در سفرهای استانی دولت سیزدهم از تشریفات و زوائد خبری نیست

بر مدار مردم

دولــت ســیزدهم در ســفرهای اســتانی هیچــگاه بــرای برگــزاری اســتقبالهای مردمــی
برنامهریــزی نکــرده اســت .در آغــاز ایــن ســفرها ،بهدلیــل شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور،
ســفرهای اســتانی رئیــس جمهــور اغلــب بــدون اجتماعــات و مالقاتهــای مردمــی برگــزار
میشــد .ایــن اتفــاق اغلــب بــا عذرخواهــی رئیــس جمهــور از مــردم اســتان همــراه بــود.
آیتاللــه رئیســی بهکــرات در ســفرهای اســتانی ،از مــردم منطقــه عذرخواهــی کــرد کــه
بهدلیــل وجــود کرونــا ،نمیتوانــد مالقــات عمومــی بــا مــردم داشــته باشــد ،امــا پــس از
فروکــش کــردن شــیوع کرونــا کــه خــود حاصــل تدابیــر دولــت در واکسیناســیون عمومــی
بــود ،هرچنــد مالقاتهــا و اجتماعــات مردمــی برگــزار میشــد ،امــا در ایــن ســفرها خبــری
از زمینهچینــی بــرای اســتقبالهای گســترده نبــود .ایــن ،یــک انتخــاب از ســوی دولــت و
رئیــس جمهــور بــود .بــه ایــن دلیــل ســاده کــه نــه آیتاللــه رئیســی و نــه دولــت ،هیــچ گاه
بهدنبــال اقدامــات نمایشــی و کارهایــی کــه صرفـ ً
ـا جنبــه تبلیغاتــی داشــته باشــد ،نبودنــد.
هدفگــذاری ایــن ســفرها ،گــره گشــایی از زندگــی مــردم و رونــق اســتانها و شــهرهای
کشــور بــود .در ایــن صــورت ،آنچــه اهمیــت داشــت ،حضــور میدانــی و فهــم عملــی مســائل
و مشــکالت بــود ،نــه تجمعــات تبلیغاتــی.

مقابــل مشــکالت اقتصــادی و کرونــا تنهــا احســاس
میکردنــد .امــروز امــا آنــان بــا رئیسجمهــوری
رو بــه رو هســتند کــه نــه تنهــا از خودروهــا و
تشــریفات و بادیــگارد آنچنانــی اســتفاده نمیکنــد،
بلکــه خســتگی هــم نمیشناســد و بــه جــای آنکــه
منتظــر آمــدن مــردم بــه پیشــواز او باشــند ،او بــه
دیــدار و مالقــات مــردم مـیرود .حضــور بیواســطه
میــان عشــایر ،حضــور در مناطــق زلزلــه زده اندیــکا،
توگــو بــا کارگــران شــهری در ســفر اســتانی بــه
گف 
ســمنان ،مالقــات ناگهانــی و بــدون برنامهریــزی
بــا برخــی از همدانیهــا کــه در مســیر تــردد
رئیــس جمهــور حاضــر شــده بودنــد ،جلوههایــی از
بیپیرایــه بــودن رئیــس جمهــور اســت.
حضور در نقاط حاشیهای

برای خدمت ،نه برای نمایش
در  8ســال دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم
بــا دولتــی مواجــه بودیــم کــه رئیــس دولــت
حتــی در بازدیــد از شــرکتها نیــز حاضــر نبــود از
خــودروی ضدگلولــه و شاســی بلنــد خــود پاییــن
بیایــد .همچنــان کــه در همــان دوره مســألهای بــه
نــام کاروانهــای طوالنــی خودروهــای تشــریفات
در بزرگراههــای کشــور بــه یــک بحــث عمومــی
تبدیــل شــده بــود .امــروز امــا بــا آن تشــریفات و
فاصلهگذاریهــا میــان دولتمــردان و مــردم ،بــا
دولتــی مواجــه هســتیم کــه رئیــس آن در ســفرهای
اســتانی خــود بــه اســتقبال مــردم مـیرود .آیتاللــه
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رئیســی در برخــی از ســفرهای اســتانی ،همــواره بــر
ایــن مســأله اهتمــام داشــته اســت کــه اگــر مردمــی
بهصــورت خودجــوش ،ولــو در جمعهــای محــدود
در مســیر عبــور رئیــس جمهــور ایســتادهاند ،بــرای
توگــو کنــد،
لحظاتــی توقــف کــرده و بــا آنــان گف 
البتــه طبیعــی اســت کــه برخــی از مخالفــان دولــت،
بــه ســیاق رویکــرد ثابــت و همیشــگی خــود ایــن
رفتارهــا را برنتابنــد و زبــان بــه انتقــاد بگشــایند،
امــا اهمیــت و تأثیــر ایــن رفتــار مردمــی را بایــد از
ایرانیانــی پرســید کــه نــه خــود بــه مالقــات رئیــس
جمهــور ،بلکــه رئیــس جمهــور بــه مالقــات آنــان
م ـیرود .بویــژه اگــر دریابیــم آنــان در  8ســال قبــل
از آن و البتــه در دو ســال پایانــی دولــت دوازدهــم،
بــا نوعــی بیدولتــی مواجــه بودهانــد و خــود را

بعیــد بــه نظــر میرســد حتــی خوشــبینترین
عضــو محلــه جوادیــه بجنــورد ،بهعنــوان یکــی
از محــات حاشــیهای ایــن شــهر ،روزی را تصــور
میکــرد کــه رئیــس جمهــور در آن حضــور یابــد ،بــه
مســجد محلــه بــرود و در فضایی صمیمــی و راحت،
توگــو
بــا اهالــی و مــردم حاضــر در آن بــه گف 
بنشــیند .ایــن کاری بــود کــه آیتاللــه رئیســی انجام
داد .آیتاللــه رئیســی تیرمــاه امســال در ســفر بــه
اســتان خراســان شــمالی ،در مرکــز ایــن اســتان،
یعنــی شــهر بجنــورد ،یکــی از محلههــای حاشــیهای
و بســیار کــم برخــوردار را بــرای حضــور خــود انتخاب
کــرد .وی ابتــدا بــه دیــدار خانوادههــای شــهدا در
ایــن منطقــه رفــت و ســپس بــدون اطــاع قبلــی،
نمــاز ظهــر و عصــر را در مســجد ایــن محلــه

