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از هر دري سخني

جهان پيرتر ميشود

در س��ال  1950تعداد س��المندان  60ساله و بيشتر
درجه��ان حدود  205ميليون نفر بوده اس��ت و تنها
 3كش��ور جمعيت باالي ده ميليون نفري س��المند
داش��تهاند .چين  ،42هن��د  20و آمريكا  20ميليون
نفر  60ساله و باال داشتهاند .پنجاه سال بعد جمعيت
س��المندان 60ساله و بيشتر به رقم  606ميليون نفر
رسيده است و در حال حاضر اين رقم تنها در  5كشور
چي��ن ( )129هند ( )77آمري��كا ( )46ژاپن ( )30و
روسيه ( 27ميليون نفر) به بيش از سيصد ميليون نفر
رسيده اس��ت.در ايران اما رشدجمعيت سالمند در
س��الهاي اخير شتاب قابل توجهي يافته و با افزايش
چشمگير ،به حدود  6ميليون سالمند باالي  60سال
رس��يدهاس��تكهپيشبينيميشودبهزوديبهده
درصد جمعيت كش��ور برسد كه بايد براي حمايت
از آنان فكري كرد.
آدمربايي ديپلماتيك!
ماجرايي در اس��تانبول تركيه اتفاق افتاده كه بسيار
جالب توجه است .حتمًا شنيدهايد:
ي��ك روزنامه نگار عربس��تاني مخالف دولت كه در
آمريكا زندگي ميكرد و مطالبي عليه رژيم سعودي
و بخصوص فعاليتهاي وليعهد جوان و پرش��ر و شور
اين كش��ور چاپ كرده بود ،به كنسولگري عربستان
در استانبول ميرود تا ظاهرًا ازدواجش را ثبت كند.
اسم اين فرد جمال خاشقجي است .از زماني كه وارد
كنس��ولگري ميش��ود تا حال كه چند روز گذشته،
ديگركسيخبريازاوندارد.باوجوداينكه׳׳خديجه׳׳
تحصن كرده اما هيچ
نامزد او در مقابل كنس��ولگري ّ
خب��ري از او حتي به نامزدش نميدهند .مس��ئولين
كنس��ولگري هم ميگويند از اين آقا خبري ندارند و
اگر به اينجا آمده همان روز از اينجا رفته!
بس��ياري معتقدند خاش��قجي را مخفيان��ه از همان
كنسولگري بازداشت و به عربستان منتقل كردهاند.
چرا كه رژيم س��عودي هم��ان روز اعالم كرد كه به
كمكپليسبينالملليكمتهمصدورچكبالمحل
را كهاز اينكشورفراركردهبود بهرياضبازگردانده
اس��ت! نام اين فرد اعالم نشده و پليس بينالملل هم
دنبال كسي به اين نام نبوده و اصلًا اين روزنامه نگار
طلبكار و شاكي خصوصي نداشته و رژيم سعودي هم
به شدت دزديدن او را تكذيب كرده است.بعضي هم
معتقدند اورا در همان كنسولگري كشته اند
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ح��اال تص��ور كنيد اگ��ر چنين ماج��راي آدم دزدي
در يكي از س��فارتخانههاي اي��ران اتفاق ميافتاد چه
جنجال خبري گس��تردهاي ب��ه راه ميافتاد و احتمالًا
هم��ان روز و يا روز بعد جلس��ه فوق العاده ش��وراي
امنيت تش��كيل ميش��د! طفلك نامزد اين بنده خدا
مات و متحير همينطور در تحصن نشسته و ميگويد
خ��ودم بي��رون درب منتظر بودم كه او رفت و هرچه
منتظ��ر ماندم خارج نش��د و امكان ن��دارد كه خارج
شده باشد .بد نيست بدانيد خاشقجي كه قبلًا طرفدار
رژيم عربس��تان هم بوده مدتي معاون سردبير عرب
نيوز (تا س��ال  )2003و چند ماه هم س��ردبير الوطن
و در س��ال  2010سردبير شبكه خبري العرب شد و
ديگر فعاليتهايش را در خارج از كشور ادامه داد و در
مفسر ظاهر
شبكههايامبيسي و بيبي سي به عنوان ّ
ميشد و از سياستهاي بن سلمان انتقاد ميكرد.
طفلكي گوجه فرنگي!
بع��د از افزايش قيمت گوجه فرنگ��ي در بازار ،وزير
صنعت بخش��نامهكردهك��هصادراتگوجهفرنگي
ممنوع اس��ت 27 .ش��هريور اين دستورالعمل صادر
ش��د و قرار شد  2مهر اجرايي شود .برخي روزنامهها
و جراي��د افش��اگري كردهاند كه اي��ن مصوبه عملي

نش��ده و در سوم مهر بر اس��اس آمار گمرك حدود
ي��ك ميليون و شش��صد هزار كيل��و گوجه فرنگي به
ارزش762هزاردالرصادرش��دهاس��توحاالقرار
است مس��ئوالن گمرك را توبيخ كنند كه چرا اجازه
اين صادرات را دادهاند! البته تخلف از بخشنامهها و
اصولًاتخلفازقانون،كاربدياستامامشكلازخود
مصوبات و قوانين است كه هميشه
دس��تورالعملها و ّ
در اين كشور براي صادرات و توليد مزاحمت ايجاد
ميكند و آن وقت انتظار داريم توليد و صادرات جان
بگيرد .يكي نيست به مسئوالن وزارت صنعت بگويد
چطور ممكن است در عرض  5روز اجازه ممنوعيت
صادرات صادر شود؟ و چنين مصوبههايي چه باليي
بر س��ر صادر كنندگان ميآورد؟ بگذاريد يك مثال
بزنم .ش��ما يك صادركنندهايد .با يك كشور خارجي
ق��رارداد ميبندي��د كه مثلًا صد ت��ن گوجه به فالن
كش��ور صادر كنيد .قرارداد را بس��تهايد و قراراست
جن��س را تحويل بدهيد .چند روز طول ميكش��د تا
گوج��ه را بخريد ،آن را بس��ته بن��دي و تا بندر حمل
كني��دو در كانتينر و يا كاميون بريزيد و س��مت مرز
ببريد؟ از زماني كه قرارداد را بس��تهايد تا كاال را در

مرز يا بندر تحويل بدهيد چند روز طول ميكش��د؟
ممكن اس��ت ش��ما ده كانتينر يا ده بيست كاميون را
آم��اد كرده و تا چند كانتينر ي��ا كاميون را رد نكرده
جلوي بقيه را بگيرند .با اين بارهاچه بايد بكنيد؟ چه
ج��وريبهقراردادتانعملكنيد؟طرفخارجيكه
بدعهدي شما را ديده ديگر با شما كار ميكند؟ و...
بدتر از شما كار نميكنند!

اخي��رًا ص��دور برگه احضاريّه ب��راي دو نفر از افراد
سرشناس��ي كه كمكهاي مردم��ي جمع كرده بودند
خبرس��ازشدهاست.عليداييفوتباليست معروفو
صادق زيباكالم فعال دانش��گاهي و سياسي از جمله
كس��اني بودند كه بعد از زلزله كرمانش��اه فراخوان
كمك داده و مردم هم پولهايي به حسابش��ان ريخته
اندك��ه ب��راي دايي نزديك ده ميلي��ارد و براي زيبا
كالم كمتر از اين رقم بوده .هر كدام هم گزارش��هايي
از هزينه كرد خود در صفحات اجتماعي گذاش��تهاند
و خبرها حكايت از اين دارد كه اقداماتي هم صورت
دادهاند.امااحضارآنهابهادارهآگاهيموجبرنجش
آنها ش��ده به گون��هاي كه حداقل عل��ي دايي ضمن
اعت��راض به اين احضاريه ،اطالع رس��اني دقيقي هم
از هزينههاي صورت داده شده با ذكر آمار و ارقام و
نيز كمكهايي كه خود او بجز كمكهاي مردمي صورت
داده را اعالم كرده كه درفهرست ديده ميشود.
نيروي انتظامي در پاس��خ اعالم كرده كه در رابطه با
هزينهكردكمكهايمردميمصاحبههاوبازجوييهاي
متعددي با افراد مختلف صورت داده و در اين رابطه
ني��ز نه به عنوان مجرم يا متهم كه به عنوان مطلع به
اداره آگاهي احضار ش��دهاند ضمن اينكه آنها ضابط
قضاي��ينيس��تندوصرفًابهعن��وانماموربهوظيفه
قانوني خود وفق دس��تور مقام قضايي عمل كردهاند.
در اينك��ه به هر حال همه كس��اني ك��ه مورد اعتماد
مردم قرار گرفته و وجوهي از مردم دريافت كردهاند
بايد حساب و كتاب دقيقي هم داشته باشند و بگويند
با پول مردم چه كردهاند ،حرف نادرس��تي نيست و
آن را كه حس��اب پاك اس��ت از محاس��به چه باك
است اما از طرف ديگر بايد بدانيم نبايد اين پرسشها
و حسابرس��يها به گونهاي باش��د كه انگيزههاي خير
و خداپس��ندانه و ملي و ميهني را تحت الش��عاع قرار
دهد ،ضمن اينكه اگر اين س��لبريتيها بهتر از دولتيها
كار نكنند بدتر از آنها عملكرد ندارند.چه بسا اگر اين
بودجهها دس��ت دولتي ها ميرسيد در اين دستگاه
بوروكراس��ي عريض و طويل تا به مقصد برسد عين
گلوله برف در دستهاي داغ نصف آن تلف ميشد!

