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یادداشت

ردصالحیتها و پایداری نظم اجتماعی
حسن اميدوار

جامعهشناس

احساس جامعه از احتمال تضعیف جمهوریت نظام ،ممکن است
باعث بهوجود آمدن یک احســاس جمعی از بياهمیت بودن نقش
مردم در انتخاب رئیسجمهور مورد نظر خود شــود .این احساس
شناســی نظم ،باعث ایجاد مجموعه هنجاری
جمعی از نظر جامعه
ِ
مشــترکی میگردد که میتواند منجر به ضعف هنجاری ( اختالل
هنجــاری ) یعنی رکود عالیق اجتماعی و تعهد نســبت به قواعد
اجتماعی شــود .مراد از ضعف هنجاری ،نقصان علقههای اجتماعي
و تعهد نسبت به هنجار در میان اکثریت افراد جامعه است .اختالل
هنجاری یا بیهنجاری از انواع عمده اختالالت اجتماعی است ،توجه
بهاختالالت اجتماعی در جهت بازسازی جامعه و بهگشت اجتماعی
اجتماعی همدالنه،
براســاس هدایت علمی و اصالح منطقی نظم
ِ
عادالنه ،فراگیر و پویا اســت .نظم اجتماعی دارای چهار بعد شامل
ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی است ،مهمترین مسئله
شناســی نظم ،اعتماد و
نظــم اجتماعی از نظر دورکیم پدر جامعه
ِ
همبستگی اجتماعی است ،یعنی بدون نظم و نوعی اعتماد ،پایداری
نظم اجتماعی ممکن نیست.
اختالفات بر سر نحوه احراز صالحیت داوطلبان انتخابات در کشور
به نظر میرسد دارای ظرفیتی است که میتواند بهعنوان یک چالش
جدی برای پایــداری نظم اجتماعی عمل نماید و اختالل در حوزه
روابط سیاســی را  -که پس از افشای صحبتهای ظریف مبنی بر
برتــری و نفوذ نقش میدان در حوزه دیپلماســی از صحنه پیچیده
سیاسی ایران ترسیم و انعکاس یافت  -را تقویت کند؛ موضوعی که
میتواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد ،زیرا اختالل در حوزه روابط
سیاسی مانع توزیع بهینه قدرت در جامعه میشود و شرایط را برای
کژ رفتاری سیاسی مهیا میسازد در ضمن رضایتمندی عمومی و
اعتماد متقابل نسبت به امانتداری را کاهش میدهد ،اعتماد تعمیم
یافته کنشگران اجتماعی را نسبت بهتعهدات جمعی تضعیف میکند
و باعث کاهش اعتماد متقابل بین مردم و حکومت میشود.
این اختالل در روابط گفتمانی بین مردم و حکومت باعث کاهش
ظرفیت مجابســازی ،واقع بینی سیاسی و جذب نیروها میشود،
جریان انرژی عاطفی را در جامعه دچار مشــکل میکند و طراوت
فرهنگی ،شــادی و تحکیم هویت جامعــهای را کمرنگ و محدود
میکند؛ همزمان با فرســایش بیشتر انســجام اجتماعی احتمال
خشونت سیاسی را نیز افزایش میدهد و امکان چارهجویی بهموقع
نارساییهای اجتماعی را از جامعه سلب میکند.
همچنین «ترنر» تحت تاثیر دورکیم ،انســجام را فرایند سازمان
دهنده نظم اجتماعی میداند .پارسونز هم مشکل نظم اجتماعی را
عمدتا در بعد انســجام میداند؛ یعنی بدون انسجام و نوعی اعتماد
پایداری نظم اجتماعی ممکن نیست .پارسونز همچنین هسته اصلی
مسئله نظم را در کم و کیف انسجام هنجاری میبیند که مبتنی بر
اصول مشترک ارزشی جامعه است .لذا مباحث خودی و غیرخودی
و حذف دگر اندیشان پدیدهای مخرب است .لذا اگر میخواهیم فقط
به اهداف محدودی دست یابیم فقط با خودیها میشود پیش رفت
اما اگر میخواهیم کشور به اهداف بلند و رشد و توسعه متوازن دست
یابد این امر الزاما باید با مشارکت همه ایرانیان صورت پذیرد.
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یادداشت

چرا کاندیداها بدون برنامهاند؟
جهانگیر ایزدپناه
فعال اجتماعی

افکار اهداف را مشخص میکند و اهداف معیارهایی را میپسندد
و برمیگزیند .در مورد انتخابات ریاست جمهوری یا هر انتخاب
دیگری باید دید کــه آیا اهداف و معیارهای دســتاندرکاران
انتخابات یا حکومت با اهداف و معیارهای آحاد ملت با هر ایده و
مسلکی انطباق دارد؟ عدم انطباق بین اهداف و معیارهای مردم
در امر انتخابات با اهداف و معیارهای دستاندرکاران انتخابات یا
حاکمیت منجر به تضاد و ناسازگاریهایی در معرفی کاندیداها
میشود که در هر دوره به شکل انتقاد ،اعتراض ،خشونت یا حتی
قهر با انتخابات بروز مینماید .اصل اول و مســلم در انتخابات
صحیح و بدون خدشه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای
همه آحاد جامعه با هر ایده و مرام و مســلکی اســت .واقعیت
این اســت که هدف مردم از انتخابات گزینش گزینه برتر برای
پیشرفت و توسعه کشــور ،اشتغال ،فقرزدایی ،بهروزی و رفاه و
آسایش و آینده بهتر برای جامعه است .بر همین اساس هر کس
با هر عقیده و مسلکی کارایی ،تخصص ،توانایی و مدیریت بهتری
برای نیل به این اهداف داشته باشد ،گزینه برتر یا منتخب اصلح
مردم است .یگانه معیار مردم توانایی و تخصص علمی مدیریتی
و کاردانی برای نیل به این اهداف است و هر معیار دیگری را غیر
اصولی ،تحمیلی و خالف نظر و منافع اکثریت جامعه میدانند.
آیا دستاندرکاران امور انتخابات به خصوص شورای نگهبان به
این معیار مورد نظر اکثریت مردم معتقد ،هماهنگ و پایبند است
یا معیارهای متفاوتی دارد؟ وقتی انطباقی بین اهداف مردم در
انتخابات و اهداف مسئولین امر وجود نداشته باشد و معیارهای
دیگری مالک قرار گیرد ،درنتیجه کاندیداهای تایید صالحیت
شده با آنچه مورد نظر و انتظار مردم است همسانی و هماهنگی
نخواهد داشت .معیارهایی با بینش خاص و محدود خواه ناخواه
تبعیضآمیز خواهد بــود .در نتیجه افرادی با بینش محدود به
میدان رقابت انتخابات فرستاده خواهند شد که جوهره و توانایی
علمی تخصصی آنها محدود خواهد بود .اینکه ما در انتخابات
با گروهی از کاندیداهای بدون برنامه اقتصادی–اجتماعی مواجه
میشویم و مشکالت مردم الینحل باقی میمانند ،معلول همین
معیارهای ناصحیح رایج برای تایید صالحیتهاســت .ناتوانی
کاندیداها در ارائه برنامه و برنامهریزی یک معلول اســت .علت
را باید جای دیگری جستوجو کرد .علت این نقیصه را باید در
معیارهای متفاوت تایید صالحیتها جستوجو کرد .تا زمانی که
معیارهای قیممآبانهای حاکم باشد که بخش وسیعی از مردم را
از حق انتخاب شــدن محروم میکند و اهدافش با اهداف مردم
ناسازگار و ناهماهنگ است ،این نقیصه و این معلول پابرجاست.
معیار انتخابات بدون خدشه در توانایی و متعهد بودن به اجرای
خواســت و اهداف مردم است نه متعهد بودن به اهدافی دیگر.
ارائه برنامه و برنامهریزی یک فرآیند آگاهانه تصمیمگیری برای
اهداف و عملکرد آینده یک ملت است که بر اساس آن موقعیت
تحلیل میشود و محدودیتها و شرایط زمان و منابع و امکانات
مــادی و معنوی و تواناییها و ...ســنجیده و به کار گرفته و در
محدوده زمان خاصی عملی میشود.
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یادداشت

قدرت ژن خوب در لیست شهریاصولگرایان
عباس دهقان

روزنامهنگار

با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای شهر و
روستا باز هم بازار شایعات و گمانهزنیها پیرامون لیستهای انتخاباتی داغ
شده است .در این میاناصولگرایان فعالتر نشان میدهند و با تشکیل
دو طیف شــورای ائتالف و شورای وحدت برای دستیابی به یک لیست
واحد رقابت شدیدی در جریان است.در پشت پرده ،نیروهای نزدیک به
قالیباف که با چشمپوشی از انتخابات ریاست جمهوری تمرکز بیشتری بر
انتخابات شورای شهر داشتهاند ،در این کورس خود را تنها نمیبینند و
متحدان سابق خود را پیشرو دارند .نامها و شخصیتهای مختلفی درگیر
این رقابت زیرپوستی هستند و جسته گریخته فهرستهایی نیز منتشر
میشود ،با این حال قرار است بهزودی فهرست واحداصولگرایان منتشر
شــود.از دید بدنه اجتماعی جناحاصولگرا انتظارات از شورای ائتالف و
وحدت برای انتخاب افراد شایسته و توانمند جهت ورود به شورای ششم
بسیار زیاد است .با این حال انتشار برخی اسامی و احتمال باالی قرارگیری
آنها در لیست واحداصولگرایان به نگرانیها پیرامون سرنوشت شورای
شهر ششم دامن زده اســت.هموارهاصولگرایان بر پایبندی به اصول و
آرمانهای انقالبی تاکید داشتهاند و نقطه تمایز خود را با طیف اصالحطلب
در شــعارهای عدالتخواهی و برابری اعالم کردهاند .بر اساس این ادعا،
چیزی که باعث تمایز اصالحطلبان بااصولگرایان میشود دوری جستن
از باندبازی ،ژنساالری و اشرافیگری بوده است.ژن خوب اصطالحی بود
که از همین رویکرد و نگاه به مدیریت شهری عمومیت پیدا کرد و باعث
نقدهای فراوان در جامعه به چنین دیدگاهی در مدیریت محلی و کالن
کشور شد .با وجود چنین زمینه و نقطه تمایزی اما جامعه شاهد انحراف
از اصول در جبهه انقالبی و گرایش به اشرافیگری ،ژنساالری و باندبازی
در میان برخی جریانات سیاسی نزدیک به این طیف بوده است.احتمال
باالی حضور برخی فرزندان و منسوبان شخصیتهای شناخته شده این
جریان در لیست نهایی انتخابات شورای شهر تهران باعث بروز نگرانیهای
جدی در میان جامعه و البته سواالت کارشناسان و ناظران فضای سیاسی
کشــور از چنین پدیده نامیمونی شده است .از سوی دیگر لزوم انتخاب
افراد شایســته و متخصص برای مدیریت شــهری و خالء جدی چنین
ویژگیهایی در برخی افراد و شــخصیتهای لیست احتمالی بر عالمت
سواالت و نگرانیها افزوده اســت.افرادی چون مظفر ،مرتضوی ،بابایی،
پیرهادی منتسب به ژن خوب هستند و اسامی کسانی چون سوده نجفی
حاصل سهمخواهی و باندگرایی در طیفاصولگرایان بهشمار میروند.
همانگونه که تجربه تاریخی به خوبی نشان داد مردم به دقت نسبت به
فساد ،باندبازی و ژنساالری حساس بوده و از آن رویگردان هستند .سوال
اساســی اینجاست که افراد متخصص و نخبهای که دستشان به جایی
نمیرسد در چنین عرصهای برای ورود به مدیریت شهری چقدر شانس
دارند؟! اگر ریشسفیدان و بزرگان این جریان سیاسی به چنین نگرانیهای
مردم توجهی نشان ندهند و تنها منافع حزبی و گروهی را مدنظر داشته
باشند ،سرانجام چنین رویکردی را از همین نقطه آغاز مدیریت شهری و
با چینش لیست نهایی میتوان حدس زد .بر بزرگان این جریان است که
با تکیه بر شعارها و ادعاهای خود به انتخاب یک لیست متخصص ،جوان
و شایسته همت گماشته و آینده این جریان سیاسی را فدای زیادهخواهی
و سهمطلبی برخی افراد و شخصیتهای مدعی اما جدا شده از آرمانهای
انقالب نکنند .راهی که پایان آن از همین آغاز عیان بوده و چون تبرهایی
که ریشهها را نشانه گرفته ،آماده فرود بر دار مدیریت شهری است.
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یادداشت

سرسختیهای رکود و تورم با سفرههای مردم
بیژن کیامنش
روزنامه نگار

اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 92با بهکارگیری سیاستهای
جدید اقتصادی ،ناگهان در مسیر غیرمنتظرهای قرار گرفت.
هر چند که نتایج ملموس این سیاستها در نیمه دوم سال
 96در جامعه آشــکارتر شد .مطابق آمارهای رسمی حجم
نقدینگی اقتصاد کشــور که در 9ماهه اول سال  ۹۱معادل
۴۳۰هزار میلیارد تومان بود ،در ســال  ۹۲از رقم  ۶۰۰هزار
میلیارد تومان فراتر رفت .حوادث اقتصادی ســالهای بعد
نشان داد که نقدینگی ،مسیر پا برجاتری را در پیش گرفته
است؛ زیرا خلق پول مخرب ،درسالهای بعد رشد فزایندهتری
یافت؛ به طوری که بیش از ۵۰درصد از کل نقدینگی تاریخ
ایران ،فقط درطی سه سال گذشته پدیدار شده است.حجم
نقدینگی درسالهای  97تا  99از ۱,۶۰۰هزار میلیارد تومان
افزونتر شــد و به رقم اعجابآور  ۳,۵۰۰هزارمیلیارد تومان
رسید .هر چند که میزان نقدینگی کشور در نیمه نخست سال
 1400همچنان به رشد لجامگسیخته خود ادامه داده است.
به موازات رشد ساالنه نقدینگی ،اقتصاد خانوار هم ،پیوسته
کوچکتر شده است .از ســوی دیگر بخشهای صنعتی و
تولیدی کشور از نیمه دوم سال  92به این سو ،با آسیبهایی
گوناگونی روبهرو بودهاند.البته مهمترین پیامد نقدینگی ،وقوع
تورم در اقتصاد اســت .هرچند که اقتصــاد ایران ،عالوه بر
معضل تورم ،با پدیده آسیبزای رکود هم مواجه شده است؛
به طوری که پدیده رکود ،آثار ناگوارتری بر صنعت بر جای
گذاشته است .برای نمونه در شرایطی که اقتصاد کشور روزی
دو هزار میلیارد تومان نقدینگی مخرب خلق کرده است ،اما
بخشهای تولیدی کشور ،پیوسته با کمبود شدید سرمایه
در گردش و نیاز روزمره به نقدینگی روبهرو بودهاند؛ معضلی
که بنیانهای علمی و صنعتی را در معرض آســیب مداوم
قرار داده است.نتیجه آنکه سیاستهای پولی کشور نتوانسته
است نظمی پویا در اقتصاد پایهریزی کند ،به همین خاطر
بخشهای صنعتی ،ساالنه با افزایش غیرمنطقی هزینه تولید
و کاهش ظرفیت برای صادرات کاال روبهرو بودهاند .از سوی
دیگر رشد بازارهای غیر مولد ،در همه این سالها ،در اقتصاد
کشور نمایان بوده است؛ به طوری که بازارهایی همچون ارز،
سکه و طال همواره برای صاحبان پولهای سرگردان ،بسیار
جذاب و سودآور بودهاند .دالیل وقوع چنین رویدادی ،مطمئناً
ریشه در ناپویایی مدیریت اقتصادی و نارسایی سیاستهای
پولی و بانکی دارد.گفته میشود که نرخ ارز ترجیحی 4200
تومانی که ســادهترین برنامه اقتصادی بــرای افزایش توان
معیشــتی دهکهای کم برخوردار بوده است ،رقمی معادل
یک صد هزار میلیارد تومان عدمالنفع برای دولت در ســال
 ۱۴۰۰خلق خواهد کرد و حذف این سیاست مناقشه برانگیز،
منابع جدیدی ،برای پایــداری بودجه در اختیار دولت قرار
خواهد داد.البته اقتصاد ایران از تحوالت بینالمللی تاثیرپذیر
بوده است ،اما به نظر میرسد که ریشه اصلی معضل تورم و
رکود را باید در میزان مسئولیتپذیری و رخوت بینشی برخی
از مدیران جستوجو کرد والغیر...

باشگاه خبرنگاران جوان

 7سازهـای کنسـرت
قبیحتر از منقل و وافور
 8ذبیحاله منصــوری
مترجم دست و دلباز
 8تهران؛ جمع اضداد
 8اندر مصایب یک منتقد
 7ترجمه به یک ُپز فرهنگی
تبدیل شده است

پروتکلهای تعیین شده در صداوسیما برای
حضور نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری
ســیزدهم بســیار مفصل و پروپیمان گرفته
شــده است .نامزدها با خودروهای تشریفات و
با مشایعت دو خودروی دیگر وارد میشوند ،از
داالنی با تصویربرداری جذاب میگذرند و در
انتها مورد استقبال رئیس سازمان صداوسیما
قرار میگیرند .بعد در سالنی حاضر میشوند
و حتــی برای نشســتن بر صندلیشــان نیز
قرعهکشی میشود ،برای پاسخ به سواالت باید
در قرعــه حضور پیدا کننــد و خالصه به نظر
میرسد که این سختگیری صداوسیما برای
القای نگاه مساوی رسانه ملی به همه نامزدها
و جریانات سیاسی اعمال میشود .اما واقعیت
این است که نه ترکیب نشسته بر صندلیهای
مناظره نشانه تساوی سهم همه مردم ایران از
ســلیقههای متفاوت از این سفره است و همه
افــراد حاضر در این رقابت عصــاره فضایل و
تواناییهای ملت ایران نیست .از همینروست
که صداوسیما در تدارک یک فرصت مناسب
مناظــره برای ایــن افراد ،کــمکاری کرده و
آنچنان که باید به این موضوع اهمیت نداده
اســت .اتفاقی که روز گذشته انتقاد برخی از
این نامزدها را نیز به دنبال داشــت .این نگاه
که در عملکرد رســانه ملی خود را نشان داده
اســت ،در بخشهایی دیگــر از حاکمیت نیز
دیده میشــود .تبعیضهای میان مســئوالن
انتصابی و انتخابی در ساختار مدیریت کشور،
در محافل غیر رسمی وابسته به نظام و در نزد
نهادهای امنیتی و قضایی کشور بخش دیگری
از این نوع نگاه است که پس از انتخاب رئیس
جمهور نیز تــداوم پیدا میکنــد .این اتفاق
بــدون تردید از نگاه مــردم پنهان نمیماند و
مطمئنا در جلب نظر آنان برای حضور در سر
صندوقهای رای تاثیر خواهد داشت.

یادداشت

کمبود واکسن نوبت دوم و پیامدهای آن
دکتر سیفالرضا شهابی
کارشناس سیاسی

تزریق واکسن کرونا ،اگر چه در ایران با تاخیر نسبت به
بسیاری از کشورها شروع شد ،ولیکن از زمانی که اولین
محموله وارد شد از ســوی مسئولین و دستاندرکاران
مربوطه ،این نوید داده شد که از این به بعد ،واکسن بهطور
مرتب و منظم وارد خواهد شد و تاخیرها جبران میشود و
در فرصتی مناسب و برنامهریزی شده ،بخشهای بزرگی
از جامعه واکســن خواهند زد و در این راستا ،هرازگاهی
وســایل ارتباطجمعی از صداوسیما گرفته تا مطبوعات
دولتی و مستقل خبر از ورود میلیونی انواع واکسنهایی
که ورودشان به کشور آزاد است نظیر اسپوتنیک وی از
روسیه ،سینوفارم از چین و آسترازینکا تولید کره جنوبی و
ایتالیا میدادند ،بهطوریکه مطابق آمار منتشره از اواسط
بهمن  ۱۳۹۹تا اواخر اردیبهشت  ۱۴۰۰بالغ بر  ۵میلیون
و  ۶۴۷هزار دوز واکســن وارد کشور شد و 100هزار دوز
هم در نیمه خرداد سال جاری از روسیه وارد شد و در این
مدت حدود  ۵میلیون و  ۷۴۷هزار دوز واکسن تزریق شد.
در بازه زمانی ذکر شده ،بخشهایی از اقشار مختلف موفق
شدند دوز نوبت اول و دوم را بزنند و بخشهایی هم دوز
نوبت اول را زدند و منتظر دوز دوم هستند که فعال خبرها
حاکی از آن است که پیشبینی میشود واکسن در کشور
دچار کمبود شود و بر این اساس ،ممکن است دوز نوبت
دوم در زمان مقتضی تزریق نشود و این اخبار صحیح یا
ناصحیح ،سبب بروز نگرانی در افرادی شد که دوز اول را
زدند و منتظر نوبت دوم هستند .نگرانی بیشتر این افراد
از این است که اگر واکسن دوز نوبت دوم ،غیر از واکسن
دوز نوبت اول باشد ،ممکن است هر دو فاقد تاثیر باشند
یا با طوالنیشدن فاصله دوز نوبت نخست با نوبت دوم،
تزریق نوبت اول ،اثربخشی خود را از دست بدهد؛ البته
برخی ادعا کردند که اگر نوع واکسن نوبت دوم مطابق نوع
نوبت اول نباشد ،به اصطالح ترکیبی باشد ،اشکالی ندارد
یا فاصله نوبت اول با دوم طوالنی بشــود هم بدون مانع
است.در مورد اختالف نوع واکسن نوبت اول با دوم ممکن
است این شائبه را ایجاد کند که مسئولین در صددند تا
واکسن تولید داخل را جایگزین نوع خارجی آن بکنند و
به این خاطر از شتاب اولیه برای واردات واکسن کاستند
تا مصرفکنندگان از روی استیصال به قبول واکسن تولید
داخل تن بدهند .از نظر نگارنده ،حتی اگر تزریق ترکیبی،
توجیه علمی داشته باشد ،معالوصف بهتر آن است برای
زدودن از تشویش اذهان مصرف کنندگان ،برای آنهایی
که در نوبت اول ،ســینوفارم یا آسترازینکا یا اسپوتنیک
تزریق کردهاند ،حتما برای تزریق دوم از همین واکسنها
استفاده بشــود و اگر اصرار مسئولین بر این است که از
تولیدات داخل برای تزریق استفاده شود ،بهتر است بعد
از دریافت تاییدیه واکسن داخلی از منابع معتبر ،افرادی
که از اکنون به بعد میخواهند تزریق کنند از تولید داخل
استفاده شود.

