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نفتمفت

نفت را مفروش ديگر خامخام

اينهمه سختي و آخر خامخام؟
شد حقوق من مقرر خامخام

بشكهبشكهميفروشي ِ
نفت ُمفت
نفت را دري اگر تفتش دهي

جهان خارج از مرزها
محمود فاضلي

انتقال جسد ديكتاتور

همهچيز براي انتقال جس��د
ژنرال «فرانسيسكو فرانكو»
ديكتاتور س��ابق اس��پانيا از
محل دف��ن فعل��ي در «دره
ش��هدا» در  50كيلومت��ري
ش��مال مادريد كه بعضيها
آن را «دره س��قوط )Valle de Los Caídos -
ميخوانند ،آماده شده است .اين دره يك بناي يادبود
و جاذبه توريستي است كه ياد تمام قربانيان دو طرف
جنگ داخلي در سالهاي  1936و  1939را گرامي
ميدارد.
ژنرال فرانك��و ،ديكتات��وري ب��ود كه بع��د از پايان
جنگهاي داخلي اس��پانيا در اين كش��ور در سال
 1939به قدرت رس��يد و تا زمان مرگش در س��ال
 1975بر اس��پانيا حكومت كرد .پارلمان اسپانيا در
سال گذش��ته طرح انتقال جنازه او و دهها 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
ميخواهد 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
بهمكانمقدسيبرايفاشيستها،ازآنجاانتقالدهد
و نهادها و انجمنهاي برگزاركننده برنامههاي يادبود
ويرانيزمنحلكند.
دولت اسپانيا در حال برنامهريزي براي تبديل مقبره
مذكور است كه ديكتاتور پيش��ين اين كشور آن را
در س��ال  1959افتتاح كرد تا به «مكاني براي اذعان
و يادآوري همه اس��پانياييها» تبدي��ل كند .حزب
محافظهكار 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
ميتواندخاطراتدردناكيرايادآوريكند.
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�لاش دارد پيشنويس
قانوني كه به نام حافظه تاريخي ش��ناخته ميشود
را اصالح كند تا بتواند قربانيان ه��ر دو طرف جنگ
داخلي اسپانيا را به رس��ميت بشناسد .قانون تغيير
نام خيابانها و اماكن عموم��ي مرتبط با دوره فرانكو
در س��ال  2015به 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،رايبهتغييرنامخيابانهاواماكنعموميداد.
بر اس��اس آمارهاي غير رس��مي ،ه��زاران نظامي و
غيرنظامي در جنگ داخلي اس��پانيا از هر دو جبهه
مليگرايان و جمهوريخواهان كشته شدند و پس از
آن نيز دهها هزار نف��ر از مخالفان حكومت فرانكو در
راستاييكپروژهپاكسازيسياسي،كشتهيازنداني
شدند.رژيمفرانكومرتكبمجموعهايازنقضحقوق
بشر عليه ملت اسپانيا ش��د كه از آن با نام «وحشت
س��فيد» ياد ميكنند .پس از چهار ده��ه خفقان و
سركوب ،اسپانيا وارد مرحله گذار به دموكراسي شد.
ي جديدي
سه سال پس از مرگ فرانكو ،قانون اساس 
ي گذاش��ته ش��د كه با راي تقريبا 92
به همهپرس�� 
درصدينظامحكومتياسپانيابهمشروطهسلطنتي
تغييركرد.

ميرود از دستمان در خامخام
ميخورندشمثلجيگرخامخام

حرف تو حرف
سيدمحمدعليابطحي

آييننامه اخالقحرفهايروزنامهاعتمادرادرسايتبخوانيد

گالري «سالم» نمايشگاه «راديو ملي ايران»
را با تقدير از اميناهلل رشيدي برگزار ميكند.
محسن ش��هرنازدار ،گردآورنده اين نمايشگاه
اس��ت و بيش از  ۵۵راديو قديم��ي متعلق به
هنرمن��دان صاحبن��ام كش��ور ۱۵۰ ،مجله و
نش��ريه دوران پهلوي مربوط به راديو ،بيش از
 ۴۰۰صفحه گرامافون ،ح��دود  ۲۰۰تصوير و

سند ديده نش��ده و محرمانه از راديو در دوره
پهلوي ،در اين نمايش��گاه به نمايش گذاشته
ميش��وند .همچنين ق��رار اس��ت مهمترين
برنامهه��اي رادي��و مل��ي از س��ال  1319تا
 1359پخش ش��ود .اين نمايشگاه روز جمعه
و در ساعت س��ه بعدازظهر با تقدير از اميناهلل
رشيدي در گالري سالم ،افتتاح ميشود.

تيتر مصور|فرانسه جام فوتبال را برد ،كرواسي جام قلبها را
اوزون

شناسنامه اصالحات

اصالح��ات را نباي��د ب��ا
شناسنامههاي صادره بيست
سال پيش ديد .اصالحطلبي
كه در ايران آغاز شد ،قرار بود
تفك��رات و نظ��رات متفاوتي
كه جامعه مدن��ي را به وجود
ميآورد مبناي رفتارها باشد و هركس به مردم بيشتر
خدمت كند و به آزاديهاي فردي و اجتماعي احترام
بيش��تري بگذارد .مديران اصالحطلب هم كس��اني
تعريف ميشدند كه زمينههاي اين آزاديها و حقوق
مدني را گسترش بدهند و ش��اغول اصالحطلبي در
اين بود كه چقدر در اين امر موفق بوده است و جامعه
نتيجهكارهايمتفاوتومردممحورآنهاراببيند .البته
مشكالت و واقعيتها هم براي عدم تحقق اصالحات
هميشه بوده است اما كنار آمدن مديران با واقعيتها و
گذردادنمبانياصالحطلبيحتيباحداقلهاازميانه
مشكالت هم جزيي از پروژه موفقيت آنها بوده است.
نكته قابل توجهتري كه از اصالحطلبان  -به خصوص
بعد از مشكالت وفشارهاي دهه اخير  -انتظار ميرود
نقد دروني است .مراقبت از اينكه اصالحطلبي در افراد
نيست.اصالحطلبييكانديشهاياستكهبايدجاري
بماند.بخشيازمديرانكهشناسنامههاياصالحطلبي
دارند ولي مبان��ي را فرام��وش كردهان��د و در مقابل
خيليها هم هستند كه اصال شناسنامه اصالحطلبي
نگرفتهاند اما تفكر اصالحطلبي دارند و به آزاديهاي
جامعه احترام ميگذارند و براي آن تالش ميكنند و
پاسخگويمردمهستند .مثالپيرمديراناصالحطلب
 خانم ابتكار  -كه بيش از  ۱۳س��ال فقط عضو دولتاس��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
كردهاند ،نشنيدهايم و نديدهايم .توييتهاي 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 برجستهترش آذري جهرمي كه ُمهر
اصالحطلبيندارند،بهدليلپاسخگوبودنشانخيلي
عملكرد اصالحطلبانهتر دارند .نق��د داخلي نكردن،
آسيبهمهجناحهايسياسياست.
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متن در حاشيه
كاوهفوالدينسب

صداي خون در آواز تذرو است

جمعه عصر رفتم دي��دن جمال ميرصادقي.
ديدنش هميش��ه برايم طراوت روح اس��ت.
حاال ديگر چند س��الي ميش��ود ك��ه پيرتر
شدن جسمش زيادي به چش��م ميآيد ،اما
هنوز با دلي جوان و روحي پوي��ا و روحيهاي
خس��تگيناپذير كار ميكند .ب��ا وجود همه
نامراديهاوموانع،نهتنهابهكنجعافيتنخزيدهوخودشرابازنشسته
نكرده ،نهتنها به ب��رج عاج نرفته و جالي وطن نك��رده ،كه هنوز هم
هر روز با نظمي دقيق و مثالزدن��ي و -براي جوانترهايي مثل من-
آموزنده ،كارش را ميكن��د؛ كاري كه چيزي جز خدمت به فرهنگ
و ادبيات نيست؛ چه نوشتن داستاني باشد ،چه انجام پژوهشي و چه
تربيتشاگردي.اوحاالدرميانههايهشتادوپنجسالگياستوهربار
كه ميبينمش بيشتر با خودم فكر ميكنم كه ما چقدر قدر او و امثال
او را دانستهايم و چقدر سعي كردهايم 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 ميشوم .پيرمرد ،كه دستي به كمر و دست به زانو،
بهسختي ،نشست روبهرويم 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 كموبيش ورشكس��تهاش ،گفته «عوض طلب سنگيني
كه از من داري ،بي��ا از كتابهايت بردار» و خجالت هم نكش��يد .از
ناشر ديگري بگويد كه گفته «كتابتون را فرستادم ارشاد ،حضرت
استاد»وبعدگندشدرآمدهدروغگفتهيا-دربهترينحالت-بينظم
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 ميخورند و اين تازه غير از كتابهايش
اس��ت كه مهر «غيرقابلچاپ» خوردهاند يا آنقدر اصالحيه بهشان
دادهاند كه خودش ترجيح داده فعال توي كشو نگهشان دارد؛ تا شايد
وقتي ديگر .نميدانم ،خيل��ي از آنهايي كه در قب��ال بزرگاني مثل
ميرصادقيدستشانبهراحتيرويعبارت«غيرقابلچاپ»ميرود
يا دس��تور حذف اين كلمه و آن پاراگراف و اين فصل و آن داستان را
ميدهند،انگارحواسشاننيستكهخيليقبلترازآنكهحتينطفه
آنها شكل گرفته باشد ،ميرصادقي و ميرصادقيها خادمان تمدن و
فرهنگ و هنر و ادبيات اين مملكت بودهاند .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
نمايشهانيست.راهتكريمبزرگانيمثلميرصادقيمشخصاست.

نگاه آخر

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

از اين ركتر و بيرودربايستيتر؟
ت��ازه ،برخ��ورد بس��يار عاطفي
و مهربانان��هاي ك��رده جن��اب
س��عدي ب��ا س��وژه م��ورد نظر
وگرنه چه بس��ا شايس��تهتر بود
كه ميگف��ت :م��ر آن م��رد را
احمد پورنجاتي
چ��اره چيس��ت؟ ك��ه ! ...جايي
كه حس��اب سرانگش��تي يك نوجوانكم تجربه هم
اين را ب��ه صرافت درمييابد كه هرك��س بايد در حد
و قواره موجودياش 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��ادبازيهاي قمپزمابانه در
هزينه كردنه��اي گوناگون دس��تگاهها و نهادهاي
پرش��مار و موازيكار و هر روز فربهتر از پيش شونده
كشوري و لش��كري و س��اقدوشهاي پيرامون آنان
دارد .سالهاست كه س��خن از ضرورت رژيم الغري
كالبد چاق و ب��د قواره دول��ت (بخواني��د :مجموعه
دستگاههاي حاكميتي) در ميان اس��ت اما صد گرم
كاه��ش وزن ،پيش��كش ،گندهتر هم ش��دهاند! چه
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پرونده جامجهاني  2018بس��ته ش��د و اهالي توييتر
فارسي به همين مناسبت ،هش��تگ «جام -جهاني» را
داغ كردند .يكشنبه ش��ب و بعد از برد تيمملي فوتبال
فرانسه تا عصر روز دوشنبه ،بحثها درباره جامجهاني
روسيه ادامه داشت و توييتها درباره اين جام ،زياد شد.
آنچه ميخوانيد مجموعهاي از اين نوشتههاست كه در
هشتگ «جام_جهاني» ديده شد:
«جامجهاني با همه خوب و بدش تموم ش��د ،اميدوارم
مزهپروني درباره اسپانيايي حرف زدن سعيد عزت اللهي
هم تموم شه»« ،پوتين با گرفتن چتر باال سرش در برابر
ش رو نشون داد؛ خودخواه»،
چشم جهانيان خود واقعي 
«هوشنگ گلمكاني نوشت :حسرت بزرگ من داشتن
يك زندگي طبيعي اس��ت .همانطور ك��ه اغلب مردم
دنيا زندگ��ي ميكنند .ما درگير حاش��يههاي بيهوده،
ن ما
س��خيف و نازل ،عمر تل��ف ميكني��م و روح و روا 
فرسوده ميش��ود»« ،امباپه تو  19سالگي جام جهاني
گرفت ،من در آغاز ميانسالي نشستم تو خونه و منتظر
آپديت تازه فيفا»«،انقدر كه رييسجمهور كرواس��ي
تو اين جام معروف ش��د ،بازيكنانش نشدن»« ،يه پسر
 17ساله تو خندوانه اس��تندآپ كمدي اجرا ميكنه و
همزمان يه پسر  19س��اله تو فينال جامجهاني فيكس
بازي ميكنه .منم س��عي ميكنم در حالي كه رو مبل
نشستم و تماشاش��ون ميكنم با دوتا انگشت پا كاسه
تخمه رو از روي ميز بردارم»« ،بعد از قهرماني فرانس��ه
ت��و جامجهاني مردمش��ون طي يك مراس��م پايكوبي
متمدنان��ه  845ماش��ين رو آتي��ش زدن و مغازهها رو

هزينههاي گزاف ريال��ي و ارزي ،داخل��ي و خارجي
كه با عنوانهاي دهانپركن اما ي��ا بيحاصل يا فاقد
اولويت كه بر خزانه كشور تحميل شده و ميشود .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 نگاهها به س��وي همان
كانونهاي عمده اقتصاد كشور باشد.
سياس��تگذاري را آنجا ميكنند ،تغيير سياس��تها
را آنجا ميدهند ،تش��خيص اولويته��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 فرصتطلب 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 ميتواند 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

#جام_جهاني

غارت ك��ردن ...ب��از خدا رح��م كرد قهرمان ش��دن»،
«حاال كه ناراحتين جامجهاني تموم ش��د ،درخواست
ويآر كنيم»« ،هر جامجهاني كه تموم ميش��ه به اين
فكر ميكنم كه جام بعدي هس��تيم؟ كجاييم؟ در چه
ش��رايطي؟»« ،ميگن پرس��پوليس بهخاطر قهرماني
فرانس��ه ميخواد يه س��تاره ديگه رو لباس��ش بزنه»،
«پوتين :روسيه از  25ميليون حمله سايبري مرتبط با
جامجهاني جلوگيري ك��رد»« ،كاش جامجهاني تموم
نميشد و همينجوري حواس��مون پرت بود از قيمت
دالر ،سكه ،بيماري و« ،»...هرچي سعي ميكنم بازهم
نميتونم ب��ه جامجهاني و فوتبال فكر نكنم .حواش��ي
فوتبال بيش��تر از خودش ،ذهن��م رو درگير ميكنه»،
«چه تيم شايس��تهاي ه��م قهرمان جام ش��د؛ نه آقاي
گل داره ،نه بهتري��ن بازيكن و نه دروازهب��ان جام رو»،
«خدا رو ش��كر جامجهاني تموم ش��د و از االن ديگه با
خيال راحت ميتونين تمام روز ب��رق رو قطع كنين»،
«دو حرف متف��اوت از اين جام ...س��ردار آزمون :وقتي
همه با خانوادهها در تعطيالت هستند ،ما با تمام وجود
بازي ميكنيم .كيلين امباپه :تمام درآمدم از مسابقات
جامجهاني رو به خيريه اهدا ميكن��م چون براي بازي
كردن ب��راي وطنت نبايد پول بگي��ري»«،جامجهاني
عجيبي بود ،هيچ تي��م بزرگي به خط آخر نرس��يد»،
«جامجهاني تمدي��د نميش��ه؟»« ،جامجهاني عزيز،
ميشه بفرمايي حاال كه ما رو معتاد كردي ،براي ادامه
تابس��تان چيكار بايد بكني��م؟» و «اولي��ن روز بعد از
جامجهاني...تلخ».

كافي سوراخ و دررو براي پشتك واروي غلط اندازي و
ماهيگيري از آب گلآلود موجود است.
اما در اين مجال نه پاي بح��ث و تحليل اقتصادي در
ميان است و نه داعيه نس��خهپيچي براي درد مزمن و
توانفرسايي كه ساليان اس��ت گريبان اقتصاد كشور
م��ا را گرفت��ه و عجيب اينك��ه ريش��هها و علتهاي
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 بخشهاي
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 بانكها ،بانكها
به بانك مرك��زي ،بيمهها به مراك��ز خدماتي ،دولت
به صندوقه��اي رف��اه و بازنشس��تگي ،كارفرمايان
بخش عمومي (دولتي و ش��به دولتي و شهرداريها)
به پيمان��كاران كل چه در بخشه��اي عمومي و چه
به پيمان��كاران كوچكتر بخش خصوص��ي و از همه
رقت بارتر و تاسفانگيزتر ،معوقات حقوق و دستمزد
كارگران و كارمندان در بخشهاي گوناگون! با دريغ

و درد ميگويم كه بازده��ي ناچيز و بهرهوري پايين و
مناسبات آلوده به فس��اد و خدايگاني حضرت رانت،
چيزهاي پ��س و پنهان��ي در اقتصاد ما نيس��تند كه
يادآوريشان شگفتي كسي را برانگيزد.
اما چيزي كه تاكنون ش��اهد بودهايم و داغ هر ايراني
را ت��ازه ميكن��د ،ادامه گش��اد ب��ازي در هزينهها يا
بيتدبي��ري و بيخيال��ي در اولويتهاس��ت .انتظار
نابج��ا و زيادهخواهانهاي نيس��ت اگر اف��كار عمومي
بخواهن��د بدانند كه :منابع درآمدي كش��ور ،در همه
بخشه��اي حاكميتي ،مص��روف چ��ه هزينههايي
ميش��ود؟ اولويتهاي م��ورد نظركانونهاي اصلي
و واقع��ي تصميمگيرن��ده براي بهبود نس��بي احوال
اقتصادي جامعه كدام است؟ كدام يك از هزينههاي
غيرضروري يا بيحاصل را ب��راي ايجاد توازن دخل و
خرج كشور ،كاسته و حذف كردهاند؟
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
ميش��وند ،به پايين افتادن عرش به ف��رش نخواهد
انجاميد.

عكسنوشت

عليرضا بيرانوند ،يكشنبه ش��ب به برج ميالد رفت تا فينال جامجهاني روس��يه را با كودكان كار كورههاي آجرپزي تماشا كند .دروازهبان
تيمملي ايران كه روزگاري شبيه اين كودكان زندگي سختي داشته ،همراه اين بچهها شد تا در يك مراسم سرگرمكننده و جذاب ،فينال
جامجهاني را ببينند و با بيرانوند س��لفيهاي يادگاري بگيرند .خبرگزاري مهر مجموعه عكس��ي از اين مراس��م منتشر كرد و عكسي كه
ميبينيد از اين مجموعه انتخاب شده است.
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كرگدننامه
سيدعليميرفتاح

آينه ناكارآمدي

رقباي دولت اصرار دارند به هر زور و ضربي هس��ت
ثابت كنند ك��ه دولت نميتواند ،زورش نميرس��د،
از درون دچار تشتت و اش��كال است و عبور از بحران
با مديران بيحال و خسته و غيرانقالبي و دردناآشنا
ناممكن اس��ت .آنها حتي دنبال خبرها و نكتههايي
ميگردند تا بهواسطهش��ان حرف خود را بر كرسي
بنشانند كه مقامات عاليه كش��ور هم اطميناني به
دولت فعلي ندارند و دلش��ان نميآيد كارها را تمام
و كمال به كابين��ه دوازدهم واگذارند .اگر ش��ما هم
مثل من هر روز روزنامههاي منتقد دولت را بخوانيد
منظورم را بهتر ملتفت ميش��ويد .آنه��ا بياعتنا به
ش��رايط بينالمللي هر روز براي كابينه شمش��ير از
رو ميبندن��د و نقطهضعفهايش را در ب��وق و كرنا
ميكنند .تلويزيون هم تا حدود بسياري با منتقدان
همموضع اس��ت و تصويري ك��ه از دول��ت به مردم
نش��ان ميدهد تصوير دولت��ي نه چن��دان كارآمد
اس��ت .البته هيچكدام از اين روزنامهها تيراژ بااليي
ندارند ،مردم هم آنها را نميخوانن��د .تلويزيون هم
در ساليان اخير عمده مش��تريهاي خود را از دست
ف بدان معنا نيست كه تخريب
داده است .اما اين حر 
دولت تاثي��ري در ذهن مردم نميگ��ذارد .خوشتر
آن باشد كه سر دلبران گفت ه آيد در حديث ديگران.
گاهي اين نقدها و بيان ناكارآمديها در رس��انهها و
كانالهايي بازتاب پيدا ميكند كه منتقدان داخلي
به گردشان هم نميرس��ند .مردم رسانههاي منتقد
را نميخوانند اما در عوض پس��تهاي تلگرامياي
را ميخوانن��د و عكسه��ا و خبرهاي��ي را براي هم
س��ند و ريس��يو ميكنند ك��ه صدت��اي داخليها
نفوذ كالم دارند .آنها راست و دروغ را پشت هم رديف
ميكنند و بيس��ت و چهار ساعته بر س��ر مردمشان
ميريزند .مردم ،تلويزيون خودمان را كمتر ميبينند
اما در ع��وض تلويزيونهايي ميبينند ك��ه به قول
شاعر «مي غالم اس��ت آن را» .چيزهايي ميبينند و
ميشنوند كه نقدهاي تلويزيون در برابرش حمايت
همهجانبه است .آنها دنبال يك چيز بيشتر نيستند
و يك حرف را بيش��تر نميخواهند در ذهن و ضمير
مخاطب بنش��انند« :ناكارآمدي» .كافي اس��ت يك
هفته ،حتي بيست و چهار س��اعت پاي شبكههاي
ماهوارهاي بنشينيد ،همچنين اطالعات و اخبار خود
را از كانالهاي تلگرامي دريافت كنيد تا خواس��ته و
ناخواس��ته ناكارآمدي نظام در ذهنت��ان تبديل به
يك امر محرز ش��ود .بعضيها فكر ميكنند خيلي
سفت و سختند و به راحتي تحت تاثير رسانهها قرار
نميگيرند .هيچكس خودش را عامي نميپندارد و
غالبافكرميكننددرزمرهخواصندوبرآنهاالزماست
تا همه صداها را بشنوند و بيترس از اينكه تحت تاثير
قرار بگيرند ،حتي پاي صحبت معاندان بنش��ينند.
من نميگويم ننشينند .امروز نميتوان كسي را منع
كرد هين كه مبين ،هان كه مپرس .اما واقعيت اين
است كه زور رس��انههاي مورد نظر زياد است و مردم
همخواستهونخواستهتحتتاثيرشانقرارميگيرند
و مش��تري ثابتش��ان ميش��وند .حتي بزرگان و
پا به سن گذاش��تهها و مس��ووالن هم اگر زياد پاي
ماهواره بنشينند و بيش از حد با گوشي موبايلشان
ور بروند خيلي زود متاثر ميش��وند و «ناكارآمدي»
را به عنوان يك امر بديهي ميپذيرند .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 دستتان بيايد كه نفوذ پيام رسانههاي
مورد نظر تا كجاست .كافي است شما بپذيريد و در
درونتان بنش��يند كه مس��ووالن نميتوانند 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
نميرسد .خوب ،طبيعي است كه پشتبند اين تلقي
دس��ت و دلتان به كار ن��رود و راهحلها به عقلتان
نرسد ،راهحل مسووالن را هم جدي نگيريد .هركس
س��راغ س��ناريوي ناكارآمدي رفته بيشك باهوش
بوده و از قدرت تلقين آگاهي داش��ته .از من بپرسيد
البته ميگوي��م اس��راييليها اين س��ناريو را دنبال
كردهاند .خاطرتان باشد چند وقت پيش هم يكي از
سخنرانيهاي نتانياهو منتشر شد كه به امريكاييها
ميگفت اي��ران و عراق متفاوتند و هم��ان كاري كه
امريكا با ع��راق كرد نميتوان��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 ميشناخته .او گفت بايد مردم
را به مسووالن كشور بياعتماد كنيم و عموم مردم را
به اينجا برسانيم كه فكر كنند بيش از مسووالنشان
ميفهمند .مردم ما كال كمي تا قس��متي اينطوري
هس��تند .كافي اس��ت دوتا روزنامه ورزشي بخوانند
و چهارتا اسم فوتباليس��ت ياد بگيرند ،خيلي سريع
و صريح ك��يروش را به نادان��ي و بيبرنامگي متهم
ميكنند و ش��وخي و ج��دي از او رو برميگردانند.
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
مملكتكه دست اينهاست...
اينمملكترايكهفتهدستمنبدهيدتاگلوبلبل
تحويلتان ده��م ...اين حرفها 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 نهتنها از پس
حل و فصل مش��كالتمان برنميآييم بلكه شبيه
ديوانههابهآينهناكارآمديخيرهميشويمو...

