، هزینه های غیر قابل جبران به جامعه 

شهروندان و محیط زیست تحمیل خواهد شد.
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NFTهــا توکــن هســتند، پــس بهتــر اســت پیــش از صحبــت راجــع بــه NFT بدانیــم توکــن چیســت و بــه یکــی از مــواردی 
کــه کویــن  را از توکــن متمایــز می کنــد اشــاره کنیــم. کوین هــا قابــل تولیــد نیســتند، بــه عنــوان مثــال کســی بیت کویــن را تولیــد 
نمی کنــد، بلکــه در حقیقــت ماینرهــا بــا حــل یــک ســری مســائل پیچیــده بــه اســتخراج بیت کویــن می پردازنــد. امــا ســاخت 
 توکــن امکان پذیــر اســت و بــه عنــوان مثــال توکــن تتــر کــه یــک توکــن شناخته شــده اســت قابلیــت ســاخته شــدن را دارد.
درواقع NFT مخفف عبارت Non-Fungible Token به معنای توکن غیر قابل تعویض است. برای روشن شدن مفهوم غیر قابل 
تعویض بودن باید با مفهوم قابل تعویض بودن نیز آشنا شوید. در نظر بگیرید که شما یک گردنبند یادگاری از دوستی قدیمی 

دارید، فردی آن گردنبند را از شما قرض می گیرد و هفته ی بعد آن را به شما تحویل می دهد.
جــای  بــه  را  دیگــری  گردنبنــد  نمی توانــد  فــرد  آن  و  اســت  تعویــض  غیرقابــل  شــما  یــادگاری  گردنبنــد  حالــت،  ایــن  در 
شــما  یــادگاری  گردنبنــد  پــس  اســت.  بــوده  خــاص  گردنبنــد  آن  زیــرا  دهــد،  پــس  شــما  بــه  گرفتــه  تحویــل  کــه  گردنبنــدی 
باشــد. داشــته  شــباهت  شــما  یــادگاری  گردنبنــد  بــا  ظاهــر  نظــر  از  دیگــری  گردنبنــد  اگــر  حتــی  اســت،  تعویــض  قابــل   غیــر 
از طرف دیگر شخصی را درنظر بگیرید که مبلغ صد دالر را از شما قرض گرفته است، اگر آن شخص بخواهد ماه آینده پول شما را پس 
 دهد، الزم نیست دقیقا اسکناس هایی که شما به او داده بودید را به شما تحویل دهد، شاید بتوان گفت احتمالش بسیار کم است.
پس به عبارتی اسکناس هایی که به شما تحویل داده می شوند، قابل تعویض هستند، و حتی اگر شما ۱۰۰ عدد اسکناس یک 
دالری به آن شــخص داده باشــید، او می تواند یک اســکناس صد دالری را به شــما برگرداند، زیرا ارزش هر دو یکســان است. در 

نتیجه می توان گفت مبلغ پول ۱۰۰ دالر قابل تعویض است.

توکن NFT چیست؟
تــا ایــن بخــش بــا مفهــوم توکــن، و همچنیــن قابلیــت غیــر قابــل تعویــض بــودن آشــنا شــدید، حــاال وقت آن رســیده اســت 
بــه  اتریــوم ســاخته و جــا  کــه بدانیــم توکن هــای NFT چــه هســتند. توکن هــای غیــر قابــل تعویــض NFT روی بالک چیــن 
جــا می شــوند. اینکــه صاحــب یــک توکــن NFT چــه کســی اســت در بالک چیــن ثبــت می شــود و تمــام سیســتم هایی کــه بــه 
 بالک چیــن متصــل هســتند بــه اطالعات آن توکن دسترســی دارند و کســی امکان ایجاد تغییــر در اطالعات ثبت شــده را ندارد.
بنابرایــن NFTهــا منحصــر بــه فــرد هســتند و بــه دلیــل اســتفاده از بــالک  چیــن امنیــت الزم بــرای آن هــا فراهــم شــده اســت.
 امــا اگــر بخواهیــم NFT را بــه زبــان خیلــی ســاده معرفــی کنیــم بایــد بــا ارائــه یــک مثــال، ماهیــت ایــن توکــن را توضیــح دهیم.
اکثر ما ایرانی ها با گل خداداد عزیزی که منجر به صعود تیم ملی به جام جهانی ۱۹۹۸ شد خاطره داریم و دیدن این صحنه هنوز 

هم برای ما یادآور خاطرات شیرین آن روزها است. 

از NFT چه میدانید؟

مرتضی مال محمدی 
پژوهشگر و مشاور کسب و کار
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حاال ربط این موضوع به مبحث NFT چیست؟
آقای خداداد عزیزی به عنوان کســی که این گل را زده اســت می تواند یک ویدئو از گل زدن خود را به یک توکن NFT تبدیل 
کرده و به فروش برســاند. حق مالکیت برای خداداد عزیزی حفظ می شــود و اگر افرادی قصد خرید این توکن را داشــته باشــند 

می توانند قیمت خرید خود را پیشنهاد داده و در واقع در این مناقصه شرکت کنند.
با خرید این توکن حق مالکیت آن صحنه به خریدار اعطا خواهد شد و آقای خداداد عزیزی به عنوان صاحب اصلی اثر هر بار 

که این توکن خرید و فروش شود درصدی از مبلغ را دریافت خواهد کرد.
افــراد زیــادی در سراســر دنیــا می تواننــد این تکه ویدئو را دانلود کرده و داشــته باشــند، ولی فرق آن با حالتی که شــما توکن را 
خریداری کنید این است که در صورت خرید توکن شما به عنوان صاحب اثر شناخته خواهید شد نه صرفا شخصی که یک ویدئو 

را در گالری خود نگه داشته است.
همین مثال را می شــود راجع به موســیقی هم بیان کرد. اگر یک آهنگ ســاز یک قطعه موســیقی بســازد، می تواند با تبدیل 
آن قطعه موســیقی به توکن  NFT برای خود درآمدی داشــته باشــد و شــخصی که توکن را خریداری کند حق مالکیت آن قطعه 

موسیقی را دارد.
بنابراین در صورتی که در آینده آن قطعه موسیقی به هر دلیلی خیلی مطرح شود و قرار باشد که از آن قطعه در آثاری استفاده شود، 
 شخصی که توکن آن قطعه موسیقی را خریداری کرده بود، به عنوان شخصی که مالکیت آن را دارد، باید اجازه ی این کار را بدهد.
یک نمونه ی واقعی، فروش کاور آلبوم هیچ کس، رپر شناخته شده با نام “جنگل آسفالت” بود که هیچ کس به قیمت ۱۹۰ اتریوم 

به فروش رساند.
تفاوت NFT با ارزهای دیجیتال

همچون ارزهای دیجیتال، توکن های NFT نیز یک دارایی دیجیتال به حساب می آیند، اما NFTها تفاوت  هایی با ارزهای 
دیجیتال دارند که این تفاوت ها به قرار زیر است:

قابل تقسیم نیستند
 NFT بر خالف ارزهای دیجیتال قابل تقســیم نیســتند، یعنی اینکه شــما امکان خرید بخشــی از یک توکن NFT توکن های
را نداریــد، یــا همــه ی آن یا هیچ. ولی در ارزهای دیجیتال می توانید به اندازه ی ســرمایه ی خود، نیم و یا حتی بخش کمتری از 

اتریوم یا ارزهای دیگر را خریداری کنید.
نظیر ندارند وغیر قابل تعویض هستند

مجسمه سازی را در نظر بگیرید که تصمیم گرفته است اولین مجسمه ای که ساخته است را به توکن تبدیل کرده و به فروش 
برساند. فقط اولین مجسمه ی آن مجسمه ساز با ویژگی های خاصی که دارد به عنوان اولین مجسمه ی آن هنرمند وجود دارد که 
 در صورت تبدیل شدن آن مجسمه ی خاص به توکن NFT ، آن توکن که معرف مجسمه بوده است نیز منحصر به فرد خواهد بود.
البته گاهی افرادی تصمیم می گیرند که 2۰ توکن از اثر هنری خود تولید کنند، در این صورت با وجود محدودیت تعداد توکن ها 

بیش از یک توکن است. مثال ساخت 2۰ توکن از یک قطعه.
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مدتــی بــود کــه از تپــه تاریخــی قلــی درویــش کــه در حاشــیه جنوبــی شــهر قــم، قــرار گرفتــه و یکــی از جاذبــه هــای تاریخــی 
قــم محســوب مــی شــود، خبرهــای خوبــی بــه گــوش نمی رســید موضــوع ادعــای ســازمان اوقــاف قم بــر داشــتن ســند از این 
محوطــه تاریخــی نگــران کننــده بــود امــا تازه نبــود موضــوع جدیــد ســاخت دانشــگاه آزاد در محوطه این تپــه باســتانی بود که 
نگــران کننــده بــود. بــرای بررســی ایــن موضــوع و دیگــر مــوارد اعضــای کارگــروه تخصصــی گردشــگری کارگــروه هــای مشــورتی و 
نظارتــی احمــد امیرآبــادی فراهانــی نماینــده مــردم قــم بــه اتفــاق حمیــد اورعی مســئول کار گــروه ها ومعــاون میــراث فرهنگی 
قــم از ایــن تپــه بازدیــد کردنــد. محوطــه کاوش شــده مســقف شــده بــود بــرای بازدیــد مــردم محوطــه آمــاده ســازی شــده بود 
 تصمیــم میــراث فرهنگــی در اینجــا ســاخت یــک ســایت مــوزه بود امــا ظاهرا بــه علت عــدم تامیــن بودجه ناتمــام مانــده بود.

بازدید از محوطه باستانی تپه قلی درویش
عمارکاوسی معاون میراث فرهنگی امروز و کارمند ورودی سال ۱۳۸۱ آن اداره که در دل ماجرا بود و ازتمام تخریب ها تپه قلی 
درویش مطلع بود.چنین شرح می دهد: محوطه قلی درویش در سال ۱۹۸۰میالدی برای اولین بار توسط کالیس یک باستان 
شناس آلمانی مورد بازدید قرار می گیرد این فرد حدفاصل این محوطه تا خورآباد را پیاده می پیماید که نتیجه مطالعات این باستان 
 شناس مقاله ای تحت عنوان جمکران و خورآباد در یکی از نشریات غربی شد این منطقه باستانی را به نام جمکران معرفی می کند.
وی مــی افزایــد: این باســتان شــناس قلــی درویش را تا ۱۰۰ هکتار می دانــد در حالی که امروز ۱۰ هکتار باقی مانده اســت از طرفی 

ارتفاع ۱۵ متری این منطقه نیز با اجرای برخی از پروژه ها تسطیح و تخریب شد.
کاوسی در باره وجه تسیمه تپه قلی درویش تصریح می کند:در دوره تیموریان کرمان حاکمی به نام “قلی درویش” داشته که 
وقتی مغلوب تیموریان شد او را به قم تبعید کردند. وی در این منطقه مستقر شد. همین موضوع سبب شده تا از دیرباز این 

منطقه را با نام قلی درویش بشناسند.
وی ادامه می دهد: بر اســاس اســناد به جای مانده حاکم صوفی مســلک کرمان پس از مرگ در این منطقه به خاک ســپرده 
شــد که بنا به نوشــته های ســیامک سرلک یکی از باستان شناسان و کاوشگران تپه قلی درویش، بنایی که مردم از آن به عنوان 

امامزاده جعفر غریب در مجاورت این تپه می شناسند متعلق به قلی درویش حاکم تبعیدی کرمان است.

ماجرای ثبت تپه قلی درویش
معــاون میــراث فرهنگــی قم گفت: درســال ۸۱نامه ای از دفتر آیت اهلل مکارم شــیرازی به میراث آمد کــه می خواهند دراینجا 
مدرســه بســازند که بنده مخالفت کردم و به پژوهشــکده میراث فرهنگی در تهران نامه دادیم تا این موضوع را پیگیری کند که 
2۰میلیون تومان اختصاص دادن و به سرعت کاوش ها آغاز شد وتپه به شماره ۱۰۱7۱در تاریخ 2۳شهریور ۱۳۸2به ثبت رسید 
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طی همان کاوش ها مشخص شد اینجا بزرگترین شهر استقراری عصر آهن است که نمونه آن در هیج جای ایران نیست در تمام 
کاوش ها صورت گرفته به جز تپه قلی درویش قم هرچه یافت شده است بیشتر گورستان بوده است.

چگونگی ورود اوقاف و ادعای مالکیت
شــد  متوقــف  کاوش  اعتبــار  تامیــن  عــدم  علــت  بــه  هــا  کاوش  از  بعــد  افــزود:  ادامــه  در  قــم  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
کــه  تپــه  یــک  بــرای  قــم  اوقــاف  ســازمان  شــدیم  متوجــه  پیــش  ۱۰ســال  حــدود  شــد  تخریــب  پیــش  از  بیشــتر  بنابرایــن 
و  کردیــم  اســت پیگیــری  اوقــاف  مــکان فعلــی وقــف  کــه  اســت  اســت و مدعــی  گرفتــه  اســالم وجــود داشــته ســند  از  قبــل 
ایــن زمیــن هــا وقــف امــام زاده اســت . کــه  انــد  از اهالــی گرفتــه  تــن  بــر اســاس گفتــه هــای دو  کــه ســند را   مشــخص شــد 
ما پیگیری کردیم که اوقاف برای ادعایش ســند قطعی ندارد و از نظر حقوقی قابل دفاع نیســت اوقاف منصرف شــد متاســفانه 
یکی از مدیرکل های وقت با اوقاف به مذاکره نشســت و یک تفاهمنامه نوشــتند که هیج ادعایی برای این تپه ندارد به همین 
علت بعد از گذشت چند سال اوقاف از میراث فرهنگی قم در خواست اجاره کرد که دادگاهی به همین منظور تشکیل شد و رای 

به نفع میرات فرهنگی قم صادر شد اما متاسفانه اوقاف همچنان بر مالکیت خود تاکید می کند.
کاوســی بیــان کــرد از وقتــی کــه اداره امــام زاده هــا هیــت امنای شــده اســت تخریــب های تپــه قلی درویــش چند برابر شــده 
 اســت. بــرای نمونــه نصــب تیــر برق در همیــن محوطه بود کــه با پیگیــری هــای اداره کل درنهایت مجبــور به جمع آوری شــد.

میراث فرهنگی قم و ابنیه های بی سند
وی نبــود ســند را یکــی از مشــکالت اصلــی میــرات فرهنگــی در مدیریــت بناهــای تاریخــی مــی دانــد و مــی افزایــد: بــه علــت 
در دســت نداشــتن ســند ابنیــه هــای تاریخــی امــکان واگــذاری بــه بخش خصوصــی نیســت بودجه کافی هــم برای اســتخدام 
کارشــناس ثبــت کــه بتوانــد ایــن قبیــل کارهــا را انجــام دهــد وجود نــدارد بــه همین علــت ابینه هــا در آســتانه تخریب هســتند 
 وقتــی هــم کــه درخواســت بودجــه مــی کنیم اعتباری کــه به ما داده می شــود کافی نیســت چون مرمــت بناها در الویت اســت.
وی معتقد است بخش جنوب شرقی است و نیازمند کاوش، که میراث فرهنگی قم باید هرچه سریعتر محوطه سازی آن را آغاز 

کند در غیر این صورت ممکن است مورد تعرض سود جویان قرار گیرد.

اقدامات میراث فرهنگی قم
کاوسی در خصوص اقدامات میراث فرهنگی در نگهداری از این تپه باستانی گفت: تاکنون دو کتاب درباره نتیجه کاوش های 
این محوطه نوشته شده است و همچنین انجام زیر ساخت سایت موزه از اقداماتی بود که انجام شده است اما برای تکمیل 
 همه این پروژه ها بویژه پایگاه باستان شناسی به اعتبار نیاز داریم که امیدوارم نماینده محترم در این زمینه به ما کمک کند.
وی با انتقاد از غفلت مدیران از نوجه به این محوطه باستانی با ارزش بیان کرد: اگر این محوطه در جایی دیگری غیر از قم بود 
قطعا به یکی از مهمترین جاذبه های آن استان تبدیل می شد چرا که وجود این شهر استقراری در 7هزار سال پیش در فالت 
مرکزی ایران فصل تازه ای را از زندگی گذشتگان این شهر برروی باستان شناسان باز می کند، اما قم به جز جایگاه مذهبی طبق 
یافته در کاوش قلی درویش در این شهر تجارت و بازرگانی انجام می شده است ودر مجموع یک شهر باستانی است یک تمدن 

است که نظریات کوچ رو بودن آریایی ها را نفی می کند.
کاوســی معتقد اســت در صورت تکمیل این ســایت موزه این محوطه به یکی از جاذبه های مهم قم تبدیل خواهد و باعث 

افزایش اقامت مسافران و زائران و همچنبن اشتغالزایی خواهد شد.
همه با هم دست دهیم به مهرالیه نگاری و کاوش های محوطه باستانی قلی درویش واقع در حاشیه جنوبی شهر قم و متعاقب آن 
 تپه شادقلی خان واقع در بافت تاریخی شهر قم، غنای تاریخی، فرهنگی این شهر را به هزاره پنجم و چهارم پیش از میالد به عقب برد.
یکی از دســتاوردهای مهم کاوش های باســتان شــناختی شهر قم درک نقش و جایگاه تاریخی ، فرهنگی جوامع مستقر در این 
منطقه در ایجاد تعامالت فرهنگی بین مراکز ، کانون ها و حوزه های مختلف فرهنگی مناطق مختلف فالت ایران از ادوار پیش از 
تاریخ تا کنون است.با اتکا به نتایج کاوش های قلی درویش، شاید بدون اغراق گفت سرزمین قم از ادوار پیش از تاریخ تاکنون، 

سرزمینی مقدس بوده است.
توجهــی  بــی  و  باســتانی  محوطــه  از  حفاظــت  بــرای  نیــرو  کمبــود  بــود  مشــخص  مســئول  ایــن  هــای  گفتــه  از  آنطــور  21
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اســتان بــه چنیــن جاذبــه بــا ارزشــی میــراث فرهنگــی قــم را بــرای نگهــداری تپــه قلــی درویــش طــی دو دهــه بــا مشــکالت 
مثــل  شهرســازی  و  راه  اداره  مثــل  قــم  هــای  ســازمان  و  اداره  در  کــه  داد  مــی  نشــان  امــا  اســت  کــرده  مواجــه  ای  عدیــده 
هســت. کــه  بــود  ایــن  از  بهتــر  درویــش  قلــی  اوضــاع  وگرنــه  نیســت  خــوردار  بــر  خاصــی  جایــگاه  از  باســتانی  اثــر  بــرق   اداره 
هرچند که در این بازدید معلوم. شد با پیگیرهای میراث فرهنگی قم ساخت دانشگاه آزاد در محوطه تپه تاریخی قلی دوریش 
منتفی شده است، اما همچنان خطر بلقوه اوقاف در ادعای مالکیت وجود داشت که امیدواریم با تالش های کارگروه گردشگری 
دفتر امیر آبادی مشکالت ادراه کل میراث فرهنگی قم در حفاظت از میراث های استان قم موفق شود و تهدیدهای موجود به 
یک فرصت عالی تبدیل شــود. در چنین شــرایطی الزم اســت چه در مقام مسئول وچه در مقام یک شهروند همه با هم دست 

دهیم به مهرتا میراث های با ارزش شهرمان را برای نسل آینده حفظ کنیم.
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