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تيتر مصور|فرانسه جام فوتبال را برد، كرواسي جام قلب ها را 
اوزون

متن در حاشيه حرف تو حرف  كرگدن نامهجهان خارج از مرزها

همه چيز براي انتقال جس��د 
ژنرال »فرانسيسكو فرانكو« 
ديكتاتور س��ابق اس��پانيا از 
محل دف��ن فعل��ي در »دره 
ش��هدا« در 50 كيلومت��ري 
ش��مال مادريد كه بعضي ها 
 )Valle de Los Caídos -  آن را »دره س��قوط
مي خوانند، آماده شده است. اين دره يك بناي يادبود 
و جاذبه توريستي است كه ياد تمام قربانيان دو طرف 
جنگ داخلي در سال هاي 1936 و 1939 را گرامي  

مي دارد. 
ژنرال فرانك��و، ديكتات��وري ب��ود كه بع��د از پايان 
جنگ هاي داخلي اس��پانيا در اين كش��ور در سال 
1939 به قدرت رس��يد و تا زمان مرگش در س��ال 
1975 بر اس��پانيا حكومت كرد. پارلمان اسپانيا در 
سال گذش��ته طرح انتقال جنازه او و ده ها هزار فرد 
ديگر دفن شده در مقبره دره سقوط را تصويب كرد. 
اين اقدام حتي از سوي »پدرو سانچز« نخست وزير 
جديد اس��پانيا نيز مورد تاكيد قرار گرفت. به گفته 
او وقت انتقال جسد فرانكو از »دره شهدا« كه محل 
دفن بسياري از قربانيان ديكتاتوري خود فرانكو است 
فرا رسيده و اين مهم با هماهنگي كنگره نمايندگان 
اس��پانيا انجام خواهد ش��د. حزب سوسياليس��ت 
مي خواهد پي��ش نويس قانون موس��وم به »حافظه 
تاريخي« را اصالح كند تا بتواند قربانيان هر دو طرف 
جنگ داخلي اسپانيا را به رسميت بشناسد، بقاياي 
جسد فرانكو را براي جلوگيري از تبديل دره سقوط 
به مكان مقدسي براي فاشيست ها، از آنجا انتقال دهد 
و نهادها و انجمن هاي برگزار كننده برنامه هاي يادبود 

وي را نيز منحل كند. 
دولت اسپانيا در حال برنامه ريزي براي تبديل مقبره 
مذكور است كه ديكتاتور پيش��ين اين كشور آن را 
در س��ال 1959 افتتاح كرد تا به »مكاني براي اذعان 
و يادآوري همه اس��پانيايي ها« تبدي��ل كند. حزب 
محافظه كار اسپانيا در دوران زمامداري خود با انتقال 
جنازه ژنرال فرانكو مخالفت كرده و مدعي ش��د كه 
اين اقدام پس از گذشت بيش از چهار دهه از مرگ او 

مي تواند خاطرات دردناكي را يادآوري كند. 
كابينه جديد دولت اس��پانيا از حزب سوسياليست 
انتظار دارد پارلمان اين كش��ور براي اين امر، دولت 
را ي��اري دهد. اين ح��زب ت��الش دارد پيش نويس 
قانوني كه به نام حافظه تاريخي ش��ناخته مي شود 
را اصالح كند تا بتواند قربانيان ه��ر دو طرف جنگ 
داخلي اسپانيا را به رس��ميت بشناسد. قانون تغيير 
نام خيابان ها و اماكن عموم��ي مرتبط با دوره فرانكو 
در س��ال 2015 به تصويب رسيد اما در پي مخالفت 
»بنياد فرانكو« كه خواستار زنده نگه داشتن ميراث 
اين ديكتاتور بود، قضيه به دادگاه عالي مادريد ارجاع 
داده شد و اين دادگاه نيز با رد تقاضاي تجديدنظر اين 

بنياد، راي به تغيير نام خيابان ها و اماكن عمومي داد. 
بر اس��اس آمارهاي غير رس��مي، ه��زاران نظامي و 
غيرنظامي در جنگ داخلي اس��پانيا از هر دو جبهه 
ملي گرايان و جمهوريخواهان كشته شدند و پس از 
آن نيز ده ها هزار نف��ر از مخالفان حكومت فرانكو در 
راستاي يك پروژه پاكسازي سياسي، كشته يا زنداني 
شدند. رژيم فرانكو مرتكب مجموعه اي از نقض حقوق 
بشر عليه ملت اسپانيا ش��د كه از آن با نام »وحشت 
س��فيد« ياد مي كنند. پس از چهار ده��ه خفقان و 
سركوب، اسپانيا وارد مرحله گذار به دموكراسي شد. 
سه سال پس از مرگ فرانكو، قانون اساسي  جديدي 
به همه پرس��ي  گذاش��ته ش��د كه با راي تقريبا 92 
درصدي نظام حكومتي اسپانيا به مشروطه سلطنتي 

تغيير كرد. 

عكس نوشت 

عليرضا بيرانوند، يكشنبه ش��ب به برج ميالد رفت تا فينال جام جهاني روس��يه را با كودكان كار كوره هاي آجرپزي تماشا كند. دروازه بان 
تيم ملي ايران كه روزگاري شبيه اين كودكان زندگي سختي داشته، همراه اين بچه ها شد تا در يك مراسم سرگرم كننده و جذاب، فينال 
جام جهاني را ببينند و با بيرانوند س��لفي هاي يادگاري بگيرند. خبرگزاري مهر مجموعه عكس��ي از اين مراس��م منتشر كرد و عكسي كه 

مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است. 

پرونده جام جهاني 2018 بس��ته ش��د و اهالي توييتر 
فارسي به همين مناسبت، هش��تگ »جام - جهاني« را 
داغ كردند. يكشنبه ش��ب و بعد از برد تيم ملي فوتبال 
فرانسه تا عصر روز دوشنبه، بحث ها درباره جام جهاني 
روسيه ادامه داشت و توييت ها درباره اين جام، زياد شد. 
آنچه مي خوانيد مجموعه اي از اين نوشته هاست كه در 

هشتگ »جام_جهاني« ديده شد: 
»جام جهاني با همه خوب و بدش تموم ش��د، اميدوارم 
مزه پروني درباره اسپانيايي حرف زدن سعيد عزت اللهي 
هم تموم شه«، »پوتين با گرفتن چتر باال سرش در برابر 
چشم جهانيان خود واقعيش  رو نشون داد؛ خودخواه«، 
»هوشنگ گلمكاني نوشت: حسرت بزرگ من داشتن 
يك زندگي طبيعي اس��ت. همان طور ك��ه اغلب مردم 
دنيا زندگ��ي مي كنند. ما درگير حاش��يه هاي بيهوده، 
س��خيف و نازل، عمر تل��ف مي كني��م و روح و روان  ما 
فرسوده مي ش��ود«، »امباپه تو 19 سالگي جام جهاني 
گرفت، من در آغاز ميانسالي نشستم تو خونه و منتظر 
آپديت تازه فيفا«،  »انقدر كه رييس جمهور كرواس��ي 
تو اين جام معروف ش��د، بازيكنانش نشدن«، »يه پسر 
17 ساله تو خندوانه اس��تندآپ كمدي اجرا مي كنه و 
همزمان يه پسر 19 س��اله تو فينال جام جهاني فيكس 
بازي مي كنه. منم س��عي مي كنم در حالي كه رو مبل 
نشستم و تماشاش��ون مي كنم با دوتا انگشت پا كاسه 
تخمه رو از روي ميز بردارم«، »بعد از قهرماني فرانس��ه 
ت��و جام جهاني مردمش��ون طي يك مراس��م پايكوبي 
متمدنان��ه 845 ماش��ين رو آتي��ش زدن و مغازه ها رو 

غارت ك��ردن... ب��از خدا رح��م كرد قهرمان ش��دن«، 
»حاال كه ناراحتين جام جهاني تموم ش��د، درخواست 
وي آر كنيم«، »هر جام جهاني كه تموم مي ش��ه به اين 
فكر مي كنم كه جام بعدي هس��تيم؟ كجاييم؟ در چه 
ش��رايطي؟«، »مي گن پرس��پوليس به خاطر قهرماني 
فرانس��ه مي خواد يه س��تاره ديگه رو لباس��ش بزنه«، 
»پوتين: روسيه از 25 ميليون حمله سايبري مرتبط با 
جام جهاني جلوگيري ك��رد«، »كاش جام جهاني تموم 
نمي شد و همين جوري حواس��مون پرت بود از قيمت 
دالر، سكه، بيماري و...«، »هرچي سعي مي كنم بازهم 
نمي تونم ب��ه جام جهاني و فوتبال فكر نكنم. حواش��ي 
فوتبال بيش��تر از خودش، ذهن��م رو درگير مي كنه«، 
»چه تيم شايس��ته اي ه��م قهرمان جام ش��د؛ نه آقاي 
گل داره، نه بهتري��ن بازيكن و نه دروازه ب��ان جام رو«، 
 »خدا رو ش��كر جام جهاني تموم ش��د و از االن ديگه با 
خيال راحت مي تونين تمام روز ب��رق رو قطع كنين«، 
»دو حرف متف��اوت از اين جام... س��ردار آزمون: وقتي 
همه با خانواده ها در تعطيالت هستند، ما با تمام وجود 
بازي مي كنيم. كيلين امباپه: تمام درآمدم از مسابقات 
جام جهاني رو به خيريه اهدا مي كن��م چون براي بازي 
كردن ب��راي وطنت نبايد پول بگي��ري«،  »جام جهاني 
عجيبي بود، هيچ تي��م بزرگي به خط آخر نرس��يد«، 
 »جام جهاني تمدي��د نمي ش��ه؟«، »جام جهاني عزيز، 
مي شه بفرمايي حاال كه ما رو معتاد كردي، براي ادامه 
تابس��تان چي كار بايد بكني��م؟« و »اولي��ن روز بعد از 

جام جهاني... تلخ«. 

ب��ا  نباي��د  را  اصالح��ات 
شناسنامه هاي صادره بيست 
سال پيش ديد. اصالح طلبي 
كه در ايران آغاز شد، قرار بود 
تفك��رات و نظ��رات متفاوتي 
كه جامعه مدن��ي را به وجود 
مي آورد مبناي رفتار ها باشد و هركس به مردم بيشتر 
خدمت كند و به آزادي هاي فردي و اجتماعي احترام 
بيش��تري بگذارد.  مديران اصالح طلب هم كس��اني 
تعريف مي شدند كه زمينه هاي اين آزادي ها و حقوق 
مدني را گسترش بدهند و ش��اغول اصالح طلبي در 
اين بود كه چقدر در اين امر موفق بوده است و جامعه 
نتيجه كارهاي متفاوت و مردم محور آنها را ببيند.  البته 
مشكالت و واقعيت ها هم براي عدم تحقق اصالحات 
هميشه بوده است اما كنار آمدن مديران با واقعيت ها و 
گذر دادن مباني اصالح طلبي حتي با حداقل ها از ميانه 
مشكالت هم جزيي از پروژه موفقيت آنها بوده است.  
نكته قابل توجه تري كه از اصالح طلبان - به خصوص 
بعد از مشكالت وفشارهاي دهه اخير -  انتظار مي رود 
نقد دروني است.  مراقبت از اينكه اصالح طلبي در افراد 
نيست. اصالح طلبي يك انديشه اي است كه بايد جاري 
بماند. بخشي از مديران كه شناسنامه هاي اصالح طلبي 
دارند ولي مبان��ي را فرام��وش كرده ان��د و در مقابل 
خيلي ها هم هستند كه اصال شناسنامه اصالح طلبي 
نگرفته اند اما تفكر اصالح طلبي دارند و به آزادي هاي 
جامعه احترام مي گذارند و براي آن تالش مي كنند و 
پاسخگوي مردم هستند.  مثال پير مديران اصالح طلب 
- خانم ابتكار - كه بيش از 13 س��ال فقط عضو دولت 
اس��ت، مس��وول امور زنان در دولت اس��ت. گزارشي 
كه نش��ان بدهد كه حتي با توجه به مشكالت فعلي 
براي حل عملي مش��كالت انبوه زنان و دختران چه 
كرده اند، نشنيده ايم و نديده ايم. توييت هاي همدردي 
با زنان كار يك مسوول دولتي نيست. آن را كه ما هم 
بلديم. در مقابل كساني مثل بطحايي، وزير آموزش و 
پرورش يا نمونه برجسته ترش آذري جهرمي كه ُمهر 
اصالح طلبي ندارند، به دليل پاسخگو بودن شان خيلي 
عملكرد اصالح طلبانه تر دارند. نق��د داخلي نكردن، 

آسيب همه جناح هاي سياسي است. 

جمعه عصر رفتم دي��دن جمال ميرصادقي. 
ديدنش هميش��ه برايم طراوت روح اس��ت. 
حاال ديگر چند س��الي مي ش��ود ك��ه پيرتر 
شدن جسمش زيادي به چش��م مي آيد، اما 
هنوز با دلي جوان و روحي پوي��ا و روحيه اي 
خس��تگي ناپذير كار مي كند. ب��ا وجود همه 
نامرادي ها و موانع، نه تنها به كنج عافيت نخزيده و خودش را بازنشسته 
نكرده، نه تنها به ب��رج عاج نرفته و جالي وطن نك��رده، كه هنوز هم 
هر روز با نظمي دقيق و مثال زدن��ي و- براي جوان ترهايي مثل من- 
آموزنده، كارش را مي كن��د؛ كاري كه چيزي جز خدمت به فرهنگ 
و ادبيات نيست؛ چه نوشتن داستاني باشد، چه انجام پژوهشي و چه 
تربيت شاگردي. او حاال در ميانه هاي هشتاد وپنج سالگي است و هر بار 
كه مي بينمش بيشتر با خودم فكر مي كنم كه ما چقدر قدر او و امثال 
او را دانسته ايم و چقدر سعي كرده ايم ديني را كه به گردن ما و فرهنگ 
و هنر اين سرزمين دارند، ادا كنيم. دروغ چرا... هر بار بيشتر از پيش 
از خودم شرمنده مي شوم. پيرمرد، كه دستي به كمر و دست به زانو، 
به سختي، نشست روبه رويم روي مبل، منتظر بود بگويم چه خبر، كه 
سفره دلش را باز كند؛ از ناشري بگويد كه به بهانه اوضاع بد اقتصادي 
و ش��رايط كم وبيش ورشكس��ته اش، گفته »عوض طلب سنگيني 
كه از من داري، بي��ا از كتاب هايت بردار« و خجالت هم نكش��يد. از 
ناشر ديگري بگويد كه گفته »كتاب تون را فرستاد م ارشاد، حضرت 
استاد« و بعد گندش درآمده دروغ گفته يا- در بهترين حالت- بي نظم 
بوده و كتاب ارزشمند كس��ي مثل جمال ميرصادقي يك سال توي 
كش��وي ميزش خاك خورده. ح��رف خاك خوردن توي كش��و كه 
ش��د، داغ دل پيرمرد هم تازه ش��د و از »ده« كتابش گفت كه دارند 
توي كشوهاي ارش��اد خاك مي خورند و اين تازه غير از كتاب هايش 
اس��ت كه مهر »غيرقابل چاپ« خورده اند يا آنقدر اصالحيه بهشان 
 داده اند كه خودش ترجيح داده فعال توي كشو نگه شان دارد؛ تا شايد 
وقتي ديگر. نمي دانم، خيل��ي از آنهايي كه در قب��ال بزرگاني مثل 
ميرصادقي دست شان به راحتي روي عبارت »غيرقابل چاپ« مي رود 
يا دس��تور حذف اين كلمه و آن پاراگراف و اين فصل و آن داستان را 
مي دهند، انگار حواس شان نيست كه خيلي قبل تر از آنكه حتي نطفه 
آنها شكل گرفته باشد، ميرصادقي و ميرصادقي ها خادمان تمدن و 
فرهنگ و هنر و ادبيات اين مملكت بوده اند. خوب است وزير محترم 
و رييس اداره كتاب، فكري به حال اين موضوع بكنند؛ تكريم بزرگان 
صرفا به دادن كارت كرامت نيست، گوش كس��ي ديگر بدهكار اين 

نمايش ها نيست. راه تكريم بزرگاني مثل ميرصادقي مشخص است. 

رقباي دولت اصرار دارند به هر زور و ضربي هس��ت 
ثابت كنند ك��ه دولت نمي تواند، زورش نمي رس��د، 
از درون دچار تشتت و اش��كال است و عبور از بحران 
با مديران بي حال و خسته و غيرانقالبي و دردناآشنا 
ناممكن اس��ت. آنها حتي دنبال خبرها و نكته هايي 
مي گردند تا به واسطه ش��ان حرف خود را بر كرسي 
بنشانند كه مقامات عاليه كش��ور هم اطميناني به 
دولت فعلي ندارند و دل ش��ان نمي آيد كارها را تمام 
و كمال به كابين��ه دوازدهم واگذارند. اگر ش��ما هم 
مثل من هر روز روزنامه هاي منتقد دولت را بخوانيد 
منظورم را بهتر ملتفت مي ش��ويد. آنه��ا بي اعتنا به 
ش��رايط بين المللي هر روز براي كابينه شمش��ير از 
رو مي بندن��د و نقطه ضعف هايش را در ب��وق و كرنا 
مي كنند. تلويزيون هم تا حدود بسياري با منتقدان 
هم موضع اس��ت و تصويري ك��ه از دول��ت به مردم 
نش��ان مي دهد تصوير دولت��ي نه چن��دان كارآمد 
اس��ت. البته هيچ كدام از اين روزنامه ها تيراژ بااليي 
ندارند، مردم هم آنها را نمي خوانن��د. تلويزيون هم 
در ساليان اخير عمده مش��تري هاي خود را از دست 
داده است. اما اين حرف  بدان معنا نيست كه تخريب 
دولت تاثي��ري در ذهن مردم نمي گ��ذارد. خوش تر 
آن باشد كه سر دلبران گفته  آيد در حديث ديگران. 
گاهي اين نقدها و بيان ناكارآمدي ها در رس��انه ها و 
كانال هايي بازتاب پيدا مي كند كه منتقدان داخلي 
به گردشان هم نمي رس��ند. مردم رسانه هاي منتقد 
را نمي خوانند اما در عوض پس��ت هاي تلگرامي اي 
را مي خوانن��د و عكس ه��ا و خبرهاي��ي را براي هم 
 س��ند و ريس��يو مي كنند ك��ه صدت��اي داخلي ها 
نفوذ كالم دارند. آنها راست و دروغ را پشت هم رديف 
مي كنند و بيس��ت و چهار ساعته بر س��ر مردم شان 
مي ريزند. مردم ،تلويزيون خودمان را كمتر مي بينند 
اما در ع��وض تلويزيون هايي مي بينند ك��ه به قول 
شاعر »مي غالم اس��ت آن را«. چيزهايي مي بينند و 
مي شنوند كه نقدهاي تلويزيون در برابرش حمايت 
همه جانبه است. آنها دنبال يك چيز بيشتر نيستند 
و يك حرف را بيش��تر نمي خواهند در ذهن و ضمير 
مخاطب بنش��انند: »ناكارآمدي«. كافي اس��ت يك 
هفته، حتي بيست و چهار س��اعت پاي شبكه هاي 
ماهواره اي بنشينيد، همچنين اطالعات و اخبار خود 
را از كانال هاي تلگرامي دريافت كنيد تا خواس��ته و 
ناخواس��ته ناكارآمدي نظام در ذهن ت��ان تبديل به 
يك امر محرز ش��ود. بعضي ها فكر مي كنند خيلي 
سفت و سختند و به راحتي تحت تاثير رسانه ها قرار 
نمي گيرند. هيچ كس خودش را عامي نمي پندارد و 
غالبا فكر مي كنند در زمره خواصند و بر آنها الزم است 
تا همه صداها را بشنوند و بي ترس از اينكه تحت تاثير 
قرار بگيرند، حتي پاي صحبت معاندان بنش��ينند. 
من نمي گويم ننشينند. امروز نمي توان كسي را منع 
كرد هين كه مبين، هان كه مپرس. اما واقعيت اين 
است كه زور رس��انه هاي مورد نظر زياد است و مردم 
هم خواسته و نخواسته تحت تاثيرشان قرار مي گيرند 
و مش��تري ثابت ش��ان مي ش��وند. حتي بزرگان و 
پا به سن گذاش��ته ها و مس��ووالن هم اگر زياد پاي 
ماهواره بنشينند و بيش از حد با گوشي موبايل شان 
ور بروند خيلي زود متاثر مي ش��وند و »ناكارآمدي« 
را به عنوان يك امر بديهي مي پذيرند. كافي اس��ت 
به عنوان خبرنگار يا گزارش��گر به س��راغ كوچك و 
بزرگ مردم بروي��د، حتي بيرون از قواعد رس��مي، 
مسووالن ريز و درش��ت مملكت را مالقات كنيد تا 
حساب كار دست تان بيايد كه نفوذ پيام رسانه هاي 
مورد نظر تا كجاست. كافي است شما بپذيريد و در 
درون تان بنش��يند كه مس��ووالن نمي توانند فرضا 
مش��كل آب را حل كنند يا جلوي خش��ك ش��دن 
درياچه اروميه را بگيرند يا زورش��ان ب��ه دالر و طال 
 نمي رسد. خوب، طبيعي است كه پشتبند اين تلقي 
دس��ت و دل تان به كار ن��رود و راه حل ها به عقل تان 
نرسد، راه حل مسووالن را هم جدي نگيريد. هركس 
س��راغ س��ناريوي ناكارآمدي رفته بي شك باهوش 
بوده و از قدرت تلقين آگاهي داش��ته. از من بپرسيد 
البته مي گوي��م اس��راييلي ها اين س��ناريو را دنبال 
كرده اند. خاطرتان باشد چند وقت پيش هم يكي از 
سخنراني هاي نتانياهو منتشر شد كه به امريكايي ها 
مي گفت اي��ران و عراق متفاوتند و هم��ان كاري كه 
امريكا با ع��راق كرد نمي توان��د با ايران بكن��د... هر 
ابليسي به نتانياهو مش��اوره داده بود ،معلوم بود كه 
حسابي كار كرده و روانشناسي مردم ما را واقف بوده 
و ساختار قدرت را نيز مي شناخته. او گفت بايد مردم 
را به مسووالن كشور بي اعتماد كنيم و عموم مردم را 
به اينجا برسانيم كه فكر كنند بيش از مسووالن شان 
مي فهمند. مردم ما كال كمي تا قس��متي اين طوري 
هس��تند. كافي اس��ت دوتا روزنامه ورزشي بخوانند 
و چهارتا اسم فوتباليس��ت ياد بگيرند، خيلي سريع 
و صريح ك��ي روش را به نادان��ي و بي برنامگي متهم 
مي كنند و ش��وخي و ج��دي از او رو برمي گردانند. 
مس��ووالن سياس��ي هم همين اس��ت. بحث عام و 
خاص نيس��ت، كافي اس��ت در جمع خانوادگي يا 
داخل تاكسي بحثي از مديريت و توانايي مديران به 
ميان آوريد تا همه افراد خود را چند سر وگردن باالتر 
از مديران بپندارند و صراحتا داد بزنند كه حيف اين 

مملكت كه  دست  اينهاست... 
اين مملكت را يك هفته دست من بدهيد تا گل و بلبل 
تحويل تان ده��م... اين حرف ها وزن��ي ندارند اما اگر 
روزي هزار بار تكرار شوند و كارشناسان چپ و راست 
 هم بر آنها صح��ه بگذارند آن وقت م��ا نه تنها از پس

 حل و فصل مش��كالت مان برنمي آييم بلكه شبيه 
ديوانه ها به آينه ناكارآمدي خيره مي شويم و... 

هشتگ روز

اولين روز بعد از جام جهاني 

آينه ناكارآمديصداي خون در آواز تذرو است شناسنامه اصالحاتانتقال جسد ديكتاتور 
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از اين رك تر و بي رودربايستي تر؟ 
ت��ازه، برخ��ورد بس��يار عاطفي 
و مهربانان��ه اي ك��رده جن��اب 
س��عدي ب��ا س��وژه م��ورد نظر 
وگرنه چه بس��ا شايس��ته تر بود 
كه مي گف��ت: م��ر آن م��رد را 
چ��اره چيس��ت؟ ك��ه... ! جايي 
كه حس��اب سرانگش��تي يك نوجوان كم تجربه هم 
اين را ب��ه صرافت درمي يابد كه هرك��س بايد در حد 
و قواره موجودي اش دس��ت به جيب باشد و نه بيش 
از آن. واقعيت اين اس��ت كه بخش مهمي از آشفتگي 
وضعيت اقتصادي كش��ور، ريش��ه در همين ناترازي 
دخل و خرج و برخي گش��ادبازي هاي قمپزمابانه در 
هزينه كردن ه��اي گوناگون دس��تگاه ها و نهادهاي 
پرش��مار و موازي كار و هر روز فربه تر از پيش شونده 
كشوري و لش��كري و س��اقدوش هاي پيرامون آنان 
دارد. سال هاست كه س��خن از ضرورت رژيم الغري 
كالبد چاق و ب��د قواره دول��ت )بخواني��د: مجموعه 
دستگاه هاي حاكميتي( در ميان اس��ت اما صد گرم 
كاه��ش وزن، پيش��كش، گنده تر هم ش��ده اند! چه 

هزينه هاي گزاف ريال��ي و ارزي، داخل��ي و خارجي 
كه با عنوان هاي دهان پركن اما ي��ا بي حاصل يا فاقد 
اولويت كه بر خزانه كشور تحميل شده و مي شود. آن 
هم در كش��وري كه بخش عمده اقتصادش همچنان 
در چنب��ره دولت )ب��ه مفه��وم نهادهاي وابس��ته به 
كل حاكميت( اس��ت. پس خيلي طبيع��ي و بديهي 
 اس��ت اگر در فرآيند زندگي و كس��ب و كار مردم هر 
ت��ب و تابي رخ ده��د، هم��ه نگاه ها به س��وي همان 

كانون هاي عمده اقتصاد كشور باشد. 
سياس��تگذاري را آنجا مي كنند، تغيير سياس��ت ها 
را آنجا مي دهند، تش��خيص اولويت ه��ا در تخصيص 
منابع با آنهاس��ت و البته چندان عجيب نيس��ت اگر 
بخش خصوص��ي كوتوله نگه داش��ته ش��ده، خيلي 
زيرك و زرنگ و حتي فرصت  طلب باش��د و همه هنر 
و مهارتش را براي پس نيفت��ادن از قافله به كار بندد 
و همچون يك عش��قه يا هرزه گي��اه پارازيت بر پيكر 
آن درخت، آويزان بپيچد و هرچه مي تواند از ساقه و 

برگ و بار بمكد. 
در اقتص��اد »مجمع الجزايري« و مل��وك الطوايفي و 
)نفتي- رانتي( شبيه آنچه در ايران شاهديم، به اندازه 

كافي سوراخ و دررو براي پشتك واروي غلط اندازي و 
ماهيگيري از آب گل آلود موجود است. 

اما در اين مجال نه پاي بح��ث و تحليل اقتصادي در 
ميان است و نه داعيه نس��خه پيچي براي درد مزمن و 
توانفرسايي كه ساليان اس��ت گريبان اقتصاد كشور 
م��ا را گرفت��ه و عجيب اينك��ه ريش��ه ها و علت هاي 
س��اختاري و پيامدهاي كاركردي آن نيز ش��ناخته 

شده است. 
 پس س��خن درباره يك امر بس��يار س��اده و بديهي و 
همه فهم اس��ت: توازن دخل و خ��رج در بخش هاي 
گوناگ��ون س��اختار حكوم��ت! اي��ن حج��م عظيم 
بدهكاري همه اركان و اجزاي س��اختار اداره كش��ور 
به يكديگر از كج��ا آمده؟ دولت ب��ه بانك ها، بانك ها 
به بانك مرك��زي، بيمه ها به مراك��ز خدماتي، دولت 
به صندوق ه��اي رف��اه و بازنشس��تگي، كارفرمايان 
بخش عمومي )دولتي و ش��به دولتي و شهرداري ها( 
به پيمان��كاران كل چه در بخش ه��اي عمومي و چه 
به پيمان��كاران كوچك تر بخش خصوص��ي و از همه 
رقت بار تر و تاسف انگيز تر، معوقات حقوق و دستمزد 
كارگران و كارمندان در بخش هاي گوناگون! با دريغ 

و درد مي گويم كه بازده��ي ناچيز و بهره وري پايين و 
مناسبات آلوده به فس��اد و خدايگاني حضرت رانت، 
چيزهاي پ��س و پنهان��ي در اقتصاد ما نيس��تند كه 

يادآوري شان شگفتي كسي را برانگيزد. 
اما چيزي كه تاكنون ش��اهد بوده ايم و داغ هر ايراني 
را ت��ازه مي كن��د، ادامه گش��اد ب��ازي در هزينه ها يا 
بي تدبي��ري و بي خيال��ي در اولويت هاس��ت. انتظار 
نابج��ا و زياده خواهانه اي نيس��ت اگر اف��كار عمومي 
بخواهن��د بدانند كه: منابع درآمدي كش��ور، در همه 
بخش ه��اي حاكميتي، مص��روف چ��ه هزينه هايي 
مي ش��ود؟ اولويت هاي م��ورد نظركانون هاي اصلي 
و واقع��ي تصميم گيرن��ده براي بهبود نس��بي احوال 
اقتصادي جامعه كدام است؟ كدام يك از هزينه هاي 
غيرضروري يا بي حاصل را ب��راي ايجاد توازن دخل و 

خرج كشور، كاسته و حذف كرده اند؟ 
ب��اور كني��د، تعطيل ي��ا كاه��ش حجم بس��ياري از 
نهادهايي ك��ه از بودجه عمومي كش��ور ي��ا از منابع 
درآمدي خارج از داي��ره محاس��بات عمومي تغذيه 
مي ش��وند، به پايين افتادن عرش به ف��رش نخواهد 

انجاميد. 

بر احوال آن مرد بايد گريست،  كه دخلش بود نوزده، خرج بيست !

احمد   پورنجاتي 

نگاه آخر

نشست روز حركات موزون

نفت را مفروش ديگر خام خام
اين همه سختي و آخر خام خام؟

بر اساس حجم توليدات نفت
شد حقوق من مقرر خام خام

بشكه بشكه مي فروشي نفِت ُمفت
مي رود از دست مان در خام خام

نفت را دري اگر تفتش دهي
مي خورندش مثل جيگر خام خام

نفت مفت
گالري »سالم« نمايشگاه »راديو ملي ايران« 
را با تقدير از امين اهلل رشيدي برگزار مي كند. 
محسن ش��هرنازدار، گردآورنده اين نمايشگاه 
اس��ت و بيش از 55 راديو قديم��ي متعلق به 
هنرمن��دان صاحبن��ام كش��ور، 150 مجله و 
نش��ريه دوران پهلوي مربوط به راديو، بيش از 
400 صفحه گرامافون، ح��دود 200 تصوير و 

سند ديده نش��ده و محرمانه از راديو در دوره 
پهلوي، در اين نمايش��گاه به نمايش گذاشته 
مي ش��وند. همچنين ق��رار اس��ت مهم ترين 
برنامه ه��اي رادي��و مل��ي از س��ال 1319 تا 
1359 پخش ش��ود. اين نمايشگاه روز جمعه 
و در ساعت س��ه بعدازظهر با تقدير از امين اهلل 

رشيدي در گالري سالم، افتتاح مي شود. 

راديو ملي ايران 

مهدي استاد احمد


