گزارش

روایتی از دانستهها و ندانستههای نفتی
مردم کوچه و بازار پایتخت
از نفت چه میدانیم که اینگونه باال و پایین رفتن نرخ ان را
دنبال میکنیم؟ اصال به جز عدهای که به تناسب فعالیتشان
باید از نفتوگاز بدانند ،کسی هم برایش مهم هست که این
ماده ســیاه روغنی چقدر میارزد و بشکهای چند به فروش
میرسد؟

نیمساعتی میشود که دنیای مجازی گوشه مبل میخکوبم کرده
تا کانالها را باالوپایین کنم؛ عصر ایران ،خبرفوری و چند کانال دیگر.
کانالهایی که از آزادسازی حلب خبر دارند و از نرخ دالر و ارز و نفت
میگویند .نفت ،اوپک و دستاورد ایران! گوشی را به خود وامیگذارم
و به ذهنم اجازه جوالن میدهم؛ از نفــت چه میدانیم که اینگونه
باال و پایین رفتن نرخ ان را دنبال میکنیم؟ اصال به جز عدهای که به
تناسب فعالیتشــان باید از نفتوگاز بدانند ،کسی هم برایش مهم
هست که این ماده ســیاه روغنی چقدر میارزد و بشکهای چند به
فروش میرسد؟
دستور کات میدهم تا ذهنم بیشتر از این برایم سوال طرح نکند.
همانطورکهلیوانچایبهدستبهسمتتراسمیرومتامثلهرشب
سکوتشهرمرابهنظارهبنشینم،فکریسرذوقممیآورد؛پرسشهایم
راازمردمهمینکوچهوخیابانمیپرسم.پسقرارمنومردمشهرم،فردا
درهمینکوچههاوخیابانهاکههرروزشاهدآدمهایاخمو!هستند.
«بهتره کمی تجدیدنظر کنیم» سمانه با قاطعیت این را میگوید
وگذری میزند به دوران پهلوی اول« .ایران همیشــه مشکل نفتی
داشته ،همیشه به یه شکلی .در دوران رضاشــاه ،انگلیسیها نفت
جنوب رو بسته بودن و شوروی نفت شمال رو میخواست! االن هم
عربستان فقط برای ضربه زدن به ما قیمت نفت رو پایین نگ ه میداره!
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یه عالم نفت
توشه!
لیال مهداد

چون ســود خودش اصال براش مهم نیســت هر چند ظاهرا االن با
تالشهای وزیر نفت ما و یه سری سیاســتهای بینالمللی کمی
ســر عقل اومده .اقتصاد ما متکی به نفته و انگار به همین سادگیام
نمیتونیم از نفت ب ِکنیم! نفتی که نه زمانی که به 150دالر رســید
نه االن که 50دالر تاثیرش تو زندگی مردم عادی با اما و اگر روبهرو
بوده!» سمانه با کولهای بزرگ بر دوش از مترو پیاده میشود.
«جوونای االن ماشــاا ...همــه چیزو میدوننهــا ،دیدی چه
بلبلزبون بود» شهناز ،خانم مسنی است که کشف حجاب رضاشاه
را با تصویری گنگ به خاطر دارد ،کیفدستیاش را به گوشهای لم
میدهد تا فاصلهاش را با من کم کند« :مادر منم میتونم ســوالتو
جواب بدهمها .جامعه ما لیاقته اینو داره که فقیر نداشــته باشــه،
میشه با پول نفت خیلی کارا کرد .همین از بین بردن فقر بزرگترین
کاره .نفت رو که همیشــه میفروختن االنم باید بفروشن باالخره
چرخ مملکت باید بچرخه دیگه» گوشــی مادربزرگ او را از دنیای
نفتی بیرون میکشد و شروع میکند به قربانصدقه رفتن نوهاش؛
بهترین دنیای مادربزرگها« .دخترجان بهترین کار اینه که با پول
نفت کارخونه را ه بندازن ،یه صنعت رو تقویت کنن تا پســرا و مردا
برن سرکار تا من و امثال من با 50ســال سن ،تو مترو با این همه بار
دستفروشی نکنیم» کیسه مشکی پر از جورابش را برمیدارد و از بین

صندلیها میگذرد و صدایش در میان جمعیت گم میشود.
به ایستگاه آخر میرسیم و سیل جمعیت از پلهها باال میروند.
همه عجلــه دارند برای رســیدن! ســمانه ،مادربــزرگ و آن زن
دستفروش ادمهای که شــاید در نگاه اول به نظر برسد مسائلی از
این دســت برایشــان اهمیتی ندارد ،اما چه خوب که هرکدام در
حدواندازههای تجربهشان به این مسائل اعتنا میکنند .در همین
تفکرات ســیر میکنم که همهمه تعدادی جوان مــن را به خیابان
برمیگرداند.
سر خیابان ستارخان فستفودی 20؛ «چاله برای پر کردن زیاد
داریم .من کسی رو میشناســم که پول نداره بچهشو از بیمارستان
مرخص کنه! واقعا نمیشه بخشی از درامد صرف کارایی بشه تا ما از
این آدما دور و برمون نبینیم؟ مــن زیاد از صنعت نفت اطالع ندارم.
در مورد منابع مشترک هم مقصر همســایهها نیستن اگه بیشتر از
ما برداشت میکنن چرا ما نباید برای این منابع برنامهریزی داشته
باشیم؟»
فرزاد سس را سرازیر میکند روی پیتزایش و شروع میکند به
خوردن ،با عینکی که به چشــم دارد من را یاد بچه درسخوانهای
ی ســفارش میدهد و رو به من
مدرســه میاندازد .پژمان نوشابها 
میگوید« :تــا زمانی که برنامهریزی دقیقــی روی بقیه منابعمون
نکردیم ،مجبوریم که نفت بفروشیم باالخره اقتصاد تکمحصولیه
و باید تا زمانی که منابع دیگی واسه درامد ملی پیدا نکردیم از نفت
بهره ببریم.
واقعیت اینه که ما باید آیندهنگر باشیم ،ما کشور غنی داریم چرا
نباید روی موارد دیگهای سرمایهگذاری نکنیم .مگه منبع و پتانسیل
ک م داریم؟ من از صنعت نفت چیزی نمیدونم اما اینو خوب میدونم
که نفت فقط واسه ما نیست و نسلهای دیگه هم از اون سهم دارن».
لینا که منتظر آماده شدن ساندویچاش است ،حرفهای پژمان
را تایید میکند و میگوید« :تا زمانی که زیر ساختهامون براساس
و متکی بر نفته ،رویه سالهای دور ادامه پیدا میکنه .ما منبع برای
درآمدزایی کشور کم نداریم ،اما انگاری تنبلیم و نمیخوایم روی اونا
سرمایهگذاری کنیم و نفت واسمون راحتتره!
من تخصصی از نفت ندارم و اطالعاتم در حد همون اســتخراج
و پاالیش و صادراتــه .اما اینــو میدونم که ما منابع مشــترکی با
همســایههامون داریم که یه جاهایی درموردشون کوتاهی کردیم
مثل منبع گاز مشترک با قطر که قطریها بیشتر از ما بهرهبرداری
کردن چون سریع از یه شرکت ایتالیایی مشــاوره گرفتن و شروع
کردن به استخراج» .
پدرام همانطــور که رمزش را وارد کارتخوان میکند ،دوســت
دارد در بحث شرکت کند و اظهارنظری داشته باشد« :به نظر من یه
جایی باید استخراج نفت رو کم یا اصال قطع کنیم .چرا اون روز االن

