
11

افزایش مشروعیت سیاسی با تقویت 
اعتماد نهادی

اعتماد نهادی، به عنوان یکی از عناصر تش�کیل دهنده س�رمایه اجتماعی، جزو مقوالتی به ش�مار 
م�ی رود ک�ه به رغم اذعان همگان به اهمیت آن، در عمل با بی توجهی های بس�یاری مواجه بوده 
و الج�رم ای�ن جامعه و نظام هس�تند که هزینه آس�یب های ناش�ی از تضعیف ی�ا نابودی آن را 
می پردازند. با توجه به گس�تردگی مؤلفه ها و شاخص های اعتماد نهادی، در نوشتار حاضر ضمن 
ارائه مقدمه ای کوتاه، پیامدها و آسیب های احتمالی عملکرد هر کدام از قوای سه گانه کشور از 

دریچه اعتماد نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. 

تحلیل

:اشاره

سعید صادقی جقه*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

قضایی، نظام پارلمانی، پلیس، نهادهای نظامی و...(، اعتماد به نخبگان 
و متخصصان )در حوزه های سیاس��ی، دینی، پزش��کی، بهداش��تی و 
...(، اعتم��اد به نهادهای مدنی )رس��انه ها، ...( و اعتماد درون گروهی 
)درون قومی، درون صنفی، درون س��نی، درون جنس��ی( می شود. در 
س��طح عملیاتی و مقایس��ه ای، اعتماد نهادی در ش��اخص هایی نظیر 
قانون گرایی تجلی می یابد که از آن جمله می توان به رعایت قوانین و 
دستورالعمل ها از سوی دولت و مجریان قانون، مجازات قانون شکنان، 
وفای به عه��د، احقاق حق بدون توس��ل به ش��یوه های غیرقانونی یا 
روابط ش��خصی، مواجهه برابر نهادهای رس��می با همه شهروندان و 
توزیع عادالنه امکانات آموزش��ی، بهداش��تی و ... اشاره کرد. رابطه 
پوی��ای فرد با نهادها و یا همان اعتماد نهادی ممکن اس��ت آش��کار 
یا پنهان باش��د، اما مس��لم این اس��ت که رابطه مزبور تأثیر مستقیمی 
در افزایش میزان مشارکت سیاس��ی و اجتماعی، افزایش بهره وری، 
تقویت انس��جام اجتماعی و نهایتاً مش��روعیت حکومت دارد. اغلب 
تحقیقات انجام شده از سوی پژوهش گران و مراکز مختلف مطالعاتی 
در س��ال های اخیر بر این نکته اشاره دارند که میزان اعتماد نهادی در 
کشور در وضعیت مطلوبی نبوده و به جز برخی مقاطع زمانی خاص، 

مقدمه
اعتماد نهادی یکی از مؤلفه های مهم سرمایه 
اجتماعی اس��ت که در جوامع کنونی نقشی 
کلیدی در ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی 
دارد. ای��ن مقوله همچنین تس��هیل گر رابطه 
حکمرانان و شهروندان بوده و در غیاب آن 
نه تنها سیاس��ت گذاری ها و برنامه ریزی های 
کالن حکومت ه��ا به نتیجه نمی رس��د، بلکه 
جامع��ه در مدیری��ت امور روزان��ه خود نیز 
ف��رو می ماند. اعتماد نهادی ب��ه رابطه پویای 
ف��رد با نهاد اش��اره می کند ک��ه می توان آن 
را در ترکیب��ی از اعتم��اد ف��ردی و گروهی 
)درون گروهی و برون گروهی( ش��هروندان 
جامعه به نهادهای رسمی، مدنی و غیررسمی 
در تمام ش��ئون زندگی اجتماعی مشاهده و 
پایش نمود که ش��امل م��واردی نظیر اعتماد 
به س��ازمان های رس��می )نظیر دولت، نظام 
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روند کاهنده داش��ته اس��ت. در ادامه مطلب ضمن اشاره به برخی از 
رویدادهای تازه مرتبط با ح��وزه اعتماد نهادی، جوانب و پیامدهای 

راهبردی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قوه مجریه
فضای عمومی کشور در ماه های اخیر شاهد رویدادهای فراوانی بوده 
اس��ت که هرکدام از آنها می  تواند نقش��ی تعیین کننده در تقویت یا 
تضعی��ف اعتماد نهادی ایفا کند. در ح��وزه فعالیت های قوه مجریه، 
متعاق��ب امض��ای برجام، اعتماد نهادی نس��بت به دولت و دس��تگاه 
دیپلماس��ی تقویت شده اس��ت. در س��ال های اخیر زندگی روزمره 
ش��هروندان به تدریج تحت تأثیر تحریم هایی قرار گرفت که بر س��ر 
برنامه هس��ته ای ایران وضع ش��ده بودند. مردم، رسانه ها، کارشناسان 
و بس��یاری از مس��ئوالن در تجزیه و تحلیل علت غالب دشواری های 
اقتصادی و اجتماعی، س��ایه ای از تحریم های مزبور را می دیدند که 
در داخل و خارج کش��ور گریب��ان آن ها را گرفته و تمام ش��ئونات 
زندگی شان را اعم از امور درمانی، اقتصادی، تجارت بین المللی و... 
تحت تأثیر قرار داده بود. بدیهی اس��ت که افزایش امیدواری نسبت 
به رفع این دش��واری های طاقت فرس��ا، موجب افزایش اعتماد مردم 
نس��بت به نهادهای اجرایی و کل نظام ش��ده باش��د. با این حال باید 
ای��ن نکته را نیز در نظر داش��ته باش��یم که برجام به هم��ان میزان که 
موجب تقویت اعتماد مردم به نظام و دولت ش��ده باش��د، درصورت 
اجرای ناموفق، می تواند در مقوله اعتماد آس��یب زا باشد. در ماه های 
اخیر، افش��اگری های مربوط به فیش های غیرمتعارف برخی مدیران 
سازمان های ش��به دولتی نظیر بانک ها و بیمه ها، زمینه تضعیف اعتماد 
نه��ادی را فراهم آورد. ب��ا اینکه حقوق ها و مزای��ای مزبور در اکثر 
قری��ب به اتفاق م��وارد، با رعای��ت مقررات و رویه ه��ای موجود و 
پ��س از طی مراحل قانونی پرداخت ش��ده بودند، اما از آنجایی که با 
میانگین دریافتی های مشاغل دیگر و نیز وضعیت اقتصادی و معیشتی 
کنونی کش��ور تناسب نداش��ت، در میان افکار عمومی قابل پذیرش 
نبود؛ به طوری که، تش��کل ها و ش��خصیت های حام��ی دولت نیز با 
اش��اره به وضعیت رکود در کش��ور، دریافت حقوق های نامتعارف 
را موجب آزردگی و یأس مردم دانس��ته و خواس��تار برخورد با این 
موضوع اعتمادس��وز ش��دند. در ای��ن میان، طیف منتق��د و مخالف 
دولت نیز که افش��ای موضوع فیش ه��ای نامتعارف را کلید زده بود، 

با نادیده گرفتن منشاء و زمان آغاز پرداخت 
ای��ن حقوق ها و نیز صرف نظرکردن از نقش 
س��ایر نهادهای نظارت��ی و قانون گذاری در 
گذش��ته و حال، ب��ا بهره گی��ری از فرصت 
ایجادش��ده، دول��ت را مورد انتق��اد و حمله 
قرار دادند و تالش کردند تصویری اشرافی 
و رفاه طل��ب از مس��ئوالن دولت��ی ترس��یم 
نمایند. مس��ئوالن دولتی بالفاصله نس��بت به 
این موضوع واکنش نش��ان دادند و شخص 
رئی��س جمهور در تیرماه 1395 با اش��اره به 
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم 
ایس��تادن در مقاب��ل حقوق ه��ای نامتعارف، 
ضمن یادآوری درس��تکاری اکث��ر مدیران 
ارش��د دولت، طی فرمانی، معاون اول خود 
را موظف ک��رد تا موضوع را پیگیری کرده 
و به مردم گزارش دهد. وی با یادآوری این 
نکته که ممکن است پرداخت های مزبور در 
مواردی »با مق��ررات به جامانده از دوره های 
قبل توجیه پذیر باش��د«، در هر حال، آنها را 
با معیارهای عدالت خواهانه و مس��ئولیت در 
برابر بیت المال و نیز منش��ور اخالقی دولت 
ناس��ازگار و غیرقابل قب��ول خواند و برخی 
موارد را نیز مصداق سوءاس��تفاده از اعتماد 
دولت دانس��ته و شناسایی همه موارد تخلّف 
در اس��رع وقت و اس��ترداد وجوه مربوطه به 
بیت المال و عزل مدیران متخلّف را خواستار 

شد. 
از دیگر موارد مرتبط با دستگاه اجرایی، 
می توان به چالش ایجادشده بر سر برگزاری 
کنسرت در برخی ش��هرها اشاره کرد. پیرو 
اظهارات ائمه جمعه برخی شهرها و استان ها 
درب��اره ممانعت از برگزاری کنس��رت که، 
وزیر س��ابق ارش��اد نیز در ش��هریور 1395، 
دس��ت کم با یک م��ورد آن علن��اً موافقت 
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ت

کرد، موج��ی از مخالفت هنرمن��دان ایجاد 
ش��د که این اق��دام را رواج نوعی حاکمیت 
ملوک الطوایفی در کشور قلمداد می کردند. 
رئی��س جمهور نی��ز در اظهاراتی، این امر را 
بی قانونی خوانده و از وزرای خود خواست 
در مقابل فشارهای غیرقانونی مقاومت کنند. 
ب��ا این حال، آنچه در عمل روی داد، توقف 
برگزاری کنس��رت در برخی ش��هرها بوده 

است. 

قوه قضاییه
عملکرد ق��وه قضاییه از دیگ��ر عوامل مهم 
تأثیرگذار در میزان اعتماد نهادی شهروندان 
است. به نظر می رسد این قوه به دلیل جایگاه 
نهایی و موثر در رس��یدگی ب��ه اختالفات و 
دعاوی ش��هروندان در ایج��اد اعتماد نهادی 
اهمی��ت بیش��تری دارد. در جوام��ع مدرن، 
دادگاه ه��ا مرجع و مأمن اف��راد و گروه های 
س��تم دیده برای احقاق حق هس��تند. از این 
منظر ناکارآمدی آن تأثیرات بس��یار مخربی 
بر اعتماد شهروندان دارد. در سال های اخیر 
گزارش ه��ای متعددی از اخت��الس با ارقام 
بس��یار درشت منتشر شده است که در اغلب 
آنها پای برخی از مس��ئوالن ارش��د دولتی، 
نماین��دگان مجل��س و اعض��ای نهاده��ای 
حکومتی نیز به میان کش��یده ش��ده اس��ت. 
بدیهی است انتشار مکرر اخبار اختالس های 
کالن باعث می ش��ود ش��هروندان عالوه بر 
آنک��ه انگیزه خود را ب��رای رعایت قانون از 
دست بدهند، بلکه اعتماد به نهادهای دولتی 
و حکومتی را نیز کن��ار بگذارند. این امر به 
وی��ژه از آن رو ش��دت می گی��رد که اغلب 
پرونده های کالن اختالس و یا جرایم مالی، 
خواه به علت طبیع��ت و پیچیدگی این گونه 

پرونده ه��ا و خواه به علت ناکارآمدی نظام دادرس��ی، در درازمدت 
به نتیجه می رس��ند ک��ه این امر از یک ط��رف خاصیت بازدارندگی 
مج��ازات را کمرن��گ می کند و از طرف دیگر، اذه��ان مردم را در 
خصوص سازوکار عادالنه نهاد قضایی دچار تردید می نماید؛ به ویژه 
آنکه ب��ه خاطر تداوم زمینه های س��اختاری فس��اد اداری، در فاصله 
رس��یدگی به یک پرون��ده، پرونده های متعدد جدیدی نیز تش��کیل 
می ش��وند که تقریب��اً هرگونه آثار مثبت رس��یدگی قضایی را از بین 

می برد. 

از تازه ترین موارد درخصوص نحوه رسیدگی و تأخیر در فرایند 
دادرس��ی می توان به ادعاهایی اشاره کرد که در آبان سال جاری از 
س��وی خانواده تعدادی از نوجوانان قرآن آم��وز درباره رفتار منافی 
عفت و تشویق به فساد یکی از قاریان مشهور منتشر گردید. آن گونه 
که خانواده های ش��اکیان اعالم کردند، پرونده شکایت آنان از فرد 
مزبور از س��ال 1389 در قوه قضاییه مفتوح ب��وده، اما آنها اکنون به 
دلی��ل ناامیدی از احقاق حق خود، انتش��ار علن��ی موضوع پرونده و 
درخواس��ت از رئیس قوه قضاییه برای رس��یدگی را در دستور کار 
خود قرار دادند. با انتش��ار موضوع، تعدادی از رس��انه های بیگانه تا 

هرک�دام از نهاده�ا و س�ازمان های دولت�ی و 
حاکمیت�ی و نیز جناح های سیاس�ی باید توجه 
داشته باش�ند که نادیده انگاش�تن مؤلفه های 
تش�کیل دهنده اعتماد، تضعیف غیرمنصفانه و 
زیر س�ؤال بردن عملکرد نهاد و یا جناح رقیب 
اگرچ�ه ممک�ن اس�ت در کوتاه م�دت موجب 
رویگردانی مردم از رقیب ش�ان و اقبال بیشتر 
ب�ه خود باش�د، ام�ا در درازمدت قطع�اً جناح 
رقیب نیز مستمس�کی برای زیر س�ؤال بردن 

عملکرد آنها پیدا خواهد کرد. 



14

جایی که می توانستند فرصت را مغتنم شمرده و تالش کردند آن را 
به پروژه ای علیه نظام تبدیل سازند. با اینکه سخنگوی قوه قضاییه در 
یک اطالع رس��انی به موقع، از صدور قرار منع تعقیب قطعی در اتهام 
عمل منافی عفت عمومی و از تداوم رس��یدگی ب��ه اتهام دوم یعنی 
تش��ویق به فس��اد خبر داد، اما به دلیل حساسیت شدید جامعه ایرانی 
نس��بت به این گونه موضوع��ات، جریان عظیمی از خبررس��انی های 
درست و نادرست در جامعه و شبکه های مجازی راه افتاد که برآیند 
آنها، به ویژه به دلیل مدت 6 س��اله رسیدگی به پرونده، تأثیری سوء 
در اعتماد عمومی نس��بت به قوه قضاییه داش��ت. اهمیت این پرونده 
به اندازه ای بود که بس��یاری از کارشناس��ان رسانه و صاحب نظران، 
ضمن انتقاد از تطویل روند دادرس��ی، فعالیت قرآنی فرد متهم را نیز 
نافی رسیدگی قضایی ندانس��ته و از نیروهای انقالبی می خواستند با 
اجتن��اب از دفاع از متهمان در هر لباس و عقی��ده ای، زمینه را برای 
ج��والن و دلس��وزی مزورانه رس��انه های بیگان��ه و گروه های معاند 

فراهم نسازند. 

ب��ا توجه به اینکه ق��وه قضاییه به عن��وان فصل الخطاب و مرجع 
داوری در خص��وص اختالف��ات ش��هروندان ب��ا یکدیگ��ر و ی��ا با 
نهاده��ای حاکمیتی ش��ناخته می ش��ود، برخ��ورداری از رویه های 

یکس��ان در رس��یدگی به جرای��م و صدور 
احکام مجازات از س��وی این ق��وه تأثیری 
تعیین کننده در ایج��اد یا نابودی حس تعلق 
به نظ��ام در میان ش��هروندان ایف��ا می کند. 
در ماه ه��ای اخیر ش��اهد بوده ایم که به رغم 
تالش های مسئوالن این قوه، برخی اقدامات 
آن دس��ت کم در میان طیف��ی قابل توجه از 
ش��هروندان مورد ایراد و ابهام واقع ش��ده و 
برخی صاحب نظ��ران، این قوه را به رعایت 
بیش��تر مّر قان��ون و برابری در رس��یدگی ها 
دع��وت کرده ان��د. به عنوان مث��ال، برخورد 
مداراجویانه با برخی نشریات هتاک از یک 
سو و برخورد سریع و قاطع با برخی رسانه ها 
که درباره واگذاری امالک با تخفیف های 
نجومی از سوی ش��هرداری تهران دست به 
افش��اگری زده بودند، ابهاماتی را در افکار 
عمومی ایجاد نمود. در مهرماه س��ال جاری 
نیز تع��دادی از نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی طی نامه ای به رئیس ق��وه قضاییه، 
ضمن اش��اره به حکم 16 س��ال حبس برای 
یک فعال سیاس��ی و با توجه به عواملی نظیر 
بیماری، سرپرس��تی دو فرزند و فعالیت های 
تش��ویقی اش از داخل زن��دان برای افزایش 
مش��ارکت در انتخابات اخی��ر، حکم مزبور 
را موج��ب باالرفتن هزینه انتق��اد در جامعه 
دانس��ته و از ایش��ان تقاضا کردند با اقدامی 
خیرخواهان��ه دس��تور مقتضی ب��رای نقض 
حکم و رس��یدگی مجدد ص��ادر نماید. این 
در حالی اس��ت که صدور احکام س��نگین 
برای برخ��ی مخالفان سیاس��ی نظام از یک 
س��و و نح��وه محاکمه و می��زان محکومیت 
اف��راد و گروه های��ی که به نوع��ی عضو و 
ی��ا در درون نظ��ام تعریف می ش��وند )نظیر 
متهم��ان حمله ب��ه س��فارت های انگلیس و 

افزایش مشروعیت سیاسی با تقویت 
اعتماد نهادی

هن�گام ب�روز تخلفات و یا کاس�تی ها، ت�اش برای 

مقص�ر جل�وه دادن مس�ئول یا جناحی خ�اص باعث 

می شود ابعاد عمیق تر و نهادی تر معضل مورد غفلت 

ق�رار گی�رد. پیام�د منفی این ام�ر نه تنه�ا انحراف 

راه حل ه�ا را در پ�ی م�ی آورد، بلک�ه خ�ود می تواند 

ب�ه عاملی ب�رای تضعیف و ناب�ودی تدریجی اعتماد 

نه�ادی و در نهای�ت ب�ه کاه�ش مش�روعیت نظام 

سیاسی منجر شود.
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ل
حلی

ت

عربس��تان و یا کس��انی که مرتکب اعمالی 
گردیده اند که مخالفت صریح و مکرر مقام 
معظم رهبری را نیز به همراه داش��ته است(، 
از س��وی دیگر هزینه های سنگینی بر دوش 
نظام می گذارند؛ زمینه های مقایس��ه و ایجاد 
ش��بهه درباره وحدت رویه قضایی را فراهم 
کرده و اعتماد ش��هروندان نسبت به دستگاه 

قضا را تضعیف می سازد. 

قوه مقننه
با اینکه وجهه نهاد قانون گذاری کش��ور بنا 
ب��ه دالیلی، نظیر انتش��ار نامه ای سرگش��اده 
از ط��رف معاون اول رئیس جمهور س��ابق 
و ادع��ای پرداخت مبالغی خ��ارج از روال 
قانون��ی ب��ه تع��داد 1۷0 نف��ر از نمایندگان 
مجلس هشتم، تا حدودی نزد افکار عمومی 
مخدوش ش��ده بود، اما با تش��کیل مجلس 
جدید و موضع گیری های اغلب نمایندگان 
در مقاب��ل تخلفاتی نظی��ر فیش های حقوقی 
غیرمتع��ارف و ی��ا تخفیف ه��ای کالن در 
واگذاری امالک ش��هرداری تهران، اعتبار 
عمومی این نهاد در حال ترمیم بوده اس��ت. 
با این ح��ال، در ماه های اخی��ر موضوعاتی 
نظیر تشکیل فراکس��یون مناطق ترک نشین، 
چالش هایی را برای ای��ن نهاد ایجاد نموده 
اس��ت. این فراکس��یون که در آبان ماه سال 
ج��اری و با ش��رکت ح��دود 100 نماینده 
مجل��س ش��ورای اس��المی تش��کیل ش��د 
)هرچند تا زمان ن��گارش این مطلب، هنوز 
درباره تعداد اعض��ا ابهاماتی وجود دارد(، 
اس��تفاده از ظرفیت نماین��دگان ترک زبان 
در جهت رفع مش��کالت و توس��عه متوازن 
مناط��ق ترک نش��ین را هدف خ��ود اعالم 
نم��ود. متعاق��ب تش��کیل این فراکس��یون، 

تع��دادی از صاحب نظران سیاس��ی ای��ن اقدام را گام��ی در جهت 
تقویت احساس��ات واگرایانه دانسته و آن را »ریختن آب به آسیاب 
تجزیه طلب��ان« نامیدن��د. برخی دیگر نیز، با اش��اره ب��ه این نکته که 
نمایندگان وکیل همه ملت هستند، این گونه فراکسیون ها را موجب 
تضعیف دی��دگاه ملی نمایندگان تلقی کردن��د. در مقابل برخی از 
صاحب نظران نیز با توجه به رسمیت داشتن حقوق اقلیت ها در قانون 
اساسی، تشکیل این گونه فراکسیون ها و کاًل هر اقدام مسالمت آمیز 
حقوق��ی و قانونی برای پیگی��ری مطالبات قومی را ت��ا زمان تحقق 
آنه��ا دارای مش��روعیت دانس��تند. موافق��ان تش��کیل فراکس��یون، 
اس��تمرار مس��ئله حقوق اقلیت ه��ا را زنگ خطری برای کش��ور و 
نظام دانس��ته و اقدام طیف قابل توجه��ی از نمایندگان مجلس برای 
تش��کیل این فراکسیون را نش��انه ای از این وضعیت بحرانی قلمداد 
کردند. همچنین آنها چنین فراکس��یون هایی را در افزایش شفافیت 
قانونگذاری و البی گری در کش��ور مؤثر دانس��ته و از تش��کیل آن 
دفاع نمودند. در هر حال، با اینکه تش��کیل دهندگان این فراکسیون 
خود جزو جانبازان و ایثارگران و یا خانواده شهداء بوده و با تأکید 
ب��ر والیت م��داری، حفظ اتحاد اق��وام و تمامیت ارضی کش��ور را 
نخستین بند اساس��نامه آن فراکسیون می دانند، پیش از آغاز به کار 
آن و مش��اهده نح��وه عملکرد آنها و رعای��ت ظرایف و مالحظات 
امنیتی و سیاس��ی نمی توان به آسانی تعیین کرد که تشکیل آن برای 

اعتماد نهادی قوه مقننه آس��یب زا خواهد بود یا فرصت زا.

نتیجه گیری
اگ��ر بپذیریم ک��ه »اعتم��اد«، بخ��ش جدایی ناپذی��ری از هرگونه 
هم��کاری و مبادل��ه اجتماع��ی اس��ت، در آن ص��ورت تصدی��ق 
خواهی��م کرد که در غی��اب اعتماد می��ان کنش گ��ران اجتماعی، 
تصمیم گی��ری برای هرگونه هم��کاری میان آحاد جامع��ه نیازمند 
انجام محاس��بات زی��ادی بوده و افراد و س��ازمان ها مجبور خواهند 
بود برای تصمیم گیری های خود هزینه های زیادی را متحمل شوند. 
تضعیف اعتماد نهادی در جامعه در خوش��بینانه ترین نگاه، به معنای 
جداسازی بخش ها و گروه هایی از شهروندان بوده و استفاده ناقص 
از ظرفیت های موجود در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی را 
ب��ه دنبال می آورد؛ ضمن اینکه در تصوری بدبینانه تر، زمینه را برای 
دخالت بازیگران بیگانه مهیا می سازد. اگر مردم به این نتیجه برسند 
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ک��ه بین آنچه نهادهای رس��می اعالم می کنن��د و آنچه عماًل انجام 
می دهند، تفاوت وجود دارد، در آن صورت، ظاهر و باطن آنها نیز 
به دشواری همس��ان خواهد بود و این امر، نظارت، سیاست گذاری 
و برنامه ری��زی در عرصه های مختلف اجتماع��ی را برای حاکمیت 
دش��وار و یا غیرممکن خواهد س��اخت. بنابراین، ب��ا توجه به اینکه 
اعتماد عمومی، منجر به افزایش کارآیی نهادها و س��ازمان ها شده، 
مش��روعیت حاکمی��ت را افزای��ش داده و هزینه ه��ای حکومت را 
کاه��ش می دهد، جا دارد همگان ضمن اجتناب از هر گونه اقدامی 
که اعتماد عمومی را خدش��ه دار می کند، جامعه را در جهت ارتقا و 

استفاده از مزایای آن یاری دهند. 
اعتماد نهادی اغلب از اعتماد ش��هروندان به رهبران و سرآمدان 
آن نهادها ش��کل می گیرد. بنابراین، به نظر می رس��د شایس��ته باش��د 
مقامات ارش��د نهادهای مختلف کش��ور این موضوع را هرچه بیشتر 
مدنظر داش��ته و در موضع گیری های عمومی رعایت نمایند. واقعیت 
این اس��ت که می��زان اعتماد نهادی در کش��ور به وضعیتی رس��یده 
اس��ت که هرگونه ادعا درباره اش��خاص و یا نهادها، به ویژه اگر در 
ارتباط با مس��ئوالن و نهادهای اصلی کشور باشد، به سرعت در میان 
افکار عمومی جا بازکرده و منتش��ر می ش��ود. اهمی��ت اعتماد نهادی 
به اندازه ای اس��ت ک��ه هنگام تضعیف یا ناب��ودی آن، هرگونه اقدام 
سازمان ها و نهادهای حاکمیتی در رسیدگی به تخلفات، خود به یک 
بازی دوس��ر باخت تبدیل می ش��ود؛ به گونه ای که ممکن اس��ت هم 
محکومی��ت و هم تبرئه افراد به عنوان نش��انه ای از وجود مالحظاتی 

غیرقانونی قلمداد شود. 
هرک��دام از نهاده��ا و س��ازمان های دولت��ی و حاکمیت��ی و نیز 
جناح ه��ای سیاس��ی باید توجه داش��ته باش��ند که نادیده انگاش��تن 
مؤلفه ه��ای تش��کیل دهنده اعتم��اد، تضعی��ف غیرمنصفان��ه و زیر 
س��ؤال بردن عملکرد نهاد و یا جناح رقیب اگرچه ممکن اس��ت در 
کوتاه مدت موجب رویگردانی مردم از رقیب ش��ان و اقبال بیشتر به 
خود باش��د، اما در درازمدت قطعاً جناح رقیب نیز مستمسکی برای 
زیر س��ؤال بردن عملکرد آنها پیدا خواهد ک��رد. در این میان آنچه 
ک��ه در معرض تضعیف و نابودی قرار می گی��رد، اعتماد عمومی و 
نه��ادی به ارکان نظام اس��ت. به عنوان مثال، اگ��ر هنگامی که یک 
نش��ریه، در قالب ی��ک داس��تان، جزئیاتی از رابطه نامش��روع چند 
هنرمند س��ینما را به تصویر کش��ید؛ همه جامعه سیاس��ی و فرهنگی 

کش��ور، صرف نظر از گرایش های سیاسی، 
در مقاب��ل آن ب��ه اعتراض برمی خاس��ت، 
هنگام انتش��ار جزئیات اتهام قاری مش��هور 
ق��رآن نی��ز، اف��کار عمومی توصی��ه برخی 
علم��ای دینی و گروه های سیاس��ی مبنی بر 
حرمت آبروی ش��هروندان و لزوم اجتناب 
از اتهام زن��ی ب��ه افراد پیش از رس��یدگی و 
محکومی��ت قضایی آنها را آس��ان تر پذیرا 

می شد. 
ب��روز  هن��گام  اینک��ه،  پایان��ی  نکت��ه 
تخلفات و یا کاس��تی ها، تالش برای مقصر 
جلوه دادن مس��ئول یا جناحی خاص باعث 
می ش��ود ابعاد عمیق ت��ر و نهادی تر معضل 
م��ورد غفلت ق��رار گیرد. پیام��د منفی این 
امر ن��ه تنها انح��راف راه حل ه��ا را در پی 
م��ی آورد، بلکه خ��ود می تواند ب��ه عاملی 
ب��رای تضعیف و ناب��ودی تدریجی اعتماد 
نه��ادی و در نهایت به کاهش مش��روعیت 

نظام سیاسی منجر شود.  

افزایش مشروعیت سیاسی با تقویت 
اعتماد نهادی


