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آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

در حوالي ادبيات جهان؛ خارج از مرزها شليك از فاصله نزديك 
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نگاه آخر
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هشتگ روز

دو س��ه شبي هس��ت كه 
از س��ر اتف��اق تلويزي��ون 
مي بينم. پريشب ها داشتم 
فكر مي كردم كه تلويزيون 
گاه گ��داري برنامه ه��اي 
خوب هم مي سازد اما چرا 
كس��ي ب��ه آن برنامه هاي 
خوب توجهي نمي كند؟ جواب س��والم را پريشب 
گرفت��م. يك��ي دو برنامه مناس��بتي در س��الگرد 
درگذشت آقاي هاشمي رفسنجاني كافي بود تا به 
اين نتيجه برسم كه تلويزيون درست بشو نيست كه 
نيس��ت. بله، خوب مي دانم كه يكي دو برنامه براي 
قضاوت درباره تلويزيون كافي نيست اما يادمان نرود 
رس��انه اي كه عنوان ملي را با خود يدك مي كشد 
و مدعي فراجناحي بودن اس��ت اتفاق��ا در چنين 
هنگامه هايي بايد اثبات توانمندي و حقانيت كند. 
هيچ كس ساختن دو س��ه برنامه خوب تخصصي 
را در ش��بكه چهار تلويزيون به حس��اب كارآمدي 
تلويزيون نمي گذارد. تلويزيوني ك��ه از بيت المال 
ارتزاق مي كند و خود را رس��انه اي مردمي مي داند 
اول از همه بايد در مناسبات ملي و مذهبي خود را 
اثبات كند. در سوگ و شادي مردمان شريك باشد. 
چهره هاي محبوب مردمي را حرمت بگ��ذارد و از 
كنار چهره هايي كه مردم دوست نمي دارند دست 
كم با احتياط رد ش��ود. اين يك��ي دو برنامه اي كه 
من به مناسبت درگذشت آقاي هاشمي ديدم آن 
قدر محافظه كارانه و باري به هرجهت بود كه هيچ 
ش��وق و ذوقي را در مخاطب برنمي انگيخت. خب، 
رسانه اي كه نتواند در سالگرد هاشمي رفسنجاني 
حق مطلب را ادا كند چگونه مي تواند مرجعي باشد 
براي ش��ناخت في المثل دوره پهلوي؟ و اصال چرا 
مخاطب نسل جديد كه تا چشم باز كرده با ماهواره 
و اينترنت مواجه ش��ده بايد روايت هاي خش��ك و 
جهت دار آشكار و تو ذوق زن تلويزيون را بپذيرد اما 
با روايت هاي زيركانه و جذاب شبكه هاي آن ور آبي 

زاويه پيدا كند؟
بيچاره آنها كه در اين وانفسا بي اعتنا به ندانم كاري ها 
و ش��ايد دانم كاري هاي تلويزيون، كار خودشان را 

مي كنند و بار خودشان را مي برند. 

بعضي چيزها هيچ وقت قديمي نمي شوند، نه گذر زمان 
مي تواند در جايگاه شان دست داش��ته باشد و نه تغيير 
نسل ها. »امتحان« يكي از آنهاست؛ اگر پاي صحبت هاي 
دانشجويان دهه 50 بنش��ينيد همان اندازه از شب هاي 
دلهره آور امتح��ان و چالش ه��اي آن دوران حرف دارند 
كه دهه هفتادي ها. تنها فرق ممكن شايد اين باشد كه 
آن روزها توييتري وجود نداش��ت ك��ه دانش آموزان و 
دانش��جويان بتوانند خاطرات دوران امتحانات  را با هم 
به اش��تراك بگذارند و حاال به لطف توييتر، دلهره هاي 
امتحاني ش��ان را با هش��تگ »امتحان« دست به دست 
مي چرخانند؛ كاربري توييت كرده: »ديدين در طول ترم 
كه درس مي خونين شب امتحان چقدر راحتين؟ منم 
نديدم!«، كاربر ديگري نوشته: »منبع امتحان يك كتابه 
كه از اون كتاب فقط يك نس��خه تو كتابخونه دانشگاه 

هست، همون يك نسخه رو هم اس��تاد برده سوال ازش 
در بياره، سگ بخوره منو خالص شم«، كاربري نوشته: 
»امتحان رو جوري دادم كه در عي��ن حال هم مي تونم 
20 بگيرم هم 10! يعني كامال به اين بس��تگي داره كه 
استاد روز خوبي رو گذرونده يا نه.«، كاربر ديگري توييت 
كرده: »حس��اب كردم اگر امتحان فردا رو 27 بشم، اين 
ترم مشروط نمي شم«، كاربري نوشته: »زيگموند فرويد 
هم روزهاي بارون��ي مي خوابيد، اون وق��ت من بايد برم 
امتحان بدم. اصال حق با اينشتين بود كه ترك تحصيل 
ك��رد و روي آورد به اختراعات«، كارب��ر ديگري توييت 
كرده: »كاش االن يه بزغاله تو روس��تاي دورافتاده بودم 
ولي دغدغه درس و امتحان نداشتم« و در نهايت كاربري 
در اوج استيصال نوش��ته: »كاش يه اس��تاد بسازن كه 

هيچ وقت امتحان نگيره.«

بي ش��ك ايران كش��وري با 
گردش��گري  جاذبه ه��اي 
متنوع است و اگرچه به لحاظ 
جاذبه هاي توريستي در ميان 
10 كش��ور برتر جه��ان قرار 
دارد اما به لحاظ بهره برداري 
از اين جاذبه ه��ا در رده هاي 
آخر جدول است. اين در حالي اس��ت كه قرار است 
در چشم انداز 20 ساله كشور دو درصد از گردشگران 
بين المللي جذب ايران شوند. سهم ايران در شرايط 

كنوني از بازار گردشگري، پنج صدم درصد است. 
در دو سال گذشته، صنعت گردش��گري ايران جان 
تازه اي گرفته و شاهد افزايش چشم گير گردشگران 
خارجي و رش��د 10 درصدي صنعت گردش��گري 
بوديم. ب��ه روايت آمار ايران در س��ال 2015 پذيراي 
حدود 5/5 ميليون گردشگر خارجي بوده و به دنبال 
افزايش ش��مار گردش��گران خارج��ي، درآمدهاي 
صنعت گردشگري ايران نيز رشد قابل توجهي داشته 
است. س��طح درآمدهاي گردش��گري ايران معادل 
يك سوم درآمدهاي نفتي است. با وجود رشد صنعت 
توريسم و گردشگري طي 2 سال اخير در ايران، شمار 
گردشگران خارجي هنوز كمتر از 0/4 درصد شمار 
گردشگران در جهان اس��ت. همچنين در آمد ايران 
از توريس��م و گردش��گري از 0/5 درصد كل درآمد 
جهاني گردشگري تجاوز نمي كند. نگاهي به صنعت 
توريسم در دو كشور فرانسه و اسپانيا مي تواند نشانه 
فاصله عميق ما با صنعت جهانگردي با ديگر كشورها 
باشد. فرانسه در سال 2017 پذيراي 89 ميليون نفر 
توريست بوده  و در اس��پانيا هم روند رو به رشد ورود 
گردشگران خارجي ادامه دارد. طبق اعالم موسسه 
ملي آمار اسپانيا، اين كشور در 11 ماه اول سال 2017  
پذيراي 77 ميليون و 800 هزار گردش��گر خارجي 
بوده كه  2 ميليون و 200 هزار نفر بيشتر از آمار  سال 
2016 اس��ت. به اين ترتيب اسپانيا مي تواندجايگاه 
دوم جهان��ي  را ك��ه در اختيار امريكا اس��ت به خود 
اختصاص دهد. در آمار سال گذشته امريكا با  پذيرش 
76 ميليون گردشگر خارجي در جايگاه دوم و اسپانيا 

در جايگاه سوم جهاني قرار گرفته اند. 

»توطئه اي كه علي��ه ماريان راه افت��اده بود 
ظاهرا بايد بي وقف��ه ادامه پي��دا مي كرد، اما 
پس از مدت��ي عالئم سس��تي در آن پديدار 
گش��ت. حس مي ش��د كه بدي براي تداوم 
پيشرفت خود به محركي تازه نياز دارد. فكر 
مي كرديم حاال ك��ه به هدف خود رس��يده 
اس��ت نياز دارد نفس��ي تازه كند. اما اشتباه 
مي كرديم. پس از وقفه اي كوت��اه، زماني كه به نظر مي رس��يد اين 
موضوع براي هميشه ساكت شده است، شكايت نامه اي به دست مدير 
رسيد، شكايت نامه اي بس��يار جدي كه پدر و مادر نورا نوشته بودند. 
غيرمنتظره بود، چون آنها تا آن موقع خ��ود را از تمام ماجرا دور نگه 
داشته بودند؛ نه اينكه به ايش��ان اطالع نداده باشند، اما همانطور كه 
نورا به دوستانش گفته بود، با رفتاري كه دخترشان با ماريان داشت 
موافق نبودند و حتي سماجت بي دليلش را نكوهيده بودند. « رمان 
مهتاب نوشته اس��ماعيل كاداره با ترجمه محمود گودرزي در نشر 
چترنگ منتشر شده است. گودرزي عقاب اين نويسنده را هم ترجمه 
كرده كه در انتشارات مرواريد منتش��ر شده است. »آنجا در پايتخت 
آدم هايي هستند كه دست به حماقت هايي مي زنند و بعد مي پرسند 
چه باليي سرشان آمده است. چرا و چطور اخراج شان كرده اند. همه 
مسير سقوط را مي دانند. از باال به پايين، و نه برعكس. هر چيزي كه 
بيفتد، از باال مي آيد. فقط ارواح مردگانند كه باال مي روند…آنهايي 
كه در باال يا پايين زندگي مي كردند، از تمام اين اتفاقات بي خبر بودند. 
در مدرسه درباره اهرام مصر، جنگ هاي صليبي، انداختن بمب اتم، 
رفتن ها و آمدن هاي چنگيزخان يا هيتلر مطالعه مي كردند و بر اين 
باور بودند كه تاريخ در اين چيزها خالصه مي شود. نمي توانستند از 
اين تاريخ ديگر، تاريخ واقعي، با زينت هاي ديگر، شكنجه هاي ديگر 
و عده اي حاكم ناشناسش تصوري داشته باشند. « اسماعيل كاداره، 
نويس��نده آلبانيايي، در ايران نويس��نده معروفي اس��ت كه به يمن 
رويكرد ادبيات سياسي و انتقادي و شناختي كه از آلباني و حاكميت 
انورخوجه و ماجراهاي سياس��ي مرتبط با آن در ايران از قبل وجود 
داش��ته خوانندگان اس��تقبال خوبي كرده اند. كاداره دانش آموخته 
دانشگاه تيرانا و موسسه گوركي مسكو است و جوايز ادبي متعددي 
برده است. كنسرت در پايان زمستان را مهين ميالني ترجمه كرده 
كه نشر مركز ناشر آن است وآوريل شكسته و چه كسي دورونتين را 
بازآورد؟ با ترجمه قاسم صنعوي و رويدادهاي شهر سنگي با ترجمه 
جالل الدين كزازي هم در همين نش��ر منتشر شده. بابك مظلومي 
مرثيه بر كوزوو را در نشر گوشه منتش��ر كرده و ژنرال ارتش مرده با 

ترجمه مجيد حاتم، در انتشارات فكر روز منتشر شد. 

دريغا  تلويزيون 

كاش استادي بسازن كه هيچ وقت امتحان نگيره!

مردي از تيرانارشد صنعت جهانگردي ايران

محمود فاضليسيد عبدالجواد   موسوي

ميكروسكوپ خصوصي من

در فاصل��ه اي كمتر از ي��ك ماه تا 
شروع سي و شش��مين جشنواره 
فيل��م فج��ر، يك��ي از بحث هاي 
قديم��ي اي��ن روزه��ا ب��ار ديگر 
گريبانگير همه اهال��ي و پيگيران 
سينما شده اس��ت: اينكه تا پيش 
از نماي��ش فيلم ها در جش��نواره، 
درباره هر كدام از آنها و بطور مش��خص بر سر بد و خوب 
هر ي��ك، چه ها ب��ه گ��وش مي رس��د. از آن زمينه هاي 
خوراك »پيش��واز« رفتن به ش��يوه عام اس��ت كه بدون 
اساس و بي هيچ توصيفي از داس��تان و ساختار فيلم ها، 
فقط در ابعادي بي استدالل، به هر فيلمي صفتي نسبت 
مي دهد و تكليف معلوم مي كند و مي رود. مي توانم ژست 
مفتخرانه اي را هم حين اين حكم صادركردن ها مجسم 
كنم كه دوستان به واس��طه آن، مي خواهند زودتر ديدن 
فيلم هايي چند را مايه تفاوت با س��ينماروهاي جشنواره 

بدانند و نقش هدايتگر پيشاپيش آنها را به عهده بگيرند!
از اين ماراتن و ش��تاب بيهوده، خيلي س��ال اس��ت كه 
مي پرهيزم. راس��تش هم��ان ده، دوازده روز براي وقت 
گذاشتن و تماشا و يادداش��ت برداشتن و ثبت و ارزيابي 
فشرده، كافي به نظر مي رسد. يك دليل ديگر اين پرهيز 
هم آن است كه تقريبًا هر س��ينماگري كه شما را براي 
تماشاي زودهنگام فيلمي به دفتر و استوديويي دعوت 
مي كند، اصرار دارد بعدتر در نمايش جش��نواره اي هم 
باز فيلم را ببينيد؛ چون »اين نسخه هنوز ميكس نهايي 
نشده بود« يا »هنوز موسيقي نداشت« يا »بعد از تصحيح 
رنگ بايد فيلمو ببيني« يا »روي اين مانيتور يا اين پرده، 
فايده نداره؛ بايد روي پرده بزرگ ببيني« و... در نتيجه، 
شما مي مانيد و اين پرسش بهت آميز كه اگر اين نوبت 
تماشا تا اين حد بيهوده بوده، چه اصراري است كه اتفاق 
بيفتد؟ آيا بهتر نيست روراست باش��يم و به جاي طرح 
اين نكته كه »نظر ش��ما برايم مهم است«، بگوييم براي 

فيلم مان در ميان منتقدان به دنبال »ياركشي« هستيم 
و مي خواهي��م از پيش بداني��م چه كس��اني در »تيم« 
حمايت از فيلم طي روزهاي جش��نواره حاضر خواهند 
بود؟ وجه ديگري از اين ماجرا، ترويج عادت ناخوشايند 
»حرف هاي سرپايي« است كه از سوي اين بيننده هاي 
عجول، همه جا گفته و منجر به تكيه مخاطبان جشنواره 
به »شنيده ها« مي شود. آن هم شنيده هايي اغلب بدون 
ذكر منبع و بدون تشخيص هويت فرد گوينده. با عبارت 
عصبي كننده اي كه در ابتداي هر نوب��ِت دهان به دهان 
گش��تنِ  آن صدور حكم درباره هر فيلم، به كار مي رود: 
يك »مي گن...«كلي و موهوم كه هيچ هم روشن نيست، 
اشاره اش به سوم شخص جمع، چه كساني را با چه دانش 
و نگرش��ي در برمي گيرد: »مي گن فيلم فالني افتضاح 
شده« يا »مي گن بهمان فيلم اصاًل در حد بخش مسابقه 
نبوده« يا »مي گن فيلم بيس��ار كارگردان، ش��اهكاره«! 
امسال به شكلي اسفبار و به شدت دور از آداب حرفه اي 
جش��نواره ها، برخي از اعضاي هيات انتخ��اب اين دوره 
همزبان به اين تعيين تكليف ها گشوده اند؛ در حالي كه 
در آيين قابل درك جشنواره هاي مهم جهاني، گاه هيات 
انتخاب تا انته��اي جش��نواره ممنوع المصاحبه اند و از 
آغاز با دانستن اين ش��رط، كار تماشاي فيلم ها را شروع 
مي كنند. گاه هم اساس��ا نام و هويت آنها بعد از برپايي و 
اتمام جشنواره، همزمان با كنفرانس مطبوعاتي اعضاي 

هيات داوران اعالم مي شود. 
جايي از فيلم »حكم« آقاي مسعود كيميايي، شخصيتي 
مس��لط بر كالم با نام رضا معروفي )با ب��ازي آقاي عزت 
انتظامي( در توصيف اينكه حرف و نقل قول س��ايرين را 
لزومًا نمي پذي��رد، مي گويد: »بايد خ��ودم ببينم؛ رويت 
كنم«. ب��ر اهمي��ت »رويت« تاكي��د م��ي ورزد و ارزش 
»مش��اهده فردي«. به حرف ها گوش نكنيد و با هر فيلم 
جشنواره، بي پيش فرض رو به رو شويد. با تكيه بر همين 

كه »بايد خودم رويت كنم.«

»ميگويند...« عبارتلعنتيِ

امير پوريا

تخته سياهتاكسي نوشت
جلوي تاكسي نشسته بودم. تاكسي مسافر ديگري نداشت. راديوي تاكسي روش��ن بود ولي صداي راديو آنقدر كم بود كه 
چيزي از حرف هاي گوينده نمي شد فهميد. به راننده گفتم: »ميشه صداي راديو را يه كم بيشتر كنيد؟« راننده بي آنكه نگاهم 
كند گفت: »چيزي نداره.« و صدا را زياد نكرد. چند دقيقه اي در سكوت رفتيم. خواستم سر صحبت را باز كنم گفتم: »چه 
خوبه كه اقال نصفه شب ها ترافيك نيست.« راننده گفت: »من يه سيگار بكشم اذيت مي شي؟« گفتم: »ببخشيد من يه ذره 
ريه هام ناراحته، ميشه وقتي من پياده شدم سيگارتون را بكشيد؟« راننده چيزي نگفت. چند لحظه بعد سيگاري از جيبش 
درآورد و روشن كرد. با تعجب به راننده نگاه كردم. راننده نگاهم نكرد و پك عميقي به سيگارش زد. بعد دوباره به سيگار پك 
زد و گفت: »سر شيشه را بده پايين اذيت نشي.« پنجره را پايين كشيدم، باد سردي  توي ماشين پيچيد. سردم شد. شيشه را 
سريع باال كشيدم. راننده گفت: »ببخشيد حالم خوب نبود، بايد مي كشيدم.« گفتم: »نه، راحت باشيد.« راننده پك ديگري 
به سيگار زد و سيگارش را خاموش كرد. دوباره تاكسي توي سكوت فرو رفت. نه من، نه راننده با هم حرف نمي زديم، هيچ 

كدام همديگر را نمي شناختيم. هيچ كدام چيزي از هم نمي دانستيم، پس چرا فكر مي كردم با هم دوست شده ايم؟

نيمه شب...
امروز سالمرگ آگاتا كريستي ملقب به »ملكه جنايت« است؛ نويسنده اي 
كه با داستان هاي كارآگاه »هركول پوآرو« و »خانم مارپل« ، مرزهاي ادبيات 
جنايي را جابه جا كرد. امروز را با ياد »آگاتا كريستي« آغاز مي كنيم و در ادامه از افزايش نرخ ارز 
و طال خبر مي دهيم؛ قيمت زنده دالر با اندكي افزايش به چهار هزار و چهارصد و يك تومان 
رسيده، هر گرم طالي 18 عيار صد و سي و هشت هزار تومان شده و هر سكه بهار آزادي يك 
ميليون و چهارصد و پنجاه و يك تومان است. ش��اخص آلودگي هوا طبق پيش بيني ها در 
24ساعت آينده براي تمام گروه ها ناسالم خواهد شد. بنابراين راهي نيست جز اينكه كتابي از 

ملكه جنايت دست بگيريم و با چاشني هيجان از اين روزهاي غبارآلود گذر كنيم. 

گذر از غبارهاي آلوده با ملكه جنايت

سروش صحت
داستانك

درس»كتابچهجمعوخرجسنه۱۳۰۴«
همي دانم كه رنج خود فزايم

در بررس��ي كتابي كه اخيراً 
ب��ا عن��وان »كتابچ��ه...« به 
هم��ت جناب بهم��ن بياني 
تصحيح و توس��ط انتشارات 
مجلس منتشر شد و تفريق 
بودجه دول��ت در اواخر دوره 
ناصرالدين ش��اه قاج��ار را به 
تفصيل بيان مي كند، به ناكجا شدن »جا« ها در اثر 
اولويت دادن به اعتباريات بيش از ريشه ها در موضوع 
تقس��يمات كش��وري معاصر س��خن گفتيم. حال 
مي خواهيم درباره يكي ديگر از عوامل دخيل در توليد 

ناكجا سخن بگوييم. 
»كتابچه« معلوم مي كند كه 1۳1 س��ال پيش باج و 
خراج منبع اصل��ي درآمد دولت بود. ب��اج همان بار 
معنايي را داشته كه امروز واژه ماليات دارد و خراج نيز 
همان عوارض گمركي است؛ گو اينكه امروزه هم آن 
و هم اين عموما معادل پول زور شده. باج از سه قشر 
اجتماع گرفته مي شد: مالكين زمين هاي كشاورزي 
به صورت نقدي يا جنسي، از عشاير با تعداد مشخصي 
از نفرات براي قش��ون و ش��ماري از چهارپاي��ان و از 
پيشه وران و صنعتگران و بازاريان شهر. خراج هم يا 
در نقاط مرزي يا پاي دروازه هاي ش��هر، موقع ورود و 

خروج كاالها از تجار و بازرگانان، ستانده مي شد. 
برخالف آن دوران كه هم��ه، از چوپان ميان صحرا تا 
اعيان پايتخت، باج و خراج شان به دولت را به عنوان 
امري بديهي مي پرداختن��د، در دوره معاصر نه تنها 
پرداخت ماليات و گمرك اصال بديهي نيس��ت بلكه 
تصور رايج دولت را بنا بر انحصار مالكيت منابع ملي 
محق دريافت ماليات و عوارض و... نمي داند. به همين 
دليل نه تنها قاچاق و فرار مالياتي فراگير است بلكه 
هركس به هر طريق از زير آن شانه خالي كرده و كار 
خود را نيز مستحسن مي پندارد؛ قاچاق مواد مخدر 
هم اگر كراهت دارد نه از باب��ت قاچاق بودن بلكه به 

دليل مذموم بودن مواد مخدر است. 
به نظر من دليل اصلي، سست ش��دن اتكاي اركان 
مديريت كشور بر تجربه تاريخي پس از مشروطيت، 
س��پس ورود درآمد نفتي به بودجه دول��ت از دوره 
پهلوي اول و مخصوصا غلبه آن درآمد بر ديگر منابع 
با ملي ش��دن صنعت نفت اس��ت. درآمد ب��ادآورده 
نفت براي نخس��تين بار يك منبع بالفع��ل و وافر را 
همچون زهري مهلك وارد ش��ريان هاي كشور كرد 
كه رفته رفته انصراف همگاني از تمام دانايي تاريخي 

زيست در اين محيط حساس را موجب شد. 
نفت به مثابه يك منبع زيستي، در تاريخ ايران استثنا 
محسوب مي شود. هرچند ما در سرزميني سرشار از 
منابع غني زندگي مي كنيم ولي اين منابع هيچگاه 
نقد و بالفعل نبوده اند. ايران روي كمربند خش��ك و 
فقير بيابان هاي كره زمين واقع شده. تداخل كمربند 
كوهس��تاني آلپ- هيماليا با اين برهوت، شرايطي 
استثنايي پديد آورده و پويايي كوهستان استعدادها و 
قوه هاي بيابان را به دسترس نزديك كرده. اما بالفعل 
كردن آنها مشروط به تكاپويي دوچندان است: ابتدا 
در تشخيص و س��پس فرا آوري. شرط ايجاد هر نوع 
ارزش افزوده در اين سرزمين اهليت است؛ يعني انس 
و الفتي تاريخي ميان انسان و محيط كه سبب شده 
تا محيط توسط انسان به »جايي« تبديل و انسان نيز 
توسط محيط »كسي« شود.  تا پيش از آنكه درآمد 
نفت دولت ها را از تعامل با »كجايي« و »كيس��تي« 
اي��ران و ايراني مس��تغني كند، منب��ع درآمدي نيز 
نبود اگر براي حراس��ت از »جاي« ها و »كيستي« ها 
تدبيرانديش��ي نمي كردند. هرچند مثال هاي نقض 
بسياري درباره ظلم و جور دولتمردان قاجار به ذهن 
خطور مي كند اما عموميت نداش��ته زيرا اگر چنين 
بود، ديگر فعاليت و انگي��زه اي ب��راي از قوه به فعل 
درآوردن منابع زيس��ت توس��ط جامعه ايراني باقي 

نمي ماند و در نتيجه دولت هم محروم مي ماند. 
در هر دوراني ك��ه عدالت برقرار نش��ده علم طغيان 
و تفرقه همه جا بلند بوده و حتي س��قوط دولت هاي 
محتشم را سبب شده. نقل اس��ت كه وقتي راهزنان 
كمي پي��ش از س��قوط صفويه كرم��ان را محاصره 
كردند، حاكم شهر با آنان بر سر پرداخت مبلغي براي 
خالصي توافق كرد. س��پس به متمكنين شهر روي 
آورد و با وعده حساب مبالغ گردآمده در ماليات، خطر 
را رفع كرد. اما وقتي هنگام سررسيد مالياتي، دولت 
مركزي از قبول وعده خودداري كرد، صداي اعتراض 
كرماني ها به پا خواست كه اگر هزينه امنيت را نيز بايد 

خود بپردازيم پس باج براي چيست. 
وابستگي متقابل دولت و جامعه به واسطه باج و خراج 
در طول تاريخ ايران منج��ر به گره خوردن منافع هر 
دو شده و خواه ناخواه برد يكي را منوط به برد ديگري 
كرده است. اما درآمد نفتي نه تنها اين تعادل را برهم 
زد بلكه منش ناشي از آن نيز به تمام عرصه ها بسط 
يافت و همه چيز و همه كس و همه جا را دچار احوالي 
ساخت كه استحصال منابع را تنها از طريق »به چنگ 
آوردن« ممك��ن مي داند.  در اي��ن ورطه، تعجب آور 
نيس��ت اگر درآمد مالياتي ب��راي دولت هاي معاصر 
حكم ساالد سر سفره را به عنوان كمكي پيدا كند و 
هرگز محلي براي اداره كشور محسوب نشود. همين 
است كه نه دولت ها انگيزه اي براي روشن كردن محل 
مصرف ماليات و گم��رك دارند و نه جامعه تقاضايي 
براي شفاف س��ازي. زيرا تسري تفكر ش��كار منابع 
بالفعل اين امكان را در اختيار گذاشته كه متوهمانه 
سرزمين خود را لوح س��پيدي براي نقش انداختن 
طرح هاي فانتزي دريابند. حال آنكه بر گرده شيري 
صبور اما دژم چنين بوالهوسي هايي بي عاقبت نمانده و 

واي به روزي كه صداي غرشش برخيزد. 

سيد   محمد   بهشتي

#امتحان

اسداهلل امرايي


