
تورم،چشماندازآدمهارانابودميكند  
تورم باال، فضاي بي اعتم��ادي و نااميدي را در 
جامعه مي پراكند. كس��ي كه فالن قدر درآمد 
داشته و حس��اب كرده بوده، اگر دو سه سال 
پس انداز كند و از ف��الن بانك قدري وام بگي��رد، مي تواند 
يك آپارتمان نقلي بخرد، حاال متوجه شده است فعاًل هيچ 
چشم اندازي براي خانه دار ش��دن وجود ندارد. در طول دو 
سال، قيمت آپارتماني كه 500 ميليون تومان ارزش داشته 
به 2 ميليارد تومان رسيده اس��ت يا مثاًل خودرويي كه 20 
ميليون تومان قيمت داشت، حاال 80 ميليون تومان خريد و 
فروش می شود. اين چه پيامي به جامعه مي دهد؟ افرادي كه 
سرمايه آنچناني ندارند، اما صاحب مهارت و دانش هستند 
و جامعه به دانش و مهارت آنها نياز دارد دلس��رد مي شوند، 
چون مي بينند هر چقدر در اين بازي تندتر مي دوند، تورم 
چندين دور از آنها جلوتر است و آنها هيچ وقت نمي توانند به 
گرد پاي تورم برسند. وقتي تورم اقتصادي باالست چه اتفاقي 
مي افتد؟ چشم انداز آدم ها در آن جامعه مختل مي شود و افراد 
دس��ت به رفتارهاي غير منطقي و هيجاني مي زنند كه گاه 
وضع را بدتر مي كند. مثاًل من با اينكه مي گويم 80 ميليون 
تومان براي فالن خودرو خيلي زياد است با اين حال مي روم 
- هر طور ش��ده حتي با قرض- آن خودرو را مي خرم، چون 
با خودم مي گويم، نكند قيمت از اي��ن هم باالتر برود و افراد 
ديگر نيز به همين صورت هيجاني عمل مي كنند. در اقتصاد 
به اين پديده تورم انتظاري مي گويند؛ يعني ما انتظار داريم 
كه قيمت امالك باال برود و چون اين انتظار را داريم قيمت 
امالك هم واقعاً باال مي رود. من انتظار دارم كه قيمت برنج 
باال برود، بنابراين به عنوان خريدار عمده يا خرده، سفارش 
بسيار باالتر از ميزان درخواست طبيعي را به بازار می دهم و 
بازار به اين درخواس��ت غير طبيعي من با افزايش قيمت ها 
پاس��خ مي دهد. در واقع بازار كاالي مصرفي توليد مي كند 
و منطق بازار اين اس��ت كه اين كاالها قرار است به مصرف 
برسد، اما عماًل كس��اني كه در بازار تعيين كننده  هستند، 
مصرف كننده نيستند، بلكه سوداگراني هستند كه به طرز 
ديوانه واري مي خواهند قيمت ها را باال بكش��ند. قيمت يك 
واحد مسكن مهر در طول دو سه سال از 80 ميليون تومان 
به 400 ميليون تومان مي رسد و وقتي نگاه مي كنيد اغلب 
خريداران به نيت مصرف نخريده اند، بلكه واحدهاي مسكن، 
ديوانه وار دست به دست ش��ده و مصرف كننده واقعي هاج و 
واج به اين بازي جنون نگاه مي كند. از آن سو وقتي قيمت ها 
باال م��ي رود اصناف مختلف حق خ��ود مي دانند كه قيمت 
كاالهايش��ان را باالتر ببرند. در واقع اينجا هم مقايس��ه اي 
صورت مي گيرد. مثاًل يكي مي گويد؛ يعني فقط جنس آنها 
جنس است؟ جنس ما جنس نيس��ت؟ يا فقط خدمت آنها 

خدمت است؟ خدمت ما خدمت نيست؟

وقتيارزشپولكشورجوكغريبهها
ميشود

يكي از آزاردهنده ترين حس ها وقتي تورم 
در جامعه اي باال باشد، آنجاست كه تمام و 
كمال حس مي كني ارزش پول ملي كشور تو روز به روز بيشتر 
آب مي رود. در واقع ما با يك حيثيت و آبروي ملي هم روبه رو 
هستيم و البته به آن واكنش هم نشان مي دهيم، اما واكنش 
نمايشي و غير كارآمد. يادم مي آيد يكي از بازيكنان تيم ملي 
واليبال لهستان چند وقت پيش كه به ايران آمده بود، پول 
خود را در فرودگاه به ريال تبديل كرده بود و چند چك پول 
500 هزار ريالي را با صفرهاي متعددي ك��ه دارد كنار هم 
چيده بود و با شكلك »از خنده روده بر شدن« زيرش نوشته 
بود ميليونري از لهستان. اين اتفاقات از حيث ملي براي ما 
خوشايند نيست، اما مثل اغلب وقت ها كه واكنش نامناسبي 
به يك آبروري��زي مي دهيم، حاال هم مي خواهيم س��ر و ته 
قضيه را با حذف صفرها از پول ملي كش��ور، ه��م بياوريم، 
در حالي كه در نهايت اين اقدام يك عكس العمل نمايش��ي 

است و گرهي از كار ما نخواهد گشود. 
ارزش پولي ملي كشور چيزي نيست كه به سادگي از كنار آن 
بگذريم، مثل اين است كه آدم هر روز مي بيند، عزيزش در 
بستر بيماري است و روز به روز رنگ و رويش زردتر و نحيف تر 
مي ش��ود. پول ملي يك كش��ور در واقع ميث��اق اقتصادي 
اعضاي آن كشور با همديگر اس��ت. ما انگار پيمان بسته ايم 
كه به واسطه اين پول با همديگر داد و ستد كنيم، چون آن 
را معتبر و صاحب ارزش مي دانيم، اما وقتي تورم باال مي رود 
در حقيقت اتفاقات��ي عليه اين ميثاق مل��ي روي مي دهد، 
بنابراين در جامعه هم تشنج مي آفريند و تشنج چيست؟ به 
هم خوردن منطق خريد و فروش. در حالت عادي وقتي تو 
مي خواهي جنسي را بخري به كيفيت و مزيت هاي آن توجه 
مي كني و با فروشنده چانه مي زني و به گونه اي رفتار مي كني 
كه تو دست باالتر را داري، اما وقتي فضا با تورم باال متشنج 
مي شود، تو همه آن نازهاي خريدارانه را از ياد مي بري و در 
واقع اين فروشنده است كه بر اسب ناز كردن و دلبري سوار 
مي شود و مي تازاند و ما خريداران براي خريدهايي كه واقعاً 
به آن ها نياز نداريم، صف مي كشيم، بنابراين خريداراني را 
مي بيني كه چشم بس��ته به بازارها آمده اند و فروشنده هر 
قيمت فضايي را هم كه پيش��نهاد مي دهد نه نمي گويند و 
همين وهم، وهم باالتري را هم رقم مي زند. انگار تو فروشنده 
يك قطعه زمين يا آپارتمان هستي. آپارتمانت را با يك قيمت 
نجومي براي فروش مي گذاري و مي بيني فرداي همان روز 
به فروش رفت. در اين صورت چه حسي به تو دست مي دهد؟ 
نكند قيمت واقعي اي��ن آپارتمان از اين هم باالتر باش��د؟ 
بنابراين قيمت پيشنهادي تو براي زمين يا آپارتمان بعدي، 

فضايي تر هم مي ش��ود و تو به اين فكر كن كه تو هر چقدر 
فضايي تر مي شوي، خريداران هم پا به پاي تو جلو مي آيند و 
به اصطالح كم نمي آورند. وقتي تورم باال مي رود، انگار عقل از 
سر همه پريده است، رفتارهايي مي كنند كه در حالت عادي 
هرگز آنگونه پيش نمي روند. اين ديگر خريد نيس��ت، بلكه 

بيشتر شبيه يك قمار است.

چراچالشهايماحلنميشود؟
چرا مشكالت ما تداوم مي يابد؟ به خاطر 
اينكه من نمي خواهم بخش��ي از راهكار 
باش��م، بلكه طوري رفتار مي كنم كه در 
نهايت به بخشي از مس��ئله تبديل مي ش��وم. به نظرم اين 
كليدي ترين زاويه براي بررسي تداوم مسئله هاي ماست. من 
نمي خواهم بخشي از راهكار باشم؛ يعني نمي خواهم نقشي 
واقعي - و نه نمايشي - در پايان دادن به چالش ها بازي كنم. 
كيفيت كنش هاي ما بيش تر از آنكه دست به كار شدن واقعي 
باشد، دس��ت به كار شدن نمايشي اس��ت. من يك مسئول 
هستم، اما عملكرد من با آنچه در مجامع عمومي و تربيون ها 
مي گويم، انطباق و همپوش��اني ندارد. من يك كارش��ناس 
هستم، در تحليل هايم به يك  گونه  و در كنش هاي عملي ام در 
اقتصاد به گونه اي ديگر رفتار مي كنم. من يك فعال اقتصادي 
هستم و در صنف خود به گونه اي حرف مي زنم، اما در عمل 
جهت گيري هايم با آن مواضع نمي خواند. اين س��ؤال قابل 
تأملي است كه اين همه كارشناس و مسئول صبح تا شب در 
دنيا حرف مي زنند و هشدار مي دهند يا راهكار ارائه مي كنند، 
پس چرا مسئله حل نمي ش��ود. اين همه اقتصاددان داريم 

كه فضاي اقتصادي را عين كسي كه از پشت شيشه شفاف 
آكواريوم، ماهي ها را مي بيند، رصد مي كنند، پس چرا مسائل 
ما حل نمي شود؟ واقعيت آن است كه غرض هاي آدمي يكي 
دو تا نيستند و اين غرض ها اجازه نمي دهد گره هاي بيرون 
تكانده شود. من يك كارشناس يا مسئول هستم و در مقاله 
يا سخنراني يا جلسه رسمي راه باز كردن گره ها را مي گويم، 
اما وقتي مي آيند مرا باز كنند- از ياد نبريم كه من خودم هم 
يك گره هس��تم- اجازه نمي دهم به من دست بزنند. وقتي 
كوچك ترين نقدي را برنمي تابم؛ يعني در واقع مي گويم به 
من دس��ت نزنيد يا وقتي حس مي كنم من به آن گرهي كه 
قرار است باز شود، تعلق خاطري دارم يا منافع من در آن گره 
وجود دارد با اينكه در ادعاهايم گفته بودم موافق باز شدن آن 
گره هستم، اجازه اين كار را نمي دهم و جلوي باز شدن گره را 

مي گيرم و سنگ اندازي مي كنم.

تورمزمانيفرومينشيندكهمدعيان
متورمفروكشكنند

بنابراي��ن ت��ورم زماني حل مي ش��ود كه 
مدعيان متورم فروك��ش كنند. هر رنجي 
كه ما در بيرون و در روابط اين جهان مي بينيم، در حقيقت 
سايه اي از آن هيوالي درون ماست. جدال هايي كه در دنياي 
ما ديده مي شود به كشمكش هاي درون آدم ها برمي گردد، 
چه اين آدم، لباس يك مسئول و مدير را پوشيده باشد، چه 
لباس يك كارش��ناس و تحليلگر و چه هر لب��اس و جايگاه 
ديگري. در چنين ش��رايطي اين سو و آن س��و كارشناسان، 
رس��انه ها و مديراني را مي بينيم كه مدام در حال صادرات 
هشدار هس��تند، اما اين هشدارها بيش��تر از آنكه واقعيت 
داشته باشد، جنبه نمايشي دارد. مثاًل فرض كنيد تلويزيون 
بي بي س��ي درباره باال رفتن نرخ ارز با كارشناسان مصاحبه 
مي كند و آنها هم با حرارت هر چه تمام و تكان دادن دست و 
پايشان هشدار مي دهند و افق وحشتناكي را ترسيم مي كنند، 
اما آيا حقيقتاً آنها نگران مردم يك كشور هستند؟ يا نه آن 
مجري شبكه و آن كارشناسان بعد از برنامه سراغ يك سري 
موضوعات در زندگي شخصي و اجتماعي خود مي روند كه 
هيچ ربطي به آن چيزهايي ك��ه گفته اند و خوانده اند، ندارد 
و اينطور بگوييم زندگي آنها اص��اًل از محل همين اقدامات 
نمايشي مي گذرد. چرا مس��ائل جهان ما به شكل بنيادين 
حل نمي ش��ود؟ چون يك بنگاه خبري همين كه طعنه اي 
به يك حكومت بزند و چند كارش��ناس به مسئوالن ارشد 
كشور ناس��زا بگويند، دلشان خنك مي ش��ود و شب راحت 
مي خوابند و ط��وري مي خوابند كه انگار به بهترين ش��كل 
وظيفه شان را در قبال حل مش��كالت جهان انجام داده اند 
و شما در اين جهان نمايش��ي مي بينيد همان مجري كه با 
حرارت درباره باال رفتن نرخ ارز يا ت��ورم صحبت مي كرد و 
يك لكنِت »تكنيكي – نمايشي« مختصري هم پيدا كرده 
بود - يعني كه موضوع خيلي حساس و نفسگير است- چند 
دقيقه بعد يك خبر فانتزي از سواحل يك كشور اروپايي را 
هم مي خواند يا درس��ت بعد از اين برنامه مجري مي گويد: 
نانوايي با پُل هاليوود و ما مي رويم طرز تهيه نان بلومر را از پُل 
عزيز ياد مي گيريم. و اين يعني من يك نگران واقعي يا يك 
هشداردهنده حقيقي نيستم. اگر يك نگران واقعي بودم و 
به تمام معنا هدفم خيرخواهي براي مردم ايران بود، اينطور 
ساده به سواحل فالن كشور نمي رفتم و اين فانتزي گري ها 
را مي گذاش��تم، وقتي كه اقتصاد ايران شرايط بهتري پيدا 
كند. شما وقتي بچه تان را گم مي كنيد، مي رويد كالنتري و 
مي گوييد بچه من گم شده است و بعد از آن از كالنتري بيرون 
مي رويد و مي آييد خانه نان ترتيال يا بلومر تهيه مي كنيد؟ يا 
مشتاقيد ببينيد در سواحل فالن كشور اروپايي چه حادثه 
خنده داري روي داده است؟ يا نه، همه اقدامات بعدي شما 
پيوستگي كاملي با آن گم ش��دن بچه دارد و در حقيقت تا 
زماني كه شما بچه را پيدا نكرده ايد آرام و قرار نمي گيريد. اگر 
شما برويد كالنتري و بگوييد بچه ام گم شده است، بعد بياييد 
طرز تهيه كيك خيس شكالتي را هم دنبال كنيد در حقيقت 
به سطحي ترين ش��كل ممكن با گم شدن فرزندتان روبه رو 
شده ايد يا اينطور بگوييم شما در يك حالت گيجي و منگي 
به سر مي بريد و حقيقت اين اس��ت كه جهان ما يك جهان 
گيج و منگ است، بنابراين شما در اين جهان منگ و در اين 
فضاي فكري مغشوش، هشياري كاملي نسبت به مسئله تان 
نداريد، درحالي كه اگر هش��ياري كاملي درباره مسئله تان 
داشتيد، رفتارهاي شما در يك منظومه به هم پيوسته عمل 
مي كرد و به نتيجه مي رسيد، يعني آن بچه را پيدا مي كرديد و 
گمشده ما يعني معجزه معصوميت، جايگزين حيله گري هاي 
شعبده بازان مي شد، نه اينكه بگوييد نرخ ارز در اقتصاد ايران 
رقم هاي نگران كننده اي به خود گرفته اس��ت و بعد بگوييد 
در ادامه: آشپزي با پل هاليوود! اين يعني شما به يك شكل 
عميق نسبت به مسئله تان هشيار نيستيد يا اينطور بگوييم 

اين مسئله را مسئله خودتان نمي دانيد.
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نميشود؟
  

اجازه بدهيد از يك جمله دكتر غالمحسين 
ابراهيمي ديناني، حكيم و فيلسوف زمان ما 
در كتاب »ُدّر س��خن« وام بگيرم، ايشان در 
جايي از اين كتاب مي گويد: »قدرت، فس��اد 
نمي آورد، بلكه ترس از دس��ت دادن قدرت، 
فس��اد مي آورد.« اج��ازه بدهي��د در پرتوی 
همين ي��ك جمله به داس��تان فس��اد با هم 
نگاهي بيندازيم. مدعاي عبارت باال اين است: 
چرا ما فاس��د مي ش��ويم؟ چون مي ترسيم. 
مدعاي جمله اين است: اگر ما نترسيم، فاسد 
نمي شويم. البته اين فساد، بسته به موقعيت 
هر كسي مي تواند رنگ و بويي به خود بگيرد. 
آيا شما كسي را در اين زندگي مي توانيد پيدا 
كنيد كه مطلقاً هيچ مسئوليتي نداشته باشد؟ 
همه ما در حقيقت مسئول هستيم، بنابراين 
اگر كليشه رايج را كه ما معموالً مسئوالن را 
در بيرون از خود جس��ت وجو مي كنيم، كنار 
بگذاري��م، در آن ص��ورت من ني��ز مي توانم 
منشأ فساد باش��م. مثاًل چطور فس��اد ايجاد 
مي كنم؟ چون فضاي درون من امن نيس��ت 
و هر لحظه در معرض تاخت و تاز ترسي تازه 
قرار دارد، همين كه در خبرها مي خوانم دالر 
دارد باال مي رود، بعدازظهر همان روز الگوي 
خريد خ��ود را تعيي��ر مي دهم. چ��را الگوي 
خريد خ��ود را تغيي��ر مي ده��م؟ - مثاًل من 
ماهي يك گون��ي برنج مي خري��دم، اما حاال 
پنج گون��ي مي خرم يا م��ي روم پس اندازم را 
تبديل به چيز ديگري جز پول رسمي كشور 
مي كنم، چون مي ترسم. من با خواندن خبرها 
و واكنش به آنها و تفسيري كه از وقايع دارم 
دچار ترس مي شوم و اين ترس مرا به سمت 
فساد مي كش��اند. فس��اد يعني چه؟ يكي از 
بهترين توصيف ها از فس��اد، تجزيه ش��دن و 
تباهي اس��ت. وقتي ما مي گوييم جسد ُمرده 
دارد فاس��د مي ش��ود، منظورمان چيست؟ 
يعني جسد به سمت متالشي شدن، تجزيه 
گش��تن و بويناك ش��دن پيش م��ي رود. در 
حقيقت من وقتي مي ترس��م و اهرم روبه رو 
شدن من با وقايع اين دنيا ترس مي شود، اين 
ترس با من چه مي كند؟ مرا متالشي مي كند. 
قيافه آدم هاي ترس��يده را ديده ايد؟ انگار در 
صورت شان بمب منفجر شده است. ابرو يك 
طرف، چش��م يك طرف، مژه ه��ا يك طرف 
ديگر، گونه فروريخته و بيش��تر ش��بيه يك 
دست انداز سينوس��ي ماليم است، دهان كج 
و كوله ش��ده و البته چانه در جاي هميشگي 

خود نيس��ت و اين همه محصول ترس است. 
حاال ترس با ص��ورت جامعه هم همين كار را 
مي كند. هيچ  كس در جاي خودش نيس��ت. 
مِن روزنامه نگار دارم س��هام خريد و فروش 
مي كنم يا فالن ج��راح دارد ملك مي خرد و 
ملك مي فروشد، يعني ما اجزاي اين جامعه 
در جاي خودمان نيس��تيم و چ��ه چيز ما را 

متالشي و تجزيه كرده است؟ ترس!
دوباره ب��ه آن جمله برگرديم: قدرت، فس��اد 
نم��ي آورد، بلكه ترس از دس��ت دادن قدرت 
فس��اد مي آورد. اگر قبول كنيم هر كسي در 
زندگي به هر ح��ال قدرت��ي دارد، حتي اگر 
آن قدرت به زعم ما در نازل ترين س��طح خود 
باش��د- مثاًل قدرت حركت دادن انگشتانش 
يا دس��ت و پايش، يا قدرت و سيطره اي كه بر 
خانواده اش دارد و امثال آن- متوجه خواهيم 
شد كه تجمع نيست كه فس��ادآفرين است، 
جمع شدن نيست كه فساد مي آفريند. اتفاقاً 
جمع بودن عامل وحدت اس��ت. م��ن اگر در 
خود جمع باش��م، بهت��ر كار مي كنم يا وقتي 
متفرق هس��تم؟ وقت��ي قدرتمن��د و صاحب 
نيرو باش��م بهتر كار مي كنم يا وقتي در خود 
پراكنده ام؟ و چه چيز م��را پراكنده مي كند؟ 
ترس! وقتي يك مدير در منصبي قرار مي گيرد 
و از قدرت خود سوء استفاده مي كند، آن عامل 
سوء استفاده چيس��ت؟ ترس و نگراني! مثاًل 
فرد مي گويد معلوم نيست من بار ديگر به اين 
قدرت برسم- و توجه كنيد كه او منشأ قدرت 
را در بيرون از خ��ود مي جويد و همانجا ترس 
را مي آفريند- بنابراي��ن وقتي كار و بار جهان 
معلوم نيست، پس بهتر است بار خود را ببندم 
و دقيقاً ترس ها باري از نگراني و تش��ويش را 
روي ش��انه هاي ما مي گذارند و ترس، باربري 
اس��ت كه هر چقدر ب��ار روي آن بگذاريد، او 
خواهد ب��رد و كم نم��ي آورد. فك��ر مي كنيد 
وقت��ي آدم در جهنم ترس ها ف��رود مي آيد، 
مي تواند آن بارها را به سادگي زمين بگذارد؟ 
اين اس��ت كه مي بينيم فرد هر اندازه هم كه 
طمع مي كند، فس��اد مي آفرين��د و مي دزدد 
جيب هاي��ش پر نمي ش��ود. چ��را؟ چون آن 
جيب ها به دهانه دوزخ وصل اس��ت. شما در 
دهانه دوزخ ترس ها- وقتي ارتباط تان با حق 
قطع شده است، در واقع به يك دوزخ بي انتها 
تبديل مي ش��ويد- هر اندازه هم كه خوراك 
بريزيد، او پر نخواهد شد و چقدر اين آيه قرآن 
در توصيف جهن��م و دوزخ، لطي��ف، دقيق و 
زيباس��ت. آيه 30 س��وره ق مي فرمايد: يوم 
تقول لجهنم هل امتالت و تقول هل من مزيد. 
از آن دوزخ مي پرسند: آيا پُر شدي؟ و جهنم 
مي گويد: آيا باز هس��ت؟ و توجه كنيم جهنم 
از جنس حرص اس��ت و حرص هم از جنس 
ترس. ما آدم ها چرا فساد مي كنيم؟ چون پر از 
حرص هستيم. چرا پر از حرص هستيم؟ چون 
پر از ترس هستيم و چرا پر از ترس هستيم؟ 
چون رابطه مان با حق قطع ش��ده است. آيه 
شريفه مي فرمايد: اال بذكر اهلل تطمئن القلوب. 
فقط و فقط خدا مي تواند اطمينان را در قلب 
آدم ايج��اد كند، اما م��ا مي خواهيم خودمان 
بنشينيم و براي خودمان با مواد الزم، اطمينان 
هم بزني��م و آرامش بس��ازيم و چنين كاري 
هرگز از ما ساخته نيست. در واقع چون آدم ها 
تكيه گاه زندگي شان را ترس ها و نه حق قرار 
مي دهند- مثاًل من به زبان و به دروغ مي گويم 
به خدا توكل مي كنم، اما از آن طرف مي روم 
10 گوني برنج مي خرم يا كوچك ترين اتفاق 
و نوساني در زندگي ام روي مي دهد، به دامان 
اس��ترس ها، خيال ها و ترس ها پناه مي برم نه 
دامان حق- بنابراين ترس ها آدم ها را به بازي 
مي گيرند و دوباره از آن آيه شريفه بهره ببريم 
كه: و من اع��رض عن ذكري فان له معيش��ه 
ضن��كا / هر كس از ي��اد م��ن روي برگرداند، 
معيش��ت او تنگ مي ش��ود و اينكه امروز به 
تمام معنا معيش��ت ما آدم ه��ا در دنيا تنگ 
شده اس��ت و معاش ما اين نگراني ها، اندوه ها 
و حسرت هاس��ت، به خاطر اين اس��ت كه ما 
يك رابطه حقيقي - و نه لفظي و به دروغ- با 
خداوند برقرار و خودم��ان را در دامان توكل 
رها نمي كنيم، بنابراين مدام زور مي زنيم كه 
به واسطه دس��ت و پا زدن در ترس ها سقف و 
ستون زندگي مان را نگه داريم و اين ترس ها، 
حرص هاي دوزخي را مي آفريند و حرص ها، 

درون و بيرون ما را فاسد مي كند.

شرطبرچيدهشدنفسادهاچيست؟

ترس، عامل فساد است نه قدرت

ماصبحتاشببههمديگرهشدارميدهيمپسچراروابطجهانماهمچنانمغشوشاست؟

تورم با موج سواري متورم ها فرونمي نشيند
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