
 موانع اعتماد عمومي 

در ايران

 محمد فاضلي، استاد جامعه شناسي در گفت وگو با »اعتماد« 

از چالش ها و مسائل حل نشده جامعه ايراني مي گويد

 جامعه 43 سال رشد كرده، نمي تواند قالب هاي يك سالگي اش را بپذيرد 
و خواستار گفت وگو كردن درباره آنهاست

مه�دي بيك اوغل�ي| چگون�ه مي ت�وان 
اعتم�اد عمومي را ميان »مردم« از يك س�و و 
»سياست گذاران« و »تصميم سازان« از سوي 
ديگر ارتقا داد؟ به نظر مي رسد پاسخگويي به 
اين پرسش اين روزها شاه كليد عبور از بسياري 
از بحران ه�ا باش�د. در ش�رايطي ك�ه هرروز 
روايت هاي متفاوتي از جانب دو سوي ماجرا در 
خصوص بحران هاي موجود در جامعه شنيده 
مي ش�ود، يافتن راهكارهايي كه از طريق آن 
بتوان اين جهت گيري هاي متفاوت ميان مردم 
و افكار عمومي را به ه�م نزديك كرد، وظيفه 
جامعه شناسان، فعاالن سياسي، اهالي رسانه 
و در كل صاحب نظ�ران حوزه ه�اي گوناگون 
است. محمد فاضلي يكي از چهره هايي است 
كه طي سال هاي اخير تالش دامنه داري براي 
ارايه تفاس�ير تازه از تحوالت اجتماعي ايران 
صورت داده است، چهره اي كه در زمان دولت 
س�يزدهم با تنگ نظري ه�اي صورت گرفته 
از س�وي اين دولت نامش در ليس�ت اساتيد 
اخراجي دانش�گاه شهيد بهش�تي ثبت شد 
اما هرگز ارتباط تنگاتن�ش با جامعه ايراني را 
قطع نكرد و بررس�ي تحوالت را رها نكرد. در 
اين ش�ماره در مسير ارزيابي هاي تحليلي در 
خصوص روزهاي پر ماجراي شهريور1401 پاي 
صحبت هايش نشستيم تا روايتي از رخدادهاي 
روزهاي اخير به دس�ت آوريم. فاضلي معتقد 
است يكي از داليل بروز مشكالت اخير، كاهش 
اعتم�اد عمومي ميان مردم و تصميم س�ازان 
اس�ت كه باعث ش�ده هيچ ك�دام توجهي به 

روايت هاي طرف مقابل نداشته باشد.
 

  تح�والت اخير چ�ه معنا و مفهوم�ي دارد؟ 
چگونه مي ت�وان حضور كنش�گران مختلف 
مانن�د جوان�ان، دانش�گاهيان و زن�ان را در 
تجمعات اخير تفس�ير كرد؟ جامعه ايراني در 

چه مسيري قرار گرفته است؟
پنج س��ال قبل مقاله اي با عنوان »جامعه نااميدان 
ناآرام« نوشتم كه س��ال گذشته در كتاب »ايران بر 
لبه تيغ« هم دوباره منتشر شد. آن جا چند فرضيه 
درباره جنبشي شدن و معترض بودن جامعه ايراني 
را شرح كردم. پنج سال گذشته و عوامل مندرج در 
آن فرضيه ها همه تقويت شده اند و هيچ كدام بهبود 
نيافته اند. اولين فرضيه اين اس��ت كه در ايران هيچ 
مس��اله مهمي حل نمي شود و مس��اله ها روي هم 
انباشته شده و ذهنيت ش��هروند را به خود مشغول 
مي كنند. همين مي ش��ود كه وقتي رييس جمهور 
مي گويد به مس��اله مرگ مهس��ا اميني رسيدگي 
مي كنيم، كلي مساله حل نشده و پرونده بالتكليف 
در ذهن افراد هست كه مانع اعتماد كردن مي شود. 
فرضيه دوم درباره چشم انداز آينده است. چند دهه 
تحريم، يك دهه رشد اقتصادي نزديك به صفر، چند 
دهه تورم دورقمي، مش��اهده زوال دس��تگاه اداري 
و خيلي عوامل ديگر باعث نااميدي از آينده ش��ده 
اس��ت. افراد جايگاه خ��ود را در آينده، نااميدكننده 
مي دانند و به عوامل و فرآيند منجر به پيدايش اين 
وضعيت معترضند. فرضيه س��وم ناظر بر بي ثباتي 
است. وضعيت كشور چهار دهه در حالت غيرمعمولي 
بوده است. اين وضعيت اثرات بسيار ناخرسندكننده 
و آزاردهنده رواني و نوع��ي حس زندگي در تعليق 
خلق كرده اس��ت. همين زندگي در تعليق است كه 
فرار سرمايه تا مهاجرت را هم خلق كرده است. اين 
عواملي كه گفتم هر قدر جلوتر آمده ايم، زخم هاي 
كاري تري بر نس��ل هاي جوان تر زده اس��ت. بحران 
بيكاري تحصيلكردگان دهه 1370 و 1380 هم بود 
اما اين پديده براي نسل هاي جديد بدتر شده است. 
اين نس��ل در حالي زندگ��ي نااميدانه تري را تجربه 

مي كند كه به ابزارهاي پيشرفته براي ديدن وضعيت 
جهان و مقايسه كردن وضع خودش هم مجهز شده 
است. اين نسل به تصويري هر چند ناقص از امارات، 
چين، تركيه و ساير كشورهاي جهان هم دسترسي 
دارد. همه اينها نااميدي و ناآرامي را تشديد مي كند. 
اين تحوالت را كنار تغييرات اجتماعي جامعه ايران 

بگذاريد. 
 اما به نظر مي رس�د سياست گذاران همپاي 
اين تحوالت رشد نكرده اند و مقتضيات زمان 

را درك نكرده اند. موافقيد؟
ديروز در يك توييتي نوشتم كه اگر سعي كنيد لباس 
يك س��الگي فردي را در 43 سالگي به تن او كنيد، 
نارضايتي و بدشكلي خلق مي كند. جامعه ايران 43 
سال رشد كرده است. جمعيت از 36 به 85 ميليون 
رس��يده، زنان تحصيلكرده ش��ده اند و در بازار كار و 
نظام اجتماعي حضور فعال دارند. تحوالت س��بك 
زندگي، سليقه و شيوه هاي تفكر همه جامعه را هم 
لحاظ كنيد. نظام سياسي نمي تواند فقط به افزايش 
كمي دانشگاه ها و به قول سياستگذاران توليد علم 
افتخار كند اما اثرات اين وضعيت را نپذيرد. زناني كه 
وارد دانشگاه ها شدند و ذهن شان تغيير كرد، ديگر 
مانند گذش��ته فكر و رفتار نمي كنند. جامعه اي كه 
تقريبا همه آن به اينترنت دسترسي دارد مثل گذشته 
زندگي نمي كند. اين جامعه 43 س��ال رشد كرده و 
نمي تواند قالب هاي يك سالگي اش را بپذيرد و حداقل 
خواستار گفت وگو كردن درباره آنهاست. همه اينها 
بدان معناست كه مساله مهسا اميني –  كه خودش به 
تنهايي هم بسيار تلخ و رنج آور است – عالوه بر اهميت 
خودش، نوعي سازوكار ماشه نيز بوده و هست. جامعه 
نارضايتي هاي انباشته بس��ياري دارد و همان گونه 
كه قبال نوش��ته ام جامعه ايراني ش��امل ميليون ها 
چيزباخته نااميد است. ميليون ها نفري كه هركدام 
در جريان تحوالت جامعه اي��ران چيزي را باخته و 
از دس��ت داده اند. گروهي س��بك زندگي مطلوب، 
بخش��ي ديگر زندگي اقتصادي مناس��ب، گروهي 
آزادي سياس��ي و همين طور الي آخ��ر، گروه هاي 
چيزباخته زيادي داريم. همين چيزباختگي است كه 
محور اتحاد و اتفاق گروه هاي مختلف براي مشاركت 
در اعتراض مي ش��ود. اين نكته را هم مد نظر داشته 
باش��يد كه بخش مهم معترضان به اين وضعيت به 
دليل محاسبه هزينه هاي اعتراض وارد ميدان عملي 
اعتراض نمي شوند واال شاهد اعتراضات بزرگ تري 

خواهيم بود.
  در تجمعات اخير ش�عارهاي مختلفي طرح 

ش�ده، اما زير پوست طرح ش�عارهايي چون 
»زن، زندگي و آزادي« در ش�رايطي كه كشور 
با مشكالت اقتصادي متعددي روبروست چه 

معنايي نهفته است؟
اكثريت جامعه ايران��ي از تجربه كردن صورت هاي 
مختلف خش��ونت رنجيده و خس��ته ش��ده است. 
صورت هاي مختلفي از خشونت در ايران تجربه شده 
اس��ت و نفي سبك زندگي مطلوب زنان هم بخشي 
از اين خشونت است؛ خش��ونت اقتصادي كه بر اثر 
ناكارآمدي، فس��اد و وضع بد اقتصادي باالخص در 
دهه اخير تحميل شده است؛ خشونت سياسي كه بر 
اثر چند دهه به بن بست رسيدن تالش براي اصالحات 
-باالخص بعد از دوم خرداد 1376 – حاصل ش��ده 
است؛ خشونت فرهنگي كه بر اثر سياست فرهنگي 
خاص متض��اد با اش��كالي از هنر و س��بك زندگي 
پديد آمده است و اش��كال ديگري از خشونت عليه 
محيط زيست، اقليت ها و اشكال ديگري كه اين جا 
فرصت برش��مردن آنها نيست. زن در شعاري كه به 
آن اشاره كرديد، وجه نمادين دارد و نشانگر نفرت از 
اين خشونت است. زن نماد مهرباني، لطافت، ضرورت 
حريم داري و البته زايا بودن و دوري از ستروني است. 
خشونت در اشكال مختلف جامعه را سترون مي كند 
و قرار گرفتن زن در اول اين شعار، نماد مقابله با اين 
سترون سازي از مسير خشونت است. يادمان باشد 
كه شعارها در فرآيندي اجتماعي خلق مي شوند و 
فقط زاييده ذهن يك يا چند نفر نيستند. هر شعاري 
هم زمينه اجتماعي و اقبال پيدا نمي كند. اگر شعاري 
عام مي شود و اقبال پيدا مي كند، يعني جامعه نوعي 
همذات پن��داري با محت��واي آن دارد. واقعيت اين 
است كه سال هاي »در برهه حساس« قرار داشتن، 
زندگي را بر جامعه تلخ كرده است. آدمي نمي تواند 
هميشه در شرايط نامعمول زندگي كند. بحران فقط 
به شرطي كه در لحظات خاص و كوتاهي از زندگي 
به سراغ آدميان بيايد قابل تحمل است. زيستن در 
ش��رايط بحران دايمي كه »اين برهه حساس« را به 
گفتار دايمي و معمول سياس��تمداران تبديل كند، 
زندگي را بر افراد ناگوار مي كند. آن زيستن در تعليق 
مسبب خستگي اس��ت و اتفاقا اين بار جامعه ايراني 
به هسته آن چيزي كه مطالبه مي كند متوسل شده 
اس��ت. واژه زندگي در اين شعار، بازتاب خستگي از 
زيستن در ش��رايط نامعمول و غيرعادي است. من 
تصور مي كنم بازتاب اين است كه انسان ايراني امروز 
مي گويد »من نمي خواهم دائم در وضعيت اين برهه 
حساس باش��م، مي خواهم معمولي زندگي كنم و 
البته در دنيايي غيرخش��ونت آميز.« شما هم شايد 
ش��نيده باش��يد كه جوانان وقتي به حدود سن 25 
سالگي مي رسند، پدر و مادر يا اعضاي فاميل از آنها 
مي پرسند »نمي خواهي زن و زندگي داشته باشي؟« 
اين دوقلوي »زن و زندگي« استعاره اي از حيات هم 
هس��ت، گذر از زندگي فردي به جمعي را هم نشان 
مي دهد، مشاركت اجتماعي در زندگي انساني را هم 
نشان مي دهد. كنار هم قرار گرفتن زن و زندگي در 
اين شعار خيلي معناي عميقي دارد كه توامان گذر 
از خش��ونت هاي چندُبعدي به زندگي عادي توام با 
لطافت را هم نشانه رفته است. ما در بيان كاركردهاي 
سياس��ت به فضيلت سياست در مديريت خشونت 
هم اشاره مي كنيم. سياست فضيلت مند قادر است 
مناقشات و مسائل را بدون خشونت حل كند و براي 
مثال فضيلت دموكراسي اين است كه انتقال قدرت را 
بدون خشونت انجام مي دهد. اين شعار با دو كلمه زن 
و زندگي، عرصه سياست در ايران را هدف قرار داده و 
انتظارش را بيان مي كند: »شهروند ايراني، سياستي 
مي خواهد كه زندگي بدون خشونت باثبات را تضمين 
كند.« اگر زن و زندگي در اين شعار، بيان مطالبات 
جامعه هستند، واژه آزادي هم بيان مطالبه است اما 
بيش از آن وجه روشي دارد.   ادامه در صفحه 2
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 »اعتماد« از تجمعات اعتراض آميز مردم تهران 

در روزهاي پاياني هفته گزارش مي دهد

بعد از نماز جمعه در سراسر كشور انجام شد

تهيه كننده درباره دستمزد ميلياردي چهره هاي شاخص چه گفت؟

آغاز رفراندوم الحاق به روسيه در مناطق اشغالي اوكراين 

گزارش مركز آمار از فصل زمستان 1400 نشان مي دهد

جامعه جهاني زنان و دختران افغان را فراموش نكرده است؟
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خبر   و   بيشتر 
 ويديوها   و گفت و گوهاي  متفاوت

ازاين سو به آن سو

دفاع مقدس از جمله موضوعاتي است كه پرداختن 
به ابعاد گوناگون آن نه تنها يك ضرورت تاريخي، بلكه 
يك ضرورت سياسي و حتي اجتماعي است. از اين رو 
كه چگونه يك جامعه در آستانه هزاره سوم، با دستان 
خالي به دفاع از هويت و هستي ملي خود پرداخته است. 
حضور جامعه اي كه نه طبقه مي شناخت و نه قوميت؛ 
نه جنس��يت و نه دين و مذهب، با روايت هاي بسيار 
زيادي از افزايش س��ن براي حضور در جنگي نابرابر. 
پدراني كه كنار فرزندان خ��ود و مادراني كه نه فقط 
در پشت جبهه در ش��هرها بلكه در كناره خط مقدم 
نبرد حضور يافتند. دختراني كه داوطلبانه حاضر به 
ازدواج با جانبازان جنگ مي شدند. شناخت اين پديده 
اجتماعي و فرهنگي كه همين سه نسل پيش مدافعان 
آن هنوز در جامعه حضور دارند ارزش��مند و ضروري 
است. اينكه چگونه اين انرژي عظيم و روحيه بزرگ 
اين روزها فقط در قالب مناسك ها ديده مي شود، فهم 
آن پديده را ضروري تر و ارزشمند تر مي كند. در اين 
مقاله از منظر تاريخي بحث واكاوي به يك پرسش را 
كه اين روزها عده اي تالش مي كنند آن را در معرض 
روايت هاي پس��احقيقت قرار داده و تحليل تاريخي 
انحرافي را ارايه كنند به داليل و آغازگري جنگ خواهم 
پرداخت. به تعبير رهبر انقالب؛ »انقالب اسالمي ملت 
ايران، مرتكب افراط ها و چپ روي هايي كه مايه ننگ 
بس��ياري از انقالب ها و جنبش هاست، نشده است. 
در هيچ معركه اي حتي با امري��كا و صدام گلوله اول 
را شليك نكرده و در همه موارد پس از حمله دشمن 
از خود دفاع كرده و البته ضربه متقابل را محكم فرود 
آورده اس��ت.« بايد اعتراف كرد كه در انتقال حافظه 
تاريخي به نسل هاي جديد توفيق چنداني نداشتيم. 
آنچه بر گذش��ته س��ايه مي افكند، خود گذشته در 
ظرف زماني درخشان خود نيست، رفتارهاي امروز 
است. نسل اكنون به گذشته از همين منظر اكنوني 
نگاه مي كند.از منظر عينكي كه عملكرد امروز ما به 
دستش داده است كه اين عملكرد زمينه ساز پذيرش 
روايت هاي جعلي و نادرست و ايجاد يك پساحقيقت 
مي شود.  ادامه در صفحه 2

علي  ربيعي

دفاع مقدس، 
پساحقيقت  و 
فرداي پيش رو

جامعه مدني
 و دنياي وب 

رسانه

در عصر حاضر، فضاي وب به محيطي بدل شده است كه 
عالوه بر تعامالت مجازي، اقشار جامعه با هر ميزان سواد و 
تحصيالت، مي توانند مطالبات خود را مطرح كنند و طرح 
مطالبات در فضاي مجازي، معموال اولين گزينه است. انتشار 
بيانيه در گروه ها، اصناف و احزاب مختلف، هشتگ گذاري 
براي ترند شدن يك مطالبه و به  طور كلي حضور شهروند 
خبرنگاراني كه هر كدام با زبان و بيان خود به ش��رح يك 
ماجرا و خواس��ته خود مي پردازند از تاثيرگذارترين اين 
موارد است كه البته ظهور پديده شهروند خبرنگار دو وجه 
مثبت و منفي به همراه دارد. مثبت بدان جهت كه ديده ها و 
شنيده هاي خود را به  همراه نظرات شان در لحظه به اشتراك 
مي گذارند و گستره اين اجتماع مدني مجازي تمام جهان 
است و منفي به اين شكل كه نظرات غيركارشناسي و گاهي 
از سر هيجان باعث سرگرداني دنبال كنندگان مي شود. 
همچنين رشد چشمگير پيام رسان ها علي الخصوص روي 
تلفن همراه در يك  دهه اخير، باعث ايجاد نوع جديدي از 
جامعه  ش��ده كه در هر زمينه )بعضا حتي گاهي به  غلط( 
نظرات خود را بازگو مي كند. در واقع وارد فضاي جديدي از 
تعامالت اجتماعي شده ايم كه در آن فناوري نقش مهمي 
دارد و هر چند هم كه افراد نتوانند به صورت حضوري )به 
دليل مشغله هاي متعارف فردي-اجتماعي( نظرات خود 
را با هم به اشتراك بگذارند اما در كسري از ثانيه، مي توانند 
به اشتراك گذاري نظرات، مشاهدات و مطالبات خود در 
دنياي مجازي بپردازند.  از مهم ترين چالش هاي اين جامعه 
جهاني مجازي، مي توان به وجود فيك نيوزها، اخبار غلط و 
حتي اشتباهات سازماندهي شده توسط گروه يا دسته اي 
با اهداف خاص يا افرادي كه با اصطالح فيك هستند چون 
با مشخصات واقعي خود حضور ندارند و امكان شناخت آنها 
در فضاي مجازي مشكل است و به جهت دهي افكار عمومي 
مشغول هستند، اشاره كرد. اظهارنظرهاي غيركارشناسان 
در موارد تخصصي نيز از ايراداتي است كه در اين فضا به وفور 
ديده مي ش��ود و باعث گمراه  شدن مخاطب مي شود.  اما 
امكان آموزش، به اشتراك گذاشتن احساساتي مانند خشم، 
ترس ها و هيجانات، ايجاد انگيزه مثبت در موفقيت هاي ملي، 
وجود سايت هايي كه در زمينه هاي شغلي به ارايه رزومه در 
ادامه در صفحه 7 جهت اشتغال كمك مي كنند و...  

غزل لطفي 

اولين پرسش��ي كه براي هر ناظر ام��ور ايران مطرح 
مي شود، اين است كه با ادامه اين وضعيت آينده چه 
خواهد شد؟ آيا سياس��ت هاي رسمي در مواجهه با 
اعتراضات موثر است؟ اگر بلي چرا ماجرا در حال تكرار 
است؟ و اگر نه، چرا به راه حل موثري فكر نمي شود؟  
يك تعبير از سياست، حل پايدار و نسبي منازعات يا 
حداقل كنترل كردن آن بدون خشونت است. شايد در 
برخي موارد زور و قوه قهريه پاسخ دهد، ولي اين پاسخ 
قطعا كوتاه مدت است و اگر اقدامات تكميلي براي حل 
منازعه در نظر گرفته نشود، به طور قطع در فرصتي 
مناسب و با شدتي بيشتر تجديد نزاع خواهد شد. نمونه 
روشن آن در تجربه مردم ايران، در 28 مرداد 1332 
و 15 خرداد 1342 است كه هيچ گاه مساله سياست 
در ايران را حل نك��رد كه پيچيده تر كرد و در نهايت 
همراه با منازعات ديگر در سال1357 به انقالب منجر 
شد. آيا اعتراضات سال78 و 88 و ۹6 و ۹8 و بسياري 
ديگر از اعتراضات كم دامنه تر در اين فاصله حل شده 
است؟ اعتراضاتي كه مي تواند از يك مساله محدود 
آغاز و س��پس فراگير شود. در بيشتر موارد با تقابل و 
تشديد خشونت ميان طرفين اين اعتراضات كنترل 
ولي حل نمي شود، البته تكرار آنها نه فقط هزينه هاي 
سياسي و اقتصادي جدي دارد، بلكه مي تواند به نتايج 
ناخواسته تري هم منجر ش��ود. اتفاقات ناگواري كه 
اين روزها و در پي فوت خانم مهسا اميني و عملكرد 
گشت ارشاد رخ داده است و در حال دگرديسي نسبي 
نيز هست، نتيجه بي توجهي حكومت به اتفاقات دو 
دهه اخير است. آنان توجه نكردند كه با از ميان رفتن 
انحصار تبليغي و رسانه اي، بايد سياست هاي كلي و 
جاري خود را تغيير مي دادند. ما نمي توانيم يك نوع 
لباس و پوش��ش را در هواي 20 درجه زير صفر و 45 
درجه باالي صفر بپوشيم. آن زماني كه انحصار مطلق 
رس��انه اي برقرار بود، تا حدي امكان پيشبرد برخي 
سياست ها ممكن بود، هر چند آن سياست ها در همان 
شرايط هم اخالقي و درست نبود، ولي حداقل عملي 
بود. در حالي كه در شرايط تنوع رسانه اي عملي بودن 
آنها نيز غيرممكن مي نمايد. راه حل چه بود تا به اينجا 
نرسيم؟   ادامه در صفحه 7

عباس  عبدي

تحقير
 و نسلي بيگانه

در تفسير آيه: اِّن االِنسان لفي ُخسر )سوره عصر/1( 
به اين نكته دقيق و لطيف توجه شده است كه زيان 
حقيقي، زيان در سرمايه است كه خسارت بار است، 
زيان در سود، قابل تحمل و جبران است، اما زيان در 
سرمايه، چه بسا كه قابل جبران نباشد. اعتماد عمومي 
و اميد به زندگي و داشتن چشم اندازي روشن به آينده، 
به ويژه براي نسل جواني كه روي به سوي آينده نزديك 
و دور دارند، از مهم ترين اركان و پشتوانه هاي امنيت 
ملي و بقاي نظام و وحدت ملي و سرزميني است. اگر از 
اعتماد عمومي به عنوان سرمايه، همواره استفاده شود و 
از آن مراقبت نشود و درصدد بازآفريني اعتماد عمومي 
و رفع آس��يب ها و آفاتي كه اعتماد عمومي را تهديد 
جدي مي كند، برنياييم، جامعه تاب و طاقتش، تحليل 

مي رود، فرسوده مي شود و ديگر به توصيه حافظ؛
با دل خونين، لب خندان بياور همچو جام

ني گرت زخمي رسد،  آيي چو چنگ اندر خروش
جامعه مثل چنگ به خ��روش مي آيد و لب خندان 
نمي آورد! تجربه اعتراضات متنوعي كه در شهرهاي 
مختلف كشور، پيرو درگذشت مهسا اميني رخ داده 
است، در يك كالم نش��ان مي دهد، اعتماد عمومي 
آسيب ديده است، بديهي و طبيعي است كه گروه هاي 
مختلف سياسي و نظامي كه به صراحت از خط مشي 
براندازي نظام جمهوري اسالمي استفاده مي كنند، 
همواره مترصد چنين فرصت هايي بوده و هستند و 
خواهند بود، اما نمي توان بر اين واقعيت چشم پوشيد 
ك��ه گاه و گاه بيش��تر از گاه، به دليل متراكم ش��دن 
بي تدبيري ها، براندازان با هر رنگ و نشان و وابستگي، 
فرصت و فضاي الزم را پيدا مي كنند. سخن من متوجه 
آنان يا تلويزيون هايي كه اساسا، براي ايجاد آشوب در 
كشور ما طراحي شده اند و ماهيتي امنيتي و سياسي 
دارند، نيست. مخاطب مس��ووالن و تصميم سازان 
يا مهم ت��ر تصميم گيرندگان اس��ت. اين مجموعه 
مي بايست، از اعتماد عمومي حراست و مراقبت كنند. 
اگر ام��وري يا پرونده هاي��ي در ذهن جامعه معطل، 
مشكوك و بي نتيجه باقي مانده باشد، كه مانده است، 
اعتماد عمومي آسيب مي بيند. در دولت جناب آقاي 
سيدمحمد خاتمي شاهد، شيوه درست، حفاظت از 
اعتماد عمومي بوديم. وقتي قتل هاي زنجيره اي توسط 
برخي عناصر وزارت اطالعات اتفاق افتاد، يك نظر اين 
بود كه نبايد اين موضوع اعالم شود. دولت و نظام آسيب 
مي بيند. نظر ديگر اين بود كه مي بايست با صراحت 
اعالم شود تا اعتماد عمومي آسيب نبيند. در واقع بين 
آسيب ديدن وزارت اطالعات و دولت يا نظام، اعتماد 
عمومي ترجيح داده شد.  ادامه در صفحه 7

سيدعطاءاهلل مهاجراني

سخن ها را 
بشنويم!
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شهروند ايراني 
سياستي مي خواهد كه 
زندگي بدون خشونت 
با ثبات را تضمين كند


