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حاشيه  نوي�

اگر دروغ ترامپ راست بود... 

جوان ها براى ازدواج، کار و امنیت مى خواهند 

روح اهللا رجایى
روزنامه نگار

«على دایى در اعتراض به وضع زندانیان سیاســى، کشور را 
ترك و به انگلیس مهاجرت کرد»! 

فرض محال که محال نیست. فرض کنید همین حاال این 
خبر منتشر شود. به نظر شما رسانه ها چگونه به آن واکنش 
نشان مى دهند؟ عمده مطبوعات و خبرگزارى ها و کانال هاى 
فضاى مجازى تقریبا تکلیف شان معلوم است. بر اساس خط 
و ربط سیاسى پیدا و پنهان شان موضعگیرى مى کنند، اما 
شک نکنید چندساعتى طول مى کشد تا بخش هاى خبرى 
تلویزیون و رادیو تصمیم بگیرند این موضوع را چطور پوشش 

بدهند. 
اگر درباره این تأخیر تردید داریــد، با هم چند نمونه دور 
و نزدیک را مرور کنیم. سال 82 وقتى شیرین عبادى نوبل 
گرفت، یک بخش خبرى، خبر کوتاهش را پخش کرد، بخش 
خبرى دیگرى علیه او موضع گرفت و بقیه بخش هاى خبرى 

هم کال به نوبل گرفتن یک ایرانى بى  تفاوت بودند. 

10 سال بعد و هنگام پخش مســابقات جهانى والیبال 
لیگ جهانى، یکى دوشب تلویزیون صحنه هایى را نمایش 
داد که پرحرف و حدیث شــد. آقاى على مطهرى به آقاى 
ضرغامى نامه نوشت و رئیس وقت صداوسیما هم توضیح 
داد که: ببخشید! قبال تجربه این سطح از مسابقات والیبال 
را نداشــتیم و تلویحا گفت که ناظر پخش نمى دانسته چه 

باید بکند. 
در فوت مرتضى پاشایى، تلویزیون تا به خودش بیاید و درجه 
احساسات جامعه نسبت به او را بسنجد و تصمیم بگیرد، بازى 
را به شــبکه هاى اجتماعى باخت. در ماجراى فوت مرحوم 
 هاشمى رفســنجانى هم همین اتفاق افتاد. بالتکلیف بودن 
بخش هاى مختلف خبرى بدجور توى ذوق مى زد. صداوسیما 
تازه چندساعت بعد از فوت مرحوم  هاشمى، خواست پوشش 
ضعیف خبرى خود را جبران کند و با پخش یکى دو ویدیوى 
تکرارى از ایشان، از آن طرف بام افتاد.  در ماجراى ساقط شدن 
پهپاد آمریکایى نیز تا تلویزیون ما به جمع بندى برســد که 
کدام بخش خبر را چطور بگوید، شــبکه هاى ماهواره اى 10 
کارشناس را روى خط آوردند، هر چه دلشان خواست، گفتند. 
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یکى مى گوید اینترنت یک ساله رایگان مى دهیم و دیگرى 
وعده تسهیل پرداخت وام بانکى مى دهد. هفته ازدواج است 
و هر کس مى خواهد مشوقى براى ازدواج جوان ها ارایه کند 
تا بچه ها بروند خانه بخت و زیر یک سقف زندگى سالمى را 
آغاز کنند. اما به نظر مى رسد همین وعده ها نشان مى دهد 
که مشکل بزرگ کجاست و چرا نمى شود به معضل باال رفتن 
سن ازدواج و مجرد ماندن میلیون ها دختر و پسر ایرانى سامان 
داد. البته که مسئوالن وقتى از وام ازدواج و وام مسکن و دیگر 
مزایایى از این دست مى گویند، مى خواهند بخشى از دغدغه 
جوانان را حل کنند، اما مسأله این است که نمى توانند مانع 

اصلى را از سر راه بردارند.
در فارســى َمَثلى هســت که مى گوید ُســرنا را از سر 
گشادش نزنید. تعبیر حکیمانه اى است؛ سرنا سر باریکى 
دارد کــه براى به صدا درآوردنش باید در این ســر دمید. 
فوت کردن و فشار آوردن از سوى سر گشاد سرنا نه فقط 
باعث تولید نوایى نمى شود که زحمت نوازنده را نیز بیشتر 
مى کند. حاال حکایت عزیزانى اســت که فکر مى کنند با 
دادن کمى پول و وام و وعده مى توانند زمینه آغاز زندگى 
را براى بخش بزرگى از جامعه فراهم کنند. این کارها اما 
نه تنها به شــکل گیرى یک زندگى باثبات و عادى کمک 
زیادى نمى کند که از همــان اول ازدواج جوانى را که کار 

و حقوق مناسبى ندارد زیر دین و تعهدى مى برد که باید 
سال ها تاوانش را داد.

در روزهاى اخیر، در فضاى مجازى با سواالتى مواجه بودیم 
از قبیل این که «فکر مى کنید دولت باید چقدر بر وام ازدواج 
بیفزاید؟» یا «فکر مى کنید پنجاه میلیون پول نقد در ابتداى 
ازدواج مشوق مناسبى است تا شــما را براى ازدواج ترغیب 
کند؟» و البته در همین فضا بخشى از جریان هاى رسانه اى 
هم مشغول گرفتن ماهى هاى خود بودند و با حمله به دولت و 
باال بردن مطالبات عمومى، این گونه جلوه مى دادند که مشکل 
امروز پایین بودن میزان وام و کمک ها به زوج هاى جوان است. 
اما پاسخ ها به همان سوال هاى فانتزى گویاى بخش مهمى از 
واقعیت بود. تقریبا همه در پاسخ به سواالت متفق القول بودند 
که دادن وام و حتى کمک هاى نقدى مشکل بزرگى را حل 
نمى کند. یکى نوشته بود حتى پانصد میلیون هم بدهند براى 
ما زندگى نمى شود و نمى شــود به آن دل خوش کرد. شاید 
بدبینانه به نظر برســد؛ باالخره با داشتن پانصد میلیون هم 
مى توان خانه در تهران اجاره کرد و هم وســایلى فراهم کرد 
و حتى خودرویى هم خرید. اما حرف منتقدان این است که 
همه اینها را هم داشته باشید، اگرچه حداقل ها را دارید، اما با 

کدام درآمد باید زندگى کنید. 
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بزرگراه یا بزرگ چاه؟
فرض کنیــد که منزل شــما در 
شــمالى ترین نقطه تهران و مثال در 
دارآباد اســت. مى خواهید بروید به 
جنــوب تهران مثال بهشــت زهرا و 
فاتحه اى بخوانید. شما یا خودروى 
شخصى دارید یا ندارید. اگر داشته 
باشــید، در عرض چند دقیقه وارد 
اتوبان امام على(ع) مى شوید و یک 
راست مى روید به بهشت زهرا و اگر 
ترافیک نباشد، شاید کل سفر شما 
30 تا 40 دقیقه طول بکشــد، ولى 
اگر خودرو نداشته باشید و بخواهید 
با اتوبــوس و مترو برویــد، اول باید 
بیاییــد تجریش و از آن جــا با مترو 
بیایید بهشــت زهرا. حتما یک نفر 
که خودروى شخصى دارد، از وضع 
موجود استقبال مى کند. نتیجه این 
مى شــود که همه به سوى استفاده 
از خودرو هجــوم مى برند و طبیعى 
است که بزرگراه ها تبدیل به عاملى 
براى افزایش خودرو و سپس ترافیک 
بیشتر مى شــود! تعجب نکنید، این 
واقعیت ثابت شده اســت، فقط در 
برخــى از بزرگراه ها ایــن اثر منفى 

چشمگیر نیست.
 حاال پــس از گذشــت دو دهه از 
اتوبان سازى در تهران که اتوبان هاى 
بزرگى در آن ســاخته شــده است، 
رئیس کمیسیون شهرسازى شوراى 
شهر تهران اعالم مى دارد که «ایجاد 
بزرگراه هاي درون شــهري در این 
حد و اندازه یک اشتباه استراتژیک 
و تاریخــی بود، من ایــن موضوع را 
بارها از دوره گذشته تاکنون گفته ام 
کــه تمــام امــالك و دارایی هاي 
ارزشمند ملکی شــهرداري تهران 
در پروژه هــاي عمرانی بــا اولویت 
بزرگراه سازي هزینه شد، در صورتی 
که با بهینه سازي و حفظ این امالك 
می توانســتیم براي همیشه تاریخ 
بدون فروش یــک مترمربع تراکم و 

بارگذاري شهر را اداره کنیم.»
واقعیت این اســت کــه جامعه 
ما چــوب طرح هاى بــزرگ خود را 

مى خورد. طرح هایى که قرار اســت 
به نــام نامى مدیران افتتاح شــود، 
بدون آن که مطالعه جــدى درباره 
هزینه و فایده آنها شــده باشد. اگر 
کسى بررسى کند که هزینه احداث 
اتوبان امام على(ع) یا پل صدر چقدر 
شده اســت و به جاى این دو طرح 
مى توانســتیم کل خطوط متروى 
تهران و شــهرك هاى اطراف آن را 
تکمیل کنیم، تعجب خواهد کرد که 
چگونه این همه سرمایه بزرگ صرف 
این طرح هاى عجیب وغریب شــده 
است. کافى اســت به هزینه تملک 
امالك کنار اتوبان هاى مزبور اشاره 
شود تا حجم پرداخت هاى شهردارى 
و به تعبیر بهتر شــهروندان تهرانى 
روشــن شــود. حال اگر کسى در 
مطبوعات یا هر جاى دیگرى ارزیابى 
هزینه و فایده از این طرح هاى بزرگ 
را دیده باشد که هزینه و فایده آنها در 
مقایسه با توسعه مترو چقدر است، 
جایزه دارد؟ شــاید ندانید اگر یک 
طرح 500 میلیون تومانى را براى 
اخذ مجوز بــه وزارتخانه ها ببرید، 
فورى خواهند گفت طرح توجیهى 
بیاورید، ولى بــراى این طرح هاى 
چند هزار میلیــاردى دریغ از یک 

طرح توجیهى قابل قبول و علمى!
اکنــون طرح هاى اتوبان ســازى 
تمام شــده، نه فقط به این دلیل که 
این سیاســت نادرســت بوده است، 
بلکــه به ایــن علت که پــول کافى 
براى اتوبان ســازى وجود ندارد. اگر 
ســرمایه هاى هزینه شــده در این 
دو طرح را در امور مولد براى شــهر 
تهران سرمایه گذارى مى شد، شاید 
امروز دچار کســرى بودجه و درآمد 
نبودیم و سیستم حمل ونقل عمومى 
نیز بهتر شده بود؛ دریغ از پاسخگویى 
مدیــران بلندپــرواز.  اى کاش آقاى 
قالیبــاف درباره ایــن دو طرح خود 
اقدام به پاســخگویى کند یا حداقل 
طرح هاى توجیهــى و هزینه و فایده 

آنها را به مردم نشان دهد.
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