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رضا معطریان /ایران

هــم میتواننــد در طبقــات مختلف تقســیم شــوند؛ برخــی رأیدهندگان
میآینــد برای اینکه فــردی رأی بیاورد؛ برخی میآیند تــا فالنی رأی نیاورد
و میگویند:مــا حاضریــم به هر کســی رأی بدهیــم تا فالن فــرد رأی نیاورد.
حــدود  10درصد از رأیدهنــدگان عالقهمندند به کســی رأی بدهند که رأی
مــیآورد .به همیــن دلیل موقع نظرســنجی تا شــب انتخابــات  15درصد
افــراد میگویند مــا هنوز تصمیم نگرفتهایم به چه کســی رأی بدهیم .صبر
میکنیــم تــاببینیم فضــا چگونه اســت .همــه ایــن مؤلفههــا در انتخابات
تأثیرگــذار اســت .برخی هم حــال و حوصله ندارند و تصمیــم گرفتهاند در
انتخابات شــرکت نکنند .اآلن با فاصله دو ماهی که به انتخابات داریم من
امیدوارم رکورد ملی مانند گذشــته باشــد .در گذشــته بیــن  60تا  70درصد
معموالً در کل کشور در انتخابات مجلس شرکت میکردند و در تهران هم
امیدوارم از  50درصد بگذرد.
ëëقطعاً حــوادث آبانمــاه را رصــد میکردیــد؛ اعتراضها در بیــش از 100
شــهر بود و عمق و گستره خشونتها بســیار بود .فارغ از اینکه از این بستر
سوءاســتفاده هم میشــود ،برای شــما نگرانکننــده بود یا نــه؟ پیشبینی
چنین اعتراضی را بعد از دی  96داشتید؟
یکســری کارها عوامــل متعددی دارد؛ یکســری از کارهــا بیتدبیری
مســئوالن بود و نباید از این بگذریم .امیدوارم حداقل تجربه شــود .ممکن
اســت اصل موضوع کاری بود که میبایســت انجام میشــد .ما  7-8ســال
قبــل در دولــت برای اولین بــار همه فرآوردههــای نفتی را ســهمیهبندی و
دونرخی کردیم .اما من یادم اســت دولت با همکاری مجلس برای همین
کار حدود  100اقدام را لیســت کــرده بود .تعدادی از این اقدامات پیشــینی
بود .یکســری در هنگام اجرا بود و یکســری اقدامات هم پســینی بود .اگر
جســتوجو کنید ،میبینید از دو مــاه قبل در تلویزیون میزگرد برگزار شــد؛
همه ســخنرانی کردند؛ رئیس جمهوری ،وزیر نفت و وزیر کشور هم توجیه
میکردنــد که ما بــه چه دلیل ایــن کار را میکنیم و چگونه جبــران خواهیم
کرد .برای هر کدام از این اقدامات هم جدول زمانبندی گذاشتند .مسئول
هــر اقدامی هم مشــخص بــود .فرض کنیــد نماینــدگان و عــدهای بگویند
مــا از ســاعتی که میخواســت اعــام و اجرا شــود مطلع بودیــم .نظامیها
اصطالحــی تحــت عنــوان «ســاعت ســین روز ر» دارنــد؛ ضرورتــی نــدارد
«ســاعت سین روز ر» اعالن عمومی شود .اآلن هم معتقدم «ساعت سین
روز ر» را حداکثــر  5نفر در کشــور بدانند .آندفعه هم همینطور بود .شــما
فــرض کنید از یــک ماه قبل بگویند مــا میخواهیم در فالن ســاعت و فالن
روز ســهمیهبندی کنیــم؛ آن موقع اتفاقات عجیب می افتــد؛ خانهها مرکز
انبار بنزین میشود و خیلی ناجور است .باید افکار عمومی آماده میشد.
در اقدامات پیشــینی واقعاً بیتدبیری شــد .این اتفاقات در کشور نشانه
تلنبــار مطالبــات مردم اســت .بنزین ،چاشــنی جرقه بــود؛ اینکــه بگوییم
همه اعتراضهــا به خاطر بنزین بــود ،اینگونه نبود .عدهای هم توانســتند
 200هــزار تومان بگیرند و خشــنود باشــند؛ چون این پــول در زندگی برخی
تأثیرگذار اســت .من باور میکنم آقای روحانی خبر نداشت سهمیهبندی
بنزین جمعه اســت .اما نباید به مردم گفته میشــد .این موارد احساسات
عمومــی را جریحــهدار میکنــد .ایــن نگرانــی هنوز هــم وجــود دارد؛ چون
مطالبات متراکم میشود .نکته دیگر این است که متأسفانه بهدلیل برخی
از رقابتهای غیر ضروری خود مســئوالن هم به این مطالبات دامن زدند.
مثــاً همیــن اآلن  16هزار نفــر میخواهند بــه مجلس برونــد و وعدههایی
میدهنــد کــه جزو مطالبات میشــود و وقتــی وارد مجلس میشــوند مثالً
یکــی میرود و میگوید :من حقــوق معلمان را دوبرابر مــی کنم یا عدهای
میگویند مــا حقوق نجومیبگیران را کم میکنیــم و به حقوق افراد عادی
اضافــه میکنیــم؛ این در حالی اســت که بر اســاس گزارش بازرســی دیوان
محاســبات  150نفر حقــوق نجومی گرفتهاند .کل پولی کــه نجومیبگیران
گرفتهاند  100میلیارد تومان میشــد .اگر ما این رقــم را بر  4میلیون کارمند
تقســیم کنیــم به هر کــس  1500تومان میرســد .بعــد اینگونه میشــود که
میگوینــد حقوق نجومــی بگیران را که قطــع کردند ،چه کســی خورد و چه
کسی برد؟
نجومــی بگیران  100نفر بودند و باید از حلقومشــان بیرون آورده شــود،
امــا  100هزار مدیــر دولتی متهم شــدند .در افکارعمومی ایــن تصور وجود

دارد که هر کس یک دوره نماینده بود هم جزو این افراد بوده و هر کس باید
ثابت کند جزو اینها نیست.
ëëدی مــاه ســال  96اعتراضهایــی شــد و بعــد کــه اعتــراض از خیابانها
فروکــش کــرد ،اینطــور بیان شــد کــه اعتراضها را جمــع کردیــم و تمام
ض و نارضایتــی اآلن نمود
شــد .اآلن دوباره ایــن اتفاق افتاد .قطعــاً اعترا 
خیابانی ندارد؛ امــا اعتراض و معترض وجود دارنــد .چقدر حوادث آبان
نگرانکننده اســت؟ آیا واکنشهــای علنی و غیرعلنی نشــان میدهد که
اهمیت موضوع درک شده است؟
قبــول دارم .یــک مقولــه بســیار مثبــت وجــود دارد کــه مــا بایــد تکــرار
کنیــم .میگوینــد دو نعمت مجهــول وجــود دارد؛ ســامت و امنیت .اآلن
خوشــبختانه امنیت جزو نعمت های مجهول نیســت و مــردم چه در کف
خیابان چه در خانه نعمت امنیت را خوب احســاس میکنند .این نعمت
امنیــت اســت کــه مــردم را وادار میکنــد اعتراضشــان را مطــرح کنند اما
نمیخواهنــد امنیــت کشــور را به هم بزنند .این پیشــنهاد که مطرح شــده،
پیشــنهاد خوبــی اســت؛ در هر شــهر  2-3جــا بگذارید هر کــس میخواهد
اعتــراض کنــد ،رســماً مطالبــه کند .مســئوالن را هــم دعوت کنند تــا مردم
ســؤال کنند .هر اســتاندار هفتــهای یکبار تریبــون آزاد بگــذارد .قطعاً یک
عده میآیند و فحش میدهند؛ اما مســئول باید ســعه صدر داشــته باشــد
و بشنود.

