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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

هنر فهم زبان مردم

بــا وجــود مشــترکات زیــادی کــه بیــن جوامــع
انســانی وجــود دارد بــاز هــم میتــوان بــه
نشــانههایی در رفتــار مــردم هــر جامعـهای برخــورد
کــرد کــه بــا ســایر جوامــع متفــاوت اســت .بــه
همیــن دلیل اســت کــه گاهــی از عــادات و رفتارهای
شــاخص عربهــا ،ایرانیهــا ،انگلیســیها،
آلمانیهــا و روسهــا و  ...ســخن میگوییــم.
ایــن کــه مــا بخواهیــم چنیــن شــاخصهایی را
بــه تاریــخ و تمــدن و فرهنــگ و ادیــان و مذاهــب
رنگارنــگ و همچنیــن در آمیختگــی اقــوام و نژادهــا
گــره بزنیــم یــا دالیــل دیگــری بــرای آن بتراشــیم
موضــوع ایــن یادداشــت نیســت .آنچــه راقــم
ایــن ســطور بــه دنبــال آن اســت تبییــن ضــرورت
درک زبــان مــردم از ســوی ادارهکننــدگان کشــور
اســت .متأســفانه مــا بــا مشــکلی بــه نــام تعریــف
"مــردم" مواجــه هســتیم بــه ایــن معنــا کــه
هــر کســی تعریفــی مطابــق نظــر خــود از مــردم
ارائــه میدهــد و بــا اســتناد بــه آن رفتــار خــود
را توجیــه میکنــد .لــذا تنهــا راهــی کــه میمانــد
ایــن اســت کــه مســئولین بــه پالسهایــی کــه
مــردم بــا رفتــار خــود مخابــره میکننــد توجــه
داشــته باشــند زیــرا مردمــی کــه تاریخــی پرفــراز
و نشــیب را ظــرف هــزاران ســال پشــت ســر
گذاشــتهاند آموختهانــد کــه بــه اقتضــای زمــان
بــا چنــد زبــان ســخن بگوینــد .طبیعــی اســت
کــه وقتــی زبــان فارســی و زبــان انتخابــات بــرای
ادارهکننــدگان کشــور مفهــوم نباشــد ناگزیــر بایــد
بــه زبــان رفتــار کــه طبیعیتریــن واکنــش عمومــی
محســوب میشــود ســخن گفــت .ایــن کــه چــرا
زبــان انتخابــات بــرای برخــی از مســئولین کشــور
بــه گونــهای خــاف واقــع ترجمــه میشــود بــه
رســوبات برجــای مانــده از یــک رویــداد تاریخــی
بــاز میگــردد کــه پیــام روشــن آن بیاعتنایــی بــه
نظــر اکثریــت اســت در حالــی کــه از همیــن رویداد
تاریخــی نیــز میتــوان احتــرام بــه نظــر اکثریــت
را هــر چنــد مطابــق میــل مــا نباشــد برداشــت کــرد
بــه هــر تقدیــر نمیتــوان رویــدادی تاریخــی کــه
ســر در آبشــخور قبیلهگرایــی و انتقامکشــیهای
تاریخــی داشــته را مبنــا قــرار داده و بــه گونــهای
تفســیر کــرد کــه بــا مردمســاالری مغایــرت
داشــته باشــد و نهایتــاً آن را بــه تمامــی عصرهــا
و نس ـلها تســری داد ،فراتــر از آن اصــوالً انطبــاق
دادن رویدادهــای تاریخــی بــا یکدیگــر همیشــه
بــه نتایــج درخشــان منجــر نمیشــود چــرا
کــه تفــاوت فاحــش میــان جوامــع ،فرهنگهــا
و شــرایط گوناگــون ،درســتی نتیجــهی چنیــن
انطبــاق دادنهایــی را زیــر ســؤال میبــرد و
نمیتــوان بــه آنهــا اعتمــاد کــرد .کمــا ایــن کــه
اگــر بخواهیــم همــان تعریفــی کــه در زمــان رو در
رویــی شمشــیرها بــرای شــجاعت وجــود داشــت
را بــه زمــان رو در رویــی ســاح هــای گــرم
تســری دهیــم آنچــه روی دســتمان میمانــد
تلفاتــی غیرقابــل جبــران اســت ،زیــرا جنگجویانــی
کــه بــا تــوپ و تفنــگ و میــن و بمــب بــه جــان
یکدیگــر میافتنــد قــادر بــه رو در رویــی ،گفــت و
گــو ،تبــادل احســاس و ارزیابــی عاطفــی و منطقــی
از نگــرش و دیــدگاه طــرف مقابــل خــود نیســتند
و بعیــد نیســت شجاعتشــان ریشــه در تبلیغاتــی
خــارج از میــدان جنــگ کــه توســط غیرجنگجویــان
طراحــی و تهیــه ميشــود ،داشــته باشــد .بگذریــم
چــرا کــه ایــن رشــته ســر دراز دارد!
بــه ســخن اصلــی بــاز میگردیــم و آن ایــن کــه
چگونــه میتــوان رفتــار مــردم را ترجمــه کــرد و
متوجــه درخواســت و مطالب ـهی واقعــی آنهــا شــد.
بــرای فهرســت کــردن رفتــار مــردم و دســتهبندی
آنهــا ناگزیریــم دســت بــه دامــن آمــار شــویم زیــرا
در شــرایطی کــه نمیتــوان بــه مکالمــات خیابانــی
و فضــای مجــازی و برخــی تجمعــات اســتناد کــرد،
زبــان آمــار را میتــوان بــه گونــهای زبــان مــردم
تلقــی کــرد!
بر اساس آمار رسمی
 ســن بزهکاریهــا پاییــن آمــده و بــه  14ســالرســیده اســت.
خانوادههــای تحــت پوشــش امــداد بــه 2میلیــون رســیده کــه پیونــدی نزدیــک بــا کاهــش
قــدرت خریــد و ســقوط تعــداد بیشــتری زیرخــط
فقــر دارد.
 نــرخ بیــکاری افــراد  15تــا  25ســال رشــدقابــل توجهــی داشــته اســت.
در حالــی شــاهد افزایــش  97درصــدی کشــفیاتمــواد مخــدر هســتیم کــه همزمــان از کاهــش ســن
ابتــا بــه آن و افــزوده شــدن ســهم بانــوان معتــاد
نیــز بــا خبــر میشــویم.
 نســبت طــاق بــه ازدواج در حالــی آمــاریتکاندهنــده داشــته کــه ســن ازدواج نیــز بــاال
رفتــه و فرزنــدآوری هــم نســبت بــه آمــار درازمــدت
کــم شــده اســت.
 ثبــت رکــورد هــر دقیقــه یــک نــزاع در پزشــکیقانونــی حکایــت از آن دارد کــه آســتانه ی تحمــل
مــردم پاییــن آمــده و بخشــی از مــردم تــاش
میکننــد بــا توســل بــه خشــونت از موانــع قانونــی
و غیرقانونــی عبــور کننــد.
 بــر اســاس مصاحبههــای صــورت گرفتــه بــامســئولین انتظامــی رویکــرد بــه دزدیهــای خــرد
افزایــش داشــته کــه از گســترش فقــر و بیــکاری و
اد امه د  ر ستون روبرو
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وزیر بهداشت:

در سال  ۹۸دغدغه دارویی نداریم

وزیــر بهداشــت ضمــن اشــاره بــه وضعیــت
تامیــن و قیمــت دارو ،پرداخــت مطالبــات
بازنشســتگان و کارانــه پرســتاران ،اســتقرار
پرونــده الکترونیــک ســامت گفــت :در حــال
حاضــر نگرانــی بــرای تهیــه دارو و تجهیــزات
پزشــکی نداریــم.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر ســعید نمکــی
دیــروز در نشســت خبــری بــا اصحاب رســانه
دربــاره وضعیــت دارو در ســال آینــده گفــت:
قطعــا ســال  ،۹۸ســال نســبتا پرتالطمــی
اســت و مــا بــا فشــار تحریمهــای ظالمانــه
ممکــن اســت شــرایط ویــژهای را تجربــه
کنیــم امــا تمهیداتــی را در زمینــه تهیــه دارو
و تجهیــزات اساســی اندیشــیدهایم.
وی افــزود :لحظــه بــه لحظــه وضعیــت ارزی
عضــو هیــأت مدیــره کنگــره ایرانیــان
کانــادا در بــاره پیگیریهــای ایــن نهــاد
مدنــی در موضــوع بازگردانــدن خــاوری بــه
ایــران میگویــد احتمــال اســترداد خــاوری
بــه ایــران کــم اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،کنگــره ایرانیــان کانــادا
اخیــراً طومــار آنالینــی بــه راه انداختــه و از
مــردم خواســته بــا امضــای ایــن طومــار
اعتراضشــان را بــه حضــور مفســدان
اقتصــادی در کانــادا بــه گــوش مقامــات
دولــت کانــادا برســانند.
بیــژن احمــدی ،عضــو هیــأت مدیــره کنگره
ایرانیــان کانــادا در گفتوگــو بــا یورونیــوز
ابعــاد تــازهای از پیگیریهــای صــورت
گرفتــه در مــورد پرونــده خــاوری را مطــرح
کــرده و خبــر داده کــه ایــن کنگــره در حــال
رایزنــی بــا چنــد وکیــل متخصــص اســت
کــه اگــر دولــت کانــادا در ایــن زمینــه کاری
نکنــد از طریــق آن وکال بتوانــد پرونــده را
پیگیــری کنــد.
متن این گفتوگو به شرح زیر است:
در ایــن ســالها کنگــره ایرانیــان
کانــادا بــه شــکل خــاص در پرونــده
خــاوری چــه پیگیریهایــی داشــته
اســت؟
احمــدی :کنگــره ایرانیــان کانــادا در مکاتبــه
و مالقــات مختلفــی کــه بــا مقامهــای
دولــت کانــادا داشــته خواســتار ایــن شــده
کــه یــا خــاوری بــه ایــران مســترد شــود
تــا اینکــه بتوانــد دوره محکومیــت حکمــی
کــه علیهشــان وجــود دارد را بگذراننــد و
عدالــت در بــاره پرونــده ایشــان رعایــت
شــود .حکــم کنونــی بــرای پرونــده خــاوری
اختــاس اســت کــه شــامل  ۳۰ســال زندان
میشــود .اگــر هــم قوانیــن کانــادا اجــازه
اســترداد ایشــان بــه ایــران را نمیدهــد
پرونــده ایشــان در کانادا توســط دادگســتری
کانــادا رســیدگی شــود .متأســفانه از ســال
 ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲کــه پرونــده ایشــان بســیار
مطــرح بــود هــم بــا دولــت محافظــهکار
اســتیون جــوزف هارپــر و هــم بــا دولــت
لیبــرال جاســتین تــرودو مســاله را مطــرح
کردیــم امــا تاکنــون دولــت پاســخگو نبــوده
اســت .حتــی بعــد از اینکــه خــاوری حکــم

کــه قــرار اســت بــه حــوزه دارو اختصــاص
یابــد را دنبــال میکنــم .بــر ایــن اســاس ارز

مــورد نیــاز بــرای دارو تجهیــزات پزشــکی
اساســی را تــا پایــان بهــار آینــده تامیــن

عضو هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا:

احتمال استرداد خاوری
به ایران کم است

زنــدان گرفــت هــم دوبــاره ایــن ماجــرا را
گوشــزد کردیــم و متأســفانه تــا ایــن لحظــه
نتیجــهای از پیگیریهــا نگرفتهایــم.
چــرا قوانیــن کانــادا اجازه اســترداد
خــاوری بــه ایــران را نمیدهــد؟
در برخــی مالقاتهــا بــا مقامهــای
کانادایــی در زمــان دولــت تــرودو پیــش از
اینکــه حکــم ایشــان قطعــی شــود ،آنهــا
اعــام کردنــد کــه کانــادا فــرد متهــم را
بــه کشــوری کــه در آن حکــم اعــدام اجــرا
شــود ،بــاز نمیگردانــد .در حــال حاضــر
قــرارداد اســترداد مجرمــان در ایــران و

شــویم کــه دولــت ،دادگســتری و مقامهــای
امنیتــی و قضائــی کانــادا اقــدام الزم بــرای
عــدم ورود محکومــان بــه فســاد مالــی بــه
کانــادا را انجــام دهنــد و از ســرمایهگذاری
چنیــن افــرادی چــه از ایــران و چــه از ســایر
کشــورها در خــاک کانــادا جلوگیــری کننــد.
در طومــار آنالینــی کــه روی
وبســایتتان قــرار دادهایــد بــه
برخــورد دوگانــه دولــت کانــادا بــا
ایرانیــان اشــاره کردهایــد .در ایــن
مــورد نیــز توضیــح میدهیــد؟
بســیاری از شــهروندان ایرانی-کانادایــی

کانــادا هــم وجــود نــدارد و نبــود رابطــه
دیپلماتیــک هرگونــه مذاکــره دیپلماتیــک
را در مــورد چنیــن پروندهایــی دشــوار و
غیرممکــن میکنــد.
آیــا فکــر میکنیــد مطــرح شــدن
پرونــده مرجــان شیخاالســامی
بتوانــد بــه بررســی ایــن پرونــده
کمــک کنــد؟
بــا مطــرح شــدن پرونــده مرجــان
شیخاالســامی آلآقــا ایــن ایــن فرصــت
بــه وجــود آمــده کــه از طریــق فشــار افــکار
عمومــی بتوانیــم بــه دولــت کانــادا متذکــر

در رونــد مهاجــرت ،تمدیــد ویــزا،
گرفتــن ویــزا و تمدیــد کارتهــای
مربوطــه بــا مشــکالت فراوانــی روبــهرو
بودنــد .در برخــی مواقــع حســاب بانکــی
دانشــجویان ایرانــی کــه در کانــادا
هســتند بــا داشــتن تنهــا چنــد صــد دالر
به خاطر تحریمها بلوکه شده است.
چطــور اســت کــه ایرانیــان بــا مقــدار
کمــی پــول در حســاب بانکــی یــا بــرای
دریافــت مهاجــرت و دریافــت ویــزا بــا
موانــع بســیاری مواجهانــد امــا افــرادی
ماننــد خــاوری یــا متهمــی ماننــد مرجــان

مــی کنیــم .در حــال حاضــر نگرانــی بــرای
تهیــه دارو و تجهیــزات پزشــکی نداریــم و
مکانیزمهایــی بــرا دور زدن تحریمهــا
اندیشــیدهایم بنابرایــن نگرانــی عمــدهای در
زمینــه تامیــن دارو و تجهیزات پزشــکی بویژه
در حــوزه داروهــای اساســی ماننــد داروهــای
بیمــاران خــاص و صعــب العــاج نداریــم.
نمکــی ادامــه داد :در زمینــه قیمــت دارو
هــم بــا توجــه بــه اینکــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی
بایــد بــرای دارو محاســبه شــود ،افزایــش
قیمتــی را در حــوزه قیمــت دارو بــه جــز
همــان افزایــش ســنواتی  ۱۰تــا  ۱۵درصــدی
نخواهیــم داشــت .بــا ایــن افزایــش قیمــت
بــا توجــه بــه شــرایط کشــور فشــاری بــه
مــردم وارد نمــی شــود.

شیخاالســامی میلیونهــا دالر ،آنطــور
کــه از ســرمایه گــذاری آنهــا مشــخص
اســت ،وارد خــاک کانــادا کردهانــد بــدون
آنکــه مشــکلی بــرای آنهــا بــه وجــود آیــد.
خواســته مشــخص شــما از دولــت
کانــادا پــس از امضــای طومــار
توســط ایرانیــان چیســت؟
دولــت کانــادا بایــد در برابــر ایــن مســاله
بایســتد .همــواره دولــت کانــادا ایــن را
مطــرح کــرده کــه بــه قوانیــن جهانــی برای
مبــارزه بــا پولشــویی و فســاد مالــی پایبنــد
اســت و ایــن هــم بایــد بخشــی از اقــدام
دولــت کانــادا باشــد.
کنگــره ایرانیــان کانــادا یــک ســازمان
غیرانتفاعــی و مــردم نهــاد اســت .مــا
تــوان اجرایــی نداریــم بلکــه میتوانیــم
بــا فشــار افــکار عمومــی و فشــار رســانهها
و اقداماتــی کــه از ســوی جامعــه مدنــی
انجــام میدهیــم بتوانیــم خواســت جامعــه
ایرانیــان در کانــادا را بــا مقامهــای دولتــی
و نماینــدگان مجلــس از احــزاب گوناگــون
مطــرح کنیــم .مــا خواســتار رســیدگی
دولــت و نهادهــای مربوطــه بــه ایــن مســاله
هســتیم.
اگــر همــه ایــن چیزهایــی کــه
گفتیــد نتیجــه نــداد ،تکلیــف چــه
خواهــد بــود؟ بــه چــه گامهــای
بعــدی فکــر کردهایــد؟
در حــال مکاتبــه و مشــورت بــا چنــد وکیــل
متخصــص در ایــن زمینــه هســتیم تــا اگــر
دولــت نخواهــد در ایــن زمینــه پاســخگو
باشــد ببینیــم چطــور میتوانیــم اقــدام
قانونــی مــورد نیــاز را انجــام دهیــم .امــا
بــه هــر شــکل در حــال حاضــر تقاضــای
مــا ایــن اســت کــه ایرانیــان بــه صفحــه
کنگــره ایرانیــان کانــادا برونــد و ایــن و
طومــار را مطالعــه و در صــورت تمایــل
امضــا کننــد .هرچنــد تعــداد امضاهــا بیشــتر
باشــد مــا بهتــر میتوانیــم خواســت جامعــه
ایرانــی در کانــادا را پیگیــری کنیــم .مــا بــه
دنبــال ایــن هســتیم تــا بــه دولــت کانــادا
نشــان دهیــم افــرادی کــه در ایــران فســاد
مالــی میکننــد و پــول مــردم ایــران را بــه
ســرقت میبرنــد جایــی در کانــادا ندارنــد.

توضیحات «تاجگردون» در باره ایرادات مجمع تشخیص به
مصوبات بودجه ۹۸
رییــس کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه
ســال  ۹۸گفــت کــه مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام پــس از بررســی ایــرادات
نهایــی شــورای نگهبــان بــه مصوبــه
مجلــس در مــورد الیحــه بودجــه  ،۹۸نظــر
مجلــس را رد کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،غالمرضــا تاجگــردون در
صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام نوشــت:
«دیــروز جلســه مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام در خصــوص رفــع اختــاف
نظــر شــورای محتــرم نگهبــان و مصوبــه
مجلــس بــود .موضــوع اصلــی اختــاف در
خصــوص خــارج کــردن سیســتم ربــوی در
تســهیالت گذشــته و نجــات مــردم از ایــن
وضــع بــد موجــود بــود .انصافــ ًا خیلــی از
بــزرگان مجمــع تــاش کردنــد ولــی نظــر
مجلــس رأی نیــاورد .خیلــی امیــد داشــتم
مجمــع در شــرایط بــد کنونــی مصلحــت

را بــر نجــات مــردم بدانــد ولــی بــا وجــود
تــاش رئیــس محتــرم مجمــع و رئیــس
محتــرم مجلــس و حتــی تــا حــدودی کوتــاه
آمــدن نماینــدگان محتــرم شــورای نگهبــان
رأی نیــاورد .مــا کــه کارمــان را انجــام
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دادیــم .احتمــا ًال مصلحــت بــر ایــن نبــود».
بــر ایــن اســاس نظــر مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام در مــورد ســه ایــراد شــورای
نگهبــان بــه مصوبــات بودجــه  ۹۸بــه ایــن
شــرح اســت:

 _۱جــز  ۴بنــد (ه) تبصــره ( )۴بــا اصالحاتی
بــه شــرح ذیــل تصویب شــد:
"بازپرداخــت تســهیالت مذکــور و برداشــت
دولــت از صنــدوق در بودجــه ســال ،۱۳۹۷
در بودجههــای ســنواتی  ۱۳۹۹تــا ۱۴۰۴
منظــور و بــه حســاب صنــدوق توســعه
ملــی واریــز شــود .بازپرداخــت تســهیالت از
درآمــد هــای حاصــل از اجــرای طرحهــا تــا
حــد امــکان صــورت پذیــرد".
 -۲در بنــد (ز) تبصــره  ۱۶مصلحت مورد نظر
مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب
نرســید.
 -۳در جــز ( )۲بنــد الــف تبصــره ( )۱۸نظــر
مجلــس شــورای اســامی بــا اضافــه شــدن
عبــارت" :اساســنامه صنــدوق حداکثــر تــا
پایــان فروردیــن  ۱۳۹۸بــرای شــورای
نگهبــان ارســال شــود" بــه انتهــای بنــد،
تصویــب گردیــد.

نخستوزیر نیوزیلند برای
همبستگی با خانوادههای قربانیان
حمله تروریستی حجاب گذاشت

نخســت وزیــر نیوزیلنــد در جریــان بازدیــد دیــروز خــود از
مرکــز پناهجویــان کنتربــری در شــهر کرایســتچرچ و
بــرای ابــراز همــدردی بــا خانوادههــای قربانیــان حجــاب
گذاشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری روســیا
الیــوم ،جاســیندا آردرن ،نخســت وزیــر نیوزیلنــد دیــروز
از شــهر کرایســتچرچ کــه روز جمعــه شــاهد حملــه
تروریســتی علیــه نمازگــزاران در دو مســجد بــود ،بازدیــد
کــرده و بــا نمایندگانــی از مرکــز پناهجویــان کانتربــری
دیــدار کــرد.
آردرن در ایــن ســفر در راســتای همبســتگی بــا
خانوادههــای قربانیــان ایــن حملــه تروریســتی و ابــراز
محبــت بــه گروههــای مســلمان حجــاب بــر ســر گذاشــت.
کاتب:

بعید میدانم شورای نگهبان
ممنوعیت نمایندگی بیش از
سه دوره مجلس را تصویب کند

نماینــده مــردم گرمســار در مجلــس گفــت :تفســیر شــورای
نگهبــان در بــاره مصوبــه ممنوعیــت نمایندگــی بیــش از
ســه دوره مجلــس بــه احتمــال زیــاد رد آن اســت.
غالمرضــا کاتــب در گفتوگــو بــا ایســنا هــر گونــه اظهــار
نظــر در بــاره مصوبــه ممنوعیــت نمایندگــی بیــش از ســه
دوره مجلــس را زود هنــگام دانســت و افــزود :تفســیر
شــورای نگهبــان ایــن اســت کــه چــون هیــچ صراحتــی در
قانــون اساســی بــرای ایجــاد محدودیــت در انتخــاب مــردم
وجــود نــدارد از ایــنرو بعیــد میدانــم شــورا نگهبــان بــا
مصوبــه مجلــس موافقــت کنــد.
ایــن عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس اظهــار کــرد:
فقهــای شــورای نگهبــان معتقدنــد محدودیــت در انتخابــات
مجلــس شــورای اســامی و ریاســت جمهــوری بایــد بــه
صراحــت در قانــون اساســی میآمــد و چــون نیامــده
احتمــال رد مصوبــه مجلــس بــا ممنوعیــت نمایندگــی بیــش
از ســه دوره مجلــس را زیــاد میدانــم و هــر اظهــار نظــری
در اینبــاره زود هنــگام اســت.
وی تاکیــد کــرد :البتــه افــراد ،آزاد هســتند نظــرات خــود
را در بــاره آثــار چنیــن مصوبــهای بیــان کننــد امــا بــه
نظــر بنــده هیــچ اظهــار نظــری بــه انــدازه صراحــت
قانــون اساســی نمیتوانــد در ایــن زمینــه کارســاز
باشد.
اد  امه از ستون روبرو

از بیــن رفتــن وقاحــت ســرقت حکایــت دارد.
 رواج بیــش از پیــش دستفروشــی نشــان میدهــدکــه بخــش قابــل توجهــی از کارکنــان دولــت و
بخــش خصوصــی قــادر بــه تأمیــن هزینههــای
زندگــی خــود نیســتند.
 علیرغــم توصیههــا و اخطارهــای قانونــیو شــرعی از طــرف مســئولین و علمــا متأســفانه
کمــاکان قاچــاق ،کارگریــزی ،سرکشــی مدنــی،
گرانفروشــی ،احتــکار ،اختــاس ،ارتشــاء ،رانــت و
پارتیبــازی رو بــه افزایــش اســت.
 برخــاف خواســت مســئولین کــه مــردم را بــهپرهیــز از انباشــت کاالهــای ضــروری دعــوت
میکننــد ،مــردم کار خودشــان را میکننــد کــه
ایــن موضــوع از شــکاف موجــود بیــن مــردم و
مســئولین حکایــت دارد.
بــا نمونهگیــری از رفتارهــای مــردم بــه واقعیتــی
کــه حاکــی از عــدم احســاس هــم سرنوشــتی
بیــن طبقــات گوناگــون اســت پــی میبریــم بــه
طــوری کــه توصیــه و ســفارش افــرادی کــه تصــور
میکننــد جایگاهــی در چشــم و دل مــردم دارنــد
اغلــب نتیجــهی عکــس مــی دهــد حــال مســئله
ایــن اســت کــه مــا یــا متوجــه مفهــوم رفتــار
مــردم میشــویم و بــه روی خودمــان نمیآوریــم،
یــا میفهمیــم و بــدون توجــه بــه نقــش خــود در
خرابکاریهــا بــه نفــع دیــدگاه خــود از آن بهــره
میگیریــم و یــا هنــر درک زبــان مــردم را نداریــم.
ایــن کــه جناحــی خــاص بــرای ترغیــب جناحــی
دیگــر بــه پذیــرش یــک موضــوع مــورد مناقشــه
از ســاح تهدیدآمیــز "همهپرســی" اســتفاده
میکنــد میخواهــد بگویــد کــه نظــر مــردم
چیــز دیگــری اســت و بــه ایــن وســیله تــوپ را
بــه زمیــن رقیــب سیاســی میانــدازد و اینگونــه
بــرای همــگان جــا میانــدازد کــه مــا زبــان مــردم
را میفهمیــم و شــما نمیفهمیــد! انتخــاب چنیــن
روشــی بــرای تخطئــهی رقیــب گویــای وجــود
شــکاف بیــن دیدگاههــای رســمی و دیدگاههــای
مردمــی اســت!
جالــب اینجاســت کمتــر مســئولی حاضــر اســت
بپذیــرد کــه یــا زبــان مــردم را نمــی فهمــد و یــا
حاضــر بــه فرمانبــرداری از مــردم نیســت! ایــن
روزهــا بــه مــدد فهــم عالمتهــا و نشــانهها
حتــی میتــوان دانســت کــه انســانهای اولیــه
در هــزاران ســال پیــش چگونــه میاندیشــیدهاند،
بــا ایــن توصیــف چگونــه میشــود مــا کــه
مدعــی همنوایــی بــا مــردم هســتیم بــرای درک
خواســتههای آنهــا ماننــد بیگانــگان نیــاز بــه
مترجــم داشــته باشــیم .واقعیــت ایــن اســت کــه
مــردم بیگانــه نیســتند امــا درک زبــان آنهــا هنــر
هــر کســی نیســت!

