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یادداشت

هشدار ثروتمندترین مرد رم باستان
به ابرثروتمندان امروز

جامعه ای که همواره نابرابرتر می شود، 
پیوند خودرا با دموکراســی از دســت 
می دهد. ثروت خوب اســت، اما ثروت 
زیادی ناهنجاری می آفریند. این  درسی  
از واپسین سال های جمهوری رم در دو 
هزار ســال پیش اســت که امروز هنوز 
موضوعیت دارد. هفت ســال پس از نخســتین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، این به  آســانی 
فراموش می شود که پوپولیسم او از کتاب های درسی التین می آمد. زمانی که ترامپ چهارنعل 
می تاخــت، دقیقــا دنباله رو (احتمــاال ناآگاهانه) پوپولیســت های جمهــوری رم بود. ترامپ 
جولیویس ســزار نبود، مگر شــاید در رؤیاهایش؛ اما حرکت انتخاباتی او بسیار مدیون گایوس 
ماریوس، عموی ســزار، نخستین «آدم مردمی» رم بود که پیاپی انتخابات را می برد و با حمله 
به نخبه گرایی دشــمنانش و گزافه گویی درباره اعتماد فقرا و پشــت ســر ماندگان به خودش، 
رکورد به دســت آوردن هفت بار مقام کنســولی رم را از آِن خود کرد. زمانی که ترامپ از ثروت 
ادعایــی خود برای اثبــات تقوایش در قدرت طلبی (و در حمله به هیــالری کلینتون به عنوان 
موکل توانگرســاالران) بهره می گرفت، از تاکتیک هایی استفاده می کرد که ماریوس و سزار هر 

دو بی درنگ تشخیص شان می دادند.
در ســال ۲۰۲۲، این درس التینی کماکان ادامه دارد. رم آغازین به  این دلیل مرفه نبود که یک 
دموکراسی برابری خواه بود، بلکه به  این لحاظ که در مجموع برابر و باز و دموکراتیک تر از رقبایش 
بــود. برای مثال، بردگان را آزاد می کــرد، آن هم در زمانی که یونانیان ایــن کار را زیادی افراطی 
می دانســتند؛ اما در سراســر قرن نخســت پیش از میالد، جنگ های متناوب داخلی بین دارایان و 
نداران، سرانجام یک نفر را به عنوان ثروتمندترین سیاست مدار عصر خود و شاید تمام اعصار، باقی 

گذاشت. نام او مارکوس لیسینیوس کراسوس بود.
کراسوس مانند ترامپ نخستین پول های خود را از امالک، ساخت وساز زمین های گرفته شده از 
بازندگان جنگ و ســاختن بناهای پرزرق و برق برای پیروزمندان به دست آورد. او با معدن کاوی و 
بانکداری به  کار خود ادامه داد و از این راه به ثروت هنگفتی رسید. روشن ترین تصویری که امروز 
از او در خاطر داریم، آدم شروری  است که کرک داگالس را در فیلم اسپارتاکوس استنلی کوبریک 
به صلیب کشــید؛ اما با وجود نمایش هولناک مصلوبان در طول جاده اپی ین (Appian)، پیروزی 
در جنگ با بردگان چیزی بیشتر از یک نمایش کم اهمیت برای کراسوس نبود. او نوعی قدرت برای 
خود ساخته بود، قدرت دائمی، قدرت استفاده از پول در پشت پرده و صحنه گردانی هر عروسکی 

که به  نظر قدرتمند می رسید. او نخستین قارون زمان بود.
حتی خود ســزار هم در آغاز کار لعبتک کراســوس بود. کراسوس هزینه کارزارهای انتخاباتی 
ســزار را می داد و اطمینان حاصل می کرد که ســزار با هزینه ای هنگفت کاهن اعظم شود، به این 
معنا که تنها مردی که در مجمع رم یک دفتر ویژه داشت. آن گاه که کراسوس به سزار کمک کرد 
که به فرماندهی ارتش در ســرزمین ُگل برسد، نظاره گر بازگشت دست پرورده خود به رم شد و با 
رشوه و وام دادن، ســخنرانی و حمایت طلبی، تضمین کرد که  سزار، دست کم برای زمان کوتاهی، 

وزنه تعادل مفیدی در برابر رقیب مادام العمرش، پمپی بزرگ، شود.
ســزار و پمپی هر دو با ثروت هنگفتی که به  دســت آورده بودند یا به  تصریح منتقدان شان از 
شــاهان شکســت خورده امپراتوری رو به  گســترش رم دزدیده بودند، موازنه سیاست در رم را به  
انحراف کشــاندند. کراسوس با ادامه استفاده از قدرت مالی خود در ایجاد توازن در نفوذ شرکای 
نظامی ستوده تر خویش، جایگاه خود را در این توانگرساالری سه نفره  موسوم به «هیوالی سه  سر» 
حفظ کرد. سناتورها سیاه می پوشیدند و با این کار اعتراض خود را به تغییر در نظام سنتی مهار و 

موازنه نشان می دادند؛ اما در برابر هجوم سلطه قدرتمندانه ابرثروتمندان ناتوان بودند.
کراســوس به تدریج دریافت که ثروت به تنهایی برای حفظ جایگاه او در آن میز قدرت سه پایه 
رم کفایت نمی کند. ســزار کــه از فتوحات خود در گل ثروتمند شــده و تحت حمایت لژیون های 
وفــادار خود بود، دیگر به پول کراســوس نیازی نداشــت. پمپی، پــس از گام زدن پیروزمندانه در 
خیابان های رم و برگزاری جشــن تندیس های زرین غول آســا و ریختن مروارید بر سرش، احتماال 

برای مدتی حتی از کراسوس هم ثروتمندتر شده بود.
بنابراین کســی که قدرتش مبتنی بر اعتبار ثروتش بــود، تصمیم به ورود به یک کارزار جنگی 
گرفــت تا موازنه قدرت خود را با ســزار و پمپی حفظ کنــد. او در حالی که بردگان را برای کارهای 
ساختمانی اش آموزش داده بود، سراغ لژیون های آموزش دیده شخصی رقبایش رفت و به تدارک 
جنگ با یک همســایه پرداخت. در ســال ۵۳ پیش از میالد، ۲۰ سال پس از شورش اسپارتاکوس، 
دوستان اولیگارش  او اجازه دادند که همکارشان نقشه حمله به پارت (دولت اشکانیان ایران) را 

بریزد که یک امپراتوری رو به  گسترش در شرق فرات بود.
اما کراســوس، با همه مهارت های تجاری و ســازمانی خود، تدارکات ضعیفی داشــت. او 
فقط به ســزار و پمپی پاسخ گو بود. نظامات سناتوری ســنتی دیپلماسی و اطالعات در مقابل 
قدرت پول به  زانو درآمده بودند. کراسوس کمتر اطالعاتی درباره دشمنان اشکانی خود داشت 
و مانند والدیمیــر پوتین، رفیق ترامپ، در اوکراین امروز، فکر می کرد که بیشــتر از آنچه واقعا 

می دانست، می داند.
کراســوس انتظار داشــت با لشــکریانی به فرماندهی یک عمل گرای اهــل معامله مانند 
خودش روبه رو می شــود. به جای آن، ارتش او با انبوهی از کمانداران چرخشی سوار بر اسبان 
کوچک اندام روبه رو شــد که تیرهای شان مرتب از طریق کاروانی از شتران تأمین می شد که این 
یک سیستم تسلیحاتی نوین بود. او در حالی که می کوشید برای یک عقب نشینی مذاکره کند، بر 
سر یک اسب به مشاجره پرداخت؛ اما سرش بریده شد و به روی شن ها افتاد و دهانش با طالی 

گداخته پر شد که نشانی از آزمندی او بود؛ صفتی که اشکانیان همه او را به آن می شناختند.
در رم اما دو سرکرده باقی مانده از آن هیوالی سه سر به زودی گریبان شان گرفته شد. سزار، از طرف 
پوپولیســت ها، پمپی لیدر نظم موجود را شکســت داد و برای زمان کوتاهــی به عنوان یک دیکتاتور 
حکم راند تا اینکه در ۱۳ مارس ۴۴ پ.م مورد ســوء قصد قرار گرفت و کشــته شد. جانشین منتخب 
او اوکتاوی یــن، در جنــگ داخلی پیروز شــد و یک نظام حکومت تک نفره تشــکیل داد که نهادهای 

دمکراتیک نزار و تقریبا جعلی از آن حمایت می کردند؛ نظامی که چند قرن  دیگر باقی ماند.

ترجمه: شهریار خواجیان
نویسنده : پیتر استاثارد

- بیماری دشــواری  اســت. یك کالفه رگ در ســر دارد. باید سر کاتر را 
بــه داخــل آن برد، در داخل مغز در آن رگ لخته ایجــاد کرد تا تمام کالفه 
بخشــکد، اما به مغز آسیبی نرســد، مهم تر از آن این تصمیم که این کار را 
انجام بدهی یا نه؟ خیره به کاغذهای روی میز دقایقی طوالنی می اندیشــم 
که چه باید کرد؟ آنکه مورد اعتماد توســت و بارها با هم تصمیم گرفته اید 
و او انجام داده، دیگر نیســت. ســلطان عمان به رقم ناچیز ۱۰ هزار دالر در 

ماه او را ابتیاع کرد.
- وقت تنگ اســت. شش ســاعت بیشــتر برای درآوردن لخته از مغز 
بیماری که سکته مغزی کرده، وقت ندارید. االن ساعت دوم است که مورد 
مشــورت قرار گرفته ای. باز با چه کنم ســردرگم می شوی. آنکه در این گونه 
موارد آماده بود بپذیرد، دیگر نیست. استرالیا با یك ویزای طالیی که به نوابغ 

می دهند، او را ابتیاع کرد.
چشم که بر موبایل باز می کنم، پیامی است از خانم دکتری که از بهترین 
دســتیاران ما بود. درخواست معرفی نامه به اســتادی در آلمان را دارد که 
همکاری مشترکی داشــتیم. آقای دکتری که برای طی دوره به کانادا رفته 
اســت، از معرفی نامه تشــکر کرده. آقای دکتری که سال ها پیش به آمریکا 
رفت و االن استاد بزرگی است، وقت گذاشته دستیارانی را که استاد به اندازه 

کافی ندارند، تعلیم می دهد و... .
کم کم احســاس می کنی در پیله ای از تنهایی چاره ناپذیر قرار می گیری. 
تنهایی ای که بیــش از روح و روان و آرزوهایت جوهر وجودت را که همان 
کیفیت کار توســت، هــدف گرفته و تخریب کرده اســت؛ کیفیتی که تنها و 
تنها یك تعریف دارد: «ســطح مراقبت از بیمــاران». کتاب ها پر از اطالعات 

علمی هســتند و مغزهای بسیاری، انباشته از کتاب هایی چند که یا امتحان 
داده اند یا بر اســاس آنها امتحان می گیرند. اما آنچه مهم اســت، واقعیتی 
اســت که باید رخ بدهد و ســطح و کیفیت کار ما را باال ببرد؛ رخدادی که 
تنهــا و تنها با حضور منســجم تعــداد زیادی از متخصصان در هر رشــته 
امکان پذیر است. اکنون زوال روزافزون آن را به چشم خود می بینی. چگونه 
می توانی از مشــاهده چنین رخدادی افسرده نباشی؟ از سوی دیگر چگونه 
می توانی از متخصصــان و جوانانی که امکان به اجــرا درآوردن و ارتقای 
تمام توانایی های شــان را ندارند، بخواهی در محیطی بمانند که تنها زوال 

روزافزون برای  آنها به ارمغان می آورد؟
ســال ها پیش در یك کنگــره بین المللی در آمریکا وقتی از هر جلســه 
ســخنرانی بیرون می آمــدم، تعداد زیادی از جوانانی کــه افتخار همکاری 
در دوره تحصیل شــان را داشــتم، من را احاطه می کردند. همه در مراحل 
گوناگــون کار و تحصیل و آموزش، یکی تازه از راه رســیده، یکی موقعیتی 
جاافتاده پیدا کرده اســت و... به بهانه من نوســتالژی بخــش دردناك آن 
بیمارســتان های دشــوار و آن کالس های ناهموار که بسیاری از آنها را هم 
خود ما با هزار بدبختی اما با امید ســر هم کرده بودیم، در اذهان شان زنده 
می شــد؛ یادآوری ای آکنده از محبت عمیق نسبت به من که یادآور آن وطن 

محزون اما امیدوار بودم.
چند سالی است امکان شــرکت در کنگره های بین المللی را نداشته ام. 
نوعی ممنوع الخروجی حاصل شــده اســت که بخش مهم آن اقتصادی 
اســت. نمی دانم اگر یك بار دیگر در چنین کنگره ای شرکت کنم، بعد از هر 
جلسه از سوی چند نفر دیگر از مستمعان و احیانا سخنرانان احاطه خواهم 

شد. دامنه جالی وطن هر روز گسترده و گسترده تر می شود.
وزیــر فعلی و قطعا محترم بهداشــت چندی پیش مســئله مهاجرت 
پزشکان را به نوعی انکار کرده و فضاسازی خوانده بود. باید گفت سوزناك تر 
از درد و سوزشی که به هر دلیل در پوست و گوشت خود احساسی می کنی، 
تنها انکار این درد و ســوزش اســت. نه تنها راه هر امیدواری ای را می بندد، 

بلکه تو و احساساتت را تحقیر کرده، متوهم و مجنون می خواند.

تنهایی
دامنه جالی وطن هر روز گسترده و گسترده تر می شود

مریم مرامی:* رونی والتر کانینگهام در ۱۶ مارس ۱۹۳۲ در کرســتون، آیووا 
بــه دنیا آمد. او در ســال ۱۹۵۱ وارد نیــروی دریایی شــد و در جنگ کره با 
جنگنده های تفنگداران دریایی پرواز کرد. پس از پایان خدمت در سال ۱۹۵۶ 
مدرک لیسانس و فوق لیسانس فیزیک را از دانشگاه کالیفرنیا دریافت کرد. در 
اکتبر ۱۹۶۳، زمانی که در شرکت رند کار می کرد و در  حال تحصیل در سطح 

دکتری بود، به عنوان سومین گروه از فضانوردان ناسا انتخاب شد.
کانینگهام، فیزیک دان و خلبان سابق تفنگداران دریایی، به همراه سروان 
والتر ام. شــیرا جونیور از نیــروی دریایی و ســرگرد دان اف. آیزل از نیروی 
هوایی در مأموریتی ۱۱روزه، در اکتبر ۱۹۶۸ شرکت داشتند. زمانی که آپولو۷ 
حــدود ۱۸۷ مایل باالی زمین در چرخش بود، فضانوردان در  حال آزمایش 
ماژول هایی بــرای فرود روی ماه بودند. آنها طوالنی ترین و موفق ترین پرواز 
فضایی را انجــام دادند و اولین فضانوردان ناســا بودند که در پخش زنده 

تلویزیونی در حین گردش به دور زمین ظاهر شدند.
کانینگهام در آن زمان غیرنظامی بود و به همراه کاپیتان شــیرا و سرگرد 
آیزل، خدمه این مأموریت را بر عهده داشــت . کانینگهــام به عنوان خلباِن 
ماژوِل ماه در این پرواِز فضایی بود که در ۱۱ اکتبر از ایســتگاه نیروی هوایی 
کیپ کندی فلوریدا پرتاب شــد و پس از اتمام مأموریت، حدود ۳۲۵ مایلی 
جنوب برمودا یعنی کمتر از یک مایل از هدف، فرود آمد. درواقع فضاپیمای 
آنها به قدری خوب عمل کرده بود که آژانس، خدمه بعدی را طی مأموریت 

آپولو۸ در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۶۸ به دور ماه فرستاد.
ناسا گفت که کانینگهام، آیزل و شیرا یک مأموریت تقریبا عالی را انجام 
دادند. بیل نلســون مدیر ناســا اظهار کرد کانینگهام «بیــش از همه» یک 

کاوشگر بود که کار او پایه های مأموریت فضایی آرتمیس را گذاشت.
بالفاصلــه پــس از آپولو۷، 
مدیــر  به عنــوان  کانینگهــام 
برنامه Skylab شــناخته شد که 
اولین ایســتگاه فضایــی آمریکا 
را توســعه داد. در ســال ۱۹۷۰ 
فضانورد پیت کنراد جانشین او 
شد و کانینگهام سال بعد، پس 
ناکامی در گرفتــن مأموریت  از 
بــرای پــرواز در مأموریت های 
آتی Skylab از ناسا استعفا داد. 

او پس از بازنشســتگی از ناسا در حوزه مهندســی، تجارت و سرمایه گذاری 
مشــغول به کار شــد. عالوه بر آن، ســخنران عمومی و مجــری رادیو هم 
بــود. او در مورد حرفه خود به عنوان فضانورد، خاطراتی را به نام «پســران 
آمریکایی» نوشت. در ســال ۲۰۱۲، به همراه گروهی از فضانوردان سابق و 
کارمندان ناســا، در نامه ای به آژانس به ادعاهای اثبات نشــده ای که عامل 
اصلی گرمایش جهانی، دی اکســید کربن ساخته دســت بشر است، انتقاد 
کرد. او درحالی که اذعان داشــت یک دانشمند آب وهوا نیست اما نسبت به 
فعالیت های انسانی که باعث تغییرات آب وهوایی می شود، ابراز تردید کرد 
و اجماع علمی را در گفت وگوهای عمومی به هم زد. کانینگهام با انعکاس 
تجربــه اش در ناســا، اظهار کرد این امر بــه او اعتماد به نفس می دهد تا بر 

چالش های پیش رو تسلط یابد.
او در ســال ۱۹۷۲، زمانــی کــه یــک مجتمــع امــالک و مســتغالت 
یک میلیارد دالری را در هیوســتون مدیریت می کرد، به واشنگتن تایمز گفت: 
من مأموریت فضایی را نمایشــی می دانم که در آن شــرکت کردم و بر این 
بــاورم که چیزی وجــود ندارد که نتوانم از عهده آن برآیم. او در پاســخ به 
این ســؤال که آیا چیزی در فضا دیده که او را تغییر داده اســت، گفت: من 
یک فیزیک دان هســتم و هر چیزی که در این پرواز با آن برخورد کردم، قابل 
توضیح بوده و این موضوع، دیدگاه مرا نســبت به دین، زندگی و زمین تغییر 
نداده است. اگرچه کانینگهام پس از آپولو۷، مأموریت فضایی دیگری انجام 
نداد اما همچنان طرفدار اکتشافات فضایی بود. او به روزنامه واشنگتن تایمز 
گفت: من فکر می کنم انسان ها باید به گسترش و بیرون راندن سطوحی که 
در آن در فضــا زنده می مانند، ادامه دهند. والتر کانینگهام، آخرین فضانورد 
بازمانــده از اولیــن مأموریــت فضایی موفــق در برنامه آپولو ناســا که به 
هموار کردن راه رسیدن به ماه کمک 
کــرد، هفته گذشــته در ۹۰ ســالگی 
درگذشــت. ناســا، مــرگ کانینگهام 
را تأییــد امــا علــت آن را ذکر نکرد. 
خانواده کانینگهام در بیانیه ای گفتند: 
جهان یک قهرمان واقعی دیگر را از 
دست داده است و ما سخت برای او 

دلتنگ خواهیم شد.
* کارشــناس ارشد علوم شناختی 

رسانه

هزارتوى ذهن

ویل هانتینگتون نابغه - گاس وس سنت - ۱۹۹۷
شــان مگوایر (رابین ویلیامز): تو هیچ وقت یه صحنه جنگ رو از نزدیک ندیدی. تو هیچ وقت ســر بهترین دوســتت رو تو بغلت نگرفتی در 
حالی که آخرین نفس هاش رو می کشــه و با نگاهش برای کمک بــه تو التماس می کنه. تو هیچی نمی دونی در مورد نشســته خوابیدن تو 
اتاق بیمارســتان به مدت دو ماه، اونم در حالی که دستش رو تو دست هات نگه داشتی و دکتر ها تو چشم هات می خونن که شرایط ساعت 

مالقات برای تو معنی نداره.

دیـالـوگ روز

یاد

محسن جعفری راد درگذشت
صبح دیروز خبر رسید که محسن جعفری راد 
روزنامه نــگار، منتقد ســینما و مستندســاز، در 
۳۶سالگی درگذشت. محسن جعفری راد متولد 
گیالن در شهر رحیم آباد و دانش آموخته انجمن 
ســینمای جوان الهیجان بود. او بعد از ساخت 
۱۰ فیلم کوتاه مستند و داســتانی، مستند «رنج 
زیر پوســت» را به عنوان اولیــن فیلم بلند خود 
ارائه کرد. او از منتقدان ســینمایی و نویســنده 

مجله فیلم و فیلم امروز بود.
«طــالی قهــوه ای»، «رنــج زیر پوســت»، 
«شــامار» و... از جملــه آثار مســتند اوســت. 
هوشــنگ گلمکانــی در ایســنتاگرام از «مرگ 
خودخواســته» این منتقد جوان سینمایی خبر داد و نوشــت: «او چند هفته پیش در کرج، 
هنگام رفتن به خانه اش بازداشــت شد و وقتی توانســت پس از حدود دو هفته سرانجام 
هویت و حرفه اش را توضیح دهد و معلوم شــد در تظاهرات حضور نداشــته، آزاد شــد». 
انجمــن منتقــدان ســینمایی در پیامی نوشــت: «ناباورانه در غم ازدســت دادن محســن 
جعفری راد عضو عزیز انجمن منتقدان و مستندســاز، عزادار شدیم... این غم را به خانواده 

ایشان تسلیت عرض می کنیم».

بازگشایی دروازه های چین به روی کرونا و اقتصاد
شیوا رحیمی: بازگشــایی مرزهای چین در کنار امکان سفر و روابط تجاری این کشور با سایر نقاط 
جهان، تأثیراتی بر بازارهای مختلف جهانی از جمله نفت و گاز می گذارد که چندان برای کشورهای 
دیگر به ویژه کشــورهای غربی و اروپایی خوشایند نیست. مرزهای چین بیش از هزار روز است که 
به روی جهان بســته شــده. در اوایل شیوع کرونا، دانشــجویان خارجی این کشور را ترک کردند و 
گردشــگران آن را از گزینه های سفر خود حذف کردند. دانشمندان چینی حضور در کنفرانس های 

خارج از کشور را متوقف کردند و مدیران از بازگشت به شرکت های خود در چین منع شدند.
به گزارش تجارت نیوز طبق تحلیل اکونومیست، مردم جهان از این بازگشایی وحشت زده خواهند 
شــد. ویروس کرونــا در داخل چین همچنان می تــازد و روزانه ده ها میلیون نفــر را مبتال و ظرفیت 
بیمارستان ها را پر می کند. اگرچه سیاست کووید صفر در اوایل اجرای خود، جان افراد زیادی را نجات 
داد، اما دولت چین به خوبی برای برداشتن این سیاست آماده نشده بود. پیش بینی می شود اگر شیوع 
کرونا در این کشور همچنان ادامه پیدا کند، حدود ۱٫۵ میلیون نفر در ماه های آینده بر اثر این بیماری 
جان خود را از دست می دهند. کسی از خارج این کشور نمی تواند کمک چندانی به وضعیت فعلی 
بکند. دولت چین برای جلوگیری از ضعیف به نظر رســیدن، حتی پیشــنهاد واکسن رایگان و مؤثر از 
ســمت اروپا را رد می کند. در سه ماهه اول ســال میالدی جاری ممکن است اقتصاد این کشور دچار 
انقباض شود؛ به ویژه اگر مسئوالن دوباره تصمیم بگیرند برای کنترل شیوع ویروس، شهرها را قرنطینه 
کنند. بااین حال، به تدریج با بازگشــت تقاضای چینی ها بــرای کاال و خدمات، فعالیت اقتصادی احیا 
می شود. این اتفاق بر شرکت هایی مانند تسال و اپل و همچنین بانک های مرکزی جهان تأثیر می گذارد. 
در واقع بازگشــایی مرزهای چین بزرگ ترین رویداد اقتصادی سال ۲۰۲۳ خواهد بود. پس از چند ماه، 
موج هــای خطرناک کرونا در این کشــور می گذرند، بیماران مجددا به محــل کار خود بازمی گردند و 
مسافران و مشتریان با آزادی بیشتری هزینه می کنند. برخی اقتصاددانان حدس می زنند تولید ناخالص 
داخلی در سه ماهه اول سال نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ درصد بیشتر شود که نشان می دهد چین 
می تواند به تنهایی بخش زیادی از رشــد جهانــی را در این بازه زمانی به خود اختصاص دهد. حزب 
کمونیســت چین امیدوار است به جای اینکه با ناتوانی خود در کنترل اوضاع شناخته شود، با بهبود 
اقتصادی پیش رو آن را قضاوت کند. پایان انزوایی که چین خود را درگیر آن کرده بود، برای آنان که بر 
جریان پول چینی ها متکی بودند، خبر خوبی است. هتل ها و پاساژها و همچنین سایت های مسافرتی 
در این دســته قرار دارند. صادرکنندگان کاالهایی که چین مصرف می کند نیز ســود خواهند برد. این 
کشور یک پنجم نفت جهان، بیش از نیمی از مس، نیکل و روی پاالیش شده و بیش از سه پنجم سنگ 
آهن خود را وارد می کند. در جاهای دیگر ممکن است بازگشایی مرزهای چین اثرات مخربی به دنبال 
داشته باشد. در بسیاری از نقاط جهان نتیجه این اتفاق نه تنها رشد اقتصادی نخواهد بود، بلکه منجر 
به تورم و افزایش نرخ بهره بیشتری خواهد شد. بانک های مرکزی هم اکنون نیز با سرعت سرسام آوری 
در حال افزایش نرخ بهره خود هستند. اگر بازگشایی چین قیمت ها را تا حد زیادی افزایش دهد، این 
بانک ها مجبور به انقباضی ترکردن سیاســت  های پولی خود می شوند. کشورهای واردکننده کاالهای 
اساسی، ازجمله کشورهای غربی بیشتر در معرض این خطر قرار دارند. درباره بازار نفت، با کندشدن 
اقتصاد اروپا و آمریکا، افزایش تقاضای چین باید بیش از حد جبران کاهش مصرف در این قسمت ها 
باشد. به گفته گلدمن ساکس، بهبود سریع تقاضا در چین می تواند به افزایش قیمت نفت خام برنت 
تا صد دالر در هر بشــکه کمک کند. از سویی سیاست کووید صفر، با سرکوب تقاضای چین برای گاز، 
پر کردن مخازن را برای اروپا کم هزینه تر کرد. شــرکت های خارجی مطمئن نیســتند که عملیات آنها 
مختل نشود و بسیاری حاضرند هزینه های بیشتری بپردازند و در مکانی دیگر تولید را ادامه دهند. به 
نظر می رسد ســرمایه گذاری ورودی در کارخانه های جدید در حال کندشدن است و بر اساس برخی 
حســاب ها، تعداد شرکت هایی که تجارت خود را از چین خارج می کنند، افزایش یافته است. با نگاه 
تاریخی، بازگشــایی بزرگ قبلی چین، پس از انزوای سخت سال های مائو، به انفجار رونق منجر شد؛ 
زیرا کاالها، مردم، ســرمایه گذاری ها و ایده ها در هر دو جهت در سراســر مرزهای این کشور افزایش 
یافتند. هم چین و هم جهان از چنین جریان هایی ســود برده اند؛ چیزی که سیاست مداران در پکن و 
واشنگتن به ندرت به آن اعتقاد دارند. حتی اگر با کمی خوش شانسی، بازگشایی مرزهای چین موفق 
شــود، مطمئنا خلق وخوی پارانوئید و بیگانه هراسی که حزب کمونیست در این سال های همه گیری 

ایجاد کرد، باقی خواهد ماند.

نورولـوژیست
بابك زمانی

آخرین بازمانده آپولو۷ درگذشت

اقتصادخوانى


