ﺟﺮﻋﻪ ای از روﺳﯿﻪ
ودﮐﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺪ ﺳﺎل
ﺗﺎرﯾﺦ دارد .ﭼﻄﻮر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻋﺮض زﻣﺎن ﺗﺤﻮل ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
و ﭼﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺒﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دو ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی »ﻣﺎﺗﺮﯾﻮﺷﮑﺎﻫﺎ« و
»ﺑﺎﻻﻻﯾﮏ« دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در روﺳﯿﻪ ودﮐﺎ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻄﻮره
ای و ﭼﻪ در ﺑﺎور ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ
درﺷﺎدی و ﻏﻢ ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر دارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿﺘﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در ﺷﮑﻞ وﺷﻤﺎﯾﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ
ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺒﯿﻪ آب ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از  ۴۰درﺻﺪ اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ ،ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ
ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،در ﺳﺎل  ۱۸۹۵ﺗﻮﺳﻂ
آﻗﺎی ﺳﺮﮔﺌﯽ ژوﻟﻮﯾﭻ وﯾﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺗﺎ در واﻗﻊ
در ﺳﺎل  ۱۹۳۶رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ودﮐﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ
ﮐﻪ اﻟﮑﻞ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ اﺳﺖ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻟﮑﻞ
اﺗﯿﻠﯿﮏ از ﺗﺨﻤﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارای ﮐﻠﻮﮐﻮز ﺑﻮده ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ
وﻣﯿﮑﺮواوﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
از اﯾﺎم ﮐﻬﻦ ،در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ،ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﺸﺮوﺑﺎت
ﺑﺎ درﺟﻪ ﮐﻢ اﻟﮑﻞ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺮاب و آﺑﺠﻮﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و راﯾﺞ ﺑﻮد .روﺳﯿﻪ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﺳﺮد ﺳﯿﺮاﺳﺖ و در آن اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﺗﺎ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ
ﻣﯿﻼدی،
آﻧﻬﺎ ازﻋﺴﻞ و ﯾﺎ آﺑﺠﻮ ﺑﺎ درﺟﻪ اﻟﮑﻞ زﯾﺮ ۱۰درﺻﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درﺟﻪ اﻟﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ
ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺨﺎر ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﻟﮑﻞ و ﺳﺮد ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺬر ﺑﺨﺎر ،آب را از
اﻟﮑﻞ ﺟﺪا ﮐﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ اﻟﮑﻞ ﺣﺘﯽ  ۵۰ﺗﺎ  ۷۰درﺟﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﻘﻂ در ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ودﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮد
وازآن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﻓﻘﻂ از ﻗﺮن

ﭼﻬﺎردﻫﻢ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻟﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﻣﺎ
ﻻزم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻟﮑﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد
زﯾﺮا ﻻﺟﺮم ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺷﺪه در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮد،
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻘﻄﯿﺮ ،ﻧﻮع وﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده و
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﻗﻮی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺮاﭘﺎ ،ﮐﻮﻧﯿﺎک ،وﯾﺴﮑﯽ  ،ﺑﻮرﺑﻮن و راﮐﯽ  ،ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده
ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻃﻌﻢ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ درﺟﻪ اﻟﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ در روﺳﯿﻪ از ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﻋﺮق« از ﻧﻮﻋﯽ ﻏﻼت ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
داﻧﻪ “ﭼﺎودار” ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روس ﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﻗﻮی ﺧﻮد را »ﺷﺮاب ﻧﺎن« و ﯾﺎ »ﺷﺮاب
دارای درﺟﻪ اﻟﮑﻠﯽ  ۳۸درﺟﻪ
ﺳﺎده« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﮑﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ای ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ وﺑﻪ آن »ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺣﺘﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ درﺟﻪ اﻟﮑﻠﯽ  ۵۰درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ
دوﺳﻮم ﻣﺎﯾﻊ را ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻘﻄﯿﺮ »ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای« ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎده ﺗﺮی از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻧﯿﺰﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ درﺟﻪ اﻟﮑﻞ آﻧﻬﺎ ۲۰-۱۵درﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ را »ﺷﺮاب« ﺧﻄﺎب
ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻟﮑﻞ
اﺗﯿﻠﯿﮏ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
اﻧﺴﺎن ﮐﻢ ﮐﻢ ﻗﺎدر ﺷﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی »ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺗﺼﺤﯿﺢ
درﺟﻪ اﻟﮑﻞ را ﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪه« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ وﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
 ۹۵-۹۰ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع اﻟﮑﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ودر ﭘﺰﺷﮑﯽ
ودﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ زودی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی »ﺳﺘﻮن ﻫﺎی
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪه« ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮاﺳﺖ و از آن دوران ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن اﻟﮑﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ آب  ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻄﺖ ﺑﺎﻻی
اﻟﮑﻞ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺑﺎزار ﺑﻪ زودی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ

را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻟﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻨﻦ ،ﻋﺎدات و
ﻃﻌﻢ ﻫﺎ ی ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻟﮑﻠﯽ
دارﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﺑﺮﻗﺮارﺑﻮد ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط آب و اﻟﮑﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزار ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻮن در روﺳﯿﻪ ﺑﺎزار آزاد ﻧﺒﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اوﺿﺎع ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ رود.
اﮔﺮ در روﺳﯿﻪ رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻪ از ﺗﻘﻄﯿﺮ داﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﺎودار درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ در آن ﮐﺸﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﭘﺒﺶ رﻓﺖ.
ﻧﺒﻮغ »وﯾﺘﻪ«
از دﻫﻪ  ۶۰ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم و
ﺧﻮب ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻨﻈﺮ وزﯾﺮ داراﯾﯽ وﻗﺖ ،آﻗﺎی ﺳﺮﮔﺌﯽ ژوﻟﻮﯾﭻ وﯾﺘﻪ ،اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻢ وﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ او ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺪون دﻻﯾﻞ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ دزدی دوﻟﺘﯽ از ﺟﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت آﻗﺎی وزﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ اﻟﮑﻠﯽ “اﻧﺤﺼﺎر
دوﻟﺘﯽ” اﺑﺪاع ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮ
ﻣﺮدم ﻧﺎراﺿﯽ ،اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺮم ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ“ :ﻫﺪف دﻓﺎع از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﺳﻤﯽ و ﻣﻀﺮ
در ﺑﺎزار اﺳﺖ”.

ﻣﻮﺟﻮد

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﮑﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را
ﺑﺨﺮد ،ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺮده ودر ﺑﻄﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وزارت داراﯾﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺑﺎزار ﻓﻘﻂ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﭼﯿﺰی
ﺑﺠﺰ اﻟﮑﻞ ﺧﺎﻟﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آب رﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺘﯽ اﻟﮑﻞ از ﺳﺎل  ۱۸۹۵آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻟﮑﻞ رﻗﯿﻖ ﺷﺪه را ﻣﺮدم
“ﺷﺮاب دوﻟﺘﯽ” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ودﮐﺎی
روﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﺪه دﻓﺎع از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ

ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ واﮔﺮ آﻗﺎی وﯾﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﺘﯽ اﻟﮑﻞ را
اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻄﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ
ودﮐﺎی روﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺤﺼﺎرات در روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد ﮐﻪ در ﺣﻮﺻﻠﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﻢ
ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه از ﻃﺮف آﻗﺎی وﯾﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ،
ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺑﺮای ﻧﻮزده ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم درآﻣﺪ دوﻟﺖ روس از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد و در
ﺿﻤﻦ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰاری ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ
در ﮐﺸﻮر ،ﻧﻘﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﮑﻞ ﺧﺎﻟﺺ رﻗﯿﻖ ﺷﺪه دارای ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻓﻘﻂ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺳﻬﻞ و در ﺿﻤﻦ دارای ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو
 ۹۵درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ در روﺳﯿﻪ از ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ در
اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﺤﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮد.
درﺑﺎزار دو ﻧﻮع ودﮐﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد“ :ﺷﺮاب دوﻟﺘﯽ ﺳﺎده” ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ ﺳﺮﺑﻄﺮی “ﮐﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰی” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ۹۹
درﺻﺪ ﻓﺮوش در ﺑﺎزار را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮاب دوﻟﺘﯽ “ﮐﻠﻪ ﺳﻔﯿﺪ”
ﮐﻪ دارای ﺧﻠﻮﺻﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮاﻟﮑﻞ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻫﯿﺞ ﻃﻌﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در
ﺿﻤﻦ ﮔﺮان ﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﻓﺖ“ .ﺷﺮاب دوﻟﺘﯽ”
ﺑﺎ ﺑﻄﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
“ﺳﻄﻞ” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻄﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم “ﺳﻄﻞ” ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺳﻪ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻄﺮی “اﺳﮑﺎﻟﯿﮏ” ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺪوداً در
آن  ۶۱ﮔﺮم ودﮐﺎ ﺟﺎی ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.
اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺮدن اﻟﮑﻞ ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ وﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮل
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ روس
ﻫﺎ ﻧﻘﺲ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .در آﻏﺎز ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ وﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺮدن آن ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن را از ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪه و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
ﻣﻐﺎزه ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻫﺪف دﻓﺎع از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ:
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﻣﻨﺰل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران

دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﯿﺰدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻋﮑﺲ آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻓﺮوش
ﻫﺎ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ووارﯾﺰی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺘﯽ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺿﻤﻦ  ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ در ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻬﺮی و ﺣﺘﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ راﯾﺞ ﺷﺪ.
ﻓﺮوش ودﮐﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺳﺮﯾﻊ آن ﮐﻼ ً ﻣﻤﻨﻮع ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﻧﻮع ﻣﺠﻮز ﺑﺮای اراﺋﻪ ودﮐﺎ در
اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎدرﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ :ﺑﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻣﺠﻮز اول ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
اﺟﺎزه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ودﮐﺎ را ﺑﺎ ﺑﻄﺮی ﻫﺎی ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ
ﺣﻖ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﻄﺮی و ﺧﻮرده ﻓﺮوﺷﯽ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﻮع دوم ﻣﺠﻮز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﺷﯿﮏ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ وﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺮو
ﮐﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎل
ﮐﻠﻤﻪ ” ودﮐﺎ” از ﮐﻠﻤﻪ روﺳﯽ ” ودا ” ﮐﻪ ﺑﻪ آب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد رﯾﺸﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ آﻏﺎز ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در روﺳﯿﻪ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ ﻗﻮی ﮐﻪ در ﺑﺎزار راﯾﺞ ﺑﻮد “ﺷﺮاب” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ آن “ودﮐﺎ” ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ
روی ﺑﻄﺮی ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم “ودﮐﺎ” از اواﺧﺮ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰راﯾﺞ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ
در ﺳﺎل  ۱۹۳۶ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﻮروی اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ودﮐﺎ ﺑﺎ ۴۰
درﺟﻪ اﻟﮑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
اﻏﻠﺐ

ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺨﻪ ودﮐﺎ ﺑﺎ درﺟﻪ  ۴۰درﺻﺪی اﻟﮑﻞ آن را ﺑﻪ

ﺷﯿﻤﯿﺪان ﺑﺰرگ روﺳﯽ ،دﯾﻤﯿﺘﺮی ﻣﻨﺪﻟﯿﻒ ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .او در ﺗﺰ
دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در ﻣﻮرد “ﺗﺮﮐﯿﺐ آب ﺑﺎ اﻟﮑﻞ” داده ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر و
ﺗﺤﻘﯿﻖ او ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد اﺻﻮل و ﻣﻨﻄﻖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
اﻟﮑﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺸﻬﻮر  ۴۰درﺻﺪ اﻟﮑﻞ در ودﮐﺎ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺪارد وﺑﻠﮑﻪ رﯾﺸﻪ آن در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از ﺳﺎل  ۱۸۹۵در روﺳﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﻘﺪار
ﻣﺎﻟﯿﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﺻﺪ اﻟﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه را “ﭼﺮﺑﯽ” ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی  ۳۸درﺻﺪ اﻟﮑﻞ
ﺑﻮد .اﻣﺎ وزﯾﺮ داراﺋﯽ آﻗﺎی “ﻣﺎﯾﮑﻞ ون روﺗﺮن” از ﺳﺎل  ۱۸۶۶ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ اﻟﮑﻞ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ در

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﯾﮏ درﺻﺪ روﻧﺪی از اﻟﮑﻞ را ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ دارا
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﮑﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻟﮑﻠﯽ ﻣﻠﯽ روﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ،ﺳﺨﺘﯽ و ﺳﺎدﮔﯽ آن ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
روﺣﯿﻪ ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﭘﺮ ﺷﻮرو ﺑﺎ ﻋﺰم دوﻟﺖ
ﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،
اﻣﺮوزه ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع “ﭼﺮﺑﯽ” ﮐﺴﺐ ﺷﺪه
از داﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﺎودار را ﻣﺰه ﻣﺰه ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺗﺨﯿﻠﯽ ﮐﻪ دوری ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ
از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی
ﺗﺮس در ﻣﺮدم ،ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ودﮐﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﻓﺮوش
ﻣﺸﺮوب از اﻟﮑﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻃﻌﻤﯽ اﺳﺖ را ﺧﻠﻖ و ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺒﻞ ﮐﺸﻮر و ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

