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فقدان چه نهادي در مناظره ها ديده شد؟
فقدان چه نه��ادي در ايران بيش از هر چيز 
ديگري خودنمايي مي كن��د؟ مناظره هاي 
تلويزيون��ي يك بار ديگر نش��ان داد كه فق��دان نهادي كه 
در مورد اختالفات و اتهام��ات حرف آخر را بزند و به تعبير 
دقيق قضيه را ي��ك طرفه كند، بيش از هر چيزي در ايران 
مشهود است. اين وضعيت براي س��رمايه اجتماعي ايران 
خطر بزرگي محسوب مي شود. اگر همين طور پيش برويم 
هر روز نس��بت به روز پيش پرونده ها و اتهامات گوناگوني 
را ش��اهد خواهيم بود كه هيچ كدام به سرانجام نمي رسد و 
هيچگاه هم معلوم نخواهد شد آيا اتهام وارد بوده يا نه؟ اگر 
اتهام وارد اس��ت، پس چرا منجر به ص��دور حكم مجازات 
قانوني نمي شود؟ و اگر وارد نيست پس چرا اتهام زنندگان 
مجازات نمي ش��وند؟ چنين وضعيتي بصي��رت و آگاهي 
اجتماعي را از ميان مي برد. مردم كه نمي توانند خودشان 
به  صورت مستقل درباره هر اتهامي مطالعه و بررسي كنند. 
ن��ه ابزارش را دارن��د و نه دانش و آگاه��ي آن را و نه چنين 
چيزي ممكن اس��ت. به همين دليل دس��تگاه هايي براي 
فصل الخطاب تاسيس شده اند كه رسيدگي به اتهامات بايد 
به صورت علني و صد درصد در چارچوب قانون انجام شود و 
اتهام زننده و متهم حق دسترسي آزاد به اطالعات موجود 
در پرونده را داشته باشند و در فرصت مناسب از خود دفاع 
كنند و در نهايت حكم قانوني نيز صادر ش��ود. وقتي كه در 
طول چند ساعت مناظره انواع و اقسام اتهامات عليه ديگران 
طرح ش��ود و حتي فرصت دفاع يا رد باقي نماند، جز اينكه 
اذهان مردم را مشوش مي كند، هيچ نتيجه ديگري ندارد. 
تمامي اتهامات و ايراداتي كه مطرح مي ش��ود در دو دسته 
مش��خص جاي مي گيرند، يا كيفري و از نوع اتهام هستند 

يا سياسي تلقي مي ش��وند. فرض كنيم كه كسي زميني را 
خريده و در آن بنايي براي خود س��اخته است. در اينجا دو 
اتفاق مي تواند رخ داده باشد؛ اول اينكه كل ماجرا مجرمانه 
باشد. يعني گرفتن زمين براساس زدوبند و عمل متقلبانه 
صورت گرفته باش��د. در حالت ديگر ممكن است به لحاظ 
حقوقي نتوان آن را مجرمانه دانست ولي به لحاظ اخالقي 
و عرفي مورد پس��ند نباش��د. به عنوان نمونه شهرداري در 
بس��ياري از م��وارد تخفيف هايي را به اف��راد طرف معامله 
خود مي دهد، ش��ايد اين كار در برخي موارد خالف قانون 
نباشد، مثل بسياري از كمك هاي بالعوضي كه شهرداري 
يا دولت ها انجام مي دهند و به ط��ور معمول بايد نهادهاي 
عمومي و مدن��ي و خيريه از آن بهره مند ش��وند و ايرادي 
هم ندارد. ولي ممكن اس��ت در برخ��ي موارد اين كمك ها 
متوجه دوستان و آشنايان شود. حتي اگر آن را غيرقانوني 
ه��م ندانيم )كه از نظر عده اي اين كار نيز سوءاس��تفاده از 
قدرت و جرم اس��ت( ولي حداقل به لحاظ اخالقي و عرفي 

به شدت ناپسند است. 
اين دو پديده را چگونه مي توان حل وفصل كرد؟ پديده هاي 
مجرمانه به گونه اي اس��ت كه عامالن آن مي كوش��ند كه 
فرآيند كار پنهان بماند. در هر حال اظهارنظر قطعي درباره 
آنها وظيفه دستگاه قضايي اس��ت. اگر در يك جامعه انواع 
و اقس��ام اتهامات مطرح مي ش��ود ولي از رسيدگي قضايي 
خبري نيس��ت، اين بدترين وضع براي بصي��رت و آگاهي 

اجتماعي اس��ت. هر كس��ي كه در عرصه 
عمومي اتهام مي زن��د، بايد فوري به اتهام 

مذكور رسيدگي ش��ود. در صورت وارد بودن اتهام، مجرم 
مجازات شود در غير اين صورت مفتري مجازات شود. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

درست انتخاب كنيم
شرايط كنوني كشور تابع فضاي تصميم گيري 
منطقي و آگاهانه جمعي اس��ت ت��ا از دل آن 
توسعه در تمامي فرآيندهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و 

به ويژه بين المللي حاصل شود. 
آنجايي كه صحبت از توسعه است بي شك »انتخابات« در هر 
دوره و بنا بر جغرافياي سياسي آن مي تواند سر فصل جديدي 
را در پيشرفت و به آفريني راهكار هاي نو درتكامل و تحوالت 
اجتماعي بيافرين��د كه اين قابل تعريف در م��وارد گوناگون 
تصميم از جمله ش��روع و س��رعت تصميم گيري است كه بر 
عامل زمان هم پايدار اس��ت؛ بدين معنا كه زمان و فرصت ها 
هميشه در »انتخابات« از موثرترين عوامل در تشكيل دولت، 
مجلس يا شورايي »جامعه نگر« است كه مسير پيشرفت را به 

روي جامعه مي گشايد. 
چنانچه اف��راد جامعه در اي��ن خصوص زمان پي��ش رو را با 
دو دلي و ترديد از دس��ت داده و تصميم ب��ه »انتخاب برتر يا 
مطلوب« نگيرند چه بس��ا اين عدم تصميم گيري يا شراكت 
جمعي مي تواند عامل توسعه را جايگزين ساير عوامل از قبيل 

آسيب هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كند. 
طبيعي اس��ت در چارچوب چنين فضايي، موضوع »انتخاب 
درست« به عنوان عامل پويايي و نشاط در صحنه هاي اجتماعي 
از اهميت ويژه اي برخوردار است. در تحليلي جامعه شناختي، 
پرداختن به رفتارهاي جمع��ي و فردي در هر انتخابي چنان 
در تش��كيل »قدرت سياس��ي« دخيل اس��ت كه بسياري از 

احزاب و صاحبان ق��درت و منافع حاضر به 
انجام هرگونه شگرد تبليغاتي يا حمايتي در 

اليه هاي دروني اجتماع هستند تا از بطن آن – خواه به صورت 
آگاهانه و خواه مقلدانه- به اهداف سياسي معين خود برسند. 

نگاه فرهنگي
وحيد معتمدنژاد

 فعال فرهنگي

اشكنه تحريم و گالبي برجام
آلماني ها مي گويند »گذش��ته اي هست كه 
نمي خواهد بگذرد«؛ گذش��ته اي كه در نقش 
ش��بح ظاهر مي شود؛ گذش��ته اي كه گورس��تان عهدهاي 
وفانشده اس��ت و كار مورخ بازسازي و يادآوري آنها. به تعبير 
پل ريكور، فيلسوف و اديب برجسته فرانسوي، مورخ همچون 
ش��هروندي عمل مي كند كه آينده را بازمي گشايد، چرا كه 
گذش��ته را بازگش��وده اس��ت. به طرز عجيبي انتخابات 2۹ 
ارديبهش��ت ۹۶، عرصه جدال با گذش��ته اي شده كه نه گذر 
از آن ممكن اس��ت و نه گريز از آن ميس��ر. در آخرين مناظره 
۶ كانديداي رياست جمهوري شبح اين گذشته بيش از پيش 
ظاهر شد؛ گذشته اي كه ابراهيم رييس��ي آن را حواله داد به 
مناظره اي بين دولت فعلي و قبلي كه »همه مس��ائل را تمام 

كند«؛ اما حسن روحاني از رييسي خواست 
كه او طرف مناظره باشد و اسحاق جهانگيري 

نيز به حضور دولت گذشته در مناظره آخر اشاره كرد »چرا كه 
در تمام ستادهاي اين آقايان، افراد دولت گذشته هستند. « 

نگاه سياسي
سرگه بارسقيان

روزنامه نگار

چشمان نگران اقتصاددانان
پنجشنبه گذشته نامه حمايت 50 اقتصاددان 
برجس��ته در دانش��گاه هاي معتبر كشور از 
رياست جمهوري دكتر حسن روحاني منتشر شد. در سه روز 
پس از انتشار، تعداد امضاكنندگان به 1۶3 تن رسيد. عالوه 
براين، دو نامه ديگر يكي با 175 امضا در نقد وعده هاي يارانه اي 
و اشتغال زايي كانديداهاي رقيب روحاني و يكي هم با 30 امضا 
توسط اقتصاددانان دانش آموخته خارج از كشور در حمايت از 
روحاني انتشار يافت. در مجموع در اين هفته نزديك به 300 
تن از استادان اقتصاد دانشگاه هاي معتبر كشور و پژوهشگران 
اقتصادي از بازگشت به دوران وعده هاي بي اساس و مخرب 
يارانه اي و فس��اد و نااطميناني اقتصادي ابراز نگراني كرده يا 
خواستار تداوم و ثبات در مديريت اقتصادي كشور شده اند. 
حضور فعال اقتصاددانان هم در مقايسه با ساير انديشمندان و 
دانشوران در رشته هاي جامعه شناسي، حقوق، علوم سياسي 
و... هم در مقايس��ه ب��ا اظهارنظرهاي جمع��ي اقتصاددانان 
در گذشته بي س��ابقه اس��ت. اقتصاددانان دوره هشت ساله 

رياس��ت جمهوري احمدي نژاد 4 بار با 50 تا ۶0 امضا نگراني 
خود را به صورت تحليلي و تفصيلي اعالم كرده بودند و البته 
هزينه هاي زيادي بابت آن پرداختند. با كمال تاس��ف بخش 
بزرگي از نگراني ها محقق شد و پيش بيني هاي آنان از وقوع 
تورم باال، ركود عميق و ناموزوني منطقه اي در عمل رخ داد. 
در انتخابات ۹2، حدود 70 استاد اقتصاد از روحاني حمايت 
كردند و از او خواستند در رقابت پذير كردن اقتصاد، مقابله با 
فساد، بهبود محيط كسب و كار، ثبات اقتصاد كالن و ارتقاي 
جايگاه نظارتي دولت بكوش��د. اما چه پيش آمده كه ناگهان 
300 اقتصاددان شناخته شده كشور نسبت به فضاي موجود 
رقابت هاي انتخاباتي و گفتمان غالب كانديداهاي اصولگرا تا 

اين حد نگران و برآشفته شده اند؟
بي ترديد، دليل اي��ن نگراني تنها در مزايده 
يارانه اي و شغلي كانديداهاي خاص نيست، 

بلكه دليل اصلي اين نگراني بزرگ و فراگير را بايد از احساس 
بازگشت دوران سياستگذاري هيجاني، روزمره، غيرعلمي و...
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