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منصفانه نقد کن .کدام نظام وکدام دولت اســت که قابل نقد
نباشد؟ آن دوره گذشت که میرفتیم رأی میدادیم و تا  4سال
بعــد غر میزدیم .رأی دادن مســئولیت اســت .بــه این دولت
رأی دادهای ،مســئولیتش را هــم بپذیر؛ با نقد بــا تحلیل ،نه با
ناامیــدی و غرزدن .به اندازه کافی غرزن داریم از اســتکان نیوز
تا کفگیر نیوز و آبکش نیوز...
نشســتم و پیــش خــودم حســاب کــردم ببینم قضیــه چند
چنــد اســت؟ دارد  4ســال تمــام میشــود کــه بهعنــوان یــک
روزنامــه نــگار اجتماعــی  -فرهنگــی ،دســت روی هر آســیبی
کــه میگذارم ،ته آن بــای بای دولت مهــرورزی را میبینم و با

دو؛ کار فرهنگــی بــه چنــان اعتالیــی رســیده بــود کــه
پربازدیدکنندهترین سایتها ،ســایتهای متعدد کتابهای
ممنوعه بود .رونقی گرفته بود کتاب غیر مجاز و کتاب ممنوعه
و ســایتهای برانــداز و برنامههای سیاســی ماهــواره ای .یکی
توگو با خبرگــزاری مهر گفته
از ســکان داران این حــوزه در گف 
بــود فرصت مطالعــه ندارد و تــا به حال ســینما نرفتــه و تئاتر
ندیده و موســیقی هم گوش نکــرده .بعدها معلوم شــد اصالً
تفاوت ارکســتر ســمفونیک تهران را با ارکســتر ملی نمیداند
و فکر میکند ســیمین دانشــور همان ســیمین بهبهانی است.
حاال کدام یک شاعر اســت و کدام نویسنده مهم نیست .مهم

خــودم فکر میکنم این دولت چقدر نجیب اســت که یکســره
توی چشممان نمیکند ،فالن جا چه بود و حاال با همه تنگناها
و چوب الی چرخ گذاشــتنها چه شــده .خیلیهــا را هم مردم
خبر ندارند .همین اندازه میدانیم که شــوخی شوخی داشت
جنگ میشــد و یک نصف قطعنامه دیگر مانده بود که تجاوز
هر کس و ناکسی را مشروعترین کار جهان تلقی کنند .شهروند
مظلوم ایرانی نمیتوانست بیدردسر تا قفقاز برود و برگردد،
اال تاجــران تحریم که ســرمایه کشــور را به خاطر چنــد کامیون
دان مــرغ به بــاد دادند .دان مــرغ را که یادتان هســت؟ قضیه
مــال نیم قرن پیش نیســت ،همین  4ســال قبل بــود .بگذارید
یکی یکی بگویم:
یــک؛ ســازمان میــراث فرهنگــی بــه حــال و روزی افتــاده
بــود کــه بایــد از نــو تأســیس میشــد .بایــد میگشــتند ببیننــد
ســندهای تاریخــی که بــار کامیونهــا کردهاند ،تــوی زیرزمین
کدام هتل اصفهان خالی شــده؟ طرف معلم خصوصی زبان
انگلیســیاش را بــا مــدرک لیســانس مســئول ســازمان به آن
عریــض و طویلی کــرده بود و یــک کاخ موزه هم بــرای زندگی
دو دســتی تقدیمــش بــود .خانــم مســئول هــم در نخســتین
گفتوگــوی رســانه ایاش فرمــوده بــود کــه مدیریــت میراث
فرهنگی ،تخصص خاصی نمیخواهد.
مــوزه دوران اســامی مــوزه ملی ایــران را یک قفــل بزرگ
زده بودنــد و خالص .طوری که دولت یازدهم بعد از تأســیس
دوبــاره ســازمان میــراث فرهنگی ناچار شــد مثــل افتتاح یک
طــرح ،مراســم بگیــرد و قفــل را بشــکند .خبرنگارانی کــه انبار
موزه را دیده بودند ،میگفتند بیشــتر به یک موزائیک فروشی
شباهت دارد تا انبار یک موزه .خوشمزهتر از همه اینکه یکی از
زعمای همین قوم در پاســخ به خبرنگاری که پرسیده بود چرا
در مقابل غارت میراث فرهنگی ایران توســط کشورهای دور و
اطراف کاری نمیکنید ،گفته بودند« :آدم نباید بخیل باشد».
آخر بلند نظری و مناعت طبع تا این حد؟

از نفت همین را
میدانیم که نه
میتوانستیم بفروشیم،
نه اگر میفروختیم پولی
در کار بود .این را هم
میدانیم که مدیرانی
بینالمللی در این
عرصه داشتیم که
سخنرانی انگلیسیشان
را به فارسی مینوشتند و
اسباب تفریح رسانههای
جهان را فراهم
میکردند

ایــن اســت کــه هیــچ
کدامشــان آن طــور که
میگوینــد آدم خوبــی
نیســتند .امــروز یــک
کتاب مجــوز میگرفت
و چــاپ میشــد و
میریختنــد
فــردا
تــوی کتابفروشــیها و
جمعــش میکردنــد
کــه ســرمان کاله رفته و
نگو از آن کتابها بوده.
همین چاپ کردنها و
جمــع کردنهــا چیزی
نمانده بــود در یکی دو
شــهر بلوایی شود از آن
بلواها.
ســه؛ وضع آب را که
بهتــر از مــن میدانید.
سیاســت ،سیاســت
مهــرورزی بــود و بایــد
بــه ســر و روی همــه دســت نوازشــی کشــیده میشــد .هرکس
نامهای میبرد که دولت مســتکبرین اصالحات و ســازندگی،
اجــازه نمــیداد تــوی چهــار دیــواری و اختیــاری خــودم چــاه
بزنــم ،میگفتند برو بزن ،به کســی چه مربــوط؟ پسانداز آب
 30ســال را  8ســاله مصرف کردیم و خربزه شــیرین و هندوانه
کاشــتیم .بعد هم در آن گیر و دار تحریــم ،هزار جا را دور زدیم
که یواشــکی ،گنــدم وارد کنیــم .هنر میخواهد آب  30ســال را
یکجا مصرف کنی و ســالی  4میلیون تن هم گندم بخری .بعد
بروی با کوروش عکس یادگاری بگیری که تا من هستم نگران
مملکت نباشید.

چهــار؛ از نفــت همیــن را میدانیــم کــه نــه میتوانســتیم
بفروشــیم ،نــه اگــر میفروختیــم پولــی در کار بود .ایــن را هم
میدانیــم که مدیرانــی بینالمللی در این عرصه داشــتیم که
ســخنرانی انگلیسیشــان را بــه فارســی مینوشــتند و اســباب
تفریح رسانههای جهان را فراهم میکردند .حال حسابش را
بکنید با این سطح از سواد ،چقدر خرابی میتواند به بار بیاید.
جالب اینکه رســانههای طرفدار چنین مدیریتی که هزار و یک
همدلــی با چنین شــخصیتهایی دارند ،هر مدیــر الیقی را به
تمســخر «ژنــرال» مینامند .گویــی در قاموس این رســانهها،
ســواد ،شــخصیت ،تجربــه و حتــی خوشپوشــی ،نخســتین
نشانههای خیانت به کشور است.
پنج؛ چند ســال پیش یکی از همکارانــم در همین تحریریه
ایران ســرطان گرفت و خوشــبختانه توانســت دو بار بخوبی از
پــس این بیماری ســخت بربیاید .یادم هســت هر بــار که برای
تزریــق دارو بــه بیمارســتان میرفــت ،ســاعتها بیهــوش
میشــد و درد میکشــید .میگفتنــد داروی خــوب نیســت و
همیــن هم که هســت ،کمتریــن عوارضــش بیهوشــی و درد
کشــیدن اســت .حاال پدر خود من به همین بیماری مبتالست
و نــه او و نــه هیــچ یــک از بیمــاران بیشــماری کــه دیــدهام نه
درد میکشــند و نــه با هــر تزریق ســاعتها از هــوش میروند.
همیــن چنــد وقــت پیــش فهمیــدم دکتــر  3بــار دارویــش را
عــوض کــرده بیآنکــه الزم باشــد مــا را در جریــان بگــذارد.
نــه مثــل خانــواده آن همــکار مجبــور شــدیم ،خانــه را حــراج
کنیــم و پــول بفرســتیم از آلمان و ســوئد و نروژ برایمــان دارو
بفرســتند و نه حتی یــک بار تــوی داروخانهها ســرگردان تهیه
دارو بودهایم.
یادمان نرود زنان باردار کف بیمارســتان دراز میکشیدند و
وضع حمل میکردند .یادمان نرود تهیه دارو چه فالکتی بود.
یادمان نــرود بیماران را پرت میکردند تــوی چمنهای دور و
بر که یا پول یا برو بمیر.
شــش؛ میتوانیــم تــا فــردا همیــن موقــع بنشــینیم و یکی
یکــی بگوییــم گردشــگری چــه بــود و چه شــد ،هوای مســموم
آلــوده بــه بنزن چــه بــود و چه شــد ،روغــن ســرطان زای پالم
چقــدر وارد میشــد و چقــدر شــده ،ســرعت اینترنــت چقــدر
بــود و چقــدر شــده ،میــزان فیلترهــا و ...در ذهــن هــر کــدام
از مــا تکههایــی از ایــن پــازل بــزرگ هســت ،امــا احســاس
میکنــم بیــش از اینهــا بایــد روی دو چیــز تأکید کــرد؛ جامعه
مــا چقــدر اخالقی بــود و حــاال چقــدر اخالقی اســت؟ جامعه
ایرانــی تــا چه انــدازه مأیــوس بــود و حاال چــه انــدازه مأیوس
یا امیدوار است؟
آنقدرها زمان نگذشــته که از یاد برده باشیم جامعه ایرانی
تــا چه حد تحت فشــار بود؛ فشــار و توهیــن و تحقیــر از خارج و
دقیقاً فشــار و توهین و تحقیر از داخل .این همه ســبب میشد
رفتارهــای آنارشــی ،درخــود فرورفتن ،یــأس و ناامیدی و فکر
خروج از کشــور در میان اقشــار مختلف موج بزنــد .کار تا حدی
باال گرفته بود که یکی از کارگردانان بنام کشور در جشن پیروزی
روحانی خطاب به جمع گفت« :ما قرار گذاشــته بودیم که اگر
روحانی رأی نیاورد و رویه گذشــته ادامه پیدا کرد ،همه از کشور
خارج شویم .همچنان که تا حاال خیلیها رفتند ».ناامیدی حد
و مرز نداشــت؛ یکی به بهانه تحصیل ،خارج میشــد که الاقل
مدتــی دور بماند و یکی همه پلها را خــراب میکرد که بتواند
آنجا موقعیتی دست و پا کند .تب فرار و تب رهایی فراگیر بود.
ایــن مربوط به آنهایی اســت که میدانســتند دقیقــاً چه بالیی
سرشــان آمده و کار مملکت تا چه پایه خراب است .آنهایی که
به این درجه از خودآگاهی نرسیده بودند ،با رفتارهای آنارشی
دق دلشــان را خالی میکردند .ســری بزنید به آمار نزاعهای
خیابانی و دعواهای خانوادگی و میزان تخریب اموال عمومی
یا برگردید به تجربههای زیســته شخصی خودتان از آرامش و
ناآرامی عابران پیاده روها و مسافران اتوبوس و مترو.
همــه اینهــا یــک طــرف ،ســویه دیگــر موضــوع اینکــه مــا
بهعنــوان جامعــه ایرانــی ،در مقایســه بــا بســیاری جوامــع
دیگــر ،آنقــدر لیاقــت و شایســتگی داریــم که بــه آنچــه اکنون
قناعــت کــرده ایــم ،حداقلتــر از حداقــل اســت .امــا همیــن
را هــم قــدر میدانیــم و صبــوری میکنیــم تــا قطــاری کــه بــه
تازگــی روی ریل افتاده ســرعت بگیرد .ما از انقالب مشــروطه
تاکنــون در تــب آزادی و قانون مــداری ،ســوختهایم و صبوری
کردهایــم .الزم باشــد یکصــد و ده ســال دیگــر هــم صبــوری
خواهیم کرد.

