
صفحه ۶ صفحه ۷

 از ســمت «میدان آزادی» یا همان «گاراژ» خودمانی که 
به ســمت «چهارراه اجاق» می روی، نرسیده به چهارراه، 
ســمت چپ، یک مغازه لوازم خانگی وجــود دارد. از در 
که وارد می شوی با تعداد زیادی لوازم خانه، از بلورجات 
گرفته تا انواع وســایل برقی که با نظم خاصی از زمین تا 

سقف چیده شده اند، مواجه می شوی...

می گویند شــاعر دیکتاتور هم هست. اما فقط در شعر 
خودش این ویژگــی را دارد. در واقع چنانچه فاقد این 
ویژگی باشــد نمی تواند بر کلماتش تسلط یابد و کسی 
که کلماتش از او فرمان برداری نکنند شــاعر نیســت.  
شــعر همواره چیزی تعریف ناپذیر اســت، به این معنا 

که؛ تا بینهایت تعریف می پذیرد...
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کدام شایسته ساالري

سرانجام حســن روحانی کابینه ی دوازدهم را به 
مجلس معرفی کرد و چنان چه پیش  از این شایع 
شده بود، سهم زنان واقلیت ها همان «هیچ» باقی 
ماند. افزون بر این بي مهري در مراسم تحلیف هم 
ادامه یافت.گاهی گفته می شود تاکید بر اقلیت ها 
و یا مولفه های جنسیتی و ... برای سهم خواهی از 
کابینه، با قاعده  «شایسته ساالری» در تضاد است. 
این سخن «ظاهرا» درست می نماید اما به سادگی 
می تــوان نشــان داد که این ســخن بــه گونه اي 
انحرافی اســت. مرور کابینه هــای دوازده گانه  در 
چهل ســال اخیر، یک «واقعیت» عینی را آشــکار 
مــی کند که به کمــک آن می تواند بــه انحرافی 
بودن این ســخن پی برد.  «واقعیت» این است که 
در این چهل ســال، هیچ کدام از شهروندان  از این 
دست به مقام وزارت نرسیده اند. به حکم استقرا، 
از این واقعیت می توان نتیجه گرفت که: یا در این 
چهل  سال هیچ شــهروند شایسته ای در میان این 
جماعت برای وزارت وجود نداشــته و یا قاعده ی 
«شایســته ســاالری» بر انتخاب وزرا حاکم نبوده 
است. گزینه ی اول آشکارا ذات گرایانه، غیرمنطقی 
اســت و هیچ کس از آن نمی تواند دفاع کند. و اگر 
تفکري بخواهد از این قاعــده دفاع کند عمال آب 
به آســیاب دشــمنان کشــور ریخته است. الجرم 
نتیجه ی دوم بدیهی می نماید. یعنی در این چهل 
سال، قاعده  شایسته ساالری بر انتخاب وزرا حاکم 
نبوده اســت. براي اثبات این مدعا نیــاز به اقامه 
دلیل و برهان نیســت. هر ناظر بي طرفي با مرور 
هشــت ســال دوران ریاســت جمهوري محمود 
احمدي نژاد قادر است دهها و بلکه صدها مورد 

از نقض واضح شایسته ساالري را نشان دهد . 
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حــرف و حدیث دربــاره علتهای 
ایرانیان در مقایســه  عقب ماندن 
با غرب بســیار اســت. شــبیه به 
این بحــث درباره عقــب ماندگی 
کرمانشــاه در مقایســه با شهر ها 
و اســتان هایی توســعه یافته تری مثل تهران، تبریز و 
اصفهــان و ... وجود دارد. دامنه پاســخ هایی که به 
هردوی این ســواالت داده می شــود مسائلی چون، 
فرهنگ، اقتصاد، مســائل جغرافیای و ... را در بر می 
گیرد. یکی از پاسخ ها به چرایی عدم پیشرفت ایرانیان، 
تئــوری «جامعه کوتــاه مدت» یــا «جامعه کلنگی» 
اســت که «همایون کاتوزیــان» در مقاله ای با همین 
نام ارائه کرده است. بر اساس تئوري ایران جامعه ي 
کوتاه مدت، در دوره هاي کوتاه مدت طبقات لشگري, 
دیوانــي و مالــک در تاریخ ایران چیــزي نمایان بوده 
اســت. اما هیچ گاه این طبقات در دوره هاي طوالني 
مدت حضور نداشــتند. توصیفي کــه کاتوزیان براي 
جامعــه ي کوتاه مدت ایران بــه کار مي برد، خانه ي 
کلنگي اســت. چنان اســت که مالک جدید، به جاي 
نوســازي خانه و افزودن بر سرمایه ي موجود, کل آن 
را ویران مي کند و بنایي جدید مي سازد. جامعه کوتاه 
مدت یعني جامعه اي که در آن چشم انداز بلندمدتي 
چه در زندگي کالن و چه در زندگي خرد وجود ندارد. 
یعني اینکه هم در چشــم انــداز، جامعه کوتاه مدت 
اســت و هم در زندگي فردي. گواه این موضوع برخي 
ضرب المثلها همچون «شــش ماه دیگــر کي مرده، 
کي زنده؟» یا «از این ســتون تا آن ســتون فرج است» 
یا «یک ســیب را که بیندازي باال ده تا چرخ مي خورد 
تا بیاید پایین» اســت. اینها همه نشــان از آن دارد در 
این فرهنگ برنامه ریزي براي آینده هیچ معنایي ندارد. 
در ایــن فرهنگ امنیت فردي و اجتماعي دري کمیاب 
است و فرد همواره انتظار مي کشد هر آنچه اندوخته 
است یک شــبه بر باد رود. انباشت سرمایه به عنوان 
آنچه که براي توسعه نیاز است، در این سیستم اتفاق 
نمي افتــد؛ چرا که اطمیناني نیســت آنچه اندوخته 
شــد با وضع قانوني جدید، جابجایي مسئول و... برباد 
نرود. حاصل امر عقب ماندن از غافله پیشرفت است.
در این میان کرمانشاه نمونه بارزي از جامعه ي کوتاه 
مدت است. «ُکره ولمان کن» ترجمه صیحی از همان 
ضرب المثلهایی اســت که پیشــتر آمد و در فرهنگ 
ما کرمانشــاهیها غلظتی بیشــتر می یابد. جامعه اي 
کــه در آن عمــر مدیریت مدیران کوتاه اســت و هیچ 
کــس اطمیناني از بقاي هرچند کوتــاه مدت خود بر 

صندلي اش ندارد.
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