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شفافسازي
دستوراسالمي است

مقاممعظمرهبريدرسالهايمتماديمسئلهشفافيترادروجوهگوناگونبهدولتهامتذكرشدهاست.ايشانشفافيترا
برآمدهازدستوراتاسالمبهويژهكالماميرالمؤمنين(ع)ميدانندومعتقدندشفافيتكليدمبارزهبافسادورشداقتصاديو
سياسي است .در ادامه به برخي از مهمترين فرمايشات ايشان پيرامون مسئله شفافيت اشاره خواهد شد.

معنا و مبناي شفافيت
شفافيترااميرالمؤمنينياددادهاست
اين شفافيتي كه حاال س��ر زبانهاست كه «آقا شفاف ،شفاف» ،در كالم اميرالمؤمنين اس��ت .بعضيها عادت كر دهاند هر چيز خوبي
كه در جامعه اسالمي است را نسبت بدهند به غربيها .واقعاً انسان تعجب ميكند از كوتهفكري بعضيها! توجه به مردم ،آرای مردم،
اهتمام به مردم ،ميگويد «ما از غربيها ياد گرفتيم اينها را» ...،وقتي مراجعه به منابع اسالمي نميكنيد ،وقتي كلمات اميرالمؤمنين
و رسول مكرم اسالم(ص) را نميخوانيد ،بلد نيستيد ،خب بله ،از غربيها بايد ياد بگيريد .ميگويند بعضيها ،ميشنويد كه «بله ،اين
شفافيت را هم آنها به ما ياد دادند» ،نخير ،شفافيت را اميرالمؤمنين ياد داده ،ميگويد حق شما بر من -يعني حقي كه شما پيش من
داريد[ -اين است كه] هيچ رازي را از شما پنهان ندارم ،هيچ حرفي را از شما پنهان نكنم ،مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلي كه با
دشمن طرف هستيم ،اينجا نميشود حرفها را زد ،چون حرف را وقتي كه گفتيم ،شما شنفتي ،دشمن هم ميشنود .بله در اين مسائل
حرب -حرب ،اعم از همين حرب بهاصطالح نظامي و مانند اينها است -در مسائل امنيتي ،در مسائل نظامي ،در مسائل گوناگوني كه
جنگ داريم با دشمن ،مقابله با دشمن داريم ،بله اينجا جاي افشاگري نيست ،جاي شفافيت نيست ،اما در غير اينها  ،در مسائل عمومي
مردم ،اَن لاَ اَحتَجِ َبن ُدون َكم سِ راً)97/7/30( .

شفافيت،تهمتوبدگمانينيست

اخالق اهميتش از عمل هم بيشتر است .فضاى جامعه را فضاى
برادرى ،مهربانى ،حسن ظن قرار بدهيم .من هيچ موافق نيستم
با اينك��ه فضاى جامع��ه را فضاى س��وءظن و فض��اى بدگمانى
ق��رار بدهيم .اين ع��ادات را از خودم��ان بايد دور كني��م .اينكه

متأسفانه باب ش��ده كه روزنامه و رسانه و دستگاههاى گوناگون
ارتباطى -كه امروز روزبه روز هم بيشتر و گستردهتر و پيچيدهتر
ميشود -روشى را در پيش گرفتهاند براى متهم كردن يكديگر،
اين چيز خوبى نيس��ت ،دل ما را تاريك ميكند ،فضاى زندگى
ما را ظلمانى ميكند ...فضا را نبايد از تهمت و از گمان س��وء پر
كرد .قرآن كريم ميفرمايد« :لو ال اذ س��معتموه ظن المؤمنون
و المؤمنات بانفسهم خيرا» ،وقتى ميش��نويد كه يكى را متهم
ميكنند ،چرا به همديگر حسن ظن نداريد؟ تكليف دستگاه
اجرایى و قضایى به جاى خود محفوظ است .دستگاههاى
اجرایى بايد مجرم را تعقيب كنند ،دستگاههاى قضایى
بايد مجرم را محكوم و مجازات كنند ،با همان روشى
كه ثابت ميشود و در قوانين اسالمى و قوانين عرفى
ما هست و هيچ هم در اين زمينه نبايد كوتاه بيايند،
اما مجازات مجرم كه از ط��رق قانونى جرم او ثابت
شده است ،غير از اين است كه به گمان ،به خيال ،به
تهمت ،يكى را متهم كنيم ،بدنام كنيم ،توى جامعه
دهن به دهن بگردانيم .اينكه نميشود .اين فضا،
فضاى درستى نيس��ت .يا ديگران -خارجىها،
بيگانهها ،تلويزيونهاى مغرض -عليه كس��ى يا
كسانى حرفى بزنند ،ادعا كنند كه اينها فالن جا
خيانت كردند ،فالن جا خط��ا كردند ،ما
هم عين هم��ان را پخش كنيم .اين،
ظلم است ،اين ،مورد قبول نيست...
نبايد گفت اينها ش��فافيت اس��ت.
اين ،شفافيت نيست ،اين ،كدر كردن
فضاس��ت .ش��فافيت معنايش اين
است كه مس��ئول در جمهورى
اس�لامى عملكرد خودش را به
طور واضح در اختيار مردم قرار
بدهد ،اين معناى شفافيت
است ،بايد هم بكنند.
()88/6/29

ارتباط با مردم
مسئوالن با مردم حرف بزنند

با مردم بايد حرف بزنيد .حرف زدن با مردم به ص��ورت روبهرو و رودررو ،با
مردم حرف بزنيد مسائل را به مردم بگوييد ،بگوييد كه دشمن ميخواهد
از رخنه اقتصادي استفاده كند ،اين را صريح به مردم بگوييد ،بگوييد البته
ما مشكالت اقتصادياي داريم دش��من ميخواهد از اين استفاده كند ،ما
نخواهيم گذاش��ت و به كمك ش��ما احتياج داريم .به مردم گفته بشود ما
نميگذاريم دشمن از اين رخنه وارد بشود و استفاده بكند و ضربه بزند به
كشور اما به كمك شما احتياج داريم اين را بگوييد ،بگوييد ما با همه قدرت
ميايستيم ...حاال مث ً
ال فرض كنيد ش��ما ميرويد فالن كارخانه را افتتاح
ميكنيد ،اين كافي نيست .ايني كه شما برويد فرض كنيد حاال فالن كارخانه
را در فالن نقطه كشور ،يك نواري را مث ً
ال قيچي كنيد اين كافي نيست .اگر
چنانچه واقعاً يك كار خوب و كارستاني انجام گرفته بهعنوان اين كارخانه
برويد در دل كار ،مردم ببينند و اين را منعكس بكنند .برويد با كارگر تماس
بگيريد ،برويد پاي ك��وره ،برويد نميدانم محصول را تماش��ا كنيد ،برويد
جاهايي ،انبارها را ببينيد ،برويد با كارگرها ،مجموع كارگرها حرف بزنيد،
وارد كار بشويد .اين اگر شد ،مردم ميبينند بله ،دارد كار انجام ميگيرد...
جزئي وارد كار بشويد .ايني كه حاال به ش��كل خيلي رسمي و با تفنن و با
فالن وارد بشود انسان يك جايي و بعد راهنمايي كنند ما را برويم با قيچي
برداريم ما اين نوار را مث ً
ال فرض كنيد ،اين دل مردم را شاد نميكند .مردم
افتتاحهاي چندگانه كم نديدند ،شماها خودتان هم يادتان است بعضيتان
آن زمان وزير هم بوديد ،چند بار يك كاري افتتاح شد .يك كاري افتتاح شده
در حاليكه آماده نبوده .اينها را كه عرض ميكنم ،اينها چيزهايي است كه
ما خب يادمان است ديگر ،اينها چيزهايي است كه اطالع داريم ،شايعات و
اينها نيست ،زمان خود ما اتفاق افتاده ،از اينها مردم ديدند ،لذا اين افتتاح
كردن و اينها كافي نيست .بايد اگر چنانچه واقعاً كاري دارد انجام ميگيرد
در كشور كه انجام ميگيرد ،انصافاً كارهاي خوبي هم دارد ميشود ،اينها را
براي مردم درست روشن كنيد ،تشريح كنيد)97/4/24( .

موانعكشوررا بامردمدرميانبگذاريد

هم به مردم اطالعرساني كنيد ،خبر دهيد و پيشرفتها را بگوييد ،هم اگر
واقعاً موانعي وجود دارد ،آنها را هم شفاف با مردم در ميان بگذاريد .صرف
اينكه ما بگوييم موانعي در كار هست ،مردم را قانع نميكند و آنها نميپذيرند.
اگر واقعاً موانعي وجود دارد و كس��اني هس��تند و جرياني موجود است كه
نميگذارد شما كار كنيد ،اين را شفاف و صريح به مردم بگوييد .يا اين است
كه حقيقتاً معلوم ميشود اين شخص يا اين افراد يك حركت مجرمانه انجام
ميدهند و نميگذارند مسئوالن يا دولت كار كنند ،كه در اين صورت بايد به
اين جرم رسيدگي شود ،يا اين است كه آن طرف هم منطقي دارد .باالخره يا
بايد او را متقاعد كرد يا او شما را متقاعد كند .اين را در معرض افكار عمومي
بگذاريد و صريح و روشن و شفاف با مردم در اين زمينهها صحبت كنيد .به
نظر من اين به پيشرفت كار كمك ميكند)81/6/4( .

سازوكارحضورمردمشفافباشد

براى آينده كشور ،هدفهایى مشخص شده اس��ت .ما اين دهه را «دهه
پيشرفت و عدالت» ناميديم ،ما سياس��تهاى اصل  ۴۴را تدوين كرديم،
ما چشمانداز 20ساله را تدوين كرديم ،سياستهاى برنامههاى پنجساله
را تدوين كرديم و ميكنيم .همه اين سياستگذارىها بر اساس واقعبينى
است .اينجور نيست كه يك عدهاى نشسته باشند و با توهمات خودشان
سياست پنجساله يا چش��مانداز 20ساله بنويس��ند ،نه ،اين با واقعيتها
تطبيق ميكند ،متكى به واقعيتهاى كشور است .خب ،اينها هدفهاى
تعيين شده است .اگر حضور مردم در اين راهها و براى اين هدفها تأمين
شود ،اين هدفها حتى زودتر از دورانى كه در نظر گرفته شده است ،حاصل
خواهد شد .حضور مردم چه جورى اس��ت؟ اين ،همان نكته اصلى است.
اينجاست كه مسئوالن بايد زمينهها را ،مدلها را ،فرمولهاى عملى و قابل
فهم عموم را ،فرمولهاى اعتمادبخش را براى مشاركت مردم فراهم كنند.
در هر بخشى ميش��ود اين كارها را كرد .هم قوه مجريه ،هم قوه قضائيه،
هم قو ه مقننه به ش��يو ه خاص خود ميتوانند اين را تأمين كنند ،از ابتكار
جوانى جوانان ما -كه
مردم ،از فكر مردم ،از نيرو و انگيز ه مردم ،از نش��اط
ِ
قشر عظيم و وسيعى هستند -ميتوانند استفاده كنند ،اين جزو كارهایى
است كه بايد انشاءاهلل با سازوكار ش��فاف از سوى مسئوالن انجام بگيرد،
البته كارهایى در زمينههاى مختلف شده است ،راههایى باز شده است،
اما بيش از اين ميش��ود كار كرد و حضور هم ه مردم را تأمين كرد ،تا يك
جوان ،يك پير ،يك صنعتگر ،يك مبتكر بداند كه در اين حركت عمومى
در كجا قرار ميگيرد .همه چيز با يك چنين سازوكارى به سامان ميرسد.
()90/7/20

در حوزه اقتصاد
شفافيت مقررات

بايد مقررات را شفاف كنند ،راهها را كوتاه كنند ،پيچ و خم هاى ادارى را كم
كنند .اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادى ناگهان برگردد به يك مأمورى
كه پشت فالن ميز و در فالن اداره نشس��ته كه او بتواند بگويد آرى يا نه ،و
سرنوشت يك كار را فراهم بكند ،اين بزرگترين ضربه است .اين مأمور در
معرض خطر است ،در معرض لغزش اس��ت .بايد كارى كرد كه اين ،پيش
نيايد .بايد قواعد ،قوانين و روشها اصالح شود و بر اساس آنچه كه در اينجا
هس��ت ،تغيير پيدا كند ...مقررات را بايستى شفاف كرد كه جاى توجيه و
تبديل و تعبير و تأويل نباشد .راههاى تقلب بسته بشود ،جلوى كسانى كه
اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانين هستند ،گرفته شود)85/11/30( .

مقررات اقتصادي منسجم باشد

ما احتياج داريم كه از سرمايهگذارى حمايت بشود ،كارآفرينى بشود ،توليد داخلى
ترويج بشود ،با قاچاق و فساد مجدانه مبارزه بشود ،اشتغال به عنوان يك مبناى
اصلى و يك هدف مهم دنبال بشود ،ثبات و شفافيت و انسجام سياستها و مقررات
اقتصادىانجامبشود-مقرراتاقتصادىاىكهامروزيكچيزىبگوييم،فرداعوضش
بكنيم ،فايده اى ندارد -مقررات اقتصادى و قوانين ما بايد هم ثبات داشته باشند كه
مردمبتوانندروىآنبرنامهريزىكنند،همبايدمنسجمباشدوباهمبخواندوشفاف
باشد.بازاريابىجهانى،يكىازمهمترينوظايفبراىرونقاقتصادىكشوراست-كه
جز ِوكارهايىاستكهمانكردهايموجز ِوكمكاريهاىماست-واطالعرسانىكامل
از فعاليتها و برنامهها ،ما بايستى اينها را در نظر داشته باشيم)85/3/29( .

برخورد با فساد را به مردم بگوييم

واقعاً با فساد مبارزه بشود...ما برخورد كنيم ،بعد برخورد را به مردم بگوييم.
يك نفر فاسد را پيدا كنيم يا يك گروه فاسد را پيدا كنيم ،برخور ِد قانوني
قوي رضايتبخش بكنيم ،بعد همين را به اطالع مردم برسانيم ،بگوييم اين
كار اتفاق افتاد ،اين خوب است ،اين درس��ت است ،البته اين كار -مسئله
برخورد -مربوط ميشود به وزرا و مديران ارشد ،اينهايند كه بايد برخورد
كنند ،يعني اين ارتباط به قوه قضائيه پيدا نميكند ،شما بايد برخورد كنيد
و شما بايد از قوه قضائيه بخواهيد كه وارد بشوند)97/4/24( .

شرط اصلي فسادستيزي

روي ديگر فعاليت اقتصادي ،جلوگيري از مفاس��د اقتصادي اس��ت .اگر
اطالعات اقتصادي كشور شفاف باشد ،فرصت سوءاستفادهها بسته خواهد
ش��د« .اگر چنانچه وضع اجتماع ،وضع اقتصادى كشور مثل يك خان ه بى
درودروازهاى بود كه هر كه خواست آمد ،هرجور خواست عمل كرد ،هرچه
نجيب شايسته متينى كه
انس��ان
خواست برد ،خورد ،خب معلوم است،
ِ
ِ
مىخواهد از راه حالل ارتزاق كند ،طبعاً جلو نمىآيد .شفافسازى ،شرط
اصلى اين فسادستيزى است ،بايد شفافسازى بشود)92/12/20( .

اطالعات بايد عمومى بشود

بايس��تى فعاالن بخش خصوصى بدانند فرصتهاى سرمايهگذارى كجاهاست،
كدامهاست ،همه مطلع باشند ،اس��تفادههاى ويژهخوارانه نشود .محصور بودن
اطالعات،محدودبودناطالعاتبهبعضىازافراد،دونبعضى،موجبويژهخوارىهاى
عجيبى ميش��ود ،كه گاهى ثروته��اى بادآورده يك ش��به را ب��راى افرادى كه
سوءاستفادهچىهستند،فراهمميكند،بهخاطراينكهاطالعدارندكهبناستفالن
كاال بيايد ،فالن كاال توليد بشود ،فالن كاال جلويش گرفته بشود ،قيمت فالن كاال
باالبرودياپایينبيايديافالنقانونتصويببشود.اينهايىكهمطلعند،سوءاستفاده
ميكنند.اطالعاتبايدعمومىبشود.بايدشفافسازىاطالعاتصورتبگيرد،البته
اين در دولتهاى قبل مطرح بود ،در دولت نهم و دهم هم فعاليتهایى انجام گرفته،
ليكنكافىنيست.بايستىدراينزمينهكاربيشترىانجامبگيرد)90/5/26(.

مواضع سياسي
شفافيت در مواضع حافظ استقالل

آن چيزى هم كه ميتواند اس��تقالل را تأمين بكند براى انقالب اسالمى
ما ،تكيه صريح و ش��فاف بر مبانى انقالب اس��ت ،اصول انق�لاب ،مبانى
انقالب ،ارزشهاى انقالب ،بهش��كل صريح و ش��فاف مورد تكيه بايد قرار
بگيرد .همچنانكه ام��ام بزرگوار اينجور بود ،امام از اول ش��روع نهضت،
طاغوتى
همه حرف خود را صريح ،بدون ابهام بيان كرد .از اول ،امام رژيم
ِ
موروثى استبدادىِ سلطنتى را نفى كرد ،مالحظه نكرد ،از اول معلوم بود
ِ

كه امام دنبال يك نظام و يك تشكيالت مردمى است .سلطنت موروثى،
مردود ،نظام استبدادى ،مردود ،نظام فردى و متكى به اراده فرد ،مردود،
اينها را امام صريح بيان كرد ،پردهپوشى نكرد .امام بصراحت بيان كرد كه
نظام اسالمى -نظامى بر مبناى انديشه اسالم و ارزشهاى اسالمى -بايد
صهيونيستى
س ِر كار بيايد ،پردهپوشى نكرد .امام در قضي ه مقابل ه با شبك ه
ِ
خطرناكى كه بر دنيا ميخواهد حكومت بكند ،هيچ مالحظهاى نكردند،
حرفى را پوشيده نگذاشتند ،صراحتاً در مقابل صهيونيسم موضع گرفت.
امام در مقابل رژيم صهيونيس��تى كه يك رژيم جعلى و غاصب اس��ت كه
فلس��طين مظلوم حكومت ميكند ،صريحاً موضع گرفت ،هيچ
بر منطق ه
ِ
مالحظه و پردهپوشى نكرد ،ببينيد اينها اصول و پايههاست .امام در اينكه
ما با نظام سلطه مخالفيم ،هيچ پردهپوشى نكرد .نظام سلطه يعنى آن نظام
بينالمللىاى كه متكى است به تقسيم دنيا به سلطهگر و سلطهپذير ،امام
قاطعاً اين را رد كرد .آن نظام سلطه هم در شكل كامل خود تجسم و تجسد
پيدا ميكند در رژيم و دولت كنونى اياالت متحده امريكا ،لذا امام صريحاً
در مقابل امريكا موضع گرفت .موضعگيرى ما در مقابل امريكا به مناسبت
اين نيس��ت كه اينها يك ملتى باش��ند كه ما با اين ملت مخالف باشيم يا
خصوصيات نژادى تأثيرى داشته باشد ،مس��ئله اينها نيست ،مسئله اين
اس��ت كه منش و ذات و رفتار دولت اياالت متحده امريكا ،مداخلهگرى و
سلطهگرى اس��ت ،امام در مقابل اين ،موضع صريح و شفاف گرفت .براى
همين است كه شما مىبينيد انقالب بعد از گذش��ت  ۳۵سال بر اصول و
مبانى و بر ريل حقيقى خود استوار و پابرجاست ،انقالب عوض نشد ،حرف
خود را عوض نكرد ،راه خود را عوض نكرد ،هدفهاى خود را عوض نكرد،
خيلى مهم است ...راز ماندگارى نظام جمهورى اسالمى بر ريل انقالب و
بر خطوط اصلى امام بزرگوار ،همين صراحت بوده اس��ت ،هيچ نبايستى
اين شفافيت را ،اين صراحت را از دست داد .در مقابل مخالفان ،در مقابل
دوستان ،در مقابل دشمنان ،مواضع جمهورى اسالمى بايد مواضع شفافى
باشد .تاكتيكها را ميتوانند عوض كنند ،شيوههاى كار را ميتوانند عوض
كنند[ ،اما] اصول ،همچنان مستحكم بايد بماند ،اين راز استحكام انقالب
و راز پيشرفت كشور است)1392/11/19( .

سياستهاي كالن
ابالغي
سياستهايكلينظامقانونگذاري()1398

بند  :9رعايت اصول قانونگذاري و قانوننويس��ي و تعيين س��ازوكار براي
انطباق لوايح و طرحهاي قانوني با تأكيد ب��ر :قابل اجرا بودن قانون و قابل
سنجش بودن اجراي آن ،معطوف بودن به نيازهاي واقعي ،شفافيت و عدم
ابهام ،اس��تحكام در ادبيات و اصطالحات حقوقي ،بيان شناسه تخصصي
هر يك از لوايح و طرحهاي قانون��ي و علت پيش��نهاد آن ،ابتنا بر نظرات
كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون ،ثبات ،نگاه بلندمدت و ملي.
پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با تخلفهاي حقوقي و كيفري مالي.

سياستهايكليبرنامهچهارمتوسعه()1382

بند  :46ارتقای بازار سرمايه ايران و اصالح ساختار بانكى و بيمهاى كشور با
تأكيد بر كارايى ،شفافيت،سالمت و بهرهمندى از فناوريهاى نوين.
* سياستهاي كلي تشويق سرمايهگذاري ()1382
بند :6بهرهگيري از نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايهگذاري از طريق :ثبات
مالياتها ،شفافيت درآمدها ،صراحت در مقررات و منطقي كردن معافيتها.

سياستهاي كلي انتخابات ()1395

 بند :4تعيين حدود و نوع هزينهها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي ،شفافسازيمنابعوهزينههايانتخاباتيداوطلبانوتشكلهايسياسيواعالمبهمراجعذيصالح
واعمالنظارتدقيقبرآنوتعيينشيوهوچگونگيبرخوردباتخلفاتمالي.
 بند  :11نظارت ش��وراي نگهبان بر فرايندها ،ابعاد و مراحل انتخابات رياس��تجمهوري ،مجلس شوراي اسالمي و مجلس خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي
صالحيتداوطلبان،رسيدگيبهشكاياتوتأييدياابطالانتخاباتبهمنظورتأمين
سالمتانتخابات،جلبمشاركتحداكثريوتأمينحقوقداوطلبانورأيدهندگان
با -1:تعيين ساز و كارهاي شفاف ،زمانبندي شده و اطمينانبخش و فراهم كردن
حضورداوطلبانيانمايندگانآنهادرتماممراحل-2.پاسخگوييمكتوبدرخصوص
داليل ابطال انتخابات و رد صالحيت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
بند:12بهرهگيريازفناوريهاينويندرجهتحداكثرسازيشفافيت،سرعتوسالمت در اخذ و شمارش آرا و اعالم نتايج.

سياستهايكليبرنامهششمتوسعه()1394

 بند  :5گس��ترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول ،بازارسرمايه و بيمهها) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش
سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت توسعه سرمايهگذاري و ثبات و پايداري و كاهش
خطرپذيري فعاليتهاي تجاري و اقتصادي كش��ور با تأكيد بر ارتقای شفافيت و
سالمتنظاممالي.
 بند :9اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسات پولي ،بانكي واعتباريو ساماندهي مؤسساتوبازارهايغيرمتشكلپوليو ماليدر جهتارتقای

شفافيتوسالمتوكاهش ِ
نسبتمطالباتغيرجاريبهتسهيالت.
-بند:40استقرارنظامجامع،يكپارچه،شفاف،كارآمدوچنداليهتأميناجتماعيكشور.

سياستهايكليحوزهسالمت()1393

 بند  :8افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبتهاي جامع و يكپارچهسالمت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي ،اطالعرساني شفاف ،اثربخشي،
كارايي و بهرهوري در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق برنظام سطح بندي
و ارجاع از طريق -1:ترويج تصميمگيري و اقدام مبتني بر يافتههاي متقن و علمي
در مراقبتهاي سالمت ،آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها ،ارزيابي
فناوريهاي سالمت ،استقرار نظام سطحبندي با اولويت خدمات ارتقای سالمت و
پيشگيري و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشكي -2 .افزايش كيفيت و ايمني
خدمات و مراقبتهاي سالمت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين
استانداردها-3.تدوينبرنامهجامعمراقبتي،حمايتيبرايجانبازانوجامعهمعلوالن
كشور باهدف ارتقاء سالمت و توانمندسازي آنان.
 بند  :3 .9ارائ��ه خدمات فراتر از بيمه پايه توس��ط بيمه تكميل��ي در چارچوبدستورالعملهاي قانوني و شفاف به گونهاي كه كيفيت ارائه خدمات پايه درماني
همواره از مطلوبيت الزم برخوردار باشد.
 بند  :10تأمين منابع مالي پايدار در بخش س�لامت با تأكيد بر -1 :شفافسازيقانونمنددرآمدها،هزينههاوفعاليتها-2.افزايشسهمسالمت،متناسبباارتقای
كيفيتدرارائهخدماتبهداشتيودرماني،ازتوليدناخالصداخليوبودجهعمومي
دولتبهنحويكهباالترازميانگينكشورهايمنطقهباشدواهدافسندچشمانداز
تحقق يابد -3 .وضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زيانآور س�لامت-4 .
پرداختيارانهبهبخشسالمتوهدفمندسازييارانههايبهداشتودرمانباهدف
تأمينعدالتوارتقایسالمتبهويژهدرمناطقغيربرخورداروكمكاختصاصيبه
اقشارنيازمند و دهكهاي پايين درآمدي.

سياستهايكليامنيت اقتصادي()1392

 قوانين و سياستهاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت وهماهنگيباشند.

سياستهايكلياقتصادمقاومتي()1392

 بند  :19شفافسازي اقتصاد و سالمسازي آن و جلوگيري از اقدامات ،فعاليتهاو زمينههاي فسادزا در حوزههاي پولي ،تجاري ،ارزي و...
 بند :23شفاف و روانسازي نظام توزيع و قيمتگذاري و روزآمدسازي شيوههاينظارت بر بازار.

سياستهايكليتوليدملي،حمايتازكاروسرمايه
ايراني()1391

 بند :11شفافسازي و به هنگامسازي آمار و اطالعات و تسهيل دسترسي به آن واطالعرسانيدرموردابعادوفرصتهايسرمايهگذارانوسرمايهگذاريدررشتههاي
مختلفومقابلهجديبااستفادهازهرگونهدسترسياطالعاتيويژه.
بند:21كارآمدكردننظامتوزيعكاالهاوخدماتبااستفادهازسازوكارشفافسازيو اطالعرساني و كاهش واسطههاي غير ضرور و ناكارآمد.

سياستهايكلينظاماداري()1389

بند:13عدالتمحوري،شفافيتوروزآمديدرتنظيموتنقيحقوانينومقرراتاداري.بند:18شفافسازيوآگاهيبخشينسبتبهحقوقوتكاليفمتقابلمردمونظاماداريباتأكيدبردسترسيآسانوضابطهمندمردمبهاطالعاتصحيح.

سياستهايكليبرنامهپنجمتوسعه()1387

بند  -3 .21بهبود فضاى كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كالن،
فراهم آوردن زيرس��اختهاى ارتباطى ،اطالعاتى ،حقوقى ،علمى و فناورى مورد
نياز ،كاهش خطرپذيرىهاى كالن اقتصادى ،ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت
شفافومنظمبهجامعه.
بند24ـ ارتقایكمى و كيفى بازارهاى مالى(سرمايه ،پول و بيمه) با تأكيد بر كارايى،
شفافيتوسالمت.
بند33ـبرقرارىارتباطكمىوكيفىميانبرنامهپنجسالهوبودجههاىساالنهباسند
چشماندازبارعايتشفافيتوقابليتنظارت.

سياستهايكلياصل ۴۴قانوناساسي()1383

 ذيل سياستهاي كلي واگذاري :استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري باتأكيد بر بورس ،تقويت تشكيالت واگذاري ،برقراري جريان شفاف اطالعرساني،
ايجاد فرصتهاي برابر براي همه ،بهرهگيري از عرضه تدريجي سهام شركتهاي
بزرگدربورسبهمنظوردستيابيبهقيمتپايهسهام.

سياستهايكلينظاممالي()1383

بند:2اصالحنظاممالياتيبهمنظورتوسعهرفاهعمومي،رونقتوليدوسرمايهگذاري
و برقراري عدالت مالياتي از طريق ترويج فرهنگ مالياتي ،ارتقای اعتقاد عمومي،
سادهس��ازي و ش��فافيت ،با تأكيد بر ماليات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن
معافيتهايمالياتي.
بند :3تدوين نظام بودجهريزي كشور بر مبناي بودجهريزي عملياتي هماهنگ با
سندچشمانداز 20سالهوبرنامههايپنجسالهوتأكيدبرشفافسازي،قابليتنظارت
ومنطقيكردنهزينههايدولت.
بند :4ساماندهي،گسترش و ارتقای بازار مالي ايران (سرمايه،پول وبيمه) با تأكيدبر
كارايي،شفافيتسالمت،بابهرهمنديازفناوريهاينوين،همچنينايجاداعتمادو
حمايتازسرمايهگذارانومؤسساتفعالدربازارهايماليباحفظمسئوليتپذيري
آنان ،تشويق رقابت و ابتكارات،
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شفافیت در حکمرانی شهری و پیادهسازی ساختاری آن
در گفتوگو با پیروز حناچی ،شهردار تهران

شخص مسئول ،نقش اولی و اصلی را
در شفافیت و مبارزه با فساد دارد
«ش��فافیت» ،ش��عار مح��وری مجموع��ه
مدیریت ش��هری در دوره فعلی اس��ت ،هم
پیش از انتخابات ش��ورای ش��هر و هم پس از
انتخابات .اخیرا ً هم س��امانهای به نام شفافیت
راهاندازی شده است که قراردادهای شهری
در آن بارگذاری میشود .یک سری اقدامات
در حوزه پس��ماند هم انجام شده که شهردار
تهران از آن با عنوان شفافسازی یاد میکند.
دریافت درک مش��خص از مفهوم ش��فافیت
در حکمران��ی ش��هری و نح��وه پیادهس��ازی
س��اختاری ش��فافیت ،موضوع��ی اس��ت ک��ه
برای آن به دفتر پیروز حناچی در س��اختمان
خیابان بهش��ت رفتیم .مش��روح گفتوگوی
م��ا را با ش��هردار ته��ران در ادام��ه بخوانید.

ب�رای ش�روع صحبتم�ان ،اج�ازه بدهی�د
منظورمان را از شفافیت تبیین کنیم؛ اص ً
ال به
نظر شما شفافیت در ارتقاي حکمرانی شهری
الزم و مؤثر است؟
حضرت امیر(ع) میفرمایند ط��وری کار کن که اگر از تو
در رابطه با کارت س��ؤالی کردند ،راحت بتوانی جواب آن
را بدهی .این اس��اس کار در شفافیت اس��ت .در مباحث
ش��هری که ما متولی انجام آن هستیم ،شفافیت هرچند
در تمام زمینهها مطرح اس��ت ،اما در کارهای مالی حوزه
شهری و شهرسازی ،موضوع شفافیت اهمیت مضاعفی
پیدا میکند .دلیل شفافیت در مباحث مالی که مشخص
است ،در شهرس��ازی هم بخاطر ارزش افزوده خاصی که
در روند کار حاصل میآید ،شفافیت محل اعتنای جدی
است .در این دو مورد خاص ما باید به گونهای عمل کنیم
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که فرمایش حضرت امیر(ع) را بتوانیم به درستی سرلوحه
کارمان قرار دهیم :اگر از ما پرس��یدند چرا فالن کار را در
شهر کردی ،پاسخ قانعکنندهای داشته باشیم.

حضرتامیر(ع)میفرمایندطوریکارکن
کهاگرازتودررابطهباکارتسؤالیکردند،
راحتبتوانیجوابآنرابدهی.درمباحث
شهری،شفافیتهرچنددرتمامزمینهها
مطرحاست،امادرکارهایمالیحوزهشهری
وشهرسازی،موضوعشفافیتاهمیت
مضاعفیپیدامیکند

این مهم یک پیشمقدمه دارد؛ یعنی اگر ما بخواهیم ش��فاف عمل
کنیم ،ابتدائ��اً باید اطالعات در دس��ترس باش��د .اطالعاتی که در
دسترس نباش��د ،اساس��اً س��ؤالی هم به وجود نمیآید و در ادامه
پرداختن به شفافیت هم موضوعاً منتفی خواهد بود .در روشهای
کنترلی هم این موضوعات محل اعتناست؛ گردش آزاد اطالعات و
گردش آزاد سؤال ،نقش مهمی در کنترل و نظارت ایفا میکنند .اینها
ممکن است توسط نهادهای دولتی یا غیردولتی رخ دهد.
تقریباً در همهجای دنیا شفافیت و سؤال برای بهبود عملکرد سیستم
مطرح است و اجرایی میشود .مث ً
ال در امریکا قانونی به نام «سود»
وجود دارد .طبق این قانون ،وقتی یک مفس��ده در حال رس��یدگی
است ،مادام که رس��یدگی ادامه دارد – حاال هر چقدر که رسیدگی
طول بکشد  -اوالً کسی که باعث کش��ف آن مفسده شده از امنیت
قضایی برخوردار اس��ت .دوم اینکه درصدی از آن مفسده به عنوان
جایزه به کسی که فساد را افشا کرده است تعلق میگیرد .البته طبق
همین قانون اگر فرد تهمتی را به نهادی یا شخصی نسبت داده باشد،
با او برخورد میشود.
ابزار پیادهسازی چنین مدلی که توضیح دادید از نظر
شما چه ویژگیهایی دارد؟ اساس� ًا میتواند دولتی یا
وابسته به دولت باشد؟
نهادهای مدنی ،نهادهای غیردولتی ،نهادهای تخصصی و رسانهها،
یکی از ابزارها و راههای شفاف کردن اوضاع و برخورد با فساد هستند.
اگر فضا ،فضای بازی باش��د ،طبیعتاً کسانی که مسئولیت دارند هم
به صورت سیستمی دائماً باید جوابگو باش��ند .به تأسی از فرمایش
حضرت امیر(ع) که به آن اشاره کردم ،نقش اولی و اصلی در شفافیت
و مبارزه با فساد ،خود مسئول است (که حاال ممکن است دولتی باشد
یا غیردولتی) ،چراکه مس��ئول،کننده کار است و اگر از کار او سؤال
شود باید خودش بتواند پاسخ قانعکنندهای بدهد.
با همه این تفاصیل ،فضای سؤال پرسیدن و جواب دادن را باید فراهم
کنیم .اگر درها را ببندیم ،نه اطالعاتی بیرون بیاید و نه سؤال و جوابی
صورت بگیرد ،هر اتفاقی ممکن است بیفتد.
تجربه جهانی یا منطق�های مطالعه ش�دهای در حوزه
«شفافیت شهری» داشتهاید که بتوان از حاصل آن برای
پیادهسازی شفافیت در پایتخت بهره برد؟
تجربههای متناظر با شفافیت مکرر در دنیا وجود دارد .به عنوان نمونه
در لندن مناطقی وجود دارد که مشابه س��راهای ما در اطراف بازار
است؛ یک بافت قدیمی و تاریخی دارد که در دوره تاچر تصمیم گرفته
میشود با تخریب این مناطق ،هتل و ساختمانهای تجاری ساخته
بش��ود .وقتی اخبار این موضوع درز پیدا میکن��د ،با مخالفتهای
گسترده مردمی مواجه میشود و در نهایت شورای محلی لندن تحت
تأثیر همین فشارهای مردمی تصمیمش را عوض میکند و دقیقاً در
راستای خواس��ت مردم اقدام به مرمت و بازسازی آن بافت تاریخی
میکند و مجددا ً مورد استفاده مردم قرار میگیرد ،منتها این بار با
همان کارویژه تاریخی خودش .االن این منطقه ،یکی از جاذبههای
لندن است؛ به قدری سرزنده و با نشاط است که غالباً تمام کسانی که
به لندن میروند از این منطقه هم بازدید میکنند.
اگر آن نهاد مدنی خاص در آن برهه آن شفافگری را انجام نمیداد
و اگر به دنبال شفافیت ر خ داده اعتراضات مردمی شکل نمیگرفت،
االن این نتایج پدید نمیآمد و این سراها در لندن مثل خیلی جاهای
دیگر ،تجاری میش��د و بدون جاذبه ،صرفاَ منافع یک عده معدود
را تأمین میکرد .دنیا از این مکانیس��م رسانههای تخصصی خیلی
استفاده میکند.
این موارد قائ�م به ش�خص و موردی نیس�ت؟ اعمال
ش�فافیت به صورت سیس�تمی چ�ه وضعیت�ی پیدا
میکند؟
این قبیل کشورها ،شفافیت را وارد سیستمهای سیاسی خودشان
هم کردهاند .مث ً
ال در این کشورها احزاب وقتی با هم رقابت میکنند،
نهادهای مدنی و خواستههای آنها را تحت پوشش قرار میدهند و
این خواستهها تبدیل به برنامه میشود .مث ً
ال نهادهای مدنی مرتبط
با زنان ،دانشآموزان ،معلوالن و مواردی از این قبیل خواستههایی
دارند که در پروس��ه این انتخابات و از طریق احزاب این خواستهها
تبدیل به برنامه میشود .منظورم این است که حتی مطالبات متناظر
با مباحث شفافیت در شهر هم در چنین سیستمی تبدیل به برنامه
مشخص میشود.
اجازه بدهید یک تجربه جالب در همین رابطه بگویم .تونی بلر اولین
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باری که میخواست نخستوزیر انگلیس ش��ود ،خیلی جوان بود،
فکر میکنم زیر  30سال سن داش��ت .بلر در کارزار انتخاباتی اعالم
کرد اگر رأی بیاورد ،بازدید از تمام موزههای لندن را رایگان خواهد
کرد .موزههای انگلیس هم با موزههای ما فرق میکند ،بازدیدکننده
از موزههای لندن بسیار بیش��تر از موزههای ماست .یعنی وعده بلر
دامنه شمول زیادی داش��ت .بلر رأی آورد و موزهها را رایگان کرد؛
فکر میکنم هنوز هم بازدی��د از موزهها در لندن رایگان اس��ت ،در
صورتی که به طور متوس��ط ورودی هر موزه در لندن بین  10تا 15
پوند برای هر بازدیدکننده هزینه در بر داشت .چرا یک رئیس دولت
از همچین درآمدی صرفنظر میکند؟ لندن باالی  200موزه فعال
دارد ،موزههای تخصصی که وقتی وارد هر کدامش میشوی به اوج
احساسات در آن زمینه خاص میرسی ،موزههایی مثل حمل و نقل
و مثل موزه جنگ و مثل موزه زم��ان و موزه دریانوردی .االن همین
موضوع باعث شده است وقتی یک توریست میخواهد به کشورهای
اروپایی سفر کند ،هزینه بازدید از موزهها را در سبد هزینههایش وارد
نمیکند و در نتیجه توریست رغبت بیشتری به بازدید از لندن پیدا
میکند تا مثال بخواهد به آمس��تردام برود و در آنجا هزینه بازدید از
موزه بپردازد .این وعده بلر که در نتیجه خواست یکسری از نهادهای
مردمی در ایام انتخابات مطرح شد ،در تحلیل نهایی به سود انگلستان
تمام شده است.
شفافیت شعار مجموعه مدیریت ش�هری جدید بود و
هست؛ به عنوان کس�ی که االن در مسند امور شهری
هس�تید ،موانع تحقق شفافیت را بیش�تر فرهنگی و
اجتماعی میدانید یا قانونی و ساختاری؟
هر دو مطرح است .در جامعه ما نسبت به هر نوع تغییری ،چه مثبت
چه منفی ،مقاومت رخ میدهد .این موضوع باعث میشود شما مجبور
باشید انرژی زیادی برای ایجاد تغییر صرف کنید.
در خصوص دو حوزهای که در ابتدای گفتوگو به آنها اش��اره کردم
(شهرسازی و مالی) ،ما در شهرسازی توانس��تیم شفافیت را ایجاد
کنیم .من االن این ادعا را به طور حتم اعالم میکنم که در ش��رایط
فعلی خارج از طرح تفصیلی ،هیچگونه پروانه ساختی صادر نمیشود.
مر طرح تفصیلی روی سیستم نشسته است و هیچ پروانهای خارج
از این روال صادر نمیشود .کسی اجازه ندارد فراتر از طرح تفصیلی
پروانهای صادر کند ،مگر مسیر قانونی را طی کرده باشد.
پس داس�تان ملک جماران چه بود؟! مگر آنجا پروانه
س�اخت خارج از طرح تفصیلی صادر نشده بود که در
نهایت هم با رسانهای شدن به تخریب ملک نهاد ریاست
جمهوری منجر شد؟
پالک ملک جماران ،یک پالک دولتی است ،شخصی نیست .در آن
منطقه ضوابطی مترتب است .چون زمین ش��یب است و اصالحی
خورده است؛ یعنی  1050متر در سند درج شده که در نهایت تبدیل
به  800متر شده است .در سندهایی هم که اصالحی میخورد ،تراکم
قبلی را به زمین باقیمانده میدهیم .مس��ئله ،شخصی نبوده است.
اعضای شورای ش��هر که راجع به این قضیه توئیت زدند ،اطالعات
کافی نداشتند و از ما هم سؤالی نپرسیدند .در آن منطقه کاربریها
معموالً مسکونی صادر میشود ،اما اینکه نهاد بخواهد از آن استفاده
اداری کند ،یک بحث مدیریتی است .دفتر امام(ره) هم همینطور
بود ،مسکونی بود اما استفاده اداری از آن میشد .همانطور که آقای
هاشمی ،رئیس شورای شهر گفت ،در این قضیه به آقای رئیسجمهور
ظلم شد.
گفتید عالوه بر حوزه شهرسازی ،در بخش مالی هم شفافیت
را در شهرداری پیاده کردهاید.
بله ،در مباحث مالی دستورالعملها و پورتالهایی را طراحی و اجرا
کردهایم که تمامی قراردادها در آنجا ثبت میش��ود و طبیعتاً تمام
پرداختها هم در آنجا مضبوط اس��ت .تالش شده شفافیت به طور
کامل صورت پذیرد ،اما خب بدنه س��نتی با ه��ر تغییری مخالفت
میکند .مث ً
ال االن ما میخواهیم روش جمعآوری پسماند را تغییر
دهیم ،مقاومت وجود دارد ،چون یک عده خودشان را با همان روش
قبیل تنظی��م کردهاند .خود م��ا هم به عنوان ش��هروند همینطور
هستیم ،یعنی در همین مثال ما خودمان را تنظیم کردهایم با همین
س��طلهایی که س��ر کوچهها و خیابانها وجود دارد! این سطلها
خودش مانع پیادهس��ازی سیاس��تهای پسماند اس��ت و در عمل
مانع تفکیک پس��ماند میشود .االن در این س��طلها زباله خشک
و تر با هم یکجا ریخته میش��ود که امکان تفکیک در مبدأ را عم ً
ال

نهادهای مدنی ،نهادهای غیردولتی،
نهادهای تخصصی و رسانهها ،یکی از
ابزارها و راههای شفاف کردن اوضاع و
برخورد با فساد هستند .اگر فضا ،فضای
بازی باشد ،طبیعت ًا کسانی که مسئولیت
دارند هم به صورت سیستمی دائم ًا باید
جوابگو باشند
سلب میکند.
حاال در همین مثال اگ��ر بخواهم بح��ث را ادامه بدهم،
اینطور میشود :ما سطلهای زباله مرسوم را از خیابانها
و کوچهها جمعآوری میکنیم و به مردم ش��هر آموزش
میدهیم چگونه زبالهها را از ه��م تفکیک کنند .از طرف
دیگر سطلهای پسماند تفکیک شده را هم در اختیارشان
میگذاریم تا پسماند منفک شده را به طور اختصاصی رد
سطل مربوطه بریزند .همچنین به شهروندان میگوییم
شما مجاز هستید در طول شبانهروز فالن مقدار زباله تولید
کنید و اگر بیشتر از این میزان زباله تولید کردید ،هزینه آن
با شما محاسبه میشود.
این اتف��اق در برخ��ی از کش��ورها در جریان اس��ت ،اما
اگر بخواهیم ای��ن مضوع را در اینجا پیادهس��ازی کنیم،
مقاومتهای زی��ادی از جان��ب گروهه��ای مختلف رخ
میدهد .اولین مقاومت از جانب کسانی است که  30سال
است ارتزاقشان را با همین سیس��تم سطلهای موجود
وفق دادهاند ،اما در نهایت طرحی که به مصلحت اس��ت
باید انجام شود.
ما با طرح «کاپ» (کاهش پس��ماند) مشغول اصالح این
قضیه هس��تیم که به مرور هم با ش��روع از مجتمعهای
مس��کونی که امکان مدیریت در آنجا بهتر است ،موضوع
اصالح پسماند را گسترش میدهیم ،اما شاهبیت همه این
موضوعات این است که مردم باید همکاری کنند ،چون
همین موضوع که به عنوان مثال گفتم ،نقطه ش��روعش
از مردم است.
من برداش�تم از صحبتهای ش�ما این است
که در حوزه شفافیت مشکل قانونی نداریم و

بیشتر مشکل فرهنگی مطرح است.
شفافیت اراده میخواهد .بله ،مشکل قانونی چندانی هم
در این رابطه نداریم.
آقای دکت�ر! ف�ارغ از همه ای�ن موضوعات،
چرا بح�ث ش�فافیت ،حتی همین م�واردی
که خودتان اش�اره کردید و قابل استناد هم
اس�ت ،برای مردم چندان باورپذیر نیس�ت؟
این باورناپذی�ری به ذهنی�ت تاریخی مردم
بازمیگردد؟
ببینید ،سرمایههای اجتماعی خیلی سخت جمع میشوند
و خیلی راح��ت از بی��ن میروند .وقتی هم که س��رمایه
اجتماعی از بین رفت به راحتی نمیتوان آن را جمع کرد.
در این ش��رایط اقتصادی هم اوضاع پیچیدهتر میشود.
در این ش��رایط اقتصادی وقتی ما ادعا میکنیم بر طرح
تفصیلی اصرار داریم ،یعنی کار خیلی سختی را متحمل
میشویم .ما میتوانستیم کمی همین قضیه طرح تفصیلی
را شل بگیریم و خودمان را زا این تنگنای مالی رها کنیم .در
این اوضاع ،چشمپوشی از طرح تفصیلی برای برخی کمتر
از بورس طالب ندارد ،اما خب بخاطر همین شفافیت ،سفت
و محکم روی موضوع طرح تفصیلی ایستادهایم.
اجازه بدهید سؤال آخرم را پیرامون شفافیت،
شفافتر بپرسم ! برخی معتقدند شفاف نشدن
بعضی از حوزهها در ش�هرداری بخاطر وجود
فس�اد در آن ح�وزه اس�ت .این موض�وع را
مخصوص ًا میتوان با جستوجوی هشتگ در
فضای مجازی متوجه شد .مث ً
ال در همين حوزه
پسماند که خودتان هم اشاره کردید ،برخی
معتقدند فساد در این حوزه ،از بحث کودکان
کار گرفته تا مافیای س�یاه باعث ش�ده است
شفافیت در این باره رخ ندهد؛ نظرتان راجع
به این مباحث چیست؟
ممکن است در این حوزه مقاومتهایی وجود داشته باشد،
اما اینطور نیست که نشود در این حوزه شفافسازی کرد.
راجع به کودکان که شما اش��اره کردید در حوزه پسماند
مشغول فعالیت هس��تند ،بیش از  90درصدشان ایرانی
نیستند و تبعه کشورهای همسایه هس��تند که به ایران
آمدهاند .در همین حوزه پسماند هم یک تجربه شخصی
دیگر برایتان میگویم که جالب اس��ت :سفری داشتم به
وین؛ متوجه شدم که شهرداری این شهر ،مدیریت پسماند
را به بخش خصوصی واگذار نکرده است و کارمندان خود
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شهرداری بحث مدیریت پسماند را به عهده داشتند .از آنها
پرسیدم شما که معروف هس��تید به استفاده حداکثری
از بخش خصوصی ،چطور است که پس��ماند را به بخش
خصوصی واگذار نکردهاید؟! پاسخ جالبی دادند؛ گفتند ما
در بخش مدیریت پسماند دنبال درآمد نبوده و نیستیم،
بلکه در این حوزه درست انجام شدن کار هدف ما است و
به همین خاطر کارمندان مطمئن خودمان را بر مدیریت
پسماند گمارده ایم که مطمئن باشیم کاری که در رابطه با
پسماند مدنظرمان است به درستی انجام میشود.
من نمیخواهم بگویم مباحث اقتصادی در پسماند اصال
مطرح نیست ،اما وقتی شما به پس��ماند با دید اقتصادی
نگاه کنید ،نتایج متفاوتی حاصل میشود .ما به پسماند
بایس��تی حاکمیتی نگاه کنیم تا کار درست انجام شود.
در دنیا سیاس��تی وجود دارد که به  RRRمشهور است؛
مخفف سه کلمه reduce ،Reuse ،recycle؛ خالصه
این سیاست بدین معناست که پسماند را باید بازیافت کرد،
مورد استفاده مجدد قرار داد و در ضمن میزان پسماند را
کاهش داد .این نگاه که یک نوع نگاه حاکمیتی به پسماند
است از ژاپن شروع شد و االن تقریباً در کشورهای جنوب
شرق آس��یا در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ عمومی
است .البته این نگاه فقط مختص پسماند نیست ،در سایر
اقدامات حوزه شهری هم استفاده میشود؛ مث ً
ال وقتی یک
کارخانه تخریب شده است ،آن را بازسازی میکنند و مورد
استفاده مجدد قرار میدهند.
یک س�ؤال از توضیحاتتان به ذهنم خطور
کرد! بنا ندارید با پیمانکارانی که کودکان را
برای جمعآوری زباله به کار میگیرند ،آن هم
کودکانی که به گفته خودتان  90درصدشان
غیرایرانی هستند ،برخورد جدی کنید؟
این کودکان کار ،کارگران ما نیس��تند .زبالههایی که در
درون س��طلهای زباله ریخته میش��ود یا قابل بازیافت
است یا نیست؛ این کودکان برای برداشتن زبالههای قابل
بازیافت به درون سطلهای قابل بازیافت خم میشوند،
مثل کارتن ،شیشه و پالس��تیک .ما چند وقت پیش به
پیمانکاران بخش��نامه کردهایم که در صورت استفاده از
کودکان برای جمعآوری زباله ،آنها را جریمه میکنیم .در
سامانه  137هم یک بخشی را به صورت مجزا و ویژه برای
همین موضوع اختصاص دادهایم که شهروندان میتوانند
در صورت مش��اهده کودکان کار که مشغول جمعآوری
پسماند هستند ،موضوع را به سامانه گزارش کنند.

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

«شهرداري شيشهاي» از جمله اصليترين شعارهاي
پنجمين شوراي شهر ش��هر تهران بود .اين شعار در
چهار محور قصد داشت تا شفافيت را در شهرداري
تهران كليد بزن��د .اكنون يك س��ال مانده ب��ه پايان
شوراي پنجم به سراغ خانم دكتر بهاره آروين ،عضو
شوراي ش��هر تهران ،رفتهايم تا ضمن ارزيابي مسير
طي شده از كم و كيف كار ،دستاوردهاي كنوني آن و
مسير پيشرو جويا شويم .دكتر آروين ،عضو هيئت
علمي گروه جامعهشناسي دانشگاه تربيت مدرس و
فارغالتحصيل دكتراي جامعهشناسي از دانشگاه تهران
اس��ت و در سه س��ال گذش��ته اصليترين پرچمدار
طرح شفافيت در شوراي شهر تهران بودهاست .در
مصاحبه با او تالش كردهايم تجربيات اندوختهش��ده
در سه سال گذش��ته را به گونهاي بازخواني كنيم كه
بتوان از آن مدلي براي پيگيري ش��فافيت در س��اير
ارگانها و نهادها استخراج كرد .خانم آروين معتقد
است اصليترين اولويت ما در شفافيت بايد پيگيري
سيستميشدن امور و آماده كردن زيرساختهاي
فناوري باش��د .اين مهم ،بزرگترين چالش شوراي
ش��هر تهران در س��اليان گذش��ته بوده كه هنوز هم
ش��هرداري تهران و ش��وراي ش��هر با آن درگيرند.
حاصل اي��ن گفتوگ��و در ادامه از نظ��ر ميگذرد.
ب�ه نظ�ر ش�ما ايج�اد ش�فافيت ،تنه�ا در تصويب
قوانين نهفته اس�ت يا خود حاصل روندي از اصالح
بوروكراتيك در مس�ير توسعه اس�ت؟ چه الزاماتي
بايد در اين مسير ديده شود؟
ش��فافيت تنها در تصويب قوانين خالصه نميش��ود،اتفاقاً ما در
كش��ورمان قوانين خوبي ك��ه ميتوانند ضامن اجرايي ش��دن
شفافيت باش��ند ،كم نداريم ولي همانطور كه ش��ما هم اشاره
كرديد فرآيندهاي ما بهگونهاي طراحي نشدهاس��ت كه بتوانند
قوانين را اج��را كنند .البته تصوي��ب قوانين كم��ك ميكند تا
بهانهاز دستگاههاي اجرايي گرفته ش��ود .خيلي اوقات با اينكه
قوانين موج��ود ممنوعيتي براي ش��فافيت ايج��اد نميكنند و
حتي تأثيرپذيري الزم را براي شفاف كردن دستگاهها دارند ،اما
محافظهكاري بوروكراتيك باعث ميشود كه نهادها به بهانههاي
مختلف متوسل ش��وند .تصويب قوانيني كه صراحتاً به شفافيت
اشاره ميكنند ميتواند به تحقق ش��فافيت كمك و اين بهانه را
بگيرد .واقعيت اين است كه تحقق ش��فافيت عزم و اراده جدي
در اجراي قوانين ميطلبد و از سوي ديگر زيرساختهاي بسيار
مهمي را نياز دارد .يكي از مهمترين اين زيرساختها الكترونيك
شدن فرآيندهاس��ت؛يعني اگر واقعاً دولت الكترونيك در كشور
ما اجرا ميشد يك بس��تر مهمي براي شفافيت شكل ميگرفت.
ش��فافيت به معناي دسترس��ي عموم به اطالعات ممكن بود با
صرف دولت الكترونيك محقق نش��ود،اما زيرساخت الزم براي
اين دسترس��ي عمومي فراهم ميشد متأس��فانه در بسياري از
حوزه فرآيندهاي ما همچنان دس��تي و ناروشن است و مديران
بنا به رويه س��ليقهاي خود كاره��ا را پيش ميبرن��د .اين باعث
ميشود حتي زماني كه قرار به شفافيت ميشود ،شفافيت پايدار
نباش��د؛چراكه روندها به يك معنا سيس��تماتيك و الكترونيك
اصالح نشدهاند .از اين نظر بيشتر از تصويب قوانين ما براي تحقق
ش��فافيت به اجراي قوانين و اصالحات فرايندي و بوروكراتيك
نيازمنديم كه اگر نياز شد من در ادامه مصاحبه مثالهايي ميزنم
كه نشان ميدهد چه بسا بهتر باشد ابتدا قوانيني را براي اصالح
فرآيندي تصويب كنيم و بعد از اصالح فرآيندها سراغ شفافيت و
قوانين مربوط به آن برويم.
نق�ش ش�فافيت در «حكمران�ي خ�وب» و بهويژه
«حكمراني شهري» چيس�ت؟ به عبارت ديگر چرا
و چگونه ش�فافيت موجب ارتقاي حكمراني شهري
ميشود؟
به نظرم شفافيت از چهار طريق در ارتقاي حكمراني خوب به ويژه
در حوزه مديريت ش��هري ميتواند تأثيرگذار باشد .اولين نكته
تأثير مستقيم شفافيت ،در ارتقاي سطح اعتماد است .شفافيت
از اين جهت ،به خصوص در كش��ور ما كه مس��ئله بياعتمادي

بررسي دستاوردها و چالشهاي طرح «شهرداري شيشهاي»
در گفتوگو با بهاره آروين ،عضو شوراي شهر تهران

فقدان زيرساختهاي فني
بزرگترين چالش شفافيت در ايران است
نارضايتيهاي فزايندهاي را ايجاد كرده ،بس��يار مهم
است .شفافيت يكي از مهمترين راهكارها براي افزايش
اعتماد است و پيامد اعتماد هم مشاركت خواهد بود.
امروزه واضح شدهاس��ت ك��ه تهران را ب��ه عنوان يك
كالنشهر ،جز با مشاركت مؤثر شهروندان نميشود اداره
كرد و از اين رو مديريت شهري در تهران به مشاركت و
حساسيت و دغدغهمندي مردم براي رفع مسائل تهران
نيازمند است .پايه و اساس اين مشاركت اعتماد است
كه بخش عمده آن همانطور كه عرض كردم ،ميتواند
از طريق ش��فافيت ايجاد ش��ود .نكته دوم اين اس��ت
كه شفافيت ،پاس��خگويي مديريت شهري را افزايش
ميدهد كه اين خود از ش��اخصههاي حكمراني خوب
است .سومين مسئله افزايش نظارت همگاني و كاهش
فساد در مجموعه شهرداري اس��ت كه متأسفانه يكي
از نهادهايي بوده كه مورد بياعتمادي از س��وي مردم
واقع شده و مردم هميشه يك احساس فسادي نسبت
به اين سازمان در ذهن داشتهاند .شفافيت ميتواند با
زمينهس��ازي نظارت همگاني موجب كاهش فساد و
در نتيجه افزايش اعتماد و مش��اركت عمومي شود .به
نوعي نظارت همگاني فعال كردن مشاركت شهروندان
در كمك به كاهش فساد است .نكته چهارم هم اينكه
شفافيت با در دسترس قراردادن دادههاي موجود در
حوزههاي مختلف مديريت شهري ميتواند پتانسيل
شكاف ميان شهرداري و كارشناسان ،صاحبنظران و
اساتيد دانشگاه را پر كند و آنها را در حل مسائل شهري
فعال كند .بخش زيادي از اين فاصله به اين دليل بود
كه متخصصان اص ً
ال به دادهاي دسترسي نداشتند كه
بخواهند بر اس��اس آن به كمك ش��هرداري بيايند و

راهكار ارائه كنند.
محور اقدامات ش�ما در برقراري شفافيت،
كدام حوزهها بودهاس�ت؟ برنامه ش�ما كه
تحت عنوان ش�هرداري شيش�هاي مطرح
ش�د ،چهار محور داش�ت .فكر ميكنيد تا
پايان دوره پنجم مديريت شهري ،هر يك
از چهار محور مذكور چند درصد اجرايي و
تكميل شدهباشند؟
طرح شهرداري تمام شيشهاي چهار محور اولويتدار
داشت .يكي محور معامالت در ش��هرداري تهران بود
كه به انتشار قراردادهاي كالن منتهي شد .يكي ديگر
از محورها حوزه شهرس��ازي بود كه به انتشار عمومي
اطالعات حوزه شهرسازي ،پروانههاي صادره و سوابق
طرح تفصيلي انجاميد .محور ديگر شفافيت كمكهاي
ش��هرداري تهران به افراد حقيقي و حقوقي بود كه از
طريق شفافيت بودجه و تفريق آن پيگيري شد .محور
آخر هم شفافيت شوراي شهر ،به معناي شفافيت آراي
نمايندگان بود كه اين هم پيگيري و محقق شد .خدا را
شكر كه با همراهي اعضا شورا ،هر چهار محور شفافيت
شيش��هاي هم اكنون تا حد زيادي محقق شدهاست.
ما در شروع كار دو مس��ئله و چالش پيشرو داشتيم.
يك��ي اينكه وقتي وارد كار ش��ديم حوزه ش��فافيت از
اين چهار محور خيلي فراتر رفت .مث� ً
لا ما با حوزهاي
روبهرو ش��ديم به نام واحدهاي تابعه شهرداري تهران
كه شفافيت بخش��ي به اينها كه به نوعي حياطخلوت
مديريت شهري شدهبود ،يكي از محورهاي اولويتدار
مينمود .همچنين حوزه امالك و معامالت ملكي حوزه
ديگري بود كه اهميت خودش را حين كار نشان داد.
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انتشار صورتهاي مالي شركتها و سازمانهاي تابعه
ش��هرداري تهران اقدامي بود كه در راستاي شفافيت
بخشي به شركتهاي تابعه انجام شد .در حوزه شفافيت
شوراي شهر هم ما از ش��فافيت آراي نمايندگان فراتر
رفتيم و مش��روح مذاكرات ش��ورا را براي اولينبار در
كشور به صورت ماش��ينخوان و سيستماتيك تهيه و
منتشر كرديم .همچنين صفحه اعضاي شورا تمام آراي
نمايندگان را در هر جلسه رأيگيري كه حضور داشتند
به صورت دقيق و شفاف مشخص كرده و حتي اگر روي
رأي كليك كنيد به آن بخش از مذاكرات مش��روح كه
مربوط به رأيگيري اس��ت منتقل ميش��ويد .به يك
معنا شوراي شهر تهران ش��فافترين نهاد شورايي در
كشور شدهاس��ت .اقدامات فراتر از چيزي كه در ابتدا
پيشبيني ميشد ،پيشرفت اما هر چه جلوتر رفتيم
مثل عالمان كه هر چه بيشتر ميدانند ،ميفهمند كه
كمتر ميدانند ،فهميديم كه چه راه طوالني و درازي
در شفافيتبخش��ي به همه وجوه شهرداري تهران در
پيش داريم.
شاخصهاي براي س�نجش ميزان شفافيت
محققشده در دست داريم؟
پژوهش بسيار خوبي مركز مطالعات شهرداري تهران
به عنوان شاخصههاي سنجش شفافيت ،به پيشنهاد
كميته شفافيت انجام داده كه در آن مجموعه زيادي
از ش��اخصههايي را كه بايد در حوزه عملكرد مديريت
شهري سنجيده و منتشر شود ،ليست كردهاست .اين
يك دس��توركار مفصلي براي تحقق شفافيت است و
نش��ان ميدهد آن چهار محور اوليه طرح ش��هرداري
شيشهاي ،هر چند پوششدهنده همه وجوه شفافيت
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استقالل شفاف ش��ود ،كاري بوده كه ما در سالهاي
گذشته دنبال كردهايم و قدمهايي هم برداشتهايم ،اما
كم بوده و بايد بيش از پيش دنبال شود .اتصال اينها به
سامانههاي مالي و معامالتي در شهرداري تهران ضامن
ش��فافيت اين واحدها خواهد بود .سازمانهاي مهمي
هنوز به س��امانههاي ثبت عملكرد مالي در شهرداري
تهران متصل نيس��تند كه اميدواريم ب��ا جامعيتي كه
در اين خصوص ايجاد ميش��ود ،در عي��ن حال اينكه
اس��تقالل و اختيارات آنها ب��راي تصميمگيري حفظ
ميشود ،شفاف هم شوند تا بدانيم تصميمات چه بود
و چطور درآمد و هزينه كسب و صرف چه پروژههايي
شد.
چه س�ازوكاري را ب�راي عمليات�ي كردن
شفافيت در حوزههايي كه اشاره فرموديد،
دنب�ال كردي�د؟ ب�ه عب�ارت ديگ�ر مدل
عمليات�ي ش�ما در اين خصوص چ�ه بود و
آيا اين مدل قابل بس�ط به ساير سازمانها
و ساختارهاست؟
كلي��د عملياتي كردن ش��فافيت پيگيري اس��ت .اگر
قانوني را تصويب كنيم و بعد با خوشخيالي بخواهيم
منتظر بايس��تيم تا اجرا شود ،متأس��فانه هيچ اتفاقي
نخواهد افتاد .البته اين فقط مختص شفافيت نيست،
در كشور ما اصوالً قوانين جز با پيگيري اجرا نميشوند.
از اين جه��ت تصويب طرحها و لوايح در صحن ش��ورا
گام نخست فرآيند ايجاد شفافيت است و خيلي اوقات
حتي مؤخر است .به همين دليل ما در شهرداري تهران
در گام نخست يك دستورالعمل اوليه را بر اساس يك
مطالعه اوليه احص��ا ميكرديم .براي مث��ال در حوزه
شهرس��ازي و معامالت آيتمهايي را كه بايد ش��فاف
شود ،مشخص ميكرديم ،س��پس اين را با چند نفر از
صاحبنظران و كارشناسان در ميان ميگذاشتيم تا به
يك پيشنويس اوليه برس��يم .در مرحله بعد مديران
مربوطه را دعوت ميكرديم و آن پيش��نويس را با آنها
در ميان ميگذاش��تيم .آنها هم در خص��وص آيتمها
اظهاراتي داش��تند كه دس��تهبندي و اعمال ميشد.
اگر مديران در برابر آن پيش��نويس مقاومتي داشتند
و درخواس��ت مصوبه و قانون ميكردند ،پيشنويس را
به صحن ش��ورا ميبريدم تا مصوب��هاش را بگيريم،اما
خوشبختانه چون شفافيت از آن موضوعاتي است كه
موضعگيري و مخالفت علني را بر نميانگيزد مخالف

در مديريت شهري نيس��ت اما محورهاي مهمي از آن را محقق
كردهاست .همچنين ذيل برنامه سوم توسعه شهر تهران پژوهشي
انجام شدهاست كه در آنگلوگاههاي فساد و سند مبارزه با فساد
در شهرداري تهران تهيه شدهاست .اگر به اين پژوهش نگاه كنيم
گلوگاهها دقيقاً همان معامالت ،حوزه شهرسازي و منابع انساني
است كه در برنامه ابتدايي ما پوشش داده ش��دهبود .مث ً
ال حوزه
منابع انساني هر چند در برنامه نخست ما نبود،اما با تصويب طرح
مديريت تعارض منافع كه در چارچوب اولويتبخشي به شفافيت
و مبارزه با فساد تهيه گرديد ،پوشش داده شد و بخش زيادي از
اطالعات اين حوزه شامل اطالعات مديران ،كاركنان و سفرهاي
خارجي شفاف شد ،اما قبول دارم كه كارهاي فراواني باقي مانده
كه بايد در اي��ن حوزه انجام دهي��م ،ما آنچه در ت��وان داريم در
يكس��ال آينده به كار خواهيم گرفت .فكر ميكنم چالش اصلي
ما پايدارس��ازي اين تغييرات باش��د؛ يعني چه كنيم كه با اتمام
شوراي پنجم اين فرآيندها ادامهدار باشد كه سعي خواهيم كرد
براي آن راهكارهايي بينديش��يم؛ البته اگر مطالبهگري مردمي
ادامه پيدا كند به نظر ميرسد طرح شهرداري شيشهاي هم ادامه
پيدا خواهد كند.
از كارهاي باقي مان�ده گفتيد .چه حوزههايي را فكر
ميكنيد در آينده بايد ادامه داد؟
دو حوزه اولويتداري كه در س��الهاي اخي��ر گامهايي در آنها
برداش��تيم اما هنوز به صورت كامل و جامعه ش��فافيت در آنها
محقق نشدهاست،يكي حوزه امالك در شهرداري تهراني است
و ديگري حوزه شركتهاي تابعه .حوزه امالك از آن حوزههايي
اس��ت كه با وجود تالشهاي س��ه س��الهاي كه كردهايم هنوز
نتوانس��تيم روزنهاي براي تحقق ش��فافيت در اين آن بگشاييم.
اميدوارم بتوانيم تالشها را ادامه دهيم و شفافيت در اين حوزه
را محقق كنيم .اين حوزه ،حوزه خيلي مهم و اولويتداري است؛
بخش زيادي از داراييهاي ش��هرداري ته��ران به صورت زمين
و امالك اس��ت كه اصطالحاً به آن بودجه غي��ر نقد ميگويند و
متأسفانه فرآيندهاي فسادزايي در واگذاري اين زمينها و امالك
در شكلهاي مختلف رخ داده كه خالف قوانين و مقررات است.
اميدوارم در مدت باقي مانده از ش��وراي پنج��م تالشها نتيجه
داده و ابتدا شاهد شفافيت در حوزه معامالت ملكي و پس از آن
شاهد شفافيت در امالك واگذاري شده ذيل بند شش ماده 55
كه به صورت رايگان يا ش��رايط معين به افراد حقيقي و حقوقي
واگذار شدهاند ،باش��يم؛ اين امالك در حقيقت ميبايد در قالب
كمكهاي مديريت ش��هري به خيريهها واگذار شوند،اما شاهد
تخلفاتي در آن هستيم و شفافيت ميتواند به كاهش فساد در اين
زمينه خيلي كمك كند.
حوزه ديگر همانطور كه عرض ش��د ،واحدهاي تابعه است كه
بخش زيادي از بودجه ش��هرداري تهران در اي��ن حوزه هزينه
ميشود .اين واحدها جهت اس��تقالل ،ذيل قانون تجارت شكل
گرفتهاند تا كارها در آنها س��ريعتر جلو رود ،ام��ا از مزاياي اين
اس��تقالل آنها بهره ميبرن��د و از معايب نظارتناپذيريش��ان
شهرداري تهران و شهروندان تهراني رنج ميبرند .اينكه فرآيندها،
هزينهه��ا و درآمدهاي واحدهاي تابع��ه در عين حفظ چابكي و
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آنچناني نداشتيم و بيشتر بهانههايي از جنس نداشتن
اختيارات كافي مطرح ميش��د كه با مصوبات ش��ورا
قابل رفع بود.
يك نكت��ه ديگري ك��ه در جلس��ات مطرح ميش��د
زيرس��اخت فني ش��فافيت بود .واقعيت اين است كه
اگر بخواهيم اطالع��ات شفافش��ده را در قالب pdf
روي س��ايت بارگذاري كنيم عم ً
ال ه��ر چند از هيچي
بهتر اس��ت،اما آن ش��فافيت مطلوب رخ نخواهد داد
و ش��اهد پايداري نخواهيم بود و اس��تاندارد انتش��ار
اطالعات را ندارد .از اين رو زيرس��اخت فني الزم براي
ثبت سيس��تماتيك و الكترونيك اطالعات بسيار مهم
است .خوشبختانه فرآيند الكترونيك كردن اطالعات
در سالهاي گذشته آغاز شدهبود و در برخي موضوعات
تا حد خوبي هم پيش رفتهبود .مث ً
ال در حوزه معامالت
كه خيلي سريع توانس��تيم در فروردين ماه  ۹۷بعد از
گذشت ش��ش ماه از آغاز كار ش��وراي پنجم شفافيت
را كليد بزنيم ،به اي��ن دليل بود كه زيرس��اخت فني
الكترونيك اطالعات حداقل در س��طح مناطق تا حد
خوبي وج��ود داش��ت و البته تالشهاي زيادي ش��د
واحدهاي تابعه هم كه اساساً اصل ماجرا در آنجاست،
به اين فرآيند بپيوندند .البت��ه بهانههاي بوروكراتيك
فراواني در مس��ير ،مانع ايجاد ميكرد كه خدا را شكر
طي جلسات متعدد كه صورت جلسات و مشروح آنها
در س��ايت «شهرداري شيش��هاي» و حتي كانالهاي
بنده در شبكههاي اجتماعي است ،توانستيم اين موانع
را برداريم و بهانه را بگيريم .بنابراين كار شفافيت تنها
با پيگيري انضمامي و الزامآور انجام خواهد شد و بايد
مرتباً جلس��ات و مصوبات و صورت جلسهها پيگيري
ش��ود تا كار به نتيجه برس��د و در يك رفت و برگشت
با مديران مرتباً مسير طيشده و پيشرو رصد شود تا
اشكاالت و موانع رفع و كار تسريع گردد .اين سازوكار
ما در سه سال گذشته بودهاست.
آيا در اين س�ه س�ال موردي پي�ش آمده
ك�ه متوجه شدهباش�يد اگ�ر س�ازوكار يا
روش ديگري را براي پيش�برد برنامهها در
پيش ميگرفتيد ،ب�ه تحقق آنها نزديكتر
ميشديد؟ لطف ًا اگر چنين تجربهاي داريد،
بفرماييد تا دستگاههاي ديگر بتوانند از آن
استفاده كنند.
شايد اگر ميخواستم تغييري در روندمان بدهم تأكيد

بيشتر بر الكترونيكيشدن كارها بود .ما در شورا كه قرار
گرفتيم چون محورهاي طرح «شهرداري شيشهاي»
خيلي مش��خص بود ،تأكيد داش��تيم ك��ه اطالعات
بايد به صورت عمومي منتش��ر ش��ود،اما همانطور كه
توضيح دادم مهمتر از افشاي اطالعات آن ،زيرساخت
الكترونيك��ي فرآيندها بود .االن م��ن دو اولويت براي
س��ال آخر مس��ئوليتم دارم كه اتفاقاً اي��ن دو اولويت
لزوماً به انتش��ار عمومي اطالع��ات نميانجامد،بلكه
براي پايدارس��ازي اطالعات ش��فاف شدهاست .يكي
تم��ام الكترونيك ك��ردن فرآيند معامالت اس��ت كه
بهرغم قانون سالمت اداري و قانون دولت الكترونيك
و تجارت الكترونيك همچنان مقاومتهاي جدي در
اين مسير وجود دارد كه در تالش��يم از پتانسيلهاي
سازمانهاي نظارتي براي رفع موانع استفاده كنيم تا
اين امر هر چه سريعتر محقق شود .در صورت تحقق
اين مورد كل فرآيند معامله از زمان ثبت درخواس��ت
قرارداد از سوي واحد مربوطه تا مرحله آخر كه صورت
وضعيت مربوط پرداخت ميشود ،الكترونيكي خواهد
ش��د .اطالعات اينها االن روي سايت موجود است ،اما
ما زماني ميتواني��م از پايدار بودن آن در س��الهاي
آتي مطمئن ش��ويم كه كل فرآيند اساساً الكترونيك
انجام شود،نه اينكه فرآيند به صورت دستي و كاغذي
انجام ش��ود و س��پس بخواهيم اطالعاتش را منتش��ر
كنيم .اولويت دوم هم تم��ام الكترونيك كردن فرآيند
شهرس��ازي اعم از ص��دور پروانه و تم��ام گواهيهاي
س��اختماني اس��ت .اين هم تا حد زيادي اكنون تمام
الكترونيك هس��ت،اما يك حبس اطالعات��ي در اين
ميان وجود داشت كه فقط محدود به دفاتر خدماتي و
مجموعه شهرداري بود ،ما ميخواهيم به گونهاي شود
كه اص ً
ال ش��هروند نياز به مراجعه حضوري به هيچجا
نداشته باش��د و بتواند از طريق مراجعه به سايت كل
فرآيند صدور پروانه و گواهيها را طي كند .انشاءاهلل
اين دو اولويت كمك خواهد كرد مراجعات غيرضروري
حذف شود كه كلي به كاهش فساد هم كمك خواهد
ك��رد .بنابراين من حاال فكر ميكنم در ش��فافيت اين
خيلي مهم است ،همزماني كه اصل شفافيت و انتشار
عمومي اطالعات دنبال ميش��ود ،تحول در فرآيندها
و تم��ام الكترونيكي كردن آنها نيز دنبال ش��ود .دقت
كنيد تأكيد دارم كه «تمام الكترونيك» ش��دن دنبال
ش��ود؛چراكه اگر يك مرحله الكترونيكي نباش��د كل
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فرآيند را دچار مشكل خواهد كرد.
به نظر شما مهمترين موانع بسط شفافيت در حوزه
ش�هري چيس�ت؟ آيا اين موان�ع بيش�تر از جنس
فرهنگي و بعض ًا ناظر به جامعه اس�ت يا به س�اختار
و قوانين س�اختاري ب�از ميگ�ردد؟ تا چ�ه ميزان
البيهاي فساد را مانع تحقق شفافيت در ساختارها
ميدانيد؟
به نظر من مهمترين مانع ،موانع بوروكراتيك اس��ت؛به اين معنا
كه نوع انجام كارها و رويه آنها به گونهاي اس��ت كه ش��فافيت را
با مانع مواجه ميكند .در واقع در س��اختار اجرايي ما بين آنچه
قوانين و مقررات مشخص ميكند و آنچه در عمل اتفاق ميافتد
يك شكاف قابل توجهي است .البته در همه جاي دنيا آنچه اتفاق
ميافتد از آنچه كه قوانين و مقررات وضع ميكنند،تفاوت دارد
ولي مسئله اين است كه در ايران اين ش��كاف خيلي قابلتوجه
است و وقتي شما شفافيت را دنبال ميكنيد،اين شفافيت خودش
را بيشتر نشان ميدهد و يك مانع بزرگ تلقي ميشود .ما در حوزه
مديريت شهري وقتي سراغ شفاف كردن حوزه مختلف ميرفتيم
با اين موضع مواجه ميشديم كه اگر فالن اطالعات منتشر شود
نهادهاي نظارتي به مسئله ورود ميكنند ،حاال ممكن اين تخلف،
تخلف فسادزايي هم نباشد و فقط به اين نيت انجام شدهباشد كه
كاري تسهيل و انجام شود .ميدانيد برخي از قوانين و مقررات ما
آنچنان در كار پيچيدگي ايجاد ميكند و دس��توپا گير مديران
مربوطه هستند كه مديران ما فكر ميكنند اگر بخواهند بر طبقه
اين قوانين و آييننامهها عمل كنند،عم� ً
لا كاري پيش نخواهد
رف��ت .از اين جهت آنها ب��ه رويههاي غيررس��مي روميآورند و
ترجيحشان هم اين است چيزي شفاف نشود تا بتوانند اين رويه
غيررسمي را ادامه دهند .اين به نظر من مانع بزرگي است.
يك مانع ديگ��ر به نظر اين اس��ت كه طبع��اً مدي��ران اجرايي از
عدمشفافيتسودميبرند،چونحوزهاختياراتوتصميمگيريشان
را افزايش ميدهد و هر چقدر ش��ما حوزههاي بيشتري را شفاف
ال در چارچوب عمل كنند .مث ً
كنيد،آنها مجبور ميش��وند كام ً
ال
طبيعي اس��ت كه وقتي روندها و فرآيندها سيس��تماتيك شوند
اختيارات مديران در باال و پايين كردن و تغيير برنامهها و فرآيندها
كم شود .در اينجا هر چند ممكن است شما با مديريت ارشد توافق
داشته باشيد،اما مديران مياني مانع تحقق شفافيت هستند.
مانع ديگر محافظهكاري بوروكراتيك اس��ت .ش��ما هر حوزهاي
را كه ميخواهيد ش��فاف كنيد با اين جمله مواجه ميشويد كه
اينجا ايران اس��ت! فرهنگش وجود ندارد! چرا اول ما؟! چرا فالن
وزارتخانه نه؟! و . . .من خودم بارها با اين استدالل مواجه شدهام
كه چه كسي اين كار را كرده كه ما بخواهيم دوميش باشيم .اين
يك ترس بوروكراتيك است و خوش��بختانه وقتي يك سازمان
پيشقدم ميشود اين ترس تا حد بس��ياري ميريزد كمااينكه
وقتي در شهرداري تهران اتفاقاتي آغاز ش��د در شهرداريهاي
ديگر استانها و حتي س��ازمانهاي دولتي هم فرآيندهايي آغاز
شد و فهميدند اگر قراردادي منتشر شود،اتفاقي نخواهد افتاد.
نبود زيرساخت فني الزم نيز يكي ديگر از موانع عدم تحقق شفافيت
است .وقتي شما عزم را براي تحقق شفافيت جزم ميكنيد تازه با اين
مشكل روبهرو ميشويد كه ثبت اطالعات به صورت دقيق و شفاف

با مشكالت اساس��ي و فراواني مواجه است .سامانههاي
ضعيفند ،قابليت ارتق��ا ندارند ،قابلي��ت يكپارچگي و
اتصال به س��امانههاي ديگر ندارند و به يك معنا وقتي
ميخواهيد زيرس��اختي فني را اصالح كنيد با يك رقم
عجيبي براي اصالح سيس��تم فني مواجه ميشويد كه
مانع بزرگي است .ما در اين حوزه خيلي عقبيم و زماني
كه به سيستمهاي مالي ،حسابداري و ثبت داده را نگاه
ميكنيد،متأسفانه خيلي ضعيف هستند .مث ً
ال شما وقتي
ميخواهيد داده را روي بستر اينترنت فراخواني كنيد،
متوجه خواهيد شد كه به دليل ضعف زيرساخت فني ،بار
ايجاد شده سامانه را با مشكل مواجه ميكند و كار بسيار
كندتر از فرآيند دس��تي انجام ميش��ود و همين باعث
ميگردد مخاطب منتظر و بياعتماد شود و باز به همان
سيستم حضوري گرايش داشته باشد.
مانع ديگر گروههاي ذينفع هستند كه از عدم شفافيت
به يك معنا سود ميبرند .البته تأثير اين عامل از عوامل
ديگر كمتر است.
همه اين عوامل چه بسا تحتتأثير عامل مهمتري باشند.
اين عامل مهم عدم مطالبهگري جدي در جامعه است.
گفتمان شفافيت خوشبختانه در جامعه شكل گرفته و
گسترش يافتهاست،اما ما گروههاي تخصصي دغدغ همند
كمتر داريم كه بتواند ب��ه صورت تخصصي مطالبهگري
كنند و خطاها را هشدار دهند .اين باعث ميشود شفافيت

سال اس��ت .اين يك فرآيند بلندمدت و طوالني است.
تجربه كش��ورهاي ديگر هم همين را نشان ميدهد،
شما اگر روند كش��ورهايي مثل گرجس��تان را كه در
دوره زماني كوتاهمدت شاخصهاي ادراك فسادشان و
رتبههايشان در فساد كاهش پيدا كردهاست ،مطالعه
كنيد متوجه خواهيد ش��د كه وقتي اصالحات در اين
كشورها براي كاهش فساد آغاز شد تا چند سال شاخص
ادراك فساد همچنان باالست و مردم معتقدندگرچه
مقابله با فس��اد جدي اس��ت ،اما همچنان ساختار را
خيلي فاسد ارزيابي ميكنند و بعد از مدت طوالني اين
شاخص سقوط و به معناي واقعي رتبه آن كشور بهبود
پيدا ميكند .اين طوالني بودن بازدهي ش��فافيت كار
را هم به نوعي سخت ميكند .به هر حال پروژهاي كه
دستاورد كوتاهمدت نداشته باشد،شايد براي مسئوالن
و متوليان امر جذابيتي نداشتهباش��د؛ اينجاس��ت كه
جامعه نخبگاني بايد ورود كند و با مطالبهگري مستمر،
حتي در سطح اقليتي س��ازمانيافته ،موجبات تداوم
فرآيند را محقق كند.
ف�رض كنيم ك�ه ش�فافيت حداكث�ري در
شهرداري تهران حاكم شد .چه سازوكاري
براي گزارش موارد تخلف توسط شهروندان
و حمايت از گزارشگران تخلف وجود دارد؟
چون شما بهتر ميدانيد كه شفافيت بدون

اين س��ازوكارها در حال حاضر مشكالت زيادي دارند و
حتي پيامهاي بس��ياري به داليل فني يا تعريف نشدن
صحيح گردش كار ،از چرخه بررسي خارج ميشوند .اين
مشكالت باعث شده برخي شهروندان به اين سامانهها
اعتماد نداشتهباش��ند،چون تص��ور ميكنند ميانگين
زمان پاسخگويي به پيامها خيلي طوالني است و شايد
بازخوردي هم نبينند ،اما اگر اين سامانهها فعال شوند و
مردم ببينند كه در نظارت همگاني كارآمد هستند و پيام
آنها شنيده و اعمال ميشود،به تدريج اعتمادشان جلب و
مشاركتشان در مطالبهگري افزايش خواهد يافت .متن
تماسها و پيامهاي ش��كايات مردم را هم تالش داريم
در دسترس عموم قرار دهيم كما اينكه در حال حاضر
ميتوانيد دادههاي خام تماسهاي سامانه  137به همراه
پاسخهاي داده شده از سوي شهرداري را به نسبت ناحيه
و منطقه از طريق وبسايت دادهنماي شهرداري تهران
ببينيد .اين كار را انشاءاهلل براي  1888هم انجام خواهيم
داد تا چرخه پاسخگويي تكميل و شفاف شود .آييننامه
حمايت از گزارشگران تخلف هم از ديگر مواردي است
كه در دستور كار سال آخر شورا قرار دارد.
چه تضميني وج�ود دارد كه پ�س از پايان
دوره پنجم شوراي ش�هر ،پروژه شيشهاي
ش�دن ش�هرداري تهران ادامه پيدا كند و
دستاوردهاي فعلي نيز پايدار بماند؟

در حد همان مس��ئله كالن باقي بماند و نش��ود مسائل
اصلي را حل و فصل كرد و فضا همچنان به نفع گروههاي
ذي نفع باشد.
با وجود آنكه ش�هرداري ته�ران قدمهاي
مثبتي را در حوزه شفافيت برداشتهاست،
اما بسياري از مردم به اطالعات شفاف شده
اعتماد ندارد و كماكان تصور آن اس�ت كه
اطالعات پش�ت پردهاي وج�ود دارد؛ فكر
ميكنيد مشكل كجاس�ت و چه راهحلي را
بايد براي جلب اعتماد مردم دنبال كرد؟
اعتماد مردم يكش��به از بين نرفتهاست كه يك شبه
برگردد .ش��فافيت هم در اين خصوص وقتي ميتواند
مؤثر باش��د كه در بلند مدت ادامهدار باشد .در واقع ما
بايد به تدريج اعتماد از دست رفته را بازگردانيم .وقتي
ميگويم به تدريج منظور حتي فراتر از يك سال و دو

پاس�خگويي مس�ئوالن در قبال اطالعات
شفافشده كارآمدي الزم را ندارد.
به نكته خوبي اشاره كرديد .واقعيت اين است كه چرخه
ش��فافيت بدون فعال كردن س��ازوكار پاسخگويي به
شكايات و اشكاالت وارده از س��وي شهروندان تكميل
نخواهد شد .اگر شفافيت فقط به افشاي اطالعات محدود
شود،خيلي اوقات موجب خواهد شد قبح تخلف ريخته
شود و اتفاقاً دست مفسدين و متخلفين بيشتر باز شود.
ما تالش داريم در حد امكانات خودمان در شوراي شهر
و شهرداري تهران ،اين حلقه ضروري چرخه شفافيت
را كامل كنيم و اميدوارم كه با كاملشدن اين چرخه و
فعال شدن مطالبهگري جامعه مدني به مراحل باالتري
از شفافيت برسيم .از اين جهت در سال آخر فعاليت قصد
داريم ارتقاي س��امانههاي نظارت همگاني شهرداري
تهران (سامانه  137و  )1888را در دستور كار قرار دهيم.

واقعيت اين است كه تضميني وجود ندارد .بزرگترين
تضمين اين كار ميتواند ادامهدار بودن مطالبهگري
مردم و رسانهها باش��د .ما تمام تالشمان را خواهيم
كرد كه در س��ال آخر ش��ورا هر چه بيشتر مشاركت
شهروندان را براي مطالبهگري شفافيت و پايداري اين
دستاوردها جلب كنيم و انش��اءاهلل در سامانه تهران
من و حساب شهروندي اين مشاركت شهروندان را تا
جايي كه امكانات و اختيارات شهرداري اجازه دهد،
بس��ط خواهيم داد و تس��هيالتي ارائ��ه ميكنيم كه
ش��هروندان دغدغهمند بتوانند هر چه بيشتر در اين
زمينه مشاركت داشتهباشند .االن شهرونداني هستند
كه اطالع��ات را مرتباً رصد و مش��كالت را گوش��زد
ميكنند ،ولي جمعيت دغدغهمندان و مطالبات آنها
بايد بيشتر شود تا شفافيت به يك راه بدون برگشت
تبديل شود.
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شفافيت و هوشمندسازي رويههاي ساختوساز شهري
در گفتوگو با مهندس عبدالرضا گلپايگاني ،معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران

ی  خارج از سامانههاي
اگر پروانه ساختمانيا 
شفافيت پيدا كرديد ،بياوريد تا جايزه بگيريد
مراجعات بسيار و در كنار آن پيچيدگيهاي اداري شهرداري
و اخبار گاه و بيگاه از تخلفات و فسادهاي مالي و اداراي باعث
ش��ده عمدت ًا تصويري منف��ي از اين س��ازمان در ذهن مردم
ش��كل گيرد ،از همي��ن رو اگر هدفم��ان از مطالبه ش��فافيت،
اعتمادسازي و مبارزه با فساد باشد ،يكي از اولويتهاي تحقق
اين مطالبه شهرداريها هستند .شهرداري تهران در سالهاي
گذش��ته با درك اين اولويت ،تالش كرده با اتخ��اذ تصميماتي
جناب گلپايگاني! به عنوان كس�ي كه در
مقام معاونتي هستيد كه شايد بيشترين
مي�زان مراجع�ات مردمي به ش�هرداري
را داش�ته و ب�ه همي�ن دليل بيش�ترين
ميزان شبهات مردم از شهرداري مربوط
به معاونت ش�ما باش�د ،رابطه شفافيت و
حكمراني شهري را چطور ميبينيد؟
شوربختانه سالهاس��ت در جامعه ما شكافي ميان
كانونهاي تصميمگيري و مردم ايجاد ش��ده است.
ما مديران ،كارشناس��ان و حرفهمندان در اتاقهاي
در بس��ته تصميمهايي ميگيريم و ب��ه يمن امكان
مالي فروش تراكم و در ساحتي ديگر فروش نفت فكر
ميكنيم آن تصميم بهترين اس��ت .هر چند ممكن
اس��ت اين تصميمه��ا از منظرهاي خاصي درس��ت
باش��ند ،اما جامعيت آنها و پسندشان از سوي مردم،
محل سؤال اس��ت .ما به واقع بايد مشخص كنيم كه
نقش مردم در مديريت شهري و باالتر از آن ،مديريت
كشوري چيست و چرا آنقدر بين اين دو فاصله افتاده
است؟
بيشتر مردم طبقه حاكم را موجوداتي جدا از پيكره

مناس��ب در اين راس��تا گامهاي مقدماتي خوبي ب��ردارد .در
گفتوگويي كه پيشرو داريد مهن��دس عبدالرضا گلپايگاني،
مع��اون شهرس��ازي و معم��اري ش��هرداري تهران از نس��بت
ش��فافيت و حكمراني ش��هري ميگويد و در توضيح اقداماتي
كه در س��الهاي گذش��ته انجام ش��ده به م��ا اي��ن اطمينان را
ميدهد كه هيچ مجوز و پروانه س��اختي از چشم مردم پنهان
نيس��ت .مش��روح اين گفتوگ��و در ادامه از نظ��ر ميگذرد:

جامعه ميبينند و فكر ميكنند در خانهها و محلههاي
آنچناني زندگي و بچههايشان خارج از كشور زندگي
ميكنند و از درد مردم چيزي نميدانند.
پرسشي اساس�ي كه انديش�مندان بايد از
وجوه مختلف به آن بپردازند اين اس�ت كه
فاصله ميان م�ردم و مس�ئوالن چگونه به
وجود آمده است؟
بدون ترديد يكي از داليل آن پنهان ماندن تصميمها و
روندهاي تصميمگيري از مردم است .مردم ميبينند
قانوني يك ش��به تغيير ميكند يا ناگهان مصوبهاي
زندگيشان را سخت ميكند ،در چنين روشي نگاه
منفي به تصميمگيران پيدا خواهد شد.
اين فاصله ،بازخورد روش كاري مس��ئوالن اس��ت،
گرچه بيش��تر تصميمها هم خيرخواهانه اس��ت اما
نتوانس��تيم آن را درس��ت با مردم در ميان بگذاريم.
وقتي اين فاصله وجود داش��ته باشد اجراي بسياري
از تصميمها چه در س��طح ش��هري و چه در س��طح
ملي با س��ختي روبهرو ميش��ود ،چون پشتوانه اين
نظام مردم هس��تند و ما اگر ميخواهيم به بهرهوري
حداكثري برسيم ،بايد كارها و برنامهها را با پشتوانه
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مردم پيش ببريم .يكي از راههاي پر كردن اين فاصله
و برگرداندن اعتماد از دست رفته كه دنيا آن را تجربه
كرده و نتيجه گرفته ،همين «شفافيت» است .زماني
سازمانها خيلي كوچك بودند و مردم ميتوانستند به
راحتي رفتار سازمانها را ديدهباني كنند .در آن زمان
به روشهاي خاصي براي آگاه كردن مردم از برنامهها
و رفتارهاي مديريت��ي نياز نبود و م��ردم به صورت
طبيعي در جريان كارها ق��رار ميگرفتند اما اكنون
كه جوامع پيچيدهتر و گس��تردهتر ش��دهاند نياز به
ابزارهاي ويژهاي داريم تا مردم بتوانند از تصميمهاي
كارگزاران (به معناي عام آن) آگاه شوند.
برخي از مسئوالن برخالف چيزي كه شما
ميگوييد اتفاق ًا به دنب�ال نوعي كتمان و
مخفيكاري هستند ،به نظر شما اين نگاه
از كجا ميآيد؟
رش��د اين نگاه از جايي اس��ت كه مديري فكر كند
همهكاره شهر و مردم اس��ت و او تصميم ميگيرد و
مردم بايد پيروي كنند .اي��ن نگاه كه در ميان برخي
رواج يافته زنگ خطر است .حضرت امام خميني(ره)
ميفرمودند :ما خدمتگزار مردم هستيم .خدمتگزار

مردم با حاكم مردم تفاوت دارد .ما هر چه از اين پايگاه «حكومت
بر مردم» به سمت «خدمتگزاري مردم» حركت كنيم ،طبيعتاً
فاصله بين م��ردم و حاكميت كاهش پيدا ميكند .متأس��فم
كه بگويم بس��ياري از ما مديران در 40س��ال گذشته نگاهي
عكس نگاه امام(ره) و رهبري داش��تهاند و اين موجب شكاف
ميان كارگزاران و مردم شده اس��ت .واقعاً برخي از كساني كه
مسئول هستند از شرايط مردم اطالع درس��تي ندارند .تصور
مردم هم ،فراتر از واقعيت ،اين اس��ت كه مسئوالن موجوداتي
فضايي هستند كه در ايران زندگي نميكنند .اين نگاهها همه
به دليل نبودن شفافيت ايجاد ميشود .در بسياري از ساختارها
و سازمانها در فضايي منقطع از مردم تصميمگيري ميشود و
گاهي اطالعرساني درست هم نميشود.
شايد بتوانيم بگوييم شفافيت هميشه همراه با وجه
مشاركت اس�ت كه معنا ميدهد ،يعني ميخواهم
بگويم صرف اينكه چيزي شفاف باشد براي مردم
چه س�ودي دارد وقتي نتوانن�د كاري در قبل آن
انجام دهند.
بله موافقم .اگر براي رسيدن به هدف همراهي مردم و كارگزاران
شرط نخست باشد ،اين همراهي و مش��اركت بدون آگاهي از
برنامهها و مش��اركت فعال در فرآيند تهي��ه و اجراي برنامهها
شكل نخواهد گرفت.
شفافيت هم س��بب حضور مردم در فرآيندهاي تصميمگيري
اس��ت و هم پايش و مراقبت در اجراي درست برنامهها كه اين
حضور در فرآيند هم به صورت مستقيم و غير مستقيم صورت
ميگيرد.
وقتي مسئلههاي ش��هر و مديريت ش��هري به صورت آشكارا
با مردم در ميان گذاش��ته ش��ود ،هم��ه گروهه��اي مردمي و
روش��نفكران و صاحبنظران پيش��نهادهاي خود را براي حل
مسئله ابراز ميكنند ،چنين فضايي با مشاركت مردم و احساس
تعلق آنها به شهر پيوند خواهد خورد.
به صورت غيرمستقيم نيز احس��اس نظارت و ديدهباني توسط
مردم ،تصميمگيران را از اعمال سليقه و ويژهخواري بازخواهد
داشت.
امضاي طاليي زماني به آساني راه تبعيض را باز ميكند كه مدير
تصميم خود را از ديد مردم پنهان ميكند ،از اين رو ش��فافيت
حتماً به مشاركت مردم خواهد انجاميد.
مديريت شهري در اين دوره گامهاي بلندي به سوي شفافيت
برداشته است ،بسياري از تصميمها در معرض نگاه مردم است
و شهرداري و شوراي اسالمي ش��هر راه پنهانكاري را با منافع
بلندمدت شهر و شهروندان همسو نميبينند.
تغيير روش و اصالح س��از و كارها البته بسيار پيچيده و زمانبر
است ،شايد در گذشته هم به اين نكته كليدي اذعان داشتهاند،
اما در اين دوره با جديت به س��مت اجراي برنامه شفافيت گام
برداشته شده است.
در حال حاضر چه مواردي در سازمان شهرداري و
بهويژه معاونت شما شفاف پيشروي مردم است؟
همه جلسات شوراي شهر علني است و شما ميتوانيد مذاكرات
جلس��ات را ببينيد .مصوبهها هم علني و ش��فاف است ،ضمن
اينكه ما كل طرحها و مطالعات شهري را چه آنها كه در گذشته
انجام شده و چه آنهايي كه در همين دوران در حال انجام است،
روي پورتال شهرسازي به آدرس shahrsazi. tehran. ir
در قس��مت تاالر گفتوگوي ش��هري قرار ميدهيم كه شامل
عنوان طرح ،مش��اور پروژه ،مطالعات اوليه به همراه موقعيت
جغرافياي��ي ،تاريخ ش��روع و اتمام و وضعي��ت كنوني طرحها
و مطالعات انجام گرفته اس��ت كه روي هم��ان پورتال ثبت و
در همان صفحه براي عموم ش��هرواندان قابل مشاهده است.
بخشي هم تحت عنوان پرس��ش و پاسخ و پيشنهاد و انتقادات
براي كل موضوعات از جمله طرحها قرار داده شده است تا اگر
شهروندان محترم نظري دارند ،بتوانند نظر ،پيشنهاد و انتقاد
خود را ثبت كنند.
همچنين تمامی مصوبات كميس��يون ماده 5ك��ه مي تواند از
موارد بسيار رانتخيز باش��د ،روي پورتال معاونت شهرسازي
ش��هرداري قرار ميگيرد .هنگامي كه مصوبات اين كميسيون
شفاف و روشن در پيش چشم مردم است ،كسي كه ميخواهد
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مصوبهاي را امضا كند ،اگر از خدا هم نترسد به خاطر
چشمهايي كه به او خيره اس��ت با احتياط بيشتري
تصميم ميگيرد .همچنين همه رأيهاي ماده100
نيز روي شبكه شهرداري قرار دارد.
موردي هم تاكنون وجود داشته كه مردم
از طريق همي�ن تاالره�اي گفتوگو يا با
پيگيري مصوبات اعتراضي كنند و ش�ما
رويهاي را اصالح كنيد؟
از چند وقت پيش پرسش و پاسخ در تاالر گفتوگو
رواج داش��ته است و ش��هروندان مرتب پرسشهاي
تخصصيشان را درباره شهرس��ازي و معماري طرح
كرده و پاسخ گرفتهاند.
موضوع طرحهاي شهري به تازگي اجرايي و رسانهاي
شده و در دوره آزمايشي است و اميدوارم شهروندان
و صاحبنظران براي بهبود طرح ديدگاههاي خود را با
همكارانم در ميان بگذارند.
اگر درب�اره رعايت ضواب�ط و مقررات در
س�اخت س�اختمان ،اعم از تراكم ،سطح
اش�غال يا طبقات ابهامي داش�ته باشيم
سامانهاي وجود دارد كه بتوانيم اين موارد
را رصد كنيم؟
بله .ش��ما ميتوانيد با كد شناس��ايي ملك ش��امل
شماره بلوك و شماره قطعه ملك كه در باالي پالك
آبي خانهها وجود دارد يا ش��ماره پرونده شهرسازي
به س��امانه اس��تعالم طرح تفصيلي جديد در درگاه
الكترونيك��ي  shahrsazi. tehran. irبخ��ش
خدمات الكتروني��ك مراجعه كني��د و نحوه رعايت
ضوابط طرح تفصيلي ،پهنهبندي به همراه موقعيت
مكاني ملك مورد نظر را (در نقشه  )GISمشاهده و
نظر ،پيش��نهاد و پيامهاي خود را در آن ثبت كنيد،
همچنين ميتوانيد تصوير پروانه و گواهيهاي صادره
براي تمامی امالك موجود در سطح شهر را از طريق
درگاه تهران من my. tehran. irمشاهده كنيد.
واقعاً معتقدم بهترين ناظر خود مردم هستند كه اگر
اطالعات شفاف به دستش��ان برسد ،اتفاقات بسيار
مثبتي رقم خواهد خورد.
االن همه مجوزها و پروانههاي ساخت به
صورت شفاف در اختيار مردم است؟
بله.
يعني هي�چ مج�وزي نيس�ت ك�ه ويژه
آق�ازادهاي امضا يا در زير مي�ز يا البهالي
مجوزهاي ديگر امضا شود و مردم متوجه
آن نشوند؟
مطمئن باشيد هيچ چيزي نيست و همه چيز كام ً
ال
آشكار است.
ضمانت اين حرف چيس�ت؟ مردم چطور
بايد خاطرجمع باش�ند؟ چون همانطور
كه خودتان گفتيد باور اينكه هم ه مجوزها
و قراردادها شفاف است ،براي مردم سخت
است.
ضمانتش اين باشد كه هر كس توانست چيزي خارج
از اين مواردي كه در س��امانه اعالم شده ،پيدا كند،
بيايد تا به او جايزه بدهيم.
بسيار عالي اميدوارم كه واقع ًا همينطور
باشد و قرار نباشد به كسي جايزه بدهيد.
حتماً اينطور است .شك نكنيد.
يك نكته ديگري هم هس�ت .قرار گرفتن
اطالعات در دس�ت مردم خوب است و ما
هم اين را تحس�ين و مطالبه ميكنيم اما
نكتهاي وج�ود دارد و آن هم اينكه خيلي
از اين اطالعات ،مصوبات و متن جلس�ات
براي مردم قابل فهم نيس�ت .وقتي ش�ما
مصوب�ات يا متن جلس�ات ش�هرداري را
ش�فاف ميكنيد ،واقع ًا فكر ميكنيد چند

درصد از مردم ميتوانند بفهمند آن همه
مصوبات چندده صفح�هاي و فايلهاي تو
در تو آخرش چه معنايي ميدهد و موجب
چه اتفاق ملموسي در زندگي روزانهشان
ميشود.
بله قبول دارم .شايد االن فهم همه اين اطالعات براي
مردم دش��وار باشد اما در همين ش��هر تهران حدود
19هزار مهن��دس داراي پروانه اش��تغال در تمامی
رشتهها داريم كه ش��امل 17هزار مهندس حقيقي
و هزارو 850مشاور حقوقي است .منظورم اين است
بهرهبرداري از اين اطالعات هر چند پيچيدگيهايي
دارد ام��ا چندان دور از دس��ترس نيس��ت .عالوه بر
آنكه هر كس در ش��هرداري يك پروانه يا پايان كار
گرفته باشد ،تقريباً با سازوكار ش��هرداري و قوانين
آن آش��نايي مختصري دارد .به نوعي بسياري از اين
موارد عموميت دارد اما قبول دارم كه بايد اطالعات
را همگانيتر و قابل فهمتر كنيم تا دسترس��ي مردم
و فهم و تفسير آنها از اطالعات س��اده و نظارتشان
دقيقتر شود .اين وظيفه ماس��ت و بايد به سمت آن
برويم و به چگونگياش فكر كنيم.
ميدان�م كه يك�ي ديگ�ر از كارهايي كه
معاون�ت شهرس�ازي ب�راي ش�فافيت
و مقابله ب�ا امضاهاي طاليي انج�ام داده
هوشمندسازي است .اين هوشمندسازي
در چه مواردي اتفاق افت�اده و به نظرتان
چقدر توانسته در مبارزه با رانت و تخلفات
موفق باشد؟
در اين زمينه هم كارهايي انجام ش��ده اس��ت ،مث ً
ال
وقتي فردي ميخواهد اقدام به ساختوس��از كند،
اولين گام اين اس��ت كه از شهرداري (دفاتر خدمات
الكترونيك) دستور نقشه بگيرد .اكنون توانستهايم
صدور دستور نقشه را هوشمند كنيم ،البته شهروندان
ميتوانند از روي س��امانه ضوابط طرح تفصيلي و با
توجه به كد نوس��ازي ملك ،ضوابط پهنه قرارگيري
ملك را بر اساس مساحت ملك خود مشاهده كنند،
مث ً
ال اگر س��طح اش��غال مجاز طبقهاش 60درصد يا
بس��ته به ش��رايط 60درصد به عالوه دو متر است،
ديگر نميتواند تخلف كن��د و  70يا 80درصد پروانه
بگيرد يا مث ً
ال اگ��ر تعداد طبقات مجاز چهار اس��ت،
نميتواند نقش��ه پنج طبقه را بياورد و با اعمال نفوذ
يا هر چيز ديگري كس��ي برايش امضاي طاليي كند
و درخواست منجر به پروانه شود .كنترل سيستمي
ام��كان هيچگونه تخلف��ي را نميده��د و اين يعني
ش��فافيت و مقابله با تخلف .اي��ن كار خيلي بزرگي
بوده كه همكارانم در معاونت شهرسازي و معماري

با كمك س��ازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران
انجام دادهاند.
يك��ي ديگ��ر از م��وارد غيرحض��وري ك��ردن ثبت
درخواستهاي صدور پروانه و گواهي است كه تا پيش
از اين مردم حضوري به ش��هرداري (دفاتر خدمات
الكترونيك) مراجع��ه ميكردند .ح��اال اين مرحله
هوشمندسازي ش��ده و اين امكان براي شهروندان
فراهم شده است تا بدون مراجعه به شهرداري و دفاتر
خدمات به صورت اينترنتي از طريق درگاه تهران من
 my. tehran. irدرخواست خود را ثبت كنند و از
همان طريق مداركشان را براي ما بفرستند .مدارك
هم توسط كارشناسان چك ميشود و با اطالعرساني
به درخواس��تدهنده ،رفع نواقص صورت ميگيرد،
بعد هم به صورت سيس��تمي و بدون نياز به مراجعه
حضوري قرار بازديد گذاشته ميشود تا بازديد صورت
گيرد ،درستي مدارك و اسناد هم با ارتباطي كه بين
سيس��تمهاي ما و سيس��تمهاي ثبت احوال وجود
دارد ،چك ش��ود .اين امكان تا اين مرحله به صورت
هوشمند فراهم شده است و انشاءاهلل مراحل بعدي
هم به صورت گام به گام پيادهس��ازي خواهد ش��د.
اكنون سيستمهاي ما براي احراز هويت مالك به ثبت
احوال وصل است و به ثبت اسناد هم وصل خواهيم
شد تا ديگر نه ما نگران جعل اسناد باشيم و نه مردم
قرار باشد دهها بار هر س��ندي را كپي كنند و دنبال
كپي برابر اصل باش��ند .اگر اين اتف��اق بيفتد خيلي
راحت و سريع وقتي فرد وارد سيستم ميشود و اسم
و مشخصاتش را وارد ميكند ،شماره پالك ثبتي را
نش��ان ميدهد تا مطمئن ش��ويم كه مالكيت ملك
صحيح است ،ضمناً با اداره پست نيز تعامالتي انجام
شده تا كدپس��تي صحيح و آدرس ملك را به صورت
مكانيزه و برخط در س��امانه اينترنت��ي تهران من و
سامانه شهرسازي در دسترس قرار دهد.
فرض كنيد آق�ازادهاي ب�راي اخذ مجوز
يا پروانه س�اخت زميني كه در آن تخلف
وجود دارد حضورتان بيايد ،واقع ًا او را هم
ميفرس�تيد تا از طريق همين روندهاي
هوشمندسازي شده كارش را انجام دهد
يا اين فقط براي مردم است؟
اخذ مجوز ساخت از طريق سيس��تم مكانيزه ،براي
تمامی متقاضي��ان و حتي ارگانها و س��ازمانهاي
دولتي و ...الزامي اس��ت ،حتي ش��هرداري نيز براي
ساخت و س��ازهاي خود ملزم به اخذ پروانه مكانيزه
و طي فرآيند هوش��مند مورد اش��اره است .امروز در
شهرداري تهران بين آقازاده و مردم معمولي تفاوتي
نيست به خصوص در رويكرد هوشمند همه مراجعان

مانند هم هستند و تفاوتي بين دارا و ندار وجود ندارد.
از ديگر برنامههايي هم كه فرموديد در حال انجام
است ،لطف ًا چند موردي را نام ببريد.
يكي از كارهايي كه با كمك يكس��ري از جوان��ان خوش فكر
و خ�لاق در حال انجام آن هس��تيم ،هوشمندس��ازي كنترل
نقش��هها از نظر معماري شهري است .اين دوس��تان جوان با
توجه به مقررات ملي ساختمان قرار اس��ت براي ما برنامهاي
را طراحي كنند كه پس از بارگذاري نقش��ه ،آن را با ضوابط و
مقررات ملي ساختمان ارزيابي كند و اگر كم و كاستي دارد به
متقاضي اعالم كند.
يكي ديگر از برنامهها هوشمندسازي تعيين بر و كف و ميزان
عقبنشيني اس��ت .اين فرآيند اكنون به صورت دستي انجام
ميشود اما تصميم داريم آن را سيس��تمي و هوشمند كنيم.
در كل اگ��ر خداوند لطف كن��د با ظرفيت دانش��ي كه در بين
تحصيلكردگان ما وجود دارد ،برنامههاي مختلفي داريم كه فكر
ميكنم هيچ كدام دور از دس��ترس نيست و به بركت استعداد
جوانان ايراني همه قابل دستيابي است .از نظر سختافزاري نيز
سيستم شبكه و دادههايي كه باید به عنوان دادههاي پايه وجود
داشته باشد ،موجود است.
براي هوشمندس��ازي ،خواس��ت و اراده مديريت شهري ،نياز
جامعه ،امكانات سختافزاري و توان مهندسي وجود دارد ،نياز
به زمان و پيگيري مداوم است و براي تحقق آن بايد شبانهروزي
تالش كرد .شوربختانه سازمان سنگين شهرداري در گذشته
براي چنين رويكردهايي چيده نشده و شايد مهمترين مشكل
مديريت شهري گذشته نگاه كوتاهبينانه در عدم جذب نيروهاي
متخصص در شهرداري بوده است.
سيس�تمهايي كه ميگوييد آيا ب�ه نوعي طراحي
ش�ده كه براي همه م�ردم قابل فهم باش�د ،چون
بعض�ي از سيس�تمها و مراح�ل اينترنت�ي آنقدر
پيچيده اس�ت كه افراد ترجيح ميدهند حضوري
كار را دنبال كنند.
خدا را شكر مردم به اين حد از توانمندي رسيدهاند كه بتوانند از
ابزارهاي هوشمندي كه در اختيار دارند به صورت بهينه استفاده
كنند .ام��روز در اكثر منازل سيس��تمهاي پورتاب��ل و موبايل
در اختيار مردم اس��ت و آنها خيلي راح��ت و بدون پيچيدگي
ميتوانند از روندهايي كه در ش��هرداري هوشمندسازي شده
اس��تفاده كنند ،البته اينها چون تازه چند ماهي است كه آغاز
به كار كردهاند ،ش��ايد هنوز به اندازه كافي فراگير نشده و نياز
است تبليغ بيش��تري براي آش��نايي مردم با آنها انجام دهيم.
اميدوارم استفاده از اين روندهاي هوشمند شده به موج بزرگي
تبديل شود كه در درجه نخست مردم كه مالكان اصلي شهر و
كشور هستند ،شفاف و واضح عملكرد ما را ببينند و هر جا نياز
است يقه ما را بگيرند تا پاسخگو باش��يم و همچنين بتوانند با
تسهيالت و سيستمهايي كه وجود دارد بدون نياز به مراجعه
حضوري به ش��هرداري و بدون مداخله كارشناس كارهايشان
را جلو ببرند ،چون خ��وب ميدانيم كه وقتي ق��رار به دخالت
كارشناسان باشد ،كمي كارها پيچيده ميشود.
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درباره پروژه رصد شفافیت شهرداریها و شوراها:

پروژه رصد
گامی در پایدارسازی شفافیت
در سالهای اخیر ،شفافیت عملکرد نهادها
و ارگانهای عموم��ی بیش از هر زمان دیگر
تبدیل به مطالبهای عمومی شده است و به آن
به چشم راهکاری اساسی برای بازسازی اعتماد
بین حاکمیت و مردم نگاه میشود .همسو با
این فضا و به منظور پاسخ به مطالبه عمومی
شکلگرفته از سوی جامعه مدنی ،شهرداری
ته��ران در دوره جدید مدیریت ش��هری ،با
راهاندازی وبسایت شفاف و انتشار اطالعاتی
چون قراردادهای کالن شهرداری ،مدیران و
کارکنان ،پروندههای صدور پروانه تخریب
و نوس��ازی ،صورتهای مالی س��ازمانها و
شرکتهای تابعه شهرداری ،گزارش کامل
پژوهشهای شهرداری و ...حرکت در مسیر
شفافیتبخشی به عملکرد خود را آغاز کرد.
همزمان ،مدیریت شهری در بسیاری از دیگر
شهرهای کشور نیز با راهاندازی سامانههای
ش��فافیت ی��ا از طریق وبس��ایت ش��ورا و
شهرداری ش��هر خود ،اقداماتی را در جهت
انتشار عمومی اطالعات مربوط به حوزههای
زیرمجموع��ه ش��هرداریها و ش��وراها و
شفافسازی عملکردشان به عمل آوردهاند.
آنچه تا بدین جا انجام گرفته ،تنها گامهایی اولیه اس��ت
و تا رس��یدن به وضعیت مطلوب راه��ی طوالنی در پیش
اس��ت .آنچه که میتواند ضامن تداوم این مسیر و نیروی
محرکه آن باشد ،بیش از هر چیز ،مطالبه شفافیت از سوی
جامعه مدنی اس��ت و ض��رورت تقویت ،س��ازماندهی و
انسجامبخشی به این مطالبهگری همان دلیلی بود که به
شکلگیری پروژه رصد انجامید.
پروژه رصد ،که به ابتکار کمیته شفافیت و شهر هوشمند

شورای شهر تهران آغاز شده است ،اقدامات مدیریتهای
ش��هری س��طح کش��ور در ح��وزه ش��فافیت را از طریق
بررس��ی اطالعاتی که از طریق وبسایتها و سامانههای
ش��هرداریها و ش��وراها در دس��ترس عموم قرار گرفته
است ،پایش و نتایج آن را منتش��ر میکند .پایدارسازی،
ارائه استانداردی برای مطالبه و پیگیری شفافیت شوراها
و شهرداریهای کش��ور ،ایجاد و تقویت شبکه ذینفعان
ش��فافیت و مبارزه با فس��اد و در نهایت ،تثبیت ،ترویج و
گسترش دس��تاوردهای مدیریتهای ش��هری در زمینه
ش��فافیت ،از اهداف م��ا در پروژه رصد اس��ت .حوزههای
اصلی م��ورد پایش در رابط��ه با ش��هرداریها عبارتند از
مالی ،نظام اداری و مدیریت منابع انس��انی ،شهرسازی،
امالک ،پژوهشها و پیوس��تهای مطالعاتی .در رابطه با
ش��وراهای ش��هر نیز ،حوزههای اصلی مورد پایش شامل
عملکرد جلسات صحن ،کمیسیونها و کمیتهها ،اطالعات
نمایندگان شورای شهر ،مالی و منابع انسانی میشود .نتایج
دوره اول رصد ک��ه آذر و دیماه  ۹۸ب��ا همکاری جمعی
از س��منهای فعال در حوزه ش��فافیت و مبارزه با فس��اد
انجام گرفت ،هماکن��ون از طریق  tpmonitor. irقابل
دسترس است.
شیوه انجام کار
همانطور که پیشتر نیز به طور ضمنی به آن اشاره کردیم،
در پروژه رصد ،منظور از شفافیت ،انتشار عمومی اطالعات
روی بستر وب است .به همین دلیل ،برای پایش شفافیت
شوراها و شهرداریهای کش��ور ،اطالعاتی که دسترسی
عمومی به آنها از طریق انتشار این اطالعات روی وبسایت
و سامانههای شوراها و شهرداریها فراهم شده است ،مورد
بررسی قرار گرفت.
برای رصد ش��فافیت مدیریتهای ش��هری در کشور،
مقایسه عملکرد ش��هرهای مختلف با یکدیگر و پایش
آن در طول زمان ،تعریف شاخصهایی سنجشپذیر و
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عینی ضروری است .به همین دلیل ،در گام اول ،تدوین
شاخصهای رصد را در دستور کار قرار دادیم و در تدوین
این شاخصها ،ضمن رجوع به تجربیات مشابه جهانی
در زمینه شفافیت حکومتهای محلی و مدیریتهای
ش��هری ،نیمنگاهی نیز به وضعیت فعلی س��امانهها و
وبسایتهای شوراها و شهرداریها داشتیم .در مرحله
بعد ،تعدادی از شهرهای کشور به عنوان نمونه انتخاب و
با رجوع به سامانهها و وبسایت شوراها و شهرداریهای
این شهرها ،وضعیت ش��فافیت مدیریت شهری در این
ش��هرها را با مبنا قرار دادن ش��اخصهای رصد ،مورد
بررسی دقیق قرار دادیم.
در تدوین ش��اخصها تالش کردیم تا حد امکان ،ش��رط
عینیت و س��نجشپذیری را محقق کنیم ،با این حال در
این مسیر با چالشهایی هم روبهرو بودیم .یکی از شروط
شفافیت ،انتشار اطالعات در زمان مناسب است .بنابراین
در ارزیابی شفافیت یک وبسایت اینکه اطالعات منتشر
شده در چه زمانی بارگذاری شدهاند مهم است .در بعضی
موارد س��نجش این موضوع که در تدوین ش��اخصها ،با
کلی��دواژه «بهروز بودن» به آن پرداخته ش��ده اس��ت ،با
دش��واری همراه بود زیرا در موارد بس��یاری ،زمان دقیق
بارگذاری اطالعات مش��خص نبود .همچنین در مواردی
که اطالعات ،به ص��ورت برخط از پایگاهه��ای اطالعاتی
مربوط فراخوانی نمیشوند و به صورت دستی بارگذاری
میشوند ،سنجش صحت اطالعات و میزان مطابقت آنها
با واقعیت ،امری پیچیده و در بعضی موارد ناممکن بود .در
اولین دوره رصد ،در مواجهه با این شرایط ،بنا را بر صحت
اطالعات منتشرشده گذاشتیم .امیدواریم بتوانیم به مرور
از این چالشها عبور کنیم.
به دلیل آنکه در نخستین دوره رصد ،بررسی همه شهرهای
کش��ور امکانپذی��ر نبود ،ش��هرهای با جمعی��ت بیش از
۲۵۰هزار نفر به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند .با

توجه به آنکه با افزایش وسعت و جمعیت شهرها و به تبع آن بزرگتر
شدن مجموعه مدیریت ش��هری ،زمینه رخداد فس��اد نیز فراهمتر
میشود ،به نظر میرسد جمعیت ،معیار موجهی برای انتخاب نمونه
شهرهای مورد بررسی باش��د .به عالوه با بررسیهای صورتگرفته
مشخص شد شهرهای پیشگام در برقراری شفافیت ،در انتخاب نمونه
از شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵۰هزار نفر پوشش داده شده است.
گسترده کردن دامنه مدیریتهای شهری مورد بررسی ،در دستور
کار ما برای آینده پروژه رصد قرار دارد.
مروری بر اقدامات برتر مدیریت شهری در حوزه شفافیت
در ادامه به بعضی اقدامات برتر مدیریتهای شهری میپردازیم .این
اقدامات بر اساس نتایج دوره اول رصد است که از نیمه آذر تا نیمه دی
ماه انجام و در وب سایت  tpmonitor. irمنتشر شده است.
از جمله اقدامات چش��مگیر ،متمایز و برتر مدیریت ش��هری میتوان
به انتش��ار اطالعات پروندههای شهرس��ازی -یعنی اطالعات مربوط
به پروانههای صادرش��ده از س��وی ش��هرداریها -در وبسایتهای
ش��هرداریهای تهران و مشهد نام برد .طبق ش��اخصهای رصد کم
و کیف این اطالعات باید ۲۲ویژگی را داش��ته باش��ند ک��ه به ترتیب
ش��هرداری تهران  ۱۴و ش��هرداری مش��هد  ۱۰مورد را به طور کامل
داشتهاند .همچنین طرح تفصیلی که برای امور ساخت و ساز در شهرها
اهمیت ویژهای دارد و انتش��ار آن میتواند از بروز فساد در این زمینه
جلوگیری کند در وبسایتهای شهرهای تهران ،قم ،اسالمشهر  -البته
نه با کیفیت مدنظر ولی بهتر از سایر شهرها -در دسترس عموم است.
در زمینه انتشار اطالعات مدیران ارشد ،شهرهای اراک ،تهران ،قزوین
و کرمان اقدامات قابلتوجهی انجام دادهان��د .از ۱۸ویژگی مدنظر،
شهرداریهای اراک و تهران به ترتیب  ۱۱و  ۱۰مورد را به طور کامل
در وبسایتهای خود منتشر کردهاند .گفتنی است این دو شهرداری
از این منظر که اقدام به انتشار حقوق مدیران ارشد خود کردهاند در
این زمینه پیشرو محسوب میشوند.
شهرداریهای شیراز و مش��هد نیز در زمینه انتشار اطالعات امالک
عمومی ش��هرداری نسبت به س��ایر ش��هرها دادههای بیشتری در
وبسایت خود قرار دادهاند.
ارومیه ،تبریز ،زنجان ،سنندج و کرج نیز میزان بیشتری از اطالعات
ضروری مورد نیاز شهروندان مانند حقوق و تکالیف شهروندان ،تعرفه
و بهای خدمات ش��هری و فرآیندها (نحوه ارائه و گرفتن خدمات از
شهرداری) را در وبسایتهایشان منتشر کردهاند.
در زمینه انتشار اطالعات مربوط به معامالت شهرداری شیراز ،مشهد،
تهران و اراک پیشرو محسوب میشوند.
ش��هرداریهای تهران و مشهد اقدام به انتش��ار اطالعات مربوط به
سفرهای خارجی کارکنان خود کردهاند که طبق شاخصهای مدنظر
پروژه رصد ،کم و کیف این اطالعات در وبس��ایت انتشار اطالعات
مشهد سطح بهتری دارد.
طبیعی است که به دلیل انباشت سرمایه و اطالعات در شهرداریها،
این نهاد بیش از شوراها زیر ذرهبین قرار دارد اما در این میان شفافیت
شوراهای شهر به عنوان نهادی قانونگذار نیز اهمیت زیادی دارد .در
بررسیهای صورت گرفته در این پروژه ،مشخص شد که این بخش به
نسبت مغفول مانده است.
از شاخصهای مورد بررسی در این دوره رصد ،میزان شفافیت جلسات
صحن شوراهاست که شورای ش��هر تهران با اختالف نسبت به سایر
شهرها اطالعات بیشتری از جمله دستورجلسات ،مشروح مذاکرات
و صوت جلسات را در دسترس عموم قرار داده است .همچنین تنها
تهران و ش��هریار تمامی جلس��ات صحن را به صورت علنی برگزار
میکنند .اطالعات منتشر ش��ده درباره کمیسیونها و کمیتهها در
شوراهای شهرهای تبریز ،شیراز ،مشهد و همدان اوضاع بهتری نسبت
به سایر شهرها دارند .ارومیه و همدان نیز در زمینه انتشار اطالعات
اعضای شورا پیشرو محسوب میشوند .برای ارتباط با اعضای شورای
شهر نیشابور بیشترین راههای ارتباطی ممکن وجود دارد.
سخن پایانی
در پایان ج��ا دارد تأکید کنیم پروژه رصد ،پ��روژهای برای یک دوره
زمانی محدود نیس��ت ،چراکه مطالبه و پیگیری شفافیت مربوط به
یک دوره زمانی محدود نیست .در نظر داریم که با تکرار دورهای رصد
شفافیت مدیریت شهری ،و با جلب مشارکت شهروندان ،جامعه مدنی
و نهادها و سازمانهای مرتبط ،مرجعی برای رصد شفافیت مدیریت
شهری در کش��ور به وجود بیاوریم و از این طریق ،در مسیر تسهیل
برقراری مدیریت شهری شیشهای در کشور حرکت کنیم.
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ش��فافيت ،كلي��د اعتم��اد متقاب��ل مي��ان
ش��هروندان و مديري��ت ش��هري اس��ت و
اب��زار تحق��ق نظ��ارت عموم��ي ش��هروندان
بر عملكرد مديريت ش��هري محس��وب ميشود.
ش��هرداري تهران در دوره جديد مديريت شهري ،با راهاندازي
وبسایت شفاف و انتشار آيتمهايي مثل اطالعات قراردادهاي
كالن شهرداري ،اليحه و مصوبه بودجه ش��هرداري ،اطالعات
مدي��ران و كاركن��ان ،اطالع��ات پروندهه��ای ص��دور پروانه
تخريب و نوس��ازي ،گزارش كامل پژوهشهاي شهرداري و ...
شفافيتبخشي به عملكرد خود را آغاز كرده است.
در زمس��تان  ۹۸ش��هرداري تهران با برگزاري مسابقه تحليل
داده با محوريت دادههای منتشرش��ده روي وبسایت شفاف
گامي ديگر درجهت تكميل چرخه شفافيت برداشت تا ضمن
جلب مش��اركت ش��هروندان و بهخصوص پژوهشگران در حل
مسائل شهري ،ظرفيت دادههای شفاف براي انجام تحليلهاي
دادهمحور نيز مشخص شده و با شناسايي نقاط قوت و ضعف آن،
زمينه ارتقاي كمي و كيفي دادههای منتشرشده فراهم گردد.
ب��راي مش��اهده كلي��ه آث��ار و نتاي��ج داوري ب��ه
 cmpt. shafaf. tehran. irمراجعه كنيد.
در ادامه مروري داريم بر س��ه اثر برگزيده مسابقه و مهمترين
يافتههاي آنها ،اما پيش از پرداختن ب��ه اين آثار ،ذكر اين نكته
الزم است كه از زمان دريافت آثار تا زمان نگارش اين گزارش،
كموكيف اطالعات منتشرشده روي وبسایت شفاف در برخي
حوزهها تغييرات قابلتوجهي داشته اس��ت .به عنوان مثال در
فرايند پااليش و اصالح اطالعات پايگاه دادهاي س��امانه جامع
منابع انساني شهرداري تهران ،1تعداد كارمنداني كه اطالعات
آنها در سامانه ثبت شده ،از حدود ۶۴هزار نفر به حدود ۶۰هزار
نفر كاهش پيدا كرده اس��ت .مثال ديگر در اي��ن زمينه تعداد
پژوهشها و مطالعات منتشرشده است که از  ۱۰۴۷عنوان به
بيش از  ۱۷۰۰عنوان رسيده است.
اگرچه اين امر موجب عدم تطابق برخي يافتهها با واقعيت موجود
شده است ،اما اين موضوع ،تحليلهاي ارائهشده را از حيز انتفاع
خارج نميكند؛ چراكه سؤاالت و شيوه پاسخگويي به آنها در اين
گزارشها همچنان ميتواند ايدهدهنده باشد .بهعالوه از خالل
تحليلهاي انجامشده مواردي از خطا يا نقص در ورود اطالعات
آشكار شده است كه ميتواند در ارتقاي كيفي و كمي اطالعات
منتشرشده روي وبسایت شفاف و استانداردسازي آنها بسيار
كمككننده باشد.
اولين اثر برگزيده
اثر برگزيده اول ،با عن��وان «مجموعه قرارداده��اي هزينهاي
ش��هرداري تهران؛ بررس��ي ،تحليل و مصورس��ازي مجموعه
داده قراردادهاي كالن هزينهاي ش��هرداري تهران» 2اطالعات
منتشرش��ده از قرارداده��اي هزينهاي را به صورت اكتش��افي
بررسي كرده و به موضوعات مختلفي همچون پراكندگي سني
پيمانكاران ،بيش��ترين امضاكنن��دگان قراردادها ،بزرگترين
پيمانكاران و نظاير آن پرداخته اس��ت .همچنين در بخشي از
اين گزارش ،مبالغ قراردادهاي هزينهاي شهرداري مورد بررسي
3
قرار گرفته است.
براي آنكه بتوان بين مبالغ قراردادهاي هزينهاي در س��الهاي
مختلف مقايس��هاي معتبر انجام داد ،الزم اس��ت تأثیر تورم و
نوسانات ارزش پول (به خصوص در س��الهاي اخير) بر ارزش
ريال��ي قراردادها بهنح��وي خنثي ش��ود .در اثر م��ورد بحث،
پژوهشگر با استفاده از شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي
[ ])Consumer Price Index (CPIو فرمول زير ،نسبت
به اين كار اقدام نمود ه است:
عدد شاخص در مقطع زماني مورد
مبلغ ريالي ×
ارزش ريالي مبلغ در مقطع زماني
=
نظر
مورد نظر
عدد شاخص در مقطع زماني اول
		
در اين اثر ،در توضيح ش��اخص  CPIآمده است :طبق تعريف
بانك مركزي ايران ش��اخص بهاي كااله��ا و خدمات مصرفي
( )CPIمعيار سنجش تغييرات قيمت كاالها و خدماتي است كه

گزارشي از اولين مسابقه تحليل دادههای منتشرشده روي سايت شفاف:

تهران بهروايت شفاف

توسط خانوارهاي شهرنشين ايراني به مصرف ميرسد.
اين شاخص به عنوان ابزاري براي اندازهگيري سطح
ت كاالها و خدمات مورد مصرف خانوارها،
عمومي قيم 
يكي از بهترين معيارهاي سنجش تغيير قدرت خريد
پول در داخل كشور ،به شمار ميرود.
بنابر توضيحات پژوهشگر ،براي استخراج نرخ تورم و
عدد شاخص ،از دادههای رسمي سايت بانك مركزي
استفاده شده و از آنجا كه در زمان انجام اين تحليل،
آخرين اطالعات بانك مركزي مربوط به انتهاي سال
 ۱۳۹۷بوده ،در تحليل ،سال مبنا ،انتهاي سال ۱۳۹۷
در نظر گرفته شده است.
ش��كل  ،۱گرانترين قراردادهاي هزينهاي ثبتشده
در سايت شفاف مربوط به قبل از س��ال  ۹۸را نشان
ميدهد.
همانطور كه در تصوير شکل  1هم مالحظه ميشود،
گرانترين پروژه در اين مجموعه داده ،قرارداد احداث
پاركينگ طبقاتي است و قرارداد مشاركت در احداث
پروژه  D3و  D4واق��ع در منطقه ۱۵-محله اتابك و
قرارداد مشاركت در ساخت پروژه هالل احمر -بزرگراه
نواب در جايگاههاي دوم و سوم قرار دارند.
فارغ از نتايج بهدستآمده ،مسئله جالب توجه در اين
روش تحليل قابليت اس��تفاده از آن براي پيشبيني
مبلغ قراردادهاي مش��ابه در سالهاي پيشرو است.
پژوهش��گر بهدرس��تي به اين نكته اش��اره ميكند
كه در صورت دسترس��ي به س��ري زماني اطالعات
پروژههاي مشابه در سالهاي مختلف ،ميتوان هزينه
قراردادهاي آتي را با توجه به ارزش روز ريال تخمين
زد و اين اطالع��ات ميتواند مورد اس��تفاده مديران
شهري قرار گيرد.
دومين اثر برگزيده
عنوان اثر برگزيده دوم «تحليل پژوهشهاي انجامشده
توسط سازمانهاي وابسته به شهرداري تهران» 4است
و همانطور كه از نام آن هم پيداس��ت ،بر پژوهشها و

مطالعات منتشرشده روي سايت شفاف تمركز دارد.
س��ؤال محوري اي��ن پژوهش ،تناس��ب دغدغههاي
ش��هروندان با موضوع پژوهشه��اي انجامگرفته در
شهرداري تهران است.
مبن��اي پژوهش��گر در دس��تيابي ب��ه دغدغههاي
ش��هروندان ،افكارس��نجي مهر و آبان س��ال ۱۳۹۸
معاونت اجتماعي ش��هرداري تهران است .بنا بر اين
افكارسنجي ،تورم ،گراني ،مش��كالت مالي ،آلودگي
هوا و ترافي��ك از مهمترين دغدغههاي ش��هروندان
تهراني است.
همچنين پژوهشگر به منظور دستيابي به دستهبندي
قابل تحليلي از موضوعات پژوهشهاي ش��هرداری
پس از پاكس��ازي و بازنمايهگ��ذاري كليدواژههاي
پژوهشهاي منتشرشده ،به  ۲۶۰موضوع اصلي دست
يافته است.
در شكل  ۴۰ ،۲دغدغه اصلي ش��هروندان تهراني بر
اساس اهميت ،با تعداد پژوهشهاي متناظر مقايسه
شده اس��ت .در اينجا عدم تناس��ب قابل توجهي ،به
خصوص در مس��ائل اجتماعي (دغدغه شهرداري) و
مسائل اقتصادي (دغدغه شهروندان) ديده ميشود.
البته اين دو در باب مسائل شهري ،زيستمحيطي و
امنيت كموبيش دغدغههاي يكساني دارند.
شكل  ،۲مقايسه اصليترين دغدغههاي شهروندان با
تعداد پژوهشهاي متناظر
در ش��هرداري پژوهشهاي متعددي ب��ا محوريت
امور اقتصادي انجام ش��ده اما به جز  ۲پژوهش ،هيچ
كدام مس��تقيم به موضوع گراني و تورم و مش��كالت
معيش��تي م��ردم نپرداخته اس��ت .از ط��رف ديگر
ش��هرداري درخصوص«مس��ائل فرهنگ��ي» حدود
 ١٢٠پژوهش انجام داده كه اين امر نش��ان از اهميت
بسيار باالي موضوع دارد .اين در حالي است كه تنها
حدود  0/2درصد از ش��هروندان مس��ائل فرهنگي را
مهمترين دغدغه خود ذك��ر كردهاند .در موضوعاتي

14

مانند مشكالت زيس��ت محيطي و عدم رسيدگي به
فضاي سبز نيز تعداد پژوهشهاي انجامشده بيش از
دغدغه مردم است و موضوعاتي مانند جاي پاركينگ و
آلودگي صوتي ،كمتر مورد پژوهش قرار گرفتهاند.
نكتهاي كه بايد در مواجهه با يافتههاي اين اثر مورد
توجه قرار گيرد آن است كه تناس��ب يا عدم تناسب
تعداد پژوهشهاي انجامگرفته توس��ط ش��هرداري
با دغدغههاي ش��هروندان بهخوديخ��ود نميتواند
جهتگي��ري خاصي را ب��راي موضوعات پژوهش��ي
ش��هرداري تجويز كند .چهبس��ا پيگي��ري برخي از
دغدغههاي شهروندان ،در حوزه مأموریتی شهرداري
تهران قرار نگي��رد ،يا انجام پژوهشه��اي باكيفيت
و جامع ،ش��هرداري را از انجام پژوهشهاي پرتكرار
در موضوعي خاص بينياز كرده باش��د و يا همانطور
كه پژوهش��گر خود بدان اش��اره كرده اس��ت ،انجام
بهموقع بس��ياري از پژوهشها سبب ش��ده باشد تا
مردم دغدغ��هاي از باب��ت موضوعات مرب��وط به آن
نداشته باشند.
با اين حال نتايج اين اثر در تركيب با بررسي دقيقتر
پژوهشه��اي انجامگرفت��ه در هر ح��وزه ميتواند
درخصوص كارآمدي پژوهشهاي شهري و تناسب
آنها با اهداف ش��هرداري و خواس��تههاي شهروندان
سرنخهايي ارزشمند به مديران شهري دهد.
سومين اثر برگزيده
اثر برگزيده س��وم با عنوان «تحليل نيروي انس��اني
شهرداري تهران؛ بررسي جمعيت كاركنان شهرداري
و روابط خويشاوندي در استخدام كاركنان شهرداري
تهران» ،5ب��ا مبنا قراردادن اطالعات منتشرش��ده از
كاركنان ش��هرداري ،به تحليل روابط خويش��اوندي
ميان آنان پرداخته اس��ت .در اين اثر ،منظور از رابطه
خويش��اوندي ،رابطه خواه��ر و برادري اس��ت كه با
استخراج اطالعات افرادي كه نام خانوادگي و نام پدر
مشترك دارند به دست آمده است .شكل  ،۳فراواني

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

تعداد واحدهاي شهرداري (ش��امل شهرداريهاي
مناطق و واحدهاي تابعه) را برحس��ب درصد رابطه
خويشاوندي در بين كاركنان واحد نشان ميدهد:
شكل،۳فراوانيتعدادواحدهايشهرداريبرحسب
درصد رابطه خويشاوندي در بين كاركنان هر واحد
همانطور كه مشاهده ميشود در اكثر سازمانها بين
 ۸تا  ۲۰درصد از افراد استخدام شده داراي خواهران
يا برادراني هستند كه در مجموعه شهرداري مشغول
كارند .بهعالوه ،اين آمار در اكثر سازمانها نسبتا ثابت
و در حدود  ۱۴/۵درصد اس��ت .به بياني ديگر به نظر
ميرسد كاركرد روابط خويشاوندي در جذب نيروي
انساني در سازمانهاي زيرمجموعه شهرداري مشابه
يكديگر است و از يك الگو تبعيت ميكند.
پژوهشگر تالش ميكند در ادامه به اين سؤال پاسخ
دهد كه بي��ن دو واحد مختلف چند نف��ر با يكديگر
رابطه خويش��اوندي دارند .براي پاسخ به اين سؤال،
شبكهاي از واحدهاي مختلف در شهرداري تهران به
شرح زير ساخته شده است:
• رأس :هر رأس ي��ا نقطه ،يك واحد اس��ت و اندازه
هر رأس متناس��ب با تعداد افرادي است كه برادر يا
خواهرشان نيز در همان واحد مشغول كار هستند.
• يال (ارتباط) :ضخامت يال وصلكننده هر دو واحد،
متناسب با تعداد افراد داراي رابطه خويشاوندي ميان
اين دو واحد است .
شكل ،۴شبكهاي از تحليل اطالعات منتشرشده از
كاركنان به دست آمده
پژوهشگر برمبناي شكل  ۴نتيجه گرفته است كه بين
كاركنان  .۱مؤسسه هاديان شهر .۲ ،شركت خدمات
اداري شهر .۳ ،ش��ركت بهرهبرداري راهآهن شهري
تهران و حومه .۴ ،ش��ركت واحد اتوبوسراني تهران و
 .۵سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني تعداد روابط
خويشاوندي زياد اس��ت .با اين حال اين نكته را بايد
در نظر داش��ت كه اين نتيجهگيري بهظاهر درست،
لزوما با واقعيت انطباق ندارد و دليل آن هم ،اشكالي
در شيوه انتش��ار اطالعات محل خدمت كاركنان در
سايت شفاف است.
در حال حاضر ،ب��راي بس��ياري از افراد ش��اغل در
واحدهاي مختلف شهرداري تهران ،با توجه به اينكه
قرارداد همكاريشان توس��ط مؤسسه هاديانشهر يا
شركت خدمات اداري شهر منعقد شده است« ،محل
خدمت» بهاشتباه يكي از اين دو واحد قيد شده است.
در واقع اطالعات مربوط به محل خدمت اين كاركنان،
محل واقعي خدمت آنها را نشان نميدهد .اصالح اين
مورد در دستور كار شهرداري قرار دارد.
پژوهش��گر در انتها پيش��نهاد ميكند اول ،با انتشار
اطالعات تاريخ استخدامها ،دورههاي زماني مختلف
از نظر ميزان استخدامهاي فاميلي مورد بررسي قرار
گيرد و دوم ،مي��زان روابط خويش��اوندي به عنوان
شاخصي براي سنجش سالمت فرايند جذب نيروي
انساني مورد استفاده قرار گيرد.
ض�رورت مطالبهگ�ري پژوهش�گران،
تحليلگران و جامعه مدني براي ارتقاي دادههای
شفاف
پي��ش از برگزاري مس��ابقه ني��ز اين موض��وع قابل
پيشبيني بود كه اطالعات و دادههای منتشرش��ده
خالي از نقص و خطا نخواهد بود و شيوه ثبت و انتشار
آنها لزوما با اس��تانداردهاي انتش��ار داده همخواني
نخواهد داش��ت .با اين وجود ،همانطور كه پيشتر
اشاره شد ،يكي از اهداف برگزاري مسابقه اين بود كه
با بررسي دادههای منتشرش��ده ،نقاط ضعف و قوت
آن براي انجام تحليلهاي دادهمحور مشخص شده و
ضرورت ارتقاي كمي و كيفي دادهها آشكارتر گردد.
خوشبختانه اين هدف تا حدي توسط آثار ارسالي به

شکل  ،۱گرانترین قراردادهای شهرداری تهران

شکل  ،۲مقایسه اصلیترین دغدغههای شهروندان با تعداد پژوهشهای متناظر

شکل  ،۳فراوانی تعداد واحدهای شهرداری برحسب درصد رابطه خویشاوندی در بین کارکنان هر واحد

شکل  ،۴شبکه روابط خویشاوندی در واحدهای مختلف شهرداری تهران
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مسابقه محقق شده است .برخي موارد خطا در ورود اطالعات،
در مرحله پااليش دادهها يا حين انجام بررسيهاي بعدي توسط
خود شركتكنندگان مسابقه كشف شده است .براي مثال ،در
بخش سوم از اثر برگزيده اول كه پراكندگي سني پيمانكاران را
مورد بررسي قرار داده است ،سن يكي از پيمانكاران ،دوماه قيد
شده است .واضح اس��ت كه در اينجا ،با موردي از خطا در ورود
اطالعات روبهرو هس��تيم كه ضرورت بازبيني ديگر رديفهاي
اطالعاتي مربوط به پيمانكاران را آشكار نموده و در نظر گرفتن
تمهيداتي براي جلوگيري از تكرار خطاهاي مش��ابه را الزامي
ميكند.
نبود رويه واحد در ورود اطالعات متني ،مورد ديگري است كه
هم در اثر برگزيده اول در رابطه با موضوع قراردادها و هم در اثر
برگزيده دوم در رابطه با ثبت كليدواژههاي پژوهشها و مطالعات
مورد توجه قرار گرفته و پژوهشگران بر لزوم تعيين استانداردي
مشخص براي ورود اين اطالعات تأکید كردهاند.
در مواردي نيز اگرچه پژوهش��گر به شيوهاي صحيح ،برمبناي
دادههای منتشرشده به نتايجي دس��ت يافته است ،اما تفسير
او از نتايج پژوهش ،به دليل نق��ص در ورود اطالعات يا تعريف
نامناسب فيلدهاي اطالعاتي ،با واقعيت موجود تناسب ندارد.
در رابطه با اين موارد ،خود پژوهشگر متوجه نقصي در اطالعات
مورد اس��تفاده نش��ده ،اما اين امكان را براي كميت��ه داوري و
تيم اجراي مسابقه كه اشراف بيش��تري به زمينههاي فعاليت
شهرداري دارند فراهم كرده تا مشكالت موجود در نحوه ثبت و
انتشار دادهها را شناسايي كنند .نمونه بارز اين امر ،پيش از اين
ذيل معرفي سومين اثر برگزيده و در مورد نقش مؤسسه هاديان
شهر و شركت خدمات اداري شهر در استخدامهاي خويشاوندي
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مورد اشاره قرار گرفت.
در پايان ،ذكر اين نكته الزم است كه وجود نقص و خطا در انتشار
اطالعات يا عدم انطباق ش��يوه انتشار با اس��تانداردها ،تاحدي
اجتنابناپذير و طبيعي اس��ت؛ چراكه پروژه انتش��ار عمومي
اطالعات ،پروژهاي نوپاست و رسيدن به نقطهاي كه اطالعات،
با كمترين خطا و در مطابقت كامل با استانداردها منتشر شود
زمانبر خواهد بود.
برگزاري مسابقه تهران به روايت ش��فاف ،نشانگر عزم شهرداري
تهران براي عبور از مرحله اوليه فعلي و بهبود و ارتقاي استاندارد
انتشار دادههاست .درواقع اقداماتي چون پيادهسازي راهكارهاي
سيستمي براي اطمينان از ورود صحيح اطالعات ،تعريف رويههاي
واحد و مش��خص براي نمايهگذاري و ورود اطالع��ات ،برقراري
يكپارچگي و اتصال بين س��امانههاي مختلف شهرداري تهران و
اطمينان از سازگاري اطالعاتي بين پايگاههاي دادهاي كه موارد
اطالعاتي مشابهي را نگهداري ميكنند ،از جمله مسائلي است كه
تا پيش از اين ،ضرورت چنداني براي پيگيري آن احساس نميشد
اما در پي انتشار عمومي دادهها ،اولويت بيشتري پيدا كرده است.
اميد است با مطالبهگري پژوهشگران ،تحليلگران و جامعه مدني،
و مشاركت همكارانه ايشان ،زيرساخت آيتي شهرداري تهران و
روالهاي اجرايي مربوط به ثبت و انتشار سيستمي اطالعات به
تدريج به بلوغ الزم برسد و همانطور كه شهرداري تهران تا بدين
جا ،در شفافيتبخشي به عملكرد خود پيشگام بوده است ،در آينده
نيز الگويي براي ديگر ارگانها و نهادهاي عمومي باقي بماند.
 . 1اطالعاتی که از کارکنان شهرداری تهران روی وبسایت شفاف منتشر
شده است ،از پایگاه دادههای این سامانه فراخوانی میشود.
 .2تماس با پژوهشگر اثرbahman.ajdari@gmail.com :
 .3اطالعات منتشرشده از قراردادهای کالن شهرداری ،مربوط به نیمه
دوم س��ال  ۹۶به بعد و همزمان با ش��روع فعالیت دوره فعلی مدیریت
شهری اس��ت .با این حال در زمان انجام تحلیل ،اطالعات معدودی از
قراردادهای مربوط به پیش از این زمان نیز انتشار یافته بود .پژوهشگر،
اطالعات این قراردادها را نیز در تحلیل خود وارده کرده است اگرچه به
دلیل قلت تعداد ،غنای کافی نداشتند.
 .4تماس با پژوهشگر اثرmajidpk@gmail.com :
.5تماس با پژوهشگر اثرpourya.ts@gmail.com :
 .6ذکر این نکته الزم است که در بررس��ی آثار ارسالشده ،اگر خطا در
تحلیل به دلیل خطا یا نقصی در دادههای منتشرشده بود ،این موضوع
در داوری اثر تاثیر منفی داده نشد.
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بررسي مباني ديني شفافيت در گفتوگو با دكتر ميثم موسايي
اقتصاددان و استاد تمام دانشگاه تهران

نظامهاي ليبرالي ،شفافيت مدنظراسالم را
با قانون و درقالب قانون اجرايي ميكنند
«شفافيت» يك اصل پذيرفته ش��ده در تمامي مكاتب است اما هر
مكتب و س��اختاري بر مبناي اهداف حاصله از جهانبيني خود روي اين
موضوع تمرك��ز و مطالبه دارد .جايگاه ش��فافيت در مكتب اس�لام به
واسطه آثار ضدفساد و مبحث اخالقي و عدالتمحوري كه در ذيل آن
پديد ميآيد به شكلي متعاليتر از مكاتب ليبرالي و غربي مدنظر است.
بر همين اس��اس هم در قرآن كريم ،سيره پيامبر(ص) و اهل بيت(ع)
و همچني��ن حكومت عدل امام علي(ع) ،ش��فافيت به عن��وان يك اصل
اساسي پذيرفته شده و آگاهي مردم از تصميمات حكومتي و حتي در
درجه متعاليتر آن مشورت با مردم به عنوان يكي از حقوق شهروندي
معرفي ميشد .نامه پنجاه و دوم نهجالبالغه خطاب به مالك اشتر هم
بر حق رعايا براي آگاهي از ريز مسائل حاكميتي داللت دارد .همچنانكه
در قرآن نيز از پيامبر(ص) خواس��ته ش��ده در امور مهم و حكومتي با
مردم مش��ورت نمايد .در نظامهاي ليبرال غربي هم به واسطه آثار
مثبت شفافيت در شكلگيري نظارت و مبارزه با فساد و رشد و توسعه
آيا موضوع شفافيت امري برخاسته از دين
است و در اسالم بر اين رويكرد تأكيد شده
است؟ چه مصاديقي از اين بحث در قرآن يا
نهجالبالغه ميتوان بيان كرد؟
از ديدگاه ديني ما بحث ش��فافيت را دو جا به صورت
برجس��ته داريم؛ يكي در نامه حض��رت علي به مالك
اش��تر كه نامه پنجاه و دوم نهجالبالغه اس��ت .در اين
نامه مفصل يكي از نكاتي كه حضرت علي(ع) خطاب
به مالك بر آن تأكيد دارند ،اين اس��ت ك��ه رعايا و به
زبان امروزي آن شهروندان بايد در جريان ريز مسائل
حاكميت ق��رار بگيرند .به جز مس��ائل خاص امنيتي
كه در هم��ه دنيا هم پذيرفته ش��ده اس��ت ،حضرت
اطالع از مابقي مس��ائل را حق مردم ميداند كه بايد

اقتصادي بر شفافيت تأكيد دارند و اين ش��فافيت را در قالب قوانيني
چون جريان آزاد اطالعات يا جريانهاي مطالبهگري اجرايي ميكنند.
در جامعهاي كه ش��فافيت وجود داشته باش��د و مردم از جريان امور
اطالع داشته باشند ،فساد و رانت شكل نميگيرد و وقتي افراد و مديران
جامعه خود را در اتاق شيشهاي بدانند ،اطمينان دارند باید بابت تبعات
تصميماتشان به مردم و جامعه پاسخگو باشند و همين مسئله هم موجب
ميشود تا حسابشدهتر عمل كنند .همچنين وجود شفافيت نظارت
را بيشتر و بهتر ميكند و افزايش نظارت مانع شكلگيري و گسترش
فساد و رانت ميشود .اگر در جامعهاي فس��اد شكل گرفت ،يعني پاي
شفافيت در آن جامعه ميلنگد و اين عدم شفافيت با روح اسالم و سيره
اهل بيت(ع) تضاد دارد .ش��فافيت در اس�لام و حكوم��ت امام علي(ع)
و تفاوت ش��فافيت در مكتب اس�لام و مكاتب ليبرالي غربي موضوعي
اس��ت كه براي بررس��ي آن س��راغ دكتر ميثم موس��ايي اقتصاددان
و اس��تاد تمام دانش��گاه تهران رفته و ب��ا وي به گفتوگو نشس��تهايم.

از تصميمات و پيامدهايش مطلع باشند و به يك معنا
بايد مشاركت آنها در همراهي با برنامههاي دولت جلب
ش��ود .حضرت خطاب به مالك ميگويند :بايد دنبال
كسب رضايت عامه باشيد و نبايد تنها به دنبال كسب
رضايت يك گروه خاص باشيد .در قرآن هم يكي دو جا
به پيامبر(ص) امر شده مشورت كند.
«و امرهم ش��ورا بينه��م» ،اينجا هم «ام��ر» دقيقاً به
معناي تصميم��ات حكومتي و دولتي اس��ت و بر اين
نكته تأكيد دارد كه در امري كه مربوط به مردم است و
سود و ضرر و پيامدهاي آن تصميم به آنها باز ميگردد،
پيامبر(ص) با مردم مشورت كند« .شورا» در اينجا اسم
مصدر به كار رفته و به نوعي حصر را هم ميرس��اند و
نشان ميدهد كه بعضي امور را بدون مشورت با مردم

نميتوان انجام داد .مشورت كردن مستلزم اين است
كه مردم در جريان تصميمات قرار بگيرند و عالوه بر
اين بايد در تصميمس��ازي هم نقش داش��ته باشند و
عالوه بر آن بايد نظارت هم داشته باشند.
آيا بحث شفافيت و مشورت كردن در سيره
اهل بيت(ع) هم ديده ميشود؟
بله سيره ائمه(ع) و پيامبر(ص) هم اين نبود كه مسائل
را مخفي نگه دارند ،مگر مس��ائل امنيتي و نظامي كه
آن هم طبيعي پذيرفته شده اس��ت .در بقيه امور اما
اين حق مردم اس��ت .بر اس��اس نامه حضرت امير به
مالك اشتر و آيه و امرهم شورا بينهم يا آيه «و شاورهم
في االمر» كه فعل امر اس��ت و داللت بر طلب و گاهي
وجوب دارد ،در واقع پيامبر(ص) موظف بوده در امور
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با مردم مشورت كند.
با اشاره به آيات قرآن معتقديد خداوند پيامبر(ص)
را موظف كرده بود تا با مردم مش�ورت كند .آيا اين
مشورت با اصحاب در امور مهم و حكومتي مصداق
هم دارد؟
بهترين مصداق در اين مورد نيز جنگ احد است كه پيامبر(ص)
با اصحاب مشورت كرد و با وجودي كه نظر خودش چيز ديگري
بود برخالف نظر خودش عمل كرد .پس اين يك اصل اس��ت و
وقتي به پيامبر(ص) امر شده با مردم مشورت كند ،تكليف بقيه
از ديدگاه ديني روشن است.
تفاوت اسلام با مكات�ب غربي در بحث ش�فافيت
چيست؟
از نظر مش��ورت و ارائه اطالع��ات به مردم ،بي��ن نظامهاي آزاد
كه معتقدند بايد حق دسترس��ي به اطالعات ب��راي همه وجود
داشته باشد ،تفاوتي نيست و حتي اينجا باالتر از حق دسترسي
به اطالعات امر ش��ده تا با مردم مش��ورت كنيد ،يعني فقط در
جريان تصميمات دولت ق��رار گرفتن كفاي��ت نميكند و بايد
مردم در تصميمسازي مشاركت داشته باشند .معناي مشورت
آگاهي دادن همراه با مشاركت و يك پله از شفافيت باالتر است،
یعنی شورا هر تصميمی گرفت بايد حاكم باشد ولو برخالف نظر
دولت باشد ،كما اينكه پيامبر(ص) هم در همه جنگها مشورت
ميكردند و همه اصحاب نظر ميدادند .خلفاي بعد از پيامبر(ص)
هم با گروه صاحبنظر و نخبه مشورت ميكردند.
وقتي شفافيت وجود داشته باشد دولت هر كاري نميتواند بكند
و با اعتراض عمومي مواجه ميش��ود .مفهوم شفافيت اين است
كه دولت هر كاري ميكن��د به اطالع مردم برس��اند ،حتي اگر
كاري ظالمانه باشد و اينطوري يك رفع تكليف ميشود ولي در
اس�لام به موضوعي باالتر از اين توجه شده است ،بدين معنا كه
مصالح و منافع عمومي بايد در تصميمات لحاظ شود و بر آن مبنا
ميشود گفت شفافيت عالوه بر جلوگيري از تصميمات نادرست
و غيربهينه و فساد ،زمينه اوليه براي مشاركت است به خصوص
اگر با دستورات ديگر هم همراه شود.
در نهجالبالغ�ه امام علي(ع) مباحث گس�تردهاي
پيرام�ون حقوق متقابل م�ردم و حاكم�ان در برابر
يكديگر دارند .آيا ميتوانيم بحث ش�فافيت را هم
در ذيل اين حقوق متقابل قرار دهيم ،بدين معنا كه
ش�فافيت و آگاهي مردم از تصميم�ات حاكميت به
نوعي حق شهروندي آنان محسوب ميشود؟
هم دولت و هم ملت نسبت به هم حقوقي دارند .در نامه حضرت
علي(ع) به مالك هم آمده كه «ش��هروندان حقي بر والي و والي
حقي بر شهروندان دارد» يا اينكه خداوند به پيامبر(ص) ميگويد
بر شما امر شده كه با مردم مش��ورت كنيد .اگر پيامبر(ص) بايد
مشورت كند ،يكي از پايههاي مش��روعيت حكومتهاي عرفي
اين اس��ت كه بدون رعايت مصالح مردم نميتوانند در امورشان
دخالت كنند و در نتيجه هر كار عمدهاي كه ميخواهند بكنند،
بايد رضايت مردم به نوعي رعايت شود .ش��فافيت در واقع يك
وظيفه و تعهد متقابل با رعايت مصالح ت��ك تك افراد و جامعه
است و چون ممكن اس��ت بين منافع افراد و جامعه تضاد وجود
داش��ته باش��د ،نظر اكثريت ارجحي��ت دارد .در همان ماجراي
جنگ احد هم پيامبر(ص) بر اس��اس نظر اكثري��ت عمل كرد
و نظر خودش را چ��ون در اقليت قرار ميگرف��ت مبناي عمل و
تصميمگيري قرار نداد.
اين يك راهحل معقول اس��ت و قطعا رأي اكثريت بر رأي اقليت
ترجيح دارد .اگر رأي اقليت را بر رأي اكثريت ترجيح دهیم ،اين
پذيرش ديكتاتوري است .حضرت علي(ع) ميفرمايد :كسي كه
در رأي خود استبداد داشته باشد و مشورت نكند ،هالك ميشود.
اين برخالف حقوق اوليه انساني است.
چرا مشورت نكردن و فقدان شفافيت در حكومت
برخالف حقوق اوليه انساني است؟
دليلش اين است كه اين زمين براي همه مردم خلق شده و همه
حق بهرهبرداري دارند و دولت براي دخالت در اموري كه مربوط
به همه است نميتواند حقوق شهروندان را ناديده بگيرد .جنگل،
آب ،زمين و همه منابع براي همه اس��ت .پ��س از نظر ديني ما
نميتوانيم حقوق ش��هروندان را ناديده بگيریم .اين صراحتاً در
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نهجالبالغه هم هست.
در اين نظر هيچ ترديدي نيست .يك نظريه ديگر هم
وجود دارد كه شاذتر و در طول تاريخ از آن سوءاستفاده
زيادي هم شده است .بر اس��اس اين نظريه حاكميت
مش��روعيت خود را از مردم نميگيرد و به يك جاي
ديگري وصل اس��ت كه مردم از آن بياطالع هستند.
با چنين اس��تداللي آنها هر كار خالفي را هم توجيه
ميكردند در حالي كه حقوق اوليه كه جزو بديهيات
اس��ت در طول تاريخ با پذيرش اين نظريه زير سؤال
رفته اس��ت .اين حق به عنوان ي��ك واجب مقدمهاي
قابل اثبات است.
چگونه؟
وقتي مش��ورت ب��ا م��ردم واج��ب اس��ت ،يعني در
تصميمس��ازي ،نظارت ،اجرا و ارزياب��ي در همه اينها
مردم نظر دارند .يكي از وجهههاي امر به معروف و نهي
از منكر همين است .اينكه طبق همين امر به معروف
افراد عادي ميتوانند پادشاه را نصيحت كنند .خب اگر
همه چيزش مخفي باش��د بر چه اساس او را نصيحت
كنند .دولتها بايد تصميماتش��ان را به اطالع عموم
برس��انند .يكي از كاركردهاي نماز جمعه در گذشته
همين بود .اينكه دولت در پايان هر هفته عموم مردم
را در جريان كارهايي كه انجام داده اس��ت ،قرار دهد.
امام جماعت در تمدن اسالمي جانشين پيامبر(ص)
بوده و مهمترين وظيفهاش هم همين بوده كه درباره
تصميمات حاكميت به مردم اطالعرساني كند و نظر
آنان را درباره اين اقدامات جويا شود .در نتيجه مردم
هم با آگاهيای ك��ه پيدا ميكنن��د ميتوانند از حق
خودشان كه نظارت است اس��تفاده و امر به معروف و
نهي از منكر كنند .يك��ي از معاني نصيحت هم همين
است .حقوقي كه حضرت علي(ع) براي شهروندان قائل
اس��ت همين حق نصيحت بر ملوك يا حاكم است اما
اگر يك فرد يا يك گروه يا تشكيالت با استبداد به رأي
رفتار كند ،اين برخالف حقوق انساني است.
بنابراي�ن ش�ما معتقدي�د يك�ي از
زيرس�اختهاي برق�راري واج�ب امر به
معروف و نهي از منكر همين بحث شفافيت
و حت�ي در درج�ه متعاليتر آن مش�ورت
است.
بله ،علتش هم اين اس��ت كه تمام مناس��بات انسان
در قرآن و در دين بر مبناي حقوق تعيين ش��ده است
و هر جا ك��ه حقوق نباش��د چيزي غي��ر از زور وجود
ندارد .هيچ چيز اين خأل را پر نميكند و مناس��بات،
مناس��باتي يكطرفه ميش��ود ،بنابراين طبق مدل
حكومت حضرت علي(ع) و نامه نهجالبالغه شهروندان
همانطور كه تكليف دارند ،حقوقي هم دارند و وظايف
و حقوق متقابل براي شهروند و والي تعريف شده است.
اين تكليف فقط نسبت به شهروندان به حكمت نيست
و حقوق و تكاليف نس��بت به ش��هروندان به يكديگر،
شهروندان با طبيعت و نس��بت به خداوند هم تعريف
شده است ،حتي خداوند براي بندگانش حقوق قائل
است.
خداوند ميگويد براي ش��ما حجت تمام كردم ،كما
اينكه در قرآن نيز اين اس��ت كه بن��دگان خداوند را
مورد مهاجرت قرار ميدهند و خداوند برايشان دليل
ميآورد ،اين نش��ان ميدهد حتي فردي كه محاكمه
ميشود ،حقي دارد و لو اينكه مجرم باشد.
اگر كوچكتري��ن بياحترامي حتي به مجرم بش��ود
بايد فردي كه اين بياحترام��ي را انجام داده قصاص
ش��ود ،حتي مجرمها هم حقي دارند .متأس��فانه اين
حقوق اجتماعي كه جزئي از حقوق متقابل بين افراد
در جامعه اس��ت ،در جوامع اسالمي خيلي كم رعايت
ميشود .ممكن است در مس��ائل خصوصي حقوق را
رعايت كنيم اما در مسائل اجتماعي خيلي كم حقوق
رعايت ميش��ود و اين اش��كالي اساس��ي است كه به

ضعف روحيه جمعي بازميگردد و بايد تقويت ش��ود
اما متأسفانه به شدت تضعيف ش��ده و منفعتطلبي
صرف ،فزونطلبي حرص و طمع جايگزين آن ش��ده
است .حكومت هم مثل بقيه افراد ميتواند فزونطلبي
و انحصار داشته باشد و از آنجا كه امكانات هم در اختيار
دارد ،اينجا شفافيت بسيار تعيينكننده است.
در توصيهه�اي دين�ي پيرام�ون موضوع
شفافيت هيچ استثنايي وجود ندارد؟
شايد فقط يك استثنا بشود گفت در مسائل ديني در

رعايت نميشود كه اين برخالف رعايت حق انسانيت و
مصلحت است .بين اين نوع شفافيت و افشاگري و آنچه
در غرب است ،فرق وجود دارد .اسالم اجازه نميدهد تا
همه چيزهاي خصوصي افراد افشا شود اما متأسفانه در
جامعه ما نه فقط براي مسئوالن بلكه براي افراد عادي
هم اين مس��ئله خيلي عادي مطرح ميشود .اين مرز
بسيار مهمي است كه به كرامت و ارزشمندي انساني
برميگردد .خداوند در قرآن ميفرمايد« :ما بنيآدم را
با ارزش آفريديم».

بحث شفافيت وجود دارد كه اين بازميگردد به كرامت
انسانها ،به طور مثال ،ش��فافيت در مسائل شخصي
افراد كه دين اين مسئله را به راحتي قبول نميكند.
به ط�ور مصداقي مح�دوده اين مس�ائل
شخصي چيست؟
مث ً
ال اگر كس��ي گناه اخالقي كه بي��ن خودش و خدا
هست را مرتكب شده باش��د ،دليل بر شفافيت وجود
ندارد و كس��ي حق ندارد آن را افش��ا كن��د .اين كار
بياخالقي اس��ت و گناهاني كه خداوند ميبخش��د و
اموري را كه مربوط به رابطه فرد با خداس��ت ما حق
داريم دربارهاش تجس��س و افش��اگري داشته باشيم
اما فكر ميكنيم كه بايد اين را در جامعه مطرح كنيم
و اسم اين را افش��اگري ميگذاريم ،در حالي كه هيچ
منفعت اجتماعي هم ندارد.
به نظر ميرس�د بين حريم خصوصي يك
فرد عادي با حري�م خصوصي يك چهره و
سياستمدار و مس�ئول تفاوتهايي وجود
داشته باشد .در دنياي غرب هم بحثهاي
مرتبط با افشاگري عليه اين گونه چهرهها
وجود دارد .مرز بين شفافيت و افشاگري و
مسائل اخالقي پيرامون آن چيست؟
در دنياي غرب ه��م اين موارد را دارن��د ،البته اين دو
تا نظر وج��ود دارد؛ يكي اينكه آيا اف��رادي كه حاكم
هستند ،اين مسائل را جزو حريم خصوصيشان است
يا نه؟ اسالم بحث را به عنوان حريم خصوصي مطرح
نميكند بلك��ه ميگويد آنچه رابطه فرد با خداس��ت.
اين تعريف دقيقتري اس��ت تا حريم خصوصي ،زيرا
آن حريم خصوصي كه تعريف ميش��ود مسئله بسيار
لغزنده و مغشوش است ،به اين معنا كه حدود و ثغور
آن مورد اختالف است اما رابطه فرد با خداوند چيزي
نيس��ت كه مورد اختالف باش��د .حضرت علي(ع) به
مالك ميفرمايند« :شب برو براي بازرسي و ببين چه
كس��اني فقير و گرفتارند اما اگر كسي را ديدي كه در
شب مرتكب گناهي شده مبادا فردا عليه او افشاگري
كني چه بس��ا بعد از اينكه تو او را ديدهاي توبه كرده
باشد» اما متأس��فانه در جامعه ما اين مسئله چندان

اسالم بدون قبول حق انس��انيت نميتواند معنا پيدا
كند و ما حق انس��انيت را داريم كه فراتر از دين است
چراكه دين آن را پذيرفته اس��ت .طبق دين اس�لام،
كافر هم از حقوق انس��اني برخوردار است ،همانگونه
كه خداوند نعمتهايش را به او هم ميدهد ،بنابراين
كرامت انسان در رابطه با امر به معروف و نهي از منكر
مس��ئله مهمي اس��ت اما گاهي همه اينه��ا به عنوان
شفافيت به سخره گرفته ميشود.
اما در غرب گزارشه�اي تحقيقي يكي از
مهمترين گزارشهايي است كه با افشاگري
همراه اس�ت و هر س�ال جايزه پوليترز به
چني�ن گزارشهاي�ي تعلق ميگي�رد .در
اسلام چه چيزهايي مش�مول افشاگري
ميشود؟
در غرب اگر كسي خس��اراتي را افشا كند ،ميگويند
بايد به او جايزه بدهيم .اين درباره مس��ائل اقتصادي
و چيزهايي كه به مردم مربوط ميش��ود ،میباش��د.
امام علي(ع) هم وقتي ش��نيدند والي ايشان در اهواز
مرتكب خطايي شده و از بيتالمال سوءاستفاده كرده
است ،دس��تور دادند كه اين فرد را به بدترين وضع در
حضور مردم مجازات كنند و نگفتند مصلحت نيست
چراكه اين موضوع مربوط به حقوق عمومي بود .امام
از حق خودشان ميتوانستند بگذرند اما از حق عموم
نميتوانس��تند بگذرند .آنجايي كه حقالناس مطرح
ميشود نميتوان با اغماض رفتار كرد .به نظر من تمام
مسائل حكومتي در زمره حقالناس محسوب ميشود
و بدون مش��ورت با مردم و بدون اجازه م��ردم رفتار
كردن ،برخالف اصول اوليه مورد تأكيد اس�لام است،
به طور مثال اگر كسي نسبت به طبيعت مرتكب جرم
شود اين را ميتوان افش��ا كرد زيرا طبيعت متعلق به
همه است .اگر كسي به همسايهاش ظلم كرد ميتوانيم
اين را افش��ا كنيم .جايي كه حقالناس وجود داشته
باشد و حق مردم ضايع ش��ود ميتوان افشاگري كرد
و اين افشاگري از نظر اس�لام مجاز است اما مسائلي
كه مربوط به ارتباط شخصي فرد با خداست ،مشمول
افشاگري نميشود.
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اسالم در حوزه اقتصادي هم در قالب قوانين فقهي
و حقوقي خود بر بحث شفافيت تأكيد دارد .ميشود
به مصاديقي از اين قوانين اشاره كنيد؟
اسالم حق مالكيت را به رسميت شمرده است ،بنابراين نميتوان
در اموالي كه همه سهيم هستيم بدون اجازه مردم دخالت كرد.
بخش ديگر شفافيت هم در كل معامالت اس��ت .بر اين اساس
در اس�لام براي يك معامله ساده مثل اینکه ش��ما ميخواهيد
يك كيل��و پرتقال بخري��د ،بايد نوع جنس ،ع��ددش ،مقدارش
و ويژگيهاي ظاهرياش همه اينها مش��خص باش��د .ش��رايط
پرداخت پول بايد مشخص باشد و مشخص نبودن بعضي از اين
مسائل معامله را باطل ميكند و برخي ديگر حرام است .معامله
باطل معاملهاي اس��ت كه حقوق طرفين معلوم نيست .وقتي از
مبادله صحبت ميكنيم ،تمام روابط انس��اني شامل اين مبادله
ميش��ود ،به طور مثال عقد ازدواج نوعي عقد و نوعي مبادله در
اسالم است تا خريد و فروش تا صلح و قرض ،در تمام اينها بايد
مسائل مشخص و روشن باش��د .اينكه گفته ميشود بنويسيد،
شاهد بگيريد ،همه اينها براي مشخص و روشن شدن ابعاد مبادله
اس��ت .هر كدام از ابعاد مبادله اگر مشخص نباشد ،حق فسخ به
وجود ميآيد .كسي كه ميخواهد مبادله كند بايد فردي عاقل
و بالغ باش��د .با كودك نميتوان معامله كرد .كسي كه مصلحت
خود را تشخيص نميدهد يا سفيه اس��ت نه فقط نميتواند در
مال ديگران تصرف كند ،حتي تصرف در مال خودش هم مشكل
دارد ،به طور مثال ميگويند در معامله تدليس نكنيد .تدليس
يعني در معامله چيزي را بيشتر از آنچه هست نشان بدهيم و اين
يعني عدمشفافيت و معامله باطل ميشود .اگر كسي ميخواهد
ازدواج بكند همه ش��رايط بايد مش��خص باش��د ،اگر شرايط را
مش��خص نكنند اينگونه نيس��ت كه حقي براي كسي مشخص
وجود نداشته باشد ،مث ً
ال اگر شخصي خانمي را عقد كند بدون
اينكه مهرش مشخص باشد ،اينگونه نيست كه اين خانم مهري
نداشته باشد ،بنابراين حتي اگر چيزي مشخص نباشد اين حق
ضايع شدني نيست و نميتواند مناسبات ما باهم بر مبناي رابطه
ظالمانه باشد .هيچ ظلمي باالتر از اين نيست كه كسي كه صاحب
قدرت و ثروت است براي ديگران حق قائل نباشد و در خودش
استبداد داشته باشد .اين همان چيزي است كه حضرت علي(ع)
فرمودند :كسي كه استبداد به رأي داشته باشد ،هالك ميشود
و كسي كه مشورت بكند ،نجات مييابد.
طبق صحبتهاي ش�ما حت�ي در مس�ائل خردي
همچون خريد يك كيلو پرتقال بايد شفافيت وجود
داش�ته باش�د و هيچ غش�ي در آن وجود نداشته
باشد و توضيح داده ش�ود و جنس را ببينيم ،وزن و
مشخصات آن بايد معلوم باشد تا به بحثهاي كالني
همچون حكومتداري برسيم.
بله ،در هر قسمتي كه شفافيت نباشد ،حق فسخ براي طرف كه
ضرر كرده ثابت ميش��ود .در فقه به اين ميگويند خيار عيب،
يعني فس��خ معاملهاي كه در آن عيبي وجود داش��ته باشد .به
اين معنا كه ممكن اس��ت معامله صورت بگيرد و شما چيزي را
به كسي بفروشيد كه استاندارد نباشد .ش��ما بايد اين تفاوت را
بپردازيد يا اين امكان هم وجود دارد كه معامله را فس��خ كنيم،
به طور مثال طبق قانون اس�لام وقتي ش��ما يك گوسفندي را
ميخريد ،بايد سالم باشد و اگر سالم نباشد تا مدتزمان معيني
ميتوان اين معامله را فس��خ كرد ،بنابراين اصل شفافيت است
و كسي كه عدمشفافيت را متقبل ميش��ود ،بايد جريمه شود.
جريمه چيست؟ اينكه حق فسخ معامله را دارد ،اگر باعث ضرر
هم بشود بايد ضرر را جبران كند.
اين همه تأكيدي كه اسالم بر بحث شفافيت داشته
كه از ش�فافيت در خري�د و فروش ي�ك كيلو ميوه
شروع ميشود و در حوزههاي باالتر و عموميتري
چون حكومت براين موضوع تأكيد بيشتر ميشود
براي چيست؟
ش��فافيت در غرب تنها به خاطر بحث ضدفساد بودن آن است
اما در اسالم هم مسئله ضدفساد بودن آن مهم است و هم براي
اجراي عدالت است كه شفافيت اين همه اهميت پيدا ميكند.
در اينجا هم بحث اخالقي و هم بحث حقوقي مطرح است .نكته
سومي كه هم در دنياي غرب و نظامهاي ليبرالي و هم در ساختار
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و نظام اسالمي مشترك اس��ت ،بحث نقش شفافيت
در رشد و توسعه اقتصادي اس��ت .وقتي در مبادالت
شفافيت وجود داشته باش��د ،يعني در توليد ،توزيع و
در مصرف كاالهايي كه اس��تفاده ميكنيم ،كاالهايي
همچون آموزش ،بهداش��ت و امنيت وقتي شفافيت
وجود داشته باشد ،س��اختار بازار حالت رقابت كامل
ميشود.
يكي از مزاياي رعايت ش��فافيت چه در دنياي غرب و
چه در اسالم جلوگيري از فساد اس��ت .عالوه بر اينها
برقراري شفافيت نظارت را راحت ميكند و اين نظارت
بهتر و راحتتر به ش��كلي جديتر از فساد جلوگيري
ميكند .در فضاي ش��فاف ترس ايجاد ميشود و فرد
ميداند كه اگر بخواهد فسادي انجام دهد ،نميتواند
آن را پنه��ان كند و اين برايش هزين��ه دارد ،بنابراين
افراد سعي ميكنند تخلفي انجام ندهند ،چون حس
ميكنند هر كاري كه بكنند تحت نظر هستند .درست
مانند اينكه فرد احساس كند در تمام مكانها و زمانها
از وي فيلمبرداري ميشود .شفاف بودن در واقع مانند
اين ميماند كه ما مديران را در اتاق شيشهاي بگذاريم
و همه دارند ميبينند كه اي��ن افراد چه كار ميكنند،
امضاهايشان و تصميمهايشان را ميبينند و اين جزو
حق مردم اس��ت .اگر ما ش��فافيت را نپذيريم ،باعث
ميشود تا انحصار در جامعه شكل بگيرد.
بازار رقابت كاملي كه در س�ايه ش�فافيت
پدي�د ميآيد چ�ه مزاياي�ي دارد كه همه
ساختارها و نظامها به دنبال آن هستند؟
در س��اختار بازار رقابت كامل دسترسي به اطالعات
ارزان ميشود .فروشنده موظف است اشكال كااليش
را بگويد و اگر اين كار را انجام ندهد جريمه ميشود.
پزش��كي كه ميخواهد دارويي را ب��راي بيمار تجويز
كند ،بايد بگويد چه عوارضي دارد .اگر اين كار را نكند،
برايش مسئوليت اجتماعي دارد .وقتي شفافيت باشد،
حداقل فايدهاش اين است كه ساختار بازارها رقابتي
ميشود .ساختار رقابتي ساختاري است كه اوالً هزينه
معامله پايين ميآيد .دوم اينكه اطالعات در باالترين
سطح توزيع ميش��ود .ويژگي س��وم بازار رقابتي كه
خيلي هم مهم است ،اين اس��ت كه در آن عدم تقارن
اطالعاتي پي��ش نميآيد ،يعني اطالع��ات خريدار و
فروشنده روشن است و مبهم نيست .اگر اين اطالعات

مبهم باش��د خريدار ميتواند آن را فسخ كند .نتيجه
همه اينها هم ميشود رعايت عدالت.
در يك ب��ازار رقابت كامل انحصار ش��كل نميگيرد و
معموالً شفافيت وجود دارد .در اين فضا كارايي حداكثر
ميشود .هزينه مبادله پايين ميآيد و كاال ارزانتر به
دس��ت مصرف كننده ميرس��د .رفاه جامعه حداكثر
ميشود و به جاي آنكه افراد و گروههاي خاص رضايت
داشته باشد ،رضايت عامه افزايش مييابد و اين موجب
ميش��ود تا س��رمايه اجتماعي افزايش پيدا كند .در
چنين شرايطي اگر افراد شفاف نباشند ،بابت اين عدم
شفافيت هزينه ميپردازند و اين هزينه ميتواند اعم
از هزينههاي مادي و معنوي باشد .اگر شفافيت وجود
داشته باش��د عالوه بر اينكه فشار از بين ميرود ،تمام
فعاليتهاي ما فعاليتهاي مولد خواهد بود.
اج�ازه دهيد ب�ه ش�رايط كنون�ي جامعه
خودم�ان بازگردي�م .از نگاه ش�ما فضاي
حاكم بر اقتصاد ما چقدر شفاف است ؟
يكي از داليل��ي كه در ح��ال حاض��ر رانتخواري و
س��فتهبازي ۹۰درصد اقتصاد ما را در دس��ت گرفته،
همين عدم شفافيت است.
تبعات اي�ن فقدان ش�فافيت ب�راي نظام
اقتصادي ما چه بوده است؟
در اين شرايط نميتوان متوجه شد كه فرد پولهاي
كالني را از چه حس��ابي به چه حسابي منتقل كرده و
در نتيجه اين ش��رايط بهش��تي را براي كساني ايجاد
كرده كه ميخواهند فس��اد بكنند .در نظام اقتصادي
غيرش��فاف ،هيچ كس نميپرس��د از كجا آوردهاي؟
در حالي كه در دنياي غرب براي همه اينها محاس��به
وجود دارد و از فرد سؤال ميشود كه از كجا آوردهاي؟
و اينگونه نيس��ت كه ف��ردي بتواند با ي��ك تراكنش
چندميليارد پول را از حسابي به حساب ديگر منتقل
كند .در حالي كه بر اس��اس آموزههاي اس�لامي اين
مسائل بايد براي ما بيشتر از غرب مهم باشد .همچنان
كه حضرت علي(ع) فرمودهاند« :هيچ ثروتي انباشته
نميشود ،مگر آنكه حق كسي ضايع شده باشد».
حقيقتاً هم همين طور است .منابع كره زمين محدود
است و اگر كس��ي بيش��تر از حقش بردارد به ديگران
كمتر ميرسد ،مث ً
ال در حال حاضر امريكاييها ميزان
مصرفشان از انرژي 10برابر ساير كشورهاي دنياست.

اگر همه دنيا بخواهند مانند امريكاييها مصرف انرژي
داشته باش��ند ،پنج برابر كره زمين انرژي هم كفايت
نميكند.
يكي از داليل كم بودن درآمدهاي مالياتي ما ،فساد و
عدم شفافيت است .اگر شفافيت مالياتي وجود داشته
باشد همه مالياتش��ان را ميدهند و اين جزو حقوق
جامعه است كه بايد ماليات پرداخت شود .وقتي معلوم
نيست كسي چقدر پول دارد و اين پول را از كجا آورده،
عدم ش��فافيت به وجود ميآيد و فرار مالياتي ش��كل
ميگيرد ،به طور مثال كس��ي كه وزير بود و تا ديروز
چيزي نداشته و امروز ميبينيم كه صاحب همه چيز
است .بايد يك نفر از او سؤال كند كه اين همه ثروت را
از كجا آوردهاي؟ يارانههایی كه ما ميپردازيم ،وقتي
كه فساد باشد به جاي اينكه به جامعه هدف برسد ،به
جاي ديگر اصابت ميكند! چون ش��فاف نيست يعني
هم ماليات و هم يارانه كه دو ابزار مهم سياست مالي
هستند نميتوانند درست عمل كنند و كارايي اقتصاد
هم زير سؤال ميرود .نتيجه ناكارآمدي دولت و عدم
شفافيت ،فساد اس��ت .وقتي ش��فافيت نباشد دولت
ميتواند فردي ناسالم را به عنوان رئيس يك سازماني
بگذارد اما وقتي ش��فافيت وجود داشته باشد ،دولت
هم ناگزير ميش��ود بهترين فرد را به عنوان رئيس و
مدير براي سازمانها نهادها و جاهاي مختلف انتخاب
كند ،چون ميداند بابت انتخاب نادرس��ت زير سؤال
ميرود .عدم شفافيتها باعث ميشود تا فعاليتهاي
زيرزميني گس��ترش پيدا كند .يكي از مصاديق فساد
همین فعاليته��اي زيرزميني اس��ت .قاچاق نتيجه
فساد و عدم شفافيت است ،در يك كالم عدم شفافيت
موجب ميشود تا تخصيص بهينه به هم بخورد ،يعني
توسعه و رشد اقتصادي به وجود نيايد و امنيت جامعه
هم به هم بخورد ،زيرا وقتي در جامعه فساد باشد مردم
احساس امنيت نميكنند .فس��اد بر اثر عدم شفافيت
ايجاد ميشود ،در چنين جامعهاي تكليف افراد روشن
نيست و اعتماد اجتماعي به شدت پايين ميآيد.
وقتي در معامالت افراد مطمئن نيس��تند كه سرشان
كاله رفته يا نه اين اعتماد پايين ميآيد .وقتي ش��ما
يك بسته بيسكوئيت ميخريد و نميدانيد در داخل
آن از چه روغني استفاده شده ،اين اعتماد اجتماعي را
پايين ميآورد و نشانه عدمشفافيت است .وقتي يك

بانك ورشكسته ميش��ود ،تنها يك بانك ورشكسته نشده بلكه
اعتماد مردم به تمام بانكها و نظام بانكي كشور زير سؤال رفته
است ،بنابراين ما نميتوانيم سرمايه اجتماعي و مشاركت افراد را
ناديده بگيريم و فساد و روابط مفسدهآميز باعث از بين رفتن كل
سرمايه اجتماعي در جامعه ميشود .از سوي ديگر جرائم بزرگ
در حوزه فساد شكل ميگيرد.
طي سالهاي اخير شاهد شكلگيري اختالسهاي
بزرگ اقتص�ادي بودهاي�م؛ اختالسهايي كه بخش
زيادي از س�رمايه ملي را از بي�ن بردهاند و عالوه بر
سرمايههاي مادي بر سرمايههاي اجتماعي جامعه
هم تأثير منفي داشته و اعتماد عمومي را خدشهدار
كردهاند .اي�ن اختالسها هم بر اثر عدم ش�فافيت
بهوجود آمدهاند؟
بله دقيقاً ،اينها همه مصداق اختالل در نظام اقتصادي اس��ت،
يعني در واقع اين افراد فعاليت��ي انجام دادهاند كه كاركرد نظام
اقتص��ادي را مختل كردهاند .وقتي فس��اد در چنين س��طحي
وجود داشته باشد ،تمركز ثروت در دس��ت عدهاي محدود در
مقابل اكثريتي ندار و گرس��نه و فقيرتر ش��كل ميگيرد .اولين
گام براي مبارزه با اين فساد هم همين شفافيت است كه الزمه
آن اين است كه افرادي كه در رأس كار قرار ميگيرند و رياست
و مديريت سازمانها و نهادها و بخشهاي مختلف را در دست
دارند ،شفافيت الزم را داشته باشند ،به اين مفهوم كه حريمهايي
كه در جاهاي ديگر وجود دارد و براي افرادي كه حاكم نيستند
نياز به اطالعرساني درباره آنها نيست ،در اينجا بايد افشا شود.
يكي از اين موارد اموال ،معامالت و فعاليت اقتصادي افراد است.
شايد براي افرادي كه مس��ئوليتي ندارند ،نيازي نباشد چنين
مسائلي افشا شود اما براي كسي كه مس��ئوليتي را ميپذيرد،
جزو مس��ائل خصوصي او به حس��اب نميآيد ،زي��را وقتي فرد
مس��ئوليتی را ميپذيرد و در جايگاهي قرار دارد كه ميتواند از
اين مسئوليتش سوءاس��تفاده بكند ،چنين مواردي مربوط به
خودش نيست و جنبه عمومي پيدا ميكند .اگر شفافيت باشد،
امكان نظارت همگاني فراهم ميشود .امكان نظارت بر مصرف،
توليد و توزيع ش��كل ميگيرد .عالوه بر اينه��ا اخالق حرفهاي
گس��ترش پيدا ميكند ،چراكه وقتي ش��فافيت وجود داش��ته
باشد ،افراد ميدانند يك مسئول چه كار ميكند و همين مسئله
موجب ميشود كه او اخالق حرفهاي را بيشتر رعايت كند.
شفافيت موجب ميش��ود در اس��تخدام افراد براي پستهاي
گوناگون به مس��ائل شايستهساالري توجه بيش��تريشود اما
عدم شفافيت باعث ميشود افراد ناصالح سر كار بيايند و آمدن
افراد ناصالح بر سر مسئوليتهاي مختلف موجب ميشود تا به
فساد دامن زده شود و ناكارآمدي ش��كل بگيرد و جامعه دچار
اختالل ميش��ود .جامعه براي وجود چنين افرادي هزينههاي
بسيار س��نگيني را پرداخت خواهد كرد ،بر اين اساس در غرب
ميگويند حق دسترسي آزاد به اطالعات براي همه بايد وجود
داشته باشد.
سازمان ملل هم ميگويد اگر عدم شفافيت وجود داشته باشد،
باعث شكلگيري فس��اد ميشود و اين عدم ش��فافيت موقعي
شكل ميگيرد كه انحصار و عدم پاسخگويي هم شكل بگيرد .در
اين صورت است كه فساد سيستمي شكل ميگيرد و ديگر قابل
درمان نيست .اين سيس��تم ديگر هيچ كاركردي ندارد .فقدان
شفافيت باعث ميش��ود ما كنترل و نظارتمان را بر فعاليتها
از دس��ت بدهيم و نتوانيم تمامي فعاليته��اي اقتصادي را به
درستي رصد كنيم و باعث ايجاد موقعيت ويژه براي افراد خاص
شويم .به طور مش��خص تاجري كه چيزي را وارد ميكند ،بايد
تعرفه وارداتش را بدهد و كسي كه روابط خاص دارد اص ً
ال حقوق
گمركي نميدهد ،بنابراين اين دو نفر نميتوانند در كااليي كه
وارد ميكنند با همديگر رقابت كنند و اين باعث ميشود تا يكي
از صحنه خارج شود و آن كسي كه از طريق فساد بدون پرداخت
حقوق گمركي كااليش را وارد كرده در صحنه باقي بماند.
طب�ق صحبتهاي ش�ما هم�ان قدر كه ش�فافيت
ميتواند همه ساختارهاي جامعه را وادار به حركت
در مسير درست كند ،عدم شفافيت تبعات متعددي
براي جامعه پديد ميآورد و زيربناي تمامي فسادها
و مشكالت اقتصادي و اجتماعي است .با اين اوصاف
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مردم و جامعه براي مطالبه ش�فافيت چه
ابزارهايي در دس�ترس دارن�د و برقراري
ش�فافيت را چگونه ميتوانن�د از دولت و
حاكميت بخواهند؟
يكي از ابزارها براي ايجاد شفافيت آزادي مطبوعات
اس��ت .عالوه بر مطبوع��ات و رس��انههاNGO ،ها،
سازمانهاي غيردولتي ،اصناف ،انجمنهاي علمي و
حتي دانشگاهها ميتوانند نقش مهمي در مطالبه براي
برقراري شفافيت داشته باشند .همچنين همانگونه كه
نمايندگان مجلس از مصونيت برخوردارند ،اس��اتيد
دانشگاه و افراد صاحبنظر هم بايد از مصونيت بااليي
برخوردار باش��ند و اين گونه نباش��د كه وقتي درباره
چيزي اظهارنظر ميكنند ،ناگزير باشند هزينه بااليي
براي آن بپردازن��د .در اين صورت جامعه احس��اس
ميكند كه تحت نظارت ق��رار دارد .اين حق نظارت
را بايد هم به صورت فردي قائل ش��ويم هم به صورت
نهادي .دولت هميشه بايد اين احساس را داشته باشد
كه در محضر مردم است .دس��ت خدا با مردم است،
«يداهلل مع جماعت» يكي از معانياش همين اس��ت
كه وقتي مردم باهم باشند ،بر عملكرد دولت نظارت
خواهند داشت .يكي از نتايج شفافيت و از بين رفتن
فساد ،رشد اخالق اس�لامي در جامعه است .برخي از
اين مسائل تجربياتي اس��ت كه از غرب ياد گرفتهايم
و اين اش��كالي هم ندارد زيرا آنها اين مسئله را تجربه
كردهاند كه اگر در جامعهاي دموكراسي حاكم باشد،
فساد كمتر است .در غرب حتي براي موارد محرمانه و
سري هم زمان گذاشته ميشود و تا چند سال بعد از
آن بايد مشخص شود چه اتفاقي افتاده است .چون آن
موقع مصلحت نبوده است تا مردم راجع به آن مسئله
اطالع پيدا بكنند ،درباره آن اطالعرساني نميشود اما
بعد از گذش��تن يك مدتزمان مشخصي ،مردم بايد
راجع به آن اطالع پيدا كنند .اينها بايد مشخص باشد
و تابع قانون اس��ت و فرد نميتواند بر اس��اس سليقه
شخصياش تعيين كند كه چه مدت زماني بايد بگذرد
تا مسائل اينچنيني اطالعرساني شود.
قانون به رفتارهاي افراد شكل ميدهد و افراد در سايه
قانون مجبورند حقوق همديگ��ر را رعايت كنند .اگر
واقعاً اين قانون عادالنه باش��د از درون آن ش��فافيت
به دس��ت ميآيد .عالوه بر اينكه اجراي بس��ياري از
احكام اخالقي ،حقوقي و ديني بدون شفافيت ممكن
نيست.
از صحبتهاي شما اينطور برداشت كردم
كه دين اسالم ۱۴۰۰سال پيش در قرآن و در
نهجالبالغه تمام و كمال به بحث شفافيت
پرداخت�ه و ريزتري�ن مباح�ث مرتبط با
ش�فافيت را مدنظر قرار داده اس�ت .نظام
ليبرال�ي دنياي ام�روز غرب ه�م در واقع
بخش�ي از اين ش�فافيت را پياده ميكند.
تنها تفاوت مكتب اسالم و مكتب ليبرالي
در حوزه ش�فافيت اخالقگرايي در اسالم
است .آيا نظام اسلامي و نظام ليبرالي در
اين حوزه شباهتها و تفاوتهاي ديگري
هم دارند؟
بله اقتصاد اسالمي دو كليدواژه دارد؛ يكي اخالقي و
ديگري عدالت.
در مسئله رشد سرمايهگذاري ،مصرف درست و اسراف
نكردن و همه اينها اقتصاد اسالمي و ليبرالي مشترك
هستند ،البته ش��ايد در مصرف آنها اسرافگرايي را
جايز بدانند و ما ميگوييم آن هم جايز نيست .اسالم
محدوديتهاي بيشتري براي رفتارهاي كارگزاران و
بازيگران اقتصادي قائل است .در اسالم هيچ كس حق
ندارد محصولي توليد كند كه به ضرر جامعه باشد .اگر
كسي واقعاً به دين اعتقاد داشته باشد ،اجازه ندارد فرار
مالياتي داشته باشد ،بنابراين اگر كسي ماليات ندهد

بر اساس نظر فقها حق تصرف در مالش را ندارد .زكات
همين طور است و در صدر اس�لام خلفا با كساني كه
زكات نميدادند ،ميجنگيدند.
اين نشان ميدهد كه نميتوان از حقالناس گذشت
و اين درآمدها حقالناس اس��ت و بايد گرفته و خرج
فقرا ش��ود .هر كس هم در جامعه از حقوق بيشتري
اس��تفاده ميكند ،بايد سهم بيش��تري هم بپردازد و
ثروتمند بايد ماليات بيش��تري بده��د .همانطور كه
اس�لام ميگويد بايد يكپنجم از پسانداز را بدهي،
كساني كه ثروتمند هستند بايد بيشتر از كساني كه
ندار هستند هزينه پرداخت كنند يا درباره زكات در
اس�لام داريم كه اگر گندم ديم باشد ۱۰درصد آن را
زكات بدهند ،اما اگر گندم آبي باش��د ۵درصد زكات

تبديل به اخالق و نهادهايي ميشود كه قاعده رفتار را
مشخص ميكند و به اين صورت افراد متوجه ميشوند
كه به طور مثال وقتي دارن��د اظهارنامه مالياتي را پر
ميكنند حقيقت را بنويس��ند ،چ��ون ميدانند اگر
حقيقت را بنويس��ند با مش��كل مواجه ميش��وند و
ممكن است مجازات زندان براي ايشان در نظر گرفته
ش��ود .در دنياي غرب افراد ميدانند براي بهداشت و
آموزش و ساير خدمات اجتماعي بايد ماليات بدهند
و از خدمات بيشتري اس��تفاده ميكنند ،بايد ماليات
بيش��تري را هم بدهند .اين از جمله اساس اسالم نيز
است و راه كلي را به ما نشان ميدهد .سيستم عادالنه
و اخالقي با رش��د و كمال همراه است .در غرب بحث
اخالق و دين را ميگويند به خود افراد بس��تگي دارد

بايد بدهن��د .گندم آبي زحم��ت دارد ام��ا در گندم
ديم كش��اورز از آب باران اس��تفاده كرده كه زحمت
كمتري دارد.
دليل اي�ن تفاوته�ا در پرداخ�ت زكات
چيست؟
براي تشويق به توليد ،اسالم ميگويد اگر گاو نر زمين
را ش��خم ميزند از پرداخت زكات معاف است .تمام
اينها براي تش��ويق به توليد اس��ت و معناي ديگري
ندارد و اين تش��ويق توليد در غرب ه��م وجود دارد.
عالوه بر اين منابع بايد به ش��كل عادالنه تقس��يم و
با رعايت اخالق تقسيم ش��ود .صدقات و انفاقات در
گذشته بسيار زياد بوده است .خداوند هر جا كه گفته
نم��از بخوانيد بالفاصل��ه بعد از آن گفت��ه بايد زكات
بدهيد و زكات هم نوعي انفاق و هم ش��امل چيزهاي
مستحب است هم واجب .اگر كسي از اموال خودش
انفاق نكند اين فرد داراي صفت ايم��ان نخواهد بود
و حتي من ميخواهم بگويم در صفت انس��انيت هم
نخواهد بود .دين در دايره انس��انيت جاي ميگيرد و
انسانيت گستردهتر از ديني خاص و براي همه اديان
و باورهاست .شبيه رحمان و رحيم ،رحمان براي همه
است ولي رحيم براي بندگان خاص ،بنابراين دو نكته
عدالت و اخالق تمايز بين اقتصاد اس�لامي و اقتصاد
ليبرالي اس��ت ،به طور مثال اگر كارگري بپذيرد كه
با روزي هزار تومان هر كاري كه ما ميخواهيم انجام
بدهد اين كار غيراخالقي اس��ت .هر چند غيرعادالنه
هم است اما اگر مبنا را بر عقد قرارداد قرار دهيم ،اينجا
كاري غيراخالقي انجام ش��ده است .حس انسانيت و
عواطف انساني بايد در جامعه تقويت شود و ما در اين
زمينه بسيار مشكل داريم.
در واقع غرب شفافيتي را كه مدنظر اسالم
است اجرا ميكند ،درست است؟
بله با قان��ون و در قالب قانون ،اين قان��ون نهادينه و

اما آنها همين مس��ائل را قانون كردهاند .متأسفانه در
جامعه ما ۹۰درصد تجار ما به دنبال اين هس��تند كه
بر س��ر هم كاله بگذارند ،يكي از داليل اين مس��ئله
اضمحالل اخالقي اس��ت .بخش��ي از اين اضمحالل
اخالقي تقصير دولت اس��ت و بخش ديگري از آن به
فرهنگ جامعه باز ميگردد .در بسياري از جاها جامعه
ما از اخالق و احت��رام به حقوق ديگران خالي ش��ده
است .بخشي از اين بازميگردد به حكومت كه بخشي
از حكومت حقوق ديگران را به رسميت نميشناسد.
مردم هم از اين مسئله الگو ميگيرند .دولتي كه بايد
مبدع و الهامبخش سرمايههاي اجتماعي باشد ،وقتي
خودش به پيمانهايی كه ميبندد وفادار نيست و اين
حق را براي خود قائل ميشود كه بدون رضايت افراد
در زندگيشان دخالت كند ،بعد از آن ديگراني نیز كه
بايد حقوق همديگر را رعاي��ت كنند ،خيلي راحتتر
اين كار را انجام ميدهند .براي اين مس��ئله مصاديق
زيادي را ميتوان نام برد.
داليل فق�دان ش�فافيت در جامع�ه ما را
چ�ه ميبينيد؟ آيا م�ا با خأله�اي قانوني
مواجهيم؟
به نظر من اينجا مس��ائل حقوقي نقش بسيار زيادي
در بحث ش��فافيت دارد .قانون حق دسترسي آزاد به
اطالعات نياز داريم ،اگر اين قانون هم اكنون هم وجود
دارد در عمل اجرايي نميشود .بيعدالتي نتيجه عدم
شفافيت است .وقتي انحراف از يك نقطه شروع شد و
از همان نقطه جلوي آن گرفته نشود ،اين نقطه بزرگ
ميشود و همه جا را ميگيرد .از مصاديق تاريخي اين
گونه را ميتوان در ماجراي ع��دم قصاص عبداهلل بن
عمر پس��ر خليفه دوم در زمان خالفت عثمان خليفه
سوم مش��اهده كرد .بعد از آنكه ابولؤلؤ عمر را به قتل
رساند ،عبداهلل پسر عمر با تصور اينكه پدرش را هرمز
كشته است س��راغ هرمز رفت و او را كشت .بر اساس
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قانون حق عبداهلل ب��ن عمر اين بود كه بابت اي��ن قتل ناموجه
قصاص ش��ود اما عثمان خليفه وقت در پي اين بود تا از زير بار
اين امر ش��انه خالي كند ،چون عبداهلل پس��ر عمر بود .عثمان
به واس��طه آقازاده بودن عبداهلل از قصاص او چشمپوشي كرد.
انحراف در حكومت عثمان با بخشش يك قاتل آقازاده آغاز شد.
اين مسئله زمينهساز بسياري ديگر از انحرافات در حكومت آنها
شد و خليفهكشي ،آدمكشي ،تبعيض در تقسيم بيتالمال بين
اقوام و خويشاوندان خليفه و س��اير افراد و بسياري از انحرافات
بزرگ ديگر ايجاد ش��د .در نتيجه شورش و كش��ت و كشتار و
فتنههاي زيادي در دنياي اس�لام از زمان عثمان پديد آمد كه
هنوز هم آثار اين فتنهها در دنياي اسالم باقي مانده است و اين
حكايت همان «خش��ت اول چون نهد معمار كج تا ثريا ميرود
ديوار كج» است.
اين دس�ت رفتارها موج�ب از بين رفت�ن اعتماد
اجتماع�ي ميش�ود و زماني كه اعتم�اد اجتماعي
وجود نداشته باشد ،دولت خيلي سختتر ميتواند
جامعه را مديريت كن�د به خص�وص در بحرانها،
اينطور نيست؟
بله جامعه شكننده ميش��ود .مردم به دولت اعتماد ندارند ،به
طور مثال در ماجراي گران شدن بنزين مردم اعتمادشان را به
دولت از دست دادند .هيچ توضيح قانعكنندهاي هم داده نشد.
دفعات بعدي كه بحرانهاي جديدت��ري به وجود بيايد ،دولت
با مشكالت بيشتري مواجه ميشود ،چراكه مردم اعتمادشان
را به دولت از دس��ت دادهاند .فقدان اعتماد و سرمايه اجتماعي
هزينه دارد .اعتماد اجتماعي همچون روغنكاري كردن سيستم
است .ماشين كه روغنكاري ميشود راحتتر و با هزينه كمتري
كار ميكند اما فقدان اعتماد اجتماعي مانند آن اس��ت كه يك
ماشين با قطعات زنگ زده را بخواهيم روشن كنيم .سرمايههاي
اجتماعي از جمله اعتماد همچون همي��ن روغني ميماند كه
باعث روانسازي مبادالت و رفتارها ميشود.
اين بياعتمادي اجتماعي و فاصل��ه تاريخي دولت -ملت را كه
از قبل هم وجود داشته ،تشديد ميكند و درست شدن اين نوع
چيزها خيلي طول ميكش��د .درس��ت مانند حالتي كه دو نفر
باهم دعوا كنند ،ممكن اس��ت اين دو نفر صلح بكنند اما ديگر
روابط آنها به حالت قبل از آن دعوا باز نميگردد يا شبيه شيشه
شكسته ميماند .شيشه شكسته ديگر شيشه سالم نيست .اين
جراحات به راحتي قابل التيام نيستند.
از نگاه ش�ما به عنوان يك اقتصاددان در ش�رايط
كنون�ي جامع�ه دولت چگون�ه ميتوان�د اعتماد و
سرمايههاي اجتماعي را به جامعه بازگرداند؟
به نظر من مقابله همهجانبه با فس��اد از نان شب واجبتر است
چراكه اين فس��اد اوالً كارايي دولت را به صفر رس��انده و ثانياً
منابع را تلف كرده است ،،ثالثاً فقر گسترده توليد كرده و فاصله
طبقاتي را به حد بس��يار وحش��تناك و خطرناك افزايش داده
اس��ت .هزينه اين نابرابري و فاصله طبقاتي ،اضمحالل اخالق،
س��رمايه اجتماعي و فقدان عدالت در جامعه اس��ت .در نتيجه
اميد در چنين جامعهاي جايگاهي ندارد و ما نميتوانيم بدون
داشتن اميد يك جامعه ش��اداب و سرش��ار از فعاليت و نشاط
داشته باشيم ،بنابراين اگر مبارزه با فساد صورت نگيرد ،چيزي
جز پذي��رش تبعيض و بيعدالت��ي و كين��ه در جامعه نخواهد
داش��ت .عالوه بر اينكه حقوق اجتماعي از بين ميرود ،اخالق
هم از بين ميرود .وقتي يكي از بخشهاي جامعه فاسد باشد،
ميتواند ساير بخشها را هم تحت تأثير قرار دهد .فساد دولت
ساساني آنقدر شديد بود كه ۲۰۰هزار نفر در رستم فرخزاد در
برابر ۷۸هزار نفر لشكر اسالم نتوانستند مقاومت كنند ،چون از
درون فاسد ش��ده بودند .فس��اد دولت صفوي آنقدر شديد بود
كه يك نيروي خارجي مثل اش��رف افغان وقتي با ۳۰هزار نفر
به آنها حمله ميكند ،دولت صفوي با وجود صدها هزار نفر نيرو
نتوانس��ت هيچ مقاومتي بكند و يك تمدني كه از شرق تا غرب
عالم را در اختيار داش��ت به راحتي از بين رفت چراكه پيش از
آن از درون از بين رفته بود ،بنابراين اگر ما بخواهيم از درون از
بين نرويم يا كسي از بيرون اگر حركتي كرد نابود نشويم ،بايد
از فساد جلوگيري كنيم .ممكن است از تحريم و از جنگ نابود
نشويم اما از فساد قطعاً نابود ميشويم.

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

در آستانه تشكيل يازدهمين دوره انتخابات مجلس
شوراي اسالمي ،آنچه بيش از هر چيز از زبان نمايندگان
منتخب شنيده ميشد وعده شفافيت است .آنها براي
مقابله با فس��اد ،ش��فافيت را مهمترين اولويت مجلس
يازدهم ميدانند و به م��ردم ،قول ميدهند به محض
ورود به مجلس اين مس��ئله را در اولويت قرار دهند.
مقام معظم رهبري نيز نهتنها در بيانيه گام دوم انقالب
بلكه در ساليان متمادي تأكيدات بس��ياري بر مبارزه با
فساد داش��ته و در اين راستا از شفافس��ازي به عنوان
شرط اصلي مبارزه با فساد ياد كردهاند)۹۲ /۱۲/ ۲۰( .
از همين رو در مصاحبهاي با دكتر حسن سبحاني ،استاد
تمام اقتصاد دانشگاه تهران ،به واكاوي جايگاه شفافيت در
توسعه و موانع توس��عه ايران پرداختهايم .او كه در كنار
دانش آكادميك ،تجربه نمايندگي م��ردم تهران را در
دورههاي پنجم ،ششم و هفتم دارد با ساختار حكمراني
به خوبي آشناس��ت و باور دارد ش��فافيت نميتواند به
عنوان هدفي مستقل دنبال شود بلكه بايد رابطه علت
و معلولي پديدهها را دريابيم و ش��فافيت را به عنواني
معلول توسعه دنبال كنيم .دكتر سبحاني معتقد است اگر
بخواهيم شفافيت را هدف قرار دهيم هر چند شايد به
سطوحي از آن دس��ت يابيم ،اما چون بسترهاي الزم را
براي كاركرد صحيح ن��دارد ،در غايت حاصلي جز لوث
شدن اين ش��عار زيبا عايدمان نخواهد شد .حاصل اين
گفتوگوي خواندني و مهم در ادامه از نظر ميگذرد.
جناب دكتر! اين روزها به ويژه در تبليغات نمايندگان
مجل�س ش�وراي اسلامي ن�ام «ش�فافيت» را زياد
ميش�نويم ،به نظر ش�ما چه رابطهاي ميان ش�فافيت
و توس�عه وجود دارد و آيا اص ً
ال ش�فافيت عاملي براي
توسعه است؟ اگر اينطور است شفافيت در چه وجوهي
به توسعه ايران كمك ميكند؟
توسعه ،پديده مطلوب و مورد استقبالي است كه داراي ويژگيهايي
همچون نظم ،عمل عالمانه ،بهرهوري باال و رعايت حقوق انسانهاست.
اما سؤالي در مورد توسعه و ويژگيهاي آن مطرح است و آن اينكه آيا
ويژگيهايي كه نام برديم عامل توسعه هستند يا معلول توسعه؟ به
عبارت ديگر آيا جوامعي كه از توسعه برخوردارند ،چون توسعه پيدا
كردند ،منظم بودند يا چون منظم بودند ،توسعه يافتند؟ ميخواهم
از اين منظر به شفافيت نگاه كنم و معتقدم شفافيت از نتايج توسعه
است .ما به عنوان جامعهاي در حال توس��عه ،ميتوانيم از شفافيت
صحبت كنيم ،اما ش��فافيت نميتواند محصول قه��ري و اجتناب
ناپذير جامعه ما باش��د و به طور ملموس در زندگي ما پياده ش��ود،
چراكه ما هنوز به توس��عه كامل نرسيدهايم .ش��فافيت دقيقاً شبيه
مسائلي همچون نظام حزبي يا روزنامه نگاري است كه عامل توسعه
نيستند بلكه در جريان توسعه یافتگي ،جامعه به مرحلهاي ميرسد
كه احس��اس ميكند بايد حزب درست كند و تش��كل يابد يا فالن
روزنامه را منتش��ر كند .اگر پيش از اينكه به مرحل��ه نياز به حزب
برسيم ،به تبعيت و تقليد از كساني كه حزب دارند10 ،تا حزب هم به
وجود بياوريم ،چون زمينه الزم براي تشكيل حزب موجود نيست،
كاركرد الزم را نخواهد داشت .بنابراين من شفافيت را معلول و حاصل
توسعهیافتگي ميدانم.
شفافيت چطور و به چه شكل با توسعه معنا مييابد؟
توسعهیافتگي را در قياس ميتوان مانند ميوهاي ،چون سيب تلقي
كرد كه طي فرآيند خاص خودش به حاصل مينشيند .يك سيب با
وجود شرايط مناس��بي همچون آفتاب و ساير مواد مورد نياز ،شايد
 ۱۰۰روز نياز داشته باشد تا به تدريج حجم ،رنگ ،طعم و وزن الزم
را بگيرد ،اما آيا ميتوان سيبي را در نظر گرفت كه حجمش مثل روز
پانزدهم باشد ،زيبايي پوستش مثل روز هشتادم و طعمش مثل روز
صدم؟ اين به صورت طبيعي نميشود ،چراكه رنگ ،پوست و نرمي
نسوج در تعامالت چند جانبه متقابل موجب رسيدگي ميشود و براي
رسيده ش��دن ،نياز به تغييرات موزون در گذر زمان دارد .در جامعه
توسعه یافته نيز همين گونه است و همه چيز بايد به تدريج تغيير كند.
اين تغييرات بر همديگر مؤثر خواهند بود تا به نتيجه نهايي برسند.
پس ميتوانيم بگوييم در مرحلهاي جامعه احساس ميكند كه بايد
بداند ،اين دانس��ته جامعه را رش��د ميدهد و جامعه آماده شفايت

بررسي نسبت شفافيت و توسعه در گفتوگو با دكتر حسن سبحاني
نماينده ادوار مجلس و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران

شفافيت محصول است نه هدف
كه مستقيم به دنبالش برويم
ميشود ،لذا همانطور كه عيار توسعه یافتگي زياد ميشود،
عيار ويژگيهايش همچون نظم ،شفافيت ،دقت و عمل
علمي نيز بيشتر خواهد شد.
حاصل اين حرف يعني ما نبايد دنبال شفافيت
در مجلس باش�يم بلكه بايد توسعه را هدف
قرار دهيم و بعد از نيل به توسعه خودبهخود
به شفافيت هم ميرسيم؟
من اعتقاد دارم ما بايد به اين درك برس��يم كه توسعه و
شفافيت خودشان يك هدف واحد نيستند كه قرار باشد
آنها را مس��تق ً
ال دنبال كنيم ،توسعه و همچنين شفافيت
معلول كاركردهاي ديگر است و نياز است كه آن كاركردها
را بشناسيم و براي ارتقاي آنها برنامهريزي كنيم .به عنوان
نمونه وقتي به تدريج نظام اداري اصالح ش��ود ،مديران
در ج��اي خود قرار گيرند ،ارتقا براس��اس ارش��ديتها و
شايستگيهاي انجام شود ،بوروكراسي حاكم باشد و هر
كس دقيقاً بر اساس شرح وظايف معينش كار كند ،كارها
بهتر انجام شده و به سوي شفافيت و توسعه خواهيم رفت.
در اصل ميخواهم بگويم توس��عه يا ش��فافيت محصول
است نه هدف كه مستقيم به دنبالش برويم ،اگر مستقيم
بخواهيم دنبال شكار اينها باش��يم ،هيچگاه تن به شكار
نميدهند ،چون بسترهايي كه بايد بر اساس آن كار كنند،
آماده نيستند.
ميش�ود اين نگاه را به م�واردي مثل اعتماد
عمومي و مشاركت اجتماعي هم داشت؟ يعني
اينطور نيست كه بايد شفافيت ايجاد شود تا
اعتماد عمومي و مشاركت افزايش يابد بلكه
بايد اينها افزايش يابد تا شفافيت عملي شود.
بله ،اما با اين توضيح كه هر چقدر آنها ش��كل بگيرند به

درجاتي از شفافيت ميانجامد و آن درجه از شفافيت باز
در ارتقاي آن مؤلفهها تأثيرگذار است .در واقع ميخواهم
بگويم نبايد نگاهمان صفر و يكي باشد و مث ً
ال دنبال كنيم
كه يك دفعه شفافيت يا هر يك از عقبافتادگيهايمان
از نقطه صفر به نقطه صد برس��د .هر قدر در مواردي كه
براي نمونه عرض كردم ،جلو برويم به درجاتي از توسعه و
شفافيت ميرسيم كه آن درجات باز خودش در رشد آن
شاخصهها مؤثر است و اين چرخه ادامه خواهد داشت.
پس ميتوان گفت شما معتقديد االن كه مث ً
ال
قراردادهاي ش�هرداري تهران ش�فاف شده
است ،بايد اين شفافيت وجود داشته باشد و در
كنارش كارهاي ديگري هم اتفاق بيفتد.
بله ،بايد باشد ،اما پيش از اين بايد آن كسي كه قراردادها
را مينويسد ،واضح و قابل فهم بنويسد .استفادهكننده هم
بايد شرايطي داشته باشد .كسي كه اطالعات را ميخواند،
بايد نيتش كشف حقيقت باشد نه مچگيري .خواننده بايد
اطالعات را در جاي خودش به كار بب��رد و در انتقال آنها
دچار غيبت و تهمت نش��ود .در عين حال آنجا كه نياز به
گفتن هست ،به خودسانسوري نيفتد .اينها اگر در كنار هم
وجود داشت ،مثل همان مثال سيب كه گفتم ،جامعه را
تدريجاً به توسعه ميرساند.
پس در حقيقت شفافيت در شئون مختلف ،به
خودي خود موجب ارتقاي بهرهوري ساختارها
و مقابله با فساد سيستمي و ساختاري نخواهد
شد و نياز به الزامات و زمينههايي دارد كه اگر
آنها را رعايت نكنيم چه بسا شفافيت موجب
آسيبپذيري سيستم ميشود.
در حقيقت ما با استقالل و ارتقاي كاركردهاي سيستمي
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به طور غيرمستقيم به شفافيت كمك ميكنيم .در كليله و
دمنه مثالي هست كه ميگويد« :غرض كشاورز از افشاندن
بذر ،گندم است ،كاه به تبع حاصل آيد!» منظور اين است،
هيچ كس نميگويد من ميخواهم كاه بهدست بياورم ،اما
گندم كه حاصل شد ،كاه هم حاصل ميشود .مسائلي مثل
شفافيت ،نظم ،بهرهوري و امثالهم همين حكم را دارند.
ريش�ه ايرادات و موانع ش�فافيت و توس�عه
در اي�ران را چ�ه ميدانيد؟ برخ�ي معتقدند
مهمترين مانع اي�ن راه فرهنگ اس�ت .نظر
شما چيست؟
بهتر است به جاي فرهنگ از سبك زندگي سخن بگوييد.
س��بك زندگي عالوه بر فرهنگ وجوه مختلف ديگري از
زندگي ما را همچون اقتصاد ،سياس��ت ،مسائل قضايي،
توزيع درآمد و برداش��تهاي مردم نيز ش��امل ميشود.
ش��رايط ما از اين جهت توسعهنيافته اس��ت ،مث ً
ال رشد
اقتصادي به معناي كار و توليد امكانات و توزيع متناسب
آن ،در جامعه ما ضعيف و چون اينطور اس��ت در بعضي
دههها با وجود رشد مثبت جمعيت ،رشد اقتصادي منفي
داريم .براي محاسبه درآمد هر فرد در اقتصاد فرمولي وجود
دارد .در صورت كسر ،رشد اقتصادي و در مخرج كسر ،رشد
جمعيت را ميگذارند .حاال وقتي صورت اين كسر يعني
رشد اقتصادي منفي باش��د يا كوچكتر از مخرج باشد،
حاصل كمتر و كمتر ميشود و اين نشان دهنده فقر است.
فقر هم تبعات مختلفي ازجمله تبعات فرهنگي به دنبال
خود دارد .بنابراين نميشود موانع را فقط به فرهنگ نسبت
دهيم و بايد به صورت عامتر به مسئله بنگريم.
عدهاي معتقدن�د ما براي اصلاح اين موانع
نياز به نوعي پروتستانيس�م اسلامي داريم

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

آن میآوریم ،يعني كتاب بودجه ،بايد يك ماده واحده نيم
صفحهاي داشته باشد و فوقش يك صفحه5/1 ،صفحه هم
تبصره و الباقي آن جداول شفافي باشد كه نشان دهد براي
هر كاري چقدر پول پرداخت خواهيم كرد .اگر اين نظم و
قانون رعايت شود ،خود به خود هر كس��ي كه سواد دارد
متوجه بودجه ميش��ود اما االن كت��اب بودجه ،مجموعه
تبصرههاي مغلقي اس��ت كه چون دس��تگاههاي دولتي
نميخواهند تن به قوانين دائمي بدهند براي خودش��ان
قانون را يك ساله ميگيرند و س��الهاي بعد آن را تمديد
ميكنند .هر هفت يا هشت سال يك بار هم اين تكراريها
را جلد ميكنند و اسمش را ميگذارند قانون تنظيم بخشي
از مقررات مالي كه االن ميخواهند جلد سومش را منتشر
كنند! خب اين را هيچ كس حتي اقتصاددانان هم متوجه
نميشوند ،بنابراين اگر صحبت اين است كه بودجه براي
مردم قابل فهم باشد ،در گام نخست بايد بودجهاي نوشت
كه قابل فهم باش��د .نه اينكه يك چيز آشفتهاي بنويسيم
و بعد بخواهيم آن را همه فهم كني��م .اين چيزي كه االن
اس��مش را بودجه ميگذاريم واقعاً قابل فهم كردن براي
مردم نيست ،مردم كه گناهي ندارند.
با توجه به آنچه فرمودي�د ميتوان گفت اگر
االن دس�ت ب�ه اقداماتي همچون ش�فافيت
اطالعات بزنيم ،بيش از آنكه به ارتقاي سيستم
كمك كند ،موجب ناكارآمدي و بلكه فروپاشي
سيستم ميشود؟
معتقدم اگر اراده بر اين ش��د كه شفافيت را عملي كنيم،
حتم��اً بايد با ي��ك دس��تهبندي و به ص��ورت تدريجي
جلو برويم .بس��ياري از امور كشور اگر ش��فاف شوند ،اثر
تخريبياش بيشتر از منفعتش است ،البته اينطور برداشت
نش��ود كه من مخالف ش��فافيت هس��تم .نه من طرفدار
شفافيتم ،اما معتقدم بس��ياري از امور را نميتوان شفاف
كرد .منظور فقط امور نظامي و امنيتي نيس��ت .مث ً
ال اگر
من بخواهم به صورت ش��فاف ،فارغ از اخبار پشت پرده،
واقعياتي را كه در واژههاي بودجه سال  ۹۹آمده است ،به
مردم بگويم ،واقعاً نااميد ميشوند .به همين خاطر به اعتقاد
من شفافيت در اين مرحله كه سرمايه اجتماعي تا حدود
زيادي ضعيف شده است و به تعبير رسمي مسئوالن ۶۴
تا ۶۵ميليون نفر نياز به يارانه معيشتي دارند و از نداشتن
و نابرابري عصباني هس��تند ،مردم را عصبانيتر ميكند.
ما سالهاي بسياري به هر دليلي از جمله مصلحتهاي
ناچسب مطالبي را به مردم نگفتيم و اسمش را مصلحت
گذاشتيم ،در حالي كه واقعاً مصلحت نبود .در حال حاضر
هم نميشود يكمرتبه همه چيز را شفاف كرد .بايد براي
آشتي دادن مردم با واقعيتها ،رشد جامعه و شفافيت به
صورت تدريجي و نظا ممند را برنامهريزي كرد.
با اين توضيح ،هر كس�ي ميتواند بگويد اگر

ك�ه آن كار و كار و كار را در فرهنگ ما اصالح كند .نظر
شما چيست؟
ما به لحاظ آموزههاي ديني ،همان چيزهايي را كه پروتستان گفت،
داريم و از اين رو نياز به مفاهيم جديدي نداريم .مشكل ما اين است كه
اولويتهايمان را نميشناسيم و از منظر آرماني در حالي كه به مطلق
بودن آرمانها باور داريم در اجرا هم مطلق ميانديشيم .در حالي كه
آرمانها ،چه ديني و چه ملي ،در مرحله اجرا و رسيدن به هدف نسبي
هستند ،به عبارت ديگر صحت آرمانها مطلق ،اما اجراي احكام نسبي
اس��ت .ما عمدتاً بدون توجه به اينكه ظرفيتها و ابزارهاي موجود
مستعد افشاندن چه بذري هستند ،بذرهايي ميپاشيم و انتظار داريم
به تمام خوبيهايي كه دنبالشان هستيم ،برسيم .مطلق انگاري در
دستيابي و اجرا باعث ميشود مشكالت مراحل گذار را نبينيم .وقتي
مشكالت مراحل گذار را نديديم ،سياس��تهايي را اتخاذ ميكنيم
كه به درد نقطه مطلوب ميخورند ،در حالي كه جامعه فع ً
ال گرفتار
دستاندازهايي است .متأسفانه اين يكي از ويژگيهاي كشور ماست
كه مسئوالن بدان گرفتارند .مسئله دوم اين است كه براي ما اولويت
معنا ندارد .همزمان همه چيز برايمان در اولويت اس��ت .يك برنامه
پنج ساله ،بيش از  ۱۰۰۰تا  ۱۲۰۰اولويت دارد ۱۲۰۰ .اولويت يعني
هيچ چيز در اولويت نيست و به هيچ كدام نميتوان رسيد .يك ايراد
ديگر اين است كه ما اهل تجديدنظر در سياستها و اولويتهايمان
نيستيم حال آنكه بايد مدام پشت سر را نگاه و بررسي كنيم كه راه را
چطور آمدهايم .اين بدين معنا نيست كه حتماً راه را غلط آمدهايم بلكه
به اين معناست كه اگر در اين راه اشتباهاتي داشتهايم ،اصالح كنيم و
اگر هم اشتباهي نداشت هايم ،خاطرمان جمع باشد كه اشتباهي در كار
نيست .مشكل ما اين است كه اص ً
ال به پشت سر نگاه نميكنيم .اگر
هم نگاه كنيم ،نگاهمان معطوف به نقاط درخشان است ،لذا در مرحله
سياس��تگذاري براي گذار ،خيلي آرمانگرا هستيم ،اولويتهايمان
مشخص نيس��ت و اهل بازنگري در سياستها و اولويتها نيستيم.
حاصل اين پازل اين ميش��ود كه توس��عه رقم نميخورد و خيلي
كمتر از آنچه زحمت ميكشيم ،دستاورد داريم و خيلي بيش از آنچه
حقمان است ،مشكالت داريم و مسائلي مثل شفافيت كه ميتواند
مسائل خوبي باش��د ،در حد بيان ميماند يا در مواردي خاص جلوه
ميكند و بعد از چند سال لوث ميشود.
بعضي از صاحبنظران توصيه ميكنند ،شفافيت زماني
تكميل ميش�ود و ما به هدف ميرس�يم كه اطالعات
شفاف ش�ده براي همه اقش�ار مردم قابل فهم شوند.
برخي ديگر در نقطه مقابل اين نظر ميگويند نيازي به
همه فهمسازي اطالعات نيست چراكه متخصصان بايد
از اين اطالعات بهرهبرداري كنند .نظر شما چيست؟ با
همه فهمس�ازي موافقيد يا نه معتقديد اطالعات بايد
در مرحله نخست متخصص فهم باش�د و اگر هم بنا به
همه فهمسازي باشد متخصصان بايد آن را براي مردم
تشريح كنند.
همانطور كه عرض كردم من به تدريجي بودن مسئله شفافيت قائلم.
اين مسائل مثل نفس كشيدن و غذا خوردن كه الزمه زندگي اجتماعي
است ،بايد هميشه حضور داشته باشد اما نميتوانيم بهيكباره تصميم
بگيريم ،مسئلهاي را كه سالها نداشتيم عملياتي و همهفهم كنيم ،از
همينرو به نظرم اين مطلبي كه فرموديد هم ميتواند درست و هم
ال در حوزه بودجه ،اص ً
ميتواند نادرست باشد ،مث ً
ال قانون بودجه از پايه
و اساس غلط تنظيم ميشود .بگذاريد همين بودجه را كمي بيشتر
ش��رح دهم تا دقيقاً متوجه منظورم بشويد .بودجه چيست و چگونه
بسته ميشود؟ ما دستگاههاي دولتياي داريم كه در دهههاي گذشته
قانون تأسيسشان در مجلس تصويب شده است ،مث ً
ال وزارت آموزش
و پرورش ،براي تعليمات عمومي تأس��يس و قانونگذاري شده است.
طبيعتاً هر سال بايد به اين دستگاهها پولي بدهيم تا وظايفي كه براي
آنها در قانون تعريف كردهايم ،عملياتي كنند .در اين راستا بايد جداولي
تنظيمشود كه مطابق آن مشخص باشد براي هر كدام از اهداف وزارت
آموزشوپرورش مثل آموزش ابتدايي و آموزش متوسطه چه مقدار
پول در نظر گرفته شده است .اين جداول براي ساير وزارتخانهها هم
به همين صورت و متناسب با وظايفشان تعريف ميشود .بعد همه
اينها را در يك ماده واحده پنج ،شش خطي جمع ميزنيم .بدين نحو
حاصل جمع و تقسيم آن مشخص ميشود .اين ميشود بودجه .حاال
ممكن است براي يك مسئله نياز باشد به اندازه يك صفحه ،دو صفحه
يا نيم صفحه هم وضوح و شفافيت بيندازيم كه به عنوان تبصره ذيل
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اين موارد را شفاف كنيم به فساد بزرگتري
ميانجامد و اعتماد مردم را از دست ميدهيم.
با اين حس�اب هي�چ وقت هيچ چيز ش�فاف
نميشود.
البته نميتوان اينج��ا به صورت واضح خطكش��ي كرد.
اجماالً آنهايي كه بيشتر ميتوانند به شفافيت دست بزنند،
رسانهها هس��تند ،البته مردم خود به خود از شبكههاي
اجتماع��ي مطالب��ي را ميفهمند كه بعضيه��ا خوب و
بعضيها مخربند .اما اصل كار بايد با رس��انههاي رسمي
باشد .خبرنگاراني كه حرفهشان را نه به خاطر شاغل شدن
و از روي ناچاري بلكه از روي شوق انتخاب كردهاند و شايد
تحصيالت رس��انه هم دارند ،با اش��راف به مسائل كشور
ميتوانند خيلي از موارد و مسائل را تدريجي جلو ببرند و
به شكل صحيح مطرح كنند .عرض كردم با سكوت و نبود
شفافيت به هيچ عنوان موافق نيستم .اگر سكوت كنيم كه
وضع بدتر و بدتر ميشود.
رابطه فساد با ش�فافيت را چطور ميبينيد؟
آيا شفافيت به خودي خود از فساد جلوگيري
ميكند؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد نخست دريابيم كه منشأ فساد
چيست .بررس��ي عده زيادي از جوامع ما را به اين نتيجه
ميرساند كه فساد محصول شوكهاي اقتصادي به جامعه
در غياب دو عنصر است .شوك اقتصادي يعني چه؟ خيلي
بخواهم ساده بگويم ،يعني برنامهريزي اقتصادي كنيم،
اما تورم دست از سر ما برندارد .در ايران از دفاع مقدس به
اين طرف ،به صورت ميانگين هر ساله  ۳/۱۹درصد تورم
داشتهايم .همين االن كه صحبت ميكنيم تورم دي ماه
براساس آنچه مركز آمار منتش��ر كرده  ۴۰درصد و تورم
مواد غذايي  ۵۷درصد اس��ت .اين باورپذير نيست .همه
يدانيم كه شوكها و تورم ،ش��كاف اقتصادي را بيشتر
م
ميكند و موجب ميشود آنهايي كه دارند ،برخوردارتر و
كساني كه ندارند بيچارهتر شوند .در چنين حالتي اگر در
جامعه كنترلي قوي مثل مذهب در درون و نيروي قضايي
و انتظامي در بي��رون ،بازدارندگي ايجاد نكند انحرافات و
فساد به وجود ميآيد ،يعني ميخواهم بگويم منشأ فساد
از حيث جامعهشناسي سياسي تا حدود بسياري شناخته
شده است .حاال اگر ميخواهيم شفافيت را به عنوان ابزار
مبارزه با فساد بياوريم ،در مرحله نخست بايد شفاف باشد
كه قانونگذار چطور قوانين را وضع ميكند كه جامعه مدام
با تورم كه فسادآور است ،مواجهه دارد .در واقع شفافيت
ميتواند آناليز كاركرد قانونگذار باشد .اگر اين چيزي كه
گفتم ،شفاف شود ،اص ً
ال فساد ايجاد نميشود ،بنابراين بايد
سازوكار علت و معلولي پديدهها را شناخت.
برخي ميگويند علت فس�اد ،تعارض منافع
اس�ت .مث ً
ال آقايي كه فالن شركت اقتصادي

را دارد ،چون خود در فالن كميسيون مجلس
قانونگذار اس�ت ،قوانيني را وضع ميكند كه
بيشترين س�ود را به خودش برس�اند ،از اين
رو شفافيت روند قانونگذاري موجب ميشود
تعارض منافع روشن شود و فساد كاهش يابد.
اين را چطور ميبينيد؟
اين نكته مهمي است ولي عنايت كنيد كه به قول شما يك
نفر يا دو نفر در موضوعي منفعتي دارند ،اما آيا قوانين يك
نفره تصويب ميشوند؟ باالخره اينها بايد پيشنهادشان از
مسيرهايي بگذرد و توافق كميس��يون را گرفته و پس از
طرح در صحن علني مجلس ،ب��ا موافقت اكثريت قانوني
را تصويب كنند .وقتي  ۱۴۰يا  ۱۵۰نفر به مصوبهاي رأي
ميدهند ،آيا همه دنبال منفعت بردن از آن قانون هستند
يا خير ناشي از بياطالعي و جهل آنهاست كه نسنجيده
رأي ميدهند؟ شفافيت اينطور به دست نميآيد كه حاال
مشخص ش��ود كدام نماينده ،كدام دكمه را فشار داده و
بعد بنشينيم بررسي كنيم كه آيا اين بر اساس منفعتش
رأي داده يا نداده است .ش��فافيت به اين است كه رسانه،
دانشگاه ،روشنفكر و ...وظيفهاش را به درستي انجام دهد
و براي جامعه روشن سازد كه هر مصوبهاي چه نتيجهاي
در پي دارد تا كسي كه ميخواهد رأي بدهد به نتايج آن
واقف باشد .من عرضم اين است شفافيت از طريق اطالع
مردم از نوع رأي نماينده حاصل نميشود ،چون بسياري از
كساني كه رأي ميدهند وقوفي به ساز و كار منجر به فساد
ندارند ،لذا آنهايي كه ميفهمند بسته به امكاناتي كه دارند
بايد مردم را از نتايج يك مصوب��ه آگاه كنند .من خود در
دهه  ۸۰در مجلس فراوان با تأسيس بانكهاي خصوصي
و خصوصي كردن بانكها مخالفت كردم ،دليلش اين نبود
كه بانك خصوصي در رقابت ب��ا بانك دولتي ضعيفتر يا
قويتر كار ميكند بلكه معتقد بودم وقتي امكان خلق پول
را در اختيار بانك عمومي يا خصوصي قرار ميدهيم ،در
واقع قدرتي به او دادهايم كه ميتواند تخم دو زرده طاليي
كند و از هيچ پول خلق كند و منفعت ببرد .خب حاال اگر
نمايندهاي اين ساز و كار را درست فهم نكند ،نميتوانيد
رأي درستي بدهيد ،لذا شفافيت وقتي حاصل ميشود كه
ساز وكار قوانين واضح شود .نميخواهم بگويم اگر كسي
از مورد خاصي اطالع داشت و آن را آشكار كرد ،فايدهاي
ندارد ،اما بايد دقت كرد كه مسئله ما در مبارزه با فساد ،يك
مورد و دو مورد و  ۱۰۰مورد نيست .ما دائماً مسائلي داريم
كه براي مقابله با آنها بايد ساز و كارها را شناخت و از طريق
ساز و كارها مسائل را به نحوي پيش برد كه نمايندهاي كه
ميخواهد رأي مثبت يا نفي دهد با پشتوانهاي از اطالعات
تصميم بگيرد .در اين صورت اگر كسي به رغم اطالعات و
آگاهيها تصميم گرفت به مقولهاي رأي دهد ،اين فرصت
وجود دارد كه مورد مؤاخذه افكار عمومي قرار گيرد.
به نوعي شما بنايتان بر اعتماد است ،اما اجازه
بدهيد ما اين نگاه را نداشته باشيم و به همين
خاطر به ن�وع ديگري قضي�ه را دنبال كنيم.
تصوري ك�ه ما از مجلس داريم اين اس�ت كه
مجلس پر است از البي و رانت .شما كه خودتان
در مجلس بودهايد اين را تأييد نميكنيد؟
در حالت كلي ما حق نداريم كه هم��ه نمايندهها را اهل
رانت و استفاده نابهجا بدانيم و معتقد باشيم همه فاسدند
مگر اينكه خالفش ثابت ش��ود .عرض من اين اس��ت كه
نمايندهها بنايشان بر اين اس��ت كه اوضاع را بهتر كنند،
منتها براي تصميمگيري خوب ،نياز به پش��توانه دقيق
فكري دارند .حاال اگر كسي با وجود پشتوانههاي اطالعاتي
و فكري باز به س��مت رأيي برود كه منافع عمومي در آن
نيست ،آن وقت حق داريم در س�لامت فرد ترديد كنيم
و ببينيم مسئله چيست .كس��اني كه به مجلس ميروند
از طريق شوراي نگهبان تأييد ميشوند و مردماني هم به
اينها رأي ميدهند .تودههاي مردم هميشه اصولي براي
رأي دادن دارند ،البته منظور اين نيس��ت كه هيچ وقت
اش��تباه نميكنند .نمايندهاي هم كه به مجلس ميرود
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در همان ابتدا به خداوند سوگند ياد ميكند كه از استقالل و حقوق
ملت پاسداري كند .ما با اين آدمها طرف هستيم و من فكر ميكنم
نميشود جرئت كرد كه به همه اينها بياعتماد بود .من به عنوان كسي
كه سالها در مجلس بودم ،بيشتر از فساد ،ناآگاهي و عدم وقوف به
مسئله را عامل ديدم تا منفعتطلبي را.
در قانون مصوب سال  ۱۳۸۸به افراد حق دسترسي به
اطالعات داده شده است ،اما براي دسترسي به اطالعات
بايد به س�ازمان مخاطب درخواس�ت داد آيا اين واقع ًا
دسترسي آزاد به اطالعات است؟ چه اصالحاتي در اين
قانون بايد صورت گيرد؟
اين مورد خاص را االن به ياد ندارم و بايد نگاه كنم ،اما برخي از اينها
محصول طرحها و لوايحي هستند كه از قديم تصويب شدهاند .اين
قانون كه ش��ما فرموديد فكر ميكنم ،البته مطمئن نيس��تم كه از
طرحهاي بجا مانده از مجلس ششم بود .در آن مجلس همانطور كه
ميدانيد ،عالقهمندي به اين كارها زياد بود ،اما چون در مسير رشد

طبيعي جامعه ايجاد نشده بودند ،كاركرد مناسب خود را نداشتند .من
بعيد ميدانم توده جامعه چندان از اين قانون بهرهاي برده باشد ،چون
مسئله جامعه و توده اين نيس��ت حاال اگر در اين ميان كسي نياز به
اطالعاتي هم داشت به ناچار تن به درخواست هم ميدهد .درستش
اين است كه ارائه اطالعات براي يك شركت تكليف عمومي به حساب
بيايد و دستگاهها همانطور كه براي بودجه خودشان اقدام ميكنند،
براي انتش��ار اطالعات هم اقدام كنند و ش��يوههاي اطالعرس��اني
مناسبي متناسب با مخاطبشان در نظر بگيرند .اما همانگونه كه ابتدا
هم عرض كردم اينها ،چون دغدغه توده مردم نيست ،چندان جدي
گرفته نميشود .ش��ما در نظر بگيريد در متن قانون آمده است كه
وقتي قانون جديدي در كشور تصويب ميش��ود ،اين قانون پس از
 ۱۵روز از انتشار در روزنامههاي رسمي ،جنبه اجرا پيدا ميكند ،حاال
واقعاً تصور ميكنيد چند درصد از مردم ايران از قوانيني كه تصويب
ميشود اطالع دارند؟ اطالعي ندارند! مگر اينكه براي طرف پروندهاي
قضايي پيدا ش��ود كه نياز به اطالع از قوانين داشته باشد .متأسفانه
توسعهنيافتگي اين مسائل را در كنار خودش دارد .به همين دليل من
تأكيد دارم نبايد شفافيت را مستق ً
ال هدف قرار دهيم ،وقتي جامعه در
مسير توسعه به حد الزم خود برسد ،ناخودآگاه به سمت شفافيت هم
خواهد رفت ،البته باز نبايد نگاه صفر و يكي داشت كه اين را خدمتتان
عرض كردم .اين جمله را هم بگويم ،دانستن بايد براي جامعه ممكن
باشد ،اما بديهي است كه مردم را نميشود به دانستن الزام كرد .اگر
كسي دنبال دانستن اطالعات بود ،بايد اطالعات در دسترسش باشد،
اما در شرايط كنوني كه ما عدم تعادلهاي وسيعي داريم و مردم به
شدت احس��اس بيعدالتي ميكنند يا گرفتار بيعدالتي هستند،
به طور طبيعي دنبال فهم حقيقت همه ماجراها نيس��تند و بيشتر
دنبال مطلع شدن از اطالعاتي هستند كه با استفاده از آنها بتوانند،
مخاطباني را كه از آنها نفرت دارند و مخالف آنها هستند ،مورد نقد
قرار دهند .در چنين شرايطي سيستم بايد برنامهاي «تدريجي» براي
شفافيت داشته باشد تا وضعيت افشاي اطالعات را به انتشار اطالعات
تبديل كند .اين را هم باز تأكيد ميكنم كه بايد همپاي رشد جامعه و
در آن فرآيند توسعه باشد وگرنه بيشتر موجب بغض ،كينه و كاهش
سرمايه اجتماعي خواهد ش��د .مثل اتفاقي كه در مسئله نجوميها

افتاد .عم ً
ال به يك افشاگري سياس��ي بدل شد و در انتها
هم هيچ اتفاقي نيفتاد ،چون دريافتي آنها براساس قانون
بود و هيچكس هم س��از و كاري را نميدانست كه بتواند
مسئله را اصالح كند و عم ً
ال حاصلي جز بياعتمادي بيشتر
مردم نداشت.
از دغدغه توده مردم فرموديد .به نظرتان ما
بايد توده را به آنچه خودم�ان دغدغه داريم
برسانيم يا بالعكس بايد ما دنبال آنچه باشيم
كه توده ميخواهد؟
خودمان يعني چه کسی؟
منظورم حاكميت است.
خب من به اولي راغبتر هستم.
فكر نميكني�د در اين حرف يك عملگرايي
و پراگماتيس�ت وجود دارد؟ به عنوان مثال
ممك�ن اس�ت االن ت�وده دغدغ�ه مس�ئله
شفافيت را نداشته باشد ،آيا بايد با تبليغات
و ...اين دغدغه اجتماعي را ايج�اد كرد يا نه
بايد به مسائل ديگري كه دغدغه توده است
بپردازيم؟
فرض بر اين است توده از خيلي جاهاي ديگر متاثر ميشود
يعني توده مردم با وجود آنكه عقل ،درك و فهم دارد اما متأثر
از نظام آموزشي ،رس��انهها و نظام حكومتي است .باالخره
توده از رهبرانش متأثر اس��ت ،به همين دليل بايد خيلي
از مشكالتش��ان را آنجا حل كرد ،مث ً
ال در زمان انتخابات
مجلس بازي با احساس��ات توده با قول دادن به آنها براي
اينكه همه نيازهاي آنها را حل خواهيم كرد ،چيزي است
كه ف��راوان اتفاق ميافت��د .تودههايي ك��ه در جريان اين
قولها قرار ميگيرند بعد از انتخابات مطالبهگر حرفهاي
خودمان ميشوند ،بنابراين ما خودمان هستيم كه انتظارات
توده را ش��كل ميدهيم و دامن ميزنيم .از طرف ديگر اگر
رهبران جامعهاي معتقد باشند كه نبايد از احساسات مردم
سوءاستفاده كرد ،به جامعه حرفهاي درستي ميزنند تا
انتظارات آنها را به درستي شكل دهند .اينگونه جامعهاي
كه درست هدايت ميشود برخوردار از ويژگيهايي خواهد
شد كه پيروزي از خواس��تههاي آن به عملگرايي ابزاري
نميانجامد .قطعاً متوجه ش��دهايد كه من به رابطه علت و
معلول خيلي توجه دارم .در اين مس��ئله هم معتقدم اگر
بگذاريم ما جامعه هر طوري كه هس��ت ،مث ً
ال اگر آنارشي
است ،همانطور شكل بگيرد ،بديهي است كه دنبال چنين
جامعهاي رفتن ،ما را به جايي نميرساند ولي فرض بر اين
است كه عدهاي جامعه را هدايت و رسانهها با خيرخواهي
روشنگري كنند .اگر س��امان يافته به مردم اطالعات داده
شود اين شفافيت منفعتش به همه خواهد رسيد .اينچنين
جامعهاي اگر داش��ته باش��يم ،آن قدر عقلش هس��ت كه
چيزهايي را بخواهد و براي رس��يدن به آنها تالش كند كه
اگر ما هم در مسير آن خواستهها قدم بگذاريم به عملگرايي
نيفتيم و قرار نباشد چيزي به جز خواست مردم دنبال كنيم.
االن متأسفانه برعكس اس��ت؛ در هر مسئلهاي كه عطش
جامعه بيشتر است ،سكوت مسئوالن بيشتر است.
طبق فرمايش خودت�ان گاهي اگر واقعيتها
به مردم گفته شود بيشتر موجب بياعتمادي
خواهد شد.
بله من اين ايراد شما را رفع و رد نميكنم ولي همانطور كه
توضيح دادم بايد تدريجي اين مسائل حل شود ،قرار نيست
هميشه همينطور بماند .بايد مردم به تدريج ياد بگيرند
چطور با مسائل مواجه شوند .طبيعي است اگر يك دفعه به
كساني كه تا به حال هيچ چيز نميگفتيم ،همه مسائل را
بگوييم پيامدهايي خواهد داشت اما نبايد هم از ترس اين
پيامدها هميشه دست به يك خودسانسوري بزنيم .بايد
مديريت انتقال مطالب را در پيش بگيريم.
اگر اج�ازه دهيد ب�ه عنوان س�ؤال آخر يك
ب�ار ديگ�ر و از دريچ�هاي ديگر به مس�ئله
توس�عهنيافتگي بپردازيم كه از نظرگاه شما
اصليتري�ن دليل فق�دان ش�فافيت همين

توس�عهنيافتگي اس�ت و اصليتري�ن عامل
شفافيت هم همين توسعهیافتگي خواهد بود.
به نظر شما چرا در مسير توسعه ،بخش زيادي
از پتانس�يلهاي ما ب�ه هدر م�يرود .آيا اين
هدررفت ناشي از اختالفهايي است كه بين
مفاهيمي همچون توسعه ،پيشرفت و عمران
و آبادي داريم؟ در چارچوب آرمانهاي انقالب
اسلامي آنچه باید به س�متش حركت كنيم
«الگوي اسلامي -ايراني پيشرفت» است و
س�ازمانها و نهادهايي هم ب�راي تبيين اين
الگو در نظر گرفته شده است اما از طرف ديگر
ميبينيم كه دانشگاهها ،اساتيد و روشنفكران
ما متمركز بر توسعه هستند و در كنار اين دو
دسته عمده بخش ديگري از نخبگان فكري
ما «عم�ران و آبادي» را دنب�ال ميكنند .اين
چندگانگيها را چطور ارزيابي ميكنيد؟
من در نامه پنجم از سلس��له نامههايي كه تحت عنوان
«براي ايران» نوش��تهام ،اي��ن را آوردهام ك��ه ما وقتي از
متفكر و نخبه س��خن ميگوييم كه بيش��تر منظورمان
دانش��گاهيها هس��تند بايد بين تحصيلكردگان علوم
اجتماعي -رفتاري با س��اير تحصيلكردگان تفاوتي قائل
شويم .دانش آموختگان پزشكي ،علوم پايه ،حتي علوم
انساني همچون معارف ،حقوق ،تاريخ و زبانها يك رده
هستند كه در آن با ساير دنيا اختالف خاصي نداريم اما در
علوم رفتاري مثل اقتصاد ،جامعه شناسي ،علوم تربيتي،
روانشناسي و مديريت كه رفتار انسان را مورد مطالعه قرار
ميدهند ،با غرب اختالف نظر داريم .من فكر ميكنم ما
اگر از اول هم قرار بود كاري انجام دهيم بايد متمركز بر
اين حوزهها ميشديم اما نيامديم و حتي اسمشان را هم
انساني گذاشتيم در حاليكه انس��اني ما قبل از انقالب
بسيار اسالمي بود ،موالنا ،سعدي ،حافظ و ...كه براي عرب
نيستند .نكته ديگر اينكه علوم اجتماعي ما براي 200سال
گذشته است و همه آن وارداتي است يا اساتيد ميروند
آنجا تحصيل ميكنند و اينجا درس ميدهند يا در داخل
هم اگر تربيت ميكنيم بر اس��اس كتابهاي ترجمهاي
آنهاس��ت ،يعني در واقع ما منابع خودمان را ميگذاريم
تا نيروهای��ي تربيت كنيم ك��ه در راس��تاي غرب عمل
ميكنند و همينها هم حاال وزير و وكيل و عضو مجمع
تشخيص و ...ش��دهاند .من به عنوان يك معلم دانشگاه
فكر ميكن��م بزرگترين خبط جمهوري اس�لامي اين
بوده كه در سياست اسالمي عمل كرده است و در اقتصاد
ليبرالي .آنچه در دانشگاههاي ايران به بچه مسلمانها ياد
ميدهيم ،اقتصاد س��رمايهداري است .توفيق در اقتصاد
سرمايهداري الزمهاش اين اس��ت كه مرافعه نداشته و با
همه دوستي و رفتوآمد داش��ته باشيد ،اما در سياست،
مخالفت در حد جنگ با قدرتهايي داريم كه اقتصادشان
را به بچهه��اي خودمان آموزش ميدهي��م ،آن هم چه
بچههايي؛ بچههايي كه جذب دانشگاه تهران ميشوند،
يعني بهترينهاي ما .همين بچهها دكت��را ميگيرند و
خالصانه در دستگاه حكومتي مشغول ميشوند و طبيعتاً
همان چيزهايي را كه ياد گرفتهان��د ،اجرا ميكنند .اين
نقض غرض است .مشكل اينجاست! مشكل اين نيست
كه يكي توسعه ميگويد و يكي پيشرفت .بديهي است كه
توسعه ،عمران و آبادي نيست كه اگر اينطور باشد ،ايران
بسيار توسعه يافته است چراكه حتي شهرهاي قديمي
ايران هم حاال پاس��اژ و مغازه لوكس دارند .اگر اين طور
باشد دوبي هم توسعه يافته است .من عرض كردم توسعه
تغييرات كيفي تدريجي در بساط يك اجتماع است.
يعني ميخواهيد بگوييد ما توس�عه را هم
نشناختهايم؟
بله! من به عنوان كسي كه تخصصم در توسعه است ،بايد
با ابراز تأسف بگويم كه ما اص ً
ال توسعه را نميشناسيم،
علت عقب افتادگي دعوا بر س��ر واژهها نيس��ت ،علت
اين اس��ت كه از اس�لام صحبت ميكنيم اما س��اختار
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ديواني -بوروكراتيك جمهوري اس�لامي را به س��بك
سابق نگه داشتيم ،ما در عين اينكه در قدرت هستيم،
اسالم را جوهر ساختار نكردهايم و اسالم را در حد انجمن
اسالمي اين ساختار نگه داش��تهايم .واقعاً وقتي انسان
اينها را ميگويد ،گريهاش ميگيرد .ما در حالي كه ربا را
جنگ با خدا و پيامبر(ص) ميدانيم ،ساختار قرض را در
بانكها حفظ كردهايم و باالي سر آن يك شوراي فقهي
گذاشتهايم تا مراقبت كند اگر ربا شد ،آن را درست كند.
اين براي كساني است كه در يك جامعه اقليت هستند
و زورشان نميرس��د كه مجلس ،قانون و دولت داشته
باش��ند و ميگويند بيش از اين از دستمان برنميآيد
كه تا حدي جلوي ربا را بگيريم ،اما ما كه قدرت دستمان
است بايد س��اختار بانكي را به گونهاي تنظيم كنيم كه
وقتي كار ميكند اص ً
ال ربا از آن بي��رون نيايد .من فكر
ميكنم مش��كل ما اين اس��ت و از اين نظر عقب افتاده
هستيم ،البته حرف در اين زمينه زياد است .در كل من
فكر نميكنم مشكل روي واژهها باشد .سرمايه و نيروي
انساني ما در مسير خودمان نيست ،نيروي انسانياي كه
بايد مملكت را اداره كند ،با پول خودمان به دست غربيها
تربيت ميشوند .سرمايههاي ما در بانكهاي ربوي براي
صاحبانش پول توليد ميكند و آن كارگر بيچاره به خاطر
خصوصي كردن و ربايي كه من ميخورم بيكار ش��ده
و پيش زن و بچهاش ش��رمنده اس��ت ،يعني پول سوار
نيروي كار اس��ت .اگر جامعهاي با وضعيت ما به توسعه
برسد ،بايد تعجب كنيم .بايد همانطور كه رهبر انقالب
در بيانيه گام دوم آوردهاند برگرديم و راهي كه آمدهايم
را آسيبشناسي و اصالح كنيم .مملكتي كه قدرت دارد،
بايد از درون سازمان و برنامه و بودجهاش تفكر توسعه
بجوشد نه اينكه سازمان برنامه و بودجهاش كار خودش
را كند و بعد ميلياردها پول نداشته خرج شود تا در كنار
دانشكده اقتصاد ،مركز الگوي ايراني -اسالمي پيشرفت
براي فكر كردن ايجاد شود! ما فكر ميكنيم همين كه
در يك نه��ادي ،نمايندگي ولي فقيه گذاش��تيم براي
اسالمي كردن كافي است .اين اشتباه است .ساختارها
كه به حرف آدمها نيستند .من واقعاً معتقدم ما نه اسالم
را ميشناسيم و نه غرب را ميشناسيم ،بنابراين از آنكه
ميتواند به ما كمك كند ،بهرهبرداري درستي نميكنيم
و تمام نرمافزارهاي دشمن را هم اينجا به كار ميبريم.
همين االن تفاوت��ي نميكند اينجا دانش��كده اقتصاد
دانشگاه تهران است يا دانشگاه شيكاگو! چون ما همان
درسها را ميدهيم فقط پولش را جمهوري اس�لامي
تأمين ميكند.
* فكر ميكنيد چرا ب�ا وجود توجهاتي كه در
ابتداي انقالب به اين مسائل بود اكنون بعد از
40سال به اين وضعيت رسيدهايم؟
به نظرم م��ا به جاي آنكه اس�لام را با س��ه عنص��ر فقه،
عقايد(كالم) و اخالق در كشور پياده كنيم ،تنها فقه ،آن
هم فقه فردي را حاكم كردهايم ،يعني فقهي كه فقيه احكام
مكلفان را در ميآورد و فقها كارشان اين است كه در پاسخ
من نوعي كه سؤال شرعي دارم ،پاسخگو باشند .اين تفاوت
دارد با اسالمي كه ميخواهد امور اجتماعي يك كشور را
تصدي كند ،لذا االن بعد از 40سال افرادی كه ميخواهند
قانون بانكداري را عوض كنند ،باز در تعريف پول ماندهاند،
در حالي كه در بانكداري آنچه از همه چيز بيشتر اهميت
دارد پول است و پول هم فقط اين اسكناس و سكه نيست،
بنابراين من فكر ميكنم ما فقه اجتماعي نداريم و از اخالق
و كالم هم دور شدهايم و اين باعث گرديده از آنچه ابتداي
انقالب ميخواستيم دور شويم .متأسفانه رفوزه كوتاه مدت
اين وضعيت هم اسالم تلقي خواهد شد چون براي مردم
كوچه و بازار كه نميشود اس��تدالل كرد ،اسالم درست
است و ما اشتباه ميكنيم .آنها اينطور برداشت ميكنند
كه اسالم نتوانسته است.
ممنون�م از وقتي ك�ه در اختيار ما ق�رار داديد،
مصاحبه با شما شيرين و پر از نكتههاي تازه بود.

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

نظام بانكي بخش��ي از پ��ازل يا ب��ه عبارتي از
اضالع اثرگذار در نظام اقتصادي كش��ور اس��ت
كه در صورت ايجاد ش��فافيت در سازوكار آن،
موجب��ات افزايش كاراي��ي نظام بانك��ي و به تبع
آن نظام اقتصادي كش��ور را فراه��م ميآورد.
ش��فافيت با كاه��ش ران��ت ،فس��اد و امضاهاي
طاليي موجب خواهد ش��د ،مناب��ع بانكي متوجه
بهتري��ن و س��ودآورترين فعاليتها ش��وند و
منابع به س��متي حرك��ت كنند كه ب��راي حال و
آينده اقتصاد كش��ور ضرورت بيش��تري دارد.
تنها در اين صورت نس��ل امروز و آينده ،نتيجه
تخصيصها را لمس خواهن��د كرد و اعتماد آنها
نيز به نظ��ام افزاي��ش مييابد ،البت��ه بايد توجه
كرد ك��ه اين ارتق��ا در صورت��ي رخ خواهد داد
كه همه عناصر و اجزاي نظ��ام اقتصادي از بازار
س��رمايه گرفته تا نظام بيمهاي و نظاير آن ،در
هماهنگي كامل ب��ا يكديگر جلو برون��د .عاقالنه
نيست كه توقع داشته باشيم ،همه اتفاقات خوب
با ش��فافيت در نظام بانكي رقم بخ��ورد اما اين
هم قاب��ل كتمان نيس��ت كه ارتقای نظ��ام بانكي
بر نظام اقتصادي و همچني��ن فراز و فرودهاي
نظام اقتصادي بر نظام بانكي اثرگذار است و اين
اضالع در كنار و در تعامل ب��ا يكديگر ميتوانند
كيفيت زندگي مردم و حكمراني را ارتقا دهند.

يادداشتي شفاهي از محمدرضا پورابراهيمي
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در باب وجوه و موانع شفافيت در نظام بانكي

شفافيت نظام بانكي
كليد تخصيص بهينه منابع
س��ر فص��ل دوم ،ش��فافيت در تخصي��ص منابع
و تس��هيالت اس��ت .در اين حوزه هم بايد روشن
ش��ود چه كس��اني در اولويت دريافت تسهيالت و
وامهاي بانكي هستند و كدام فعاالن و وامگيرندگان
توليدي ،خدماتي و اشخاص حقيقي بيشترين سهم
را از وامهاي كالن دارند .نح��وه بازپرداخت وامها
نيز مس��ئله اس��ت .اگر در نظام اقتصادي و بانكي،
وامها به صورت شفاف در چهار،پنج گروه مشخص
و شناس��نامهدار تخصيص ياب��د و نحوه تخصيص
و بازپرداخ��ت آنه��ا در داش��بوردي اطالعاتي در
بانك مركزي تعريف و ش��فاف شود ،در آن صورت
ميتوان اميدوار بود كه مطالبات مشكوكالوصول
و مطالبات الوصول و سوخت شده بانكها كاهش
قابل توجهي داش��ته باش��ند .در ح��ال حاضر اگر
تسهيالت ميلياردي وصول نشده بانكها را پيگيري
كنيد ،متوجه خواهيد ش��د كه بخ��ش عمدهاي از
رانتهاي ايجاد شده با ش��فافيت در واگذاري اين
منابع به راحتي قابل حل است.
* موانع شفافيت نظام بانكي
موانع ش��فافيت در اين ح��وزه را ميت��وان به دو
دسته «ساختاري -سازماني» و «سياستگذاري-
اجرايي» صورتبندي كرد .موانع ساختاري بيشتر
به اين موض��وع بازميگردد كه س��ازمانها چقدر
به اهميت ش��فافيت واق��ف و پذي��راي اصالحات
هستند ،البته ريشه برخي از مسائل ما در اين حوزه
محدوديتهاي س��ختافزاري و نرمافزاري است.
بخش ديگر از مش��كالت و موانع به سياس��تهاي
مديريتي و اينكه مدي��ران ما چقدر معتقدند و باور

* سرفصلهاي اساسي شفافيت نظام بانكي
ش��فافيت در فعاليت نظام بانك��ي با همه تنوع��ي كه دارد
معطوف به دو سر فصل اساسي اس��ت .يك سرفصل مربوط
با تأمين منابع مالي بانكهاس��ت كه عمدتاً مشتمل بر انواع
س��پردههايي اس��ت كه بانكها به وس��يله آنها منابعشان
را جم��عآوري ميكنند .منظ��ور از ش��فافيت در اينجا اين
است كه سيس��تم بانكداري ما به چه روش��ي منابع خود را
از س��پردهگذاران ،فع��االن اقتصادي و مجموع��ه مرتبط با
نظام بانكي تأمين ميكند .اين ح��ق بانك مركزي ،ناظران،
س��پردهگذاران و مردم اس��ت كه بدانند در دو حوزه تأمين
منابع و تخصيص آن ،بانكها چه ميكنند ،فرقي هم نميكند
كه فيالمثل س��پردهگذاري در چه قالبي باشد يا تسهيالت
در قالب چه عقودي و با چه ش��رايطي واگذار ش��ود .هر نوع
فعاليتي كه در اين دو حوزه در شبكه نظام بانكي كشور انجام
ميشود ،به هر ميزان كه براي دس��تگاههاي نظارتي و آحاد
مردم شفاف و روشن باشد ،گامي رو به جلو در مسير اصالح
نظام بانكي كشور خواهد بود .نكته مهم ديگر در اين بخش
ش��فافيت وضعيت بنگاهداري بانكهاست .در حال حاضر از
مقام معظم رهبري تا س��اير مس��ئوالن تراز اول كشور همه
متفق القولند كه بانكها نبايد به س��مت بنگاهداري حركت
كنند .پرهيز از بنگاهداري و رويآوري به اعمال سياستهاي
بانك مركزي در اين حوزه تنها زماني رقم خواهد خورد كه
شفافيت مطلوب ايجاد شده باشد.
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دارند كه اصالح ساختارها از گذرگاه سياستهاي
ش��فافيت رخ خواهد داد ،مربوط اس��ت .در حوزه
زيرساختهاي قانوني نيز دچار مشكالتي هستيم
و بس��ياري حتي پس از تصويب قوانين ،خود را به
انجام تكاليف من��درج در قانون مل��زم نميدانند.
يك مانع بزرگ ديگر در مسير ش��فافيت ،گروهها
و افرادي هستند كه از ش��فافيت متضرر ميشوند
و از همين جهت نهتنها روي خوش��ي به اين مهم
نشان نميدهند بلكه در مسير آن سنگاندازي نيز
ميكنند؛ گروههايي كه انتفاع آنها در عدم شفافيت
و مخفي ماندن تراكنشهاي مالي است.
بخش��ي ديگر از مخالفتها با ش��فافيت از س��وي
كساني اس��ت كه ش��فافيت گردش منابع مالي را
سرك كشيدن حاكميت به حسابهاي بانكي تعبير
ميكنند و مدعياند شفافيت اطالعات حسابهاي
بانكي به منزله تجاوز به حريم شخصي افراد است.
اين بيان پش��توانه اس��تداللي قاب��ل دفاعي ندارد
چراكه در همه جاي دنيا مرسوم است كه دولتها
بر اس��اس ماليات ،هزينههاي خود را تأمين كنند
و از همين رو نظام سياس��ي حاكم نياز دارد براي
ساماندهي به سيس��تم مالياتي ،اطالعات گردش
مالي را در اختيار داشته باشد .در حال حاضر ما در
كشورمان با فرارهاي مالياتي قابل توجهي روبهرو
هستيم و درمان مقابله با فرارهاي مالياتي شفافيت
تراكنشهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي است
و جاروجنجال در اين مس��ير تنها موجب اختالل
در سيستم مالياتي كشور خواهد شد .بله هر عقل
س��ليمي ميپذيرد كه اين قبيل اطالعات در برابر

شركت يا فرد رقيب يا متخاصم به مثابه اطالعات
شخصي و محرمانه است اما براي حاكميت اطالعات
مالي ،محرمانه و ش��خصي نيست و ماليات افراد بر
اساس اين اطالعات كه ش��امل ميزان فعاليتها،
درآمدها و چرخش مالي اس��ت ،سنجيده خواهد
شد ،البته بديهي است كه دستگاههاي نظارتي بايد
كنترل كنند تا اطالعات بانكي ش��فاف شده ،مورد
سوءاستفاده قرار نگيرد و از مجرا و مدار حاكميتي
خارج نشود ،البته اين سختيها و موانعي كه به آن
اشاره گرديد هر چند مسير را پرچالش ميكند اما
نميتواند دستمايهاي براي پشت گوش انداختن امر
مهم شفافيت باشد.
امروز ديگر نميتوان بهانههايي از قبيل ويژه و خاص
بودن شرايط كشور را پذيرفت .جفا در حق انقالب و
مردم است كه اين نوع مواضع را دستاويز و بهانهاي
براي تعللهاي مديريتي خ��ود قرار دهيم .طبيعتاً
هر دورهاي اقتضائات خاص خود را دارد و ميتوان
در يك بازه زماني محدود اجراي سياستي را بنا به
مصالحي به تأخير انداخت اما علم كردن بهانههاي
واهي براي گريز از وعدههايي كه به مردم دادهايم،
قابل قبول نيست .معتقدم اتفاقاً در شرايط موجود
فضا براي جراحي در اقتصاد مناس��بتر اس��ت .ما
امروز در شرايط تحريم نفتي قرار داريم ،امريكاييها
بدعهدي كردهاند و ما بعد از خروج امريكا از برجام
در كوتاهم��دت دچار مش��كل تأمي��ن منابع مالي
هستيم .اين شرايط ميتواند بهترين محرك براي
ما در حركت به س��وي ش��فافيت و اصالح ساختار
بانكي ،بودجه و ماليات باشد.
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واكاوي مسئله شفافيت از منظر ساختارهاي فرهنگي – اجتماعي در گفتوگو با دكتر ميثم مهديار،
جامعهشناس و عضو معاون پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي

بسط فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر
از الزامات شفافيت است
شفافيت و مبارزه با فساد از ضرورتهاي گام دوم انقالب است
كه همه نهادها ،دستگاهها و كنشگران بايد خود را ملزم به مشاركت
در آن بدانند .در اين راس��تا آنچه اهميت و اولويت دارد ش��ناخت
دقيق مس��ئله فس��اد از ابعاد گوناگون بهويژه ناظر به ساختارهاي
فرهنگ��ي و اجتماعي ايران اس��ت چراكه قدم��ت انحصارطلبان كه
سودش��ان در تاريكي و عدم ش��فافيت اس��ت ،قدمتي يكي دو ساله
نيست و ميتوان رد آنها را در تاريخ پي گرفت .دكتر ميثم مهديار،
جامعهشناس و معاون پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي معتقد است
اين شبكههاي فس��اد بعد از حاكميت صفويه و بهويژه با كشف نفت
در دوره قاجارها ش��كل گرفت و آنچه امروز ميتواند اقتصاد را از
انحصار اين طبقه نجات دهد ش��فافيت است كه اين امر مهم ،محال
جناب دكتر! اگ�ر بخواهيم نگاهي تاريخي و
اجتماعي به مسئله فساد داشته باشيم ،چه
شده كه اص ً
ال فساد به وجود آمد و حلقههاي
فساد چطور توانستند به اين شكل يارگيري
كنند؟
براي پاسخ به سؤال شما بايد نگاهي به سير تحول اقتصاد
سياسي كالن كشور در سدههاي اخير بهويژه از صفويه
تا به امروز بيندازي��م .در دوران حاكميت صفويه موازنه
كش��ور در حوزه صادرات و واردات مثب��ت بود .مواردي
وارد ميشد و فناوريهايي روي آن انجام ميگرفت ،اما از
دوران حاكميت صفويه به بعد و بهويژه با كشف نفت در
دوره قاجار ،موازنه اقتصادي منفي و ايران از صادركننده
كاال به صادركننده مواد خام و اوليه مبدل شد .صادرات
مواد خام فقط هم محدود به نفت نبود بلكه ابريش��م و
مواردي ،چون چاي ،توتون و تنباكو هم صادر ميكرديم
كه ماجراهايي مثل قرارداد دارسي و رويترز ناظر به همين

اس��ت بدون مش��اركت مردمي و تش��كليابي آنها اثربخش باشد؛
هر چند ش��يريني پول و ثروت ميتواند همين تشكلها و مشاركت
مردمي را نيز به فس��اد بكش��اند؛ از همين رو گري��زي جز تقويت
دغدغهمندي اجتماع��ي و اخالق فردي و جمعي يا به عبارتي بس��ط
فرهنگ امر ب��ه معروف و نه��ي از منكر نداريم .مهديار به مس��ئله
فس��اد نه به صورت امري صرف�� ًا اقتصادي بلكه به ش��كل چرخهاي
تاريخي  -اجتماعي مينگرد كه شفافيت و دسترسي آزاد به اطالعات
گام نخس��ت مبارزه با آن اس��ت و اگر مراحل بع��دياش تكميل و
درباره ابع��اد آن گفتوگو نش��ود ،به هم��ان اندازه ك��ه ميتواند
مفيد واقع ش��ود ،ميتواند س��اختار اجتماعي را به نابودي بكشاند.
مش��روح گفتوگو با دكتر ميثم مهدي��ار را در ادام��ه ميخوانيد.

استثمار مواد اوليه در ايران براي چندين دهه است .اين
تغييرات به تدريج طبقه اقتصادي خاصي را ش��كل داد.
البته اينجا اختالفي هم بين صاحبنظران وجود دارد و
برخي برعكس آنچه گفتم ،معتقدند آن طبقه اقتصادي
و اجتماعي خاص بود كه روند واردات كاالهاي مصرفي
را براي سود و منفعت ش��خصي خود تسهيل كرد .حاال
من نميخواهم به اين اختالف بپردازم؛ اصل حرف اين
اس��ت كه ما طي اين دوران كه مختصر عرض شد به هر
طريق تبديل به واردكننده مواد مصرفي شديم و طبقه
اجتماعي خاص��ي از اين تغيير س��ود و منفعت ميبرد.
طبقهاي كه منافعش در واردات بود .نه فقط واردات كاال و
صادرات مواد خام كه حتي واردات فرهنگي ،اجتماعي و
علمي؛ اين طبقه براي آنكه در حوزه عمومي روند واردات
و استفاده از كاالهاي وارداتي را تسهيل كنند ،تالش كرد
فرهنگ ايراني را تحقير كند و منفي جلوه دهند تا ما خود
را نيازمند واردات ببينيم؛ به اين شكل نوعي تفكر وارداتي

24

نيز در ايران شكل گرفت.
ميش�ود مثالي از تالشهاي اين طبقه براي
تحقير فرهنگ عمومي ذكر كنيد؟
مث� ً
لا در علوم��ي مث��ل جامعهشناس��ي ،پارادايم��ي
شرقشناسانه حاكم شد كه امكان هر نوع تحول فرهنگي،
خالقيت و برنامهريزي بلندم��دت را براي ايراني منتفي
ميدانست و به انواع و اقس��ام ما را تحقير ميكرد .حتي
در حوزه اخالق عمومي ما را تحقير ميكردند و هر صفت
منفي از جمله خش��ونتطلبي ،تك��روي ،دروغگويي و
رياكاريي را به ايراني نسبت ميدادند .اين جريان هنوز
هم ادامه دارد و االن هم ش��اهد هس��تيد ك��ه بعضي از
روشنفكران سعي ميكنند متأثر از آن جريان ،تصويري
سياه و تاريك از فضاي فرهنگي و اجتماعي ايران جلوه
دهند .حتي اگر نكته مثبتي هم به نظرشان ميآيد آن را
منسوب به دورهاي خاص مثل قبل از اسالم ميكنند كه
االن تمام شده و از بين رفته است .اين طبقه اجتماعي،

حتي در سياست خارجي هم ايدئولوژياي را در پيش گرفت كه تفكر
وارداتي را تسهيل كند .آنها با انواع و اقسام روشها سعي كردند به
مردم بفهمانند كه دنيا به سمت عقالنيت ،پيشرفت و توسعه ميرود
و ما هم براي اينكه از اين كاروان توسعه عقب نمانيم و با آنها همراه
شويم بايد هر چه گفتند بپذيريم .براي همين است كه در روندي
تاريخي روابط اقتصادي و سياسي ما با جهان خارج رابطهاي شد كه
در يك س��ويش جهان بر مدار عدل و نظم بود و در سوي ديگرش
ايران استثنايي كه از هر نظر سياه و عقبمانده است!
رابطه اين طبقه با حاكميت چطور بود؟
اين طبقه اقتصادي و اجتماعي كه بعضي آن را طبقه مستعمراتي نام
گذاشتهاند ،زمينههايي براي رشد و بقا نياز داشت تا بتواند موقعيت
خود را به عنوان طبقه اجتماعي تثبيت كند .طبقه اجتماعي يعني
گروهي كه دور هم جمع و به منافعشان خودآگاه ميشوند و تالش
ميكنند سياستهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي را در خدمت و
به نفع خودشان دربياورند .اين طبقه مستعمراتي در جامعهاي مثل
جامعه ما كه نفت و منابع اوليه گستردهاي دارد ،توانست با نزديك
شدن به قدرت پايههاي خودش را محكم كند و روندهاي صادرات و
واردات را به صورت انحصاري در دست بگيرد.
آنچ�ه از اين طبقه گفتي�د مربوط به پي�ش از انقالب
بود؛ آيا بعد از انقالب هم اين طبقه توانست خودش را
بازآفريني كند؟
اين طبقه و رابطه آن با حاكميت پس از انقالب اس�لامي تضعيف
شد ،اما به كلي از بين نرفت .شايد بتوان گفت نهايتاً افرادي در آن
جابهجا ش��دند و نظام هم با برخي از آنها به عنوان مفسد برخورد
كرد ،اما شواهد نشان ميدهد اين طبقه همچنان وجود دارد و در
روندها تأثيرگذار است و شايد متأثر از اتفاقات اقتصادي سالهاي
اخير در حال قدرت گرفتن نيز باشد .نميخواهم بگويم اين طبقه از
تمام ابعاد همان است كه پيش از انقالب بود ،اما خب نشانههاي آن
مشهود است و بايد مورد مطالعه قرار گيرد.
فكر ميكنيد چه چيزي باعث ش�ده اين طبقه بعد از
انقالب همچنان حضور داشته باشد؟
مهمترين و محور اصل��ي قدرتيابي اين طبق��ه در همه دورانها
مسئله تعارض منافع بوده است .اين طبقه به هر شكل در موقعيت
سياستگذاري قرار ميگرفتند و سياستهاي اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي را به نفع خودش��ان تعيين ميكردند .مث ً
ال چه در پيش
از انقالب و چه بعد از آن ،كميسيون بهداش��ت مجلس در اختيار
پزش��كان بوده و اين موجب شده سياس��تها در حوزه بهداشت و
درمان به سمت پزشكساالري و درمانمحوري برود .حتي وقتي
حاكميت تالش كرد رفاه عمومي را در زمينه سالمت گسترش دهد
و هزينههاي بسياري بالغ بر  ۲۵تا  ۳۰هزار ميليارد تومان را به نظام
سالمت تزريق كند ،عمده اين منابع به سمت پزشكان متخصص
رفت و به كارانه آنها بدل شد .از سوي ديگر ،چون سياست ما بر محور
پيشگيري از درمان نيست ،مراجعات به نظام سالمت بيشتر شده
كه اين باز به نفع پزشكان اس��ت .همه اينها ريشهاش در مسئله
تعارض منافع است .البته اين رويه فقط در نظام سالمت نيست و در
عرصههاي مختلف موجب شده فساد ساختاري ايجاد شود .مث ً
ال در
اتاق بازرگاني هم همين اس��ت .اين اتاق از محفلهايي بوده كه در
سياستگذاري اقتصادي ما سهم عمدهاي داشته است ،اما چون عمدتاً
كساني كه در آن عضو هستند صاحبان وارداتند ،روندها و سياستها
را به نفع خودشان و در راستاي واردات تنظيم كردهاند .همين است
كه شما ناگهان ميبينيد در همان حال كه برنج روي دست كشاورز
مانده ۱۰۰ ،هزار تن برنج وارد كشور ميشود .در وكالت و كانون وكال
هم ،انحصار ،مشكالت مشابهاي را رقم زده است .اين قبيل اتفاقات
نشان ميدهد وارداتچيها و انحصارطلبان به صورت متشكل در
بخشهاي مختلف نظام حكمراني ما حضور دارند و تعارض منافع
موجب انحصار و اختالل اقتصادي در ساختار شده است.
رهبر انقالب در بيانيه گام دوم بر مبارزه با فساد تأكيد
كردند .به نظر شما اولويت گام دوم انقالب در مبارزه با
فساد چيست؟
بر اساس توضيحاتي كه عرض شد ،من معتقدم در شرايط كنوني
تنها چيزي كه ميتواند اين طبقه اجتماعي را تحديد و كنترل كند،
مسئله شفافيت است .بايد شفاف شود چه كسي از كدام صنف در
قانونگذاري چه تأثيراتي ميگذارد و وقتي نماينده صنف و قشري
سياس��تي را مطالبه ميكند ،بر اساس منافع ش��خصي است يا با
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پشتوانه كار كارشناسي.
در حال حاضر برخي نهادها و مراكز ،اطالعات
انبوهي از قبي�ل قرارداده�ا و مصوبات را بر
روي درگاههاي اطالعرسانيش�ان منتش�ر
ميكنند ،به نظر شما ميتوان نام اين انتشار
اطالعات را شفافيت گذاش�ت؟ اين كار چه
آسيبهايي دارد؟
شفاف شدن حجم زيادي از دادهها و اطالعات شايد بدتر
موجب گيج شدن مردم ش��ود و اتفاقاً خودش به نوعي
ضدشفافيت باشد؛ مردم نميفهمند در ميان اين حجم
انبوه داده ،قرارداد و اطالع��ات چه اتفاقاتي رخ ميدهد.
آشفتگي در شفافيت خودش ميتواند ابزاري براي فساد
بيشتر ش��ود .به همين خاطر معتقدم دسترسي آزاد به
اطالعات ،قدم اول براي رفع ايراداتي است كه شرح دادم
و بايد مراحل ديگري آن را تكميل كند .االن در مرحله
كليات هستيم و نياز به بحثهاي اوليه داريم ،اما نبايد از
قدمهاي بعدي و تبعات شفافيت و كنترل آنها غافل شويم
و بايد به اينكه چطور ميتوان اطالعات و دادههاي شفاف
شده را در جهت عدالت ،آزادي و امنيت بيشتر استفاده
كرد ،بينديشيم.
به نظر ش�ما چ�ه راههايي براي مش�اركت
بيشتر و اس�تفاده مردم از اطالعات شفاف
شده ميتوان در پيش گرفت تا به قول شما
به عدال�ت ،آزادي و امنيت بيش�تر نزديك
شويم؟
شايد يكي از بهترين راهها اين باشد كه نظارت مردم را
ارتقا داد .يعني اجازه دهيم س��نديكاها و اصناف طبقه
پايين به معناي واقعي شكل بگيرند و اين تشكلها حجم
گسترده اطالعات را همهفهم ،دستهبندي و به زبان مردم
ترجمه كنند و با اتكا به پشتوانه مردمي پيگير مطالبات
آنها شوند .به عبارت ديگر نظارت مردمي يعني افرادي
كه در محالت مختلف زندگي ميكنند ،ضمن تشكليابي
اطالعاتي مثل قراردادها و مجوزهاي شهرداري را كه االن
منتشر ميشود ،بررسي و مشخص كنند كدام يك مربوط
به سرنوشت محله خودشان است .بعد درباره آن اطالعات
گفتوگو كنند تا مطالبات عمومي را مش��خص كنند و
پيگير آنها ش��وند .البته اينكه گفتم به معناي مخالفت
من با قدمي كه شهرداري تهران برداشته ،نيست .اتفاقاً
اين شفافيت كار خيلي خوبي است .منتها اين قدم اول
است؛ اين قدم بايد برداشته ميشد تا حاال ما درباره لوازم
بعدي حرف بزنيم ،تجربه كنيم و با انباشت تجربه رو به
جلو برويم.
ما االن اصنافي داريم كه وظيفهشان همين
است؛ منظور شما چيزي فراي اين است؟
بله اصناف داريم ،ولي عمدتاً محدود به مشاغل هستند
و به دلي��ل فقدان ش��فافيت خودش��ان بعض��اً محلي
انحصاري ش��دهاند .مث ً
ال فالن صنف يكدفعه تصميم
ميگيرد ماليات ندهد و تصميمشان هم روي حاكميت
تأثير ميگ��ذارد .همين االن پزش��كان تالش ميكنند
كارانههايشان را از ماليات معاف كنند يا سلبريتيها را
ديديد كه چطور براي نپرداختن مالي��ات اقدام كردند.
بله اصناف وجود دارند و در بودج��ه هم تأثيرگذارند .به
يك معنا ما دموكراتيك هس��تيم و اصن��اف با يكديگر
رقابت ميكنند .اما گويا همه اينها از اقش��ار باالدست
و همان طبقه مس��تعمراتي و وارداتچي هس��تند كه
سياستها را به نفع خودش��ان شكل و جهت ميدهند.
آنكه سرش بيكاله مانده طبقات پايين مثل كارگران،
حاشيهنشينها و آسيبديدگان اجتماعي هستند كه،
چون قدرت تشكليابي و رسانهاي كمتري دارند ،چندان
موفق به حضور و اعتراض تشكيالتي نميشوند .وقتي هم
ميخواهند به مسئلهاي اعتراض كنند ،بالفاصله با دخالت
ديگران به اغتشاشات ميانجامد و مطالباتشان منحرف
و با آنها برخورد ميشود.
اين به قول ش�ما س�نديكاها را چه كساني

تشكيل ميدهند؟ طبيعت ًا وقتي سنديكاي
پزشكي ميخواهد ش�كل بگيرد باز همين
يشوند.
پزشكان هستند كه در آن عضو م 
نه الزاماً .مردمي كه دغدغه اجتماعي دارند و حاضرند براي
منافع جمعي از منافع مادي و كوتاهمدت خود بگذرند،
ميتوانند انجمنهاي س�لامت شكل بدهند و از حقوق
خودش��ان دفاع كنند .وقتي آنها بدانند كه منابع طرح
تحول سالمت از محل هدفمندي يارانههاست ،يعني من
نوعي پول بيشتري براي بنزين ميدهم تا بخشي از آن
در سالمت هزينه شود ،ولي  ۷۰تا  ۸۰درصد اين به جيب
پزشكان ميرود ،از حق خودشان دفاع خواهند كرد.
بله اين را قبول دارم؛ ولي س�ؤالم اين است
كه اين انجمنها را قرار اس�ت ك�دام مردم
تشكيل دهند؟
به هر حال آدم س��كوالر كافر هم كه در محلهاي زندگي
ميكند ،وقتي ميبين��د زباله جمع نميش��ود و موش
محله را گرفته است ،حساس��يتي نشان ميدهد .اگر در
س��اختارهاي اجتماعي و فرهنگي ما امكان مش��اركت
جدي باشد ،همين آدم متشكل ميش��ود و بهداشت و
سالمت محله را مطالبه و پيگيري ميكند.
استقرار نظام حزبي ميتواند به اين مسئله
سامان دهد؟
من در اين مسئله با اس��تقرار نظام حزبي چندان موافق
نيس��تم .نظام حزبي هم آس��يبهايي دارد .بهتر است
از همان لفظ تشكليابي اس��تفاده كنيم .واژه «حزب»
معاني خاص��ي دارد .ما باي��د زمينه را براي مش��اركت
مردمي فراهم كني��م تا مردم آزادانه ب��ه صحنه بيايند،
مطالبه و اعتراضشان را بيان كنند و درباره خواستشان
حرف بزنند.
شوراي محالت چطور؟ سازوكاري كه گفتيد
بس�يار نزديك به همين ش�وراهاي محلي
است.
بله در كليت حوزه ش��هري خوب و به نوعي تشكليابي

حال آدم سكوالر كافر هم كه در محلهاي
زندگي ميكند ،وقتي ميبيند زباله
جمع نميشود و موش محله را گرفته
است ،حساسيتي نشان ميدهد .اگر در
ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي ما امكان
مشاركت جدي باشد ،همين آدم متشكل
ميشود و بهداشت و سالمت محله را
مطالبه و پيگيري ميكند

به سرانجام رسيدن كار و بهرهوري عوامل مختلفي دخيل است كه
بايد درباره آنها فكر كرد .توجه كنيد كه اين احتماالت نبايد موجب
ترس و مانع ايجاد شفافيت شود .شفافيت به عنوان مقدمه ضروري
است .در شرايط كنوني قطعاً بودن شفافيت بهتر از نبودنش است،
اما بايد فهم كنيم كه اين قدم اول است و اگر فقط در قدم اول بمانيم،
خطراتي براي جامعه به بار خواهد آورد .قدم اول بايد برداشته شود
تا بعد حساس��يت مردمي باال برود و راه براي مراحل بعدي هموار
شود؛ لذا همينطور كه مرحله به مرحله شفافيت ايجاد ميشود،
بايد از طرف ديگ��ر زمينههاي فكري و دينياي را كه مش��اركت،
مسئوليتپذيري و تعهد اجتماعي را تقويت ميكند ،بسط دهيم.
ما نمونه تاريخي خوبي پيشرويمان است .انقالب اسالمي بر اساس
حس مسئوليت اجتماعي پديد آمد و مسئوليتپذيري مردم بود كه
انقالب را به پيروزي رساند ،اما متأسفانه به داليلي در حال حاضر
منافع شخصي بر منافع عمومي ارجحيت يافته است .در حال حاضر
بايد از اين تجربه تاريخي درس بگيريم و در تشكليابيها حساسيت
مردم را نس��بت به نابرابري ،فقر ،فس��اد و آس��يبهاي اجتماعي
ارتقا ببخش��يم و از اين امكانهاي فرهنگي -تاريخي -اجتماعي
اس��تفاده كنيم .در فرهنگ عمومي ما امكان مشاركت اجتماعي،
مسئوليتپذيري و تعهد اجتماعي به وفور وجود دارد منتها خيلي از
اينها پوشيده و ناديده گرفته شده است .اينجا ديگر كار روحانيون،
روشنفكران ،فعالين اجتماعي و اصحاب رسانه است كه بايد كمك
كنند تا تغيير جدياي رقم بخورد .من باز هم تكرار ميكنم كه اين
تبعات نبايد مانع شفافيت باشد و بگوييم خب اول برويم اينها را
درست كنيم بعد قدم اول ش��فافيت را برميداريم .نه من معتقدم
قدم اول بايد برداشته شود تا مردم بدانند مسئوليت اجتماعيشان
چه سمت و سويي بايد داشته باشد؛ لذا قدم اول شفافيت الزم است،
ولي كافي نيست .شرط الزم بايد اتفاق بيفتد و بعد درباره شرايط
كافيش بحث كنيم.
اگر به جاي شوراياريها مساجد را محور تشكليابي
قرار دهيم بهتر نيست؟ اينطور مسائل اخالقي هم كه
گفتيد ،رعايت ميشود.
اگر مس��جدي اصيل باش��د و در واقع دائم اين تعهد و مسئوليت
اجتماعي را به نمازگزاران و مس��جديها تزريق كند ،بله ميتواند
و بس��يار هم جاي خوب و مناسبي اس��ت .اص ً
ال اگر مسجدي اين
ويژگيها را داشته باشد ،خود به خود ش��وراياري ميرود آنجا .ما
االن محالت بسياري داريم كه شوراياري در همان مسجد است ،اما
متأسفانه شايد باالي  ۹۰درصد مساجد ما اين ويژگيها را ندارند.
مسجدي كه ديوارش دو جهان متفاوت را از هم جدا ميكند و دنياي
داخل مس��جد با دنياي كوچه و خيابان ،فرس��نگها فاصله دارد،
نميتواند مسجد ايدهآلي باشد و اين حرفها هم از آن درنميآيد.
مسجدي كه صرفاً محلي براي نماز است و آدمها فقط وقت نماز آنجا
پيدايشان ميشود و پيشنماز هم نهايتاً بعد از نماز دو حديث مربوط
به دينداري و احكام فردي برايشان ميگويد ،مسجدي نيست كه
از تربيتش��دگان آن توقع دغدغهمندي اجتماعي و نگراني براي
وضعيت بچه ،سالمند و بزرگس��ال داشته باشيم .مسجدي هم كه
دغدغه اجتماعي نداشته باشد ،حتي اگر شوراياري هم در آن برود
منفعتي كه براي مردم ندارد هيچ ،بعضاً ضرر هم دارد؛ مث ً
ال خود من
ديدم كه در جريان رمزارز (بيتكوين)ها بعضي از مس��اجد ،چون
برق رايگان دارند ،سوءاس��تفاده ميكردند و سرورهايي را به اسم
كسب درآمد براي كار فرهنگي در مس��جد قرار داده بودند .يعني
طرف حاضر شده بود به اسم كار فرهنگي ،ضربهاي به اقتصاد كشور
بزند! يا مسجدي در يكي از محالت تهران ،چند سال بر سر زميني
كه شهرداري ميگفت فضاي سبز است ،درگير بود.
با اين حساب ميشود گفت بسط فرهنگ امر به معروف
و نهي از منكر يكي از الزامات شفافيت است؟
بله حتماً .اين فرهنگ ميتواند تا سطوح باال به مشاركت و آن چيزي
كه ما از شفافيت طلب ميكنيم ،كمك كند .منتها امر به معروف و
نهي از منكر وقتي اتفاق ميافتد كه دادههاي شفافي وجود داشته
باشد و بدانيم چه چيز را بايد نهي از منكر كرد .همانطور كه گفتم
اين مسئله چرخهاي اجتماعي است و تكس��احتي نيست .ابعاد
مختلف و مقدماتي دارد كه بايد فراهم ش��ود و بعد آنها كه دغدغه
ارزشي و اجتماعي دارند فرهنگ مطالبهگري و مسئوليتپذيري را
پيش ببرند تا اين تجربه در ديگران هم نمود پيدا كند و با تجميع و
همافزايي كار پيش رود.

در محالت اس��ت ،ولي آنها هم مش��كالتي دارند و اگر
عملكردشان ،مصوباتشان و . . .شفاف نباشد ميتواند به
فساد بينجامد .حرفم اين است كه صرف فرم ماجرا را حل
نميكند .بله فرمهايي مثل انجمنهاي محلي ،شوراياري
و . . .داري��م .منتها چرا هيچكدام از اينها به مش��اركت
نميانجامد؟ چون شفافيت ،مش��اركت و مطالبهگري
چرخهاي اجتماعي است و تكساحتي نيست .االن ،چون
مردم ضرورت يا امكان اين شورا را حس نكردهاند ،شوراها
براي ع��دهاي تبديل به حياط خلوت ش��دهاند .مث ً
ال در
محلهاي كه ما زندگي ميكنيم در شوراياريهاي گذشته
چند دالل رأي آورده و امور محله را در دست گرفته بودند.
داللها كه در سوءاستفاده حرف اول را ميزنند حاال ديگر
از شفافيت قراردادهاي شهرداري هم استفاده ميكردند
و كام ً
ال ميفهميدند كه كجا چه طرحي قرار است ايجاد
شود و اين طرح روي قيمت كوچهها و زمينها چه تأثيري
ميگذارد! خب اين واقعاً جز اينكه خودش موجب فساد
خواهد شد دستاوردي ندارد.
اين گونه سوءاس�تفادهها ميتواند در همان
سنديكاهايي كه شما پيشنهاد داديد هم رخ
دهد؛ چه تضميني وجود دارد كه آنها آغشته
به فساد نشوند؟
اينكه عرض كردم شفافيت مسئلهاي چندوجهي است و
بايد به تبعات مختلف آن فكر كرد ناظر به همينهاست.
براي ممانعت از اين گونه فس��ادها ،بخشي از كار ايجاد
شفافيت است ،اما بخشي ديگر اخالق عمومي و حرفهاي
است .در اين راس��تا بايد زمينههاي ساختاري همچون
مس��اجد ،حس��ينيهها و افرادي كه دغدغه اجتماعي و
فرهنگي دارند و ميتوانن��د اخالق عمومي و حرفهاي را
تضمين كنند ،تقويت و پشتيباني شوند تا به صحنه بيايند
و نقشآفريني كنند .عرض ك��ردم ما االن در بحثهاي
ابتدايي هستيم ،ولي بايد به آن ابعاد هم توجه داشت.
ب�ا توضيحاتي ك�ه فرموديد ب�ه نظرتان در
ش�رايط كنوني ش�فافيت اطالعات موجب
مشاركت اجتماعي ،عدالت و مبارزه با فساد
خواهد ش�د يا بدتر احس�اس بيعدالتي و
بياعتم�ادي را در مردم دام�ن خواهد زد؟
مث ً
ال فرض كنيم االن عملكرد همين اصنافي
كه شما مثال زديد روشن شود ،مردم هم كه
تواني براي تغيير و مطالبهگري ندارند ،خب
نتيجه جز اين خواهد شد كه همين شفافيت
بستري براي بياعتمادي مردم خواهد شد؟
اينها مسائل چندوجهي هس��تند .من االن نميتوانم
به صراحت بگويم ش��فافيت موجب افزايش مشاركت
اجتماعي و عدالت خواهد شد يا نه .منتها زمينه را براي
ارتقاي مشاركت اجتماعي فراهم ميكند ،اما عوامل براي
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ش��فافيت در س��الهاي اخير از پ��ر مطالبهترين
خواس��تههاي مردم بوده اس��ت ،تا حدي ك��ه نتايج
انتخابات اسفند 98بس��یار به اين شعار وابسته بود و
عمده كانديداها در حوزه انتخابيه خود با پرسش��ي
دراينباره مواج��ه بودند ،اما ش��فافيت چه وجوه و
جوانبي دارد؟ آيا ش��فافيت فقط به سادگي تصويب
يك قانون و ارائه اطالعات يك نهاد و سازمان است؟
و از اي��ن مهمت��ر چه ش��اخصههايي براي س��نجش
ش��فافيت وجود دارد؟ اينها س��ؤاالتي اس��ت كه در
گفتوگو با دكتر س��يدجوادي مي��ري ،عضو هيئت
علمي پژوهشگاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي
در پي يافتن پاسخشان بوديم .دكتر ميري شفافيت و
پاسخگويي را دوقلويي جدا نشدني ميداند و معتقد
اس��ت ،باید براي سنجش ش��فافيت يا شاخصههايي
بومي طراحي كنيم يا از تجارب ساير كشورها استفاده
كنيم .او همچني��ن مفه��وم ديني «امان��تداري» را
پايهاي كارب��ردي براي انديش��هورزي درخصوص
شفافيت و وجوه آن دانسته و معتقد است با ارتقای
امانتداري از يك اخ�لاق فردي به اخالق��ي اجتماعي
ميتوان ضمن تغيير نگاه س��ازمانها به پاسخگويي
به مردم ،مردم را نيز در قبل امانت خود مطالبهگر
سازيم .حاصل اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد.
به نظر شما ،به عنوان يك جامعهشناس ،چرا شفافيت
براي جامعه ما اهميت پيدا كرده و در رأس مطالبات
فعاالن سياسي و رسانهاي قرار گرفته است؟
آن سوي شفافيت دغدغهاي به نام فساد سيستماتيك است .در
جامعهشناسي سياسي وقتي درباره شفافيت صحبت ميكنيم،
در واقع صحبت از اين است كه ما چطور ميتوانيم رويههايي را
كه در سطوح مختلف فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و...
ميتواند منجر به فساد ش��ود ،اصالح كنيم و مانع فساد در آنها
بشويم و آنها را ارتقا دهيم .خب با توجه به تصويري كه از فساد
گسترده در ذهن جامعه وجود دارد ،طبيعي است كه نخستين
دغدغه جامعه در عرصه عمومي رسيدگي به آن و اعمال قانونها
و نظارتهايي براي جلوگيري از آن باشد كه خب شفافيت هم
يكي از اين موارد است.
در يك سال گذشته بيش از هر زمان از «شفافيت»
ش�نيدهايم ،اما كمتر از جوانب آن اطالع داريم .چه
جوانبي براي شفافيت وجود دارد كه بايد آنها را نيز
با شفافيت جلو برد؟
در شاخصهاي حكمراني ،ش��فافيت هيچگاه تنها نيست ،بلكه
دوگانه شفافتيت ) (transparencyو پاسخگويي t (accoun
)abilityدر كنار هم ميآيند .بدين معنا كه در كنار ش��فافيت
بايد مجالي براي پاسخگويي به انتقادات نيز وجود داشته باشد.
در واقع اگر عزمي در حكمراني وجود دارد كه ميخواهد به سمت
شفافيت برود ،بايد اين را هم بپذيرد كه در كنار شفافيت بايد در
محل سؤال و پاسخگويي قرار گيرد .وقتي شفافيت و پاسخگويي
در كنار هم قرار گرفت ،سيس��تمها اصالح ش��ده و ديگر نياز به
رابين هود نداريم .نگاهي رابين هودي به مسائل يعني يك فرد
و ناجي بايد بيايد تا اقتصاد را از طرق مختلف اصالح كند .ما اگر
فها نيست .البته
سيستمهايمان اصالح شود ،ديگر نياز به اين حر 
من منكر نقش افراد قوي در ساختارها نيستم ،اما بايد توجه كرد
كه يك فرد و يك شخص نميتواند به يكباره يك ساختار را زير
و رو كند ،بلكه بايد سيس��تمها با معيارهاي مشخصي كه وجود
دارند ،اصالح شده تا حكمراني بهبود و ارتقا يابد.
به نظر ميرسد ما ش�فافيت را در حد تصويب چند
قانون يا راهاندازي س�امانهها خالصه كردهايم ،آيا
شفافيت به همين سادگي است؟
در نگاه اول شفافيت ،مسئله س��ادهاي به نظر میرسد .به قول
شما ممكن است ،بگويند يك قانون تصويب ميكنيم و تمام ،اما
اگر تعريف شفافيت را شفاف كنيم ،مشخص ميشود شفافيت
در نسبت با مسائلي قابلبررسي اس��ت و اگر بخواهيم شفافيت
ايجاد كنيم ،بايد اين مس��ائل را در نظر بگيريم تا موجب بهبود
حكمراني شود .در واقع ما بايد ش��رايط و ابزارهايي را كه در آن

جامعهشناسي شفافيت در گفتوگو با دكتر سيدجواد ميري

شفافيت و پاسخگويي
دوقلويي جدانشدني هستند

شفافيت موجب بهبود ساختار ميشود ،احصا كنيم و
در نظر بگيريم.
اين مسائل چيست و شامل چه حوزههايي
است؟
خب اين يك مس��ئله عام نيست كه من بخواهم براي
آن يكسري موارد بشمارم و تمام ،اما ميشود مواردي
را مطرح كرد كه به تناسب آنها در هر عرصه شفافيت
ويژه را تعريف و جوانب آن را احصا كنيم .انديش��مند
حوزه جامعهشناسي ش��فافيت ،شفافيت را به معناي
«ارائه حق اطالعاتي مردم به مردم» تعريف ميكنند،
به شرطي كه اطالعات داده شده پنج ويژگي را مدنظر
داش��ته باش��د 1- :زمان مناس��ب  2-قالب مناسب
 3كيفيت مناس��ب 4-محل مناس��ب و  5-در نظرداشتن مخاطب مقتضي .يعني شما براي هر حوزهاي
كه ميخواهيد در آن شفافيت ايجاد كنيد ،بايد به اين
پنج سؤال پاسخ دهيد كه زمان مناسب براي اين كار
چه وقت است؟ قالب مناس��ب براي آن چيست؟ اين
ش��فافيت بايد با چه كيفيتي عملياتي ش��ود؟ محل
مناسب براي ش��فافيت دقيقاً كجاست؟ و سؤال آخر
اينكه مخاطبان اطالعات ش��فاف ش��ده چه كساني
هس��تند؟ در ذيل پاس��خ به هر كدام از اين سؤالها
ميشود حداقل  30سؤال ديگر مطرح كرد تا پاسخ هر
كدام برای عملياتي شدن به وضوح شفاف و معيارهاي
آن مشخص شود .اگر در يك مسئله پاسخ اين سؤالها
را در كنار يكديگر قرار دهيم ،معلوم ميشود شفافيت
چندان هم مسئله س��ادهاي نيس��ت .تازه كار وقتي
پيچيدهتر ميش��ود كه تأكيد كنم اين موارد همگي
بايد با يكديگر و همزمان عملياتي و رعايت شوند و اگر

يكي از اين موارد نباشد ،عم ً
ال شفافيتي حاصل نخواهد
شد .مطابق آنچه بيان شد ،ش��فافيت الزاماً محدود به
ارائه اطالعات به عموم جامعه نيست ،افشاي بينظم،
يك جا ،فاقد برنامه زماني و آن هم به صورت عمومي
اطالعات ،شفافيت به حساب نميآيد كه هيچ ممكن
اس��ت خودش نوعي پنهانكاري هم باشد؛ يعني شما
نبايد فكر كنيد اگر تمام دادهها را در اختيار جامعه قرار
دهيم ،به شفافيت رسيدهايم.
آي�ا ش�فافيت ،معياره�ا و ابزاره�اي آن
وضعيتي اس�ت كه دائم ًا در ح�ال تغيير و
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تحول اس�ت يا اينكه در تمام�ي زمانها و
مكانها ب�دون توجه به تغيي�ر و تحوالت
تكنولوژيكي ،اجتماع�ي و تحوالت عظيم
تمدني ثابت است؟
ش��فافيت بايد اوالً پنج ش��اخصهاي را كه ذكر كردم
داشته باشد و ثانياً حتماً در نسبت با وضعيت موجود
و تحوالت تكنولوژيكي و وضعيت آگاهيهاي جامعه
جلو رود ،اگر بيرون از اين قالب باشد ،عامل بينظمي
و آش��وب خواهد ش��د و به كتم��انكاري ميانجامد.
بهعنوان مثال ممكن است افشاي اطالعاتي كه 100

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

يك مركز بينالمللي وجود دارد به امسم p «Corru
»tions Perception Indexك��ه ب��ه اختص��ار
»«CPIميگوين��د .اين مركز ش��اخصههايي براي
سنجش ميزان شفافيت طراحي كرده و براساس اين
شاخصهها مشخص ميكند كه در يك كشور وضعيت
شفافيت رو به رشد است يا در نقطه مقابل آن فساد در
حال رشد .اين چيزي هم نيس��ت كه از ازل و ابد روي
آن فكر كرده باشند ،تقريباً براي همين  25تا 30سال
اخير اس��ت كه در دنيا اين مسئله و دغدغه پيدا شد و
برخيها كشورها ش��اخصههايي ويژه براي خودشان
در نظر گرفتند و برخيها هم به س��مت شاخصههاي
جهاني رفتن��د ،اما چرا اين دغدغه ايجاد ش��د؟ چون
سرمايه ديگر محدود به مرزهاي ملي و حتي منطقهاي
نيست و س��رمايه وجهي جهاني پيدا كرده است و به
جايي ميرود كه ش��اخصهاي ش��فافيت باال و فساد
پايين باشد .طبيعتاً ش��ما اگر صاحب سرمايه باشيد
سرمايهتان را به جايي ميبريد كه همه چيزش شفاف
و قابل اعتماد باشد .كشورها براي جذب سرمايه بايد
اين اعتماد را ايجاد كنند؛ چراكه اگر سرمايه به سمت
آنها نرود ،طبيعتاً در مسير توسعه به مشكل میخورند
و نميتوانند به موازات جهاني رشد كنند و كمكم كشور
از سطح جهان فاصله ميگيرد .به همين خاطر كشورها
به س��مت اين معيارها كش��ش دارند .اين س��ازمان
تقريباً  180كش��ور جهان را رديف كرده تا با استفاده
از شاخصهاي ادراك فس��اد آنها را بسنجند .در رتبه
اول بر خالف انتظار عموم جامعه كه ش��ايد فكر كنند
مث ً
ال قدرتهايي مثل امريكا بايد قرار داش��ته باشند،
كشورهايي چون نيوزلند ،سوئد ،دانمارك و حتي فكر
كنم سنگاپور است و كشورهايي مثل امريكا حدودا ً در
رتبه  20است .اين سازمان در كشورهاي هدف خود
دفتر دارد و هر سال گزارشهايي را بر اساس معيارهاي
مشخصي كه دارند ،آماده ميكند.
اين شاخصهها را در نس�بت به چه چیزی
ميسنجند؟
اول نس��بت به واقعيت زندگي روزمره اس��ت؛ يعني
اينكه وقتي شما رجوع ميكني به بيمارستان ،بانك،
مدرسه ،دانشگاه ،خدمات اجتماعي و شهري تجربيات
ش��ما به عنوان يك ش��هروند چه ميگويد؟ مث ً
ال اگر
فردي مشكل رواني حادي داشته باشد و خانوادهاش

سال قبل ارائهاش به معناي شفافيت بود ،امروز با توجه به تحوالت
رخ داده ديگر بهعنوان شفافيت شناخته نشود ،بلكه خود نوعي
كتمان كردن مسائل باشد .مث ً
ال فكر كنيد در 110سال قبل اگر
اسناد مذاكرات مجلس شوراي ملي را به صورت مكتوب منتشر
ميكردند اين به معناي ش��فافيت بود ،ولي امروز اگر اين كار را
بكنيم اين شفافيت كه نيست هيچ ،بلكه كتمانكاري هم است،
چون اينقدر تكنولوژيهاي جديد آمدهاند كه ديگر چاپ مكتوب
مذاكرات آن هم بعد از گذشت چند روز از آن شفافيت به حساب
نميآيد ،بلكه شفافيت امروز يعني پخش آنالين از طريق وبينارها
و شبكههاي تلويزيوني .پس شفافيت حتماً بايد ناظر به تغيير و
تحوالت تكنولوژيكي و اجتماعي عصر حاضر رخ دهد.
فرض كنيم قانوني تصويب يا سامانهاي ايجاد شده
كه مويد اعمال شفافيت است .آيا متر و مالكي براي
سنجش ميزان شفافيت خواهيم داشت؟ چطور بايد
بفهميم چه ميزان ش�فاف ش�دهايم و چه نسبتي با
ديگر كشورها داريم؟
بهتر است كليتر از اين سؤال كنيم كه آيا ما اساساً براي رويهها و
تصميمگيريهاي خودمان در داخل كشور ،شاخصههايي تعريف
ميكنيم يا نه؟ يكي از مشكالتي كه ما در ايران داريم اين است كه
شاخصههاي شفافي براي سنجش مديريت فرد نداريم ،به همين
خاطر وقتي طرف ميخواهد به م��ردم گزارش دهد ميگويد ما
فالن مقدار جلسه داشتهايم ،فالن مقدار مصوبه داشتهايم ،فالن
مقدار كار كارشناسي كردهايم و ...خب اينكه معيار خوبي براي
سنجش عملكرد نيست .ما بايد بفهميم در دوره مديريت فالن
آقا بر فالن نهاد چه ميزان شاخصههاي مختلف ،بسته به آن نهاد،
كاركرد و سطح ملي ،استاني يا شهرستانياش ،رشد داشتهاند .ما
بايد همان روزي كه يك مسئول بر كرسي مديريت مينشيند،
مشخص كنيم كه امروز اين نهاد يا وزارت يا شهرداري و ...در نقطه
«الف» است ،فالن مقدار هم امكانات دارد و هدفش هم متناسب
با اين امكانات نقطه «ب» اس��ت .شاخصههاي رسيدن به نقطه
«ب» هم اين موارد است .اگر اينطور شد در پايان دوره مسئوليت
ميتوانيم خيلي شفاف و دقيق كار آن مدير را بسنجيم و بعد براي
رسيدن به نقطه «ج» برنامهريزي كنيم؛ اگر اينطور نشد آن وقت
تصميمات كام ً
ال سليقهاي ميشود و بعد ميبينيم  20سال از كار
فالن مؤسسه و نهاد ميگذرد ،اما به هيچ نقطهاي نرسيده و چون
مبتني بر س�لايق افراد بوده ك ً
ال پراكنده كاري كرده است و هر
مديري كه آمده يكسري اهداف و برنامهها آورده و پتانسيل آن
محل را به سمت ساليق خود برده است ،بعد هم هنوز به اهدافش
نرسيده مدت زمان مسئوليتش تمام شده و سكان به كس ديگري
با ساليق ديگري سپرده شده است.
در س�طح جهان چه؟ ش�اخصههايي براي سنجش
شفافيت داريم؟
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بخواهند او را در يك بيمارس��تان رواني بستري كنند
آيا وقتي خانواده آن فرد به بيمارستان رجوع ميكنند،
ساختار بيمارس��تان ،مريض را به چش��م يك بيمار
نيازمند تيماري ميبيند يا اول ميگوي��د برو پول را
بريز به حس��اب و بعد بيا؟! به عبارت ديگر آيا خدمات
تجاري است و آدمها را به عنوان پركننده كيسههاي
اين تجارت ميبيند يا برعكس؟ ورود به اين پروسه يك
تجربهاي به آدم ميدهد.
يك مورد ديگر ،نس��بت افراد با بخشهاي عمومي و
خصوصي و شرايط دسترسي آنها به خدمات عمومي
اس��ت .ش��ما يك حوزه خصوصي داريد ي��ك حوزه
عمومي .اين ش��اخصههاي مربوط ب��ه حوزه عمومي
است .ش��ما ممكن اس��ت در خانواده خودتان احترام
زيادي داشته باشيد و رفتار بسيار محترمانهاي با شما
بش��ود ،اين مربوط به حوزه خصوصي است ،اما آيا در
حوزه عمومي و در جامعه هم همين طور است؟ مالك
اين هم ميزان دسترسي افراد به خدمات عمومي است.
دسترسي كه بتواند آنها را رشد دهد .اين رشد هم در
يك ديالكتيك حق و تكليف است.
منظورم از سؤال قبل اين بود كه دادهها را با
چه معيار و ديدگاهي بررسي ميكنند؟
يكي بر اس��اس ديدگاه تحليلگران و آناليزگران .يكي
ديگر بر اساس تجار و بازرگانان يعني كساني كه اهل
تجارتند ،چون ميدانيد كه تجار طبقهاي مولد سرمايه
و گردش اصلي سرمايه دست اينها هستند و اينها بايد
به جايي اعتماد كنند تا سرمايهشان را ببرند و يكي هم
كساني كه در اين حوزهها خبره هستند.
در حال حاضر برخي از نهادها و سازمانهاي
ايران مثل شهرداريها دست به شفافيت در
برخي از حوزهها زدهاند .به نظرتان اين نوع
شفافيت چقدر به آن ش�اخصهها نزديك
است و چه ايراداتي دارد؟
اين سازمانها مثل ش��هرداري اگر واقعاً قصد دارند با
شفافيت و الكترونيكي كردن خدمات امنيتآفريني و
رفاه ايجاد كنند ،باید در گام نخست اعتماد شهروندان
را جذب نمایند .االن ممكن است همه چيز هم شفاف
باشد ،اما خيليها تصورش��ان اين است كه باز سند و
مدركي زير ميز اس��ت كه پنهان مانده است .اين فضا
بايد كمكم شكسته شود؛ نميش��ود انتظار داشت با

زدن يك س��ايت و چند پوس��تر يك دفعه ذهنيتها
تغيير كند .وقتي ف��ردي چند بار به اين س��امانهها و
سايتها مراجعه كرد و ديد كارش راه ميافتد و بعد هم
اطالعاتي كه ميخواهد در دسترس است و رسانهها هم
از اين اطالعات پرسشگري كرده و مسئوالن جوابگو
هستند ،كمكم حس اعتماد در او شكل ميگيرد .مث ً
ال
من اگر واقعاً يكبار ديدم با يك اپليكيش��ن موبايلي
مسئلهام در شهرداري حل ميشود ،ديگر نياز نیست
 10بار بروم و بيايم و كپ��ي ببرم و اطالعات الزم فالن
پروژه را ب��ا چند كليك در اختيار دارم و فالن رس��ان ه
هم دارد اين اطالعات را نقد ميكند و مس��ئوالن هم
جوابگو هس��تند ،آن وقت اس��ت كه اعتم��ادم جلب
ميش��ود .من فكر ميكنم بهرغم همه مطالعاتی كه
شده ،خوب است شهرداري ،دو نفر را از يك دانشگاه
يا دو پژوهشگر اهل تحقيق تطبيقي را به كشورهايي
مثل ژاپن ،كرهجنوبي ،سوئيس ،آلمان و ...بفرستد تا
اينها رويههاي اين كشورها را از نزديك مطالعه ميداني
كنند و بعد از يكي ،دو سال برگردند و در يك سلسله
گفتوگوها با متخصصان و كارشناسان حاصل كارشان
را تشريح كنند.
اين ميتواند خيلي به ما كمك كند .براي جلب اعتماد
مردم هم به نظر بايد آقاي شهردار حلقههايي ارتباطي
با مردم داشته باشد تا بتواند نتايج كارش را دائماً براي
مردم توضيح دهد و باورپذير كند .البته باورپذيري هم
صرفاً با حرف زدن رخ نميده��د ،همانطور كه عرض
ش��د بايد مردم در كنار گفتوگوهاي توجيهي نتايج
عملياتي را هم ببينند .از س��وي ديگر ،براي پاسخگو
كردن مس��ئوالن و مطالبهگري م��ردم ميتوانيم بر
مفه��وم ديني امانت تكي��ه كنيم .در ح��وزه ديني ما
مفهومي به نام امانتداري داريم كه ميتوانيم آن را پايه
و اساس انديشهورزي حول ش��فافيت قرار دهيم .اين
مفهوم امانت خيلي جاي كار دارد.
اگر نگاه ما به مسئوليت ،امانتي از سوي مردم باشد ،به
سمت شفافيت كشيده خواهيم شد و مردم هم خواهند
آموخت كه امانتشان را در موعد مقرر مطالبه كنند.
امانتداري حاال بيش��تر تعبير به يك اخالق شخصي
ش��ده اس��ت ،اما بايد آن را به عرصه و س��اختارهاي
اجتماعي و سيستماتيك كشاند و نهادهاي شهرداري،
پارك و ...را امين كنيم.
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نهاد دولت بيش��ك مهمترين نهاد پيشبرد كشور
براي تحق��ق اه��داف گام دوم انقالب اس��ت .اين نهاد
مهم ،اما خود نياز ب��ه اصالحات اساس��ي دارد تا بتواند
امانت ارزشمند انقالب اس�لامي را به آرمانهاي خود
نزديك س��ازد .انديش��مندان حوزه اقتصاد و سياست
يكي از اصالحات م��ورد نياز را ارتق��اي ظرفيت دولت
( )capasity stateميدانند .ظرفيت دولت را كه يكي
از ش��اخصههاي كارآمدي حكمراني است ،ميتوان به
معناي ارتقاي قابليتهاي دولت جهت پذيرش و توليد
قدرت بيشتر و كاربرد آن در مسير صحيح تعبير كرد.
براي واكاوي بيش��تر اين قابليت مهم ،به س��راغ دكتر
علي سرزعيم از اساتيد خوشفكر و جوان دانشگاه عالمه
طباطبايي رفتهايم .او معتقد است ظرفيت دولت داراي
دو ش��اخصه مهم «توانايي اخذ مالي��ات» و «قدرت نه
گفتن» اس��ت .در خالل مصاحبه با او فرصت را غنيمت
شمرديم و مسائل مختلفي همچون شفافيت ،ارتقاي
نظام بروكراسي و اصالح حكمراني را به بحث گذاشتيم.
حاصل اي��ن گفتوگ��و در ادام��ه از نظ��ر ميگذرد.
جناب دكتر در چن�د ماه اخير مبحث�ي تحت عنوان
«ظرفيت دولت» مطرح ش�ده اس�ت كه آن را يكي از
ويژگيهاي دولت كارآمد قلمداد ميكنند .اين بحث
در واقع از چه منظري است؟
ظرفيت دولت را من به اين معنا ميدانم كه چرا قدرت در مجموعه
حكومت جمع ميشود؟ ما دولتها و حكومتهاي ضعيفي داريم
بدين معنا كه قدرت كمي دارند .در واقع اين نگاهي است كه به منابع
قدرت برميگردد و به اصطالح ورودي دولت را تشكيل ميدهد .بعد
از قدرت ،مصارف قدرت محل بحث است بدين معنا كه اين قدرت
در چه جهاتي استفاده شود؟ ميشود قدرت زيادي داشت ،اما براي
اهداف بد مث��ل ديكتاتوري ،بنا كردن كاخ و چپ��اول جامعه از آن
استفاده كرد .در كش��ورهاي افريقايي اين سياست كه به اصطالح
كلپتوكراسي گفته ميشود ،متعدد است و شما كشورهاي به شدت
فقيري را ميبيني كه س��ران آن براي خودشان كاخهاي عجيب و
غريبي بنا كردهان��د .در مقابل اين ،صرف قدرت جمع ش��ده براي
ايجاد كاالهاي عمومي و رفاه جامعه است .اگر هم ك ً
ال قدرتي نباشد
و دولت ضعيف باشد ،دولت به بزن بهادري نزول ميكند كه صرفاً
ميتواند امنيت خودش و محدوده قصر را فراهم كند .در تاريخ از اين
دست دولتها فراوان داشتهايم؛ وقتي دولت ضعيف باشد ،خيلي
زور بزند ميتواند شهر خودش را س��ركوب كند ،ولي كار ويژهاي
نميتواند انج��ام دهد .دولتهاي ملوكالطوايف��ي كه ما در تاريخ
داشتيم از همين نوع است .دولتها آنقدر قوي نبودند كه حكمراني
واحدي را در پهنه س��رزميني اعمال كنند؛ بنابراين آنچه مطلوب
است قدرت زياد در كنار اس��تفاده خوب از قدرت است .بعضيها،
چون ميترسند قدرت زياد ،استفاده بد ايجاد كند و حكومت را به
سمت غيردموكراسي سوق دهد ،به اشتباه دولت ضعيف را مطلوب
ميدانند در حالي كه توجه ندارند كه دولت ضعيف ،دولتي ناكارآمد
است كه همانطور كه امكان كمتري براي ظلم كردن دارد ،خدمات
كمتري هم ارائه ميدهد؛ لذا اگر واقعاً باور داريم دولت در توس��عه

گفتوگو با دكتر علي سرزعيم پيرامون نقش شفافيت
در ارتقای ظرفيت دولت و بهبود شاخصههاي حكمراني

شفافيت و پاسخگويي
ظرفيت دولت را افزايش ميدهد
صاحب نقش است و ميتواند زيرساختهاي الزم را براي
رفاه و راهاندازي اقتصاد انجام دهد ،نبايد به دولت ضعيف
تن دهيم بلكه بايد حتماً دولت قوياي داشته باشيم كه
اين قدرت را در جهت صحيح به كار ميبرد.
با تعريفي كه از «ظرفيت دولت» ارائه فرموديد
ميتوان آن را از شاخصهاي توسعه دانست يا
نه خودش معلول توسعه است؟
ظرفيت دولت ،شرط الزم توسعه است ،اما شرط كافي
نيست.
شرط كافي را چه ميدانيد؟
شرط كافي نهادهايي است كه قدرت زياد را به مجراي
صحيح خ��ود هدايت ميكنند .به عبارت��ي قدرت مثل
باران است .ما ميدانيم كه خشكسالي در عين حال كه
بد است ،اما يك خوبي دارد كه سيل هم نميآيد ،اما آيا
ما بايد از ترس سيل ،خشكسالي را طلب كنيم؟ طبيعتاً
نه! بايد باران ببارد ،اما كانالهاي كنترل آب فراهم شود.
اگر اين كانالها نباشد ،باران زياد تبديل به سيل ميشود
و خسارت به بار ميآورد .قدرت هم همينطور است ،اگر
نهادهاي كنترلكننده قدرت وجود نداشته باشند ،قدرت
در جاي نامناسب صرف ميشود .اين كانالهاي كنترل
قدرت را به «قابليت دولت» تعبير ميكنند كه ميتوان
گفت ُقل ديگر «ظرفيت دولت» است.
شاخصهاي ظرفيت دولت چيست؟ يا بهتر
بپرسم يك دولت باظرفيت چه دولتي است؟
«سازوكار اخذ ماليات» و «توانايي نه گفتن» را ميتوان
دو شاخصه مهم ظرفيت دولت دانست .كشورهايي مثل
كشور ما كه توسعهنيافته به حس��اب ميآيند ،نيازهاي
برآورده نشده بس��ياري دارند .ش��ما به هر حوز هاي كه

بنگريد خألها و كمبودهاي مختلفي وجود دارد .در چنين
ش��رايطي ،عموم جامعه بدون توجه به نسلهاي آينده
تنها به دنبال رفع نيازهاي امروز خود است و حتي حاضر
ميشود براي رفع اين نيازها ،منابع نسل قبل و بعد را نيز
براي خود فدا كند .در اينجا دولت قوي بايد در برابر چنين
تمايالتي بايستد و با نگاهي بلندمدت برنامهريزي كند؛
جامعه ميخواهد منافع امروزش حداكثر شود ،اما دولت
بايد به فكر منافع بلندمدت باش��د و اين قدرت را داشته
باشد كه به اين تمايالت و گرايشات «نه» بگويد ،اجابت
خواس��تهها را به تأخير بيندازد و مناب��ع را صرف بهبود
زيرساختها كند .دموكراسيها به همين دليل ميتوانند
خطرناك باشند .مث ً
ال شما به صندوقهاي بازنشستگي
نگاه كنيد .بازنشستهها دوس��ت دارند هر چه منابع در
صندوقهاي بازنشس��تگي وجود دارد ،به آنها پرداخت
شود تا هر چه بيشتر در رفاه باشند؛ در حالي كه اين اتفاق
موجب خواهد شد منابع نسل بعد از بين برود؛ دولت بايد
بتواند به خواستههايي كه از دل جامعه برميآيد نه بگويد
و آنها را مديريت كند و جلوي خواس��تههاي زودهنگام
و بيجهت جامعه بايس��تد .البته اي��ن در عرصه اقتصاد
اس��ت و متفاوت از عرصههاي فرهنگي و سياسي است.
ما متأسفانه راه را برعكس رفته و سعي كردهايم به جاي
عرصههاي ديگر در اقتصاد «بله» بگوييم.
يك شاخص ديگر هم فرموديد قابليت اخذ
ماليات است .لطف ًا اين را هم بيشتر توضيح
دهيد .دقيق ًا منظور از قابلي�ت اخذ ماليات
چيست؟
بديهي است كه دولت بيپول ،قوي نيست؛ دولت فقير،
قدرت ندارد لذا كاري نميتواند در جامعه انجام دهد .به
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همين دليل اهميت فراواني دارد كه دولت بتواند منابع
خودش را تأمين كن��د و در ازاي منابعي ك��ه از جامعه
ميگيرد ،كاالي عموم��ي عرضه كن��د .در حال حاضر
وضعيت ماليه دولت مشكل دارد؛ جز مقاطعي كه درآمد
نفت باال رفت ،در همه س��الهاي اخير كس��ري بودجه
داشتيم و دولت نتوانسته به جامعه خدمات عمومي ارائه
كند .ماليات در اينجا براي رشد اقتصادي كشور ضرورت
پيدا ميكند.
با اين توصيف�ي كه كرديد به نظر ميرس�د
مس�ئله «ش�فافيت» ميتوان�د در ارتقاي
«ظرفيت دولت» از حيث توانايي دولت براي
اخذ ماليات كمك كند؟
بله .وقت��ي ميخواهيد از مردم پ��ول بگيريد ،به صورت
طبيعي مقاومت ميكنند كه چرا من بايد پولم را به شما
بدهم؟ نطفه دموكراسي و قانونگرايي در همين جاست.
من در چند وقت گذش��ته كه روي تاري��خ اروپا مطالعه
ميكردم ،متوجه شدم كه ريشه انقالب فرانسه در كسري
بودجه بوده است؛ بنابراين قدرت دولت با تأمين مالي آن
رابطه مس��تقيم دارد و مردم منابع مالي دولت را تأمين
نميكنند مگر اينكه خاطرشان جمع شود ،مالياتي كه
پرداخت ميكنند در جهت منافع جامعه سرمايهگذاري
ميشود .چطور ميش��ود خيال جامعه را راحت كرد؟ با
شفافيت .او بايد شفاف ببيند كه پولش در مسير درست
سرمايهگذاري و از آن حسابرسي ميشود و در مقابلش
پاسخگويي مس��ئوالن هم وجود دارد؛ لذ ا taccoun
 abilityو  transparencyش��رطهايي اس��ت ك��ه
ميتواند كمك كند اخذ ماليات از جامعه تس��هيل و به
دنبال آن قدرت و ظرفيت دولت افزايش پيدا كند.
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كمبودها را جبران كند.
بهتر از من ميدانيد كه بروكراس�ي يكي از
عوامل ارتقاي ظرفيت دولت است .به نظرتان
ش�فافيت چطور موجب ارتقاي بروكراسي
خواهد شد؟
بخش��ي از ناتواني دولت به دليل ناتواني بروكراسي دولت
است .بخشي از فساد هم از همين بروكراسي و در اليههاي
مختلف آن است .وقتي در ساختاري قبح فساد بريزد هر
كس در هر ردهاي كه هس��ت به فساد مبتال ميشود و آن
وقت بخشي از منابع را باالييها و بخشي ديگر را اليههاي
پايينتر و مياني ميبرن��د؛ اين فقط متوق��ف به دولت و
بروكراس��ي هم نميش��ود و توده را هم دچار ميسازد و
هر كس هرطور ميتواند ميچاپد .ش��فافيت اينجا كمك
ميكند كه فساد در اليههاي مختلف كاهش يابد و به تبع
بروكراسي ارتقا پيدا كند .فسادهاي كالن كه واضح است ،اما
بگذاريد از فسادهاي خرد برايتان مثالي بزنم .قانون تأمين
اجتماعي ضعفي داشت كه وقتي افراد در محل كار فوت
ميشدند ،اما پيش از آن حق بيمه نميدادند ،همكارانش با
امضا و شهادت ميتوانستند اثبات كنند كه او از ماهها قبل
حق بيمه ميداده اس��ت و از اين طريق با تشكيل سابقه،
براي همسر و فرزندان مرحوم حق مستمري درست كنند.
اين مصاديق حتي در صندوقهاي روستايي و عشايري هم
وجود داشت .افرادي كه به علت بيماري يا پيري در آستانه
فوت بودند ،از مش��كالت قانون سوءاس��تفاده كرده و زن
جواني را به عقد خود درميآوردند و با پرداخت يك ماه حق
بيمه ،كاري ميكردند كه بعد از فوت آن شخص ،همسرش
تا آخر عمر مستمري بگيرد .اينها نمونهاي از فسادهاي
خرد است .با شفافيت ميشود هم با فسادهاي كالن و هم
با فسادهاي خرد برخورد كرد .اما چيزي كه مهمتر است
شفافيت در استخدامات و پاداشهاي بروكراتيك است .بايد
شفاف باشد افراد به چه دليل در ادارهاي استخدام ميشوند.
آيا ،چون پسرخاله فالن وزير يا مدير است آمده يا نه واقعاً
تخصص داشته و با آزمون استخدامي وارد شدهاند .زماني
شنيدم يكي از وزرا همه همواليتيهاي خودش را در اداره
تأمين اجتماعي استخدام كرده است! خب شفافيت كمك
ميكند تا اين اتفاقات تكرار نشود و در بلندمدت ،بروكراسي
قوياي داشته باشيم.
به نظر ش�ما ،به عن�وان اس�تاد اقتصاد چه
چيزهايي امروز بايد در اولويت شفافسازي
باش�ند يا به عبارت ديگر چ�ه چيزهايي از
بديهيات شفافيت اس�ت كه هنوز در ايران
براي شفافسازي آن اقدامي نشده است؟
بعضي چيزها خيلي بديهي است كه متأسفانه در كشور
ما همچنان غيرشفافند .مث ً
ال هنوز كه هنوز است عملكرد
بودجه مشخص نيست .در قانون اساسي تأكيد شده كه

شما در واقع «شفافيت» را از عوامل توسعه ميدانيد
در حالي كه برخي اساتيد معتقدند «شفافيت» زاييده
توسعه است و اگر دولت به توسعه برسد آنگاه شفافيت
ايجاد ميشود.
همانطور كه شما فرموديد اينجا محل مناقشه است هم دانشمنداني
وجود دارند كه معتقدند هر چه شفافيت بيشتر باشد ،مسير توسعه
سهلتر اس��ت و هم دانش��منداني وجود دارند كه معتقدند وقتي
كشوري توسعه يافته و پول بيشتري داش��ته باشد ميتواند براي
شفافيت بيشتر هزينه كند و با شفافيت قدرت خودش را ارتقا دهد.
من اجماالً بين شفافيت و توسعه همبستگي ميبينم .در واقع فراتر از
شفافيت بايد گفت بين حكمراني خوب كه يكي از اجزايش شفافيت
است با توسعه ،همبستگي قوياي وجود دارد.
به نظر شما چه موانعي براي شفافيت وجود دارد؟ من
فكر ميكنم يكي از مهمترين موانع شفافيت فرهنگي
عمومي اس�ت .مث ً
ال م�ن نوعي راضي نيس�تم دولت
درآمدم را ش�فاف كند و اگر درآمد كس�ي هم شفاف
ميش�ود نميپذيرم .مث ً
ال ف�راوان ديدهايم كه وقتي
مسئولي حقوقش را شفاف ميكند بسياري معتقدند
اين يك فيش ديگر يا يك حس�اب ديگر هم دارد كه
براي ما ش�فاف نميكند .به نظرتان موانع ش�فافيت
بيشتر فرهنگي -اجتماعي است يا داليل ديگري هم
وجود دارد؟
خيلي نميتوان گفت موانع فرهنگي است .مسائل فرهنگي در طول
زمان دستخوش تغيير ميش��وند اگر در شفافيت به درستي عمل
ش��ود ،جامعه هم به تدريج رفتارش تغيير ميكند .ميشود كاري
كرد كه افراد كمكم به سمت خوداظهاري بروند و خودشان با افتخار
بگويند با خالقيت و كارآفرينياي كه داشتيم ،اينقدر پول درآورديم.
كتابي را آقاي دكتر محمد فاضلي با عن��وان «دا مهاي اجتماعي و
مسئله اعتماد» ترجمه كردند كه  -فكر كنم -حكايت سوئد در ۵۰
سال پيش است .آن زمان مردم ذرهاي به حكومت اعتماد نداشتند
و حكومت را مجموعهاي فاس��د تلقي ميكردند ،اما ش��ما اكنون
ميبينيد كه سوئد از نظر شاخصههاي اعتماد عمومي از بهترينهاي
كشورهاي اروپاست كه ايتالياييها حسرت آن را دارند.
چه اتفاقي در سوئد افتاد؟
در طول زمان اعتمادسازي كردند .اعتماد بين آدمها هم همينطور
است .شما با رفتاري كه در درازمدت داريد ،در آدمهاي ديگر نسبت
به خودتان اعتماد يا عدم اعتماد ايجاد ميكنيد .مهم اين است كه
حكومت برنامهاي ولو بلندمدت و  ۱۵س��اله براي ارتقاي سرمايه
اجتماعي داشته باش��د و براي رس��يدن به آن به صورت پيوسته
برنامهريزي كند.
در واقع شما معتقديد مانعي جز همت و اراده مسئوالن
نيست.
اين الزم است؛ حمايت اجتماعي و يارگيري هم الزم است .حكومت
بايد به نوعي رفتار كند كه ولو نخبگان و روشنفكران هم كه عموماً
در ابتداي كار بدبين هس��تند ،به اين نتيجه برسند كه روند دولت
درست است و ميشود با آن كار كرد .اگر اين اتفاق بيفتد به تدريج
همانها كه بدبين هستند ،جلو ميآيند و تشويق ميكنند .نميدانم
مدلهاي اشاعه نوآوري را ديدهايد يا نه .در اين مدلها وقتي چيز
جديدي را ميخواهند اش��اعه دهند ،در ابت��دا هواخواهان آن در
اقليتند ،اما هر چه زمان ميگذرد ،اقليت به تدريج به اكثريت تبديل
شده و ناگهان به صورت نمايي ،ملت به آن هجوم ميآورند .اعتماد
هم همين است .اولش كه اقدامات اعتمادزا انجام ميشود ،آنها كه
بياعتمادند فكر ميكنند كلك و تئاتر است ،ولي به تدريج و مستمر
كه كار جلو ميرود متوجه جدي بودن روند ش��ده و اعتمادش��ان
جلب ميشود.
به نظرتان سياس�تمدار براي جلب اعتماد بايد تئاتر
هم بازي كند؟
تئاتر بازي كردن در حد نمك غذا بله ضروري است .خود غذا بايد
خوشمزه باشد تا ادويه آن را خوش��مزهتر كند .اين طور نميشود
كه غذاي بد درست كنيم و بعد بخواهيم با ادويه به آن طعم اصلي
بدهيم .تبليغات ،كمپين و ش��و بايد تا حدي در مديريت باشد ،اما
بايد مبتني بر عملكرد واقعي باشد .اگر عملكرد خوب باشد ،تئاتر
ميتواند در شيرين شدن و ديده شدن كار و برجسته كردن نقاط
مثبت كمك كند ،اما اگر كاري خوب نباش��د ،اين موارد نميتواند
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گزارش تفريغ بودجه بايد علني در اختيار مردم باش��د؛
اليحه بودجه و قانون بودجه منتشر ميشود ،اما عملكرد
بودجه غيرشفاف است .من از خزانهداري وزارت اقتصاد
هم درخواست كردهام ،ميگويند استخراج ميشود ،اما
مهر محرمانه ميخورد .باشد قبول؛ اما باالخره بعد از چند
سال كه بايد منتشر شود تا بفهميم در عمل به هر دستگاه
و نهاد چه مقدار بودجه پرداخت ش��ده اس��ت .سازمان
برنامه هم فقط مجموع هزينه و درآمد را اعالم ميكند .يا
مث ً
ال بديهي است كه وقتي فايل بودجه منتشر ميشود
با فرمت  EXCELLباش��د كه بتوان در آن جستوجو
كرد ،اما سالهاست كه با فرمت  PDFمنتشر ميشود .يا
مث ً
ال بخشي از حقوق عمومي اين است كه ما بدانيم توزيع
هزينههاي بين دستگاهي دولت چگونه است ،اما سازمان
اداري و استخدامي اين اطالعات را منتشر نميكند.
گاهي كه س�ؤال ميش�ود چرا فالن مسئله
شفاف نيس�ت ،ميگويند اگر ش�فاف كنيم
باعث بياعتمادي مردم به دستگاهها و نهادها
ميشود ،از طرفي ميدانيم كه شفافيت است
كه موجب اعتمادسازي ميشود .به نظر شما
اين دور را چطور بايد باطل كرد؟
واقعيت اين اس��ت كه اين دو ميتوانن��د همديگر را در
جهت بهتر يا بدتر شدن كمك كنند .خوبيها و بديها با
هم رشد ميكنند ،اما ما بايد به تدريج به سمت شفافيت
برويم .وقتي شفافيت ايجاد شد ،به دنبال خودش اعتماد
را هم ارتقا ميدهد .نبايد صفر و يكي به مسئله نگاه كرد.
كار بايد به تدريج انجام شود .هيچ انسان عاقلي نميگويد
يكدفعه همه چيز را با هم شفاف كنيد .منطقي نيست
كه ناگهان از اتاقي تاريك به اتاقي روشن بياييم .بايد آرام
آرام جلو آمد و مردم را با خودمان همراه كنيم.
به نظر شما اطالعات شفاف شده بايد همهفهم
باشد يا متخصص فهم؟
همه مردم كه وقت ندارن��د ،همه اطالعات را فهم كنند.
عمدتاً مردم درگير زندگي روزمره خودش��ان هستند.
اين ما دانشگاهيان هستيم كه بايد به تناسب شغلمان
مسائل را براي جامعه بشكافيم .متأسفانه تصور عموم از
دانشگاه و استاد دانشگاه غلط است .دانشگاه جايي نيست
كه قرار باش��د صبح تا ش��ب در آن تدريس كني؛ استاد
دانشگاه بايد بخش اندكي از وقتش را صرف تدريس كند
و بعد عمده فرصتش را براي كارهاي تخصصي و مطالعه
مشكالت جامعه بگذارد .من به عنوان استاد دانشگاه بايد
بر روي بودجه وقت بگذارم و آن را حالجي و براي مردم
تشريح كنم و نظر تخصصي خودم را بگويم؛ لذا اطالعات
در مرحله نخست بايد براي نخبگان در دسترس و قابل
فهم باشد تا آنها به مردم ديدگاهشان را در برابر مردم به
قضاوت بگذارند.

پ�س مش�اركت مردم�ي چط�ور تعري�ف
ميشود؟
منظور از مشاركت كه مشاركت تودهاي نيست .منظور
مشاركت سازمانيافته است .مث ً
ال جامعه اقتصاددانها
بايد به دادههاي اقتصادي دسترسي داشته باشند .االن
هزاران داده اقتصادي منتشر ميشود ،مردم با اين دادهها
قرار اس��ت چه كار كنند؟ اص ً
ال دغدغه اين اطالعات را
دارند؟ مني كه معلم اقتصاد هستم بايد از اين اطالعات
استفاده كنم؛ لذا منظور از مشاركت ،مشاركت نهادها و
انجمنهاي تخصصي است كه افراد در آنها سازماندهي
ميشوند و از طريق آنها مشاركت ميكنند و آن انجمنها
بر عملكرد افراد نظارت دارند.
فكر ميكنيد اصليترين مشكل ما چيست
كه در بسياري از موارد نميتوانيم ايدههاي
خوب را در حكمراني عملياتي كنيم؟
من فك��ر ميكن��م حكمراني ،مث��ل كامپيوتر اس��ت كه
برنامههايش بهروز ميشود .االن ايدههاي حكمراني بهروز
شده اس��ت ،اما ما خودمان را از اين ايدههاي جديد محروم
كردهايم .دولت سالهاي سال است افرادي را براي تخصص
پزشكي و مهندسي به كشورهاي مختلف بورس ميكند،
اما كمتر پيش ميآيد كه افرادي را براي آموختن مديريت
و حكمراني نوين بفرستد .به همين خاطر با وجود اينكه در
حوزههاي فني و پزشكي به دانش بااليي دست پيدا كردهايم،
اما از دانش روز جه��ان در اين عرصهها عق��ب ماندهايم و
همچنان رويهه��اي س��الهاي  ۴۰و  ۵۰را اجرا ميكنيم.
بسياري از كشورهاي جهان سالها با همين مشكالت امروز
ما دست و پنجه نرم ميكردند و گرفتار فس��اد و . . .بودند،
اما با برنامههايي كه اجرا كردند توانس��تند مشكالتشان
را حل كنند .ما االن بايد از اين دس��تاوردها استفاده كنيم.
قرار نيس��ت همه چيز را خودمان تجربه كني��م .ما بايد از
تجربيات و دستاوردهاي موجود در جهان استفاده كنيم و
هر چه سريعتر به سمت گامهاي اجرايي برويم .همه االن
ميدانيم كه مث ً
ال شفافيت خوب است ،اما مهم اين است كه
بتوانيم شفافيت را اجرا كنيم براي اين مرحله هم به آدمهاي
متخصصي نياز داريم كه در مسائل ريز شده باشند.
فكر ميكنيد شعار ش�فافيت ميتواند لوث
شود؟
هنر ما اين اس��ت تمام كلمات خ��وب را لوث كنيم! من
واقعاً نميدانم  ۱۰سال ديگر آدمها در ايران چه شعاري
ميتوانند بدهند .هر خوبي كه ش��ما فكرش را بكنيد ما
شعارش را دادهايم.
چرا اين اتفاق ميافتد؟
عمل به شعار روح ميدهد؛ شعار بدون عمل لوث ميشود.
پس بهتر اس��ت اگر نميتواني��م كاري را انجام دهيم،
حرفش را هم نزنيم و آن را براي آيندگان بگذاريم.
فرموديديكيازمشكالتحكمرانيايناست
كه از شيوههاي نوين حكمراني عقب هستيم،
اما فكر ميكنيد مش�كل چيس�ت كه حتي
وقتي آدمهايي با پتانس�يل ب�اال و ايدههاي
خوب هم وارد ساختار ميشوند ،نميتوانند
ايدههايشان را آنطور كه دلخواهشان است،
جلو ببرند؟
يكي اينكه ما حاكميت متح��دي نداريم .منظور فقط
دولت نيس��ت ،اتحاد همه قوا ب��راي اصالحات و تغيير
مهم اس��ت .من مخالف كساني هس��تم كه معتقد به
چنددستگي حاكميت هستند ،حاكميت بايد يكدست
باش��د تا تغييرات را جلو ببرد .مورد ديگ��ر اينكه بايد
بفهميم كه مديريت تغيير ،خودش يك تخصص است.
همانطور كه در تربيت بچهاي تنبل ،پدر و مادر بايد از
كسي كمك بگيرند تا با ساعتها كالس و دوره تخصصي
روانشناس��ي و تربيتي آرام آرام بچه را تغيير دهند ،در
سطح دولت و حاكميت هم مديريت تغيير و ارتقا يك
تخصص است .متأسفانه اين گونه تخصصها در ايران
جايي ندارد.

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

حجتاالسالم دكتر غالمرضا مصباحيمقدم ،مجتهد
و استاد دانشگاه امامصادق(ع) اس��ت .او در ادوار هفتم،
هشتم و نهم مجلس شوراياسالمي مسئوليت نمايندگي
مردم را برعهده داش��ته و در حال حاض��ر عضو مجمع
تش��خيص مصلحت نظ��ام و مجلس خب��رگان رهبري
است .در مصاحبه حاضر الزامات و چالشهاي شفافيت از
منظر ساختاري را با او به بحث گذاشتهايم .حجتاالسالم
مصباحي مقدم ضمن توضيحاتي كه در ابتداي مصاحبه
ميدهد ش��فافيت را در اس�لام از اصول اساسي ،الزم و
مهم روابط بين افراد و حاكميت ميداند و معتقد است
از الزامات ش��فافيت برپايي نظام حزبي است؛ چراكه با
نظام حزبي نه تنها ميزان مشاركت و مطالبهگري مردم
افزايش مييابد ،بلكه مسئوالن انتخاب شده از دل احزاب
احساس مس��ئوليت بيش��تري كرده و خود را در مقابل
مردم پاس��خگو ميبينن��د .او همچنين ش��فافيت را در
چارچوب سياس��تهاي كلي ابالغي مقام معظمرهبري
محقق ميداند و باور دارد اين سياس��تها شريانهاي
تكاملي س��اختارها و نهادهاي انقالب اس�لامي اس��ت كه
به دليل سرعت ش��كلگيري در ابتداي انقالب نيازمند
تكميل ميباش��ند و بدون تثبيت اين نهادها آرمانهايي
از قبيل ش��فافيت ،نظام حزبي و شايس��تهگزيني محقق
نخواهد شد .حاصل اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد.
آيا ص�رف ايج�اد ش�فافيت بهتنهايي موج�ب ارتقاي
ساختاري و مبارزه با فساد خواهد شد يا خير ،شفافيت
حتم ًا بايد با الزاماتي همراه باش�د ك�ه اتفاق ًا در صورت
فقدان آنها ش�فافيت ميتواند موجب تنزل بهرهوري و
بلكه فروپاشي ساختاري شود؟
بگذاريد نخس��ت كمي در خصوص لزوم ش��فافيت در اسالم بگويم.
عمدتاً آنچه گفته ميشود شفافيت از منظرهاي ديگر است ،اما ما در
اسالم مبانياي داريم كه نشان ميدهد هم در مناسبات بين فردي و
هم در مناسبات حكومت و مردم شفافيت اصلي بسيار الزم و مهمي
اس��ت .اگر بخواهم براي هر يك از اينها مثالي بزنم تا اهميت بحث
جا بيفتد ،مث ً
ال در مناس��بات بين فردي ،يكي از مسائل فقهي ما اين
است كه در بازار نبايد معامالت غرري باشد ،مراد از غرر مجهول بودن
و جهالت است ،يعني اگر به عنوان مثال پشتهاي از گندم و برنج باشد
و فردي بگويد من ميخواهم اين پشته را با شما معامله كنم ،شريعت
اجازه نميدهد بلكه بايد حتماً دقيقاً مشخص باشد كه اين پشته چند
كيلو يا تن است ،به عبارتي مقدار بايد شفاف باشد .همچنين اگر شما
براي فروش جنس��ي ،نمونهاي از آن را به كسي نشان بدهيد و بعد از
انجام معامله مشخص ش��ود كه نمونه با واقعيت مناسب نيست اين
معامله به دليل عدم شفافيت و فريبكاري باطل است و غرر به حساب
ميآيد .در مورد جنس يك كاال هم همين قاعده برجاست .اگر مث ً
ال
آب را با ش��ير مخلوط كردهاند و ميفروشند ،اين معامله باطل است
و بايد حقيقت پنهان مانده ،شفاف ش��ود يا اگر روغن نامرغوبي را با
روغني مرغوب مخلوط كرده و به عنوان روغن مرغوب بفروشند ،اين
معامله مشروع نيست و بايد شفاف باشد.
در مناسبات دولت و مردم هم همين است .اميرالمؤمنين علي(ع) در
ابتداي پذيرش امر حكومت فرمودند من با امكانات و داراييهايي در
حال پذيرش حكومت شما هستم اگر ديديد در پايان دوره حكومت،
بيش از اين برداشتهام ،شما حق داريد از من بازخواست كنيد .يعني
دارايي خودش را شفاف اعالم ميكند تا مبادا تصور شود كه حضرت
از منابع عمومي ويژهخواري ميكند و بعد هم شنيدهايد داستان آن
گردنبندي را كه امكلثوم تنها از مديريت بيتالمال آن را براي شركت
در مجلس عروسياي عاريه ميگيرد ،اما حضرت به كسي كه چنين
اجازهاي به امكلثوم دادهاس��ت ،پرخاش ميكنند و بعد هم به دختر
خودشان ايراد ميگيرند .به حضرت گفتند اين گردنبند را با گذاشتن
ضمان عاريه دادهاند و شرط شده كه اگر هر اتفاقي براي آن افتاد ،عاريه
گيرنده مثلش را برگرداند .حضرت فرمود :اگر چنين چيزي نبود كه تو
اولين هاشميهاي بودي كه دست تو را به خاطر اين كار به مثابه سرقت
قطع ميكردم .يعني حضرت اينقدر سختگيري داشت .بنابراين بايد
مسائل بين حاكميت و مردم شفاف باشد .به عنوان مثالي ديگر از شيوه
حكمراني حضرت علي(ع) ايشان خودش را فراتر از مقامي كه پاسخگو
و تبيينكننده باشد ،نميبيند و به مردم ميگويد :اگر كاري براي شما

گفت و گو با حجتاالسالم دكتر غالمرضا مصباحي مقدم پيرامون الزامات و چالشهاي ساختاري شفافيت

كارآمدي
شفافيت نظام حزبي را ميطلبد

كردم كه ابهامي داشت از من سؤال كنيد تا توضيح دهم.
حضرت در نامهاش به مالك اشتر ميفرمايد هرجا ديدي،
اقدامي كه ميكني براي مردم س��ؤال برانگيز شده براي
آنها توضيح بده تا مردم با تو همراه و همدل ش��وند .اينها
بسيار مهم است.
پس اصل در اس�لام چه در مناس��بات بين افراد و چه در
مناسبات مردم و حكومت بر شفافيت است ،اما مسلماً اين
شفافيت بايد همراه با شروط و قيودي باشد كه اگر بدون آن
شروط باشد ،ممكن است به قول شما منجر به فروپاشي هم
شود .براي مثال شفافيت براي دوست الزم است اما براي
دشمن مضر اس��ت و اگر اطالعات ما براي دشمن شفاف
شود ،دست دشمن باز ميشود تا از همان نقطه به ما ضربه
بزند .بنابراين اطالعات را بايد كام ً
ال از بيگانه پنهان كرد.
البته سؤال من از اين دس��ت شروط نبود .اگر اجازه دهيد
با اشاره به يك رمان كمي سؤال را ش��فافتر كنم .رماني
را ميخواندم به ن��ام «ج��ز از كل» اين كت��اب اثر تولتز
است و آقاي خاكس��ار آن را به فارسي ترجمه كرده است.
ش��خصيت داس��تان در همان ابتداي كتاب ب��راي ايجاد
تغيير در روستاي خود پيشنهاد ميدهد ،صندوقي را در
برابر شهرداري قرار دهند و مردم پيشنهاداتشان را براي
اصالح و پيشرفت روس��تا در آن بيندازند ،بعد از يكي دو
ماه كه صندوق خيلي هم خ��وب كار ميكند ،مردم وقتي
ايدههايشان ته ميكشد ،شروع ميكنند به عيبجويي
كردن از هم و پيشنهاداتش��ان ش��خصي ميش��ود ،مث ً
ال
مينويسند به فالني بگوييد پسرش را درست تربيت كند و
اينقدر فالن كار را نكند .خالصه كار به جايي ميكشد كه
اين صندوق ميشود بالي جان پيشنهاد دهنده .به نوعي
نويسنده ميخواهد بگويد پيش از دموكراسي بايد فرهنگ
آن جا بيفتد و الزاماتش رعايت ش��ود وگرنه آسيبهايش

در بلند مدت بيش��تر از مزاياي كوتاه مدتش اس��ت .حاال
در مورد شفافيت هم س��ؤال بنده از اين جنس بود .مث ً
ال
ممكن است اگر ش��فافيت با لوازمش همراه نباشد بيشتر
موجب رانتخوري و ويژهخواري ش��ود ،ط��رف در فالن
شوراي محله نشسته است و حاال قراردادهاي شهرداري
هم شفاف شده و اين دقيقاً ميداند كه قرار است در كدام
كوچه پروژه و فضاي سبز ايجاد شود و به تبع قيمت زمين
باال رود در نتيجه به يك رانت دست پيدا كردهاست .شايد
سؤالم را بهتر بود اينطور ميپرسيدم كه ما بايد به توسعه
و پيشرفت برسيم و بعد شفافيت ايجاد شود يا نه شفافيت
عامل توسعه است؟
من تصور ميكنم كه شفافيت عامل پيشرفت است ،البته
معني ش��فافيت اين نيس��ت كه هر چيزي براي هركسي
بايد روشن شود .مث ً
ال ما در دستورات دينيمان هم داريم
كه روابط داخلي خانوادهه��ا ضرورتي ندارد براي ديگران
روشن شود يا مث ً
ال اگر گناهي بين انسان و خداست ،انسان
حق ندارد آن را در بازار واگو كند؛ چراكه اشاعه فحشاست
و نبايد چنين اتفاقي بيفتد و او فقط حق دارد نزد خداوند
توبه كند« .پير روس��و» كتابي دارد به نام «اعترافات» كه
در آن همه چيزش را ذكر كردهاس��ت .اين اص ً
ال در اسالم
مشروع نيست و انس��ان حق ندارد به اسم شفافيت اسرار
باطني خودش را براي س��ايرين روش��ن كند .يا مث ً
ال در
مسيحيت اعتراف به گناه در پيشگاه كشيش رواج دارد ،اين
درست نيست .مگر كشيش كيست؟ خود آن كشيش دچار
گناه ميشد .انسان فقط بايد در پيشگاه خدا گناه خودش
را به زبان بياورد و تقاضاي مغفرت كند .جالب اين است كه
در اس�لام از اين جهت با اين مسئله مخالف شده كه بيان
گناه خودش موجب اشاعه گناه و تكثير فحشاست .مث ً
ال
ما در اس�لام حق نداريم دادگاهي را كه براي بررسي يك
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پرونده جنسي تش��كيل شدهاست به صورت علني برگزار
كنيم چون اين خالف عفت عمومي است و روي فرهنگ،
عادات و اخالق جامعه تأثيرگذار خواهد بود .پس به صورت
كلي ش��فافيت در حوزه حقوق عمومي و مربوط به اداره و
مديريت جامعه و روابط حاكميت و مردم است نه در مسائل
شخصي .ش��فافيت براي موقعيتهايي اس��ت كه رانتزا
و فسادآفرين اس��ت .در جاهايي كه تعارض منافع پيش
ميآيد مسائل بايد كام ً
ال شفاف باش��د ،نه اينكه منفعتي
براي فردي در خفا به وجود بيايد و كسي هم اطالعي از آن
نداشته باش��د .اگر پروژهاي قرار است اجرا شود و احتمال
ميرود از آن پروژه فسادهايي برآيد ،شفافيت در آن موجب
خواهد شد كه همه بدانند و وقتي همه دانستند ديگر رانت
و ويژهخواري از بين ميرود.
عده زيادي داري�م كه با ش�فافيت مخالفند.
مث ً
ال در مجلس شوراياسالمي برخي مخالف
شفاف شدن رأيها هس�تند .اين مخالفت را
چگونه ارزيابي ميكنيد؟ آيا خدايي نكرده به
خاطر حمايت از رانتها و ويژهخواريهاست يا
به خاطر مسائلي ساختاري چون آماده نبودن
زيرساختها و ديدن همان ضروريات و شروط
شفافيت و مطالعه آنهاست؟
من فكر ميكنم هم منافع ش��خصي و هم نبود س��اختار
مناس��ب از موانع اصلي شفافيت اس��ت و نميشود همه
مخالفتها را يك كاسه كرد .در مجلس هم كه فرموديد ،من
يك توضيحي بدهم كه اصل در رأي نمايندگان ،علني بودن
است .حتي تا اواسط مجلس هفتم كه از ساختمان قديمي
مجلس استفاده ميش��د و هنوز دستگاههاي الكترونيك
نصب نشده بود ،در تصاوير ديدهايد كه رأيگيري با قيام
نمايندگان انجام ميشد و به همين خاطر پنهانكردن رأي

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

اص ً
ال ممكن نبود .فقط موارد خاصي كه آييننامه مشخص كردهبود و
مث ً
ال امنيتي يا خاص بودند ،رأيگيري به شكل مخفي و از طريق اوراق
انجام ميشد .لذا اصل رأيگيري در مجلس به صورت شفاف و آشكار
است و من فكر ميكنم ،اگر افراد تمايل به پنهان كردن رأي خود دارند
كه در اين مجلس اكثريت اينگونه نيستند به خاطر ترس از پاسخگويي
و مواخذه و اعتراضات پس از آرايي است كه بر خالف مسائل عمومي
دادهاند .در واقع آنها ميترسند مردم مطلع شوند و يقه آنها را بگيرند.
لذا ميش��ود گفت يا اين افراد دنبال رانتند و تع��ارض منافع اقتضا
ميكند ،رأياش مخفي باش��د يا در مواردي كه نظ��رش واقعاً چيز
ديگري بودهاست ،آدم شجاعي نيست و نميخواهد يا نميتواند اگر از
رأي و نظر او سؤال شد ،زحمت پاسخگويي را بكشد .اين پنهانكاريها
خصوصاً در انتخابات هيئت رئيسه داخلي مجلس فراوان رخ ميدهد.
افرادي هستند كه به همه كانديداها وعده رأي ميدهند ،بعد هم كه
معلوم نميشود به چهكسي رأي دادهاند ،اما با همه رفيق ميشوند و از
مزاياي آن وعده رأي و حرف استفاده ميكنند .مث ً
ال در انتخابات يكي
از كميسيونهاي مجلس در سنوات گذشته يك فردي كانديدا شده
بود و از 23نفر اعضاي آن كميسيون 20نفر گفته بودند ما به تو رأي
دادهايم اما رأي نياوردهبود!
االن ش�فافيت بيش�تر محدود شدهاس�ت ب�ه همين
ش�فافيت آرا يا نهايت ًا ش�فافيت فيشهاي حقوقي ،آيا
واقع ًا ش�فافيت به همين چيزهاس�ت يا نه بايد كارهاي
جديتر انجام شود؟
واقع مسئله كه اينها نيست .شفافيت سطوح گستردهاي دارد كه بايد
ناظر به هر بخش و حوزه آنها را احصا كرد .مث ً
ال يكي از سطوح شفافيت
بايد شفافيت در انتخاباتها باشد .يعني فردي كه كانديدا ميشود،
حتماً شفاف باشد كه چقدر هزينه تبليغات كرده است .االن افرادي
هستند كه تا چندين ميليارد براي رأي آوردن هزينه ميكنند ،خب
اين واقعاً ترديد برانگيز اس��ت و از آن بيم فس��اد ميرود .كل حقوق
نمايندگي مجلس در چهار سال 500ميليون نميشود ،چرا اين آقا
چند ميليارد هزينه كردهاس��ت؟ لذا اينجا ،جاي شفافيت است بايد
معلوم باشد منابع مالي اين تبليغات چيست و چه كساني براي فرد
هزينه ميكنند .اينطور ميش��ود راحت تشخيص داد كه هدف فرد
واقعاً نمايندگي و خدمت به مردم اس��ت يا نه توقعات ديگري دارد.
كانديداي نمايندگي مجلس بايد آدمي باشد اهل فكر ،نظر ،صراحت،
صداقت و شجاعت .اين آدم بايد بتواند صادقانه و شجاعانه نطق كند
و نظرش را بگويد ،اگر قرار باشد از همان ابتدا با پنهانكاري باال بيايد
و بعد هم زير فشار دهها گروه و جريان و شخص باشد كه ميخواهند
بهره خود را از آن پول خرج كردنها ببرند كه ديگر به درد نمايندگي
مجلس نميخورد .كسي كه ميخواهد زبان مردم باشد بايد آزادانه
قدرت و صراحت مردم را داشتهباشد.
ميشود ،براي شفافيت چه بر اس�اس مباني داخلي
خودمان و چه براساس كارهاي جهاني ،شاخصههايي
در نظر بگيري�م و مطابق آن ش�اخصهها جلو برويم
و مسير را بسنجيم؟ چون االن ش�فافيت انگار يك
قدم ش�ده اس�ت كه مث ً
ال فالن نهاد بگويد خب من
قراردادهايم را يا حقوق كارمندانم را يا رأي اعضايم
را گذاش�تم روي فالن س�ايت و تمام .در حالي كه ما
ميدانيم شفافيت يك روند است كه بايد گام به گام
جلو رود و در هر گام ميزان پيشبرد سنجيده شود.
بله ،شفافيت شاخصهاي بينالمللي دارد .اين شاخصهها بسيار مهم
است و بايد در محاسبات خود آنها را متناسب با شرايط خودمان لحاظ
كنيم .تجربه دموكراسي در دنيا  300 ،400است و آنها در اين مدت
كار كردهاند و در حال حاضر شاخصهاي بينالمللي احصاء شده است
كه نشان ميدهد مث ً
ال شاخص شفافيت در تعارض منافع كجاست.
تعارض منافع در مسائل سياسي ،يك بحث جدي است .نظريهاي در
اقتصاد داريم كه ميگويد افرادي كه به ميدان سياس��ت ميآيند در
گام اول به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خود هستند ،درست
است ش��عارهاي منافع عمومي را مطرح ميكنند ،اما در نهان در پي
حداكثر كردن منافع شخصي خود هستند .حاال ما براي آنكه جلوي
اين را بگيريم و نگذاريم كه افراد در پش��ت ش��عارهاي عام المنفعه
پنهان ش��وند و منافع ش��خصي خود را دنبال كنند از شفافيت بهره
ميبريم .مث ً
ال هدايايي كه ممكن اس��ت در مهمانيها و جلس��ات به
اشخاص دادهشود بايد شفاف گردد تا مشخص باشد چرا اين هديه
به او داده شدهاس��ت؟ ارزش مالي دارد يا نه صرفاً يك ارزش معنوي

دارد؟ من زماني رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بودم.
يكي از رؤساي كميس��يونهاي پارلمان فرانسه به ديدار
من آمده بود .در مجلس متعارف اس��ت كه هديهاي ،مثل
صنايع دستي ،از طرف هيئت رئيسه خريداري ميشود و
در بستهبندي ايراني به مهمانان خارجي داده ميشود .اين
هدايا معموالً قيمتي ندارند و صرف��اً به عنوان يادبود داده
ميشوند .آن طرف فرانس��وي هم خواست به ما هديهاي
بدهد .يك سيدي درآورد و گفت اين يك آلبوم موسيقي
است كه خودم آن را ساختم و براي من بسيار اهميت دارد
و از اين جهت كه خيلي ارزشمند است ،آن را به شما هديه
ميدهم .چرا؟ چون بنا را گذاشتهاند بر اينكه به كسي هديه
ندهند .ش��ما برداريد اين تاريخ روابط ايران و امريكا را در
دوره رژيم پهلوي بخوانيد .فردوست در خاطراتش ميگويد
وقتي ش��اه ايران ،امريكا رفت گردنبند مرواريد 2ميليارد
دالري براي خانم كارتر برد و كارتر هم در عوض يك تابلوي
نقاشي كه خودش آن را كشيده بود به شاه هديه داد! ببينيد
او رئيسجمهور يك كشور ثروتمند جهاني است و اين آقا
هم رئيس كش��وري كه 45درصد مردم��ش زير خط فقر
هستند! اين حكايت از تامتوازن بودن رفتارهاي سياسي
ما در مجامع بينالمللي بودهاست و در پي غير شفاف بودن
حكمراني رخ ميدهد.
انديش�مندان و اس�اتيد ميگوين�د يكي از
دس�تاوردهاي ش�فافيت براي ما مش�اركت
مردمي اس�ت .اين مشاركت چه س�ازوكار و
ساختاري بايد داشته باشد تا محقق شود؟
بهترين راه اين اس��ت كه ما احزاب فراگير ،قدر و توانا در
سطح ملي داشتهباشيم .اين هم بايد دو يا سه حزب باشد
نه اينكه باز 100تا 200تا حزب داش��ته باشيم و هر كس
حزب تك نفره خودش را تشكيل دهد .احزاب فراگير بايد
فعال باش��ند و در سطوح مختلف كش��ور و در حوزههاي
گوناگون سعي كنند برنامه ارائه دهند و مردم هم بتوانند
در اين احزاب فعال باش��ند و نقشهاي جدي در اجرايي
كردن برنامههاي احزاب در س��طح ش��هر و كشور داشته
باشند و برنامهها را دنبال و مطالبهگري كنند .اگر اين اتفاق
افتاد حتي انتخاباتهاي ما هم سامان ميگيرد و احزاب
ديگر نميتوانند بعد از اينكه مس��ئوليتي را داشتند از زير
بار پاسخگويي فرار كنند ،بلكه خود را در مقام پاسخگويي
ميبينند .لذا نظام حزبي بس��يار در مسئله شفافيت مهم
است .اين كار هم نيازمند اصالح قانون احزاب است.
در كشور ما مسائل مهم و حرفهاي قشنگي
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از قبيل همين نظام حزبي كه شما فرموديد يا
مسئله شفافيت كه محل بحث است هر چند
سال يكبار مطرح ميش�ود و بعد هم به جايي
نرسيده فراموش ش�ده و باب مسئله ديگري
گش�وده ميش�ود ،به نظر ش�ما اگر بخواهيم
فراتر از اشخاص به اين مسئله نگاه كنيم چه
ايرادي در ساختارهاي ما وجود دارد كه مسائل
به جايي نميرسند؟
ريشه اينگونه مسائل اين اس��ت كه ساختار حاكميت در
كشور ما هنوز قوام و دوام خودش را پيدا نكردهاست .انقالب
اسالمي خيلي زود رس به نتيجه رسيد و هنوز فكر جدياي
براي اداره كشور نشده بود و به همين خاطر ساختارها به
تدريج و در طول زمان شكل گرفت .قانون اساسي خيلي
زود نوش��ته ش��د اما در همان ايام پس از پيروزي نوشته
و تهيه گردي��د و چيز از پيش آماده ش��دهاي نداش��تيم.
همچنين س��اختارهايي مثل مجلس ش��وراي اسالمي،
مجلس خبرگان رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام
و ...به تدريج و بعضاً بع��د از يك دهه از پي��روزي انقالب
شكل گرفت .يعني ميخواهم بگويم ما يك طرح از پيش
تعيين شدهاي نداشتيم و اين مسائل در جريان سالهاي
بعد از پيروزي انقالب ش��كل گرفت و قطعاً باز هم نياز به
روند تكامل��ي دارند .از جمله چيزهايي كه در اين راس��تا
به وجود آمده سياس��تهاي كلي ابالغي رهبري اس��ت
كه اسناد باالدستي به حس��اب ميآيد و به همه قوانين و
مقرارات سايه مياندازد ،يعني در واقع يك شريان تكاملي
به راه افتاد اس��ت .رهبري تا جايي كه خاطرم هست37 ،
سياست كلي ابالغ كردهاند و اين سياستها بايد چارچوب
برنامههاي مديريتي كشور قرار گيرد .اگر اين روند تكامل
تثبيت ش��د كمك ميكند حرفهايي از قبيل شفافيت،
شايس��تهگزيني ،نظام حزبي و س��اير حرفهاي به قول
شما قشنگ ديگر در حد ش��عار باقي نماند و براساس اين
سياستها عملي شوند.
ممكن است يكنفر سؤال كند كه شما كه اين
همه دم از ش�فافيت ميزنيد چ�را  FATFرا
تصويب نميكنيد.
ببينيد متأسفانه برخوردها با  FATFسياسي شده است.
اين خطاي فهم اس��ت .بله يك پاي قضيه  FATFبحث
شفافيت است و ش��فافيت به ش��دت هم مورد استقبال
ماست .شفافيت در حوزه دادوس��تد اموال داخل كشور و
حفظ حقوق ملي يك امر بديهي ،ضروري و غير قابل انكار

است كه براي آن دو قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي
تروريست در چارچوب مصالح ملي تصويب شده است .اما
 FATFداراي اقتضائاتي است كه ما آنها را قبول نداريم
و آنها هم دقيقاً دنبال همين ويژگيها هس��تند و فش��ار
ميآورند كه در قوانيني كه در داخل تصويب شده است،
آنها بيايد .پس ما براي ش��فافيت دو قان��ون از مجموع
قواني��ن  FATFرا تصوي��ب كردهايم و در ح��ال حاضر
براي بورس ،بان��ك ،بيمه و صندوقهاي قرضالحس��نه
قوانيني وجود دارد كه اتفاقاً اجراي س��فت و س��خت آنها
خيلي هم خوب است .اما دو كنوانسيون بينالمللي يعني
پالرمو (پولشويي در مناسبات بينالمللي) و )CFTتأمين
مالي تروريسم) وجود دارد كه مورد قبول ما نيست .حرف
ما اين است اگر به اين دو كنوانس��يون ملحق شويم تمام
مناسبات تجاري ما با ديگران براي دنيا شفاف خواهد شد
و اگر اين اتفاق بيفتد ،به نفع كشورهايي مثل امريكا خواهد
ش��د كه درصدد تحريم حداكثري ماست .با شفافيت اين
اطالعات آنها خيلي راحت ميفهمند كه بايد دست روي
چه نقاطي بگذارند و كجاها را تحريم كنند .دقيقاً خواهند
فهميد كشتيهاي ما به كجا ميروند ،نفت را كجا ميخرد،
پول از كجا وارد كشور ميشود و ...و اينطور خيلي راحت
آب باريكههاي تجارت ما را در دوران تحريم ميبندد! در
واقع اين دو كنوانسيون ش��فافيت براي بيگانه است و در
اين ش��رايط جنگ تحريمي مثل اين ميماند كه در يك
جنگ نظامي ،كاره��اي دفاعي خودتان را براي دش��من
شفاف كنيد! اينجا كه جاي ش��فافيت نيست .ميگويند
200كش��ور به اين كنوانسيونها پيوس��تهاند ،چرا ايران
نپيوندد؟ خب واضح است كه هيچ كدام از آن كشورها در
جنگي كه ايران قرار دارد ،نيستند .بله تعارض منافع بين
بلوك غرب و شرق هست؛ بين روس��يه و امريكا و چين و
امريكا دعواي تجاري هست اما اين تعارض به معناي جنگ
تحريمي نيست .بماند اينكه قدرتهايي مثل چين و روسيه
در سازمانهاي بينالملل حق وتو دارند كه ما نداريم .پس
اين مقايسه هم از اساس مقايسه درستي نيست و بيشتر
خندهدار است.
فرمودي�د قوانيني براي ش�فافيت تصويب
شده اس�ت ،مانع اجرايي شدن اين قوانين
چيست؟
ظاهرا ً مانعي در مناسبات داخلي براي شفافسازي وجود
ندارد .يك مقدار عزم مس��ئوالن را ميطلب��د كه بروند و
قوانين را اجرا كنند.

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

وزارت كشور

احكام تقنيني در حوزه شفافيت

شفافيت درقانون
يك��ي از جلوههاي موفق ه��ر نظامي اص��ل ش��فافيت و البته تبيي��ن ضمانت اجرا ب��راي تمكي��ن نهادها از اصول ش��فافيت
نيره ساري
در قانون اس��ت .اح��كام تقنيني ميتوان��د يكي از دس��تاويزهاي مناس��ب ش��فافيتي در همين حيطه باش��د ك��ه هر كدام
از نهاده��اي اجرايي را ملزم ب��ه پاس��خگويي ميكند .تمكي��ن از اين اح��كام تقنيني ب��ر تمامي تصميم��ات تأثيرگذار ب��وده و به واس��طه لزوم
پاس��خگويي مقامات مانع فس��اد خواه��د ش��د .در نهايت ش��فافيت ميتوان��د تضميني ب��راي احياي حق��وق عموم��ي و قانون باش��د و نتيجه
اعمال ش��فافيت ايجاد اعتم��اد عمومي ب��ه نظام حقوقي و رش��د و توس��عه اس��ت .نظام حقوق��ي ايران ني��ز از اين اصل مس��تثني نيس��ت ،در
گ��زارش جمعآوري ش��ده ،اح��كام تقنيني ش��فاف در ذي��ل ه��ر ك��دام از قوانين كه ب��راي هر ك��دام از نهاده��ا آم��ده اس��ت را ميخوانيد:
دولت
ماده 4قانون برنامه پنجس��اله ششم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمه��وري اس�لامي اي��ران ( :)1395/12/21()1396 -1400جهتگي��ري و
سياستهاي الزم براي ارتقاي شفافيت اطالعات در بازار سرمايه به منظور تأمين
بخشي از درصد رشد اقتصادي
ماده 27قانون برنامه پنجساله ششم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران ( :)1395/12/21()1396 -1400تنظيم و ارائه هدفمند و
شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي
ماده  39قانون برنامه پنجساله ششم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران ( :)1395/12/21()1396 -1400درج جدول جداگانهاي
در بودجههاي سنواتي مبني بر شفافيت كليه دريافتها و پرداختهاي مرتبط با
هدفمند كردن يارانهها
ماده 21قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت()2
با اصالحات و الحاقات بعدي( :) 1393/12/04محدود نمودن قيمتگذاري به كاالها
و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانهاي و ضروري
ماده 41قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ( -1394
 :)1389/10/25 ()1390تهيه اليحه س��اماندهي تكاليف دستگاههاي اجرایي با
هدف بازنگري و شفافسازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي
جوانان
م��اده 101قانون برنامه پنجس��اله پنجم توس��عه جمهوري اس�لامي ايران (
 :)1389/10/2 ()1390-1394ارائه اليحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش
كاال -ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه -توس��عه نظام ملي طبقهبندي و
خدمات شناس��ه كاال و خدمات ايران (ايران كد) -محدود كردن قيمتگذاري به
كاالها ،خدمات عمومي ،انحصاري ،كاالهاي اساسي ،يارانهاي و ضروري
ماده 6قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي(:)1389/04/23
خريد و فروش نهادهها و محصوالت توليدي قابل معامل��ه در بورس كاال از طريق
شركت در بورس كاال ،به منظور شفافيت قيمتها
ماده 140قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران ( :)1383/06/11الزام دولت به توسعه سالمت و شفافيت اداري به
منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت تشكلهاي غيردولتي
تبصره 19قانون بودجه سال 1383كل كشور( 1382/12/26با اصالحات و الحاقات
بعدي) :شفافسازي در راستاي حمايت از از توليدات داخلي و مبارزه با قاچاق
ماده  162قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران( 1379/01/17با اصالحات و الحاقات بعدي) :اجراي طرح ساماندهي امور فرهنگي
با هدف شفافسازي مسئوليتهاي دولت در قبال تحوالت فرهنگي ،افزايش كارايي،
حذف فعاليتهاي موازي ،برقراري انضباط مالي ،تنوع بخشيدن به روشهاي تأمين منابع
و فراهم آوردن زمينههاي بيشتر مشاركت مردم در امور فرهنگي

دولت  -وزير امور اقتصادي و دارايي به طور خاص
ماده  22قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمه��وري اس�لامي اي��ران ( :)1395/12/21()1396-1400شفافس��ازي
محيط كس��بوكار از طريق اصالح قوانين ،مقررات و رويهها -تكليف وزير امور
اقتصادي و دارايي مبن��ي بر گزارش ميزان تحقق بند ال��ف ماده  22به مجلس
شوراي اسالمي

دولت ،تمامي نهادهاي حكومتي به استثناي نهادهاي
امنيتي ،سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي
ماده 29قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران ( :)1395/12/21()1396-1400راهاندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا با
امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم -الزام نهادهاي مشمول اين قانون به
ثبت اطالعات حقوق و مزاياي مشمولين در سامانه مذكور -تكليف ارائه اطالعات موضوع
ماده  29به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور توسط نهادهاي مشمول اين
قانون -تكليف حسابرسان و بازرسان قانوني به ارائه گزارش -تخلفات مربوط به مراجع ذي
ربط -فراهم ساختن سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي
جهت رعايت نصاب قانوني در پرداخت حقوق

كليه دستگاههاي اجرايي -وزارت علوم به طور خاص
هيئت وزيران
ماده 64قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اس�لامي ايران ( :)1395/12/21()1396 -1400الزام دس��تگاههاي اجرايي به ثبت
طرحهاي علمي خود در سامانه «سمات» به منظور انتشار اطالعات و ايجاد شفافيت  -الزام
وزارت علوم و هيئت وزيران به تنظيم و تصويب سازوكار اجرايي تكليف فوق

دستگاههاي اجرايي -شوراي عالي اداري
م��اده  27قانون مديريت خدمات كش��وري ب��ا اصالح��ات و الحاقات بعدي
( :)1386/07/08الزام دستگاههاي اجرايي به شفاف نمودن مراحل ،زمان و كيفيت
و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها ظرف مدت سه ماه -به منظور ايجاد تحول
نظام اداري كشور در ابعاد مختلف از جمله شفافيت ،شورایي تحت عنوان شوراي
عالي اداري تشكيل ميگردد.

دولت ،دستگاههاي اجرايي
قانون بودجه س��ال  1391كل كش��ور ( :)1391/02/30الزام دولت به اصالح
هنجاري ،ساختاري و فرآيندي هر نوع اخذ وجه ،استعالم و غيره از اشخاص حقيقي
و حقوقي و اعالم آن از طريق رسانههاي رسمي و عمومي
ماده  24قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ( :)1390/11/16اطالع رساني
هر گونه تغيير سياستها ،مقررات و رويههاي اقتصادي در زمان مقتضي قبل از اجرا

وزارت نفت  -هيئت دولت
ماده  13قان��ون وظاي��ف و اختي��ارات وزارت نف��ت ( :)1391/02/19ايجاد
سازوكارهاي الزم براي تحقق فضاي شفاف بين فعاالن اقتصادي بخش نفت و گاز
و صنايع مرتبط و وابسته

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
ماده  18قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ( :)1390/11/16الزام وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به فراهم آوردن زمينه شكلگيري تشكلهاي صنفي
شاغالن در بخش ساختمان

م��اده  23قانون انتخابات مجلس ش��وراي اس�لامي با اصالح��ات و الحاقات
بعدي( :)1378/09/07شفافيت اطالعات مربوط به انتخابات

وزارت بهداشت
ماده  43قانون تعزي��رات حكومتي امور بهداش��تي و درمان��ي(:)1367/12/23
اطالعرساني منظم اسامي كاالهاي مجاز و غيرمجاز(خوردني ،آشاميدني ،آرايشي
و بهداشتي)

وزارت بهداشت -پايگاه ملي آمار ايران -سازمان ثبت احوال
كشور -سازمانها و مراكز خدمات سالمت و بيمه سالمت
ماده 74قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران ( :)1395/12/21()1396 -1400الزام وزارت بهداشت
به راهاندازي سامانه پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان

وزارت بهداشت -مراكز سالمت اعم از دولتي و غيردولتي-
پايگاه ملي مركز آمار ايران -سازمان ثبت احوال
ماده  35قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ( -1394
 :1389/10/25 )1390راهاندازي س��امانه پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان و
سامانههاي اطالعاتي مراكز سالمت

وزارت راه ،مركز آمار ايران ،پليس ،بخش بهداشت و درمان كشور،
هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي و ساير سازمانهاي ذيربط
ماده 30قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور( :)1395/11/10الزام وزارت
راه و مركز آمار ايران به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و سامانه اطالعات جامع
حوادث و سوانح حمل و نقل با هدف تجميع ،شفافسازي و ارائه دادهها و اطالعات
صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامههاي ملي ايمني ،الزام مركز
آمار به تدوين و انتشار ساالنه گزارش آماري اطالعات سامانههاي فوقالذكر
ماده 163قانون برنامه پنجس��اله پنجم توس��عه جمهوري اس�لامي ايران
( :)1389/10/25()1390-1394الزام وزارت راه و مرك��ز آمار ايران به ايجاد
بانك جامع حمل و نقل كشور و سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و
نقل با هدف تجميع ،شفافسازي و ارائه دادهها و اطالعات صحيح و قابل استفاده
در تحليل و تدوين اهداف و برنامههاي ملي ايمني -الزام مركز آمار به تدوين و
انتشار ساالنه گزارش آماري اطالعات سامانههاي فوقالذكر

وزارت اطالعات
ماده  206قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران (-1394
 :)1389/10/25()1390تهيه طرح بانك جامع اطالعاتي كشور

وزارت نيرو
ماده  3قانون حمايت از صنعت برق كشور( :)1394/08/10تعيين قيمت انواع
سوخت مصرفي نيروگاهها بر اساس ارزش حرارتي سوخت به منظور شفافسازي
قيمت تمام شده برق
ماده  9قانون سازمان برق ايران با اصالحات و الحاقات بعدي(:)1346/04/19
اطالعرساني مصوبات ناظر بر تعرفه برق

سازمان برنامه و بودجه
ماده 30قانون حمايت از حقوق معلوالن ( :)1396/12/20ايجاد رديف اعتباري
در لوايح بودجه سنواتي به منظور شفافيت منابع مالي حمايت از معلوالن
ماده  73قانون جامع خدماترساني به ايثارگران با اصالحات و الحاقات بعدي
( :)1391/10/02ايجاد فصل عليحده در بودجه سنواتي با عنوان فصل رفاه و تأمين
اجتماعي ايثارگران به منظور شفافيت منابع مالي

سازمان بورس اوراق بهادار
م��اده  31قان��ون مديري��ت خدم��ات كش��وري ب��ا اصالح��ات و الحاق��ات
بعدي( :)1386/07/08الزام بورس به تهيه و انتشار عمومي فهرست ،تعداد و قيمت
اوراق بهادار معامله شده در روزهاي معامله
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سازمان برنامه و بودجه -
كليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات عمومي

بانك مركزي با همكاري قوه قضائيه  -دستگاههاي ذيربط

م��اده  8قان��ون قان��ون ارتق��ای س�لامت نظ��ام اداري و مقابل��ه ب��ا
فس��اد( :)1390/08/07تدوي��ن سياس��تها و راهكارهاي شفافس��ازي
اطالعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطالعاتي و تأمين نيازهاي اطالعاتي
دستگاههاي نظارتي و اطالعاتي كشور -در دس��ترس قرار گرفتن نسخهاي
از پژوهشه��ا و تحقيق��ات غيرمحرمانه ك��ه ك ً
ال از محل بودج��ه عمومي
تأمين اعتبار شده است.

سازمان برنامه و بودجه -دستگاههاي اجرايي -شوراي رقابت
ماده  19قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ( :)1390/11/16الزام وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به فراهم آوردن زمينه شكلگيري تشكلهاي صنفي
شاغالن در بخش ساختمان

سازمان برنامه و بودجه -وزارتخانه نفت -وزارتخانه نيرو

ماده 14قانون برنامه پنجساله ششم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران ( :)1395/12/21()1396-1400تكميل و توسعه پايگاه
داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرایي و نظارتي به منظور ارتقاي شفافيت و
سالمت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت

بانك مركزي ايران -شوراي پول واعتبار -وزيردارایي
 روزنامه رسمي كشورماده 3قانون پولي و بانكي كشور با اصالحات و الحاقات بعدي (:)1351/04/18
اطالعرس��اني همگاني طرز جمعآوري و شرايط خروج اس��كناسها و سكهها از
جريان

شوراي پول و اعتبار

ماده  70قانون اص�لاح الگوي مصرف ان��رژي با اصالح��ات و الحاقات بعدي
( :)1389/12/04انتشار عمومي اطالعات بخش انرژي ( نفت ،گاز ،فرآوردهها و برق)
به صورت هر شش ماه يك بار

ماده 97قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران (-1394
 :)1389/10/25()1390افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي
از طريق راهاندازي سامانه نظارتي قوي جهت شناسايي فعاليتهاي غيرمتعارف
بانكها و الزام بانكها به رعايت استانداردهاي تعيين شده توسط بانك مركزي
در ارائه گزارشهاي مالي و غيره

سازمان ملي استاندارد ايران -
روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران -رسانه ملي

وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتها ،سازمانها،
دانشگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي

ماده  14قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد ( :)1396/09/04اطالعرساني
استانداردهاي اجباري و مهلت اجراي آنها
ماده 17قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد ( :)1396/09/04اطالعرساني
نتايج حاص��ل از ارزيابي كاالها از حيث انطباق با اس��تانداردها ب��ه مردم و مراجع
ذيربط

ماده 17قانون برنامه پنجساله ششم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران ( :)1395/12/21()1396-1400افتتاح حسابهاي بانكي
كليه دستگاهها از طريق خزانهداري نزد بانك مركزي به منظور شفافسازي و تمركز
كليه دريافتها و پرداختها در حساب مذكور

سازمان امور مالياتي
ماده  23قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كش��ور( :)1395/11/10درج
و محاسبه ماليات با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني در رديفهاي جمعي-
خرجي بودجه ساالنه
تبصره (الحاقي  )1395/11/10ماده  126قانون امورگمركي (:)1390/08/22
درج و محاسبه ماليات با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني در رديفهاي جمعي-
خرجي بودجه ساالنه
ماده 120قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ( -1394
 :)1389/10/25()1390ايجاد پايگاه اطالعات مؤديان مالياتي ش��امل اطالعات
درآمدي و هزينهاي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي
م��اده  192قان��ون مالياته��اي مس��تقيم ب��ا اصالح��ات و الحاق��ات
بعدي( :)1366/12/03اطالعرساني تكاليف و وظايف مؤديان مالياتي

سازمان امور مالياتي -كليه مؤسسات عمومي و انقالبي
م��اده 169قان��ون ماليا ته��اي مس��تقيم ب��ا اصالح��ات و الحاق��ات
بعدي( :)1366/12/03الزام به ايجاد پايگاه اطالعات هويتي ،عملكردي و دارايي
مؤديان مالياتي
كميته هماهنگي و نظارت بر اج��راي قانون جامع حمايت از حق��وق افراد داراي
معلوليت ،زير نظر شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و كميسيونهاي اجتماعي،
بهداشت و قضايي مجلس
ماده 31قانون حمايت از حقوق معلوالن( :)1396/12/20تهيه گزارش اقدامات
انجام شده در راستاي اجراي قانون مذكور و ارسال آن به مجلس -بررسي گزارش
فوق و نيز تهيه خالصه آن ،توسط كميسیونهاي مجلس و در نهايت قرائت آن در
صحن علني و انتشار عمومي نتايج گزارش

كليه مؤسسات عمومي -واحدهاي اطالعرساني مؤسسات
عمومي -كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
م��اده  10قان��ون افزاي��ش به��ر هوري بخ��ش كش��اورزي و مناب��ع
طبيعي( :)1389/04/23الزام مؤسسات عمومي به انتشار اطالعات عمومي به
صورت حداقل يك بار در سال -گزارش واحد اطالعرساني به كميسيون انتشار
و دسترسي آزاد به اطالعات
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وزارتخانهها -مؤسسات دولتي -شركتهاي دولتي و وابسته به دولت -نهادهاي
عمومي غيردولتي و ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام

ماده  36قانون كانون كارشناسان رسمي دادگس��تري با اصالحات و الحاقات
بع��دي( :)1381/01/18ال��زام نهادهاي عموم��ي در رابطه با ارائ��ه اطالعات به
كارشناسان رسمي دادگستري

شوراي اسالمي كشور
ماده  3171قانون تش��كيالت ،وظايف و انتخابات ش��وراهاي اسالمي كشور و
انتخاب شهرداران ( 1375با اصالحات بعدي) :الزام به انتشار عمومي صورت بودجه
و هزينهها در پايان هر سال مالي

شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته
ماده 76قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب
شهرداران ( 1375با اصالحات بعدي) :الزام به راهاندازي پايگاه رايانهاي جهت اطالع
عموم مردم از مصوبات ،تصميمات ،عملكرد ،بودجه ،هزينه و درآمدها

كليه دستگاههاي اجرايي
ماده 38قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كش��ور( :)1395/11/10الزام
دستگاههاي اجرايي به همكاري در استعالمات بين سازماني جهت ايجاد شفافيت
و استقرار دولت الكترونيك

صدا و سيما
مسائل خبري ماده 16قانون خط مشي كلي و اصول برنامههاي سازمان صدا
و سيماي جمهوري اسالمي ايران( :)1361/04/17گردشآزاد اطالعات و تأمين
شفافيت خبري

صاحبان مشاغل -وزارت صمت
ماده  121قانون برنامه پنجس��اله پنجم توس��عه جمهوري اس�لامي ايران
( :)1389/10/25()1390 -1394ال��زام ب��ه اس��تفاده از س��امانه صن��دوق
مكانيزه فروش

قوه قضائيه
ماده  116قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران ( :)1395/12/21()1396 -1400الزام قوه قضائيه به
ايجاد سامانه سجل محكوميتهاي مالي جهت امكان استعالم برخط
ماده  653قانون آيين دادرس��ي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
( :)1393/07/08الزام به ارائه اطالعاتي از قبيل اهداف ،وظايف ،سياستها ،خط
مشيها و ساختار كالن مديريتي و اجرایي قوه قضایی ،آدرسها ،قوانين و مصوبات،
آرا و غيره از طريق درگاه ملي قوه قضائيه
 م��اده  653قان��ون آيي��ن دادرس��ي كيف��ري ب��ا اصالح��ات و الحاق��اتبعدي( :)1392/12/04الزام به ارائه اطالعاتي از قبيل اهداف ،وظايف ،سياستها،
خط مشيها و س��اختار كالن مديريتي و اجرایي قوه قضایي ،آدرسها ،قوانين و
مصوبات ،آرا و غيره از طريق درگاه ملي قوه قضائيه
م��اده  211قانون برنامه پنجس��اله پنجم توس��عه جمهوري اس�لامي ايران
( :)1389/10/25()1390-1394شفافيت آرای دادگاهها
كليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه -مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاهها،
هيئتها و كميسيونهاي ذيربط
ماده 651قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
( :)1393/07/08الزام كليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه ،مراجع انتظامي و ساير
ضابطان و دستگاهها ،هيئتها و كميسيونهاي ذيربط ،به قراردادن اطالعات
خود در مركز ملي دادههاي قوه قضائيه و نيز روزآمد نگه داشتن اطالعات
م��اده  651قان��ون آيي��ن دادرس��ي كيف��ري ب��ا اصالح��ات و الحاق��ات
بعدي( :)1392/12/04الزام كليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه ،مراجع انتظامي و
ساير ضابطان و دستگاهها ،هيئتها و كميسيونهاي ذيربط ،به قراردادن اطالعات
خود در مركز ملي دادههاي قوه قضائيه و نيز روزآمد نگه داشتن اطالعات

مؤسسان مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي
ماده 9قانون تأس��يس و اداره مدارس و مراكز آموزش��ي و پرورشي غيردولتي
( :)1395/09/14ارائه گزارش مالي س��االنه توسط مؤسس��ان مدارس به انجمن
اوليا و مربيان
ش��وراي مذكور در ماده  1قانون نحوه پيگيري تحقق سياس��تهاي كلي اقتصاد
مقاومتي با تركيب :معاونان اول رؤس��اي قواي مجريه و قضائيه و نايب رئيس اول
مجلس
ماده 4قان��ون نحوه پيگي��ري تحقق سياس��تهاي كلي اقتص��اد مقاومتي
( :)1394/03/05اطالعرساني گزارش عملكرد و برنامه يك ساله در جهت تحقق
اقتصاد مقاومتي

افراد صنفي عرضهكننده كاال يا خدمات
ماده 71قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور( :)1392/06/12الزام به استفاده
از سامانه صندوق مكانيزه فروش()posse
افراد مذكور در مـواد ( )1تا ( )5قانون مديريت خدمات كشـوري مصوب 1386/7/8
شامل:
وزارتخانه ،مؤسس��ه دولتي ،مؤسس��ه يا نهاد عمومي غيردولتي ،شركت دولتي،
دستگاه اجرايي و واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت
آستانهاي مقدس با موافقت ايشان ،شوراهاي اسالمي شهر و روستا و مؤسسات
خصوصي حرفهاي عهدهدار مأموريت عمومي
ماده 3قانون قانون ارتقای سالمت نظام اداري و مقابله با فساد(:)1390/08/07
اطالعرسانيكليهقوانينومقرراتاعمازتصويبنامهها،دستورالعملها،بخشنامهها،
رويهها ،تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي از طريق ديدارگاههاي الكترونيك يا
ساير طرق مناسب

شهرداريها
ماده  47قانون شهرداري با اصالحات و الحاقات بعدي( :)1334/04/11الزام به
اطالعرساني آن دسته از مصوبات شهرداري كه جنبه عمومي دارند.
ماده  71قانون شهرداري با اصالحات و الحاقات بعدي( :)1334/04/11تكليف
به انتشار صورت جامعي از درآمد و هزينه ش��هرداري كه به تصويب انجمن شهر
رسيده
ماده  99قانون شهرداري با اصالحات و الحاقات بعدي( :)1334/04/11الزام به
آگهي عمومي حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن
شهر و تأييد وزارت كشور.

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

 :1م��ا عموماً مطالب و محت��واي زيادي در رابط��ه با ضرورت
برقراري س��از و كارهاي ش��فافيت در سيس��تمهاي سياس��ي
تصميمگير و نظامهاي اقتصادي و فرهنگي ميبينيم .مطالبات
فراواني از سوي كارشناسان ،نخبگان و حتي مديران در اين باره
مطرح ميش��ود كه فيالمثل زيرس��اختهاي اقتصادي بايد به
گونهاي فراهم آيد كه همه بازيگران فع��ال در اين عرصه بتوانند
در يك فضاي عادالنه و رقابتي سالم زير چتر شفافيت به فعاليت
بپردازند .نسخههايي هم در اين ميان تجويز و پيچيده ميشود؛
تخصيص مبهم بودجه ،رانتهاي ناعادالن��ه و امضاهاي طاليي
برچيده ،دسترس��ي نامحدود برخي از افراد ب��ه اطالعات حياتي
محدود و قطع و براي هميش��ه به حيات ش��ركتهاي «شتر گاو
پلنگ» يا همان «خصولتيها» پايان داده ش��ود .مديران تكليف
خود را روشن كنند؛ يا بخش دولتي يا بخش خصوصي ،بنابراين
نبايد شاهد حضور مديراني باشيم كه از مزاياي حضور در بخش
دولتي در جهت بالندگي و توسعه شركتهاي خود و اطرافيانشان
در بخش خصوصي بهره ميبرند .واگذاريها ،خصوصيسازيها،
مزايدهها ،مناقصهها و استخدامها بايد چنان طرحريزي شود كه
راه بر رانتخواري ،امتيازگيري ،رشوه دادن ،ستاندن و گماشتن
اطرافيان به جاي شايستگان بس��ته شود .اين فهرست بلندباال را
ميتوان همچنان ادامه داد كه البته در جاي خود حاوي مطالبات
درستي است ،به دلیل اينكه بخش قابل توجهي از فساد جاري در
هر كشور به خاطر فقدان ش��فافيت در قوانين ،تفاسير متعدد از
قانون ،تعارض قوانين با همديگر و رفتارهاي توجيهگرايانه و موافق
با اميال مديران ،مجريان و ناظران بر اجراي مقررات است .در واقع
در فقدان شفافيت ،بخش قابل توجهي از رفتارهاي باالدستيها و
حتي عامه مردم به فضاهاي تاريك ،اعتمادسوز ،فسادزا و غيرمولد
كش��يده ميش��ود .رابطه افراد با همديگر متظاهرانه ،متقلبانه و
غيرواقعي ميش��ود ،فرهنگ چاپلوسي باال ميگيرد ،بخش قابل
توجهي از انرژي جامعه با ظهور هيوالوار ش��كايتهاي رسمي و
شفاهي ،مصروف ميليونها پروندهاي ميشود كه اميد چنداني به
بسته شدن آنها نيست و تازه اگر فرض كنيم آن پروندهها به هر نحو
مختومه اعالم شود ،عامل مولد و ويرانگر سر جاي خود خواهد ماند
و با توليد افكار ،ايدهها و رفتارهاي متقلبانه و غيرشفاف به فضاهاي
تاريك در ساحتهاي مختلف جامعه دامن خواهد زد.
 :2نظامهاي سياسي -اقتصادي و رسانهها سالهاست ادعا ميكنند
به دنبال بسط سازوكارهاي شفافيت در فعاليتهاي جامع ه هستند
اما با وجود اين ادعاها و تالشها به نظر ميرس��د اصالح سازوكارها
بسيار كند پيش ميرود .چرا اين گونه اس��ت؟ چرا اقدامات در اين
حوزه بيش از آنكه واقعي باشد ،نمايشي اس��ت؟ آيا ما واقعاً راه را در
بسط شفافيت به درستي رفتهايم؟ آيا نميتوان چشمههاي زايشگر
نقطه مطلوبمان را در جايي به غير از كليشههاي مرسوم پيدا كرد و
نگاه ديگري به مطالبه شفاف بودن انداخت؟
به ديگر سخن اگر جامعه ما -و البته در حيطه وسيعتر جوامع ديگر-
هنوز درگير تبعات و حاشيههاي جدي فقدان شفافيت در نظامهاي
اقتصادي و سياسي است ،همچنان كه كش��ورهاي صنعتي به طور
ويرانگري در اين باره با چالشهاي عميق مواجه شدهاند كه نمونهاي از
آن را ميتوان به عينه در شكاف موجود طبقاتي و سطح برخورداريها
ديد ،به خاطر آن است كه اغلب ما -چه در مقام يك شهروند عادي،
چه در مقام يك تئوريسين ،سياستمدار يا فعال رسانهاي يا تكنسين
فني و نظاير آن  -در س��طح فردي به ذهن و روان شفاف نرسيدهايم.
بهعبارت ديگر مطالبه شفافيت همواره مطالبه از غير و ديگري بوده و
متأسفانه صرفاً در سطوح رسمي دنبال شده است .در واقع فرقي هم
نميكند كه اين غير به مثابه يك سيستم و نظام حاكميتي و دولتي
و تصميمگير باش��د يا نه يك فرد ،از اين زاويه به نظر ميرسد اگر ما
امروز افق و چشمانداز شفافيت را تا حدودي تيره و تار ميبينيم از اين
من فرضي هنوز به شفافيت الزم در درون خود ،در افكار،
رو است كه ِ
ايدهها و رفتارهايم نرسيدهام ،بنابراين هر حركت من در چنين فضايي
نميتواند عاملي در جهت پديدار كردن شفافيت باشد ،حال چه من
عضو يك رسانه باشم كه ميخواهد در جهت شفافتر شدن رفتارهاي
مدي��ران و تصميمگيران گزارش تهيه كند ،چه ي��ك مدير مياني يا
باالدستي باشم يا نه بخشي از سيستم قضايي در كشور ،تحول چنداني
در اين زمينه روي نخواهد داد .اما چرا اين گونه است؟
 :3در واقع تا زماني كه در طرح ش��فافيت ،انگشت ما صرفاً به سمت
ديگران اس��ت حتي اگر به ظاهر خود را محق بدانيم ،گشايشي در

آيا واقع ًا خاستگاه شفافيت؛ نهادها ،سازمانها و سيستمهاي اقتصادي و سياسي هستند؟

زماني براي شفاف شدن مطالبهگران شفافيت
چشمانداز رسيدن به ش��فافيت رخ نخواهد داد .در واقع
براي اغلب ما به خاطر ذهن و روان فرافكن و خودمحور،
س��ادهتر آن اس��ت كه همواره ديگران را به ياد بياوريم و
متهم كنيم تا اينك��ه مراقب فضاي درون خود باش��يم.
براي ما س��ادهتر اين است كه چش��م به تاريكخانههاي
بيرون داشته باشيم تا به تاريكخانههاي درونمان ،غافل
از اينكه همه تاريكخانههاي بيرون ،شعبهها ،تظاهرات و
نمودهايي از تاريكخانههاي روان و ذهن ما هستند .وقتي
فساد يا اختالسي روي ميدهد ،اين فساد و اختالس در
آغاز يك ايده و فكر يا وسوسهاي است كه در ذهن كسي
ميجوشد و بعد صورت عيني و عملي به خود ميگيرد و
شما ميبينيد در يك نظام اقتصادي يا اجتماعي با وجود
آنكه فيلترهاي فراوان اجرايي و نظارتي پيشبيني شده
و مث ً
ال ب��راي پرهيز از تمركز قدرت ،امور ش��ورايي پيش
ميرود اما با وجود همه آن تمهيدات ،فساد روي ميدهد.
چرا؟ در واقع وقتي ما منابع اصلي و دروني شكلدهنده به
فساد را ناديده ميگيريم و صرفاً متوجه شاخههاي بيروني
آن هستيم ،ظهور تسلسلهاي باطل و ويرانگر گريزناپذير
ميشود .ش��ما بودجهاي را به فرد «آ» ميدهيد اما چون
احتمال ميدهيد كه ممكن است فرد آ ،دچار وسوسه شود
و مسير هزينه بودجه را از روال قانوني آن خارج كند فرد
«ب» را ناظر بر فرد آ ميگماريد تا او بر فرد آ و رفتارهايش
نظارت داشته باشد اما بعد از مدتي متوجه ميشويد كه
فرد آ و ب با همديگر تباني كردهاند يا اينكه امكان تباني
با همديگر را دارند ،بنابراين فرد «پ» را به عنوان مسئول
نظارت بر رفتارهاي آ و ب تعيين ميكنيد اما طول چنداني
نميكشد كه باز امكان زايش فساد و تباني ديگري در حلقه
بزرگتر شكل ميگيرد و اين قصه با داالنهاي تودرتويش
همچنان ادامه دارد .در چنين شرايطي فرق نميكند ما
تا چه اندازه سازمانها يا افراد نظارتي داشته باشيم .وقتي
افراد مسئوليت درون خود را نپذيرند در نهايت هر اندازه
هم كه ما سازمانهاي نظارتي و ساز و كارهاي جلوگيري
از فساد را بسط بدهيم باز به نتيجه الزم نخواهيم رسيد.
انگار كه من وس��يلهام را در نقطه آ گم كردهام اما به دقت
نقطههاي ب و پ و ج را ميگردم ،آيا من وسيلهام را پيدا
خواهم كرد؟ منظور ما در اينجا اين نيست كه نظارتهاي
بيروني بالكل برچيده شود .نه! منظور اين است كه متوجه
باش��يم نظارتهاي بيروني در فقدان نظ��ارت دروني به

چشماندازهايي كه ترسيم كرده نخواهد رسيد.
 :4فرض كنيد م��ن دريافت��هام پيش از هر ف��رد ديگري
«خود من هستم» كه بايد به شفافيت برسم ،با اين درك و
دريافت محق هستم بپرسم چگونه ميتوان به اين شفافيت
رس��يد؟ فرض كنيد پذيرفتهام كه عملكرد شفاف در هر
س��احتي -روابط خانوادگي ،ش��غلي ،اقتصادي ،آموزشي
و -...مستلزم رسيدن به ذهن و رواني شفاف است ،حال حق
دارم بپرسم چگونه ميتوان به ذهن و روان شفاف رسيد؟
هيچ راه ديگري جز مراقبتهاي دائمي از آنچه در درون من
ميگذرد وجود ندارد .راهي كه اوليا و علماي شيعه به عنوان
طريق رشد بسيار بر آن تأكيد دارند مراقبه ،مراقبه و مراقبه
است .كتابهاي بسياري در اين باره نوشته شده كه فصل
مشترك همه آنها بر مراقبت و مواظبت دائمي و هشياري
نس��بت به خطورات ،پندارها و در مفه��وم كلي آن تربيت
نفس است .جمله معروفي در فرهنگ شيعه وجود دارد كه
منتظر مصلح خود بايد صالح باشد ،اين جمله را ميتوان اين
گونه نيز تعميم داد :آن كه مطالبهگر شفافيت است پيش
از همه خود بايد به شفافيت برسد ،در اين صورت اگر او -در
هر جايگاهي كه باشد -مطالبهگر شفافيت باشد ،آن مطالبه
پوشش غرضورزانهاي براي كتمان بخش تاريكي از افكار و
عملكرد او يا اطرافيان و اعضاي حزب ،باند يا اقوام او نيست،
در صورتي كه امروز در جامعه ميبينيم آنچه موتور محركه
بخش قابل توجهي از عملكرد و رفتارهاي ماست ،اغراضي
است كه در پسزمينه نقش خود را ايفا ميكند و صد البته
پاي اين اغراض به مطالبه ش��فافيت هم ميرسد .بنابراين
با چنين اغراضي پروژه مبارزه با فس��اد در هر سطحي هم
كه باشد به جايي نخواهد رس��يد ،مثل اين است كه من با
دستمالي كثيف ،خواستار تميز كردن شيشههاي پنجره
شدهام ،واضح است كه هر چرخش آن دستمال روي شيشه
نه تنها گرد و غبارها را نخواهد زدود بلكه گرد و غبارها را در
فضا پراكنده خواهد كرد ،مثل مناظرههايي كه مث ً
ال درباره
شفافيت ارائه ميشود اما در نهايت اين نوع مناظرهها نه تنها
در اين باره گرهگش��ايي نميكنند بلكه گرهي بر گرههاي
پيشين افزوده ميشود.
 :5نكته ديگر اينكه ما معموالً به خاطر آنكه با اعوجاجات
ذهني ب��ه دني��ا و روابط آن ن��گاه ميكنيم ،برداش��ت و
تفس��يرهايي داريم كه جهان امروز ما را با اين مخاطرات
مواجه كرده اس��ت .ما مث ً
ال رفتار يك س��ازمان را بسيار
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تاثيرگذارتر از يك ش��خص ميداني��م ،در ظاهر ممكن
است اين گونه به نظر برسد اما آيا واقعاً همه تصميمهاي
بزرگ برآين��دي از همان تصميمهاي ب��ه ظاهر كوچك
و پيش پاافتاده نيس��تند؟ س��ازمانهاي ب��زرگ را چه
كساني ميسازند؟ همين ش��خصهاي به ظاهر كوچك
يا اتفاقهايي كه به نظر پي��ش پاافتادهاند .پنج گرم كرونا
ميتواند زندگي حدود 8ميليارد انسان را تحت تأثير قرار
دهد .در خبرها آمده بود كه اگ��ر 10ميليون نفر بر روي
زمين مبتال به كرونا ش��وند وزن همه آن ويروسها روي
هم رفته ،پنج گرم خواهد بود ،بنابراي��ن دنياي امروز ما
بايد خانهتكاني وسيعي در دريافتها و تفسيرهاي خود از
واقعيت صورت دهد .آنچه را كه ما امروز كوچك و پيش
پاافتاده ميبينيم ممكن اس��ت فردا به صورت هيواليي
ويرانگر بر ما ظاهر ش��ود ،بنابراين اگر چه ممكن اس��ت
من وزن يك پنهانكاري ساده را بس��يار كوچك ارزيابي
و تصور كنم ،اين پنهانكاري س��اده جاي��گاه چنداني در
مطالبه شفافيت ندارد اما چه بس��ا همان پنهانكاري كه
در آغاز س��اده و پيش پاافتاده به نظر ميرسد به صورت
توفاني در زندگي من يا ديگران ظهور كند ،بنابراين «اثر
پروانهاي» كه از آن به عنوان يك واقعيت غيرقابل كتمان
در ساحتهاي اقتصادي ،كسب و كار و مناسبات جامعه
ياد ميشود صرفاً يك تز شاعرانه و رمانتيك نيست؛ حركت
پروانهاي در امريكاي جنوبي ميتواند به توفان سهمگيني
در فالن قاره بدل شود .كافي است به روابط خود با همديگر
در جهان و سينرژي يا همافزاييای كه به اين واسطه اتفاق
ميافتد نگاه كنيم .واقعاً چه چيزي كوچك و چه چيزي
بزرگ اس��ت؟ چرا فكر ميكنم پنهانكاري من ،وزني در
روابط انس��انها ندارد ،وقتي چيزه��اي به ظاهر كوچك
در نهايت به پديدههاي بزرگ و هولناك تبديل ميشوند
يا اين طور بگوييم پديدههاي به ظاهر بزرگ در نهايت از
اجزاي كوچك تشكيل يافتهاند ،بنابراين اگر اين نگاه در
جامعه بسط پيدا كند كه هيچ كسي وزن افكار ،ايدهها و
رفتارهاي خود را دست كم نگيرد ،در آن صورت در مطالبه
شفافيت ،متوقف بيرون نخواهد ماند و نخواهد گفت اكنون
كه همه پنهانكارانه ميزيند ،مج��وزي براي ورود من به
فضاهاي پنهانكارانه است يا اساساً چه فرقي ميكند من به
انسان شفافي تبديل شوم ،وقتي همه مناسبات اجتماعي،
اقتصادي و ...بر پاشنه پنهانكاري و تظاهر ميچرخد.

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

گفتوگو با سيدامير سياح پيرامون اولويتهاي شفافسازي در سطح كالن دولت

اولويت اصلي شفافيت در دولت
«خريدها» و «حقوق و مزاياي مسئوالن» است
يكي از الزامات اصلي براي مبارزه با فس��اد اقتص��ادي ،افزايش
ش��فافيت اس��ت ،اينكه هر چق��در فرآيندها در مس��ير ش��فافيت
قرار گيرد به هم��ان ميزان زمين��ه تخلفات اقتص��ادي نيز كاهش
مييابد ،بنابراين سالهاس��ت صحبت از ش��فافيت ميشود و حاال
اين موض��وع تبديل به ي��ك مطالبه عمومي ش��ده اس��ت .در اين
ميان اما عدهاي كه منافعش��ان با ش��فافيت به خطر ميافتد تمايلي
به اجرايي ش��دن اين امر ندارند و همين مس��ئله موجب ش��ده تا
به نظر شما اولويتهاي شفافيت در سطح
كالن و ساختاري دولت چيست؟
من فكر ميكنم اولويت اصل��ي دولت در اين حوزه،
شفافسازي خريدهاي متوسط و بزرگ دولت چه در
مرحله مناقصه و چه در مراحل ديگر است .اين مورد
جداي از مطالبه مردمي ،مصوب و تكليف قانوني است
كه بر عهده دولت گذاشته شده و بايد شفاف شود.
چرا فك�ر ميكنيد اين خريده�ا بايد در
اولويت شفافسازي دولت قرار گيرد؟
پول كالن اين حوزه موجب شده چشم طمع بسياري
از سودجويان به آن باشد ،به همين خاطر من معتقدم
قبل از اينكه مناقص��هاي برگزار ش��ود بايد تمامي
جزئي��ات آن از طريق ابزارهاي اطالعرس��اني براي
مردم شفاف شود و رس��انهها كمك كنند تا همگان
نسبت به آن آگاه شوند .بعد از برگزاري مناقصه هم
بايد برنده براي مردم معلوم باش��د .در مرحله انعقاد
قرارداد ،بايد متن قرارداد شفاف باشد تا مردم بدانند
طرف قرارداد دقيقاً كيس��ت و با چه مبلغي و در چه
شرايطي قرارداد بسته شده است .از سوي ديگر اگر
دولت ترك تش��ريفات مناقصه گذاشت ،حتماً بايد
پايبند باش��د كه دليل آن را براي م��ردم به صورت
صادقانه و ش��فاف توضيح دهد .اگ��ر صداقت وجود

فاصله بسياري تا «ش��فافيت» داشته باش��يم ،بنابراين محقق شدن
اين موضوع ني��از به پيگي��ري و مطالبهگ��ري بيش��تري دارد تا به
نتيجه مطلوبتري برس��د .يكي از مهمترين بخشها براي اجرايي
ش��دن فرآيند شفافس��ازيها« ،ش��فافيت در دولت» اس��ت ،به
همين دليل س��راغ س��يدامير س��ياح ،دكتراي اقتص��اد و مدرس
دانش��گاه رفتهايم و از او درباره ش��فافيت در بخ��ش كالن دولتي
سؤال پرسيدهايم كه در ادامه مشروح اين گفتوگو را ميخوانيد.

داش��ته باش��د مردم هم درك ميكنند كه برخي از
موارد مث ً
ال به خاطر دور زدن تحريمها يا حفظ منافع
ملي نياز دارد كه غيرش��فاف و محرمانه باش��د .اما
اصل اين اس��ت كه دولت خريدهايش را مخفيانه و
غيرشفاف انجام ندهد.
به قانون اش�اره فرموديد .لطف ًا بفرماييد
دقيق ًا چ�ه م�اده قانوني به اي�ن موضوع
ميپردازد؟
مطابق ماده 24قانون بهبود در محيط كس��بوكار
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
به صراحت موظف ش��ده كه جهت ايجاد ش��فافيت
و امكان رقابت در بين هم�� ه ذينفعان انجام معامله
با دس��تگاههاي اجرایي ،ب��ا اس��تفاده از امكانات و
نيروي انس��اني موجود ،قانون برگزاري مناقصات را
به پايگاه اطالعرساني جامع معامالت بخش عمومي
توسعه و ارتقا دهد .در اين ماده قانوني بهويژه تأكيد
شده كه پايگاه اطالعرس��اني بايد اطالعات تمامی
معامالت متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد،
فروش ،اجاره و غيره را اعم از اينكه از طريق برگزاري
مزايده يا مناقصه يا موارد عدم الزام به تش��ريفات يا
ترك تش��ريفات يا ديگر روشها تش��كيل و منعقد
شده باشد ،به تفكيك دس��تگاه ،موضوع و حتي به
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تفكيك شهرستان ،اس��تان و در سطح ملي به مردم
اطالعرساني كند تا براي همه واجدان شرايط ،فرصت
برابر فراهم شود.
برخ�ي معتقدن�د اولويت شفافس�ازي
در دولت ،شفافس�ازي حقوق و مزاياي
دولتمردان است ،نظر شما چيست؟
من هم معتقدم اين موضوع قطعاً بايد در اولويتهاي
شفافسازي دولت باشد ،البته فقط محصور در قوه
مجريه هم نيس��ت .حقوق و مزاياي همه مسئوالن
درجه يك دولتي اعم از سران سه قوه ،وزرا ،معاونان،
مديران كل ،مسئوالن عاليرتبه لشكري و كشوري،
قضات عاليرتبه دادگستريها و ...نياز به شفافسازي
دارد.
در اين مورد هم قانوني داريم؟
بله ،اين مسئله در قانون 29برنامه ششم توسعه آمده
و به آن تأكيد ش��ده است .بر اس��اس اين قانون بايد
همه حقوق و مزاياي مسئوالن در سايتي كه دولت
وظيفه راهاندازي و بهروزرس��اني آن را دارد ،شفاف
شود .هر مسئول از هر جايي كه حقوق ميگيرد ،بايد
در اين سامانه ثبت شود ،حتي داراييهاي آنها مثل
خان ه مسكوني ،راننده ،س��فرهاي خارجي ،هدايايي
كه دريافت ميكنند و انواع و اقسام مزاياي نقدي و

غيرنقدي آنها بايد شفاف شود .متأسفانه بايد گفت كه دولت
تاكنون به هيچ كدام از اين دو مصداق ش��فافيت عمل نكرده
است ،البته در حوزههاي بس��ياري نيز نياز به شفافيت است،
مث ً
ال حوزهاي مثل نظام پولي و بانكي قطعاً نياز به ش��فافيت
دارد .حتماً هم شفافيت اطالع مردم از اين نظام نيست .اتفاقاً
در اين حوزه نياز اس��ت داراييهاي مردم براي دولت شفاف
شود تا بتواند از فرارهاي مالياتي ،پولشويي ،قاچاق و اقتصاد
زيرزميني جلوگيري كند.
اين مصاديق بايد پله به پله و مرحله به مرحله مورد توجه قرار
گيرد تا دولت كارآمد و پاكدست ش��ود .اين مطالبه عمومي
بايد شكل بگيرد تا با شفافيت ،انحرافات و فساد در سيستم به
شدت كاهش يابد .در رأس اين مطالبات هم فكر ميكنم بايد
شفافيت خريدهاي دولت و حقوق و مزاياي مسئوالن باشد كه
در مورد آنها صحبت كرديم.
همانطور كه گفتيد تقريب ًا شفافيت آنطور كه بايد
انجام نشده است ،به نظر شما الزمه اجرايي شدن
شفافيت در دولت چيست؟
براي اجرايي شدن شفافيت در دولت بايد مجلسي مقتدر و
پاكدست داشته باشيم؛ مجلسي كه شفافيت را از خودش
شروع كند و آن را به دولت تسري دهد .تا وقتي كه نماينده
مجلس ما عضو هيئت مديره شركتي دولتي باشد يا به همراه
خانواده با هزينه دولت به سفرهاي خارجي برود يا در فساد
شركتهاي خصولتي و دولتي دس��ت داشته باشد ،انتظار
ش��فافيت و الزام دولت به آن خيال باطل است .اگر مجلس
پاكدست و مقتدر باشد ميتواند دولت را سرخط بياورد و از
اين فساد نجات دهد.
به نظر ميرسد در كنار مجلس ،مردم نيز ميتوانند
نقش به سزايي در اجبار دولت به شفافيت داشته
باشند .به نظر شما بهترين كاري كه در حال حاضر
مردم ميتوانند انجام دهند ،چيست؟
بهترين كاري كه مردم براي سوق دادن دولت به سوي شفافيت
ميتوانند انجام دهند ،مطالبهگري اس��ت .نبايد هم از اين كار
خسته و نااميد شد .اگر ميخواهيم اتفاقي رقم بخورد بايد اراده
ما از ابهت و گستردگي مفسدان قويتر باشد .چارهاي نداريم جز
اينكه با مطالبهگري و گرفتن يقه مسئوالن امر غول فساد را به
زانو درآوريم .متاسفم كه بايد بگويم اغلب مسئوالن حرف خوب
و زياد ميزنند اما در مقام عمل دستشان خالي است .اين آقايان
بايد متوجه باشند كه دوران زياد حرف زدن و عمل نكردن به
پايان رسيده است و اگر آنها شفافيت را جدي نگيرند و براي آن
كاري نكنند ،مردم از مطالبه شفافيت به مطالبه محاكمه كساني
كه در اين سالها به تكاليف خود را عمل نكردهاند ،ميرسند.
متوليان امر بدانند كه عدم توجه به شفافيت و تداوم بخشيدن
به محرمانهها و امضاهاي طاليي برايشان بسيار پرهزينه خواهد
بود و مردم تاوان ضررهايي را كه به كش��ور زدهاند ،از آنها پس
خواهند گرفت.

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

به اعتقاد معاون حقوقي انديشكده شفافيت ،در كشور ما
جاي اصل و استثنا در حوزه شفافيت تغيير كرده است ،اصل
بر اسرارگرايي شده و در اين ميان تالش شده موضوعاتي به
عنوان استثنا و موردي شفافسازي شود

ش��عار ش��فافيت ب��ه يك��ي از
نيره ساري
بديهيات گفتههاي مسئوالن
تبديل شده است؛ شعاري كه
در عمل آنگونه كه بايد و الزم
است نتيجهاي با خود به دنبال نداشته است .دولت نيز
يكي از نقطههاي هدف و مهم در تبيين شفافيت است
كه بايد روي آن تمركز كرد .ايجاد شفافيت و ارائه
آمارهاي دقيق و ش��فافيت اقتصادي همواره يكي از
شعارهاي دولت فعلي بود اما سؤال اين است آيا به
اندازهاي كه وعده شفافيت داده شده ،در عمل هم
شاهد آن بودهايم .بررسي وضعيت شفافيت در قوه
مجريه ،موضوعي اس��ت كه ما را بر آن داشت تا به
گفتوگو با مهدي فالحيان ،معاون حقوقي انديشكده
ش��فافيت براي اي��ران و دبير كميس��يون حمايت از
حقوق عامه مركز وكالی قوه قضائيه بنشينيم؛ فردي
كه معتقد اس��ت دغدغه دولت نس��بت به موضوع
ش��فافيت ،ميتوان��د از همي��ن االن ت��ا واپس��ين
روزهاي مسئوليت خود در بسياري از موارد شفافيت
را ب��ه ص��ورت عمليات��ي در كش��ور كلي��د بزن��د.
مت��ن اي��ن گفتوگ��و را در ادام��ه ميخواني��د.
ش�فافيت اساس� ًا به چه معني اس�ت و چگونه باعث
پيشگيري از فساد ميشود؟
شفافيت در يك تعريف كلي به معناي ارائه حق اطالعاتي مردم به
مردم است ،به شرطي كه اطالعات داده شده در زمان مناسب ،در
قالب مناسب ،با كيفيت مناسب و به مخاطب مورد نظر ارائه شوند.
تحقق اين مفهوم ميتواند بس��تر نظارت همگاني را ايجاد نمايد
چراكه شفافيت مانند چراغي است كه همه جا را روشن ميكند و
در نور كامل امكان خطا وجود ندارد ،پس شفافيت ابزاري مهم براي
پيشگيري از فساد است.
ش�فافيت در بس�تر فعالي�ت دولته�ای يازدهم و
دوازدهم چگونه قابل بررسي است؟
شفافيت شعار دولت يازدهم بود .تا قبل از اين دولت ،شفافيت در
ادبيات سياسي چندان جايگاهي نداشت اما رئيسجمهور در سال
 92شعار شفافيت داد و سال 96وعده قوانين شفافيت را به عنوان
شعار دولت دوازدهم مطرح كرد .در همين راستا سه اليحه در اين
دولت مطرح شد :اليحه مديريت تعارض منافع ،اليحه شفافيت و
اليجه مبارزه با فساد و ارتقاي سالمت اداري.
جزئيات تصويب لوايح فوق چگونه بوده است؟
فرآيند تدوين اين سه اليحه از سال  92آغاز شد و معاونت حقوقي
رياس��ت جمهوري با همكاري مركز بررس��يهاي استراتژيك در
پروژههاي مشخص اين لوايح را به رشته تحرير درآوردند .مطابق
وعدهها ،سال  96موعد ابالغ اليحه به مجلس اعالم شد اما با توجه
به طوالني شدن فرآیند بررس��ي آن در هيئت دولت و فشارهاي
موجود ،مركز بررس��يها در اقدامي تحس��ينبرانگيز نسخه اول
اليحه شفافيت را عمومي منتش��ر نمود و اين اولين باري بود كه
در نظام حقوقي م��ا يك متن قانوني پيش��نهادي قبل از تصويب
به نقد متخصصان ،نخبگان و عموم مردم گذاشته شد .اين اليحه
در ابتدا 192ماده داش��ت اما در نهايت نسخه 36ماده از اليحه به
مجلس ابالغ شد كه اين به معناي حذف بخش گسترده اليحه بود.
يكي از داليل اين حذف بخشي را ميتوان در تعارض منافع برخي
گروههاي اثرگذار در فرآيند تدوين ريشه يابي نمود .اليحه مديريت
تعارض منافع نيز در قالب 74ماده تدوين شد كه در نهايت نسخه
40مادهاي آن به مجلس ابالغ شد .تفاوت دو اليحه در كاهش مواد
اين بود كه در اليحه مديريت تعارض منافع س��عي بر تلخيص و
تلفيق مواد بوده اما اليحه شفافيت به صورت جزيرهاي و نامناسبي
حذف شد و تغيير يافت.
چه مواردي در اليحه شفافيت حذف شد؟
نسخه اوليه و تفصيلي اليحه موارد بس��ياري از شفافيت را تحت

گفتوگو با مهدي فالحيان ،معاون حقوقي انديشكده شفافيت براي ايران
پيرامون شفافيت و نقطهاي كه اكنون ايستادهايم

معيار مشخصي
براي دادههاي محرمانه نداريم
پوش��ش قرار داده بود كه برخي از اين موارد پراهميت
دستخوش تغيير و حذف قرار گرفت .از جمله آنها ابزار
بس��يار مهم مقابله با فس��اد يعني گزارشگري تخلف از
نسخه نهايي اليحه شفافيت حذف شد .همچنين موارد
مهمي از چارچوب شفافيت برخي موضوعات حذف شد،
مانند شفافيت آرا از ش��فافيت پارلماني ،حذف انتشار
مشروح مذاكرات هيئت وزيران به عنوان مهمترين نهاد
مقرراتگذار كشور و حذف مفاد مرتب با بودجه و ماليات
به عنوان مهمترين بخش ش��فافيت اقتصادي .در واقع
رويكرد تبعيضي در اليحه ش��فافيت اتفاق افتاده و اين
همان دليلي است كه اليحه شفافيت را تضعيف نموده
و لذا برخي دولت را به سياسي كاري و نمايش سياسي
متهم ميكنند.
سناريوی ديگري كه در مورد فرآيند تدوين اين اليحه
مطرح است و به عنوان دليل ديگري بر شوآف خواندن
عملكرد دولت نس��بت به ش��فافيت مطرح ميش��ود،
برنامهريزي زماني ارائه اين اليحه است .به اين معنا كه
گرچه دولت سال  92وعده شفافيت را اعالم نمود ،اما
اليحه در روزهاي پاياني مجلس يازدهم به بهارس��تان
رس��يد تا الجرم مجلس بعدي نس��بت ب��ه آن تعيين
تكليف نمايد و اين به معناي عدم شمول دولت نسبت
به اين اليحه اس��ت چراكه تا زمان تصويب اليحه عمر
اين دولت به س��رآمده و ش��فافيت دامان اين دولت را
نخواهد گرفت.
آيا در مورد شفافيت تصريح قانوني داريم؟
شايد با بررسي اوليه گفته ش��ود تصريح قانوني نداريم
اما به قطع منع ش��فافيت هم به طور كل��ي نداريم ،لذا
پافشاري بر تصويب يك قانون براي آغاز مسير شفافيت،

دستاويزي براي محرمانگي است چراكه در حال حاضر
منعي براي دولت يا هر مجموعهاي كه شفافيت را اولويت
خود ميداند ،نداريم و به راحتي بدون ايجاد هزينههاي
گزاف و چالشهاي تصويب يك قانون ،ميتوان شفاف
بود ،لذا سؤال بس��يار مهم اين اس��ت ،دولتي كه وعده
شفافيت ميدهد چرا ش��فافيتزايي نكرده ،مگر با چه
موانعي روبهرو بوده اس��ت؟! در حقوق بينالملل گفته
ميش��ود كش��وري كه معاهده را امضا ميكند مادامي
كه معاهده را به تصويب مجلس برساند بايد به مفاد آن
متعهد باشد اما آيا دولت نيز با اينكه اليحه شفافيت را
در سال  96ارائه داد ،تاكنون به آن پايبند بوده و در مسير
تحقق آن گامي برداشته است؟
يكس�ري اف�راد معتق�د هس�تند ،امكان
ش�فافيت در همه محورها وجود ندارد و در
يكسري از ضابطهمنديهاي موجود امكان
شفافيت نيس�ت ،آيا اين ادعا قابل قبول و
قابل پذيرش است؟
بايد دانست كه شفافيت يك اصل است و به همين منظور
استثنائات آن بايد براي همه تبيين شود .در كشورهاي
دنيا اين نيز هست .در حالي كه در كشور ما جاي اصل
و استثنا تغيير كرده اس��ت .اصل بر اسرارگرايي شده و
در اين ميان تالش ش��ده موضوعاتي به عنوان اس��تثنا
و موردي شفافسازي شود ،بنابراين در وضعيت فعلي
شاهد غلبه محرمانگي بر شفافيت هستيم.
استثنائات چيست؟
شفافيت ،اس��تثنائات مش��خصي در نظامهاي حقوقي
دنيا دارد كه از جمله آن حريم خصوصي ،اسرار تجاري
و اس��ناد محرمانه دولتي و نظامي اس��ت .عالوه بر اين
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حفظ نظم عمومي و برخی اقتضائات ديگر نيز ميتواند
مصاديقي از استثنائات وارد بر شفافيت را ايجاد نمايد.
نكته اين است چرا در بقيه كشورها به راحتي شفافيت
اجرا شده است؟! چون حد و حدود استثناها در قوانين
آنها مشخص است اما در كشور ما قانون مندرس سال 53
در اين مورد حاكم است كه طبق آن اسنادي محرمانه
است كه مدير با تشخيص ش��خصي خود روي آن مهر
محرمانه بزند و معيار مشخصي وجود ندارد كه بگوييم
اين محرمانه نيست.
از ديگر اشكاالت جدي شفافيت در كشور
چيست؟
از اش��كاالت مهمي ك��ه در اليحه ش��فافيت نيز به آن
پرداخته نشده ،نحوه ارائه اطالعات است .با اين توضيح
كه معناي ش��فافيت در طول س��الها (به ويژه در دهه
گذشته) ناش��ي از تحوالت مهم در عرصههاي فناوري
و اجتماعي تغيير يافته و اگرچه در گذشته «دسترسي
به اطالع��ات» مترادف ش��فافيت بود ،اما ام��روزه تنها
«اس��تفادهپذيري اطالع��ات» (با تعري��ف و دقتهاي
حقوقي و فني مشخص) مصداق شفافيت است ،بنابراين
يكي ديگر از حلقههاي مفقوده ش��فافيت در كشور ما
پنجرههاي رسمي ارائه اطالعات از جمله روزنامه رسمي
است .اين در حالي است که نهاد روزنامه رسمي در كشور
ما سالهاست به فراموشي سپرده شده و به صورت چراغ
خاموش جلو ميرود در حالي كه در س��اير كشورهاي
دنيا ،اين نهاد اتفاقات مهم��ي را به طور خاص در حوزه
شفافيت رقم ميزند .از جمله اطالعات شخصيتهاي
حقوقي كه تأييد ايجاد هر يك از آنها با دولت و حاكميت
اس��ت ،در اختيار روزنامه رسمي اس��ت .مردم اطالعي
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راجع به اش��خاص حقوقي ندارند و اين به عهده حاكميت اس��ت
كه شخصيتهاي حقوقي را اعتبارسنجي و از طريق نهاد روزنامه
رسمي به مردم معرفي نمايد.
روزنام�ه رس�مي چگونه ب�ه بحث ش�فافيت كمك
ميكند؟
روزنامه رس��مي طبق قانون ،پنجره رس��مي ارائه حق اطالعاتي
مردم ناظر بر قوانين ،مقررات ،قواعد الزماالجرا ،اطالعات تجاري،
شركتي و ...است .اين در حالي است كه سامانه روزنامه رسمي و
متعلقات آن از جمله سامانه دس��تور با چالشهاي جدي روبهرو
هس��تند .در كش��ورهاي مختلف دنيا نهاد روزنامه رسمي بسيار
ترقي يافت��ه و خدمات متعددي ب��ه مردم ارائ��ه مينمايد كه از
جمله مهمترين آنها ميتوان به ش��فافيت روابط س��هامداري و
شخصيتهاي حقوقي اشاره نمود.
اصل ش�فافيت چه مضمون�ي دارد و چگونه ميتوان
ديگران در برابر شفافيت توجيه كرد؟
ش��فافيت در كش��ور ما يك غلط مصطلح ش��بيه مچگيري تلقي
ميشود در حالي كه ما در ش��فافيت ميگوييم تا االن كه گذشت
اما از االن ش��فاف كنيم .به اين ترتيب فرد جرئت فساد نميكند.
شفافيت به معناي جستوجو در گذشته نيست بلكه به معناي اين
است كه از االن چراغ را روشن كنيم تا از اين پس با باال بردن هزينه
فساد كسي جرئت و جسارت ايجاد فساد نداشته باشد.
در شفافيت معتقد به پيشگيري از فساد هستيم ،نه مقابله و مبارزه
پسيني با فساد؛ كاري كه در شوراي شهر تهران با مشاوره انديشكده
شفافيت براي ايران انجام شد و در يكي از موارد با شفاف كردن و
انتشار قراردادهاي شهرداري ،طبق آمار 70درصد ترك تشريفات
كاهش يافت .پيشگيري و مقابله با فساد همين است.
همچنين نباي��د اجازه دهيم ش��فافيت سياس��ي ش��ود و مورد
سوءاستفاده قرار گيرد .ش��فافيت چاقوي جراحي است تا فساد را
در جامعه درمان كند .امان از روزي كه اين چاقو به دست نااهالن
بيفتد.
مدلهاي بينالمللي ش�فافيت قوه مجري�ه در دنيا
چگونه است؟
در امريكا وقتي اسم شفافيت برده ميشود به شفافيت قوه مجريه
برميگردد ،البته در كش��ور ما وقتي ميگوييم شفافيت به سمت
مجلس ميرود .آنها ميگويند دولت باز ايجاد كنيم .در فرانس��ه
نيز همين ط��ور؛ قوانيني كه در واقع دول��ت را موظف ميكند در
تصميمگيري كالن و جزئي شفاف باشد و مردم ناظر دولت باشند،
يعني تمام دادهها را حتي آب ،هوا ،ترافيك و بيمارستان را در اختيار
مردم قرار ميدهند .اين مهم باعث ميش��ود مردم مطلع باشند و
مطلع بودن مردم ،فس��اد را س��ختتر ميكند .دوم اقتصاد ايجاد
ميكند .بر اساس اطالعات استارتاپ ايجاد ميشود .اگر دولت از
فضاي شفافيت نه براي فس��اد بلكه اقتصاد اس��تفاده كند مسير
پيشرفت و تحول درستي ايجاد خواهد شد .شفافيت فقط مقابله با
فساد نيست بلكه مفهومي براي كارآمدي حكمراني است.
از كجا بايد شفافيت كليد بخورد و براي دولت از كجا
شروع شود؟
از همه جا ،ولي نكته اين است كه اولين اصل براي تحقق آن تقنين
نيست و نبايد آن را منوط به قاعدهگذاري مستقل دانست .گرچه
قاعدهگذاري صريح و مستقل در اين زمينه بسيار ميتواند به اين
مس��ير كمك كند اما نبايد آن را بهانه تحقق شفافيت قرار داد .ما
هيچ منع قانوني براي ش��فافيت نداريم ،لذا اگر مدير و مس��ئول
دلس��وزي مردم را محرم خود دانس��ت و آنها را ذيحق و صاحب
حاكميت دانست ،دستش براي ايجاد شفافيت باز است و ميتواند
اطالعات را در اختيار مردم قرار دهد و منتظر درخواس��ت نباشد.
در مورد دولت هم بايد گفت ضمن ارج نه��ادن به اقدام و دغدغه
دولت نسبت به موضوع شفافيت ،ميتواند از همين االن تا واپسين
روزهاي مسئوليت خود در بسياري از موارد شفافيت را به صورت
عملياتي در كش��ور كليد بزند چراكه وضعيت فعلي اين تصور را
ايجاد كرده كه مس��ئوالن مدام دم از ضرورت ايجاد ش��فافيت در
كش��ور ميزنند ،اما گويي اين س��خن را براي ديگران ميگويند.
هيچ مسئولي از خود و سازمان تحت تصدي خود شروع نميكند.
بسياري از سازمانها و مجموعههاي عمومي غيردولتي به دنبال
معافيت از اجراي تكاليف شفافيت به مقامات عاليه كشور متوسل
ميشوند و اكثرا ً هم موفق ميشوند.

ضرورت نخست :


علمي كه شفاف نباشد ،علم نيست!

ترجمه :ياسين آنچ��ه ميخواني��د يادداش��تي كوت��اه از برايان
نوس��ك ،مدي��ر اجراي��ي مرك��ز علم ش��فاف و
حاجيباشي
كري��س كمبرز ،اس��تاد عل��وم اعصاب ش��ناختي
دانش��گاه كارديف در گاردين اس��ت .آنها در اين مجال كوش��يدهاند
مخاطب��ان خ��ود را به ص��ورت مختصر ب��ا مفه��وم «علم ش��فاف» و
ش��اخصههاي دسترس��ي به آن آش��نا س��ازند .منظور آنه��ا از علم

در حال حاضر ،افق پيش روي ما رسيدن به «علم
شفاف» اس��ت و اميدواريم روزي فرا برسد كه صرفاً با
عنوان «علم» از آن ياد كنيم .در اين نوش��تار كوتاه بنا
داريم از رهنمودهايي بگوييم كه ابعاد «ش��فافيت» و
«بازتوليدپذي��ري در فعاليتهاي پژوهش��ي» را ارتقا
ميدهد؛ دو جنبه حياتي علم كه در مسير دستيابي به
دستاوردهاي تازه و اثرگذاري بيشتر ،از ياد رفته است.
در حقيق��ت «ش��فافيت» و «بازتوليدپذي��ري» دو
ركن اساس��ي فعاليت علمي است« .ش��فافيت» اين
اطمينان را ميدهد كه تمامي زواياي روشهاي علمي
قابل دسترس��ي اس��ت تا نتايج آن براي نقد ،تمجيد
و بهكارگيري دوباره اس��تفاده ش��ود .اين موضوع نه
تنها از بُع��د اجتماعي ضرورت دارد بلك��ه به ديگران
اجازه ميدهد تا سؤاالت جديدي بر اساس اطالعات
موجود مطرح كنند که كار را براي تشخيص و اصالح
اش��تباهات تس��هيل و كمك ميكند تا تقلب علمي
برمال شود .اقداماتي شفاف همچون بهاشتراكگذاري
اطالعات و كدهاي رايانهاي ،بازتوليدپذيري را تضمين
ميكند .بازتوليدپذيري به اين معناست كه زماني يك
مش��اهده علمي به عنوان يك كش��ف محسوب شود
كه چيزي واقعي و قابل تكرار درب��اره جهان طبيعي
را آشكار كند.
در ميان جنبش پيشروي علمي ،واژههاي «شفافيت»
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ش��فاف علمي اس��ت كه تمامي زواياي رس��يدن به آن روشن باشد.
آنها معتقدند ش��فافيت عل��م نه تنه��ا موجب ميگ��ردد نقدپذيري
آن باال برود و ام��كان تقلب به صفر برس��د بلك��ه «بازتوليدپذيري»
آن علم را نيز ارتقا ميدهد .هر چند اين يادداش��ت كوتاه اس��ت ،اما
ميتواند فتح بابي باشد كه ما را به س��وي جوانب ديگري از شفافيت
س��وق دهد .متن كامل اي��ن يادداش��ت در ادامه تقدي��م ميگردد.

و «بازتوليدپذيري» در حال تبديل به كلماتي زيبا اما
صرفاً شعاري هستند چراكه به رغم تمامي پيشرفتهاي
علمي ،ارزش اين دو مفهوم كماكان دست كم گرفته
ميش��ود .چرا؟ اگر از هر دانش��مندي بپرسيد به شما
خواهد گفت ك��ه رقابتی لجامگس��يختهاي بين آنان
در جريان است كه صرفاً براي به دستآوردن مزاياي
دانشگاهي ميباشد و ميتوان به پژوهانههاي()Grant
كالن و چ��اپ يافتههاي تازه (اگرچ��ه غيرقطعي) در
ژورنالهاي ش��هير اش��اره ك��رد ،در اين مي��ان براي
پژوهش��گراني ك��ه روي دق��ت و ش��فافيت متمركز
ميشوند جايي نيست .ميان آنچه به نفع علم به عنوان
مقولهاي اجتماعي است و اينگونه مشوقها كه محرك
دانشمندان است ،همسويي وجود ندارد.
امروز ما در مس��يري گام برميداريم كه اميدواريم به
تغيير دادن اينگونه مش��وقها منتج شود .با همكاري
گروهي  37نفره ،اصول ارتقاي ش��فافيت و آشكارگي
(ا.ش.آ) را منتش��ر كردهايم؛ مجموع��هاي از معيارها
كه مجالت علم��ي ميتوانند از آنها اقتب��اس كنند تا
شفافيت پژوهشهايي را كه منتشر ميكنند ،افزايش
دهند .اين رهنمودها ،راهب��ردي ملموس و قابلاجرا
را ارائه ميدهن��د ت��ا فعاليتهاي پژوهش��ي و آنچه
منتش��ر ميش��ود بهبود يابد .تا اين لحظ��ه ،بيش از
100مجله و 30سازمان ،حمايت خود از اصول شفايت

و بازتوليدپذيري را اعالم كردهان��د و مجالت ،متعهد
شدهاند تا طي يك سال ،در استانداردهاي خود بازبيني
و تغييرات ممكن را اعمال كنند.
اين رهنمودها در عمل ش��امل موارد ذيل اس��ت كه
اميدواريم مجلهها گامهايي ج��دي در جهت افزايش
تعهدشان به اين اقدامات بردارند:
 )1بهاشتراكگذاش��تن اطالع��ات و كده��اي
تحليلي()analysis code
 )2حمايت از پژوهشهاي يكس��اني كه در ش��رايط
مختلف انجام ميش��ود ب��ا هدف س��نجيدن مباني و
دس��تاوردهاي پژوهش قبلي براي اعمال در شرايطي
ديگر
 )3پيشثبت پروتكلهاي پژوهش
تمامي اين مس��ائل ب��ه ن��درت در بس��ياري از علوم
اعمال ميش��ود ،به عنوان مثال در س��ال  2013ما با
مجالت در زمينه علوم زيستي تماس گرفتيم و قالب
جديدي از مقاله پيشنهاد داديم كه آن را گزارش ثبت
شده( )Registered Reportنامگذاري كرده بوديم.
اين قالب ،تعصبات پژوهش��ي ( )research biasرا
از طريق انتش��ار مقاله پيش از به دس��ت آمدن نتايج
آزمايش از بين ميبرد .گزارشهاي ثبتشده در ابتدا
در مجلههاي كورتكس و زوايايي در علم روانشناسيك
استفاده ش��ده بودند و پس از آن توسط مجلههايي در
زمينه علوم زيس��تي ،علوم اجتماع��ي و علوم طبيعي
غيرزيستي اقتباس شده بودند كه به شكل چشمگيري
در ا.ش.آ گنجانده شدهاند.
همچنان ك��ه در اين مس��ير پيش ميروي��م مترصد
هس��تيم تا چالشه��ا و فرصتهاي نهادينهس��ازي
سياستهاي ش��فافيت در مرحله اجرا را كشف كنيم
چراكه سياستهاي ش��فافيت تاكنون شايع نبودهاند
و هنوز اطالعاتي از اينكه چگونه بايد شفافيت را ارتقا
داد وجود ن��دارد .اصول ا.ش.آ نقطه ش��روعي را براي
مجلهها به منظ��ور درپيشگرفت��ن رويههاي جديد
فراهم ميكند .در چند سال آينده خواهيم فهميد كه
آيا اين استانداردها مفيد فايده است يا خير ،همچنان
كه درخواهيم يافت چگونه ميتوان آنها را ارتقا داد تا
قابلاجرا ،كاربردي و مؤثر براي مجلهها و پژوهشگران
باشد.
بيش از هم��ه اميدواريم كه در تركي��ب با ديگر اصول
مرتبط ،رهنمودهاي ا.ش.آ س��بب شود كه نسلهاي
آينده عبارت «علم ش��فاف» را حش��وي بدانند كه از
دوراني به جا مانده است كه علم ،هنوز به جايگاه خود
نرسيده بوده است .چشم به سوي روزي داريم كه «علم
شفاف» به سادگي به عنوان «علم» شناخته خواهد شد
و اقدامات پنهاني و پشت درهاي بسته كه فضاي كنوني
را تشكيل دادهاند همانطوري به نظر برسند كه امروزه
كيمياگري به نظر ما ميآيد.
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گفتوگو با دکتر سید مجید حسینی پیرامون ضرورت شفافيت در نظام سالمت

تا سيستم سالمت ما در اختيار ساختارهاي سرمايهداري است
وضعيت سالمت اصالح نخواهد شد

بيماري و درد و رنج ناش��ي از آن ممكن است
س��راغ هر كس��ي بيايد .به همين خاطر هم نظام
سالمت و ساختار بهداشت و درمان يكي از اجتناب
ناپذيرترين حوزههايي اس��ت كه اغلب ما با آن
س��ر و كار داريم .نظام س�لامت در عم��ل با تك
تك افراد ي��ك جامع��ه در ارتباط اس��ت و همين
مس��ئله موجب ش��ده تا اين نظام حساسيتهاي
ويژهاي داشته باش��د و فقدان ش��فافيت در آن
س��بب ش��كلگيري تخلفاتي نظير زي��ر ميزي يا
تقاضاهاي القايي شود .اما نبودن شفافيت در نظام
سالمت تبعات زيربنايي تري هم دارد .تضاد منافع
برخي پزش��كان به ويژه پزش��كان متخصصي كه
دست بر قضا در پستهاي مديريتي و جايگاههاي
سياستگذاري براي بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي تكيه زدهاند موجب شده تا حوزه سالمت
از همان پايههاي نخستين يعني آموزش پزشكي با
مشكالتي مواجه باشد و شانه به شانه تعارض منافع
حركت كند .انحصار گرايي در آموزش پزشكي در
كنار زخمهاي عميق و كهنهاي همچون زير ميزي،
مباحث پيرامون مزد درمان و ش��كاف درآمدي
فاحش ميان پزش��كان و پرس��تاران موضوعاتي
هستند كه با طراحي س��از و كاري براي شفافيت
نظام سالمت و فاصله گرفتن از اداره اين ساختار با
شيوههاي سرمايه داري ميتواند تا حد زيادي حل
و فصل شود .چالشهاي نظام سالمت و ضرورت
شفافيت در اين ساختار موضوعي است كه براي
واكاوي آن سراغ دكتر سيد مجيد حسيني استاديار
دانشكدهحقوقوعلومسياسيدانشگاهتهرانرفته
ايم و در اي��ن باره با وي به گفتوگو نشش��تهايم.

حوزه بهداش�ت و درمان يكي از حوزه هايي
اس�ت كه با تع�ارض منافع درگير اس�ت .از
س�وي ديگر اين حوزه يكي از ح�وزه هايي
اس�ت كه بس�ياري از مردم با آن س�ر و كار
دارند اما موضوعاتي نظير تع�ارض منافع و
عدم ش�فافيت موجب شكلگيري تخلفات
گستردهاي همچون زيرميزي و چالشهایی
نظيرآنشدهاست.ازنگاهشمابحثشفافيت
در حوزه بهداشت و درمان چه اهميتي دارد؟
اساس بحثي كه شفافيت را با اهميت ميكند تبعيض و
ناعدالتي است .وقتي كه يك سازمان مافيايي همچون
مافياي درمان و پزشكي درست ميش��ود ،هر روز براي
آنكه ناعدالتي تعميق شود وتبعيض به نفع مافيا پيش
برود راهش اين است كه شفافيت را كم كنند .در حقيقت
مفهوم تعارض منافع در اينجا به شكل مصداقي مشاهده
ميشود به اين معنا كه بسياري از مديران ،سياستگذاران،
نمايندگان مجل��س و وكاليي كه در حوزه بهداش��ت و
درمان مس��ئول هستند خودش��ان در اين حوزه منافع
مالي ،سياسي و اقتصادي دارند .همين افراد براي حوزه
بهداشت و درمان سياس��تهايي ميگذارند كه منافع
خودشان را افزايش دهند .نمونهاش طرح تحول سالمت
است كه بيش از  130هزار ميليارد تومان به كشور آسيب
ميزند و اعداد بزرگي را از جيب مردم خرج ميكند و به
جيب پزشكان ميريزد .ش��فافيت از آن جا كه اهميت
پيدا ميكند كه نش��ان ميدهد نا عدالتيها كجاست و
تبعيضها از كجا شروع ميشود و تعارض منافع از كجا
شكل گرفته است.
ما گرفتار يك مافياي درماني و پزشكي شده ايم و پزشكان
منافع را به نفع خودشان پيش میبرند ما نياز داريم شفاف

گذاري خدمات پرس��تاري يا همان  percaseپرستاري را اجرا
نميكنند .اين روشن است كه پزشكان با اين مسئله تعارض منافع
عميق دارند و مديران پزشك وزارت بهداش��ت زير بار اجراي آن
نميروند چون منافع خودشان به خطر ميافتد.
و اين مسئله موجب شده تا سالها اين قانون بر زمين
بماند و نارضايتي عميقي در پرستاران به عنوان يكي
از پايههاي نظام سالمت ايجاد كند.
بله خب تعرفه گذاري چون با منافعشان تعارض دارد اجرا نميشود
وگرنه قانون آن موجود است.
موضوع ديگري كه در حوزه بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي مطرح اس�ت موضوع فروختن صندليهاي
رشتههاي پزشكي اس�ت كه در چند ماه اخير سر و
صداي زيادي در رس�انهها برپا كرد .علاوه بر بحث
صندلي فروش�ي موض�وع انتقال فرزن�دان اعضاي
هيئت علمي دانشگاهها را داش�تيم كه بر اساس آن
مواردي گزارش شد كه افرادي در رشته دامپزشكي
يكي از دانش�گاههاي دورافتاده قبول شده بودند اما
بر اساس اين مصوبه ش�وراي عالي انقالب فرهنگي
توانسته بودند به رشته پزشكي يا داروسازي انتقال
يابند .اخيرا هم وزير بهداشت اخراج  134دانشجوي
رشته پزشكي را رسانهاي کرده است .از نگاه شما به
عنوان يكي از فعاالن اين حوزه آيا با جريان رسانهاي
ايجاد شده ،بساط اين صندلي فروشي و نقل و انتقاالت
عجيب از دانشگاههاي نه چندان معتبر به معتبرترين
دانشگاههاي كشور و به رشتههاي پرمتقاضي برچيده
شده است؟
نه من فكر نميكنم برچيده شده باشد زيرا ما يك سيستم شفافي در
وزارت بهداشت نداريم كه بدانيم چه اتفاقي ميافتد .بعضي وقتها
اين كارها قانونی انجام ميشود مانند سهميه فرزندان هيئت علمي
كه طي سالهاي گذشته بيش از 7-8هزار نفر از اين طريق به عنوان
قانون انتقال فرزندان هيئت علمي انتقالي گرفتند .بعضي وقتها
انتقال دانشجويان خارج از كشور را داريم كه به مجارستان ،لهستان
و كش��ورهاي اينچنيني ميروند و سپس از دانش��گاههاي ايران
پذيرش ميگيرند و از راه ش��وراي انتقال به داخل كشور ميآيند
و خالصه هزار راه قانوني و غيرقانوني وجود دارد كه بهواسطه آنها
افرادي خاص بر سر كالسهاي آموزش پزشكي مينشينند .ما نياز
داريم اين قوانين تبعيض آميز رفع و در كنار آن شفافيت ايجاد شود
و مسئوالن به شكل دقيقتر گزارش بدهند .به عنوان مثال اين134
نفري كه وزير بهداشت ميگويند اخراج شدهاند چه كساني بودند؟
اين افراد با چه مكانيسمي در دانش��گاههاي علوم پزشكي درس
ميخواندند؟ متأسفانه مس��ئوالن حوزه آموزش پزشكي درباره
مكانيسم ورود اين افراد اخراج شده توضيحي نميدهند .وقتي اين
تعداد افراد اخراج ميشوند اما مكانيسم ورودشان به آموزش پزشكي
مشخص نميشود يعني اين ساز و كار هنوز وجود دارد .بايد سازو
كارهاي ورود افراد را به اين معنا از بين برد.
اي�ن  134نف�ر ظاه�ر ا ً در دانش�گاه آزاد درس
ميخواندهان�د .آيا دردانش�گاههاي علوم پزش�كي
دولتي هم از اين دس�ت دانش�جويان پولي كه حتي
كنكور هم ندادهاند وجود دارد؟
جنجاليترين موردي كه اخراج شد از دانشگاه شهيد بهشتي بود اما
درباره مكانيسم ورود وي به اين دانشگاه توضيح قانعكنندهاي داده
نشد و اين نشان ميدهد ماجرا محدود به دانشگاه آزاد نيست.
توضيحاتي در رابط�ه با اينكه اين ف�رد از در ورودی

باش��يم تا عادالنهتر زندگي كنيم تا تبعيضات را از بين
ببريم و اين تبعيضات در نظام درماني بسيار عميق است
و موجب تخريب بسياري از اقش��ار شده است .از جمله
پرستاران ،بهياران ،علوم آزمايشگاهي ها ،دكتراهاي غير
از دكتراي وزارت بهداشت و خالصه هر كسي كه منافعش
با پزشكان متخصص و سرمايه دار نميخواند در اين نظام
درمان مورد ظلم قرار ميگيرد .شفافيت از اين زاويه مهم
است كه نشان ميدهد ناعدالتيها و ظلمها كجاست و
چگونه ميتوان اين تعارض منافع را از بين برد.
به بحث پرس�تاران اش�اره داش�تيد .يكي
از مصوبات�ي ك�ه در ح�وزه پرس�تاري از
سالهايس�ال قبل بنا بوده اجرايي ش�ود
موضوع تعرفه گ�ذاري خدمات پرس�تاري
است اما اين مصوبه تاكنون به بهانه بار مالي
آن مسكوت مانده اس�ت .در برابر اين طرح
تحول سالمت با بودجهاي چندين برابر آنچه
براي اجراي تعرفه گذاري خدمات پرستاري
موردنياز بود اجرايي ش�د و همين مس�ئله
شكاف درآمدي ميان پزشكان و پرستاران را
بيشازپيشتعمق كرد.اينمسئلهنارضايتي
عميقي را در جامعه پرس�تاري ايجاد كرده
است.آيااينموضوعهمبابحثتعارضمنافع
و عدم شفافيت در ارتباط است؟
بله از آنجا كه  3هزار پزش��ك ،مدير وزارت بهداشت ما
هستند هرگز اين مديران پزش��ك نميپذيرند همانند
خودشان خدمات پرس��تاران را هم  percaseمحاسبه
كنند چون ميدانند كه اگر بخواهند قانون تعرفهگذاري
خدمات پرستاري را اجرايي كنند ،از  percaseخودشان
كم ميش��ود .به همين دليل هم هست كه قانون تعرفه
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بيماران وارد دانشكده ميش�د و دانشگاه در جريان
نبوده ارائه شد! از نگاه شما اين توضيحات قانعكننده
بود؟
به هر حال توضيح قانع كنندهاي براي مكانيس��م ورود اين فرد يا
همين  134نفري كه اخراج شدند ارائه نميشود .اصال از كجا معلوم
واقعا كسي اخراج شده يا وقتي درباره مكانيسم آن توضيحي داده
نميش��ود با فرض اينكه اخراج اين  134نفر هم واقعي بوده باشد
از كجا معلوم افراد جديدي دوباره به دانش��كدههاي پزشكي وارد
نشوند؟!
به بحث طرح تحول سالمت اش�اره داشتيد كه منابع
قابل توجهي از نظام سالمت را به هدر داد و هنوز هم
وزارت بهداشت اصرار دارد آنچه امروز اجرايي ميشود
ادامه همان طرح تحول است! آيا به نظر شما چيزي هم
اكنون از طرح تحول باقي مانده است؟
طرح تحول سالمت به معناي اهدافي كه اعالم كردند چيزي باقي
نمانده است؛ اهدافي نظير افزايش پوشش درمان يا از بين بردن زير
ميزي كه چيزي باقي نمانده است اما اگر از منظر افزايش تعرفههاي
پزشكان و پر كردن جيب پزشكان را اگر هدف واقعي طرح تحول
بدانيم هم اكنون هم در حال اجرايي ش��دن است .تازه هم اكنون
سازمان نظام پزشكي معتقد است كه تعرفه پزشكان كم است و بايد
زياد شود .بنابراين ميخواهم بگويم كه طرح تحول اگرچه به هدف
حقوقي خود نرسيده است اما به هدف حقيقي خود كه افزايش درآمد
پزشكان بود دست يافت.
موضوعكمبودنتعرفههايپزشكيدركشورمانسبت
به ساير كشورهاي دنيا امري است كه در مديريتهاي
مختلف س�ازمان نظام پزش�كي مورد اعتراض قرار
گرفته و بخشي از پزشكان به خصوص فعاالن در بخش
خصوصي معتقدند تعرفه درمان در ايران حتي نسبت
به كشورهاي منطقه پايينتر است .نظر شما دراينباره
چيست و برايش چه استداللي داريد؟
به نظر من تعرفههاي پزش��كان بسيار زياد اس��ت و اينكه تعرفه
درمان در كشور ما نسبت به كش��ورهاي اطراف هم كمتر است
دروغ اس��ت .اين افراد تعرف��ه دالري ديگر كش��ورها را با تعرفه
ريالي ما مقايسه ميكنند .در هر كشوري بايد تعرفه را با قدرت
خريد مردم مقايسه كنيد .مث ً
ال اينكه قدرت خريد مردم يا فاصله
دريافتي پزشك و پرستار چقدر است .در امريكا فاصله دريافتي
پزشك و پرستار سه،چهار برابر است اما در ايران فاصله دريافتي
پزشك و پرستار تا  300برابر هم ميرسد .تعرفه واقعي در نسبت

با بقيه اقش��ار تعيين ميش��ود چون ما هم سرنوشت
هستيم و در يك نظام درمان زندگي ميكنيم .نميشود
كه تعرفه پزش��كان را ب��ه دينار ام��ارات و دالر امريكا
حساب كنيم و حقوق پرستاران را به ريال ! يا بايد هر دو
به دالر حساب شود و فاصلهاي سه چهار برابري داشته
باشد يا هر دو به ريال محاسبه شود.
يعني به باور شما طرح مبناي محاسبه براي
طرح اينكه تعرفهها در كشور ما واقعي نيست
و از ساير كشورها كمتر است اشتباه است؟
ببينيد ما ازكشور امريكا ليبرالتر نداريم اما در امريكا فاصله
دريافتي پزشك و پرستار سه تا چهار برابر است.
آيا در ايران هم مسئله اين است كه اختالف نسبت به
اقش��ار ديگر يا قدرت خريد مردم چقدر است؟ اگر در
امريكا پزش��ك  200هزار دالر ميگيرد قدرت خريد
م��ردم  100هزار دالر اس��ت .اما چگون��ه ميتوان در
كش��وري كه  30درصد از مردم در ماه گذش��ته مرغ
نخوردهاند پزش��كان معتقدند تعرفه  45هزار توماني
براي ويزيتشان كم است؟ اينكه خيلي خودخواهي و
نديدن ساير مردم است.
يكي ديگر از موضوعاتي ك��ه با انحص��ار و تضاد منافع
پزشكان در حوزه س�لامت گره خورده ماجراي كمبود
پزشك در كشور اس��ت؛ موضوعي كه ابتدا از سوي وزير
بهداش��ت وقت و معاون كل وزارت بهداشت مطرح شد
اما با واكنش جدي جامعه پزشكي همراه بود به گونهاي
كه مديريت جديد وزارت بهداشت هم از اين ماجرا عقب
نشست و بحث كمبود پزشك را انكار كرد.
با اين اوصاف باالخره ما پزشك كم داريم يا
زياد؟ آمارها در اين باره چه ميگويند؟
ما در اين زمينه آمار جهاني داريم و س��ازمان بهداشت
جهاني اعالم كرده كه كش��وري مانند ايران به ازاي هر
 10هزار نفر  11پزش��ك دارد و كشوري مانند سوريه يا
فلسطين كه كشوري جنگ زده هستند  20پزشك دارد.
مغولستان از ما بيشتر پزش��ك دارد .طبق آمار سازمان
بهداشت جهاني ما در كف تعداد پزشك هستيم .كشوري
مثل روسيه به ازاي هر  10هزار نفر  39پزشك دارد و من
نميدانم مبناي اين اظهارات كه ما پزشك زياد داريم از
كجا آمده است!
اس�تدالل مخالفان افزايش پزشك فقدان

زيرساخت و در نتيجه كاهش كيفيت آموزش
پزشكي است .در پاسخ به اين توجيهات چه
ميتوان گفت؟
نخستين زيرساخت براي تربيت پزش��ك استاد است.
آمارها را ببييند ما به اندازه اس��اتيد علوم انساني استاد
علوم پزشكي داريم .ما به ازاي هر رزيدنتي كه وارد دوره
تخصصي پزشكي ميشود 2/5استاد داريم .يعني دوبرابر
دانشجو استاد داريم .در مورد وضعيت زير ساخت كالس
هم از كالسهاي وزارت علوم كه خالي اس��ت استفاده
كنند .بهلحاظ بيمارستاني هم ما بيش از 600بيمارستان
دولتي داريم كه  20درصدش آموزشي است و امكان اين
كار وجود دارد كه درصد بيشتري از اين بيمارستانها را
آموزشي كنيم.
از سوي ديگر ميتوان با منطقي كردن درآمد پزشكان
منابع كافي را براي تأمين زيرساختهاي آموزش پزشكي
فراهم كرد .سال گذشته پزشكان ايران  50هزار ميليارد
تومان درآمد داشتند كه اگر اين درآمد به شكلي منطقي
توزيع شود ميتواند در ساير بخشهاي وزارت بهداشت
همچون فراهم كردن زيرس��اختهاي آموزش پزشكي
استفاده شود.
آقاي دكتر براي اينكه به س�مت شفافيت
پيش بروي�م و فضاي سلامتمان هم بهتر
ش�ود بايد چه كرد؟ نظام پرداختي در دنيا
به چه صورت است؟ ما بايد نظام سالمتمان
را چگونه مديريت كنيم تا شفاف و سالمت
شود؟
زير مي��زي حاصل قيمت تعرفه نيس��ت بلكه حاصل
صف اس��ت .تا زمانيكه در مطلب يك پزش��ك صف
وجود داشته باش��د تعرفهاش ميلياردي هم كه باشد
بازه��م ميتواند زير مي��زي بگيرد .وقت��ي در مطب
يك پزشك  120نفر صبح تا ش��ب نشستهاند ،او زير
ميزي ميگيرد .براي جمع شدن زير ميزي بايد صف
جمع شود و تعداد پزشكان زياد ش��ود و هيچ ربطي
به تعرفه ندارد .همين طور كه طرح تحول س�لامت
با وجودي كه تعرفهه��ا را دو برابر ك��رد ،اثري روي
زيرميزي نداشت .مسئله اين است كه در نظام درمان
ما پرداخت  per caseاس��ت و اين م��دل پرداختي
زمينه دريافت زير ميزي را فراهم ميكند .براي حل
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اين معضل ما ميتوانيم مانند آلمان سيستم پرداخت
 DRGو پزش��ك خانواده داشته باشيم و هم پزشك
متخصص به صورت ساعتي كارانه بگيرد .سيستم في
فور سرويس در ايران موجب فساد است چون هم فرد
زير ميزي ميگيرد و هم پزشكان از مرض مردم پول
در ميآورند نه از سالمتي مردم !
به نظر ميرس�د اي�ن م�دل پرداختي روي
كيفيت كار درمان هم تاثير گذاش�ته است.
به طوري كه گاهي اوقات آمار و ارقام عجيبي
از انجام عمل جراحي يا ويزيت بيمار از سوي
برخيپزشكانراشاهديمكهبااستانداردهاي
بينالمللي هم همخواني ندارد .نظر شما در
اين باره چيست؟
كيفيت درمان هم تحت تاثير پول پرس��تي قرار گرفته
است 630 .هزار نفري كه پشت كنكور پزشكي ماندهاند
هم عاش��ق روپوش پزش��كي و بوي الكل نيستند بلكه
درآمدزايي اين شغل برايشان جذاب است .سيستم پولي
كه در پزشكي ما ايجاد شده كيفيت درمان را هم از بين
برده است .پزشكي كه روزي  20عمل قلب انجام ميدهد
مسلما كيفيت كارياش تحت تاثير قرار ميگيرد و تمام
اين ماجراها هم حاصل پولي بودن سيستم سالمت ماست
و براي اصالح آن بايد ساختار درآمد پزشكان مبتني بر
مرض مردم را اصالح كنيم.
در دنيا سيستمهايي داريم كه پولي نيست؟
بله همانطور كه اشاره كردم سيستم پرداخت DRG
در آلمان يا كش��ورهاي اس��كانديناوي كه بر اساس
سالمت مردم اس��ت و پزش��كان خانواده در صورت
سالمت بيشتر جمعيت تحت كنترلشان بيشتر پول
ميگيرند.
براي پزشكان متخصص چطور؟
آنها هم به صورت س��اعتي كارانه ميگيرند و بر اساس
رضايت بيمار كارانه آنها افزايش مييابد.
در پايان اگر نكتهاي باقي مانده بفرماييد.
ما بايد سرمايه داري را از پزش��كي خارج كنيم و مرض
مردم محل پول درآوردن نيس��ت اما در حال حاضر به
شدت مرض مردم محل درآمدزايي شده است؛ تا سيستم
سالمت ما در اختيار ساختارهاي س��رمايه داري است
وضعيت سالمت اصالح نخواهد شد.
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س��ازمان امور مالياتي دسترس��ي دهند تا بتواند با تقاطعگيري
بانكهاي اطالعاتي مختلف وضعيت درآمد ،هزينه و سود افراد
مختلف اعم از حقيقي و حقوقي را درآورد و متناسب با آن هم از
افراد اظهارنامه مالياتي بخواهد و هم اظهارنامههاي آنها را مورد
صحتسنجي قرار دهد تا يك ماليات عادالنهاي بر اساس قانون
مشخص و اخذ شود.
در صورت راهان��دازي اين بان��ك جامع اطالعات��ي بخش قابل
مالحظهاي از فرارهاي مالياتي كه سازمان امور مالياتي در برخي
از گزارشهاي خود آن را بالغ بر 100هزار ميليارد تومان و حتي
بيشتر هم اعالم كرده است ،متوقف و چنين رقم قابل توجهي به
منابع عمومي دولت اضافه خواهد شد.
براي آنكه اهميت مسئله فهم شود ،خوب است به اين نكته اشاره
كرد كه در بودجه س��ال  99درآمدهاي نفتي در نظر گرفته شده
حدود 50هزار ميليارد تومان ،برداش��ت از صندوق توس��عه ملي
حدود 30هزار ميليارد تومان و اس��تقراض و فروش اوراق قرضه
حدود 80ه��زار ميليارد تومان اس��ت .مجموع اي��ن موارد حدود
160هزار ميليارد تومان خواهد شد كه به اصطالح به آن درآمدهاي
ناسالم گفته ميشود .اين در حالي است كه اگر بانك جامع اطالعات
اقتصادي كه مهمترين ابزار براي ش��فافيت نظام مالياتي اس��ت
راهاندازي شود100 ،هزار ميليارد تومان از اين 160هزار ميليارد
تومان درآمد ناسالم ،تبديل به درآمد سالم ميشود كه اين مسئله
به پيشرفت اقتصادي كشور كمك فوقالعادهاي خواهد كرد.
حاال اگر نظام جامع اقتصادي كه گفته شده راهاندازي شود و بتوانيم
عادالنه ماليات از س��ودهاي بادآورده را كه به صورت فني ،ماليات بر
ن وقت دست كم
عايدي س��رمايه نامگذاري ميش��ود ،اخذ كنيم آ 
100هزار ميليارد تومان ديگر نيز به منابع مالياتي كشور اضافه خواهد
ش��د و در مجموع با آن 100هزار ميلياردتوماني ك��ه ميگويند فرار
مالياتي وجود دارد200 ،هزار ميليارد تومان به منابع درآمدي كشور
اضافه خواهد شد كه اين يعني بودجه كل كشور نهتنها از نفت به طور
كامل جدا ميشود و ديگر نيازي به برداشت از صندوق توسعه ملي و
استقراض نخواهد بود بلكه با آن40هزار ميليارد تومان درآمد مازادي كه
ايجادميشود،دولتميتواندظرفچندسالتمامبدهيهايگذشتهرا
پرداخت كند .تمام اينها با اضافه شدن موضوع ماليات بر عايدي سرمايه
در قانون مالياتهاي مس��تقيم و ايجاد يك سيستم جامع اطالعات
اقتصادي كه در قانون نيز پيش بيني شده ،شدني خواهد بود.
دستهاي پش�ت پرده مانع اصلي ش�فافيت در نظام
مالياتي
دو مانع اصلي بر سر راهاندازي س��امانه جامع اطالعات مالياتي
كشور و اضافه ش��دن موضوع ماليات بر عايدي سرمايه در قانون
مالياته��اي مس��تقيم وج��ود دارد؛ مانع اول ع��دم همكاري
دس��تگاههاي متولي اس��ت .صحنه به نوعي اس��ت كه گويا زور
سازمان امور مالياتي به باقي دستگاهها نميرسد تا اطالعات خود
را در سامانه ثبت و تجميع كنند .رفع اين مانع نيازمند آن است
كه در شوراي سران قوا اين مسئله به صورت جدي طرح شود و
سران سه قوه با هماهنگي يكديگر اين مسئله را به صورت جدي
از همه دستگاهها مطالبه نمايند .همچنين باید براي دولت يك
موعد مقرر مشخص شود تا اين سامانه به سرانجام رسد.
مانعي ديگر كه در اين مسير وجود دارد و از مانع اول نيز مهمتر
و جديتر به نظر ميرس��د دس��تان پش��ت پردهاي است كه از
«ش��فافيت در نظام ماليات��ي» متضرر ميش��وند .باالخره اين
200هزار ميليارد درآمدي كه اش��اره كردم با ش��فافيت نظام
مالياتي به درآمدهاي كش��ور اضافه ميشود قرار است از جيب
عدهاي كه اكنون فرار مالياتي دارند خارج شود .اينها برخيشان
رانتخواراني هستند كه به اصطالح نانشان در غيرشفاف بودن
فضاس��ت ،به همين دليل با اعمال نفوذ و حتي گاهي پرداخت
رشوههاي سنگين مانع شفافيت در حوزه نظام مالياتي ميشوند.
براي رفع اين موانع ،نياز اس��ت كه مسئوالن به ويژه سران قوا با
عزمي راس��خ با كساني كه به هر طريق س��نگاندازي ميكنند
برخورد قانوني كنند ،تعداد اين افراد آنقدر زياد نيست كه نشود
برخورد كرد و با يك عزم جدي ميتوان سرچشمههاي نفوذ اين
جريان را پيدا و دست آنها را قطع كرد .برداشت من اين است كه
عمده دليل نرسيدن كشور به يك سيستم جامع مالياتي مناسب،
نفوذ اين جريان در دس��تگاههاي متولي است كه بايد با بررسي
دقيق شناسايي و دست آنها قطع شود.
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استقالل بودجه از نفت
با شفافيت نظام مالياتي شدني است
«شفافيت» در حوزه نظام مالياتي از وجوه مهم مسئله
شفافيت است كه مورد تأكيد بسياري از كارشناسان و
فعاالن سياس��ي اس��ت .تاريكي در اين ح��وزه موجب
فرارهاي مالياتي گزافي ش��ده است كه لطمهاي جدي
به نظام اقتصادي كش��ور در ش��رايط تحريم و كاهش
فروش نفت است .برخي كارشناسان معتقدند در صورت
اصالح اين حوزه چيزي بالغ بر 200هزار ميليارد تومان
به درآمدهاي كشور افزوده خواهد شد .به جهت واكاوي
اهميت ش��فافيت در اين حوزه و موانع پيشرو س��راغ
ت علمي دانشگاه
دكتر حجتاهلل عبدالملكي ،عضو هيئ 
امام صادق(ع) رفتهايم .او مهمترين مانع اين راه را عدم
همكاري دستگاهها و دس��تها و رانتهاي پشت پرده
ميداند .حاصل اين گفتوگو در قالب يادداشتي شفاهي
تقديم ميگردد.
بر كسي پنهان نيس��ت كه يكي از مشكالت ساختاري
اقتصادي ايران وابستگي آن به نفت است كه متأسفانه
اين وابس��تگي اخيرا ً دارد جاي خودش را به استقراض
و ف��روش اوراق قرض��ه و بدهي ميده��د در حالي كه
پايدارترين روش ب��راي تأمين مالي مخ��ارج دولت و
حاكميت ،جم��عآوري ماليات و روشه��اي مالياتي
است .اين يك اصل ثابت شده در دنياست و هم اكنون
كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته در دنيا عمدتاً مخارج
خودشان را از طريق ماليات تأمين ميكنند .در تأمين
مالي از طريق مالي��ات بايد به دو نكته اساس��ي توجه
داش��ت؛ نكته اول اين اس��ت كه در اخذ ماليات نبايد
به توليدكنندگان و افراد خوشحس��اب مالياتي فشار
مضاعف وارد شود و نكته دوم آنكه عدالت مالياتي اقتضا
ميكند ،تمامي افراد متناس��ب با بهرهمنديش��ان از
امكانات عمومي كشور براي كسب سود و درآمد ،ماليات

پرداخت كنند .هر دو نكات ياد شده مستلزم آن است
كه يك سيستم ش��فاف براي جمعآوري ماليات وجود
داشته باشد .اگر اين سيستم را نداشته باشيم دو اتفاق
خواهد افتاد؛ اول اينكه تعداد قابل مالحظهاي از كساني
كه بايد ماليات پرداخت كنند از زير بار اين مسئوليت
فرار كرده و آن حقي را كه به جامعه بدهكار هس��تند،
پرداخت نميكنند و در مرحله دوم ،براي تأمين منابع
بيشتر مالياتي به آن دسته از افرادي كه خوشحساب
هستند و در سيستم مالياتي كشور حضور شفاف دارند،
فشار مضاعفي وارد خواهد شد .به همين دليل داشتن
يك سيستم ش��فاف اقتصادي كه به شفافيت و عدالت
مالياتي منتهي شود بسيار حائز اهميت است.
لوازم راهاندازي سيستم مالياتي شفاف
الزمه راهاندازي سيستم مالياتي در كشور آن است كه
تمام تراكنشه��ا و فعاليتهاي اقتص��ادي قابل ثبت،
ضبط ،رصد و تحليل باشد تا بتوان اظهارنامههاي مالياتي
را به درستي مورد بررسي ،صحتسنجي و مميزي قرار
داد .متأس��فانه در كش��ور ما از اين جهت ضعف بسيار
زيادي وجود دارد و بسياري از فعاليتهاي اقتصادي به
درستي قابل رصد نيستند و ريشه اصلي اين ضعف نيز به
آنجا باز ميگردد كه يك نظام شفاف اقتصادي كه بتواند
بستري الزم براي ارزيابي فعاليتهاي اقتصادي مختلف
ايجاد كند ،نداريم .در نتيجه فرار مالياتي در ايران زياد
اس��ت و برخي با وجود درآمدها و سودهاي كالني كه
دارند حاضر به پرداخت ماليات نيس��تند ،از طرفي آن
دسته از افرادي كه خوش حساب مالياتي هستند تحت
فشار مضاعف قرار دارند .اگر ما بخواهيم اين نظام جامع
اطالعاتي را كه منجر به ش��فافيت اقتصادي و عدالت
مالياتي ميش��ود ،ايجاد كنيم بايد بخشهاي مختلف

اقتصادي ،اطالعات خود را به درستي توليد كنند و در
يك مركز فرماندهي اين اطالعات تقاطعگيري شود تا
بتوان آن سيستم مالياتي بايسته عمل كند و دريافتي
مالياتي عادالنه و مكفي ايجاد شود.
در اصالح قانون مالياتهاي مس��تقيم به اين مس��ئله
توجه ش��ده و در ماده  169مكرر اين قانون آمده است:
«بهمنظور ش��فافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار
نظام يكپارچه اطالعات مالياتي ،پايگاه اطالعات هويتي،
عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير
اطالعات مالي ،پولي و اعتباري ،معامالتي ،سرمايهاي و
ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي
كشور ايجاد شود ».در اين قانون تصريح شده كه سازمان
امور مالياتي متولي امر اس��ت و باید با همكاري س��اير
دستگاههاي متولي اين بانك جامع اطالعات اقتصادي
را ايجاد كنند و پيگير وارد كردن اطالعات در آن از سوي
سازمانها و دستگاههاي مختلف باشند.
اين بانك جامعه اطالعاتي ش��امل ش��عب مختلفي در
حوزههاي مختلف اس��ت .از جمله اين شعب ميتوان
به حوزههاي��ي از جمله گمرك كه مرب��وط به واردات
و صادرات اس��ت ،ح��وزه نظ��ام بانكي ك��ه مربوط به
تراكنشه��اي بانكي اس��ت ،حوزه بان��ك مركزي كه
مربوط به تراكنشهاي ارزي است ،حوزه سازمان ثبت
اسناد و امالك كه مربوط به تراكنشهاي ثبتي است،
حوزه ثبت احوال ك��ه مربوط به س��وابق هويتي افراد
اس��ت و حوزه س��ازمان بورس اوراق بهادار كه مربوط
به تراكنشهاي بورس��ي است ،اش��اره كرد .اينها بايد
در سيستم و سامانههاي خودش��ان مبتني بر كد ملي
اش��خاص حقوقي و حقيقي تراكنشه��اي مربوطه را
به درس��تي و دقيق ثبت ،ضبط و نگهداري كنند و به
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بارها و بارها اين جمله را ش��نيدهايم كه مجلس
در رأس ام��ور اس��ت و واقع�� ًا همينط��ور اس��ت،
قانونگذاري مهمترين ركن در هر اجتماعي اس��ت،
زيرا كه اگ��ر قانونگذاري ي��ا حتي نظ��ارت بر امور
به درس��تي صورت نگيرد ،كش��ور دچار مش��كالت
بس��يار زي��ادي ميش��ود .يك��ي از م��واردي كه به
عملك��رد درس��ت و مناس��ب در مجل��س مربوط
ميشود ،مس��ئله«ش��فافيت» در آن اس��ت؛ چون
اگر مجلس ش��فاف باش��د و مردم از همه امور آن
مطلع ش��وند ،راه براي ايجاد فس��اد يا رانتخواري
بس��ته ميش��ود و نمايندگان بهترين عملكرد را از
خ��ود در مجلس ب��روز ميدهند .اما ش��فافيت در
مجلس به چه معناست و هنگام مطالبه اين موضوع
در واقع از چه چيزي صحبت ميكنيم؟ براي پاس��خ
اي��ن پرس��ش و الزامات اجرايي ش��دن «ش��فافيت
در مجلس» ب��ا حس��ينعلي حاجي دليگان��ي ،نماينده
شاهين شهر در مجلس شوراي اسالمي به گفتوگو
نشس��تيم كه مش��روح آن را در ادام��ه ميخوانيد.
به نظر شما «شفافيت» در مجلس به چه معناست؟ و
چه شئوناتي براي آن بايد در نظر گرفت؟
شفافيت در مجلس به اين معناست كه همه ملت ايران بتوانند به
راحتي شخصيت واقعي نمايندگان را تشخيص دهند و هيچگاه
در تش��خيص خود دچار اشتباه نش��وند .يعني آنقدر شخصيت
يك نماينده شفاف باش��د كه هر كس بتواند به صراحت بگويد
كه اين ش��خص اين ويژگي و اين روحيات را دارد .اين شفافيت
بايد به حدي باش��د كه عموم مردم از يك نماينده يك برداشت
داشته باشند و دوگانه يا چندگانه نباشد ،مث ً
ال يك نفر نگويد اين
نماينده راستگو است و ديگري او را دروغگو بداند ،يك نفر نگويد
اين نماينده پولدوست اس��ت و ديگري اين ويژگي را در مورد
همان نماينده رد كند ،يك نفر نگويد اين نماينده فعال اس��ت
و يك نفر ديگر اين مسئله را تأييد نكند .خود نماينده هم آنچه
را در چهارسال مسئوليت وقت ميگذارد و فعاليت ميكند ،در
منظر مردم به نوعي گزارش بده��د و طوري عمل كند كه همه
بتوانند ببينن��د آن نماينده وقت خودش را صرف چه مس��ائلي
كرده و چگونه عمل ميكند .مردم حتي بايد بدانند نمايندهشان
با چه كساني رفت و آمد دارد .كجاها دعوت ميشود و به كجاها
ميرود .در مجلس چقدر صحبت و اعالم موضع ميكند .حتي
آراي او به چه صورت اس��ت يا اينكه در كميسيون چه فعاليتي
دارد؟ آيا كار تخصصي خودش را انجام ميده��د يا از آن غافل
شده است؟ همچنين مردم بايد بدانند يك نماينده مجلس كه
نظارت بر قوانين جزو وظايفش اس��ت تا چه ميزان پيگير اين
مسئوليت است؟ اگر اين نماينده ،تحقيق و تفحص يا استيضاح
ميكند تا چه مقدار در مقابل فش��ارها مقاومت دارد .آنقدر بايد

گفتوگو با حسينعلي حاجي دليگاني درباره الزامات شفافيت در مجلس

هيچ پشت پردهاي جز مسائل امنيتي
براي مجلس قابل قبول نيست
اين مسائل شفاف باشد كه نقطه ابهامي نماند و مردم
به راحتي بتوانند قضاوت كنند .عملكرد مجلس را نيز
بايد مدنظر قرار دهيم .يعني م��ا نمايندهها هم وقتي
در مجلس هس��تيم گاهي اوقات تصورمان اين است
كه اگر هيئت رئيس��ه ميخواهد حرفي رأي بياورد يا
نياورد ،پش��ت صحنه آن را نميدانيم .در صورتي كه
بايد اين موارد نيز شفاف شود و نبايد اجازه دهيم پشت
صحنهاي ايجاد شود .البته برخي موارد جزو بحثهاي

41

امنيتي كشور است كه در اين مورد نياز است جلسات
غيرعلني برگزار ش��ود اما غير از اين ي��ك مورد تمام
جلس��ات علني و فعاليت عمدهاي ك��ه مجلس انجام
ف باشد.
ميدهد بايد شفا 
در مورد شفافيت حقوق و مزاياي نمايندگان
مجلس چطور؟ به نظر شما اين مسئله چقدر
در شفافيت مجلس مؤثر است؟
به نظر من شفافيت در باره حقوق و مزاياي نمايندگان
مجلس بايد وجود داشته باشد و اين موضوع نيز يكي
ديگر از موارد مهم براي رسيدن به يك مجلس شفاف
است .در واقع بايد مشخص شود كه چه هزينهاي براي
اداره دفتر يك نماينده داده ميشود؟ زيرا همانطور كه
يك مس��ئول در جمهوري اسالمي ،يك مدير دفتري
دارد يا ماشيني در اختيارش است يا نفراتي به عنوان
كاركنان در اختيارش است ،يك نماينده مجلس نيز
بايد يكسري افراد در دفاتر ارتباط مردمي داشته باشد
و همچنين افرادي را به عنوان مشاوران خود استخدام
كند ،از طرفي نماينده مجلس بايد مكاني براي ارتباط
با مردم داشته باش��د كه تمام هزينه اين موارد شفاف
ش��ود و از طرفي آنچيزي كه خود نماينده بهعنوان
دستمزد و مزايايي كه به او پرداخت ميشود نيز بايد
روشن و شفاف باشد.
شفافيت آرا كه اخيرا ً بسيار مورد تأكيد قرار
گرفته است و مطالبه ميشود ،چقدر از نظر
شما الزامي است؟
«ش��فافيت آراي نمايندگان» مس��ئله بسيار مهمي
اس��ت كه جزو مطالبات مردم است .اينكه برخي افراد
ميگويند اگر ما شفافيت آرا داش��ته باشيم در مقابل

برخي اقشار كه خواستههاي خاصي دارند نميتوانيم
مقاومت كنيم را من قبول ندارم .به نظر من اگر انسان
بر اساس چارچوب ،معيار و اصولي رأي مثبت يا منفي
دهد و علت رأي خود را براي مردم شفاف بيان كند از
اينگونه فشارها كه از بابت رأي يك نماينده وارد ميشود
نيز كم خواهد شد و به مرور ديگر اتفاق نميافتد.
با اين توضيحات ش�ما ،به نظر ميرس�د با
شفافيت در مجلس بسيار فاصله داريم.
بله ،درست است ،اما به تازگي اتفاقي در مجلس افتاده
است كه  231نماينده طرح شفافسازي هزينههاي
مادي تبليغاتي و فعاليتهاي انتخاباتي را امضا كرده
و با اكثريت آرا به دوفوريت اين طرح رأي داده ش��ده
اس��ت .خوش��بختانه كليات اين طرح در كميسيون
شوراها و امور داخلي كش��ور رأي آورده و هر  12ماده
آن به تصويب رسيده است .بنابراين من فكر ميكنم
اين حركتي است كه شروع شده و ميتواند نويدبخش
اين باشد كه مجلس يازدهم با شفافيت شكل خواهد
گرفت.
الزم�ه اينكه يك مجلس ش�فاف داش�ته
باشيم ،چيست؟
در مرحله اول بايد خود افرادي كه به عنوان نماينده
مجلس حاضر ميشوند به «شفافيت» معتقد باشند،
زيرا وقتي افراد به آن معتقد باش��ند ،طرحهايي را در
زمينه شفافيت ميآورند و آن را پيگيري ميكنند و در
نهايت مصوب ميشود .همچنين مردم بايد در انتخاب
نمايندگان ش��هر خود دقت الزم را داشته باشند كه
مالك انتخابشان بر اس��اس شفافيت باشد تا به اين
وسيله در آينده يك مجلس «شفاف» شكل بگيرد.
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در حوزه حفظ و حراس��ت از انرژي و محيطزيس��ت
قوانين بس��يار خوب��ي چ��ه در قواني��ن باالدس��تي و چه
سياستهاي كلي نظام و قوانين مادر كه مصوبه مجلس
شوراي اس�لامي اس��ت،وجود دارد .به عنوان مثال اصل
 50قانون اساس��ي ،هرگون��ه فعاليت اقتص��ادي را كه به
نوعي مخلمحيطزيست و غيرقابل جبران باشد ،ممنوع
كرده اس��ت .اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي
مدعي حمايت از محيطزيست نيز چنين قوانيني ندارند
و بعض ًا نگاه اقتص��ادي و كارايي انرژي به محيطزيس��ت
خود دارن��د .بنابراين قانون ما به ص��ورت جدي مدعي
حمايت از محيطزيس��ت است ،اما متأس��فانه اين قوانين
مادر و باالدس��تي وقتي به مرحله اجرا ميرسد به جهت
بعضي از مالحظهكاريها و تبصرههاي مختلفي كه افراد
و گروهه��اي ذينفع اعم��ال ميكنند ،به خط��ر ميافتد
كه منجر به ع��دم اج��راي قوانين و ممانع��ت از صدور
دستورالعملهاي مورد نياز براي اجراي قانون ميشود.
به عنوان مثال درخصوص اصل  50قانون اساس��ي كه اش��اره
شد ،متأس��فانه با وجود آنكه مردم با آلودگي هوا دست و پنجه
نرم ميكنند ،ش��اهد مماش��اتهايي هس��تيم و ميبينيم كه
خودروس��ازان بزرگ عم ً
ال ب��دون توجه به محيطزيس��ت به
فعاليتهاي اقتصادي خود ادامه ميدهند .به عبارت ديگر چون
آلودگي هوا براي برخي از افراد منفعت دارد باعث شده است كه
آنها بدون توجه به قوانين و حتي تالش براي برنامهريزي و اقدام
مناسب در جهت رفع اين معضل به فعاليت خود ادامه دهند.
يا به عنوان مثالي ديگر قانون بس��يار خوبي براي اصالح الگوي
مصرف در قالب 75ماده در سال  89تصويب و ابالغ شده است؛
حدود 20ماده از آن ،نياز به تنظيم آييننامه داش��ت كه دولت
موظف بوده از زمان تصويب در بازه شش ماهه اين آييننامه را
ابالغ كند ،اما نيمي از آن تا به امروز آيين نامه اجرايي نداش��ته
و مغفول مانده اس��ت .آن مادههايي از اين قانون كه آييننامه
اجرايي دارد نيز متأسفانه اجرا نشده و مجلس كه مسئول نظارت
بر اجراي قوانين اس��ت نيز اقدام مناس��بي انجام نداده اس��ت.
اعمال شفافيت در خصوص اين مصوبات و روندهاي تصويب و
صدور آييننامه نهتنها باعث ميگردد دست افراد و كلونيهاي
سوءاستفادهگر و ذينفع از محيطزيست كوتاه شود بلكه منجر
به شكلگيري مطالبات اجتماعي و تسريع در عملياتي كردن
مصوبات خواهد شد.
لزوم يكپارچگي آمارها

يادداشت شفاهي دكتر مالك شريعتي ،دكتر انرژي و منتخب مردم تهران در مجلس يازدهم

نياز كشور
به پايگاه متمركز اطالعات انرژي
از سوي ديگر ،گاهي شاهد آن هستيم كه آييننامهها و
دستورالعملها بهرغم اينكه انتشار پيدا ميكنند به صورت
پنجره واحدي در دسترس عموم قرار نميگيرند .به عنوان
مثال اگر دقت كنيد آماره��اي مربوط به آلودگي هوا كه
توسط مراكز آمار ،مجلس يا شركتهاي كنترل كيفيت
و غيره ارائه ميگردد بسيار متناقض است .اين مسئله از
آنجا نشئت ميگيرد كه برخي از حوزهها با يكديگر رقابت
ميكنند؛ در صورتي كه بايد تمام س��ازمانهايي كه در
حوزه انرژي مشغول به فعاليت هستند به صورت يكپارچه
و هماهنگ با يكديگر كار كنند و اطالعاتشان را به صورت
شفاف و يكپارچه ارائه دهند.
ترازنامههايي كه براي ما محرمانه است و براي
خارجيها شفاف
نكته ديگ��ر در باب ش��فافيت در اي��ن ح��وزه مربوط به
ترازنامههايي است كه وزارتخانههاي نفت و نيرو در حوزه
انرژي منتشر ميكنند كه حاوي اطالعات اقتصادي كشور
در حوزه انرژي ،نفت و گاز است .اين آمارها با تأخير سه يا
چهار ساله منتش��ر ميش��ود كه عم ً
ال كارايي خودشان را
بهكلي از دس��ت دادهاند .البته همان مقدار هم كه منتشر
ميشود گاهي تناقضات فاحشي دارند و برخي از آمارهايي
كه در ترازنامههاي انرژي قديم وجود دارد با ترازنامههاي
فعلي تفاوت دارد و يكسانسازي نشده است .مسئوالن در
مقابل مطالبه متخصصين و رسانهها ابراز ميكنند كه اين
ترازنامهها محرمانههستند و اين در حالي است كه اطالعات
همان ترازنامهها را به صورت دقيقتر و شفافتر شركتهاي
بينالمللي بزرگ دارند و هر ساله در گزارشهاي خودشان
به آن اشاره ميكنند .اگر اين اطالعات محرمانه است اين
شركتهاي بينالمللي چطور به آن دسترسي دارند و اگر

محرمانه نيست چرا به صورت شفاف منتشر نميشود؟
اقدامات پيشنهادي
حوزه انرژي براي كش��ور ما يك��ي از پايههاي اصلي
اقتصاد است و ما ميتوانيم از اين سرماي ه الهي به عنوان
پيشران توسعه كشور استفاده كنيم ،اما تا زماني كه
اطالعات درست ،دقيق و شفافي از اين حوزه در اختيار
نداشته باشيم تحليلها و برنامههاي ما دچار خلل و
مشكل خواهد بود .به همين جهت يكي از مسائلي كه
به صورت جدي بايد مطالبه و دنبال شود ،ايجاد يك
پايگاه متمركز اطالعات انرژي در كشور است.
يكي ديگ��ر از اقدام��ات الزم و ضروري در راس��تاي
شفافس��ازي حوزه انرژي ،شفافسازي قراردادهاي
حوزه انرژي اس��ت چراك��ه در ح��ال حاضر گردش
مالي بس��يار زيادي در حوزه انرژي وجود دارد و قابل
كتمان نيست كه برخي ش��ركتهاي پتروشيمي و
زيرمجموعههاي وزارت نفت متأسفانه به آسيب رانت
آغشته شدهاند .اگر عزمي راسخ براي مبارزه با فساد
داريم بايد شفاف شود كه اين ش��ركتها كه از گاز يا
خوراك مايع به صورت يارانهاي اس��تفاده ميكنند،
واقعاً در اعالم درآمدش��ان به دولت صادق هستند؟
در اين راستا ميتوان پايگاههاي اطالعاتي اقتصادي
مس��تقل از دولت ايجاد كرد كه با رصد اين شركتها
بستر برچيدن رانتها را فراهم سازند .در حال حاضر
چون وزارتخانههاي مربوطه اطالعات دقيقي را منتشر
نميكنند ،قابليت رصد و پيگيري مس��ائل بيان شده
هم وجود ن��دارد و رانتخوارها با سوءاس��تفاده از اين
خأل به راحتي و به دور از شفافيت كارهاي خودشان
را پيش ميبرند.
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عاملهاي شفافسازي در حوزه انرژي
به نظر من مهمترين و مؤثرتري��ن نهادي كه ميتواند
شفافس��ازي در اين حوزه را پيگيري کند و به نتيجه
برساند ،مجلس است .مجلس بايد قوانيني در اين زمينه
وضع كند و تا زمان اجرايي شدن آنها ،نظارت و پيگيري
نمايد .نهادهاي نظارتي ديگري همچون قوه قضائيه نيز
وجود دارند كه نقش آنها پسيني است و زماني بايد پاي
كار آيند كه قوانين وضع شده از س��وي فرد يا گروه يا
نهادي اجرايي نشود .اگر اطالعات انرژي كشور شفاف
شود قراردادها و پولهايي كه جابه جا ميشود ،مبالغ
نجومي كه به عنوان دستمزد مديران تعيين ميشود و
موارد متعددي كه از دورزدنهاي قانون وجود دارد بايد
به اين دستگاههاي نظارتي ارجاع داده شود.
فقدان شفافيت در مجلس؛ اولين مانع راه
مهمتري��ن موانع مس��ير ش��فافيت مجموعههايي
هستند كه اتفاقاً خودش��ان بايد پرچمدار شفافيت
در حوزه انرژي باشند .متأس��فانه اين نهادها امروز
گرفتار عدم ش��فافيت ش��دهاند .فرض كنيد امروز
بخواهند قانوني در مجلس در اين زمينه تصويب يا
پيگيري كنيم اگر به مشكلي برخورد كنيم و قانون
با اعمال نفوذ از بيرون از مجلس لغو شود ،رسانهها و
افكار عمومي قادر نخواهند بود تشخيص دهند چه
كساني موافق شفافيت در حوزه انرژي هستند و چه
ي نمايندگان به صورت
كساني مخالف آن زيرا كه رأ 
مخفيانه و پنهاني است .بنابراين بايد ابتدا ساختار
اداري مجلس متحول ش��ود و اگر اين اتفاق بيفتد
زمينهاي براي شفافيت در ساختار اداري و اجرايي
كشور هم ايجاد خواهد شد.
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شفافيت حلقه مفقوده فوتبال ايران است؛ ورزشي
كه با توجه به گردش هزارميلياردي ساالنه و تأمين
هزينههاي آن از بيتالمال به يك حياط خلوت براي
فساد و سوءاستفاد ه مالي تبديل شده است .با وجود
چنين ش��رايطي مديران فوتبال تاكنون به واس��طه
تخلفات مالي و حيف و ميل بيتالمال نه بازخواست
ش��دهاند و نه پاس��خگو بودهاند؛ رويهاي كه سبب
شده تا در س��كوت و اهمال نهادهاي نظارتي ،فساد
در فوتبال سال به سال گسترش پيدا كند .اميررضا
واعظآشتياني ،مديرعامل اسبق استقالل در گفتوگو
با «جوان» به واكاوي ريشههاي عدم شفافسازي در
ورزش و به خصوص فوتبال پرداخته است.
جناب واعظ! در حالي شفافسازي يكي از مهمترين
فاكتوره�اي تضمينكننده سلامت فعاليتهاي
مديريتي است كه اين مسئله در ورزش كشورمان
جدي گرفته نميشود .در ابتدا بگوييد چرا به اينجا
رسيديم و نسبت به چنين فاكتور مهمي بيتفاوت
هستيم؟
ابتدا ميخواهم در مقياس بزرگتري كه عوارض آن به ورزش
هم رسيده ،موضوع را واكاوي كنم .شفافسازي و پاسخگويي
دو موضوع مغفول مانده است و تنها در زمان رأي اعتماد گرفتن
يا عدهاي ميخواهند نماينده مجلس يا مس��ئول شوند ،مطرح
ميش��ود ،اما هيچكدام آنها اتفاق نميافتد .اگر بخواهيم فراتر
از ورزش به اين موضوع نگاه كنيم و مورد بياوريم ،دولت فعلي
نمونه عيني اين مسئله اس��ت؛ دولتي كه نه پاسخگويي داشته
است و نه شفافيت دارد .پاسخگويياش تنها در حدي بوده كه
منتقدان را به بيسواد ،غرضورز ،كاسب تحريم و نقزن تشبيه
كند .شفافيت هم نبوده است ،جايي كه بخواهند از مردم استفاده
كنند ،مردم محرم هستند ،اما جايي كه بخواهند به مردم پاسخ
بدهند همه چيز محرمانه ميش��ود .اين اتف��اق در عرصههاي
مختلف از جمله ورزش رخ داده است ،باالخص در دوره مديريت
دولت دوازدهم در ورزش ،واقعاً به جرئت ميتوانيم بگوييم كه
ضعيفترين و ناكارآمدترين وزير ،وزير ورزش بوده است و وزارت
ورزش نه پاسخگو بوده و نه درباره اتفاقاتي كه در ورزش ميافتد،
شفافس��ازي ميكند .نه بلدند نظارت كنند و نه بلدند دخالت
كنند و تفاوت نظارت و دخالت را نميدانند .يك جاهايي كه بايد
نظارت كنند ،دخالت ميكنند و برخي جاه��ا كه بايد دخالت
كنند ،نظارت ميكنند.
ب�ه وزارت ورزش اش�اره كرديد ،م�وارد زيادي از
ابهامات را كه حاصل كمكاري مديران است ميتوان
ليست كرد ،نمونه آن عدم شفافسازي فدراسيون
فوتبال و وزارت ورزش درباره قراردادهاي مربيان
تيم مل�ي و باش�گاههاي دولتي مانند اس�تقالل و
پرس�پوليس اس�ت؛ ويلموتس م�يرود ،اما مبلغ
قراردادش مش�خص نميش�ود ،اس�تراماچوني و
كالدرون هم معلوم نيس�ت چطور قرارداد بس�ته
بودند كه به راحتي از ايران رفتند.
قطعاً ،اطالعرس��اني نميكنند و ميگويند ق��رارداد دو مربي
تيمهاي پايتخت محرمانه است .بندهاي آن براي افكار عمومي
مشخص نيست ،تازه وقتي كه شكايتي بشود ،متوجه ميشويم
كه چه بندهايي در اين قرارداد بوده است .قرارداد ويلموتس هم
از ديگر قراردادهايي است كه شفافسازي درباره آن نشده است.
ويلموتس در آخرين قراردادش از س��احلعاج۶۰۰ ،هزار دالر
دريافت كرده كه ماهي ۵۰هزار دالر ميشود ،در تيم بلژيك هم
۸۰۰هزار دالر قرارداد داش��ته ،اما وقتي اين مربي با اين سابقه
از رقم قراردادهايش ب��ه ايران ميآيد ،با يك رقم س��ه برابري
قرارداد امضا ميكند .معلوم نيست بستن چنين قراردادهايي با
مربياني كه بيكار بودهاند ،چه پشت پردههايي دارد و چه كساني
در اين باره مطلع هستند .آدم واقعاً متأسف ميشود كه درباره
چنين قراردادهايي نه پاس��خگويي وج��ود دارد و نه درباره آن
شفافسازي ميشود.
براي فرار از پاسخگويي و شفافسازي هم مسئوالن
ورزش مانند فدراسيون فوتبال ،حربههايي مانند

گفتوگو با اميررضا واعظآشتياني ،مديرعامل اسبق استقالل
در باب ريشههاي عدمشفافيت و فرار از پاسخگويي در ورزش

فساد درفوتبال
نتيجه پنهانكاري مديران است
احتم�ال تعلي�ق در ص�ورت دخال�ت و
پاسخ خواس�تن را پيش ميكش�ند ،اين
مس�ئله چقدر در اينكه مديران ورزش از
مديران فدراسيونها مانند فوتبال پاسخ
نميخواهند ،تأثيرگذار است؟
متأسفانه مديران فدراس��يون فوتبال فيفاهراسي به
راه انداختهاند و وزير ورزش و حتي برخي سياسيون
ما اين فيفاهراس��ي باورشان ش��ده و معتقدند نبايد
حتي بر كار فدراس��يون فوتبال نظارت كنند .اين در
صورتي اس��ت كه فيفا ميگويد دولته��ا در عزل و
نصب مسئوالن فدراسيون دخالت نكنند ،فيفا نگفته
نظارتي وجود نداشته باشد ،فيفا نگفته اگر تخلفي رخ
داد ،دولت آن كش��ور حق دخالت ندارد .اگر اينگونه
كه مسئوالن فدراسيون فوتبال ميگويند بود ،چگونه
است كه بالتر رئيس س��ابق فيفا را دولت سوئيس به
دليل فساد مالي دس��تگير ميكند .اگر آن طوري كه
مديران فوتبال در كشورمان ميخواهند جا بيندازند
باشد ،كار دولت سوئيس دخالت در فوتبال بايد تلقي
شود ،اما اينطور نميشود .مسئوالن ورزش كشورمان
هنوز اساسنامه فدراس��يون جهاني فوتبال را مطالعه
نكردهاند و ف��رق دخالت و نظ��ارت را نميدانند و به
همين دليل نظارت بر فدراسيون فوتبال از دستشان
رها شده است و اين فدراسيون هر كاري بخواهد انجام
ميدهد .ترس از نظارت س��بب ميشود كه آقاي تاج
رئيس سابق فدراسيون فوتبال وقتي درباره ابهامات
ميخواهد صحبت كند ،خودش را به مجلس پاسخگو
نميدان��د و در تلويزيون اعالم ميكن��د نمايندگان
ميتوانند توضيحاتي را كه من اينجا ميدهم ،بشنوند
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و براي نماينده مجلس تعيين تكليف ميكند .به اين
اتفاق خيلي از مسائل ديگر را هم ميتوان اضافه كرد
كه نشئت گرفته از مديريت ضعيف در ورزش كشور
است.
از صحبتهايت�ان اينط�ور برداش�ت
ميش�ود كه ريش�ه عدم شفافس�ازي و
پاسخگو نبودن به مديريت برميگردد ،چرا
ارادهاي براي اجراي آن نيست؟
قطعاً همين طور است و اظهر من الشمس است .چرا
ارادهاي نيس��ت؟ به خاطر اينكه متأس��فانه سازمان

نظارتي هم تحت تأثير فيفاهراس��ي مديران فوتبال
قرار گرفته و آنها نيز معتقدند اگ��ر بر فوتبال نظارت
كنند ،ممكن است فردا فوتبال ايران را تعليق كنند!
اما اص ً
ال اينطور نيس��ت ،چند وقت پيش شويي راه
انداخته بودند كه فيفا در ارتباط ب��ا حضور بانوان در
ورزشگاهها به كشورمان اخطار داده است ،اين هم از
آن حرفهاي پوپوليستي و عوامفريبانه بود چراكه در
ماده  ۴اساسنامه فدراسيون جهاني فوتبال نوشته شده
است ،هيچ دولتي نميتواند عليه دولت ديگر تبعيض
نژادي و جنسيتي قائل شود .دولت را با دولت تعريف

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

ميكند .در هيچ جای اساسنامه فيفا قيد نشده كه دولتها مكلف
باشند چه گروه جنسيتي را به ورزشگاه راه بدهند و چه گروهي
را راه ندهند .اگر غير از اين بود كه رئيس از كلمه اميدواري براي
حضور بانوان در اس��تاديومهاي فوتبال استفاده نميكرد .خود
رئيس فيفا ميداند ك��ه اگر در چنين م��واردي دخالت كند و
دعواي حقوقي عليه او اعالم شود ،بايد در دادگاههاي بينالمللي
پاسخ دهد.
نداشتن شفافيت در قرارداد سرمربي تيم ملي فوتبال و برعكس
جلوه دادن نظر فيفا درباره ورود بانوان به ورزش��گاهها را مطرح
كرديد و خيلي از موارد ديگر را نيز ميتوان به آن اضافه كرد كه
چرا مديران ورزش چه در باشگاهها ،فدراسيونها و وزارت ورزش
به سمت شفافسازي حركت نميكنند و از آن فراري هستند،
ميخواهيم اين موضوع را بيشتر باز کرده و از نسبت شفافسازي
نكردن و فساد صحبت كنيد.
وقتي شفافسازي نميشود معنياش اين است كه توليد فساد
صورت ميگيرد و يك اتفاقهايي پشت پرده است كه اگر هويدا
ش��ود ،قطعاً يك عده بايد بروند و پاسخگو شوند .وزارت ورزش
كه در اين زمينه وظيفهاش را انجام نميدهد و ضعف مديريتي
سبب ميشود تا يك وزارتخانه نتواند از يك فدراسيون جوياي
جزئيات يك قرارداد شود .اگر فرض را بر اين بگيريم كه وزارت
ورزش ،جزئيات قراردادها را دارد ،چرا آنها اقدام به شفافسازي
در اين رابطه نميكنند .در اين صورت دستگاههاي نظارتي ورود
پيدا كنند .مانند قراردادي كه با كيروش بسته شد و كسي در
ايران از جزئيات قراردادي كه با او بسته شده بود ،خبر نداشت.
بزرگترين ُحسن شفافسازي اين است كه حرفهاي حاشيهاي
را حذف ميكند .شفافسازي باعث ميش��ود اعتماد عمومي
جلب ش��ود و يك مدير نش��انههايي از پاس��خگويي را به افكار
عمومي نشان دهد .شفافس��ازي سبب ميشود رانتخواري و
فرصتطلبي از بين برود.
در حالي شفافسازي صورت نميگيرد كه نهادهاي
نظارتي و بازرس�ي هم آن طور كه بايد و ش�ايد به
صورت جدي در ورزش ايران سراغ پاسخ خواستن
از مسئوالن وزارت ورزش و فدراس�يونها درباره
ابهاماتي كه درب�اره برخي فعاليته�ا و قراردادها
وج�ود دارد ،نميرون�د .اي�ن اهمال چ�را صورت
ميگيرد؟
تص��ورم اي��ن اس��ت ك��ه دس��تگاههاي نظارتي تح��ت تأثير
فيفاهراسيای هستند كه از سوي مسئوالن فدراسيون فوتبال
به راه افتاده اس��ت و اين ه��راس را دارند كه ب��ا توجه به اينكه
فدراس��يون جهاني فوتبال به دخالتهاي دولت��ي در فوتبال

حساس است ،احتمال ميدهند فوتبال كشورمان با
تعليق روبهرو شود ،به همين خاطر تصميم گرفتهاند
به اين مس��ائل ورود نكنند .همچنين در صورتي كه
نظارتي بر قراردادها صورت گرفته باشد ،اين سؤال از
نهادهاي بازرسي وجود دارد كه چرا براي افكار عمومي
ابعاد قراردادها را روشن نميكنند.
نهادهاي نظارتي با توجه به فيفاهراسي به
فس�اد در فوتبال كمتر ورود ميكنند ،در
معدود فعاليتها هم مجلس وقتي به عنوان
يك نه�اد نظارتي براي نظ�ارت بر فوتبال
وارد عم�ل ميش�ود و پروندههايي مانند
پرونده فساد در فوتبال و تحقيق و تفحص
از سرخابيها را در دستور كار قرار ميدهد،
اين پروندهها به نتيجه نميرسد!
وقتي مجلس طرح تحقيق و تفحص از عملكرد مالي
دو باشگاه اس��تقالل و پرس��پوليس را كليد ميزند،
نشان ميدهد كه ساير نهادهاي نظارتي وظيفهشان را
انجام ندادهاند و مجلس از حقوق نظارتياش استفاده
و تحقيق و تفحص از اين دو تيم را شروع كرده است،
البته اين سؤال را از نمايندگان مجلس هم بايد پرسيد
كه چرا نتايج تحقيق و تفحص از دو باشگاه استقالل
و پرس��پوليس و همچنين پرونده فس��اد در فوتبال
را كه قب ً
ال بررس��ي كرده بودند ،اعالم نميكنند؟ آيا
ميخواهن��د افكار عموم��ي را فقط مش��غول برخي
موضوعات حاش��يهاي بكنند يا واقعاً تفحصي ش��ده
است؟ چه فش��اري وجود دارد که نتيجه اين تفحص
اعالم نميشود؟ چه دستهايي در كار است كه پرونده
فس��اد در فوتبال كه در مجلس تهيه شده ،به نتيجه
نميرسد؟ اين دستها بايد رو شود.
از صحبتهايت�ان ميت�وان اينط�ور
برداشت كرد كه ورود نظارتي مجلس براي
بررسي فساد و تخلفاتي كه ورزش كشور
مثل فوتبال رخ داده ،بيش�تر يك ش�و يا
نمايش است و قرار نيست اين پروندهها و
تحقيق و تفحصها به نتيجه برسد تا دامن
ورزش از فساد و سوءمديريت پاك شود!
دستهاي پنهان و آش��كار دنبال اين هستند كه اين
نتايج منتش��ر نش��ود ،به هر حال عدهاي در صورت
رسانهاي شدن محتواي پروندههاي تحقيق و تفحص
قرار است رسوا شوند ،اين شبكه چه شبكه بزرگي است

كه اجازه نميدهد مجلس كه در جايگاه قانونگذاري
و نظارت اس��ت ،جس��ارت ندارد تخلفات رخ داده در
فوتبال را مطرح كند؟
علاوه بر ابهام�ات قرارداده�ا ،در زمينه
هزينههاي ساالنه چند صد ميلياردي كه
در باش�گاههاي دولت�ي از بودجه عمومي
كش�ور صورت ميگيرد هم شفافسازي
نميشود و همين مسئله زمينهاي را فراهم
كرده تا فساد گستردهاي شكل بگيرد و اين
نشان ميدهد كه اصول اوليه باشگاهداري
را هم اجرا نميكنيم .در اين باره ميخواهيم
صحبتتان را بشنويم.
باشگاههاي استقالل و پرسپوليس و ساير باشگاهها،
بايد بر اس��اس قانون تجارت اداره ش��وند و مجمعي
تشكيل و بر اساس آن هيئت مديره و بازرس قانوني
مشخص شود ،حسابرسي س��االنه توسط حسابرس
تأييدشده صورت بگيرد و عملكرد مالي دو باشگاه در
يك سال بررسي و نتيجه آن در مجمع مطرح شود .در
مجمع ساالنه طبق حسابرسي انجام شده ،مشخص
ميشود كه آيا مديران دو باشگاه طبق بودجهاي كه
برايشان در نظر گرفته شده ،توانستهاند فعاليتشان
را بر اساس اس��تانداردهاي مالي پيش ببرند يا خير.
گزارش حسابرس��ي باش��گاهها براي اعضاي مجمع
چندين ُحس��ن دارد؛ اول اينكه مش��خص ميشود
مديراني ك��ه در يك س��ال مالي فعالي��ت كردهاند،
بر اس��اس سياس��تهاي مجمع برنامهش��ان را جلو
بردهان��د يا نبردهان��د ،دوم اينك��ه ورودي و خروجي
حسابهاي مالي باش��گاهها بر اساس استانداردهاي
مالي و بودجهشان بوده است يا نه ،همچنين مشخص
ميشود كه باشگاه زيانده است يا به سمت سوددهي
ميرود و ديون آن چقدر اس��ت .عالوه بر اين گزارش
حسابرس براي اعضاي مجمع متر و معياري ميشود
كه مديران باشگاه موفق بودهاند يا نه؟ آيا چنين اتفاقي
در باشگاههاي فوتبال ايران ميافتد ،پاسخ منفي است.
اين اصلي است كه فيفا آن را تأييد كرده است ،در اين
باره بارها صحبت كرده و تذكر دادهام ،اما متأس��فانه
نسبت به رفع اين دغدغه حركتي نميشود.
چرا مجامع باش�گاهها كه ميتوانند نقش
مهم�ي در شفافس�ازي اعم�ال كنن�د،
اينگون�ه منفعل عم�ل و زمين�ه را براي

ميگويند قرارداد دو مربي تيمهاي
پايتخت محرمانه است .بندهاي آن براي
افكار عمومي مشخص نيست ،تازه وقتي
كه شكايتي بشود ،متوجه ميشويم كه
چه بندهايي در اين قرارداد بوده است.
قرارداد ويلموتس هم از ديگر قراردادهايي
است كه شفافسازي درباره آن نشده
است .ويلموتس در آخرين قراردادش از
ساحلعاج۶۰۰ ،هزار دالر دريافت كرده كه
ماهي ۵۰هزار دالر ميشود ،در تيم بلژيك
هم ۸۰۰هزار دالر قرارداد داشته ،اما وقتي
اين مربي با اين سابقه از رقم قراردادهايش
به ايران ميآيد ،با يك رقم سه برابري
قرارداد امضا ميكند
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سوءمديريت و تخلفات گس�ترده فراهم
ميكنند؟
واقعاً اين س��ؤال براي م��ن هم پيش آم��ده كه چه
ارادهاي وج��ود دارد كه اين شفافس��ازيها صورت
نميگي��رد؟ مگر چند وقت پيش وزي��ر ورزش اعالم
نكرد كه بدهيهاي استقالل و پرسپوليس به صورت
كامل پرداخت ش��ده اس��ت ،حاال چرا در اين زمينه
شفافسازي نميش��ود؟ دو ماه پيش گفتند مجمع
باش��گاههاي استقالل و پرس��پوليس تشكيل شده و
فقط يك خبر دو خطي در س��ايت وزارت ورزش در
اين باره منتش��ر كردند كه اين مجامع برگزار ش��ده
اس��ت! وقتي در اين حد اطالعرس��اني ميشود ،اين
سؤال پيش ميآيد كه آيا در اين مجمع مشخص شد
كه دو تيم چقدر بدهكارن��د ،چقدر طلبكارند ،چقدر
هزينه دارند و...
در اين زمينه شفافس�ازي نشد و به نظر
ميرس�د چني�ن بحثهايي ه�م صورت
نگرفته و فقط يك دورهمي بوده است!
اين روند و عدم شفافس��ازي توليد فس��اد ميكند،
ه��ر مديري ب��ا س��ليقه خاص خ��ودش به باش��گاه
ميآيد و مبلغ گزافي را به عنوان بدهي روي دس��ت
بيتالمال ميگذارد و هيچ پاس��خي هم از اين مدير
بابت عملكردي خواسته نميش��ود .اگر تنها يك بار
نه تنها در استقالل و پرس��پوليس ،در ديگر جاهاي
كش��ور ،مديراني كه با س��وءمديريت ب��ه بيتالمال
صدمه ميزنند ،مورد مؤاخذه و محاكمه قرار بگيرند،
هيچكس جرئ��ت نميكند كه از قان��ون تخطي كند
و هيچ مدي��ر ضعيفي هم تالش نميكن��د كه بدون
شايستگي به مناصب باالتر برسد.
در مجموع به نظر ميرسد در ورزش ايران
با توجه به حضور مديراني كه شاخصههاي
انتخابش�ان ب�ر اس�اس روابط اس�ت نه
ضوابط ،كورس�ويي براي شفافسازي در
آن ديده نميشود ،صحبت پايانيتان را در
اين باره ميشنويم.
در پايان باز هم تأكيد ميكنم شفافسازي در فوتبال و
ساير ورزشها ،اتفاقات خيلي خوبي را به همراه دارد و
ميتواند پاسخگويي را به همراه داشته باشد .همچنين
هر زمان كه مديران پاسخگو باشند ،قطعاً به دنبال آن
شفافسازي هم شكل خواهد گرفت.
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بررسي الزامات و وجوه شفافيت نهاد قضايي در گفتوگو با علي نيكبخت ،كارشناس ارشد انديشكده «محنَا»

بسياري از تخلفات قضايي
ريشه در عدمشفافيت روندها و آرا براي عموم مردم دارد
محال اس��ت نام ش��فافيت و مبارزه با فس��اد را
بياوريم و به قوه قضائيه نگاهي نداشته باشيم .نظام
قضايي يكي از مهمترين اركان نظام اس�لامي است
كه اجراي عدالت در جامعه تا حدود زيادي وابسته
به عملكرد آن اس��ت .اين قوه نهتنه��ا ميتواند در
شفافسازي امور كمك كند بلکه خود نيز در برابر
مطالبه ش��فافيت قرار دارد .به جهت واكاوي ابعاد
ش��فافيت در نظام قضايي و الزام��ات آن كه قطع
يقين موجب اعتمادس��ازي عموم��ي و بهرهوري
ساختاري اين نهاد خواهد شد سراغ علي نيكبخت،
كارش��ناس ارش��د انديش��كده «محنَا» رفتهايم .او
معتقد است نامشخص بودن فرآيندهاي دستگاه
قضايي كش��ور يكي از معضالت حوزه شفافيت در
اين نهاد اس��ت .او باور دارد ك��ه تخلفات دادگاهها
در برابر جامعه قضايي اندك است اما همين ميزان
اندك هم ب��راي نظامي كه دايهدار اس�لام اس��ت
مناسب نيست و به همين جهت باید با شفافيت هر
چه بيش��تر مانع تخلفات و فس��ادهاي موجود شد.
نيكبخت رابطه شفافيت و قوه قضائيه را دو سويه
ميداند و تأكيد دارد هم رس��انهها و كارشناسان
امر بايد پيگير شفافيت در قوه قضائيه و روندهاي
آن باش��ند و هم اين ق��وه بايد ع��زم جزمي براي
شفاف س��اختن نهادها و دس��تگاههاي ديگر داشته
باش��د .در ادامه متن اين گفتوگ��و را ميخوانيد.

جناب نيكبخت! خوب است ابتدا اشارهاي
به مفهوم شفافيت داشته باشيم .اص ً
ال اين
مفهوم از كجا و با چه رويكردي آمده است؟
در حال حاضر كارشناساني كه از شفافيت نام ميبرند
بيشتر نگاهش��ان معطوف به الگوهاي غربي است ،در
حالي كه ش��فافيت بيش از آنكه در غرب مطرح شود
به عنوان يك دستورالعمل ديني براي مسئوالن ناظر
بر نقشآفريني م��ردم در اداره ام��ور حكومتي طرح
ش��ده اس��ت .در واقع ش��فافيت دريچهاي است براي
نقشآفريني م��ردم در حكمراني كه ام��روزه نيز اين
مس��ئله از اقتضائات جامعه مدرن است و از اين حيث
فعاالن مدني و سياسي پيگير آن هستند ،البته اينطور
نيست كه با صرف شفافسازي امور مشاركت هم ارتقا
مييابد بلكه سازوكارها و لوازمي دارد كه بايد مهيا شود،
لذا در پاسخ به سؤال شما ميخواهم عرض كنم كه ما
در مباني اسالمي خود اين مفهوم را داريم اما متأسفانه
آنچنان كه شايسته است براي توس��عه و ترويج آن بر
اس��اس مباني ديني كاري انجام نشده و بيشتر نگاهها
به سمت غرب است.
با توج�ه به تعريف�ي كه فرمودي�د جايگاه
قوه قضائي�ه در اين ميان چيس�ت؟ يعني
ميخواهم بپرسم دقيق ًا كجا قوه قضائيه به
حوزه شفافيت وصل ميشود؟
قوه قضائيه به عنوان يكي از ش��ئون اصلي حكمراني،
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نقش��ی قابل توجه در ش��فافيت دارد ،البته اين نقش
يكطرفه نيست .به عبارت ديگر نهاد قضايي كشور هم
در حوزه شفافس��ازي امور و اطالعات نقش مهمي بر
عهده دارد و هم خودش در برابر مطالبه شفافيت قرار
دارد .اين نقش آنجا پررنگ ميشود كه بدانيم يكي از
داليل اصلي مطالبه شفافيت در كشور ما مبارزه با فساد
است كه يكي از متوليان اصلي آن قوه قضائيه ميباشد.
خب اين را هم همه ميدانيم كه در روند مبارزه با فساد،
شفافيت يكي از ضروريات و ابزارهاي اصلي است.
وقتي از قوه قضائيه انتظار شفافيت داريم
و به قول ش�ما اين قوه را در براب�ر مطالبه
ش�فافيت ميداني�م ،منظورم�ان دقيق� ًا
چيست؟ يعني انتظار داريم چه چيزهايي
در اين قوه ش�فاف ش�ود و چگونه ش�فاف
شود؟
همانطور كه عرض كردم ،شفافيت در دستگاه قضايي
قابل پيگيري است ،مث ً
ال يكي از وجوه مهم اين پيگيري
دادگاهها هستند .نهاد قضايي ما در حال حاضر قدرت
بااليي به قاضي داده و متناس��ب با اين قدرت باال او را
چندان ملزم به پاسخگويي نكرده است ،اين عدم تناسب
قدرت و پاسخگويي موجب ناكارآمديها و تخلفاتي در
قوه قضائيه شده اس��ت كه دايره آن از قاضي گرفته تا
منشي و مس��ئول دفتر ادامهدار است ،البته اين حرف
بدين معنا نيست كه كل قضات ما و كل دادگاههاي ما

فاسد هستند ،اين تخلفات شايد در قياس با تعداد كل
كادر قضايي درصد اندكي داشته باشد اما حتي مقدار
اندك تخلف و فساد براي دستگاه قضايي كشوري كه
دايهدار اسالم است ،مذموم و ناپسند است .همانطور
كه اشاره شد به نظر من اين تخلفات و مفاسد ريشه در
عدم پاسخگويي و تاريكي فضاي فعاليت دادگاهها دارد
و شفافسازي عملكردها تا حد بسياري از اين تخلفات
جلوگيري خواهد كرد .در قانون اساسي تصريح شده
اس��ت كه اصل بر علني بودن دادگاه است اما آنچه در
عمل اتفاق ميافتد ،دادگاههاي غيرعلني است .چرا؟
چون مرجع تصميمگيري براي علني يا غير علني برگزار
شدن يك دادگاه ،قاضي است .خب اينجا يك ايرادي
به وجود ميآيد و گاهي موجب ميش��ود قاضياي كه
عملكرد خوبي ندارد يا خدايي نكرده دچار تخلف شده
است رأي به علني بودن دادگاه ندهد .من فكر ميكنم
در اين زمينه بايد به جاي اتكا به شخص قاضي ،ضابطه
و قاعدهاي مش��خص جايگزين ش��ود تا از تصميمات
سليقهاي قضات جلوگيري و سيستمي شفاف حاكم
شود كه اين كار با وضع قوانين ممكن خواهد بود.
آيا اكنون بس�تري در قوانين كشور وجود
دارد كه بتوان بر اساس آن شفافيت در قوه
قضائيه را مطالبه كرد؟
بهترين بس��تر هم��ان مصوب��ه برنامه پنجم توس��عه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است .ابتدا رأي قاضي
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بايد شفاف باشد .رأي قاضي بايد در معرض نقد و نظر قرار گيرد؛
كاري كه هم اكنون در پژوهش��گاه قوه قضائيه انجام ميش��ود
اما ايراداتي همچنان براي آن متصور اس��ت مث��ل اينكه امكان
دسترسي عمومي به آن وجود ندارد يا اينكه همه آرا در معرض
نقد گذاش��ته نميش��ود ،حتي رأي قضات ضعيف ه��م بايد در
معرض نقد گذاشته شود تا دانش خود را به واسطه نقدهايي كه
به آنها ميش��ود ،ارتقا دهند .اقدام ديگري كه در اين زمينه بايد
صورت گيرد اين است كه مستندات دادگاه ثبت و ضبط بشود،
در حال حاضر اين مستندات هيچ جاي قابل نظارتي ثبت و ضبط
نميشود .با توجه به آنكه امكان خطاي انساني بسيار باالست بايد
با ثبت و ضبط اين مستندات از خطاهاي سهوي و احياناً عمدي
حتي االمكان جلوگيري شود.
آيا به دليل مس�ائل امنيتي امكان ش�فافيت تا اين
اندازه وجود دارد؟
من متوجه حساس��يت برخي دادگاههاي امنيتي هستم و اينجا
منظور دادگاههايي به جز اين موارد است ،اما هيچ محدوديتي هم
در ساير پروندهها وجود ندارد .ميتوان اسم طرفين پرونده را در
رأي محو كرد يا به هر يك از قضات كدهاي محرمانهاي اختصاص
داد تا به جاي نام آنها ،اعالم شود .از اين طريق ميتوان آرا را شفاف
كرد و به مرور باب نقد و نظر درباره آرا را هم گشود.
چه موارد ديگري را ميتوان از ق�وه قضائيه مطالبه
شفافسازي كرد؟
يكي ديگر از موارد مهم شفافيت اموال و دارايي مسئوالن و قضات
است كه اين هم خيلي مهم است.
قانون اموال و دارايي مسئوالن در اين زمينه كمك
ميكند؟
اين قانون هرگز اجرايي نخواهد نشد ،چراكه شفافسازي اموال
براي عموم مردم ،پيشبيني نش��ده است .ش��فافيت عملکرد و
دارايي مسئوالن تنها از طريق روش��ن و شفاف بودن براي مردم
ممكن است ،يعني با مشخص كردن آيتمهايي اين اموال روشن
ش��ود و مردم آن را كنترل كنند .با عمل به قان��ون فعلي هرگز
مشخص نخواهد شد كه آيا فالن نماينده فالن ماشين يا خانه را
از طريق درآمد مش��روع خريده يا غيرمشروع! اين قانون درست
اجرايي نخواهد شد.
مشكل چيست؟
در اصل قرار ب��ود اين قانون مثل خيلي از كش��ورهاي دنيا براي
عموم مردم اموال و داراييها را شفاف كند و بنابر اظهار مسئوالن،
داراييهايشان به همراه داراييهاي بستگان درجه يك آنان در
سامانهاي براي عموم مردم شفاف شود .به اين طريق اموال اظهار
شده مسئوالن در معرض ديد مردم ،رسانه و رقباي اين افراد قرار
ميگرفت و عالوه بر كنترل و نظارتهاي عمومي امكان سوتزني
و گزارشگري تخلف نيز فراهم ميشد ،مث ً
ال اموال براي مردم قابل
مشاهده بود ،آنها ميتوانستند بگويند كه آن نماينده ،فالن ماشين
يا فالن ويال يا فالن خانه را كه جزو داراييهاي وي يا نزديكانش
است ،اظهار نكرده است .اين نحوه شفافيت به صورت خودبهخود
زمينه تغيير در رفتار مسئوالن را فراهم ميكند.
آيا در زمينه فرآيندهاي دستگاه قضايي هم امكان
شفافيت وجود دارد؟
بله اين هم يكي از عرصههايي اس��ت كه بايد بدان توجه كرد .در
حال حاضر فرآيندهاي دس��تگاه قضايي نامشخص است ،يعني
بسياري از موارد مثل فعاليت قاضي مبهم است .مث ً
ال در فرآيند
شكايت از قاضي ،فرد شاكي حذف ميشود و فرآيند رسيدگي در
چرخه نهاد قضايي وارد ميشود .افزون بر اين وقتي در پروندهاي
تخلف صورت ميگي��رد و بعدا ً تخلف قاضي مش��خص و محرز
ميشود ،سرنوشت آن پروندهاي كه در حق يكي ظلم شده نامعلوم
ميش��ود! در واقع حقوق مردمي كه ناشي از يك تخلف مسئول
ي كه در دنيا براي اين موارد
زائل شده قابل پيگيري نيست! در حال 
صندوق ضمانت در نظر گرفتهاند .همچنين نظام كارشناس��ي
رسمي دادگاه يكي ديگر از موارد مهم فسادخيز است كه ضرورت
دارد درباره آن شفافيت صورت گيرد .براي همين مهم اقدامات
متعددي ميتوان انجام داد ،مث ً
ال مال قابل كارشناسي را مالك
ماليات قرار داد ،يعني چه فردي كه مال در اختيارش است و چه
افرادي كه مال در اختيارش��ان قرار خواهد گرفت ،دنبال فرار از
افزايش قيمت و بيشاظهاري خواهند ب��ود .پديده زندانها نيز

بخش مهم ديگري اس��ت كه نيازمند شفافيت خواهد
بود .اگر ص��وت و تصوير زندانها ثبت و ضبط ش��ود و
حتياالمكان تا مدت محدودي مث ً
ال يك ماه اين صوت
و تصوير ذخيره بش��ود تا حد بس��ياري به اين مسئله
يكند ،حاال بعضي زندانها اين امكان را دارند
كمك م 
اما گسترده و عمومي نيست ،راهاندازي سامانهها در اين
ميان قابل اهميت است .يك بخش ديگر كه در حوزه
ش��فافيت قابل توجه اس��ت ،آمار و اطالعات دستگاه
قضايي است كه در حال حاضر در دسترس عموم قرار
ندارد .در سادهترين موارد هم مثل دعاوي حقوقي كه
 60تا  70درصد پروندهه��ا را در برميگيرد ،آماري به
تفكيك موضوعات پروندههاي حقوقي ارائه نميشود.
آيا ميتوان از مردم و شبكههاي اجتماعي
براي ايجاد شفافيت در قوه قضائيه استفاده
كرد؟
بله ،اگر ما اجازه دهيم مردم با خود در دادگاه گوش��ي
ببرند اين موضوع نهتنها موجب شفافيت ميشود بلكه
در رفع فساد هم بسيار مؤثر است .به طور مثال وقتي
مردم ببينند قاضي در حال كجرفتاري اس��ت با ضبط
رفتار قاضي و انتش��ار آن يا ارجاع به نهادهاي نظارتي
ميتوانند پيگير حقوق خود باشند .در اين صورت ساير

قضات نيز از ارتكاب اين گونه كجرفتاريها خودداري
خواهند كرد و دائماً حواسشان است كه چشمي رفتار
و اعمال آنها را زير نظر دارد و ثبت ميكند .چه بسا كه
مردم در دادگاه با همراه نبردن تلفن همراه بسيار اذيت
خواهند شد .حاال جداي از گوشيای كه مردم بخواهند
ببرند ،اصل ثبت و ضبط صوت و حتياالمكان تصوير
دادگاه ميتواند به شفافيت كمك كند.
تا اينجا بيشتر به شفافيت در نهاد قضايي
اشاره كردید اما در ابتدا به نقش قوه قضائيه
در ايجاد شفافيت در ساير نهادها هم اشاره
داش�تيد .در اين خصوص ق�وه قضائيه چه
وظايفي در مقابل س�اير نهادها در كش�ور
دارد ،چه ايراداتي وجود دارد؟
سامانه ستاد (س��امانه تداركات الكترونيك دولت)
مثال ب��ارز اين موضوع اس��ت .ميداني��م كه قريب
80درصد فسادها در موضوعات مربوط به مناقصات و
خريدهاي دولتي انجام ميشود .فسادهاي چندهزار
ميلياردي در خصوصيسازي و واگذاري پروژههاي
بزرگ نمونههايي در اين زمينه اس��ت .ما دو قانون
مهم در اين حوزه داريم .قرار بود از نقطه ش��روع تا
انتهاي هر معامله در يك سامانه متمركز انجام شود.
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ميلياردها تومان پول براي سامانه تدارك ديده شده
اس��ت اما حاال اين سامانه فعال نيس��ت .اگر سامانه
راهاندازي ميش��د آن وقت به صورت سيستماتيك
از دروغ و فس��اد جلوگيري ميش��د .ق��وه قضائيه
ميتوانس��ت با قرار دادن الزامات جدي ورود نهادها
به اين س��امانه را پيگيري كن��د و اينگونه قراردادها
مشخص خواهد ش��د و اگر در دسترس عموم مردم
قرار ميگرفت ميتوانس��تند عالوه بر دستگاههاي
نظارتي با سوتزني به جلوگيري از فساد كمك كنند
اما تا شفافيت نباشد مبارزه با فساد با كمك مردم هم
رخ نخواهد داد.
ما چگونه ميتوانيم قوه را ملزم به شفافيت
كنيم؟! از كجا بايد آغاز كرد؟
ش��فافيت در قوه قضائي��ه در صورت ب��اال رفتن فهم
نخبگاني و مطالبهگري رسانه و نخبگان ايجاد خواهد
شد .نقد جدي به رس��انهها وجود دارد كه چرا از نهاد
قضايي كشور در مورد همين شفافيت سؤال نميپرسند
و مطالبهگر نيستند؟ همين مطالبهگري باعث ميشود
به مرور مسائل قوه قضائيه در كش��ور تبيين شود .در
واقع فضا بايد شكسته شود و به مرور شفافيت صورت
پذيرد.

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

ش��فافيت يك��ي از مفاهيم
محمد حس�ين
اصل��ي حكمراني خ��وب و به
مرادي
اي��ن معناس��ت ك��ه حاكميت
الزاماتي را ب��راي خود و ديگ��ران ايجاد كن��د كه به
واسطه آن ،جريان انتش��ار اطالعات به صورت مؤثر
از جانب حكومت به سوي مردم برقرار شود .انتشار
منظم اطالع��ات حاكميتي فواي��د بس��ياري از جمله
پيش��گيري از فس��اد ،تحقق نظارت عمومي و به تبع
آن پاس��خگويي و افزاي��ش كارآمدي و مش��اركت
در رويهه��اي حكمراني را به هم��راه دارد .انتخابات
در ايران عرصه اصلي تحقق مش��اركت مردمي در
كنش و امر سياسي است كه تجلي اين كنشگري غالب ًا
در رأي مردم به ي��ك نامزد يا كاندي��دای انتخاباتي
آشكار ميش��ود .اما س��ؤال اين اس��ت كه چه عاملي
الگو و رفتار انتخاباتي مردم را مشخص ميسازد؟ و
سؤال دقيقتر آن است كه در نبود اطالعات صحيحي
از سوابق ،عملكرد ،مس��ئوليتپذيري و صداقت يك
نامزد انتخابات��ي يا حزب چ��ه عوام��ل و معيارهايي
بر رأي مردم اثرگذار اس��ت؟ پاس��خ به اين سؤاالت
چندان دور از ذهن نيس��ت .در شرايط محرمانگي و
عدم انتشار اطالعات ،رفتارهاي غيرمتعارف انتخاباتي،
پيوندهاي عرفي نظي��ر روابط قوم��ي و محلهاي و
اعتمادهاي متزلزل بر پايه تصويرسازيهاي رسانهاي
مبناي ارزيابي يك نامزد انتخابات��ي قرار ميگيرند،
بنابراين ش��فافيت در انتخابات ،تالش ب��راي ايجاد و
ارزش بخش��يدن به معيارهايي اس��ت كه ميتواند
تصوير دقيقتري از بازيگرهاي سياسي به دست آيد.

چگونه ميتوان به يک انتخابات شفاف رسيد؟

شفافيتشاخصهايانتخاباتي

به صورت كلي ميتوان شفافيت انتخابات را در دو محور شفافيت
شاخصهاي مرتبط با نامزدهاي انتخاباتي و شفافيت رويههاي
انتخاباتي تعريف كرد .شفافيت شاخصهاي مرتبط با نامزدهاي
انتخاباتي در عناوين زير قابل تبيين است:
الف -شفافيت اموال و دارايي نامزد انتخاباتي
مطابق اين شاخص نامزدهاي انتخاباتي ملزم ميشوند تا فهرست
اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول مرتبط با خود و بستگان
درجه يك خود را به صورت خوداظهاري ارائه دهند .ش��فافيت
اموال و دارايي موجب ميش��ود تا رأيدهندگان بتوانند تصوير
مشخصي از طبقه ،س��طح رفاه و منابع درآمدي نامزد انتخاباتي
به دس��ت آورند كه بدون ترديد در انتخاب آنها مؤثر خواهد بود.
از سوي ديگر انتشار اطالعات اموال و دارايي نامزدهاي انتخابات
بهمعناي وجود اطالعات س��هامداري و منافع دولتي يا شركتي
اوس��ت كه تعارض منافع بالقوه او در جايگاه نمايندگي را نشان
خواهد داد ،فرض كنيد نمايندهاي سهامدار اصلي شركتي است
كه واردكنن��ده انحصاري يك كاالي به خصوص اس��ت .در اين
صورت بايد محدوديتهايي براي اين نماينده ايجاد ش��ود تا با
قانونگذاري يا ارتباطات خود در مجل��س مانع توليد داخلي آن
كاال نش��ود ،بنابراين وجود اطالعات ام��وال و دارايي نامزدهاي
انتخاباتي موجب نظارت مردم و رس��انهها ب��ر اطالعات تعارض

منافع نمايندهها خواهد شد.
ب -شفافيت هزينههاي انتخاباتي
در شرايط انتخاباتي اين روزها بهنظر ميرسد كه يك
نامزد انتخاباتي بدون حس��ن شهرت و س��ابقه قبلي
بايد هزينه زيادي صرف كند تا مردم او را بشناس��ند،
به برنامهها و وعدهه��اي او اعتماد كنن��د و در نهايت
بهعنوان نماينده خود برگزينند .در چنين ش��رايطي
انگيزه نامزدهاي انتخاباتي به س��مت مخارج بيشتر و
گاه مخارج غيرمتعارفي ميل ميكند تا به هر طريقي
آراي بيش��تري را از آن خود كنند و گاهي حتي ارقام
هزينهشده از مجموع حقوق و مزايايي كه نهاد مجلس
در طول چهار سال به يك نماينده ميدهد نيز بيشتر
است.
شفافيت منابع و مصارف هزينههاي انتخاباتي نامزدها
از اين جهت داراي اهميت است كه نماينده براي تأمين
هزينههاي باالي انتخابات از حامياني استفاده ميكند
كه در ص��ورت نماينده ش��دن ب��ه آن حاميان كمك
كند و از فرصت نمايندگي براي پيش��برد اهداف آنها
بهره بگيرد كه اين مسئله به تضعيف جايگاه و حريت
نماينده و بهتعبيري فس��اد ميانجامد .از سوي ديگر
نامزدهاي انتخاباتي در مص��رف هزينههاي انتخاباتي
نيز تنها به تكنيكهاي مرس��وم تبليغات اكتفا نكرده
و به پولپاش��ي ،س��فرهداري ،خري��دن رأي قومي و
اسراف روي ميآورند كه براي مديريت اين رفتارها و
آسيبي كه به اعتماد عمومي و محيط انتخابات ميزند،
شفافيت بهترين راهحل است.
ج -شفافيت وعدههاي انتخاباتي
تصوير نامزد انتخاباتي كه وعدههاي رنگارنگ ميدهد
و پس از رأي آوردن و در مس��ند رياس��ت ي��ا وكالت
مينشيند و وعدههاي خود را به فراموشي ميسپارد،
ديگر براي كس��ي دور از ذهن و نامأنوس نيست .قرار
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گرفتن وعدهه��اي انتخابات��ي يك نماين��ده در يك
تارنماي اينترنتي و مستند به فيلم يا سندي كه نشان
دهد نامزد مذكور چنين وعدهاي داده اس��ت در كنار
مدتزماني ك��ه براي تحقق وعده پيشبيني ش��ده و
ارزيابي اينكه آيا اين وعده محقق ش��ده است يا خير؟
مانع از اين ميش��ود كه نامزدها بتوانند از وعدههاي
كاذبي رأي بياورند كه ميدانند ارادهاي براي تحقق آن
ندارند .مردم نيز ميتوانند در طول يك دوره چهارساله
به ارزيابي از وعدههاي نامزد مورد نظر خود دست يابند
و مطالبات در گذر زمان از ميان نميروند.
د -شفافيت مشاغل پيشين نامزد انتخاباتي
وج��ود اطالعاتي از ش��غلها و س��وابق حرف��ه نامزد
انتخاباتي تصوير روشني از مهارتها ،جايگاه اجتماعي
و عالیق او ميده��د و در مبارزه با فس��اد نيز اهميت
بسياري دارد .اشتغال برخي از نمايندگان پس از دوره
نمايندگي در وزارتخانههاي مهمي مانند وزارت نفت
در حالي كه پيش از نماينده ش��دن يك كارمند ساده
بوده يا به تدريس در مقطع دبيرستان مشغول بودند،
نش��ان ميدهد جايگاه فعلي او نه بر اساس شايستگي
و لياقت كه با رد و بدل امتيازاتي در فرصت نمايندگي
همراه بوده است .از سوي ديگر ممكن است فردي كه
در بخش خصوصي داراي منافعي اس��ت ،از امتيازات
نمايندگي اس��تفاده كرده و رويههاي��ي را براي بهبود
كس��ب و كار خود ايجاد كند و پ��س از نمايندگي به
ش��ركت يا تجارت خود بازگردد ،اين نوع از فساد كه
«دره��اي گردان» ي��ا جابهجايي اف��راد مابين بخش
خصوصي و بخش عمومي نام دارد ،با شفافيت مشاغل
پيش��ين نامزد انتخاباتي يا نماينده قابل شناس��ايي و
تعقيب است.
شفافيت رويههاي انتخاباتي
بعد ديگر شفافيت انتخابات ،به رويههاي انتخاباتي و

انتشار سيستمي اطالعات توسط ستاد انتخابات كشور
بازميگردد .در بسياري از كشورهاي جهان اطالعات
مكانهاي شعب اخذ رأي ،اسامي اعضاي هيئت اجرايي
و ناظر در هر شعبه و نتايج تفصيلي انتخابات ب ه تفكيك
شعبات منتشر ميشود .تجربه نشان ميدهد كه ارائه
شاخصهاي شفافيتي زير اثر خوبي در اعتمادسازي
مابين دولت و شهروندان دارد:
الف -اطالعات شعب رأيگيري
بسياري از اطالعات شعب رأيگيري انتخابات در ايران
منتشر نميشود .انتشار اطالعاتي نظير مكان شعبهها
روي نقشه ،اسامي و مشخصات مسئوالن حوزه انتخابيه
اعم از نماينده فرماندار ،هيئت اجرايي و هيئت نظارت،
تعداد صندوقهاي موجود در حوزه ،امكان پخش زنده
اينترنتي شعبه رأيگيري و انتش��ار برخط تعداد آراي
اخذش��ده در ش��عبه و تراكم جمعيت در آن ميتواند
تصوير روشنتري از شعبهها ب ه عنوان كوچكترين واحد
انتخاباتي به دست دهد .همچنين انتشار اسناد و اوراق
تحويل امكانات و گزارشي از جمله گزارشهاي تخلفات
و صورتجلسات مربوط به تعرفههاي رأيگيري وجود
دارد كه انتش��ار آنها ميتواند هر گونه شك و شبهه در
شعب رأيگيري را از ميان ببرد.
ب -انتشار نتايج آرا بهتفكيك شعبه
انتشار اسناد تجميع آرا در هر ش��عبه بالفاصله بعد از
ش��مارش موجب ميش��ود كه امكان نظارت مردمي
بر نتايج انتخابات ميسر گشته و شبهه تخلف يا تقلب
انتخاباتي ناظر به تجميع از بين رود .همچنين انتشار
نتايج كلي آرا بهتفكيك مناطق شهري ،سن و جنسيت
رأيدهندگان روي نقش��ههاي تعامل��ي در تارنماي
ستاد انتخابات ميتواند كمك ويژهاي به پژوهشگران
سياسي و اجتماعي كند.
* عضو انديشكده شفافيت براي ايران
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دولتي فرد تأثير سوئي بگذارد ،تصميمگيري خواهد شد .در برخي
از موارد فرد ملزم به فروش برخي از داراييهاي خود ميشود و در
برخي موارد ديگر ممكن است در نظام «تراست كور» قرار گيرند
(سيس��تمي كه مبتني بر آن اموال فرد در اختي��ار حاكميت قرار
ميگيرد و ف��رد اطالعي از وضعيت آنه��ا و همچنين حق دخالت
درباره آنها را نخواهد داشت) يا برخي از اموال را واگذار كنند.
روش دوم شفافيت يا اقرار بدان معناس��ت كه فرد هنگامي كه در
موقعيت تعارض منافع قرار ميگيرد با اعالم آنكه نسبت به موضوع
مطرح شده منفعت دارد ،خود را از تصميمگيري يا اقدامات متناظر
با آن موضوع ممنوع يا محدود ميكند .در اين حالت فرد نميتواند
در موضوعي كه اقرار به تعارض منافع كرده اس��ت تصميمگيري
كند يا آنكه محدوديتي در تصميماتش ايجاد ميشود ،براي مثال
نماين��ده پارلماني كه خود در خصوص موض��وع مورد رأيگيري
منفعت داشته باشد ،مث ً
ال داراي سهام يكي از شركتهاي مرتبط
با موضوع مورد بحث در پارلمان باشد ،نميتواند در رأيگيري در
آن خصوص شركت كند يا بر اساس قواعد برخي از مجالس ،بايد
جلسه را ترك كند.
شفافيت و مشخص ش��دن وضعيت كارگزاران حاكميتي از لحاظ
منافع شخصي شامل اموال و داراييها و حتي وابستگيهاي حزبي
و روابط فردي ،الزمه ايجاد يك س��ازوكار مديريت تعارض منافع
كارآمد اس��ت اما كافي نيس��تند .به عبارتي ميت��وان گفت نظام
مديريت تعارض منافع بدون شفافيت همانند يك اتومبيل بدون
چراغ است كه هر چقدر هم قوي و كارآمد باشد ،اما به دليل آنكه
نميداند چه منافعي و به چه شكل از كارگزاران حاكميتي موجب
ايجاد تعارض منافع خواهد شد ،نميتواند به درستي كار كند و به
تبع ميتوان شاهد فسادهاي مختلفي در اين زمينه بود .عالوه بر
ايجاد كارآمدي در س��ازوكارهاي مديريت تعارض منافع ،صرف
اعالم منافع كارگ��زاران حاكميتي و اعالم آنها ب��ه مردم عالوه بر
اعتمادسازي ،موجب اصالح و تغيير رفتار كارگزاران خواهد شد .به
عبارتي ايجاد شفافيت ،نظامي خودكنترل در كارگزاران بهوجود
خواهد آورد كه احتمال ارتكاب فساد را كم خواهد كرد.
* عضو انديشكده شفافيت براي ايران

شفافيت


بهترينراهمديريتتعارضمنافع

اي��ن روزه��ا عبارت
يحيي
«تع��ارض مناف��ع» را
مرتب
زي��اد از رس��انهها و
مطبوعات ميش��نويم؛ فالن نماينده مجلس
در خص��وص واردات كاال تع��ارض مناف��ع
داشته اس��ت ،فالن مس��ئول به خاطر تعارض
منافع خ��ود تصميم ب��ه صدور مج��وز فالن
شركت گرفته اس��ت و ...اما تعارض منافع به
چه معناس��ت و چه ارتباطي با شفافيت دارد.
در اين مت��ن كوتاه ابتدا م��روري مختصر بر
مفهوم تعارض منافع خواهيم داشت و سپس
ارتباط آن را با ش��فافيت بي��ان خواهيم كرد.
همه ما در موقعيت تصميم ق��رار ميگيريم ،همه ما در
مواقعي الزاماً بايد از گزينههاي پيش رو ،تنها يك گزينه
را انتخاب كنيم .موضوع تعارض منافع ،انتخاب و تصميم
است .تعارض منافع موقعيتي است كه در آن يك فرد يا
سازمان ،هنگام تصميمگيري يا عمل در مورد چيزي يا
كسي ،بر سر دو راهي انتخاب بين نفع بجا (وظيفه اصلي
خود) و نفع نابجا (منافع شخصي ،قومي ،حزبي و )...قرار
بگيرد ،لذا تعارض منافع يك موقعيت تصميم است .در
آن موقعيت ،فرد بايد ميان انتخاب نفع عالي و نفع داني
الزاماً يكي را انتخاب و بر اساس يكي از آنها تصميمگيري
كند .تع��ارض منافع زمان��ي مهم خواهد ب��ود و ارزش
بررسي خواهد داش��ت كه بدانيم بسياري از فسادهايي
كه رخ ميدهند همگي از ي��ك موقعيت تعارض منافع
نشئت گرفتهاند ،البته قرار گرفتن در موقعيت تعارض

منافع فس��اد نيس��ت؛ چراكه تعارض مناف��ع از جنس
موقعيت و فس��اد از جنس ارتكاب يك فعل اس��ت .به
احتمال بس��يار زياد هر ف��رد در دوران خدمت خود در
موقعيت تعارض منافع قرار خواهد گرفت اما اين بدان
معنا نيست كه فرد مرتكب فساد شده يا حتي خطايي
از او رخ داده است .هر كس��ي فارغ از عقايد و مذهب و
تخصصش ممكن است در موقعيت تعارض منافع قرار
بگيرد .اهميت تعارض منافع زماني بيشتر ميشود كه
يك كارگزار دولت��ي كه وظيفه عمل كردن بر اس��اس
مصالح عمومي و منافع مردم را دارد ،در موقعيت تعارض
بين منافع ش��خصي خود و مصالح كش��ور و مردم قرار
بگيرد .انتخاب و تصميم فرد در اين حالت بسيار مهم و
ِ
موقعيت
اثرگذار خواهد بود .هرگونه خطايي كه در اين
تصميمگيري رخ دهد ،ممكن است باعث ايجاد فساد و
ناكارآمدي و به تبع ،نارضايتي و ع��دم اعتماد مردم به
حاكميت شود .بر اساس مقدمات ذكر شده ،براي حل
اين موضوع اصطالحاً موقعيتهاي تعارض منافع بايد
«مديريت» شود .مديريت موقعيتهاي تعارض منافع
بدان معناست كه بتوان با اقداماتي از انتخاب نفع داني يا
نفع شخصي به جاي نفع عالي يا منافع و مصالح عمومي،
جلوگيري كرد« .مديريت تعارض منافع» به مجموعه
اقداماتي گفته ميشود كه تالش دارد تا از انتخاب نفع
شخصي به جاي نفع عالي و عمومي جلوگيري كند .براي
اين مجموعه اقدامات ،راهبردهاي بسياري طراحي شده
اس��ت .اين راهبردها به دو صورت كلي تأثير بر تصميم
افراد براي انتخاب نفع برتر يا تأثير بر ساختارها و قواعد،
تقسيم ميش��وند .يكي از راههاي تأثير بر تصميم افراد

براي مديريت موقعيت تعارض منافع ،استفاده از راهبرد
«شفافيت» است .شفافيت كليديترين و الزاميترين
راهبرد ب��راي تمام��ي س��ازوكارهاي مديريت تعارض
منافع در كش��ورهاي مختلف جهان اس��ت .در تمامي
قوانين مصوب كش��ورهايي كه در خص��وص مديريت
تعارض منافع س��ازوكارهايي ايجاد كردهاند ،شفافيت،
اولين اقدام است .راهبرد شفافيت براي مديريت تعارض
منافع به شفافشدن هرگونه منافع كارگزاران حاكميتي
ميپردازد تا محملي براي نظارت عمومي بر كارگزاران
حاكميتي مهيا شود .پيش از آنكه منافع و وابستگيهاي
مالي و معنوي فرد ب��راي حاكميت و مردم مش��خص
نباشد ،به تبع مديريت آنها نيز نشدني خواهد بود.
راهبرد شفافيت در مديريت تعارض منافع به دو صورت
اجرا ميشود :افشا و اقرار .بر اس��اس قاعده افشا ،زماني
كه فرد تالش ميكند تا وارد س��ازمان دولتي شود ،در
آغاز فرآيند اس��تخدام ،او موظف اس��ت تمامي اموال و
داراييهاي خود ،همسر و فرزندان تحت تكفل خود را
براي حاكميت شفاف كند .متناسب با قوانين هر كشور،
پس از چند روز ،اين اطالعات در اختيار عموم نيز قرار
خواهد گرفت ،براي مثال در كانادا بعد از افشاي اموال
و داراييهاي فرد به كميس��يونر اخالق دولت ،مش��اور
اخالقي كه وظیفه بررس��ي تعارضات منافع و بررس��ي
ساالنه تغييرات در منافع تمامي كارگزاران حاكميتي
را بر عهده دارد ،سلسله جلساتي را براي تصميمگيري
در خصوص هر كدام از منافع فرد ترتيب خواهد داد .در
آن جلسات با مشورت مش��اور اخالقي دولت براي هر
كدام از منافع كه احتمال ميرود در تصميمگيريهاي
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گفتوگو با دكتر علياصغر كيا ،استاد تمام دانشگاه عالمه طباطبايي پيرامون نقش رسانه در شفافيت

فقدان شفافيت اعتبار رسانه را زيرسؤال ميبرد
صحت و دقت دو اصل اساس��ي و جدانش��دني در تهيه خبر و كار رس��انهاي هس��تند .اهميت
اين دو اصل تا جايي اس��ت كه همواره اس��اتيد حوزه رس��انه تأكيد دارند ،نبايد سرعت به عنوان
جزء جدانش��دني كار خبر و رس��انه موجب ش��ود تا صحت و دقت در اين كار فدا شود .صحت و
دقت در خبر و كار رسانهاي از آنجايي اهميت مييابد كه ش��فافيت در اطالعرساني را به ارمغان
ميآورند .ش��فافيت اگر در هر عرصهاي يك نياز باشد در حوزه كار رس��انه يك ضرورت است؛
چراكه رسانهها با اعتماد اجتماعي است كه اعتبار پيدا ميكنند و اگر رسانهاي شفافيت و صحت و
دقت را قرباني سرعت يا مصلحت كند اعتماد عمومي و در نتيجه اعتبارش را از دست ميدهد.
اكنون در عصر بحران اعتبار رس��انهها زندگي ميكنيم و موضعگيريهاي رس��انهاي و صحت و
دقت و شفافيت در اطالعرس��اني درباره وقايع متعدد موجب ميش��ود تا رسانهاي اعتبار كسب
كند يا اعتبارش را از دس��ت بدهد .امروز اگر ش��بكههاي اجتماعي و رس��انههاي غيررس��مي به
نقش رسانهها در بحث شفافيت چيست؟ به بيان ديگر
رسانهها چه چيزهايي را بايد پنهان كنند و به مردم
اطالعرساني نشود و چه چيزهايي بايد شفافسازي
شود و مردم در جريان آن قرار بگيرند؟
در علوم ارتباطات ،طبق دو اصل اوليهاي كه براي رس��انه تعريف
ميشود رسانهها بايد بتوانند با صحت و دقت همه اخبار و اطالعات
را به مردم بگويند اما گاهي اوقات رسانهها به اصل صحت و دقت
توجه نميكنند .اين مس��ئله موجب ميش��ود بعد شفافيت هم
مبهم بماند و م��ورد توجه قرار نگيرد .بنابراي��ن من فكر ميكنم
در كار اطالعرس��اني ،بايد اصل را بر شفافيت گذاشت و شفافيت
وظيفه رسانههاست .البته اين جدا از برخي مصلحتهايي است
كه رسانهها بايد در نظر بگيرند.
چرا اصل صحت و دقت و شفافيت در كار خبر و رسانه
اينقدر مهم است؟
ببينيد ،اگر شفافيت مطرح نباشد و رسانهها در كارشان به اصل
صحت و دقت توجه نكنند ،افكار عمومي قانع نميشود .در بسياري
از حوادث و وقايع ،مهمترين س��ؤالي كه براي مردم مطرح است
دوگانگيهايي اس��ت كه در اطالعرس��اني وجود دارد .اين باعث
ميشود تا افكار عمومي قانع نشوند .اين اصل اعتبار رسانه را هم

منبع خبر و اطالعات عامه مردم تبديل ش��دهاند بهواس��طه عملكرد ضعيف رسانههاي رسمي به
خصوص در بزنگاهها و حوادثي است كه مردم تشنه دانس��تن اطالعات درباره آنها هستند .وقتي
اين عطش عمومي جامعه به درس��تي برطرف نش��ود و رس��انهها نتوانند در انجام رسالت خود
يعني صحت و شفافيت در اطالعرساني به درستي عمل كنند ،اعتبارش��ان را از دست ميدهند و
اين مسئله با تزلزل جايگاه رسانه ميتواند در چالشهاي بعدي جامعه ضربههايجبرانناپذيري
را پديد آورد .يكي از بزنگاههايي كه رس��انهها نتوانس��تند در حوزه اطالعرس��اني درباره آن به
درستي عمل كنند ماجراي سقوط هواپيماي اوكرايني در دي ماه سال گذشته بود .به سراغ دكتر
علياصغر كيا اس��تاد تمام دانش��گاه عالمه طباطبايي و مدير گروه روزنامهن��گاري رفتيم و بحث
جايگاه ش��فافيت در رس��انه را با محور ماجراي س��قوط هواپيماي اوكرايني و بايدها و نبايدهاي
موضعگيري رسانهها در اين خصوص با وي پيش برديم .ماحصل اين گفتوگو پيش روي شماست.

زير سؤال ميبرد.
اين ش�فافيت در اطالعرس�اني تا كجا بايد
ادامه داشته باشد؛ آيا يك رسانه مجاز است
هر چيزي را به مردم بگويد يا در اين بين بايد
و نبايدها و مالحظاتي هم وجود دارد؟
مرز شفافيت در رسانه منافع ملي كشور است .اينكه ما
بايد شفافيت داشته باشيم و همه مسائل را همانطور كه
اتفاق افتاده ،به مردم اطالعرساني كنيم اصلي درست
اس��ت اما گاهي اوقات اين واقعيتها با منافع ملي در
تضاد است و يك رسانه عالوه بر اصل صحت و دقت بايد
منافع ملي را هم در نظر بگيرد.
اما از سوي ديگر ما در عصر ارتباطات زندگي ميكنيم
و انواع و اقسام ش��بكههاي اجتماعي و وسايل ارتباط
جمعي شرايطي را ايجاد كرده است كه اگر رسانههاي
رس��مي هم واقعيت را به مردم نگويند و شفافيت الزم
را در حوزه اطالعرس��اني نداشته باش��ند ،با عنايت به
اين ابزارهاي اطالعرس��اني ،مردم خودشان همه چيز
را ميفهمند .بنابراين در حوزه اطالعرس��اني و رسانه
بايد به اين نكته هم دقت بيش��تري كرد و با عنايت به
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اين مسئله بحث اطالعرساني شفافيت و آگاهي دادن
به مردم را در نظر گرفت .به بيان ديگر شفافيت را اين
گونه در نظر بگيريم كه حداقل واقعيتهاي موجود را به
مردم اطالعرساني كنيم.
اجازه بدهيد مصداقي سؤال كنم .در حادثه
سقوط هواپيماي اوكرايني ،مباحث مختلفي
پيرام�ون داليل دير رس�انهاي ش�دن اين
ماجرا مطرح ش�د .آيا اين ماج�را مصداقي
از مصلحت ملي بود يا ميش�د در اينجا هم
ش�فافيت به خ�رج داد و به گون�هاي ديگر
رفتار كرد؟
اين جا ميش��د تا حدودي پيش��گيري كرد تا چنين
وضعيتي پيش نيايد اما از سوي ديگر باالخره ما تهديد
شده بوديم در شرايط بحراني و جنگي قرار گرفته بوديم.
منطقيتر اين بود كه اگر بناس��ت اقدام پيش��گيرانه و
محافظتي انجام ش��ود پروازه��اي آن روز و پروازهاي
 ۲۴س��ال قبل از آن را لغو كنن��د و اي��ن حادثه قابل
پيشگيري بود .اگر بنا بود عمليات نظامي انجام شود و
پدافندها فعال شده بودند و ما در حالت آمادگي جنگي

قرار داش��تيم .ش��رايط عادي نبود و در حالت بحراني
قرار داش��تيم اما الزم بود تا يک س��ري از واقعيتها را
پيش��گيري كنيم .در هر حال اين اتفاق نيفتاد و بعد از
آن هم اطالعرساني مناسبي صورت نگرفت .اما اينكه
شما بخواهيد به افكار عمومي  ۴۸س��اعت يا بيشتر از
آن جواب قانعكنن��دهاي ندهيد ،موجب ميش��ود تا
شبكههاي بيگانه در اين زمينه مانور بدهند و ابتكار عمل
را به دست بگيرند .به همين خاطر هم در اين زماني كه
بين حادثه و اع�لام علت آن فاصله افتاد ،ش��بكههاي
بيگانه و كارشناسان بينالملل به خصوص شبكههاي
فارسيزبان ،با گرفتن ويديوها و فيلمهايي كه مخاطبين
براي آنها فرستاده بودند يا نظرخواهي از كارشناسان،
س��عي كردند افكار عمومي را هم در جامعه ما و هم در
جهان بر اس��اس منويات خودش��ان مديريت كنند .از
سوي ديگر در اين شبكهها ويديوهايي به نمايش درآمد
كه ماهوارهها فيلمبرداري كرده و براي اين ش��بكهها
فرس��تاده بودند .اين نكتهاي اس��ت كه ب��ه آن توجه
نكرديم .در حال حاضر ما در دنيايي زندگي ميكنيم كه
با پيشرفت تكنولوژي هيچ چيز پنهان نميماند و بايد
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اصل شفافيت را با توجه به واقعيتهاي موجود و تكنولوژيهاي
امروز دنيا تعبير كنيم .بنابراين گاهي اوقات ممكن است همه چيز
را كتمان كنيم اما در نهايت اطالعات مهمي از طريق ماهوارهها
پيدا شود و اين مسئله افكار عمومي را در برابر يك دوگانگي قرار
ميدهد .در ماجراي سقوط هواپيما هم شايد دليل اطالعرساني
نكردن در همان دقايق اوليه اين ب��ود كه تصور ميكردند ممكن
است اين ماجرا موجب تضعيف روحيه مردم ش��ود و با توجه به
شرايط بحراني و جنگي تصور شد كه سرپوش موقت گذاشتن در
اين ماجرا ميتواند مشكل را حل كند اما چنين رفتارهايي ميتواند
مشكل را بدتر كرده و موجب بروز بياعتمادي شود.
در اينجا بايد چگونه رفتار ميش�د؟ ش�ما به عنوان
يك اس�تاد عل�وم ارتباط�ات و روزنامهن�گاري چه
استراتژيای را براي اطالعرساني درباره اين حادثه
يا حوادثي از اين دست پيشنهاد ميدهيد؟
حادثه س��قوط هواپيما در كش��ورهاي مختلف اتفاق افتاده و در
هيچ جاي دنيا مرس��وم نيس��ت كه در روز اول اطالعات كاملي
درباره داليل سقوط هواپيما از رسانهها به مردم داده شود .معموالً
مسئوالن در اين باره مصاحبه مطبوعاتي نميكنند و بيان علت
حادثه و جزئيات آن را به زمان پيدا شدن جعبه سياه و تحقيقات
درباره آن موكول ميكنند .در اين حادثه در ايران اما اشتباهات

زيادي اتفاق افت��اد .اينكه رئيس س��ازمان هواپيمايي
كشور به س��رعت مصاحبه مطبوعاتي بگذارد و كام ً
ال
ماجرا را انكار كند باعث ايجاد دوگانگي در اطالعرساني
شد و چنين رفتارهايي ميتواند به اعتماد مردم آسيب
بزند .در همين حادثه هواپيما ميش��د در همان ابتدا
يك موضعگيري مش��خص داش��ت ،به اين مفهوم كه
در حال بررس��ي حادثه هس��تيم .الزم نبود همان روز
اول مقصر اصلي حادثه معرفي ش��ود و ميتوانستيم با
استفاده از اطالعرساني قطرهچكاني ماجرا را مديريت
كنيم .در اينجا ميشد يك موضع بيطرفانه اتخاذ كرد
و و موضعگيري قاطعانه درباره علت حادثه بزرگترين
اشتباهي بود كه در اطالعرساني درباره ماجراي سقوط
هواپيماي اوكرايني اتفاق افتاد .اين حادثه موجب شد تا
رسانههاي غربي از اين خأل اطالعرساني استفاده كرده و
بحث دوگانگي دولت و حكومت را مطرح كنند.
رفت�ار غيرحرفهاي رس�انهها ي�ا دولت در
اطالعرساني درباره حوادث مهم که يكي از
مصاديق آن همين ماجراي سقوط هواپيماي
اوكرايني ب�ود چه تبع�ات اجتماعي در پي
خواهد داشت؟
اين رفتارها باعث بياعتمادي مردم ميشود و موجب
ميشود تا آنها به شبكههاي مجازي بيشتر از شبكههاي
رسمي اعتماد داشته باشند .در چنين شرايطي مردم
احس��اس ميكنند رس��انههاي رس��مي به آنها دروغ
ميگويند و آنها را سر كار گذاشتهاند .همچنين چنين
رفتارهايي عواقب بعدي به دنبال دارد و در آينده تبعات
اجتماعي زيادي از خود برجاي ميگذارد.
ارزيابي ش�ما از عملكرد رس�انهها در اين
حادثه چيس�ت؟ اصوالً در چنين اتفاقاتي
رس�انهها چگون�ه بايد نق�ش خ�ود را ايفا
كنند؟
رسانهها بايد خبرگيري و اطالعاتجويي و اطالعيابي
داشته باشد .اگر اين فرآيند اطالعجويي و اطالعاتيابي
به خوبي انجام نش��ود ،منجر به ش��كلگيري سانسور
خبري ميشود .در مورد هواپيماي اوكرايني هم چون
بحث نظامي و امنيتي در ميان نبود رسانهها موفق عمل
نكردند .به همين خاطر در ساعتهاي اوليه حادثه اعالم
شد هواپيما نقص فني داشته و خود سفارت اوكراين هم

اين موضوع را تأييد كرد .رسانههاي داخلي هم بر اين
موضوع صحه گذاش��تند اما رسانههاي خارجي معتقد
بودند كه انفجار رخ داده و اي��ن دوگانگي هر قدر جلو
رفتيم بيشتر ش��د و در نهايت هم ثابت شد حرفهاي
رسانههاي داخلي اعتباري نداشته؛ چراكه منابعشان
منابع دس��ت اول نبوده و البته منابع هم معتقدند كه
مطلع بودند و در جريان ماجرا قرار نداشتند و همانطور
كه ديديد رئيسجمهور گفت «من تازه جمعه فهميدم»!
به همين خاطر به دليل پراكندگي منابع اطالعاتي اين
اتفاق رخ داد .موارد مشابه اين حادثه براي كشورهاي
ديگر هم اتفاق افتاده اس��ت .به ط��ور نمونه هواپيماي
اوكرايني كه از طرف روسيه مورد اصابت قرار گرفت اما
اعالم شد كه نيروهاي جداييطلب اين كار را كردند و
موضوع را گردن گروههاي ديگر انداختند و سعي كردند
خيلي خودشان را زير سؤال نبرند.
يعني مصاديق ديگري در جهان از اين حادثه
داشتيم؟
بله ،داش��تيم ولي اين گونه اطالعرس��اني نشده است.
ما دچار پراكندگ��ي در منبع و اطالعرس��اني بوديم و
اظهارنظرها يكس��ان نبود .ما نبايد براي رد كردن اين
حادثه حكم قطع��ي ميداديم .اگر اينگونه نميش��د
مخاطب خودش ميفهمي��د .وقتي حكم قطعي داديم
يعني نميخواس��تيم اصل ماجرا را قبول كنيم و وقتي
با تأخير چند روزه اشتباه صورت گرفته را اعالم كرديم
باعث شد تا همه دچار بهتزدگي شوند .سانحه هوايي
در تمام دنيا حداقل سال يكي دو بار اتفاق ميافتد اما
اشتباهي كه در پوشش خبري اين حادثه رخ داد باعث
شد تا در زمان خودش خبر اول بسياري از رسانههاي
غربي همچون بيبيسي ،سيانان و رسانههاي ديگر
تبديل شود .به بيان ديگر با پوشش خبري نامناسب اين
حادثه و فقدان شفافيت تمام دنيا را روي آن حساس و
متمركز كرد.
حادثه هواپيماي اوكرايني و عدم شفافيت
در اطالعرس�اني درباره اي�ن حادثه باعث
شد اعتماد به رس�انههاي رسمي كشور كم
شده و مردم به دنبال رسانههاي جايگزين
در شبكههاي اجتماعي يا رسانههاي غربي
برون�د .در چنين م�واردي چگونه ميتوان
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اعتماد را دوباره به جامعه بازگرداند و جايگاه
رسانه را به جايگاه اصلي خودش رساند؟
ما در جامعه و روزگاري زندگ��ي ميكنيم كه مردم به
تكنولوژي و وسايل ارتباط جمعي دسترسي دارند .اگر
به  30 ،20سال گذشته بازگرديم ،چون دسترسيهاي
امروز به دانش و تكنولوژي وجود نداشت ،شايد ميشد
اشتباهات اينچنيني را با محدوديت خبري پنهان كرد
و كاري كرد تا مردم متوجه نش��وند اما در جامعه امروز
نميشود .در چنين مواردي الزم است ما سياستهاي
خبريمان را به درستي تعيين كنيم .قطعاً پنهانكاري و
عدم شفافيت نميتواند در چنين شرايطي كارساز باشد؛
چراكه واقعيت باالخره آشكار ميش��ود .تكنولوژيها
سياستهاي ما را تغيير دادهاند و بايد اين را بپذيريم.
براي بازگشت اعتماد به رسانهها هم بايد از تجربيات
اينچنيني عبرت بگيريم .تجربه نشان ميدهد اگر
ما برنامه مدون و مشخصي داشته باشيم ،ميتوانيم
در برابر اين تهديدها تصميمات درستي بگيريم .در
اين مورد هم احتمال داشت دشمن به ما حمله كند
و تمام زيرساختها و فرودگاههاي ما را مورد اصابت
قرار دهد و الزم بود پدافند هوايي ما فعال باش��د و تا
حد ممكن به طور خودكار هر شیئي را كه ببيند بزند
اما بايد جنبههاي پيش��گيرانه را رعايت ميكرديم.
براي اجراي اين عمليات يا عملياتهاي اينچنيني،
بايد هماهنگي بيش��تري بين دستگاههاي نظامي و
ساير دستگاهها وجود داشته باش��د .براي بازگشت
اعتماد مردم به رس��انهها هم الزم اس��ت رس��انهها
عملكرد درستي داشته باشند و ش��فافيت را با اصل
صحت و دقت سرلوحه كار خود قرار دهند .ميتوان
با اقدامات متقابل روشنگري ايجاد كرد .البته اين كار
سختي است و مقداري زمان ميبرد اما الزم است از
گذش��تهمان درس بگيريم اگر اين اتف��اق نيفتد و از
تجربيات گذش��ته درس نگيريم ممكن است باز هم
چنين اشتباهاتي را تكرار كنيم.
اما يك اشتباه رسانهاي همچون همين ماجرا موجب شد
تا دوگانگيهاي فراواني در جامعه ايجاد شود .رسانههاي
خارجي هم به اي��ن دوگانگي و بياعتم��ادي مردم به
رسانههاي داخلي دامن ميزنند ،در حالي كه اين ماجرا
قابل پيشبيني و قابل پيشگيري بود.
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گفتوگو با مهندس عباس عبدي پيرامون نقش شبكههاي اجتماعي در شفافيت

شبكههاياجتماعي  بايدمكملرسانههايرسميباشند،نهبيشتر
شفافسازي غيررسمي در بستر شبكههاي اجتماعي
نكشد .اما اگر رسانههاي رسمي به هر دليلي نتوانند
شفافيت و موضوعات مرتبط با آن را دنبال كنند ،مثل
وضع جامعه ما ،در اين صورت ش��بكههاي اجتماعي
ميتوانند از دو حيث توليد مطلب و خبر و نيز انتشار
آن به ش��فافيت ياري رس��انند .البته توليد كمابيش
از گذش��ته بوده است .مردم هميش��ه اطالعاتي را از
وضعيت جامعه داش��تهاند ،اما امكان و ابزار انتش��ار
آنها وجود نداشته اس��ت .حال اما با وجود شبكههاي
اجتماعي اين امكان مهيا شده كه مردم اطالعاتي را
كه به دست ميآورند ،عمومي كنند .خب همانطور
كه عرض كردم اين در عي��ن حال ميتواند در غياب
نقشآفريني رس��انههاي رس��مي ب��ه جامعه كمك
كند ،تبعات منفي هم دارد .عل��ت اصلي اين تبعات
هم به عملكرد رس��انههاي رس��مي و ناتواني آنها در
شفافسازي باز ميگردد.
همانطور كه ميدانيد دسترس�ي آزاد به
اطالعات صرف ًا ب�ه ش�فافيت نميانجامد
و شايد بيش�تر از آن ،امكان بهرهبرداري
از اطالعات ش�فاف ش�ده ،حائ�ز اهميت
باش�د .براي مث�ال در ح�ال حاضر حجم
انبوه�ي از قراردادهاي ش�هرداري روي
سايتي مش�خص بارگذاري ميش�ود ،اما
مردم چ�ه اس�تفادهاي از اي�ن اطالعات
ميتوانند كنند؟ يا ف�رض بفرماييد فايلي
۲۰۰صفحهاي و با حجم بسياري از دادههاي
تو در تو منتشر ميشود كه كمتر كسي جز
متخصصين امر از آن س�ر در ميآورند .به
نظر شما ش�بكههاي اجتماعي ميتوانند

ماجراي نجوميها را شايد بتوان اولين قدرتنمايي
ش��بكههاي اجتماعي در ايران ديد .شبكهها چندان با
سرعت و قدرت كار را جلو ميبردند كه رسانههاي
رسمي به گرد پايشان هم نميرس��يدند .آن ماجرا
ن��گاه خيليها را به ش��بكههاي اجتماع��ي تغيير داد و
چرت آنها كه در خ��واب ناز اين ش��بكهها را محفلي
براي لطيفهخواني ميديدند ،پراند و به آنها فهماند
اين شبكهها نه «فضاي مجازي» كه خود بخشي بزرگ
از حقيقت ًا كه حاال قدرتشان از رسانههاي رسمي نيز
بيشتر شده اس��ت .مهندس عباس عبدي اما معتقد
اس��ت بايد از اين روند كه حاصل ضعف رسانههاي
رس��مي اس��ت ،جلوگيري ك��رد .او ميگوي��د بايد
تمركزمان را بر كارآمدس��ازي رسانههاي رسمي
بگذاريم و از شبكههاي اجتماعي تنها به عنوان مكمل
بهره گيريم .در ادامه مش��روح گفتوگوي ما با اين
پژوهشگر اجتماعي را در باب نقش شبكههاي اجتماعي
در ش��فافيت و آس��يبهاي اين مس��ير ،ميخوانيد.
جناب عب�دي! به نظر ش�ما ش�بكههاي اجتماعي
چگونه و در چه ابعادي ميتوانند به شفافيت كمك
كند؟
عملكرد شبكههاي اجتماعي در نيل به شفافيت ميتواند مثبت
يا منفي باشد و اين بستگي دارد كه در چه فضاي رسانهاي فعال
هس��تند و از چه جنبهاي به آنها نگاه ميكنيم .در اصل از آنجا
كه در شبكههاي اجتماعي مسئوليتپذيري كافي وجود ندارد
و افراد اين امكان را دارند كه بدون آنكه كس��ي مانع آنها شود
مطالبي دروغ يا اشتباه بنويسند ،بايد تالش كنيم تا جايي كه
ميشود جامعهاي باز ،ضابطهمند و قانونمند داشته باشيم كه
در آن رسانههاي رسمي شفافس��ازي را دنبال كنند و كار به
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ما را در اي�ن مرحله كمك كنن�د تا ضمن
تسهيل دسترس�ي به اطالعات ،موجبات
بهرهب�رداري از دادههاي ش�فاف ش�ده و
شكلگيري مطالبهگري را فراهم آورند؟
از يك جهت اين ايراد پذيرفتني نيس��ت .قرار نيست
كه همه مردم از همه اطالعات منتشر شده ،استفاده
كنند .گاهي همين كه چهار نفر كارشناس بتوانند به
اطالعات موجود مراجعه كنند ،كافي است .در بيشتر
موارد وظيفه كارشناسان اس��ت كه اطالعات منتشر
ش��ده را به زبان عامه ترجمه و براي ش��كل دادن به
مطالبات مردمي منتشر كنند .مث ً
ال ببينيد در كانادا تا
جايي كه من شنيدم و ميدانم ،اسامي تمامي كساني
كه حقوقشان بيشتر از  ۱۰۰هزار دالر در سال است
در سايتي منتشر ميشود؛ حاال شايد كسي هم هر روز
مراجعه نكند اما اگر زماني ،كسي هم خواست مراجعه
كند ،اين ليست راحت در دسترس او است و ميتواند
به آن مراجعه و ببيند چه كسي چه درآمدي دارد .در
نتيجه ش��فافيت به اين معنا نيست كه اگر اطالعاتي
هم ش��فاف ميش��ود ،همه آن را مطالعه و اس��تفاده
كنند .شفافيت به معناي اين است كه در صورت نياز
به هر گونه اطالعات ،در دسترس باشد و بتوان از آن
استفاده كرد .البته متأس��فانه همين ميزاني كه شما
هم ميفرماييد در كشور ما دسترسي آزاد به اطالعات
وجود ندارد .اجازه بدهيد مثالي براي شما بزنم؛ اآلن در
كشور ما طالق و آسيبهاي اجتماعي مسئله حساسي
شده است اما به جاي اينكه آمارهاي آن براي مطالعه
و كار كارشناسي در اختيار انديشمندان اجتماعي و
رسانهها قرار گيرد ،گزارشهاي ماهانه طالق جزيي
مخفي ش��ده و اطالعات آن منتش��ر نميش��ود يا به

سازمان پزشكي قانوني كه مراجعه ميكنيد ،آيكون
مربوط به خودكش��ي آن كار نميكن��د و اطالعاتش
وجود ندارد! اينها موارد خيلي س��ادهاي اس��ت كه
پنهان ميماند در حالي كه قب ً
ال منتشر ميشد ،حاال ما
چه توقعي داريم كه قراردادها و دريافتيهاي كالنتر
و حساستر منتشر شود؟ اما اگر فرض كنيم اطالعات
شفاف و دسترس��ي آزاد به آنها فراهم ش��ود ،در اين
صورت از جهتي ديگر ايراد شما به نظر درست ميآيد.
فرض كنيم در اطالعات منتش��ر ش��ده ،كارشناسان
ش��ش ايراد يا تخلف پيدا كردند؛ خب حاال قرار است
چه اتفاقي بيفت��د؟ بعد از ش��فافيت اطالعات ،طرح
چنين پرسشي كليدي اس��ت .ما بايد فضايي داشته
باشيم كه اگر مش��خص شد شخصي س��وء استفاده
و تخلف كرده ،خودش مجبور باش��د اس��تعفا كند يا
دستگاه قضايي با آن برخورد كند اما خب اين اتفاق در
اينجا نميافتد .نكته مهم اين است كه به موضوع صفر
و يك نگاه نكنيم .در كل بايد كوشش كنيم همه اينها
با هم انجام و منتشر شود .اين خودش جلوي بسياري
از فسادها را خواهد گرفت.
آيا ميت�وان در صورت ش�فافيت دادهها،
ش�بكههاي اجتماع�ي را بس�تري ب�راي
افزايش ميزان مشاركت مردم در حكمراني
ديد؟ الزامات آن چيست؟
براي پاس��خ به اين پرس��ش بايد به اهميت و ويژگي
ش��بكههاي اجتماعي توجه كرد .شايد ويژگي اصلي
اين شبكهها دسترسي همگاني و آسان و فضاي باز آن
براي گفتوگوي راحت و بدون محدوديت است؛ وقتي
چنين شبكهاي وجود دارد طبعاً ميتوان از وجود آن
جهت مشاركت مردمي در امر شفافيت استفاده كرد.
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آيا نقش مردم در ش�بكههاي اجتماعي تنها
به مطالبه ش�فافيت محدود ميش�ود يا خير
ميتوانند با اين ش�بكهها در ش�فاف ش�دن
اطالعات (مثل ماج�راي نجوميها) نيز نقش
آفريني كنند.
ش��بكههاي اجتماعي ،يك رسانه هس��تند و از همينرو
ميتوانند تمامي كاركردهاي رس��انهاي را داشته باشند.
ويژگي مهم اين ش��بكهها اين است كه هيچ محدوديتي
براي كاركرد آنها وجود ندارد و س��رعت ب��اال و فراگيري
بسيار زيادي دارند .دسترسي به آنها همگاني است و افراد
بس��يار زيادي ميتوانند در آنها مش��اركت كنند و حرف
بزنند .اينها همه نكات مثبتي است كه ميتواند به نقش
آفريني اجتماعي و سياسي اين شبكهها بينجامد .مث ً
ال در
همان ماجراي نجومي بگيران چه امالك و چه حقوقها،
خيلي راحت هر كس هر جزئياتي كه از مس��ئله داشت،
منتشر ميكرد .فقط مسئلهاي كه وجود دارد اين است كه
نبايد بسنده به شبكههاي اجتماعي كرد و از رسانههاي
رسمي غافل شد .رسانههاي رسمي قوي ،اهميتشان به
مراتب بيشتر است.
چرا؟
چون حرفهايتر ميتوانند كار كنند و مسئوالنهتر حرف
بزنند و حل مسائل به اين وجوه اطالعرساني نياز دارد.
فضاي ش�بكههاي اجتماعي عمدت� ًا فضايي
هيجاني و شايعهپذير است .به نظر شما با اين
ويژگي ،شبكههاي اجتماعي فضاي مناسبي
براي شفافيت طلبي است يا بهخاطر آسيبها
و جنس آن بهتر اس�ت اي�ن مطالب�ه به نوع
ديگري دنبال شود؟
همانطور كه گفتم شبكههاي اجتماعي وقتي خوب عمل

ميكنند يا حداقل اثرات منفي آنها كم و اثرات مثبتشان
بيش��تر ميش��ود كه در واقع بتوانند مكمل رس��انههاي
رسمي باشند .در شبكههاي اجتماعي چون راست و دروغ
زياد است و عموم مردم هم توان تفكيك آنها را ندارند در
نتيجه مردم به تدريج ياد ميگيرند كه هر خبري را باور
نكنند و نهايتاً دوست دارند كه خبرها را از منابع رسمي
دريافت كنند .ولي فرض كنوني ما اين است كه رسانههاي
رسمي در ايران اين وظيفه را انجام نميدهند و اگر اين كار
را انجام دهند ،هزينه سنگيني برايشان به وجود ميآيد؛
از س��ويي نبايد جلوي ش��بكههاي اجتماعي را گرفت و
بايد دنبال اين بود كه رسانههاي رسمي ما در جاي خود
بنشينند و كارايي خودشان را پيدا كنند.
گاهي ميبينيم ش�بكههاي اجتماعي به جاي
كمك به شفافيت اتفاق ًا به عنوان مانعي براي
ش�فافيت جلوه ميكنن�د و بح�ث را بهجاي
شفافيت به افشاگري ميكشانند .به نظر شما
چطور ميتوان از اين آسيب جلوگيري كرد؟
افشاگري هم نوعي از شفافيت است ،البته از نوع جنجالي
آن است .اين مسئله به عبارتي حاصل رسانههاي مدرن
است و نميش��ود جلوي آن را گرفت و به نظر من ايرادي
هم ندارد .باز هم تأكيد ميكنم اگر رس��انههاي رس��مي
قدرتمندتر باش��ند ،رس��انههاي اجتماع��ي نميتوانند
جانشين آنها ش��وند .بله من منكر اين نميشوم كه اين
ش��بكهها عوارضي هم دارند اما خب ب��راي چهار تا آدم
بينماز ك��ه در مس��جد را نميبندند! نميش��ود بگوييم
چون چهارتا ايراد و اشكال دارند بايد با آنها برخورد كرد.
رسانههاي اجتماعي كاركردهاي خوب و مثبتي دارند كه
ما بايد آنها را تقويت و برجسته كنيم و از اين ظرفيت در
كنار رسانههاي رسمي براي نيل به امور مهمي همچون

شفافيت بهره گيريم.
از نظ�ر ش�ما م�رز ش�فافيت در ش�بكههاي
اجتماعي چيست؟ حريم خصوصي افراد چه
نسبتي با اين ش�فافيت دارد؟ آيا هر كاربري
ميتواند با در دس�ت داش�تن موبايل به خود
اجازه دهد هر چيزي را به اسم شفافيت ضبط
و منعكس كند؟
طبيعتاً اينكه هر كس��ي به اس��م ش��فافيت هر حرفي را
بزند و منعكس كند ،اش��تباه اس��ت .اما اين را من نبايد
تشخيص بدهم ،قانون بايد مشخص كند .من فكر ميكنم
اگر رسانههاي رس��مي با قوت ظاهر ش��وند و مميزي و
محافظهكاري را كنار بگذارند ،بعيد اس��ت مردم بيش از
ضرورت به رسانههاي اجتماعي رو بياورند .آن حدي هم
كه وجود خواهد داش��ت ،خيلي مهم نيست؛ نهايتاً همه
ميپذيرند كه اين شبكهها بايد قانونمند شوند و آن وقت
اگر كسي حرف بيربطي زد همه قبول دارند كه قانون بايد
گريبان او را بگيرد .اما االن هيچ كدام از اين كارها اتفاق
نميافتد و من فكر ميكنم دليل اصلياش اين است كه
رسانههاي رسمي ما دچار مميزي و در نتيجه ضعف جدي
هستند .راديو و تلويزيون ما نميتواند با اين وضعيت نقش
مؤثري را در اطالعرساني و ش��فافيت ايفا كند .بنابراين
به نظر ميرس��د كه به جاي تمركز بر اصالح شبكههاي
اجتماعي بايد پيگير كارآمد س��اختن رسانههاي رسمي
باش��يم .هر چه با ش��بكههاي اجتماعي مواجهه صورت
گيرد ،رفتار آنها بدتر و مخربتر خواهد بود .تنها راه اين
است كه رسانههاي رسمي تقويت و كارآمد شوند.
يك�ي از مصاديق ش�فافيتطلبي م�ردم در
ش�بكههاي اجتماعي ماجراي نجوميها بود؛
اگر بخواهي�م با نگاه�ي آسيبشناس�انه به
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آن ماجرا بنگريم چ�ه انتقاداتي ب�ه آن وارد
بود كه موجب ش�د كار به تسويه حسابهاي
جناحي و افشاگري بينجامد و هدف اصلي كه
عدالتخواهي بود به حاشيه رود.
ببينيد حاال بايد از مس��ئله نجوميها ،چه حقوقها و چه
امالك ،باالتر آمد .دهها بار بيان شد كه در همه ادارات و
سازمانها دريافتيهاي افراد شفاف و روشن باشد .دقت
كنيد گفتم دريافتي ن��ه حقوق .ميدانيم ك��ه در ايران
حقوق اهميتي ندارد ،مهم دريافتي ماهانه اس��ت .گفته
ش��د دريافتي افراد را منعكس كنيد تا همه چيز ش��فاف
باشد و كسي نتواند براي خودش حقوق  40يا  50ميليوني
بنويسد ،ولي هنوز هم زير بار نرفتهاند كه دريافتيها بايد
شفاف شود .درباره امالك هم همين بود .دهها بار فعالين
رسانهاي و اجتماعي گفتند شفاف كنيد كه چه ملكي ،از
كدام سازمان ،با چه ضوابط و قوانيني ،به چه كساني داده
ميش��ود و در آخر هم رس��ماً اعالم كنيد كه چه كساني
واجد اين شرايط بودهاند و ملك گرفتهاند .من معتقدم در
اين گونه مسائل واقعاً بايد از شفافيت دفاع كرد و مسئله
را جناح��ي نديد .بايد دريافتيها ش��فاف باش��د و مردم
بدانند هر كس��ي چقدر ميگيرد و چقدر از آن را ماليات
ميدهد يا نميده��د .اگر اينطوري بود ديگر مس��ئلهاي
باقي نميماند و فساد هم ايجاد نميشود؛ بنابراين نبايد
جناحي به افش��اگري نگاه كرد؛ اگر جناحي باشد ،ديگر
مسئله ش��فافيت گم ميش��ود و هر كس ميخواهد مچ
جريان رقيبش را بگيرد .البته شايد اينگونه شفافسازي
هم ايرادي نداشته باشد؛ مهم اين است كه به هر حال در
مورد شفافيت به نتيجه برس��يم و اجازه ندهيم كه از اين
قبيل سوء استفادهها در پشت پرده رخ دهد و مردم از آن
بياطالع باشند.
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«قرارگاه ملي مبارزه با فس��اد ي��ك مجموعه
مردمي است ،يك  NGOكه سه س��ال از فعاليت
آن ميگذرد و تالش ميكند جبهه مردمي مبارزه
با فس��اد را س��امان دهد ،چون اعتق��اد داريم اگر
آحاد مردم و مسئوالن دست به دست هم دهند
ميتوانند مب��ارزه ج��دي را در اين زمينه ش��كل
داده و به تبع آن فس��اد را كاه��ش دهند .تجربه
كش��ورهاي ديگ��ر هم نش��ان ميدهد ك��ه بروز
فس��اد را به راحتي نميتوان كاه��ش داد و به يك
مش��اركت فعال در س��طح عامه م��ردم ،نخبگان،
دانش��گاهيان ،حوزويان ،اصحاب رس��انه ،مجلس،
دول��ت و نيروهاي مس��لح ني��از داري��م ،البته هر
مدي��ري ميتوان��د در مجموع��ه مديريتي خود
زيرساختهاي ش��فافيت را فعال س��ازد ،جوانان
نيز ميتوانند جريان هوشمند اجتماعي مستمري
براي مبارزه با فساد شكل دهند ».اين عبارتها را
داوود گودرزي ،دبير قرارگاه ملي مبارزه با فساد
ميگويد .او و دوس��تان باانگيزهاش اين س��ازمان
غيردولتي را شكل دادهاند و اميدوارند گوشهاي
از جريان ايجاد شفافيت و مبارزه با فساد را كه از
جديترين مطالبات رهبري است مديريت كنند و
به سرانجام برسانند .اين گفتوگو بيشتر معطوف
به تجربه زيس��تي اين مدير ج��وان در مواجهه با
حلقههاي تاريكي اس��ت كه در فقدان ش��فافيت و
مؤلفههاي ديگر گلوگاههاي فساد را شكل ميدهد.

گفتوگو با داوود گودرزي ،دبير قرارگاه ملي مبارزه با مفاسد اقتصادي

سامانههاي شفافيت دركنار نظارتهاي
مردمي و همگانيكارآمد است
جريان واردات اين كاال چگونه است ،از طرف ديگر
منش��أ پولهايي كه در تبادالت مالي و بانكي قرار
ميگيرد كجاس��ت؟ آيا خلق پول ص��ورت گرفته
اس��ت؟ و به دنبال آن جريانهاي مربوط به چك و
سفته و نظاير آن مهم هستند .همچنين بايد متوجه
باشيم چه كساني در كشور خدمات توليد ميكنند
و ارائه اين خدمات به چه صورتي است؟ سخن اين
است كه اگر ما بتوانيم اين سه جريان را شفاف كنيم،
بخشي از مفاسد موجود حل خواهد شد.
اين شفافيت قرار است براي چه كسي يا
كساني ايجاد شود؟
اجراي شفافيت ش��امل دو بخش «حاكميت براي
حاكميت» و «حاكميت براي مردم» اس��ت .بخش
اول مربوط به حاكميت و در اصل نهادهاي نظارتي
مانند وزارت اطالعات ،س��ازمان اطالعات س��پاه،
س��ازمان بازرس��ي و ...اس��ت كه بايد با دسترسي
ش��فاف به اطالعات نهادهایی چون بانك ،بيمه و...
نظارت درستي انجام دهند و تصميمات مقتضي را
اخذ كنند .به عبارت ديگر شفافيت حاكميت براي
حاكميت به اين معناست كه دستگاههاي نظارتي
بدانند فالن دستگاه يا فالن تاجر در عرصه اقتصاد
رفتار قانوني داشته است؟ آيا كسي كه وام ميلياردي
درخواست داده درخواس��ت او اعتبارسنجي شده
اس��ت؟ حاكميت بايد بداند آيا اين فرد صالحيت
تجارت را دارد ي��ا نه ،اص ً
ال اين فرد س��ابقه تجارت
دارد؟ اين جا جايز نيس��ت كه فيالمثل همه مردم
در جريان اين بررس��يها قرار بگيرند ،اما امور براي
حاكميت روش��ن و ش��فاف باش��د .طبيعي است

وقتي از ش�فافيت در رويكرده�اي كالن جامعه
سخن ميگوييم به ويژه وقتي ارتباط شفافيت با
ظهور فس�اد در اليههاي اقتصادي و اجتماعي را
بررسي ميكنيم چه نكاتي برجسته ميشود؟
ترديدي نيس��ت ش��فافيت يك��ي از مهمتري��ن روشها يا
راهبردهايي اس��ت كه مقوله فس��اد به واس��طه آن كاهش
مييابد ،به اي��ن معنا که اگ��ر در فالن س��ازمان ،همچنان
بسترهاي زمينخواري يا قاچاق كاال برقرار است يا امضاهاي
طاليي و رانتخ��واري رواج دارد به خاطر اين اس��ت كه ما
در آنجا به شفافيت نرس��يدهايم ،البته شفافيت همه راهحل
نيست و اگر ما حتي بسترهاي منجر به شفافيت را به وجود
آوريم ،باز در عرصه تجارت ،اقتصاد و س��اختارهاي اداري ما
بايد يكسري تمهيداتي صورت بگيرد كه در نهايت مكمل آن
شفافيت باشد و به نتايج مطلوبي كه انتظار داريم ختم شود،
پس شفافيت بسيار عامل تعيينكننده و مهمي است ،اما همه
راهحل نيست ،البته خود واژه شفافيت هم تعاريف مختلفي
دارد ،اما سادهترين تعريف براي شفافيت را در سه جريان مهم
و تعيينكننده پول ،كاال و خدماتي ميتوان جستوجو كرد،
به اين معنا كه متوجه باشيم چه كساني در كشور كاال توليد
ميكنند ،اين كاال در چه شرايطي توليد و در چه مسيري به
دست مصرف كننده ميرسد ،اگر كااليي وارد كشور ميشود
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نهادهاي امنيتي و نظارتي بايد بدانند مث ً
ال در جريان
واردات كاال به كشور چه كسي مجوز ميگيرد و چه
فرآيندي براي صدور مجوز طي ميشود .در حقيقت
آنچه مطلوب است فراهم آوردن يك فضاي شفاف
و شيشهاي است كه فرآيندهاي مربوط به سهگانه
كاال ،پول و خدمات در آنجا با وض��وح بااليي براي
دس��تگاههاي حاكميتي معلوم باشد .در اين راستا
فعاليتهاي اقتصادي و تجاري بايد مورد به مورد و
دستگاه به دستگاه فهرست و شمارش شود كه كدام
مورد در جريان شفافيت عمومي قرار گيرد و كدام
در بازه شفافيت براي حاكميت.
در زمين�ه ش�فافيت «حاكمي�ت ب�راي
حاكميت» ضعف قانون داريم يا مش�كل
به اجرا نشدن قانون برميگردد؟
هر دو .مطابق قان��ون ،دس��تگاههاي دولتي وقتي
ميخواهند كاال يا خدمات��ي را خريداري كنند اين
خريداري بايد به واسطه س��امانه «تاد» -تداركات
الكتروني��ك دولت -ص��ورت گيرد .خ��ب اين گام
خوبي براي توليد ش��فافيت بوده و قرار بر اين بود
كه هر وزارتخانه و زيرمجموعه دولتي وقتي نياز به
خريد كاال و خدماتي دارد اين نياز را در يك سامانه
مشخص الكترونيكي اعالم كند تا اوالً اعالم همگاني
شود و صرفاً اشخاص يا شركتهايي كه داراي رانت
اطالعاتي و نفوذ در دستگاهها هستند در جريان اين
مناقصهها قرار نگيرند و بعد هم در همان س��امانه
مشخصاتي براي شركتها در نظر گرفته شود و روند
بررسيها ش��فافتر صورت گيرد ،اما چالش ما اين
است كه اين تمهيد مناسب عم ً
ال اجرا نميشود.

آيا شما درباره ضعف دستگاهها در اجراي
قوانين مرتبط با شفافيت كار عملي انجام
دادهايد؟
اساساً كار ما در قرارگاه اين است كه قوانين موجود
را تحليل و تبدي��ل به جدول ميكني��م .مطابق با
قواني��ن وظيفه دس��تگاهها را احص��ا ميكنيم كه
فيالمثل اين قانون كدام دستگاه را مخاطب مبارزه
با اين فساد مشخص قرار داده اس��ت .شما در نظر
بگيريد كه قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز سال ۹۴
به تصويب مجلس رسيده است .ما مطابق با مفاد و
محتواي اين قانون هر كدام از دستگاهها را فهرست
ميكنيم كه سازمان ثبت يا مجموعه گمرك ،بيمه
يا وزارت بهداشت مطابق با اين بند از قانون قرار بود
اين اصالحات را در جهت شفافس��ازي و مبارزه با
قاچاق كاال و ارز انجام دهد .به اين ترتيب سراغ اين
دستگاهها ميرويم كه چرا مفاد مربوط به مسئوليت
خودشان در قانون را اجرا نميكنند.
استدالل اين دستگاهها براي اجرا نكردن
بسترهاي شفافيت در كشور چيست؟
عدهاي از مديران دستگاههاي ما خسته و پير هستند
و حوصله كاره��اي آيتيمحور و س��امانهمحور را
ندارند .بدون تعارف بخشي از مديران و مجموعههاي
ما عادت به فضاي سنتي و كاغذي دارند .عادت دارند
كه امور مجموعهشان همچنان وابسته به كارتابل،
نامهها و ...باش��د .در واقع بخشي از فضاي مديريت
كشور در داالن عدم فهم ش��رايط مديريت جديد
قرار گرفته است ،بنابراين آنها از ابزارها و اهرمهاي
نوين شفافس��ازي اس��تقبال چنداني نميكنند.
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جريان ديگري ك��ه اجازه برقراري فرآيندهاي ش��فافيت در
مجموعههاي حاكميتي و عمل به قانون را نميدهد ،مافياي
مفسدان است كه ممكن است حتي در دستگاهها نباشد ،اما
از بيرون به افراد دستگاهها فش��ار ميآورند يا مانعتراشي و
هزينهسازي ميكنند .در واقع اين جريان به دنبال آن است كه
در مسير مبارزه با قاچاق كاال ،خدمات و ارز سنگاندازي كند،
البته بخشي از گره كنوني در استقبال نكردن از فرآيندهاي
شفافيت در دستگاهها متأسفانه به نگاههاي بخشي ،حداقلي
و جزيرهاي در نهادهاي ما برميگردد .در واقع به جاي اينكه
ما فعاليت دستگاههايمان را در ذيل و چتر نگاه ملي و منافع
جمعي ببينيم ،منفعت دستگاه را برجسته ميكنيم.
مثال ميزنيد؟
مث ً
ال دس��تگاهي ميگويد اين دادههاي س��امانه س��ازمان
خودم است .اين سرمايه سازمان من اس��ت و من نميتوانم
اين اطالعات را در اختيار ديگران ق��رار دهم .در واقع ما يك
ضعف برجسته در فهم نشدن درست منافع مليمان ،داريم
بنابراين ميبينيد كه منفعت س��ازمان ب��ه منافع ملي ارجح
ش��مرده ميش��ود ،بنابراين ما اين ادبيات و اس��تدالل را در
دستگاهها زياد ميشنويم كه اين كار در انحصار اين سازمان
بماند يا اين دادهها به زحمت به دس��ت آمده يا با يك موضع
بدبينانه و غيرمش��اركتي ميگويند قرار است ديگران با اين
دادهها چه كنند.
تا اينجا تمركز شما در بحث شفافيت ،معطوف به
شفافيت براي حاكميت بود ،اما بخش بزرگ و قابل
توجه در اين بحث ،شفافيت براي مردم است .در
اين حوزه چه ديدگاهي قابل طرح است؟
بخش ديگري از شفافيت مربوط به شفافيت حاكميت براي مردم
اس��ت .اين بخش ش��امل مواردي همچون شفافسازي حقوق
و داراييهاي مس��ئوالن ،س��امانه صدور مجوزها و فرآيندهاي
تصميمگيري در دستگاههاست ،به عنوان نمونه اين حق مردم
است كه بدانند نمايندهشان در مجلس شوراي اسالمي يا شوراي
شهر كه با رأي مستقيم آنها بر كرس��ي مسئوليت تكيه داده در
خصوص طرحها و لوايح چه نظري داشته است ،البته شفافيت
در مجلس صرفاً به رأي دادن نمايندگان منحصر نميشود .براي
مردم بايد روشن و شفاف باش��د كه آيا اين نماينده كه پيش از
انتخابات س��خنان و وعدههايي را مطرح ميكرده در جلس��ات
مربوط به كميس��يون كارشناس��ي همان مطالب هم ش��ركت
ميكند يا مث ً
ال كميسيونهاي مجلس در چه شرايطي قرار دارند
و حجم مش��اركت نماينده من در كارشناس��ي طرحها و لوايح
چگونه است .اينها نكاتي است كه در بحث شفافيت قابل طرح و
مطالبه است و البته قابليت تعميم به شوراهاي ديگر را هم دارد.
كام ً
ال طبيعي است مردم بپرسند آقاي نماينده مجلس يا آقاي
نماينده شوراي شهر يا جاهاي ديگر ،شما از طرف ما وكالت داريد
كه اين امور را به سرانجام برس��انيد ،من موكلتان هستم و بايد
بدانم شما در اين باره چه كردهايد.
آيا همه دس�تگاهها و ش�وراها بايد زير چتر اين

شفافيت قرار بگيرند؟
قانون فصلالخطاب اس��ت و بايد ن��گاه كرد و ديد
قانون در اين باره چه ميگويد .ي��ك جايي قانون
به مصالح��ي توج��ه دارد كه در همه كش��ورهاي
جهان هم مرسوم اس��ت ،يعني همچنان كه اشاره
ش��د جايي ش��فافيت حاكميت براي حاكميت را
داريم و ي��ك جايي ش��فافيت براي م��ردم ،ما در
جايي اطالعات كام ً
ال محرمان��ه نظامي يا امنيتي
و نظاي��ر آن را داريم كه به صالح نيس��ت انتش��ار
عمومي داشته باش��د يا مث ً
ال قانون مشخص كرده
وظيفه اصلي مجلس خبرگان ،نظارت بر رهبري و
تعيين رهبر است ،بنابراين مطابق با نص قانون به
صالح نيست گزارشهاي مربوط به اين جلسات يا
كميتهها انتشار عمومي داشته باشد ،چون مطابق
با قانون ،اين موضوعات محرمانه اس��ت ،اما از آنجا
كه قانون ممنوعيتي در اين باره ندارد ما بايد قانون
را اجرا كنيم ،البته ما در يك جايي خألهاي قانوني
هم داريم كه آنجا بايد قانونگذار وارد شود و قانون
متناس��ب با آن وضعيت را بنويس��د ،مث ً
ال ممكن
اس��ت امروز يك نماينده مجل��س در برابر مطالبه
شفافيت بگويد كجاي قانون نوش��ته من رأيام را
بايد ش��فاف اعالم كنم ،آنجا ميتوان گفت بسيار
خب قانون نگفته ،اما اين يك مطالبه همگاني است،
بنابراين ميتوان قانون مربوط به اين مطالبه را هم
پيشبيني كرد و نوشت.
اگر بخواهيد مشخص ًا به يكي از مهمترين
رئوس فعاليتهاي قرارگاه ملي مبارزه با
فساد اشاره كنيد ،چه نكتهاي برجسته
خواهد شد؟
ما تالش ميكنيم ادبيات و گفتمان صحيح مبارزه
با فساد را در ميان مسئوالن ،نخبگان و مردم جاري
و ساري كنيم .اينكه نوك پيكان مطالبه ما صرفاً و
فقط به سمت قوه قضائيه باش��د ،خطاست .اينكه
ما آخر خط بايس��تيم و بدون توجه ب��ه فرآيندها و
مراحلي كه در نهايت به شكلگيري دانه درشتها
منتج ميشود بگوييم چرا با دانه درشتها برخورد
نميشود يا وقتي اين تخلفات صورت ميگرفت نهاد
قضايي كجا بود ،خطاست .شما اگر جلسات دادگاه
برخورد با متهمان اختالس بانك س��رمايه را نگاه

ميكرديد متوجه ميشديد كه در جايي دادستان
به يكي از اين متهمان ميگويد آقاي فالني! شما در
عرض يك روز چند شركت ثبت كردي و همان روز
براي اين شركتها وام گرفتي و دقيقاً در همان روز
براي همين شركت ها ثبت سفارش انجام دادي ،در
حالي كه همه ما ميدانيم كه ثبت شركت ،گرفتن
تسهيالت و ثبت سفارش چه پروسه زمانبري است.
چطور است كه ش��ما در يك روز همه اين كارها را
براي يك شركت صوري و كاغذي انجام داديد.
وقتي ما به اين نوع پروندهه��ا و پديدههايي از اين
دس��ت نگاه ميكنيم ميبينيم بخش��ي از داستان
اين فساد معطوف به عدم شفافيت است ،بخشي به
تعارض منافع برميگردد ،بخش ديگر به فرآيندهاي
قضايي معطوف ميش��ود ،بخش ديگر به مس��ئله
نظارت و بخش ديگر به ساختارهاي اداري و تجاري
كش��ور .ما در قرارگاه بحثمان اين است كه روش
صحيح مبارزه با فس��اد ،پيشگيري از فساد به جاي
مبارزه با فاسد اس��ت و روي اين مبنا ما به يكسري
گلوگاهها رس��يدهايم كه اش��اره ش��د و بر اين باور
هستيم تا زماني كه اين گلوگاهها را درست نكنيم،
مسئله فساد برچيده نخواهد ش��د ،به عنوان مثال
تا زماني ك��ه فرآيندهاي مربوط ب��ه امور تجاري و
اداري كشور ،انسانمحور و كاغذمحور است و براي
اين فرآيندها س��امانههاي الكترونيك��ي تدوين و
طراحي نشده است ،پاي ما در رسيدن به شفافيت
لنگ خواهد بود .واقعيت اين اس��ت كه رسيدن به
درجه مطلوبي از ش��فافيت يك كار جمعي است و
بدون اراده قاطع در س��طح عامه مردم ،نخبگان و
مجموعه دس��تگاههاي حاكميتي نميتوان به اين
سطح رسيد.
نق�ش مطالب�ات مردمي در رس�يدن به
شفافيت را چطور ارزيابي ميكنيد؟
امروز در كشورهايي كه توانس��تهاند به سطح قابل
قبولي در مبارزه با فرآيندهاي توليد فساد برسند با
وجود برقراري سامانههاي شفافيت از نظارتهاي
عمومي و همگاني به عنوان اه��رم جدي در توليد
شفافيت بيشتر اس��تفاده ميكنند ،به عنوان نمونه
جش��نوارههاي س��وتزني را در ذيل اي��ن عنوان
ميتوان مطرح كرد كه مربوط به گزارش فسادهايي
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است كه از چشم ناظران و مجريان قانون دور مانده
است .در اين جشنوارهها به گزارشگراني كه بتوانند
فس��ادهاي منجر به تش��كيل پرونده و برگرداندن
مبالغ ب��ه خزانه دول��ت را اعالم كنن��د درصدي از
مبالغ بازگردانده ش��ده اعطا ميش��ود كه مشوقي
براي نهادينه ش��دن نظارتهاي عمومي و مردمي
باشد ،البته اين نكته را خاطرنشان كنم كه ما جلوتر
از اين كشورها فرهنگ و اصل مهم امر به معروف و
نهي از منكر و اداي مسئوليت اجتماعي را در دين
اس�لام داريم .كارمن��دي در ادارهاي كار ميكند و
ميبيند كه همكارش دچار فساد شده است ،مطابق
با اين اصل كارمند مسلمان نبايد بيتفاوت از كنار
اين فساد بگذرد ،بايد به او تذكر دهد و متناسب با
فس��ادي كه روي داده اجازه ندهد كه آن زمينه در
فضاي مجموعه گس��ترش يابد .مدل اس�لام براي
اصالح امور همين احس��اس مسئوليت اجتماعي و
امر به معروف و نهي از منكر است.
من در اينجا به نكته ديگري هم ميخواهم اشاره كنم
و آن اينكه رسيدن به كارآمدي در شفافيت و مبارزه
با فساد بدون رس��يدن به قاعدههاي خودكنترلي
ناكام خواهد ماند .در واقع شما بايد فرآيندهاي يك
اداره و سازمان را طوري طراحي كنيد كه كارمندان
آن اداره در ي��ك چرخ��ه خودكنترلي خودش��ان،
خودش��ان را كنترل كنند .نفع من كارمند در اين
باشد كه كارمند بغل دستي من دچار فساد نشود.
به ديگر سخن اگر فسادي در آنجا روي داد من هم
متضرر ش��وم .در واقع ما بايد به افرادي برسيم كه
عالوه بر اينكه خود فس��اد نميكنند ت��ا جايي كه
ممكن است در برابر فساد سكوت نميكنند و حتي
به اين مرحله هم اكتفا نميكنند و كمك ميكنند
زمينههايي كه باعث بروز و ظهور آن فس��اد شده با
اصالح ساختارها و روندها از بين برود ،بنابراين اگر
قرار است فرآيندي در اداره كشور اصالح شود اين
عامه مردم به عنوان مطالبهگران ،نيروي انس��اني
دستگاهها و نخبگان هس��تند كه در صف اول قرار
ميگيرند و زماني كه اصالح اي��ن فرآيندها به يك
مطالب��ه جمعي تبديل ش��ود ،آن وق��ت مديران و
مسئوالن كش��ور نيز از اين جريان تبعيت خواهند
كرد.

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

آيا ش��بكههاي اجتماعي اس��تعداد روش��نگري و
شفافيت را در جهت كمك به كاستن از ميزان فساد و
روشن ساختن ابعاد مجهول مسائل و موضوعات ما
در حيطههاي اجتماعي ،فرهنگي و سياس��ي دارند؟
چه الزاماتي براي بهره بردن از اين شبكهها در فضاي
كنون��ي ايران وج��ود دارد؟ گفتوگوي م��ا با دكتر
لطفاهلل س��ياهكلي مرادي ،اس��تاديار دانشگاه قم و
منتخب مردم قزوين در مجلس يازدهم به واكاوي
نقش ش��بكههاي اجتماع��ي در ش��فافيت و وضعيت
كنوني در اين شبكهها در كشورمان ايران ميپردازد.
سياهكالي كه پيش از اين معاونت رسانههاي نوين و
مجازي سازمان صداوسيما را بر عهده داشته بر اين
باور است كه مطالبه شفافيت از شبكههاي اجتماعي
در ش��رايط حاضر و با توجه به وضعي��ت كنوني اين
ش��بكهها در ايران راه به جايي نميبرد و اين مطالبه
در حال حاضر همچون تميز كردن شيش��هاي كثيف
با دستمالي كثيفتر است .او ريشه تاريكي در حوزه
ش��بكههاي اجتماعي را در س��ادهانگاري مس��ئوالن
در نگاه به ش��بكههاي اجتماعي ميجويد .حاصل اين
گفتوگو را در ادامه ميخوانيد.
ام�روزه از ش�بكههاي اجتماعي به عن�وان اهرم و
ابزار شفافيت ياد ميشود به اين معنا كه شبكههاي
اجتماع�ي ميتوانن�د روايتهايي كه رس�انههاي
رس�مي و معمول ب�ه ه�ر دلي�ل مكت�وم و ناگفته
ميگذارند ،صريح و شفاف بيان كنند اما موضوع به
همين سادگي است كه بيان كردم؟
در كاركرد ش��بكههاي اجتماعي در چيزي ك��ه فرموديد جاي
ترديد نيس��ت ،كمااينكه موارد بس��ياري بوده كه ش��اهد آنچه
فرموديد ،بودهايم اما اگر ما به دنبال يك كاركرد حقيقي ،هدايت
شده و دقيق باش��يم باید به آسيبشناسي كاركرد اين شبكهها
بنشينيم .در حال حاضر ريشهيابي اين مسئله ما را به يك نكته
مهم ميرساند كه پرداخت به آن نكته ميتواند پاسخ سؤال شما
باشد .در واقع ما در شبكههاي اجتماعي مشكلي اساسي داريم و
من فكر ميكنم تا اين چالش و مشكل اساسي حلوفصل نشود،
مطالبه ش��ما به جهت كاركرد ش��بكههاي اجتماعي در حوزه
شفافيت ناكام خواهد ماند.
و اين چالش اساسي چيست؟
فقدان قانون! ما در خصوص فعاليت شبكههاي اجتماعي به طور
كل قانوني نداريم كه به واسطه آن فعاالن اين عرصه ،شناسايي
و صاحب هويت شوند و ما متوجه شويم چه كساني با چه ميزان
سواد و تخصص و جهتگيري در اين فضا فعال هستند .به جرئت
و با ابراز تأس��ف بايد بگويم بعد از  20س��ال كه از جدي شدن
شبكههاي اجتماعي در بس��تر جامعه ايراني ميگذرد ،ما هنوز
يك خط قانون در اين باره نداريم.
يعني ش�وراي عالي فضاي مجازي يا وزارت ارشاد
و متوليهاي مختلفي كه در اي�ن زمينه وجود دارد
تاكنون به اين فكر نيفتادهاند؟
من درباره قانون س��خن ميگويم و قانونگذاري در جايي به جز
اين نهادهايي كه اش��اره كرديد رقم ميخورد .متأس��فانه ما در
سالهاي جدي شدن شبكههاي اجتماعي در ايران با مجلسي
روبهرو بوديم كه اساس��اً به جز توئيت زدن و جمع كردن اليك
چيزي از شبكههاي اجتماعي نميدانست .با وجود شرايطي كه
تشريح كردم اگر شما بپرسيد ش��بكههاي اجتماعي ما در حال
حاضر ظرفيت شفافسازي را دارند ،پاسخ من منفي است چون
بر اين باور هستم كه شبكههاي اجتماعي ما هنوز بر بستر قانون
سوار نش��دهاند و راهبرد قانوني را در پيش نگرفتهاند ،بنابراين
با همه ب��اال و پايين پريدنهايش��ان ،نميتوانن��د در نقش يك
شفافگر ظاهر شوند.
خب چرا در همه اين س�الها اين كار انجام نش�ده
است؟
همانطور كه اشاره كردم ،واقعيت اين است كه ما در اين سالها
ظرفيتهاي ش��بكههاي اجتماعي را فهم نكردي��م و به همين
دليل نتوانستيم عمليات مهم و اساسي قانوني كردن فعاليتها

گفتوگو با دكتر لطفاهلل سياهكلي پيرامون الزامات بهرهمندي از شبكههاي اجتماعي در عرصه شفافيت

نياز به كميسيون فضاي مجازي
در مجلس داريم

در شبكههاي اجتماعي را به سرانجام برسانيم .ما صرفاً
به اين دليل كه مديران كش��ور اساس��اً نميدانستند
با چه پديدهاي روبهرو هس��تند س��الهاي زيادي را
از دس��ت داديم .به مس��ئله س��اده نگاه ميكرديم و
بنابراين س��ادهترين و در دس��ترسترين راه را يعني
مقابله و مخالفت با ش��بكههاي اجتماع��ي در پيش
گرفتيم ،در صورتي كه ظرفيت شبكههاي اجتماعي
بينظير است .حاال بله امكان سوءاستفاده از اين فضا
هم ،مثل هر فضاي ديگري وج��ود دارد اما نميتوان
منكر ظرفيتهاي بس��يار ش��گرف اين فض��ا بود ،لذا
معتقدم اي��ن ظرفيتها هر زمان در ه��ر عرصهاي از
جمله شفافس��ازي در اختيار ما ق��رار خواهد گرفت
كه ما اجازه ندهيم فعاليته��ا در اين فضا در تاريكي
صورت بپذيرد.
و آن نوري هم كه قرار است در اين عرصه
تابانده شود از ديدگاه ش�ما حضور قانون
است؟
بله اما زماني اين نور به قول ش��ما تابيده ميشود كه
متوليان و دايره مس��ئوليتها كام ً
ال ش��فاف باش��د،
در صورتي كه ما ام��روز از فقدان اين ش��فافيت رنج
ميبريم.
در واقع شما ميگوييد پيش از آنكه فضاي
مجازي دست به كار شفافيت شود در درجه
اول خودش نيازمند ش�فافيت است؟ مثل
دستمالي كه ميخواهد پاك كند اما پيش از
پاك كردن ،خودش بايد آلوده نباشد.
دقيقاً همين طور اس��ت .امروز م��ا در فضاي مجازي
نميدانيم وزارت ارش��اد متولي است يا صداوسيما يا
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فالن شورا .ما دو دهه را از دس��ت دادهايم و هنوز يك
خط مقررات ننوشتهايم.
ولي آقاي دكتر اين ادعاي بزرگي است.
اگر واقع��اً و نه صرف��اً روي كاغذ ،ما مق��ررات جامع،
تعريف شده و قابل اجرا در بستر شبكههاي اجتماعي
داشتيم امروز شاهد اين همه آشفتگي در اين شبكهها
بوديم؟ شما امروز در اين فضا واقعاً ميتوانيد به اخبار و
محتواهايي كه ارائه ميشود اعتماد كنيد؟ به ويژه اين
آش��فتگي در توليد محتوا وقتي ما با يك مسئله مهم
اجتماعي يا سياسي روبهرو ميشويم تشديد ميشود.

منظور من البته بستن دس��ت توليدكنندگان محتوا
نيست ،منظورم اين اس��ت كه ما بدانيم با چه كساني
روبهرو هس��تيم و اين افراد ميخواهند چه محتوايي
عرضه كنند و محتوا قرار است چه گرهي را بگشايد .ما
در آيندهاي نه چندان دور ،شايد كمتر از شش هفت
سال بعد80 ،درصد حجم فعاليتهايمان به شبكههاي
اجتماعي منتقل خواهد شد .شما نگاه كنيد آيا اساساً
كارهايي كه ما ام��روز در ش��بكههاي اجتماعي و از
طريق اين فضا انجام ميدهيم قابل مقايسه با 10سال
پيش است؟ شما ميخواهيد تاكسي بگيريد ،فضاي
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مجازي! ميخواهيد پولي را به حساب كس��ي پرداخت كنيد،
فضاي مجازي! ميخواهيد بليت هواپيما بگيريد ،فضاي مجازي!
ميخواهيد بازي كنيد ،فضاي مجازي! ميخواهيد لباس و غذا
بخريد ،فضاي مجازي! ميخواهيد با كسي ارتباط بگيريد ،فضاي
مجازي! حتي كساني كه نميخواس��تند هم در اين چند سال
مجبور شدند به شبكههاي اجتماعي كوچ كنند .ما در چند سال
آينده راهي نداريم جز اينكه براي كس��ب درآمد هم به فضاي
مجازي برويم ،بنابراين مجبور هستيم كه سفر ،تحصيل و حتي
ازدواجمان را هم به شبكههاي اجتماعي بسپاريم.
در واقع شكل زندگي ما در حال يك پوست انداختن
بزرگ و وسيع است اما ما براي اين پوست انداختن
تجهيز نشدهايم.
بله ،بنابراين چون اين محيط و آنچه قرار اس��ت در اين محيط
انج��ام بدهيم براي خود ما ش��فاف نيس��ت ،م��ا نميتوانيم از
ظرفيتهاي موجود در اين محيط از جمله در حوزه شفافسازي
بهرهمند ش��ويم ،البته اين ش��فافيت در فض��اي مجازي ظاهر
نخواهد ش��د مگر آنكه ما بتوانيم يك ارتباط موثق و كارآمد و
نه يك ارتباط صوري و روي كاغذ بي��ن فضاي مجازي و قانون
برقرار كنيم ،به عنوان يك مثال كه منظورم را از لزوم شفافيت
در اين فضا بهتر متوجه ش��ويد؛ امروز فعاالن زيادي در فضاي
مجازي حضور دارند و نفس اين حضور يعني درآمد قابل توجه
براي عرضهكنندگان اين خدمات ،چرا اين درآمدها شفاف اعالم
نميشود؟ اگر قرار بر شفافيت است دس��تگاهها و متوليان امر
بايد اول خود در اين زمينه جلودار باش��ند .چرا قيمت اينترنت
را اعالم نميكنند؟ چرا نميگويند م��ا از دنيا اينترنت را به اين
قيمت ميخريم و به اين قيمت ميفروش��يم و اين هم حاشيه
سود ماس��ت؟ اين ظلم بزرگي است كه ما ش��فافيت را در اين
عرصهها از دست ميدهيم و اينترنت را حتي به قيمت 70برابر
ميفروشيم .حاال دستگاهها و متوليان از جمله  ICTو شخص
وزير بايد موضع روشن خود را در اين باره اعالم كنند .مردم تا چه
تها اعالم ميكنند،
زماني بايد همين طور مبالغي را كه اين شرك 
بپردازند بيآنكه بدانند قيمت واقعي اين خدمات چيس��ت .در
واقع مسئله كام ً
ال روشن اس��ت .همان طور كه شما براي آب و
برق و چه و چه ،كنت��ور داريد و اين كنتور نش��ان ميدهد كه
مصرف شما چقدر بوده ما براي اينترنت هم نياز به كنتور داريم؛
كنتوري كه براي مردم شفاف باشد ،كنتوري كه جلوي چشم
باشد نه در پستو ،كنتوري كه اعداد آن براي مصرفكننده قابل
تعريف باشد.
اگر اين گام برداشته ش�ود گام بعدي شفافيت چه
خواهد بود؟
آن وقت ميتوان اميدوار بود كه به ش��كل جامع و درس��ت به
شفافسازي محتوا و عرضهكنندگان اين محتوا در شبكههاي
اجتماعي برس��يم .گام اول در اين عرصه اين است كه ما هويت
توليدكنندگان محتوا را شناس��ايي كنيم .امروز اگر كس��ي در
فضاي واقعي ادعايي را در حوزه پزش��كي مط��رح ميكند آيا
نهاد تخصصي اين حوزه حق ندارد از او بپرسد روي چه سند و
مدركي اين ادعا را مطرح ميكني؟ اص ً
ال شما چه كسي هستيد
و چه تخصصي داريد و در كدام دانش��گاه علوم پزش��كي درس
خواندهايد؟ ام��ا همين فرد ميتواند در فض��اي مجازي هر چه

دلش ميخواهد بنويس��د و هر توصيه پزش��كي كه
ميخواهد بكند ،بدون اينكه كسي از او مطالبه كند.
كمااينكه امروز شما در شبكههاي اجتماعي مطالب
بسيار پربازديدي را ميبينيد كه مث ً
ال طرف ميگويد
فالن گياه را با فالن گياه تركيب كنيد و بجوشانيد تا
فالن مرض شما خوب شود يا مث ً
ال اگر اين محصوالت
درماني يا زيبايي را بخريد اين معجزه براي شما روي
ميدهد و متأسفانه بخشي از جامعه ما هم به اين نوع
محتواها اعتماد ميكنند كه به شدت متضرر ميشوند،
يعني فردي كه در حالت عادي به يك مركز درماني
مراجعه ميكرد و مشكل او رفع و رجوع ميشد با ورود
به اين تونلهاي تاريك ،فرص��ت طاليي درمان را از
دست ميدهد در حالي كه اگر ما قانون مدون و قابل
اجرا در اين عرصه داشتيم هر كسي به خودش جرئت
نميداد كه بدون تخصص و اسناد علمي افكار عمومي
را فريب دهد و محصوالت خود را بفروشد.
فكر ميكنيد اين حاش�يهها در سالهاي
آتي چگونه خواهد بود؟
اگر دست به كار نشويم قطعاً بحرانزا خواهد شد .ما
دچار يك بدفهمي در شناسايي شبكههاي اجتماعي
هم ش��دهايم .خودمان ميگوييم فض��اي مجازي و
خودمان هم باورمان ميش��ود كه اي��ن فضا ،مجازي
است در صورتي كه اساساً نامگذاري اين فضا و بستر
به فضاي مجازي كام ً
ال اش��تباه است .ما با يك فضاي
كام ً
ال واقعي روبهرو هستيم و در سالهاي آتي با كوچ
وسيع انسانها به اين فضا واقعي و رئالتر هم خواهد
ش��د .همين اكنون هم كه ما با هم صحبت ميكنيم
اين فضا كام ً
ال واقعي است چون افراد همين جامعه در
اين فضا هستند؛ آدمهايي كه گوشت و پوست دارند و
البته تفاوت اين فضا با آنچه ما واقعيت ميپنداريم در
سرعت جابهجاييها و تبادلها و ارتباطهاست ،اينجا

سرعت به شدت باالست وگرنه همان آدمهايي كه در
خانه و خيابان ميبينيم در اين عرصه فعالند.
اگ�ر بخواهيم بح�ث را جمعبن�دي كنيم
شرط رسيدن به ش�بكههاي اجتماعياي
كه بتوانند ما را در مس�ير شفافيت كمك
كنند ،چيست؟
در درج��ه اول اينكه ما بايد اين فض��ا را بپذيريم ،اين
دگرگوني در زندگي بش��ر را بپذيريم و ذهنيت منفي
درباره ذات و جوهره اين فضا نداش��ته باشيم .ميزان
بهرهمندي كه فض��اي مجازي به انس��ان ميدهد به
هيچ عنوان قابل مقايس��ه با ويروسه��ا و امراض اين
فضا نيس��ت .در واقع ظرفيتها هزاران برابر بيشتر از
آسيبهاس��ت .اگر ما بپذيريم فضاي مجازي در واقع
همان بس��تر واقعيت اس��ت كه بر اليهه��اي فناوري
گس��ترانده ش��ده و پديده مخرب و عجيب و غريبي
نيس��ت ،آن وقت اين فضا در خدمت پيشبرد اهداف،
باال بردن كيفيت زندگي و سود بخشيدن به انسانها،
فضاي بينظيري خواهد بود اما همچنان كه اشاره شد
اين اتفاق زماني ميافتد كه ما ب��ا پيوند ميان قانون و
شبكههاي اجتماعي اجازه ندهيم شبكههاي اجتماعي
م��ا را در دام  Dark Webبيندازند ،يعني آن بخش
تاريك فضاي مجازي مهار فعاليتها را در دست بگيرد
اما اگر چراغ قانون در دس��ت ما باش��د اين تاريكيها
روشن خواهد شد و هر سه س��طح حاضر در اين فضا
يعني توليدكنن��ده ،توزيع كننده و مص��رف كننده،
برنده و منتفع خواهند بود اما چ��را ما امروز ميبازيم
به خاطر اينكه محي��ط را تاريك كردهايم و در محيط
تاريك هم نميتوان انتظار ش��فافيت داشت .محيط
تاريك اگر هن��ر كند خودش براي خودش روش��ن و
شفاف ميشود ،بنابراين وقتي فضاي مجازي خود در
تاريكي فرو غلتيده چطور ميتواند ديگران را ش��فاف

كند؟ چطور ميتواند يك پديده اجتماعي يا هر عرصه
ديگري را به درس��تي تحليل و آناليز كن��د؟ بنابراين
ضرورت دارد كه نهاده��اي تصميمگير ما در اين باره
تحرك بيش��تري به خرج دهند و ب��ه ويژه مجلس ما
كميس��يونهاي قانونگذاري براي فض��اي مجازي به
راه بيندازد ت��ا در اين زمينه قواني��ن و مقررات وضع
كنند .به جد معتقدم در مجلس بايد كميسيوني به نام
كميسيون فضاي مجازي ايجاد شود .رهبر انقالب در
سخنراني اول فروردين گفتند فضاي مجازي يكي از
ابزارهاي قدرت و قوي شدن است .حاال وقتي اين ابزار
اين همه مهم است ،چگونه يك كميسيون در مجلس
نداريم؟ چطور باور كنيم كه با گذشت اين همه سال
هنوز نتوانستهايم يك خط قانون براي آن بنويسيم تا
سرمايهگذاران ما راحتتر در اين حوزه سرمايهگذاري
كنند؟ قانون ،توسعه منافع را در پي دارد .قانون ميآيد
تا مردم بهرهمندي بيشتري داش��ته باشند ،بنابراين
بايد در حوزه فضاي مجازي نيز قانون داش��ته باشيم
وگرن��ه در دنيا ميبازي��م .زماني س��رمايهگذارها در
فضاي مجازي ما سرمايهگذاري خواهند كرد و به تبع
آن ظرفيت شفافس��ازي در اين فضا نهادينه خواهد
شد كه فضاي مجازي ما امن باشد ،چون سرمايهها از
فضاي ناامن ميگريزند اما چه زماني فضاي مجازي ما
امن ميشود؟ وقتي كه حضور قانون به شكل ملموس
در اين بستر مش��اهده ش��ود .در آن صورت ميتوان
شاهد هجوم سرمايهها ،استارت آپها و افراد خالق و
مبتكر بود و وقتي شبكههاي اجتماعي ما اين فربهي
از غناي دانش و سرمايه را تجربه كنند هم براي خود
و هم براي ديگران ش��فاف خواهند بود .به نظرم اينها
اقداماتي است كه بايد صورت بگيرد تا ما بتوانيم قدرت
كش��ور را در فضاي مجازي دهها يا صدها برابر قدرت
فعلي كنيم.

اگر دست به كار نشويم قطع ًا بحرانزا
خواهد شد .ما دچار يك بدفهمي
در شناسايي شبكههاي اجتماعي هم
شدهايم .خودمان ميگوييم فضاي
مجازي و خودمان هم باورمان ميشود
كه اين فضا ،مجازي است در صورتي
كه اساس ًا نامگذاري اين فضا و بستر به
فضاي مجازي كام ً
ال اشتباه است .ما با
يك فضاي كام ً
ال واقعي روبهرو هستيم و
در سالهاي آتي با كوچ وسيع انسانها
به اين فضا واقعي و رئالتر هم خواهد
شد
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شفافيت با قواي سوتزني مردمي

شراكت مردمي در شفافيت
حذف راهكار مبارزه با فساد از اليحه شفافيت

در حالي كه كارشناس��ان معتقدن��د حمايت از
نيره
گزارشدهندگان فساد يا سوتزنان دربرگيرنده
ساري
ديگر مباحث مرتبط با سالمس��ازي دس��تگاههاي
اجرايي كشور از فس��اد از جمله مقوله شفافيت اس��ت ،اما در عمل در
متن نهايي اليحه ش��فافيت كه ارديبهش��ت امس��ال در دولت تصويب
و اول تيرم��اه ب��راي تصوي��ب نهايي به مجلس ارس��ال ش��د ،موضوع
حمايت از گزارشگران فس��اد به كلي حذف ش��د ،هر چند اكنون طبق
يك دستورالعمل ،مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي
سوتزني چيست و سوتزن كيست؟
سوتزني در مسير افش��اگري براي مفاسد اصطالحي
برگرفته از سوت پليس اس��ت ،آنگونه كه هنگامي كه
افسر پليس متوجه وقوع جرم ميش��ود ،بالفاصله در
س��وت خود ميدمد و عموم مردم و سايرين را از محل
جرم آگاه ميس��ازد .طبق تعاريف رايج «س��وتزن»
در اصطالح به كسي اطالق ميش��ود كه در درون يك
سازمان كار ميكند و خالفكاريهاي آن را افشا ميكند.
اين تخلفات ميتواند شامل انواع رفتارهاي غيرقانوني
و غيراخالقي مديران و كاركنان يك س��ازمان از قبيل
تقلب ،رانت ،رش��وه ،احتكار ،توليد محصول غيرايمن
و نقض قوانين يا مقررات باش��د .سوت زدن را ميتوان
نوعي فراخوان عمومي براي مطلع كردن افراد از محل
وقوع جرم تلقي كرد و هدف سوتزن نيز جلوگيري از
آسيب رساندن بيش از پيش به افراد جامعه ،سازمانها
و نهادهاي عمومي اس��ت .همچنين س�� وتزن فردي
است كه هر نوع فعاليت غيرقانوني و غيراخالقي در يك
سازمان خصوصي يا عمومي را افشا ميكند .موضوعاتي
همچون تخطي از سياستهاي رسمي ،تخطي از قانون،
مقررات ،تهديد منافع عمومي ،امنيت ملي و همچنين
تقلب و فساد از تخلفاتي است كه س وتزنها ميتوانند
آن را افشا كنند.

تهران موظف به رس��يدگي به دريافت گزارشهاي مردمي ،حمايت
از گزارشگران فس��اد و تشويق آنها ش��ده اس��ت و بايد دستورالعمل
مربوط به اين موضوع تدوين شود.در همه جاي دنيا امر مبارزه با فساد
موضوع قابل اهميت و گستردهاي است كه به جهات مختلف گوشهاي
از اين نوع مبارزه به مردم سپرده شده است .قانوني به نام سوتزني
ك��ه ع��دهاي از كارشناس��ان معتقدن��د حماي��ت از گزارشدهندگان
فس��اد يا س��وتزنان دربرگيرنده ديگر مباحث مرتبط با سالمسازي
دس��تگاههاي اجرايي كش��ور از فس��اد از جمله مقوله ش��فافيت است.

پيشينه سوتزني در جهان
در خصوص سابقه موضوع سوتزني در دنيا ،ديدگاههاي
مختلفي وجود دارد به طوري كه برخ��ي آن را مربوط به
دوران قبل از ميالد مسيح ميدانند اما با اين حال به نظر
انگلستان قرون
ميآيد اولين قانون مدون س��وتزني به
ِ
وسطي برگردد؛ آنجا كه در سال  695ميالدي ،قانون كوي
تام ( )qui tam rulingsوضع ميش��ود كه بر اس��اس
آن ،فرد افشاكننده در نيمي از سود كشف فساد ،شريك
ميشود .قوانين سوتزني بعد از آن گسترش يافت.
در برخي قوانين اس��تعماري امريكا اين گونه آمده است:
اگر فردي تخلفات در فروش نان را گزارش كند ،به اندازه
يك س��وم جريمهاي كه از متخلف اخذ ميشود ،پاداش
خواهد گرفت .امريكا در اولين س��الهاي بعد از استقالل
(1776ميالدي) قوانين حمايت از س وتزنان را تصويب كرد
و بعد از آن ،در چندين مرحله قوانين مربوط به سوتزني
را بهروز كرد و به بخشهاي مختلف مثل بخش سالمت،
بازار بورس و سهام و تخلفاتي همچون فرار مالياتي توسعه
داد .آن گونه كه پايگاه س وتزنان بينالمللي گزارش كرده،
دولت امريكا از 30سال گذشته تاكنون نزديك 5ميليارد
دالر به س وتزنان پاداش پرداخت كرده است.
يكي از موارد جالب در خصوص پاداش به سوتزني موضوع
بريدلي بيركنفلد ( )Bradley Birkenfeldاس��ت .او
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با دريافت جايزه 104ميليون دالري در س��ال  ،2012به
ثروتمندترين س وتزن تاريخ تا آن زمان تبديل شد .ماجرا
از اين قرار ب��ود كه بيركنفلد كه كارمند بانك سوئيس��ي
 UBSبود ،اطالعات مفيدي را درباره نحوه كمك اين بانك
به ثروتمندان امريكايي براي دور زدن نظام مالياتي امريكا
افشا كرد .نظام مالياتي امريكا نيز كه توانسته بود با جريمه
بانك سوئيسي780 ،ميليون دالر درآمد كسب كند ،كمتر
از 15درصد از درآمدش يعني معادل 104ميليون دالر را
به بيركنفلد به عنوان جايزه اهدا كرد.
نتايج آماري سوتزني
گفته ميش��ود بيش از 40درصد مفاس��د دني��ا از طريق
«گزارش فساد توس��ط مردم» يا همان سوتزني كشف
ميشود .طبق برخي ديگر از آمارها55 ،درصد از فسادهاي
كشف ش��ده مربوط به اين روش و 45درصد ديگر مربوط
به چندين روش متداول ديگر (مثل حسابرسي ،بازرسي،
نظارت ،بازديد سرزده ،ابزارهاي كنترلي الكترونيكي و)...
بوده است.
جالب است بدانيد س��وتزني در برخي كشورها فعاليتی
بسيار س��ودمند و س��ودآور اس��ت .برخي نهادها از رقم
10درصد تا 30درصد تخلف مالي كش��ف شده را جايزه
سوتزن قرار ميدهند .افراد زيادي از اين راه حتي ميليونر
شدهاند ،مانند جايزه 150ميليون دالري كه نصيب چند

سوتزن شد كه تخلف شركت خدمات درماني -بهداشتي امريكا در
ارسال ناموجه بيماران به آزمايشگاه را افشا كردند.
سوتزني در ايران
در كشور ما نيز وفق ماده 8از قانون اساس��ي دعوت به خير ،امر به
معروف و نهي از منكر وظيفهاي همگاني ذكر شده است كه همين
يعني لزوم مشاركت مردم كه تاكنون بستر اجرايي مناسبي براي
آن فراهم نشده اس��ت .پيشتر و در متن پيشنويس اليحه جامع
شفافيت به موضوع حمايت از گزارشگران فساد پرداخته شده بود
و حتي در آن ميزان پاداش گزارشگران نيز تعيين شده بود ،بهطور
مثال بر اساس ماده  41اين پيشنويس ،چنانچه شخصي با داشتن
داليل معقول و متعارفي وقوع يك فساد يا جرم و تخلف را كه عمدتاً
كتمان شده ،در حال كتمان شدن است يا احتماالً كتمان خواهد
شد به مراجع قانوني ذيربط اعم از نظارتي ،قضايي و اداري گزارش
دهد ،در برابر هرگونه اقدام تنبيهي ي��ا تالفيجويانه مرتبط با اين
اقدام نظير اخراج از كار ،تعليق از كار ،محروم شدن از ارتقای شغلي،
تنزل رتبه يا گروه ،معرفي به كارگزيني بهعنوان فرد مازاد بر احتياج،
مزاحمت ،رفتارهاي تبعيضآميز ،ارعاب و تهديد به يكي از موارد
مذكور حمايت خواهد شد .اين حمايتها در مورد اعضاي خانواده
وي نيز اعمال ميشود .شخصي كه مباش��رتاً يا با واسطه اقدامات
مذكور را مرتكب شود به مجازات مقرر براي عمل ارتكابي در قانون
مجازات اسالمي محكوم خواهد شد.
اين در حالي است که در متن نهايي اين اليحه كه ارديبهشت امسال در
دولت تصويب و اول تيرماه براي تصويب نهايي به مجلس ارسال شد،
موضوع حمايت از گزارشگران فساد به كلي حذف شد.
اواسط مردادماه بود كه دستورالعمل «تشكيل مجتمع تخصصي
ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي تهران» توسط رياست دستگاه
قضا ابالغ شد ،در اين دستورالعمل با اش��اره به ايجاد تمهيدات
الزم در اين مجتمع براي دريافت گزارشهاي مردمي ،حمايت از
گزارشگران فساد و تشويق آنها ،بر تدوين دستورالعمل مربوط به
اين موضوع طي سه ماه آينده تأكيد شده است.
طبق گفته غالمحسين اسماعيلي سخنگوي دستگاه قضا در ماده 19
دستورالعمل مذكور ،چنين آمده است :رئيس مجتمع موظف است
تمهيدات الزم را براي دريافت گزارشهاي مردمي و س��ازمانهاي
مردمنهاد و تشويق و حمايت از گزارشگران فساد در خصوص جرائم
مذكور در اين دستورالعمل فراهم كند .همچنين بايد ساز و كار حمايت
و تشويق گزارشگران مردمي فساد حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ
اين دستورالعمل در چارچوب قوانين موجود و اختيارات قوه قضائيه
توسط شورا تهيه شود و به تصويب رئيس قوه قضائیه برسد.
تأثير سوتزني در امر شفافيت
اين روزها ،يكي از اصليترين راهها در مبارزه با فس��اد و ايجاد بستر
شفافيتسازي در نهادها تحقق زيرساختها و عملياتي كردن قانون
«سوتزني» اس��ت؛ موضوعي كه در اظهارات اخير وزير اقتصاد هم
شنيده شده است و از مردم درخواست شده تا از سوتزني نترسند!
اين در حالي بوده كه تحقق چنين هدفي با استفاده از ظرفيت مردمي
نيازمند دو بال «حمايتي» و «انگيزشي» است ،به اين صورت كه همان
طور كه بيان شد در بسياري از كشورهاي دنيا اين نتيجه حاصل شده
است كه بايد از افشاگران فس��ادهاي كوچك و بزرگ كه در اصطالح
به آنها س�� وتزنان فس��اد يا  Whistleblowersگفته ميش��ود،
حمايتهاي قانوني شود تا هراسي در انجام وظايف اخالقي و اجتماعي
خود نداشته باشند .از سوي ديگر در راستاي انگيزه افشاي اين مفاسد،
در برخي از كشورها به اين افراد جايزه نقدي هم ميدهند كه معموالً
اين جايزه نقدي درصدي از ارزش فساد كشف شده است.
خأل اين دو بال حمايتي و تشويقي وقتي پررنگتر ميشود كه يكي از
افشاگران فساد بانك سرمايه از خانهنشيني خود به دنبال افشاي فساد
صورت گرفته در اين بانك ميگويد و معتقد بوده سوتزني او به دليل
نبود قانون با حمايت جدي روبهرو نشده است.
به جرئت ميتوان گفت اين موضوع تنها معطوف به شوشتري نيست،
مطابق اعترافات و اظهارات بسياري از ش��اهداني كه در دادگاههاي
اخير مفاس��د اقتصادي حاضر ش��دند ،بخش��ي از اين افراد به سبب
همين افشاگريها از كار خود بيكار شدند چراكه نبود قوانين حمايتي
بستر فشار را از سوي عوامل قدرت و ثروت فراهم ميسازد .اين يعني
بسترسازي شفافيت با كمك نظارت مردمي نيازمند قانون مدون و
دقيقي است كه دو بال حمايتي و تشويقي را توأمان در كنار يكديگر
داشته باشد.

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

گفته ميشود كه در آن افشاكننده هدف تخريب دارد و معموالً دادهها
و اطالعات با اس��تانداردها و كيفيتهاي مش��خصي ارائه نميشود.
معموالً در افشاگري حجم بسيار زيادي از مطالب به صورتي كه براي
كسي قابل استفاده و تحليل مجدد نيست ،افشا ميشود .همچنين در
شفافيت معموالً نهاد رسمي حاكميتي مسئول دادن اطالعات رسمي
حاكميت است و كيفيت و استانداردهاي آن را تضمين ميكند و از
مردم بازخورد ميگيرد و امكان اصالح اطالعات وجود دارد .در حالي
كه محل افش��اي داده در افشاگري مشخص نيس��ت و ممكن است
اطالعات از نهادهاي گوناگون و افراد مختلف و ناشناس درز نمايد و
امكان اصالح اين دادهها هم وجود ندارد ،چراكه كسي خود را در اين
زمينه مسئول نميداند.
انگليس ،امريكا ،استراليا ،هنگ كنگ ،هند ،ژاپن ،فرانسه ،افغانستان،
اوگاندا ،دانمارك ،ايس��لند ،فنالند ،نروژ و سوئد از جمله كشورهايي
هستند كه در اين گزارش به صورت كلي و جزئي مورد بررسي از نحوه
عملكرد شفافيتي قرار گرفتهاند.
انگليس
انگليس از جمله كش��ورهايي اس��ت كه برنامهاي جدي و پرسرعت
را براي ترويج ش��فافيت در س��طوح مختلف خود برنامهريزي كرده
است .اين كشور از جمله كشورهاي موفق جهان در زمينه مبارزه با
فساد است كه در رتبهبندي سازمان شفافسازي بينالملل با عنوان
«شاخص ادراك فساد  »2017با كس��ب نمره  82در جايگاه هشتم
بين  180كشور قرار دارد.
در ادامه ،گزارشي از جديدترين اسناد شفافيت اين كشور در رابطه با
«شفافيت در دولتهاي محلي» را ميبينيد.
 -1تدوين قوانين مناسب مبارزه با فساد
 -2تعيين اصول اخالقي در زمينه فعاليتهاي دولتي
 -3استقرار نهادهاي مبارزه با فساد در بخشهاي مختلف
 -4تصويب قوانين مبارزه با پولشويي
 -5الحاق به كنوانس��يون منطقهاي و بينالمللي مبارزه با فس��اد و
رشوه
گامهاي مهم انگلستان در این باره كاهش و كنترل فساد است .عالو ه
بر قوانين عام جزايي ،در انگلستان قوانين خاص نيز عمدتاً در جهت
مبارزه و پيشگيري از فساد اقتصادي تدوين شدهاند كه از آن جمله
ميتوان به قانون مبارزه با منافع حاصل از جرم مصوب سال  2001و
قانون مبـارزه بـا فسـاد مصوب  2003اشاره كرد.
تأس��يس س��ازمان پلي��س مل��ي تح��ت عن��وان «اركان جـرائم
سـازماندهيش��ـده حـاد ( »)SDCAبراي رس��ـيدگي بـه جرائم
مربوط به مهاجرتهاي سازماندهيشده ،داروهاي قاچاق ،اكتشاف
داراييهاي جنايي و… از ديگر اقدامات انگليس��يها براي مبارزه با
فساد است.
همچنين مطابق قانون سال  ،2015دستورالعملهاي جامع شفافيت
در دولتهاي محلي انگلستان به تصويب رسيد.
حسب اين دستورالعمل ،دولتهاي محلي موظف هستند موارد زير را
با تفصيل و با مطابق دستورالعملهايي كه در ادامه ذكر ميگردد ،به
صورت عمومي ارائه كنند:
• هزينهكرد باالي  500پوند expenditure over £500 -
• خريد و معامالت دولتي
government procurement card transactions
• اطالعات مرتبط با خريدهاي دولتي
procurement information
• گرنت به س��ازمانها ،انجمنه��ا و بنگاههاي فع��ال در حوزههاي
اجتماعي و داوطلبانه grants to voluntary, community -
and social enterprise organisations
• چارت سازماني organisation chart -
• حقوق مسئوالن رده باال senior salaries -
• ضريب پرداخت حقوق the pay multiple -
trade union facility time
• دارایيهاي زمين محلي local land assets -
• ارزش داراييهاي مسكن اجتماعي
social housing asset value
• حسابهاي پاركينگ و فضاهاي پاركينگ
parking accounts and parking spaces
• كالهبرداري fraud -
• قوانين اصلي the constitution -

نگاهي به تجارب كشورهاي دنيا در زمينه پيادهسازي قوانين شفافيتزا

خانههاي آهني را  شيشهاي كنيد
شفافيت در اطالعرساني و آزادسازي اطالعات
نيره
وقتي اطالق ميشود كه اطالعاتي در زمان مناسب،
ساري
با كيفيت مناسب و با مخاطب مشخص شده داده
ش��ود و به دنبال اثرگذاري و هدفي خاص باش��د .اين ه��دف معموالً
«ش��فافيت» پروژهاي اس��ت ك��ه متعاق��ب آزاديهاي
مطبوعات ،بيان و اطالعات و عمدتاً از دهه  1971به اين
سو در كشورهاي مختلف توسعه يافته ،تعريف شده و مفاد
آن به مرور زمان ،اجرا ،تثبيت و تقويت شده است .هدف
اين پروژه ،در معرض عموم قرار دادن تمامی امور عمومي
جامعه است.
پروژه مذكور درصدد اس��ت به جاي اطالعرس��انيهاي
موردي ،گزينش��ي ،مقطعي و توأم با س��وگيري در مورد
مس��ائل و موضوعات جامعه ،امكان اطالع و آگاهي عموم
مردم از همه امور جامعه را به صورت بدون تبعيض ،مستمر
و صرفنظر از ان��واع تحليلهاي ممكن فراه��م كند ،در
نتيجه از كنشگران اجتماعي و به ويژه از دولت در معناي
عام كلمه ميخواهد صرفنظر از اينكه تقاضايي از جانب
روزنامهنگاران يا افراد خاصي وجود داشته باشد به صورت
سيس��تماتيك ،اطالعات خود را علني يا منتش��ر كرده و
خود را در معرض و دسترس عموم قرار دهند .با توجه به
اينكه پروژه شفافيت درصدد اس��ت ارزش ها ،هنجارها و
رفتارهاي رسمي و غيررسمي مختلفي را ايجاد يا اصالح
كند ،ميتوان گفت كه هدف نهايي اين پروژه ،جايگزيني
فرهنگ شفافيت به جاي فرهنگ اس��رارگرايي است .در
واقع ،ش��فافيت درصدد اس��ت جايگزين فرهنگ مذكور
شود اما اين امر نه ظرف مدتزمان كم ،شدني است و نه به

جلوگيري از فس��اد ،افزايش مش��اركت م��ردم يا بهبود س��اختارهاي
حاكميتي است .در شفافيت معموالً نهاد رسمي حاكميتي مسئول دادن
اطالعات رسمي حاكميت است و كيفيت و استانداردهاي آن را تضمين
ميكند و از مردم بازخورد ميگيرد و امكان اصالح اطالعات وجود دارد.

معناي نفي مؤسسهها و نهادهاي حافظ اسرار يا محرمانگي
(نظير امنيت ملي) است.
قوانين و نهاده��اي حمايتي ناظر ب��ر آزادي بيان ،آزادي
مطبوع��ات ،آزادي اطالعات ،دول��ت الكترونيك ،حقوق
رقابت و مبارزه با فس��اد ،مديريت تعارض منافع ،حمايت
از افش��اگران و منابع خب��ري ،از تدابير ناظ��ر بر فرهنگ
شفافيت هستند.
تجارب متعدد بشري نشان ميدهد كه اسرارگرايي ،اعتماد
عمومي به حكومت و مشاركت و نظارت آنها در اداره جامعه
را تضعيف و چه بسا منتفي ميكند و به پيدايش انواع فساد
در حكومت و حتي بخش خصوصي منجر ميشود .افزون بر
اين به نقض حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و كتمان اين
نقضها منتج ميشود .اين در حالي است كه در كنار موارد
فوق پاس��خگويي معنادار كارگزاران حكومت را ناممكن
ساخته و انواع ديگر مفاسد و ناكارآمديها را به دنبال دارد و
در مجموع ،مانع از پيشرفت و توسعه كشور خواهد شد.
با توجه به تبعات منفي و مفس��دههاي زي��ادي كه بر
اسرارگرايي مترتب اس��ت در روزگار حاضر ،كشورهاي
توس��عهيافته ،با اتخاذ تدابير مختلف سياس��تگذاري،
تقنيني و اجرايي تالش كردهاند تا حد ممكن ،به سمت
شفافيت حركت كنند و مردم را در جريان امور حكومت
و جامعه قرار دهند.

كشورهايي كه درصدد استقرار فرهنگ شفافيت برآمده
و تجربيات نس��بتاً موفقي نيز در اين زمينه دارند با شعار
«خانههاي آهني را به خانههاي شيشهاي تبديل كنيد» و
تصويب قوانين مختلف ،اعم از جديد و اصالحي ،درصدد
حمايت از شفافيت امور برآمده و اسرار بودن امور را تنها در
حد ضرورت ،مجاز شناختهاند .در واقع ،شفافيت به معناي
نفي مؤسسهها و نهادهاي حافظ اسرار يا محرمانگي نيست،
از اين رو در فرهنگ شفافيت ،همچنان امنيت ملي ،اسرار
دولتي ،نظم عمومي ،اخالق عموم��ي ،حريم خصوصي،
حرمت و آبروي افراد مهم اس��ت اما غلبه با آنها نيست .در
پيشبيني قوانين و مقررات راجع به هر يك از موارد مذكور،
همواره اصل بر شفافيت بوده و اين استثناها براي تحقق
اهداف مشروع ،تنها در صورت وجود ضرورت و به ميزان
ضرورت ،مقرر ميش��وند .موضوعي اصل بر عدم ضرورت
است مگر اينكه وجود ضرورت اثبات شود ،از اين رو همواره
نيازمند توجيه و دفاع هستند و قلمرو آنها به طور مضيق
تعيين شده و به قدر متيقن محدود ميشود.
افزون بر م��وارد فوق تجربيات جهان��ي در بحث مبارزه با
فساد تنها معطوف به شفافيت نيست .افشاگري هم نوعي
از شفافيت است كه در همه كشورهاي دنيا قوانين خاص
مرتبط را دارد و از آن با عنوان سوتزني ياد ميكنند .با اين
تفاوت كه افش��اگري معموالً به نوعي از افشاي اطالعات
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دستورالعمل عمومي ش��فافيت در دولتهاي محلي ،به
همراه س��ؤاالت متداول ،دس��تورالعمل عمومي انتش��ار
تمامی اطالعات ،دستورالعمل اختصاصي هزينه و تدارك
دولتي ،دستورالعمل اختصاصي انتشار اطالعات دولتي،
دستورالعمل اختصاصي انتشار داراييهاي مربوط به زمين
و پاركينگ ،از ديگر موارد دستوري در قوانين انگلستان در
حوزه شفافيت است( .مطابق تصوير)
Local government transparency code
2015 + Frequently Asked Questions
توليد و انتشار اطالعات در قالب داده باز ()open Data
هر چند مزيتهاي بيش��ماري در پي دارد ،اما انجام اين
كار عالوه ب��ر دقتهاي حقوقي ،نيازمن��د دقتهاي فني
زيادي نيز است .از آنجا كه توليد اطالعات در قالب يكسان
و منسجم توسط تمامي دس��تگاههاي دولتي مورد يكي
از ضرورتهاس��ت ،لذا تدابير مختلفي براي اين انسجام
صورت ميپذيرد .در راستاي همين تدابير ،دولت انگلستان
سامانهاي را براي ارائه الگو ،ارائه توضيحات الزم و نيز ارزيابي
صحبت اطالعات توليد شده توسط حكومتهاي محلي ب ه
وجود آورده است كه اين سامانه از طريق لينك زير قابل
دستيابي استhttp://validator. opendata. esd. :
org. uk/spend
سايت رسمي ش��فافيت دولت انگلس��تان از ديگر موارد
فعاليتهای اين كش��ور در حوزه ش��فافيت است كه در
اين سايت ليست برنامههاي تمامی وزارتخانهها و مراكز
دولتي و نيز چگونگي تحقق آنها ارائه ميش��ودhttp:// :
/transparency. number10. gov. uk
 An official site of the British Prime Miisters Office
از ديگر اقدامات بس��يار جالب توجه اين اس��ت كه دولت
انگلستان با انتشار سندي به نام Open Data White
 Paper; Unleashing the Potentialنظرات خود
را درباره شفافيت و داده باز و همچنين نحوه ايجاد شفافيت
و دسترسي به اطالعات در دولت تشريح كرده است.
اين س��ند توسط انديش��كده «ش��فافيت براي ايران»-
 - /https://tp4. irترجمه و طراحي مجدد ش��ده كه در
تصوير مشاهده خواهيد كرد.
يكي ديگر از اقدامات انگلستان در حوزه سالمت است كه
دولت انگلستان به عنوان مرجع رس��مي توليد دادههاي
سالمت انگلستان اطالعات را به صورت دادهباز در اختيار
متقاضيان قرار ميدهد.
با اين روش ش��ركتهاي خصوصي ميتوانند با استفاده
از اين دادههاي حاكميت��ي ،خدماتي رقابتي ارائه كنند تا
اس��تفاده از اين دادهها براي عموم مردم تسهيل شود ،به
طور مثال با اس��تفاده از بصريس��ازي ()visualizing
دادهها و تصاوير و جداول تعامل��ي ( .)interactiveدر
ادامه به معرفي يكي از اين خدمات به نام find the best
پرداخته ميشود.
ش��ركت گرافيك ( )Graphiqمجموعهاي تكنولوژيك
است كه با جمعآوري و مرتبط كردن دادههاي جهاني آنها
را به اشكال جديد قابل استفاده ميكند .يكي از پروژههاي
آن س��ايتي به نام  find the bestاس��ت .دادههاي اين
سايت از پورتال رسمي داده انگلستان يعني Data. gov
و  NHS. ukتأمين ميشود .با ورود به صفحه اصلي اين
سامانه ،امكان جستوجو يا انتخاب از بين خدمات وجود
دارد كه بخش سالمت يكي از اجزای اين سامانه است.
 -1جستوجو در خدمات
 -2انتخاب از طريق دايركتوري
با ورود به بخش بيمارستانهاي انگلستان (hospitals.
 ،)findthebest. co. ukام��كان مش��اهده دادهه��اي
بيمارستانها به صورت مقايسهاي وجود دارد كه در تصوير
زير مشخص است.
 -Aاين زبان��ه آموزشهاي الزم درباره نحوه اس��تفاده از
دادههاي اين سامانه را در اختيار ميگذارد.
 -Bش��امل نتايج و دادههاي موجود درباره بيمارستانها

است (زبانه انتخاب شده فعلي)
 .1امكان مشاهده بيمارس��تانها در حالتهای مختلف
(مانند نمايش روي نقشه)
 .2امكان مرتبس��ازي جدول بر اس��اس هر كدام از اين
سربرگها
 .3نام بيمارس��تان كه به پروفايل مخص��وص آن لينك
شده است.
 .4شاخص «نمره هوشمند» كه بر اساس آن بيمارستانها
مرتب شدهاند .اين ش��اخص تركيبي از نشانگرهاست كه
اين تركيب توسط اين شركت خصوصي تهيه شده است
و امكان مقايسه بيمارستانها را در مجموع در اختيار قرار
ميدهد .در واقع توليد اين شاخص ارزشافزوده اين سامانه
ميباشد .با كليك روي گزينه  whats thisامكان مطالعه
نحوه تركيب نشانگرها و توليد اين شاخص بيان شده است
كه در ادامه به بررسي آن پرداخته ميشود.
 .5امكان مقايسه بيمارستانها در ديگر شاخصها (اين
شاخصها عيناً در سامانه  NHS. ukنيز وجود دارند)
 .6امكان مقايسه بيمارستانهاي انتخابي
 .7امكان جستوجوي بيمارستان بر اساس نام و مكان
 .8امكان جستوجوي خدمت خاص
 .9محدود كردن بيمارستانها بر اساس نوع بيمارستان
(دولتي يا خصوصي)
 .10محدود كردن بيمارستانها بر اساس دارا بودن امكانات
در محل (دسترسي به تلويزيون ،امكانات تعويض كودك،
حمايت از داغديدگان ،محوطه بازي كودكان ،مجاز بودن
تلفن همراه ،تلفنهاي عمومي و اتاقهاي تك جنسيتي)
 .11محدود كردن بيمارس��تانها بر اس��اس دسترسي
(ترجمه بريل ،دسترسي بدون پله و دسترسي ويلچر)
 .12جستوجوهاي پرطرفدار
 .13مقايسههاي مشابه در NHS
 .14منبع و مرجع دادهها (همانطور كه مشاهده ميشود
اين سامانه دادههاي خود را از مراجع رسمي و دولتي مورد
استفاده قرار ميدهد و به آنها رفرنس ميدهد).
با كليك روي هر كدام از نام بيمارستانها ،به صفحه نمايه
مشابه آنچه در ادامه آمده است ،هدايت ميشويم:
 .1بازگشت به صفحه مشاهده تمامي بيمارستانها
 .2مطالعه آم��وزش و راهنماي اس��تفاده از دادههاي اين
سامانه
 .3نام و آدرس بيمارستان
 .4نمره هوشمند
 .5نوشتن مروري بر اين بيمارستان
 .6نماي��ش دادهه��اي مرب��وط به اي��ن بيمارس��تان در
دستهبنديهاي موجود.
با كليك روي عبارت  whats thisپايين «نمره هوشمند»
ميتوان نحوه توليد اين ش��اخص را مش��اهده كرد .اين
شاخص مجموعهاي از نشانگرها را شامل ميشود كه هر
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كدام در تش��كيل اين ش��اخص وزن مخصوص به خود را
دارند .براي مثال7/16 ،درصد از اين شاخص را نمره بيمار
به بيمارستان تشكيل ميدهد .در تصوير زير ميتوانيد نحوه
نمايش اين تركيب را مشاهده كنيد .همچنين اين تصوير به
صفحه معرفي كامل آن پيوند داده شده است كه با كليك
روي آن ميتوانيد اطالعات كاملتر را مشاهده كنيد.
اين س��امانه تمام دادههاي خود را به سامانههاي رسمي
ارجاع ميده��د و خ��ود دادهاي توليد نكرده اس��ت ا ّما با
بازتركيب دادهها ش��اخصهاي جديدي تولي��د كرده و
خدمات جديدي ارائه داده اس��ت .با مراجعه به س��امانه
 NHS. ukميتوان مشاهده كرد كه دادههاي ارائه شده
در سامانه  find the bestبه شيوه بهتر و جذابتري ارائه
شدهاند كه ميتواند استفاده از اين دادهها را براي كاربران
تسهيل نمايد .اين تجربه نشان ميدهد كه ارائه دادههاي به
صورت باز ميتواند بار دولت را در تهيه سامانههاي اينترنتي
جذاب كاهش دهد و وظيفه اصلي دولت را به ارائه دادهها
محدود نمايد .ش��ركتهاي خصوصي كوچك و چابك با
استفاده از روشهاي جذاب و تبليغاتي ميتوانند دادهها را
به مردم ارائه نمايند .در اين راه فضاي رقابتي ايجاد شده و
اشتغال آسان براي جوانان حاصل ميشود.
«حمايت از خبرچينان مفاسد اقتصادي» از ديگر اقداماتي
است كه در زمينه مبارزه با فساد و كنترل آن در انگلستان
صورت گرفته اس��ت« .جلوگيري از فس��اد در پروژههاي
ساختوساز» نيز يكي ديگر از تجربههاي بسيار مطلوب
انگلستان است .اين اقدام براي مبارزه با پرداخت رشوه كه
يكي از رايجترين انواع فس��اد در امـر مراحل ساختوساز
(در مرحله طراحـي ،نقشهكشي ،اجرا و…) طراحي شده
و اجازه باال رفتن هزينه مسكن را به دالالن و رانتخواران
نميدهد.
امريكا
 -11قانون آزادي اطالعات Freedom of Inform a
 tion Actمصوب 1966
 -2قان��ون آزادي الكترونيك اطالع��ات Electronic
 Freedom of Information Actمصوب 1996
 -3قانون حكومت ب��از Open Government Act
مصوب 2007
 -4قانون شفافسازي  Sunshine Act lمصوب 1976
 -5قانون اخالق در دولت Ethics in Government
Act
 -6قان��ون حماي��ت از افش��اگران Whistleblower
 Protection Actمصوب 1989
موضوعاتي ك��ه در اين قواني��ن مورد توجه ق��رار گرفته
عبارتند از:
 -1دسترسي به اطالعات
 -2اطالعرساني كنشي و دولت الكترونيك
 -3مديريت تعارض منافع

 -4اعالم دارايي و منافع مقامات
 -5حمايت از افشاگران فساد
 -6حمايت از منابع خبري روزنامهنگاران
 -7شفافيت البي گري
 -8شفافيت هزينههاي انتخابات
 -9روشن بودن حدود و استثناهاي شفافيت
يكي از اقدامات جالب اين اس��ت كه دولت فدرال اياالت متحده ،در
راستاي شفافيت هر چه بيشتر و نيز تحت پارادايم داده حكومتي باز،
اقدام به انتش��ار گزارش چگونگي بازديد از سايتهاي دولتي نموده
اس��ت .در اين گزارش ميتوان تعداد بازدي��د كنندهها ،ويژگيهاي
فني مرور آنها و نيز پربازديدترين سايتهاي دولتي را مشاهده نمود.
البته داده تفصيلي مرتبط با اين بازديدها نيز در قالب  APIو با فرمت
 JSONنيز در همين پايگاه ارائه ميگردد.
توضيحات بيشتر از اين وبسايت را اينجا ببينيد:
analytics. usa. gov
برنامههاي دولتي بخش سالمت در امريكا ،يعني مديكر و مديكيد،
س��امانهاي تحت عنوان « »HospitalCareData. comتهيه
ديدهاند كه مردم بتوانند از طريق آنها بيمارستانهاي مختلف را در
شاخصهاي ويژهاي مقايسه كرده و بهترين انتخاب را داشته باشند.
خدمات شفافيت دادههاي بخش سالمت نيز همچون اكثر خدمات
سالمت در امريكا ،توسط شركتهاي بخش خصوصي ارائه ميشوند
و ّ
محل تأمين مالي آنها مس��تقيماً از طرف مردم يا بيمهها ميباشد.
بنابراين امكان دسترس��ي «آزاد» به اطالعات اين س��امانهها وجود
ندارد .از جمله اين سامانهها ميتوان به Healthcare BlueBook،
 Healthsparq، United Healthcareو  Castlightاش��اره
كرد كه در مطالب پيشين برخي از آنها معرفي شدهاند .با اين وجود
برنامههاي دولتي اي��االت متّحده امريكا يعني مديك��ر و مديكيد،
برنامهاي با عنوان «مقايسه بيمارس��تان» ايجاد كردهاند .اين برنامه
به موسسات نماينده مشتريان ،پزشكان ،بيمارستانها ،كارفرمايان
و غيره امكان ميدهد تا با يكديگر همكاري كنند؛ و امكان پيدا كردن
بيش از  4000بيمارستان مورد تأييد مديكير را در سراسر كشور ،به
منظور مقايسه كيفيت آنها فراهم ميكند .س��امانه «داده مراقبتي
بيمارس��تان» ( )HospitalCareData. comاطالعات فراهم
شده را در اختيار عموم مردم قرار ميدهد.
استراليا
اين كش��ور نيز همچون انگليس و امريكا داراي ش��فافيت اطالعات
بيمارستاني است.
وبسايت  My Hospitalsسامانهاي دولتي در استراليا است كه
به منظور دسترسي آسان همه جامعه استراليا به اطالعات عملكردي
قابل مقايسه و موثق بيمارستانهاي دولتي و خصوصي ايجاد شده
است .اين سايت امكان مشاهده عملكرد بيش از  1000بيمارستان
دولتي و خصوصي بر اساس شاخصهايي مانند كارايي بيمارستانها،
زمان انتظار براي اورژانس يا عمل جراحي ،درصد عفونتهاي اكتسابي
در بيمارستان ،زماني كه بيماران پس از پذيرش براي روندهاي مختلف
سپري ميكنند و شاخصهاي ديگر را فراهم ميكند.
سامانه  My Hospitalsيكي از سامانههاي سازمان Australian
 )Institute of Health and Welfare (AIHWاست كه به
شفافيت اطالعات بيمارستاني براي عموم مردم ميپردازد .سازمان
 ،AIHWبه عنوان س��ازمان دولتي و رس��مي ارائه آمار و اطالعات
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نظام سالمت استراليا ،شعار خود را «آمار و اطالعات معتبر
براي ارتقاء سالمتي و تندرس��تي» قرار داده است .پايگاه
اينترنت��ي  AIHWاطالعات جامعي درب��اره ّ
كل نظام
سالمت استراليا در اختيار كاربران قرار ميدهد ا ّما سامانه
 My Hospitalsتنها اطالعات بيمارس��تاني مورد نياز
بيماران را در اختيار آنها قرار داده است و امكان مقايسه آنها
را فراهم نموده است .شعار وبسايت My Hospitals
نيز« « iInforming patients, supporting clin
 »cians, driving improvementsميباش��د كه
ش��فافيت عمومي اطالعات را گامي در جهت حمايت از
ارائهدهندگان خدمت ارزيابي كرده است.
هنگ كنگ:
براسـاس آخـرين آمـار رتبهبندي «شاخص ادراك فساد
در  »2017هنگكنگ با كسب نمره  77در رتبه  13جهان
از ميان  180كش��ور قرار دارد .اين رتبه بسيار مطلوب در
حالي اس��ت كه در دهه  1970هنگكنگ شديدا درگير
فساد اداري بوده است ،بهطوري كه مردم اين كشور فساد
را بهعنوان جزءالينفك زندگي خود پذيرفته بودند و تقريبا
هيچ كاري اداري بدون پرداخت رشوه انجام نميشد.
بر اين اس��اس دولت وقت با درك فس��اد سيس��تمي،
كميسيون مستقل ضدفساد را در سال  1974تأسيس
كرد كه بهجاي تمركز صرف بر مجازات عامالن فس��اد
در س��ه بخش  -1تحقيقات -2 ،پيش��گيري از فساد و
 -3آموزش و روابط اجتماعي طراحي شده است.
 -1بخش تحقيقات :اين بخش در دو گروه بازرسي بخش
دولتي و بازرسي بخش خصوصي طراحي شد كه وظيفهاش
آموزش كاركنان ش��امل روش دريافت و ثبت اطالعات،
روش دس��تگيري ،روش بازجويي ،حمايت از شاهدان و
روش شهادت دادن ،روش تحليل اطالعات و انجام عمليات
مخفي است.
 -2بخش پيشگيري از فساد :اين بخش مغز متفكر و اتاق
فكر كميسيون است و مديران ارش��د سازمانهاي اداري
به بررس��ي و اصالح رويهه��اي موجود ،شناس��ايي نقاط
مسئلهدار ،شناسايي زمينههاي رانت دولتي ،سادهسازي
فرآيندها ،ش��فافيت رويهها ،ارائه توصيهها به بخشهاي
دولتي و خصوصي ،ارائه و تدوين ضواب��ط نوين مبارزه با
فساد ميپردازند.
 -3بخش آموزش و روابط اجتماع��ي :وظيفه اين بخش
آموزش مردم و طبقات اجتماعي براي مبارزه با فس��اد و
تبيين تبعات فردي و اجتماعي آن است.
هند
فساد اداري و مالي در سرزمين پهناور ،پرجمعيت با فرهنگ
رنگارنگ و جذاب هندوستان ،ش��گفت انگيز ،گوناگون و
زبانزد خاص و عام است.
دولت توانسته اس��ت ،با اتخاذ برخي سياستهاي ضربتي
به موفقيتهاي نسبي در مهار فساد و كاستن از حجم آن
دست پيدا كند.
اصالح قوانين پولي و مالي ،شفافيت در فعاليت بانكها و
شركتهاي خصوصي ،بستن راههاي فرار مالياتي ،مسدود
كردن مسيرهاي پولشويي و هماهنگي با بانكهاي خارجي
در زمينه تبادل اطالعات از جمل��ه اقدامات دولت مودي
در مبارزه با فساد بوده است .از س��وي ديگر دولت ضمن
هماهنگي با پارلمان موانع قانوني اين مس��ير را از سر راه
خود برداشته است.
قوه قضاييه هند نيز مكلف ش��د با اراده محكم و جدي به
منابع كسب ثروت از سوي افراد با نفوذ و صاحب منصب
و سرمايه داران اين كش��ور ورود كند و با متخلفان مقابله
جدي داشته باشد .در اين فرآيند ،مسير حركت حتي براي
برگزاري سريع دادگاه و توقيف اموالي كه منابع كسب آن
نامشخص بوده است باز گذاشته شد.
ژاپن
تجربه شفافيت و دادهباز بيمارس��تاني در ژاپن نيز وجود
دارد.
وبس��ايت  carereview. co. jpمربوط به مؤسسهاي

است كه در زمينههاي رضايت كاركنان و رضايت بيماران
پيمايش انج��ام داده و اطالعات آن را به ص��ورت دادهباز
منتش��ر ميكند و همچنين پ��ردازش و آناليز اطالعات
و توسعه سيس��تم در زمينه بهداش��ت و درمان را صورت
ميدهد .اين وبسايت سه س��امانه با نامهاي «اطالعات
بيمارس��تاني»« ،اطالعات مراقبت پزشكي»« ،اطالعات
منطقهاي پزشكي» ارائه داده است.
وبسايت ( )hospia. jpاولين وبسايت اطالعاتي كامل
ژاپن است كه امكان مقايسه سوابق عملكرد بيمارستانهاي
مراقبت حاد را در اختيار قرار ميدهد.
اطالعات هزارو 500بيمارستان ملي مراقبت حاد ،مسافت
تا بيمارس��تان و امكان مقايس��ه تعداد بيماران و سوابق
پزشكي بيمارستانهاي نزديك ،نمايش موقعيت فيزيكي

ليست اموال همه مسئوالن بلندپايه از جمله محمداشرف
غني رئيسجمهور ،س��رور دانش مع��اون رئيسجمهور،
عبداهللعب��داهلل رئيس اجراييه ،هم��ه وزراي دولت ،همه
سفراي افغانستان در ساير كشورها ،رؤساي سازمانهاي
اجرايي كشور ،واليان اياالت و… ثبت شده است.
همچنين تهيه و تأييد ليس��ت توس��ط اداره عالي مبارزه
چ وجه اعالم ليست اموال با
عليه فساد اداري بوده و ب ه هي 
«خوداظهاري» نيست .نكته قابلتأمل در اين ليست ،ارزش
زيورآالت همسر و دختر آقاي اشرف غني ،رئيسجمهور
افغانستان به قيمت روز است .تعداد خودرو ،زمين مسكوني
يا واحد مسكوني ،باغ و زمين كشاورزي ،وضعيت معاش
و مخارج اداره زندگي در اين ايس��ت ديده ميشود .شايد
تعجب كنيد كه حتي تع��داد و ارزش پول��ي كتابهاي

بيمارس��تانهاي مراقبت حاد در مناطق روي نقشه ،نوع
طبقهبندي تشخيصي و امكان مشاهده رتبه از نظر تعداد
بيماران ،امكان جس��توجوي آمار ملي تعداد بيماران و
متوس��ط طول اقامت در بيمارس��تان براي بيش از 500
بيماري در بس��ياري از بيمارس��تانها (ملي يا رياستي)،
امكان مش��اهده ليس��ت تعداد بيم��اران در بس��ياري از
بيمارستانها براي بيش از هزار جراحي و امكان مشاهده
همه اين اطالعات به صورت رايگان از جمله خصوصيات و
عملكردهاي اصلي اين وبسايت است.
فرانسه
فرانسه در زمينه شفافيت ،قوانين و مقررات متعددي دارد
كه در ميان آنها ،سه قانون شاخص و مرجع وجود دارد:
 -1قانون آزادي دسترسي به اسناد اداري مصوب 1978
 -2قانون شفافيت در زندگي عمومي مصوب 2013
 -3قانون ش��فافيت ،مبارزه با فساد و مدرنسازي اقتصاد
مصوب 2016
عالوه بر قوانين حوزه شفافيت ،فرانسه از جمله كشورهايي
است كه حمايت از افش��اگران فساد را در دستور كار خود
قرار داده اس��ت .چنانچه طب��ق ماده  25قانون ش��ماره
2013ـ 907فرانسه در مورد شفافيت در زندگي عمومي،
هيچ فردي نبايد براي ارائه گزارش همراه با حس��ن نيت
از فرايندهاي استخدام حذف شود يا از دسترسي به يك
كارآموزي يا يك دوره آموزشي محروم بماند يا تنبيه شده
يا اخراج ش��ود يا موضوع اقدامات تبعيضآميز مستقيم
يا غيرمس��تقيم قرار گيرد ،خصوصاً در مورد حقالزحمه،
درمان ،آموزش ،بازگش��ت به كار ،تكاليف ،شرايط الزم،
تقسيمبندي ،ارتقاي شغلي ،جابجايي يا تمديد قرارداد.
افغانستان
دولت افغانس��تان از س��ال  2004ميالدي ليست ساالنه
حقوق ،اموال و داراييها و حس��اب بانكي اغلب مسئوالن
دولتي را در سامانه اينترنتي منتشر ميكند .بر اين اساس
در س��ايت اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري افغانستان،

رئيسجمهور در اين ليست ذكر شده و به تأييد اداره عالي
مبارزه عليه فساد اداري اين كشور رسيده است.
حمايت از افش��اكنندگان فس��اد اداري بخش ديگري از
اقدامات اين كش��ور عليه فساد اس��ت .بر اساس ماده 14
قانون نظارت بر تطبيق استراتژي مبارزه عليه فساد اداري
افغانستان ،اداره عالي مبارزه عليه فس��اد اداري مسئول
حمايت از افشاكنندگان فس��اد اداري است .عدم افشاي
هويت اطالعدهنده ،شاهد ،اهل خبره و ارائهكننده اسناد و
مدارك و حمايت امنيتي از افشاكنندگان از ديگر وظايف
اين نهاد است .همچنين براي اطالعدهنده فساد ،مبلغي
ب ه عنوان پاداش اعطا ميشود .انتشار و حسابرسي به اموال
مسئوالن افغانستان و حتي تعيين ارزش زيورآالت فرزندان
آنان در حالي است كه اعالم ليست اموال مسئوالن دولتي
در كشورمان سالهاست كه ب ه رغم مطالبه افكار عمومي،
همچنان مسكوت باقيمانده است.
اوگاندا
با توجه به گستردگي فساد در اين كشور ،در سال 2008
راهبرد ملي مبارزه با فساد( ( rNational Anti- Co
 )ruption Strategy – NACSدر اين كشور عملياتي
گرديد .اين راهبرد يك سند «پنج ساله» و با هدف اصلي
تأثيرگذاري بر كيفيت پاسخگويي و كاهش سطح فساد
در اوگاندا بود.
تمركز اين سند تنها روي ساختار و نظامهاي دولتي نبوده
اس��ت بلكه بر افراد هم متمركز بوده و بازآفريني فرهنگ
صداقت و راستگويي را در جامعه مدنظر دارد .اصليترين
بخشهاي اين راهبرد عبارتند از:
 انطباق با كنوانس��يون ضدفس��اد س��ازمان ملل متحد()UNCAC
 تنظيم تضاد مناف��ع در بخش عموم��ي از طريق ايجادممنوعيت در دريافت هدايا
 افشای داراييهاي رئيسجمهور ،وزرا ،اعضای پارلمان،قضات ،كاركنان دولتي و افراد خانواده آنها

 شفافسازي و گزارش هزينه كمپينهاي حزبي انتشار گزارش گردش مالي احزاب حفاظت از افشاكنندگان فساد( ( cWhistleblowers Prote)tion Act
 ايجاد خط داغ ( )Hotlineبه نحوي كه افراد از طريق آن ميتوانندبه صورت گمنام فساد را گزارش دهند
 ايجاد حق دسترسي به اطالعات براي تمام شهروندان تأسيس اداره بازرسي از دولت( ( cThe Office of the Inspe)torate of Government
 تأسيس اداره پيگرد قانوني( ( sDirectorate of Public Pro)ecutions
 تضمين استقالل قوه قضائيه ،تضمين آزادي رسانه و نهايتاً تضمينآزادي تجمعات
دانمارك
از سنت قديمي گش��ودگي و ش��فافيت راجع به پارلمان و خدمات
عمومي خود برخوردار اس��ت .اين مهم همراه با جامعه مطلع داراي
صفاتي همچون همبستگي باال ،حس نفع عمومي و سطوح آموزشي
باال ،شرايط را به گونهاي رقم زده است كه گويي اص ً
ال چيزي با عنوان
فس��اد وجود ندارد و جايگاه برتر آن در شاخص ادراك فساد ()CPI
گواه اين ادعاست .سبك زندگي ساده نخبگان سياسي آن دانمارك را
تبديل به يك الگو نموده است.
ايسلند
با تأس��يس مؤسس��ه رس��انههاي مدرن و تلفيق قوانين بينالمللي
مختلف حامي روزنامهنگاران قدم خيلي مثبت��ي را در جهت آزادي
مطبوعات برداشت ،بنابراين اين كشور مكان امني براي روزنامهنگاران
و افشاگران ميباشد.
فنالند
با روشهاي دولتي ،قانوني و اجرايي خيلي شفاف شناخته ميشود
و با صفاتي همچون استانداردهاي زندگي باال ،ساختارهاي اجتماعي
نسبتاً غيرسلس��له مراتبي و تقريباً بدون سياسيسازي جايگاههاي
كليدي خدمات كشوري توصيف ميش��ود .عالوه بر اين ،فنالند به
همكاري بينالمللي بر ضد فساد بسيار پايبند ميباشد.
براي چندين سال ،نروژ در بين پنج كشور برتر داراي كمترين ميزان
فساد بوده است ،دليل اصلي آن مجازاتهاي سنگيني ميباشد كه
قوياً مانع از اين ميشود كه سياستمداران و كاركنان دولت مرتكب
فساد شوند .نروژ همچنين تنها كشور نورديك بوده كه از قانون شفاف
و صريح در حمايت از افشاگران برخوردار است.
سوئد
همواره به جهت رويههاي شفافيت و گشودگي خوبش در انجام امور
عمومي و اعتماد شهروندانش به دولتش��ان شهره بوده است .قوانين
مربوط به آزادي بيان و آزادي مطبوعات آن نه تنها س��وئد را در خط
مقدم حمايت از افشاكنندگان قرار ميدهد بلكه آن را در خط مقدم
حقوق اساسي انساني قرار ميدهد .سوئد همچنين با انجام مجموعهاي
از مطالعات و پايشهايي ب��راي مقامات دولت��ي و كاركنان دولت و
دورههاي آنالين براي ش��هروندان معمولي ،در افزايش آگاهي كلي
راجع به موضوعات فساد بسيار فعال است.
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شفافیت و عدم اعتماد
چه کسی یا چه چیزی باید شفاف شود؟
آنچه در ادامه خواهید خواند مقال�های از « »Portia Roelofsبا عنوان
«Transparency and mistrust: Who or what should be made
transparent؟» اس�ت .رئول�وف ،نویس�نده و سیاس�تمدار نیجریهای و
نظریهپرداز توسعه سیاس�ی و اقتصاد سیاسی است که مقاالت متعددی در
حوزه توسعه سیاس�ی و بهویژه ش�فافیت و اعتمادآفرینی به رشته تحریر
درآورده اس�ت .در مقالهای که پی�شرو دارید ،او ناظر به فض�ای نیجریه از
سیاستهای پیچیده توسعه و نسبت آن با اعتمادآفرینی میگوید تا دست
پوپولیستها را در سوءاستفاده از شفافیت رو کند و نشان دهد چرا برخالف
آنچه مباحث تئوریک پیشبینی میکنند در عمل شفافیت به اعتمادسازی
منتهی نمیشود.
در حکمرانی عموم�ی ،این نظر که رابطه بین ش�فافیت و اعتم�اد رابطهای
مس�تقیم نیس�ت ،به طور فزاین�دهای در ح�ال جا افت�ادن اس�ت .اخیراً،
پوپولیستهای دستراس�تی که به قدرت رس�یدهاند مقتضیات شفافیت

فارغ از اینکه موضوع ش��فافیت در تقابل با ارزش مالی
افشای اطالعات حساس چگونه از منظر پراگماتیک و
لجستیک مدیریت میشود ،کماکان این سؤال بیپاسخ
باقی میماند که آیا همواره ش��فافیت بیشتر با اعتماد
عمومی ارتباطی دارد یا لزوماً به آن منتهی میشود یا
خیر؟ در برخی موارد که شفافیت در اطالعات(آمار) به
میزان زیادی اعمال شده است ،انتشار فزاینده اسناد از
جمله حس��ابهای مالی و حسابرسیهای بینالمللی
در عمل منجر به ایجاد ابهام ش��ده تا شفافیت و بیشتر
سوءظن را برانگیخته است .اگرچه مفهوم اصلی شفافیت
به عنوان «حق شهروندان بر دانستن» تعریف میشود،
اما این تعریف فقط یکی از تعاریف مطرح در میان فضای

در سالهای اخیر چه در کشورهای
ترجمه:
توسعهیافته و چه در کشورهای در
حاجیباشی
احسان
حال توس��عه ،ایده ش��فافیت به
موضوعی مشهور در مناظرههایی
با موضوع حکمرانی تبدیل شده است .شفافیت به عنوان مسیری
برای ارتقای کیفیت دولتها شناخته میش��ود و این موضوع را
رتبهبندیهای جهانی ناظر بر شفافیت با توجه به میزان شفافیت
دولتها تعیین میکنند .با این حال ،مطالعات متعددی نشان داده
اس��ت که در «عمل» رابطه مس��تقیمی بین ش��فافیت و بهبود
حکمرانی وجود ندارد؛ شفافیت بیشتر لزوماً منجر به منافع مورد
انتظار نمیشود .ش��فافیت به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد و
ارتقای رضایتمندی عمومی محدودیتهایی دارد.
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مبتنی بر اس�ناد و مدارک را رد میکنند ،در حالی که ادعا میکنند «چیزی
پنهان نمیکنیم» .واضح اس�ت که مفهومس�ازیهای علم�ی موجود کافی
نیستند تا درک کنیم که شفافیت به عنوان یک ارزش در دنیای واقعی رقابت
سیاسی چگونه عمل میکند .بررسی سیاستمداران در سطح ملی و دولتی
نیجریه آشکار میکند در عین حال که همواره اجزای اصلی اطالعات ،محفوظ
نگه داشته میش�وند ،تصورات مختلفی از ش�فافیت وجود دارد .مطالبات
عمومی برای شفافیت این باور را بیان میکند که نهتنها اطالعات (آمار) باید
شفاف شود ،بلکه شبکههای اجتماعی که سیاستمداران در آنها حضور دارند
نیز باید شفاف شود« .شفافیت اشخاص» میتواند تعارض بیشتری با سنتها
و رویههای تکنوکراتیک شفافیت مبتنی بر اطالعات پیدا کند .با بازاندیشی
در اینکه چه کسی یا چه چیزی باید شفاف ش�ود ،از جمله اطالعات(آمار)،
مسائل (رویدادها) یا اشخاص ،این مقاله دیدگاه تئوریک تازهای در خصوص
سیاستهای پیچیده شفافیت و اعتماد ارائه میدهد.

سیاسی است .یکی دیگر از تعاریف مشهور شفافیت این
است« :میزان پوشش اطالعات بودجه».
دولتهایی ک��ه ادعا میکنن��د «هیچ چی��ز را پنهان
نمیکنیم» از دو تعریف متفاوت از ش��فافیت س��خن
میگوین��د .ش��فافیت تکنوکراتیک بر آش��کار کردن
اطالعات دولت تمرکز میکند ،در حالی که ش��فافیت
پوپولیس��تی بیان م��یدارد که «دولت بای��د از پنهان
کردن خود و واقعیت از م��ردم خودداری کند ».بهرغم
گس��ترش اطالعات ،افزایش تئوریهای توطئهای که
ادعای افشای اقدامات پنهانی صاحبان قدرت را دارند،
حاکی از این است که از نظر مردم فعالیتهای صاحبان
قدرت شفافیت کمی دارد .این مسئله در ترویج روش

پوپولیسم دستراستی در سراسر جهان ،نقش مهمی
داش��ته اس��ت :با وجود اینکه امروزه سیاست «دولت
باز» بیش از پیش مرسوم شده است ،بسیاری از مردم
معتقدند که فعالیتهای دولت مبهم است و نمیشود
سر از کار آنها درآورد .مارک فنستر ،با اشاره به انتخاب
دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهور اظهار میکند که
موفقیت در این مسیر ،نیازمند برآورده کردن انتظارات
مردم در مسئلۀ شفافسازی اس��ت و این چیزی فراتر
از شفافیت بوروکراتیک مرس��وم را طلب میکند .این
ش��خصیتهای ساختارشکن ،سیاس��تهای نظارت
بر دولت را نادی��ده میگیرند و در عین ح��ال بارها در
س��خنرانیهای خود تکرار میکنند ک��ه چیزی برای

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

پنهان کردن ندارند و بر این باورند که به این دليل از دیگر نامزدها
برترند .شفافسازی تکنوکراتیک مبنی بر آشکارسازی عملکرد
دولتی است ،اما پوپولیسم در مس��ئل ه شفافسازی معتقد است:
«دولت باید از پنهان کردن حقیق��ت از مردم اجتناب کند ».این
مقاله ،رابطه پیچیده موجود بین شفافس��ازی و اعتماد در یک
حکومت را بررسی میکند .این مقاله بیشتر از اینکه شفافسازی را
نامتمایز و یکپارچه معرفی کند ،روی اتفاق نظر ساختارگرایانهای
تمرکز میکند که در آن انسانشناسان توسعه و اندیشمندان حوزه
حکمرانی عمومی معتقدند ،شفافسازی و تأثیر آن بر اعتبار یک
دولت ،بسته به شرایط متفاوت و تغییرپذیر است .در این مقاله به
بُعد اطالعاتی شفافسازی پرداخته میشود ،بعدی که در آن اخبار
عملکرد یک حکمران به مردم انتقال داده میشود.
این مقاله اول به این عقیده میپردازد که دولتها آنطور که مردم
میخواهند ،عملکردشان را شفافس��ازی نمیکنند و سپس به
اطالعات تجربی و نظری و در عین حال واضح درباره بعد اطالعاتی
شفافسازی میپردازد.
بدیهی است که مبحث شفافسازی گستردهتر از این جنبه است
و سؤاالت زیادی را در زمینه مش��روعیت سیاسی ،حدود قدرت
بوروکراتیک و همچنین سؤاالت رسمی و غیررسمی درباره دولت
ایجاد میکن��د .ماهیت مبهم شفافس��ازی در گرایش و وظیفه
اصلی آن آشکار میش��ود« :کلید حل تمام مشکالت اجتماعی،
سیاس��ی ،اقتصادی و محیطی ».این مقاله ،شفافس��ازی را یک
چارچوب نظری تلقی میکند که با استفاده از آن میتوان ماهیت
تغییرپذیر و بحثبرانگیز اعتماد و مش��روعیت را مورد بررس��ی
قرار داد .طبق تحقیق��ات میدانی که در مجموع به مدت ش��ش
ماه و بین سالهای  2013تا  2015در شهر ایبادان()Ibadan
نیجریه مورد بررسی قرار گرفت ،مشخص شد که چه جنبههایی
از حکومت باید شفافسازی ش��ود :اطالعات(آمارها) ،اشخاص و
مسائل(رویدادها).
ش��فافیت اطالعاتی مطابق نظری��ه فنس��تر( )Fensterدرباره
شفافیت تکنوکراتیک است؛ اما با این وجود این جنبه از شفافیت
تعریفی دقیقت��ر و جدیدت��ر ،ولی به هم��ان اندازه برجس��ته،
شفافسازی پوپولیستی را ارائه میدهد .نیجریه که قطب اقتصادی
قاره آفریقا و همچنین پرجمعیتترین کش��ور این قاره است و تا
حدود ارزشمندی از شفافسازی رسیده است :همه توجهها روی
اصالحات دولتی متمرکز است و عموم مردم تمایل زیادی برای
مقابله با فس��اد دارند .با افزایش تعداد سایتهایی که با مدیریت
مردم به شفافسازی میپردازد (مانندhttp://yourbudgit. :
 )comبه نظر میرس��د که از هرگونه تغییر و بهب��ود در زمینه
شفافسازی اطالعاتی با آغوش باز استقبال میشود .با این وجود
در شهرهای جنوبغربی (نظیر الگوس و ایبادان) ،سیاستمداران
و نامزدهای انتخاباتیکه از این سیاس��تها اس��تقبال میکنند
با مخالفتهای مردمی روبهرو میش��وند که ممکن اس��ت آنها
را مجبور به ایجاد تغییرات ش��دیدی در برنامههایشان كند؛ در
غیر این صورت در انتخاب��ات رأی نخواهند آورد .درس��ت مثل
امریکای ترامپ ،در نیجریه هم این احتمال وجود دارد که تعریف
شفافسازی از نظر پشتیبانان مالی( )donorsو اندیشمندان با
رأیدهندگان متفاوت باشد.
این مقاله به بررسی چگونگی پاسخ سیاستمداران محلی ،حکومتی
و بینالمللی به خواست مردم در مسئله شفافسازی میپردازد.
همچنین این مقاله به بررس��ی ش��واهدی میپردازد که حاکی
است برخی اشخاص حکومتی از شفافسازی اجتناب میکنند.
بدیهی است که شفافسازی تنها شامل اطالعات(آمار) و اسناد
و مدارک نمیشود ،بلکه شامل اش��خاص هم میشود .شفافیت
افراد ،انحراف چش��مگیر موجود از اولویتهای حکمرانی خوب
را مشخص میکند که ممکن اس��ت منجر به کشمکشهایی در
سطح ملی شود که اگر به جز این باشد ناشناخته باقی میماند .در
ادامه ،این مقاله به مقایسه ادبیات آکادمیک شفافسازی و تعریف
دقیقتری که مقامات حکومتی از آن دارند ،میپردازد؛ راجع به
اهداف سیاست شفافسازی بحث میکند و به این میپردازد که
آیا ما باید شفافسازی را ابزاری برای آشکارسازی حقایق در نظر
بگیریم یا باید آن را ساختاری جداگانه به حساب آوریم .در جریان
این مقاله ،به بررسی زمینههای ش��فافیت اطالعاتی و آماری در
نیجریه پرداخته ميشود كه نشان میدهد که بهرغم نیاز آشکار

به بهبود وضعیت گزارشه��ای مالی در بخش دولتی،
شواهدی از اس��تانداردهای دوگانه در خصوص اعتماد
و شفافس��ازی در س��ایر بخشها وجود دارد .بخش
چهارم به تحقیقات سیاس��ی در هر دو س��طح ملی و
محلی در کشور نیجریه میپردازد و نشان میدهد که
چطور معیاره��ای متفاوت مردم درباره شفافس��ازی
میتواند موجب کشمکش ش��ود .شفافسازی شامل
اطالعات و آمار ،مسائل و رویدادها و اشخاص میشود.
این چارچوب مفهومی با برجس��ته کردن انواع متضاد
شفافس��ازی ،به سوءظنها و س��ؤاالت عامه مردم در
خصوص پروژهها ،روابط و اش��خاص پاس��خ میدهد،
پاس��خی که مطابق با رویکردهای غالب در مطالعات
توس��عه ،نمایانگر حکمران��ی خوب اس��ت .در بخش
نتیجهگی��ری ،پیامدهای گس��تردهتری در تحقیقات
مربوط به کشور نیجریه بررسی میشود تا نشان دهد که
شفافسازی با اعتماد و سیاستمداران پوپولیست چگونه
ارتباط پیدا میکند.
 -1تئوریزه کردن شفافسازی و اعتماد در کشورهای
توسعهیافته و در حالتوسعه
در این بخش ،مطالعاتی درباره شفافس��ازی و اعتماد
گردآوری ش��ده اس��ت که به طور معمول به دو حوزه
جغرافیایی و حکمرانی متفاوت تعلق دارد :شفافسازی
در حکمران��ی عمومی در کش��ورهای توس��عهیافته و
شفافس��ازی به عنوان جزئی از اصالح��ات مربوط به
حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه.
در کش��ورهای در حال توس��عه ،مطالع��ات مربوط به
شفافیت ،تحت تأثیر اهداف سیاستهای هنجارگذاری
است که در برنامه کار حکمرانی خوب است و با روشها
و پیشفرضهای مفهومی خاص خود در ارتباط است.
با این روش جدید در مدیریت دولتی ،شفافسازی به
عنوان ابزاری برای پاسخگویی در نظر گرفته میشود که
همراه با نگرانی از فساد و ناکارآمدی دولت است.
اگر نگاهی به دولت کشورهای در حال توسعه بیندازیم،
درمییابیم که صاحبمنصبان دولتی معموالً به دنبال
رانتخواری هستند .در چنین شرایطی شفافسازی،
عملکرد دولت را برای مردم روشن میکند و این باعث
میشود که دولت فشاری را از س��وی مردم روی خود
احس��اس کند که موجب عملکرد بهتر و کاهش فساد
میشود .بنابراین عامه مردم نیاز به دسترسی آسان به
اطالعاتی دارند که آن دسته از عملکردهای دولت که

به مردم مربوط میشود را آشکار سازد .این کار موجب
میشود مردم مطالبات س��طح باالتری داشته باشند و
دولت را زیر نظر بگیرند.
مطالعات انتقادی توس��عه ،نتیجهگیریهای سادهای
را که بانک جهان��ی و دیگر س��ازمانها از تئوریهای
شفافسازی برداشت میکنند در بوته نقد قرار میدهد.
هترینگتون( )Hetheringtonبا استفاده از روشهای
ساختارگرایانه ،جنبه نمایشی شفافسازی را به چالش
میکشد ،جنبهای که توسط حامیان مالی احزاب ترویج
پیدا کرده و همچنین نخبگان جدید تکنوکراتیک در
پاراگوئه آن را افش��اگری «اطالعات خنثی» توصیف
میکنند.
با استفاده از مدارک ،بررسیها و گزارشها ،شهروندان
میتوانند از عملک��رد دولت آگاهی پی��دا کنند و این
واقعیتی اس��ت که مطرح میش��ود .در واقع این روش
نمایش��ی س��ادهانگارانه در گزارشهای��ی مش��اهده
میش��وند که به دنبال تطبیقدادن شفافس��ازی به
توسعه هستند.
به یکی از نمونههای این طرز فکر در مجله فاکس و در
قالب تفاوت بین شفافس��ازی واضح و مبهم ،در سال
 2007اشاره شد :شفافسازی واضح که عملکردهای
ساختاری را آشکار میسازد و کمک میکند تا حکمرانی
بهبود پیدا کند .شفافسازی مبهم ،اطالعات را منتشر
میکند ،اما مشخص نمیکند که س��اختارها در عمل
دقیقاً چ��ه کار میکنند .ب��ه هر حال بیش��تر از اینکه
واضح یا مبهم بودن این اطالعات ،مهم باشد ،اینکه چه
کس��ی این اطالعات را میخواند و چه رویکردی راجع
به آن دارد ،مهم اس��ت .طی شفافسازی و تالش برای
حذف کردن اطالعات مبهم برای یک نفر ممکن است
این عمل منجر به سردرگم شدن شخصی دیگر شود.
این بدین معناست که بیشتر از اینکه صرفاً روی هدف
اصلی شفافس��ازی تمرکز کنیم ،باید سعی کنیم این
شفافس��ازی بس��ته به محتوای آن ،قابل فهم و خوانا
باش��د .قابل فهم بودن اطالعات با مس��ائلی همچون
دادههای عظیم و شفافیت الکترونیکی گره خورده است
که شفافسازی را غیرقابل فهم میکند و باعث میشود
برای قابل فهم کردن آنها نیاز به توضیحات اضافه پیدا
کنیم یا آنها را به دادههای سطح باال که صرفاً قابلفهم
توسط سیستمها هس��تند تبدیل کنیم ،چیزی شبیه
سایتهایی مانند .data.gov
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اندیش��مندان س��اختارگرا ،به تأثیرات ناخواس��ته و
ناهمسان شفافس��ازی توجه زیادی ميكنند .چگونه
شفافس��ازی با وجود چنین تأثیرات متغير و مفاهیم
برس��اختهای میتواند رابطه بین حاکم��ان و مردم را
شکل دهد؟
در پاراگوئه ،سیاس��ت شفافس��ازی به آن دس��ته از
نخبگانی قدرت میداد که قادر به دس��تكاري اسناد و
مدارک با اطالعات انتزاعی بودند و با مخالفت دهقانانی
روبهرو شدند که اطالعات دولت را چشمانداز دیگری از
روابط قدرت میدانستند .این مطالعات که شامل حوزه
رو به گس��ترش مطالعات انتقادی توس��عه و کار روی
محرمانگی از منظر نظریههای فرهنگی میشود ،به نقد
ایده اطالعات خالص کمک میکند و پیامدهای غیرقابل
پیشبینی و انحصاری ناش��ی از دنب��ال کردن اینگونه
اطالعات را نشان میدهد .همچنین این مطلب نشان
میدهد عمل شفافسازی چه پیامدهای سیاسی فراتر
از آشکار ساختن یک خبر ساده دارد .با استفاده از عمل
شفافسازی ،اشخاص و سازمانها میتوانند به نوعی
«شفافیت بهمثابه سرمایه» برسند که موجب به وجود
آمدن نفوذ فرهنگی و اخالقی میش��ود .به هر صورت،
این مطلب همیشه در چنین مباحثی و یا مباحث مهمتر
از قبیل «چگونه میتوان ش��رایط را ط��وری مدیریت
کرد که اش��اعه اطالعات مطابق با نیاز مردم باش��د؟»
وجود داشته است .طبق مطالعات انجام شده در حوزه
حکمرانی عمومی ،که تمرکز آن بر کشورهای غربی و
توسعهیافته اس��ت ،این موضوع بررسی شده که اشاعه
اطالعات درباره قدرت یک دول��ت ،چگونه روابط بین
دولت و شهروندان را شکل میدهد .برخالف مطالعات
درباره حکمرانی خوب که شفافسازی را وسیلهای برای
بهبود مسئولیتپذیری و کارآمدی حکومت میدانند،
اندیش��مندان حوزه حکمرانی عموم��ی ،قانونمندی و
اعتماد را غایت اصلی شفافسازی میدانند .به عنوان
مثال در یکی از بخشهای س��ئول ،تغییر نگرش مردم
درباره عملک��رد دولت ،نش��ان میده��د در حالي که
شفافس��ازی آنچنان فس��اد را کاه��ش نمیدهد ،اما
مزایای برجستهای در زمینه اعتماد عموم دارد .چه برای
ش��هروندان و دولت و چه برای کارمندان یک شرکت
بزرگ ،این دیدگاه از این حقیقت سرچشمه میگیرد:
«هر چقدر سازمانها شفافتر باشند ،اعتماد بیشتری
به دست میآورند».
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در عین حال دیدگاه حکمرانی خوب معتقد اس��ت :شفافسازی
بیش��تر ،بهتر اس��ت .مطالعات در زمینه حکمرانی عمومی این
احتمال را مطرح کرده است که ش��فافیت تأثیرات دوسویهای بر
میزان اعتماد داشته باشد .جالب توجه اينکه در بریتانیا ،همواره
شفافس��ازی بیش��تر ،با کاهش اعتبار نهادها همراه بوده است.
فنستر به این اشاره میکند که لوازم شفافیت ،حسی ایجاد میکند
که نه تنها منجر به قطعیت نمیشود ،بلکه نگرانی زیادی درباره
موثق بودن اطالعات به وجود میآورد .با وجود نیاز رو به رشد به
حسابرس��ی ،اطالعات بیش��تری برای تأیید اطالعات فعلی الزم
است و خود حسابرسها هم باید بررسی شوند« :افشای اطالعات
کشور پیوسته مأیوسکننده اس��ت ،اما به هر حال هیچگاه کافی
نيس��ت ».بس��ته به رفتار فرهنگی و انتظارات از ظرفیت دولت،
شفافس��ازی به تنهایی تا حد زیادی میتواند اعتم��اد را از بین
ببرد .اندیشمندان میگویند انتشار مدیریت نشده اطالعات و آمار
میتواند موجب اختالل و سردرگمی ش��ود یا قابل اعتماد بودن
دولت را زیر سؤال ببرد.
برخی ماهی��ت شفافس��ازی را متغی��ر میدانند .اگ��ر نگاهی
به مطالع��ات شفافس��ازی در زمین��ه حکمران��ی عمومی طی
 25س��ال اخی��ر بیندازی��م ،کوچینیل��و (،)Cucciniello
پورومبس��کو (  )Porumbescuو گریمولیکوییس��ن
( )Grimmelikhuijsenبه باور در حال گسترش��ی اش��اره
میکنند که در آن انواع مختلف شفافسازی از راههای مختلفی
میتوانند روی اعتماد تأثیر بگذارند ،ام��ا اینکه روابط واقعی چه
چیزهایی میتوانند باشند ،کمتر روشن اس��ت .کار کردن روی
شفافسازی و اعتماد باید از قبول فرضی ش��روع شود که در آن
تأثیرات شفافسازی تا حدود زیادی محصول محیط است.
به دنبال تغییر نگرش نسبت به شفافسازی و در نظر گرفتن آن
به عنوان مس��ئلهای غیرقابل پیشبینی و متکثر ،ساختارگرایان
فکر کردند ک��ه در زمینههای تحققی (پوزیتیویس��تی) به نکته
برجستهای در بحثهای شفافسازی و اعتماد دست یافتهاند .اگر
فوکو و بودریار را در نظر بگیریم ،مایر( )Meijerنسبت به این دو
دیدگاه مشابهی نسبت به حکمرانی عمومی ارائه داده است.
تحقیقات مایر در زمینه سیاستهای عمومی اروپا نشان میدهد
چگونه بهایی كه به شفافس��ازی داده ميشود و نتیجه آن باعث
موجب تقویت روابط بین مردم و دولت میشود ،شکل میگیرد.
عاملی که به مقررات دولتی یا یکی از حوزههای سیاست ،اعتبار
میبخشد ،ممکن است در زمینهای دیگر موجب ایجاد سوءظن
شود؛ این بس��تگی به اين مس��ئله دارد كه اين عمل در راستای
برچسبزنی است یا نوعی دعوت به مشارکت و همکاری عمومی.
بنابرای��ن ارزش عملی شفافس��ازی باید از ق��درت نمادین آن
تمیز داده ش��ود .به عنوان مثال در ردهبندی مدرسههای هلند،
ارزش نمادین آنچه ارائه میش��ود مهمتر از چیزی است که واقعاً
ارائه میش��ود .تأثیرات متغیر شفافس��ازی میتواند نشان دهد
که چگونه ق��درت نمادین آن ممکن اس��ت موجب کاهش عدم
قطعیت یا افزایش ابهام شود .در واقع دیدگاههای مشابهی توسط
اندیشمندانی ارائه شده اس��ت که از حیث روششناختی فاصله
زیادی با یکدیگر دارند.
تحقیقات کمی بیش��تر نشان میدهد که سیاس��تمداران با این
هدف که خود را بینقص نش��ان دهند ،متعهد به شفافس��ازی
میشوند .درس��ت همانطور که س��اختارگرایان روی بیثباتی
ارزش نمادین شفافسازی تأکید دارند .ش��نل( )Schnellنیز
مطابق الگوی بازیگر خردمند نشان میدهد که چگونه امکان دارد
سیاستمداران رومانیایی در زمینه تأثیرات تعهد به شفافسازی،
دچار اشتباه شده باشند.
اندیشمندانی که حوزه مطالعاتی آن بر حکمرانی عمومی در غرب
متمرکز است و تحت تأثیر توافق در حال رشدی مثل «تأثیرات
شفافسازی تا حدود زیادی محصول محیط آن است» ،هستند،
خواستار بررسی تجارب سیاس��ت شفافسازی موجود در آفریقا
و امریکای التین ش��دند .از طرف دیگر ،دوگانگی شفافس��ازی
در مطالعات توس��عهای اروپا ،حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
در حالی که اندیش��مندان س��ؤاالتی از این قبیل برایشان پیش
میآید« :آیا ارتقای شفافسازی در اینترنت ،به اثبات قانونمندی
اتحادیه اروپا کمک میکند؟» چنین شکاکیتی ،به ندرت در قبال
اصالحات مرتبط با حکمرانی خوب در آفریقا اتخاذ ش��ده است.

این موضوع با توجه به پژوهشهای اخیر ثابت میکند
كه تأثیر شفافسازی بر اعتماد در کشورهای آفریقایی
یکسان نیست .این موضوع برای مطالعات توسعه حائز
اهمیت است و به علت وجود بحثهای نظری انبوه در
زمینه شفافسازی دست نخورده باقی مانده است .اگر
قبول کنیم که شفافسازی هر دو تأثیر مثبت و منفی
را بر اعتماد عمومی دارد ،پس چ��ه ارتباطی با اهداف
حکمرانی خوب خواهد داشت؟
این مقاله س��عی بر پر کردن این خأل دارد ،همانطور
که در بحثهای تجربی پیشرو نشان داده شده است،
این سؤال که آیا شفافسازی ،اعتماد عمومی را تحت
تأثیر مثبت قرار میدهد ،نه تنه��ا مربوط به چگونگی
شفافسازی است ،بلکه مربوط به مواردی هم میشود
که باید شفاف ش��وند مثل اطالعات و آمار و همچنین
اشخاص ،مسائل و رویدادها.
شفافسازی اطالعات در نیجریه
بحث شفافس��ازی در نیجریه ،چه در مسائل داخلی
و چه خارج��ی ،تمایل ب��ه تمرکز ب��ر عملکرد ضعیف
کش��ور در ضبط فس��اد دولتی دارد .از زمان بازگشت
به دموکراس��ی در س��ال  ،1999فعاالن اندیشمندان،
کشمکشهای زیادی بر سر مس��ئله تقویت سازوکار
پیگ��رد و آشکارس��ازی م��دارک دولتی داش��تهاند.
اصالحات دولتی ،نقش حیاتی در احیای سرمایههای
از دسترفته توسط دولت نظامی قبلی دارد .همچنین
این اصالحات کشور را در مسیر استانداردهای جهانی
در زمینه شفافسازی و مسئولیتپذیری قرار میدهد
تا بازپرداخت بدهیها ممکن ش��ود و بت��وان به تأمین
سرمایه بینالمللی دسترسی داشت .این کشمکشهای
ش��ایع در بین افرادی که به دنبال تقویت شفافسازی
هس��تند و ناکامی آنها در نی��ل به این اهداف ،نش��ان
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میدهد که عدم شفافسازی عمومی ،به اعتماد مردم
نسبت به نهادها آسیب رسانده است .در واقع ،در سال
 ،2016نیجریه در ردهبندی ،آخرین کش��ور آفریقایی
در حوزه جذب اعتماد عموم به نهادها قرار داش��ت .در
گزارش آفروبارومتر( ،)Afrobarometerفقط 31
درصد از مردم گفته بودند که به دولت «کمی» یا «به
اندازه کافی» اعتماد دارند .اینطور که مشخص است،
در دس��ترس بودن و قانونی بودن حسابهای دولتی
ضروری اس��ت و اصالحات دولتی که توس��ط حامیان
مالی راهبری شده است ،معموالً روی این موضوع تمرکز
دارد (به عنوان مثال دپارتمان توسعه بینالملل بریتانیا
بودجه پروژه مسئولیتپذیری دولت را تأمین کرد).
در چنین شرایطی که شفافس��ازی و اعتماد در درجه
پایینی قرار دارد ،ممکن اس��ت اینطور به نظر برس��د
که بحث کشورهای توس��عهیافته درباره شفافسازی
تکنوکراتیک و پوپولیس��ت کام ً
ال بیربط است ،اما این
عقیده که کشورهای در حال توس��عه به واسطه فقر یا
روش حکومتداری ضعیفش��ان از دنی��ای پیچیده و
آشفته سیاست فاصله گرفتهاند ،به طور خاص بازتولید
همان سیاستهای اس��تعماری و روحیه ضدسیاسی
قرن های گذشته است .در نیجریه ،مثل ایاالت متحده
و اروپا ،رابطه بین شفافسازی و اعتماد دارای دوجانبه
اس��ت .در کنار کمپینهایی که با هدف افزایش بودجه
برای شفافس��ازی و مطالبههای صریح برای تش��دید
قوانین ضدفساد ،ایجاد میش��ود ،این تردید نیز وجود
دارد که ممکن است همانقدر که مدارک رسمی مسائل
را آش��کار میکند ،آنها را پنهان هم کند! البته که این
یکی از عواقب اعتماد پایین برخی اش��خاص نسبت به
افرادی است که این اسناد را تنظیم میکنند ،اما ریشه
این تردید دامنه گستردهتری را در برمیگیرد و به تردید

نسبت به داده ،بهعنوان نوعی ابزار ارتباطات برمیگردد.
فراتر از مشکالت بیسوادی ،اصطالحاتی مانند «لفظ
قلم صحبت کردن» که به معنای صحبت پرمدعا و در
عین حال بیهوده است ،بیثباتی مدل صحبت را نشان
میدهد و اس��تفاده از یک کلمه اش��تباه به جای اینکه
مفهوم را برساند ،ممکن است موجب گیجی شود .لفظ
قلم صحبت کردن با استفاده از کلمات تخصصی باعث
میش��ود که فردی که از آن کلمات آگاهی ندارد خود
را از بحث جدا کند .همچنی��ن در عبارت ماللتآوری
مثل «شما خیلی لفظ قلم و تخصصی حرف میزنی»،
چنین مفهومی را میرساند :افرادی که تحصیالت باال
دارند و در محیط علمی رشد کردهاند از چنین کلماتی
استفاده میکنند تا آنهایی که چنین تحصیالتی ندارند،
گمراه شوند.
در یک��ی از برنامهه��ای رادیویی ایال��ت اویو() Oyo
قبل از انتخابات ،همین استانداردهای دوگانه موجود
در اطالعات��ی که به عن��وان تنها منبع شفافس��ازی
محسوب میشدند ،این بار به شکل تردید نسبت به یک
سیاستمداری که روی اعداد و ارقام تأکید زیادی داشت،
به وجود آمد .یک کاندیدای مخالف ،شفافسازی ،آن
سیاستمدار را با پیش کش��یدن قضیه کشتی دریادار
و عب��ور آن از روگذر انتخابی او به مقص��د ایبادان ،زیر
سؤال برد .او رو به آن سیاس��تمدار کرد و گفت« :برادر
من ،در تهیه آمار و ارقام مهارت زیادی دارد ».انتقاد او
به مقایسه اطالعات آماری مسیر انتخابی گرانقیمت او
و همچنین مشخصات آن با مس��یرهای ارزانقیمتتر
منطق��ه اوگان( ) Ogunبود .او به این اش��اره کرد که
مسیرهای اوگان هم دوطرفه هستند ،با این تفاوت که
کمی طوالنیترند و کش��تیهای باربر بزرگ هم اجازه
ورود به آن را دارند.

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

بس��یاری از سیاس��تمداران بالعکس ،با اش��اره ب��ه نتایج
محسوس ،بر ترویج فرهنگ شفافس��ازی و اعتماد تأکید
میکنند .همانطور که در سال  2016یکی از دولتمردان
یکی از ایالتها اعالم کرد« :فرمان��داری ایالت در بهترین
وضعیت خود برای متقاعد کردن مردم برای پرداخت مالیات
قرار دارد ،زیرا در اجرای پروژههای توسعهای زیادی دخیل
است ،بهخصوص آنهایی را که مردم میتوانند ببینند» در
حالی که شفافسازی اطالعات دولتی عملکرد دولت را زیر
ذرهبین میبرد و واقعیتها را بازگو میکند ،شفافس��ازی
مسائل(رخدادها) ،فهم خود آن عملکرد است .به جای اینکه
اطالعات به عنوان بازگوکنن��ده واقعیت ،جدای از واقعیت
ْ
این خود واقعیت است که آگاهیدهنده است .این
بایستدْ ،
موضوع در درجه اول به یک استدالل عینی بستگی دارد،
استداللی که ش��هروندان به وس��یله آن بتوانند مستقیماً
بفهمند که دولت دارد چکار میکند .با توجه به این دیدگاه،
قرار دادن جزئیات در اطالعات عملکرد دولت میتواند تنها
به عنوان نشانهای برای مواردی که میتوانند مستقیماً مورد
بررسی قرار بگیرند ،باشد .این به یک شهروند کنجکاو این
امکان را میدهد تا به دنبال عوامل��ی برود که دولت در آن
ادعای اعمال شفافسازی دارد.
در مجموع ،جای��گاه شفافس��ازی تکنوکراتی��ک که در
آن اطالع��ات ارزش نمایش��ی دارند ،در نیجریه درس��ت
مثل س��ایر کش��ورها پیچیده اس��ت .وضعیت نابهسامان
اسناد دولتی مربوط به گذش��ته و کشمکشهای پیشرو
درباره مس��ئولیتپذیری مالی ،منجر به تشکیل پیدرپی
کمپینهای پرطرفداری برای مطالبه اسناد بیشتر میشود.
در چنین ش��رایطی ،تردیدهایی هم وج��ود دارد ،مث ً
ال آیا
ش��یوۀ بیانی که برای ارائه اطالعات اس��تفاده میش��ود،
میتواند قابل اعتماد باشد تا نیازهای متغیر و در عین حال
واضح ما را در مسئله شفافسازی برطرف کند .به هر حال،
بحثهای سیاس��ی جالب توجهی وجود داشته که محور

اصلی موضوعات آنها شفافیت بوده که با انواع شفافسازیها
از جمله تکنوکراتیک متفاوت است.
شفافسازی درباره مردم در نیجریه
بررسی دقیق اطالعات موجب میشود که ما ارتباط نزدیکی
بین دیدگاه بیرچ��ال( ) Birchallدر موضوع «س��رمایه
ش��فافیت» و «س��رمایه تکنوکراتیک» که اندیش��مندان
سیاسی نیجریهای آن را اینگونه مینامند ،پیدا کنیم .در
واقع همانطور که قرار است در این بخش به تفصیل به آن
بپردازیم ،از گفتمانها و ش��یوههای ش��فافیت در خدمت
گروهها و پروژههای مختلف سیاس��ی بهرهبرداری شده و
به عنوان نقد سیاستهای تکنوکراتیک نیز استفاده شده
است.
روابط غیرشفاف :انتقاد بانوی اول
در اکتبر سال  ،2016عایشه بوهری(،)Aisha Buhari
همس��ر رئیسجمهور نیجری��ه ،انتظارات زن و ش��وهری
را نادیده گرف��ت و اعالم کرد ک��ه در انتخاب��ات بعدی به
همسرش رئیسجمهور «آقای بوهری» رأی نخواهد داد.
او مخصوصاً ،از انتخاب کادر دولتی او انتقاد کرد .او توضیح
میدهد« :رئیسجمه��ور  45نفر از  50نف��ر کادر خود را
نمیشناسد و من هم با وجود  27سال زندگی مشترک آنها
را نمیشناسم».
در زمین��ه اعتراض ب��ه خویشاوندس��االری ،ک��ه انتخاب
خویشاوندان و آشنایان به عنوان صاحبمنصب ،زمینهساز
فس��اد معرفی میش��ود ،اینکه رئیسجمهور و همسرش
کاندیداهای موفق خود را نمیشناسند کمی عجیب است.
با این حال ،منابع اطالعاتی نظرات خانم بوهری را منطقی و
زیرکانه ارزیابی میکنند.
در این مورد ،بیش��تر از اینکه نیاز به شفافسازی اطالعات
و مدارک باشد ،شفافسازی درباره خصوصیات اجتماعی
و مهارتهای حاکمان الزم اس��ت .مثالهایی که در ادامه
آورده شده ،نشان میدهد که چقدر این جنبه شفافسازی
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ارکان شفافیت

«حاکمیت این گروه را میشناسد ،اما از آنها در برابر روبهرو
شدن با قانون محافظت میکند».
ادعای وجود کابالها ،نشان میدهد که دستهایی در پشت
پرده وجود دارد و حتی اش��خاص شناختهش��ده با آنها در
ارتباط هستند ،اما از صحبت درباره آنها اجتناب میکنند.
از آنجایی که شفافس��ازی ش��امل آشکارس��ازی روابط
اجتماعی ،شخصی و وظیفهشناسی سیاسی یک سیاستمدار
میشود ،انتخاب نامزدهای غیرقابل شناخت ،خود نوعی عدم
شفافسازی محسوب میشود .با در نظر گرفتن ترسهای
مرموز ناشی از وجود گروه کابال ،حرفهای عایشه بوهاری
را میتوان اینطور تفسير کرد :اگر رئیسجمهور خودش هم
کادر دولتی خود را نمیشناسد ،پس تلویحاً قوههای دیگر
هم در این مسئله مسئول هستند.
این بدین معناست که همه دولتمردان در عدم شفافسازی
نقش دارند .خانم بوهاری هم ب��ه این نکته زمانی که گفت
«صاحبمنصبان تحت تأثیر اشخاص دیگری بودند» ،اشاره
کرد .این گفته ،صحبتهای آلبرت را درباره دستهای پشت
پرده را تأیید میکند .اینگونه تئوری شفافسازی افراد به
شناخت این سیاستهای مرموز و ناشناخته کمک میکند.
این موض��وع به ما کم��ک میکند که دلی��ل واکنشهای
غیرعقالنی مردمی در برابر تالشهای دولت در راس��تای
پیش��رفت را دریابیم .اگر انواع مختلف شفافس��ازی را به
رسمیت نشناسیم ،حتی اگر شفافسازی در زمینه اطالعات
دولت هم وجود داشته باشد ،ش��هروندان هنوز هم نسبت
به حاکمانش��ان تردید دارند؛ پس در نتیجه فکر میکنند
حکمرانی خوب ندارند.
ارکان شفافسازی در جدول شماره يك نوشته شده است.
در بخش بعد قرار اس��ت به این بپردازیم که چطور برخی
عملکردها و مسائل به طور مشابه مشمول یکی از این ارکان
شفافسازی میشوند ،در حالی که ممکن است به دیگری
صدمه برسانند.

در سیاستهای کشور نیجریه اهمیت دارد .ترس از روی کار
آمدن مدیران ناشناخته برای اداره کشور ،یکی از موضوعات
مطرح مباحثههای سیاسی کشور نیجریه است .این اعتقاد
که ممکن است «کابالها( ،»)Cabalsگروهی متشکل از
اشخاص ناشناخته و غیرقابل شناس��ایی ،در پشت صحنه
کنترل سیاس��تهای نیجریه را به دس��ت گرفته باشند،
همیشه مطرح بوده است .مفسران ،تأثیرات ادامهدار عملکرد
کابالهای شمالی یعنی «آریستوکراتها» یا نخبگان نظامی
در طی دموکراتیزه کردن را همواره نکوهش میکنند.
یکی از اندیشمندان تفس��یر نظری روشنی را درباره نقش
کابالها در سیاس��ت کش��ور نیجریه فراهم کرده است .او
آنها را گروه نخبگان��ی معرفی میکند که ب��ا فعالیتهای
غیررس��می خود کنترل سیاست را به دس��ت میگیرند.
نکته جالبی که راجع به این گروه وجود دارد ،این است که
شخصیتهای آنها غیرقابل شناسایی هستند .کابالها «در
خفا کار میکنند و از اظهارنظری که منجر به فاش ش��دن
هویت آنها ميشود ،اجتناب میکنند ».این عدم رؤیت ،آنها
را خبیث جلوه میدهد و برخی کنترل آنها را س��ختتر از
کنترل پدرخواندهها میدانند! این اندیشمند کابالها را از
گروههای مرموز دیگری مانند «مافیا» و «پدرخوانده» به این
دلیل که برخالف این دو گروه ،بینام و ناشناخته هستند،
متمایز میدانند و اظهار میکنند« :گروه کابالها ،متشکل
از اشخاص مرموزی است که به علت داشتن اهداف سیاسی
شوم مشترک کنار هم جمع ش��دهاند ».افرادی که با آنها
همکاری میکنند ،نمیتوانند بگویند که اعضای این گروه
چه کسانی هستند و کسانی هم که عملکرد آنها را گزارش
میکنند از گفتن نام آنها خودداری میکنند .قابل شناسایی
بودن به این مربوط میشود که آیا میتوان عملکرد مسئوالن
را کنترل کرد یا این کار فراتر از قدرت مردم است؟
او نقل قولی از معاون رئیس شورای محکمه آروا(Arewa
) ،گروهی از دولتمداران ش��مالی در سال  2012میآورد:

الزامات اساسی

ارکان شفافسازی

دسترسی به اطالعات و اسنادی که دقیقاً عملکرد دولت را نشان میدهند

شفافسازی اطالعات(آمار)

آشکارسازی نتایج ملموس توسعه

شفافسازی مسائل(رویدادها)

روشن شدن ارتباطات ،وظایف و شبکههای اجتماعی دولتمردان

شفافسازی اشخاص

وقتی شفافسازی اشتباه موجب کاهش اعتماد مردم میشود

تینوبو و تئوریهای توطئه
در ادامه به دو مثال میپردازیم که در آن شفافسازی اطالعات با
شفافسازی اشخاص در تضاد قرار دارد و در نتیجه بدگمانی مردم
را نسبت به سیاستهای داخلی نیجریه سبب میشود.
تقریباً از سال  ،2005فرمانداری ایالت الگوس( ،)Lagosکه بر
عهده بوال تینوبو( ) Bola Tinubuبود ،مورد تشویق رسانههای
بینالمللی قرار گرفت؛ ب��ه این علت که آنها سیاس��تهای تیره
و مرموز «پدرخوانده»ای را کنار گذاش��تند و اق��دام به برقراری
حکمرانی خوب کردند .در پش��ت این تش��ویق این فرض وجود
دارد که پدرخواندهها ش��فاف نیس��تند ،در حالی که با پیشرفت
دولتهای در حال توس��عه خ��ود در جوام��ع بینالمللی و وفق
یافتن با آنها ،شفافیت نیز طبق خواست منتخبین و حامیان مالی
افزایش مییابد.
با وجود اینکه گزارشهای متخصصان و سازمانهای مردمنهاد،
قدرت پدرخواندهها را مانع بزرگی برای ایجاد یک دولت شفاف و

پاسخگو میدانند ،این موضوع با ارزیابیهای محلی از
نقش تینوبو مغایرت دارد .پس از کنارهگیری از منصب
خود ،تینوبو نقش یک پدرخوانده سیاس��ی را ایفا کرد
که فرمان��داران دیگر ایاالت را تش��ویق میکرد .آبیوال
اجیموبی( ،) Abiola Ajimobiدر ایالت اویو ،یکی
از دستپروردگان او بود .تینوبو نقش مهمی در اولین
کمپین فرمانداری اجیموبی در سال  2007و مناقصه
موفق او در سال  2012داشت.
آلب��رت پدرخوان��دگان را افرادی معرف��ی میکند که
دس��تپروردگان خود را با به کارگیری حقه ،تشویق و
کنترل میکنند؛ اما او آنها را از کابالها متمایز میداند،
زیرا پدرخواندگان کام ً
ال ش��ناخته ش��دهاند .در واقع،
یکس��ری اش��خاص در ایبادان ،از اینکه متوجه رابطه
بین اجیموبی و تینوبو در زمینه شبکهسازی اجتماعی

و وظایف دولتی شده بودند ،خرس��ند بودند .بسیاری
بدون تردید اینطور برداش��ت کردند که پش��تیبانی
مالی و سیاسی تینوبو از مقام اجیموبی با مقاصد خاصی
همراه بوده اس��ت .همانطور که یکی از روزنامهنگاران
اظهار میکند« :او بابانوئل نیس��ت و باید پولهایی که
خرج میکند را جبران کند ».در شرایطی که قدردانی
از پش��تیبانی ،یک هنجار اجتماعی به حساب میآید،
روابط بین تینوبو و اجیموبی ،کمی از نیاز مردم به شفاف
سازی را برطرف کرد.
به هر حال ،تأثیرگذاری تینوبو برای بس��یاری نش��انه
شکست مردم در زمینه شفافسازی بود به این دلیل که
او روابط گستردهای با شبکههای تجاری بینالمللی و
شبکههای نفوذی بینالمللی داشت.
از نظر نخبگان تحصیلکرده در سطح بینالمللی که در
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مواضع باالیی از حزب قرار دارند ،همکاری اجیموبی و
تینوبو گواه یک جهش روشن به سمت توسعه را میداد
و این بدین معنی بود که تصمیمات در س��طح ایالتی
گرفته میشد و با اس��تانداردهای جهانی در یک راستا
قرار میگرفت و در نتیجه مردم به کمال میرس��یدند.
تینوبو ،نمایانگ��ر عقاید یاروبای��ی اوالجو(Yoruba
 ) notion of olajuدر قرن  21یا توس��عه مدرن از
طریق تن دادن به اصول بخش خصوصی بود.
در جوالی  ،2013اجیموبی و نماینده کنگره اقدامات
نیجریه در اوس��ان( ، )Osunتینوبو را به مقام ریاست
دانش��گاه الوت��ک( )LAUTECHمنس��وب کرد،
دانش��گاهی که تحت کنترل دو ایالت ب��ود .اجیموبی
معتقد بود که تینوبو با اف��راد زیادی در مقیاس جهانی
در ارتباط اس��ت و بهتری��ن گزینه ب��رای ارتقای این

ویژه نامه شفافيت شهرداري تهران

با رهبران احزاب وارد یک تجارت قانونی اما پیچیده-
به صورت مس��تقیم یا غیرمستقیم -ش��ود تا منابع از
دسترفته را جبران و رونق ایجاد کنند.
مقال��ه دیگ��ری ک��ه در س��ایت خب��ری
پوینتبلنک( )Pointblank Newsقرار داده ش��د
و مورد توج��ه قرار گرف��ت ،بهطور ویژه ش��رکتهای
خصوص��ی و غیرخصوص��ی در الگوس مثل ش��رکت
مش��اوره آلفا بت��ا( )Alpha Beta Consultingو
ش��رکت انحص��اری ل ِک��ی (Lekki Concession
 )Companرا به تینوبو ربط میدهد و او را به عنوان
دیکتاتور نوظهور و امپراتور آفریقای جنوبغرب معرفی
میکند.
مقالههای زیادی او را متهم به استفاده از نامهای جعلی
میکنند .این بدین معناست که او رفتاری حیلهگرانه
دارد و طبق قوانین رهبری یوروبالند (،)Yorubaland
اجداد او قابل ردیابی نیستند .بهطور مشابه ،این ادعا که
تینوبو بر توطئهها نظارت دارد و از شرکتهای قانونی
سوءاس��تفاده میکند ت��ا بتواند ش��بکههای مرموز را
پایهگ��ذاری کند ،احتم��ال وجود روابط مش��کوک و
گمراهکننده را باالتر میبرد.
برخی نگرانند که پروژههای زیربنایی اجیموبی ،پایهگذار
اقتصادی حزب او و کنگره مترقی بودند و کمتر احتمال
میدهند که این اقدامات با هدف رشد انجام شده باشد.
یک روزنامهنگار ،نظری را در مقاله خود نوشته بود که
من چندین ب��ار با آن در طول تحقیقاتم روبهرو ش��ده
بودم« :او (تینوب��و) در پروژههای اجیموبی پیمانکاران
دیگر را جلو میفرستد؛ بس��یاری از همین پروژهها به
همین خاطر شکل گرفت».
قضیه این بود که دولتمردان جن��وب غرب پروژههای
زیربنای��ی بزرگ��ی را ب��ر عه��ده گرفتند ،زی��را برای
ش��رکتهای تینوبو ،فرصتهای تجاری زیادی فراهم
کردند .وکیلی که تجربه هم��کاری با نخبگان تجارت
محل��ی را در کارنامه خود دارد ،بیان داش��ته اس��ت:
«کمیته مرکزی  APCبه تمام دولتمردان جنوبغرب

دانشگاه و تبدیل آن به یک مرکز آموزشی جهانی است .از منظر
رأیدهندگان عادی ،جنبه ظاهری روابط تینوبو معنی متفاوتی
داش��ت .تینوبو آنقدر حض��ور فعال و متفاوتی در سیاس��تهای
اجیموبی داش��ت که تردیدی در خصوص رابطه با احزاب مرموز
و ناشناخته به وجود آورد و این س��ؤال پدیدار شد که این احزاب
چه تعهداتی برای اجیموبی به وجود آوردهاند .همچنین ،تینوبو
دامنه رواب��ط بینالمللی را فراتر از تصورات ایالت اویو گس��ترده
کرد .دانستن قوانین و فعالیتهای بینالمللی به عنوان منبع عدم
شفافسازی به حساب میآمد ،زیرا در موقعیتهای بینالمللی،
تینوبو میدانست که چگونه فساد بهپا کند و در عین حال خود را
پاک جلوه دهد .اینطور که یکی از روزنامهنگاران میگوید ،مردم
فکر میکنند ویژگی ک��ه تینوبو را از همتای��ان پدرخوانده خود
متمایز میکند ،این اس��ت که او با خزانهداری و بیتالمال کاری
ندارد .مهارت ثابت شده تینوبو در اس��تفاده از اطالعات خود در
زمینه استانداردهای بینالمللی ،به او این قدرت را داد که به طور
همزمان به گونهای عمل و به گونه دیگري جلوه کند.
بهرغ��م وجود حرفه��ای بس��یار درب��اره اینکه تینوب��و منافع
شخصیاش را به کش��ور گره زده است ،اما کس��ی قادر به ثابت
کردن آنها نبوده اس��ت .یکی از منابع ،به بازرسی بهعمل آمده از
جمعآوری مالیات در یک شرکت در الگوس اشاره کرده است که
هیچ ردی در آنجا پیدا نشده است .یک روزنامهنگار باسابقه ساکن
منطقه جنوبغربی که برای یک روزنامه معتبر کار میکند ،گفته
است« :تحقیقات ما نش��ان داده که تینوبو در انعقاد قراردادهای
دولتی نقش پررنگی داش��ته ،اما روی کاغذ هیچ اسمی از او برده
نشده است ».طبق این تعبیر ،آشنایی با هنجارهای بینالمللی در
زمینه حکمرانی خوب و دانستن این موضوع که چطور میتوان با
استانداردهای بینالمللی در زمینه شفافسازی تطابق پیدا کرد،
تینوبو و دیگر همتایان دولتی او را قادر ساخت تا رفتاری مغایر با
شفافسازی انجام دهند.
مفس��ران ،مخالفان سیاس��ی و وبسایتهای ش��ایعهپراکنی،
تئوریهای توطئ��های را علیه تینوبو ترویج میکنند که تس��لط
سیاسی او را در جنوبغربی به امپراتوری تجاری او نسبت و پیوند
میدهند .س��ایت  SocietyNowNGدر س��ال  2011اعالم
کرد که هر سیاستمداری که مورد پش��تیبانی او قرار گرفته باید
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گفته اس��ت که باید قراردادهای تجاری داشته باشید
که آن را به ما یا ش��رکتها بدهید تا با آنها درآمدزایی
کنیم ».انتخاب پیمانکاران از پیش تعیین ش��ده برای
پروژههای دولتی اویو مغایر با ارزشهای شفافسازی
نزد مردم است.
مش��ارکت عمومی-خصوص��ی(Public–private
 ،)partnershipsپیمانکاران خارجی و عدم اعتماد
این ادعا که دولت اجیموبی بیش��تر از اینکه از شرکای
اویو کمک بگیرد ،از شرکای الگوس و دیگر شرکتهای
خارجی کمک میگرفت ،بح��ث داغ زمان انتخابات و
دوره اول ریاست او بود .اجیموبی مشتاق بود تا موفقیت
خود را درباره انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی در
زمینه کش��اورزی ،تجارت و سرمایهگذاری با عموم در
میان بگذارد .در واقع ،برای تکمیل پروژههای نیمهکاره،
اجیموبی با شرکتهایی قرارداد میبست که هم سوابق
درخشان و هم ذخایر مالی از خودشان داشتند تا برای
تکمیل پروژهها معطل نکنند و سریعاً آن را پیش ببرند.
به هر حال این معیار داشتن س��ابقه درخشان و منبع
مالی مستقل ،در عمل بس��یاری از فرصتهای قرارداد
با شرکتهای داخلی را که س��رمایه کمتری نسبت به
ش��رکای خارجی داش��تند و کالس جهانی نداشتند،
سلب کرد .به عنوان مثال میتوان به قرارداد پروژههای
زیربنایی و بازسازی شهری اشاره کرد .دولت شرکایی
را برای این پروژهها انتخاب کرد که شرایط مالی بسیار
خوبی داشتند ،در حالی که میتوانست با شرکای سطح
پایینتر هم در این زمینه همکاری کند.
پروژه پل آپیت ( )Apete Bridgeبه وضوح نش��ان
میدهد چطور بیثباتی درآمد دولت که به علت کاهش
سود فروش نفت بود ،قرارداد با شرکای بزرگ را باعث
شد .در سال  ،2012سیل پل آپیت در ایبادان را ویران
کرد و فرمانداری وظیفه بازس��ازی آن را این بار به یک
بومی س��پرد؛ هرچند به این دلیل که پیمانکار اولیه از
عهده پروژههای مهندسی پیچیده برنمیآمد ،پروژه به
پیمانکار دیگری واگذار شد .در گزارشهای رسانهها،

دادس��تان کل توضیح داد که چه اتفاقی افتاده است.
نیمههای س��ال  2014بود که درآمد دول��ت ناگهان
کاهش پیدا کرد ،در ای��ن میان فرماندار ب��ه پیمانکار
گفت که به دنبال تأمین مالی باش��د و دولت وثیقه را
تهیه میکند .تا ژانویه  ،2015اولویت انتخاب شریک با
شرکتهایی بود که به  30درصد پیشپرداخت راضی
میشدند و بقیه آن را در زمان تکمیل پروژه میگرفتند.
اجیموبی این سیاست را «مهندسی مالی» معرفی و به
این اشاره کرد که پیمانکاران بومی نمیتوانند پروژههای
جادهای را بر عهده بگیرند.
در سال  ،2015اطالعیه ایالت اویو در خصوص تأسیس
خط راهآهن قطار برقی در ایبادان ،نش��اندهنده نقش
برجسته ش��رکتهای چینی در س��رمایهگذاریهای
زیربنایی پروژههای نیجریه میباشد .تحلیلگران صنعتی
به این اشاره میکنند که شرکتهای نیجریهای توان بر
عهده گرفتن این پروژهها را ندارند ،نه در زمینه ساخت
و مهندس��ی بلکه در زمینه تخصص حقوقی که برای
راهبری س��اختارهای حقوقی پیچیده در قراردادهای
مش��ارکت عمومی -خصوص��ی نیاز اس��ت؛ بنابراین،
مشارکتهای عمومی -خصوصی در زمینههای حمل
و نقل و امور زیربنایی نشاندهنده یکی از سیاستهای
اقتصادی مهم ایالت اس��ت که انواع اطالعات انتزاعی
مانند سدی هستند که جلوی ش��رکای بومی را برای
بر عهده گرفت��ن پروژهه��ا میگیرن��د و همچنین از
آنجایی که این مس��ائل فراتر از فهم و درک ش��رکای
بومی است ،بررس��ی اینگونه موارد برای آنها مبهم به
نظر میرس��د .در آن زمان عقیدهای وجود داشت که
ش��رکتهای بومی پول خود را از گ��ردش مالی بومی
به دس��ت میآورند ،در حالی که شرکتهای خارجی،
پولی را که از دولت میگیرند به مملکت خود میبرند.
این موضوع را برخی «جنگ سرمایهای» مینامند .این
سرخوردگی ناشی از پذیرفتن این موضوع است که سود
موجود در یک پروژه سطح باال ،سنگینتر از پروژههای
بومی اس��ت .با این وجود ،آنطور به نظر میرسید که
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کسب و کارهای محلی به لطف وجود ش��رکتهای خارجی که
شفافسازی و مسئولیتپذیری برایشان حرف اول را میزد ،خارج
از رده پروژههای دولتی محسوب میشدند .یکی از افرادی که با
دولتمردان ایبادان در زمینههایی مثل قرارداد تجاری همکاری
داش��ته ،تردید خود را نس��بت به قصد و نیت اجیموبی از بستن
قرارداد با شرکتهای چینی ،اینگونه بیان می کند:
«اگر شرکتهای داخلی فاسد شناخته شوند ،کمیسیون فسادهای
مالی و اقتصادی س��ریعاً جلوی آنها را میگیرد ،اما اگر اجیموبی
در انعقاد ق��رارداد با چینیها عمل مفس��دانهای انجام دهد ،این
کمیس��یون چه کاری میتواند انجام دهد؟ احتم��االً اص ً
ال از این
قضیه باخبر نشود یا اگر هم بش��ود نمیتواند جلوی آن را بگیرد.
خیلی سخت است که قضیه را بفهمی ،آن را آشکار نکنی و فقط
آن را پیگیری کنی».
در این بخش توضیح داده ش��د که چگونه برخی سیاس��تها در
زمینه شفافسازی اطالعات و حسابرسیها با معیار شفافسازی
مردم مغایرت دارند .ارتباط فرماندار با پدرخوانده خود بوال تینوبو
در الگوس ،تردیدهایی را به وجود آورده ب��ود ،به این دلیل که با
شبکههای جهانی غیرقابل شناسایی در رابطه بود .بنابراین ،وقتی
فرماندار ،دولت خود را به استانداردهای جهانی رساند و با شرکای
خارجی در تکمیل پروژهها وارد همکاری ش��د ،ابهامات بیش از
پیش افزایش یافتند.
به عالوه ،این عقیده وجود دارد که اجیموبی و تینوبو با دانشهایی
ناآشنا در سطح جهانی آشنایی دارند و آنها را دستکاری میکنند
تا خواسته مردم را در زمینه شفافسازی اطالعات(آمار) برطرف
کنند .در واقع این دانشهای انتزاعی ،ارتباطات اجتماعی آنها را
غیرقابل شناخت کرد.
تردید مردم نس��بت به اصالحات دولتی اویو عمیقتر از آن است
که تنها بخواهیم به مطالعات شفافسازی ،دولتمداری و اعتماد
مردم بسنده کنیم .فعالیتهای مؤثری که در نتیجه بازده کاری
بیشتر دولت و ثبات مالی آن و با هدف جلب اعتماد مردم به ثمر
رسید ،نیاز شفافس��ازی مردم را برطرف نکرد .همه این مثالها
نشان میدهند ،اصالحاتی که با هدف ارتقای ابعاد شفافسازی
صورت میگیرند ممکن است براي کس��انی که به آن دولت رأی
دادهاند ،کافی نباشد.
نتیجه :سیاست شفافسازی اشخاص در نیجریه و دیگر کشورها
در آخر ،سیاس��تهای اتخاذ ش��ده در نیجریه ای��ن معما را حل
میکند که چرا در این کشور شفافس��ازی بهتر همیشه موجب
اعتماد بیشتر نمیشود .درباره شفافسازی تعبیرات زیادی وجود

دارد که بعضی اوقات همین مس��ئله موجب اختالف
میشود .از اینرو ،میتوان توضیح داد که چرا به جای
اینکه همزمان با رسیدن به اس��تانداردهای جهانی به
رشد شفافسازی دس��ت پیدا کنند ،بیشتر احساس
تردید میکنند .بیشتر مطالبی که درباره شفافسازی و
اعتماد وجود دارد ،چه در زمینه حکمرانی عمومی و چه
مطالعات توسعه ،بیشتر به تعریف سازوکارهای مختلف
رسیدن به شفافس��ازی اطالعات(آمار) میپردازند:
انتش��ار مدارک به صورت آنالین ،آشکارسازی هر چه
بیش��تر مس��ائل بودجهای ،پرداختن هرچه بیشتر به
نیازهای حسابرسی .در هر صورت ،منازعات سیاسی در
نیجریه نشان میدهد که این مقیاسها با خواسته مردم
مطابقت ندارد و آنقدر که آنها نیاز دارند ،با شفافسازی
روبهرو نمیشوند.
ش��بکههای اجتماعی ،رواب��ط و تعهداتی که مدیران
باید به آن پایبند باش��ند ،مؤلفههایی هستند که باید
توسط سیاس��تمداران روش��ن ش��وند .وقتی خبری
ب��دون شفافس��ازی در بی��ن م��ردم پخش ش��ود،
ش��هروندان ممکن اس��ت فکر کنند که این اس��ناد و
مدارک جعلی هس��تند و حقیقت چیز دیگری اس��ت
که آنها از آن خب��ر ندارند .میزان اعتم��اد یک ملت،
تعیین میکند که مردم تا چه س��طحی از دش��واری
میتوانند با ابعاد مختلف شفافس��ازی روبهرو شوند.
مث� ً
لا ممکن اس��ت شفافس��ازی اطالعات(آمار) در
سطح باال ،برای یک کش��ور مفید باشد اما همین نوع
شفافس��ازی در کش��ور دیگر جواب ندهد؛ بنابراین
متوجه میش��ویم که نباید انتظار داش��ته باشیم که
شفافسازی و اعتماد با هم همراستا باشند ،به این دلیل
که شفافسازی ابعاد و جنبههای مختلف دارد و معیار
واحدی نیست.
دانس��تن تفاوت نظری بی��ن شفافس��ازی اطالعات
و اش��خاص ،کمک زیادی به بحثهایی ب��ا محوریت
روابط بین شفافسازی و اعتماد میکند .اول از همه،
اطالعات تجربی به دس��ت آمده از ایال��ت اویو ماهیت
برساخته و متناقض شفافسازی را تأیید میکند .این
مسئله اهمیت جذب و استفاده از این نظریات در برنامه
توس��عه حکمرانی خوب را نش��ان میدهد .درعوض،
این موضوع خطرات ناشی از تالش برای شفافسازی

قدرتهای دولت را به اثبات میرساند« :هیچ شبکهای
از روابط را پی��دا نخواهید کرد که غیرع��ادی و مرموز
نباشد ».همچنین این عقیده که شفافسازی همواره
ابهامات جدیدی را به دنبال خود خلق میکند ،ناشی از
نارضایتیها و نقش مشوشکننده تینوبو و پیمانکاران
خارجیاش در ایالت اویو اس��ت .با تفکیک بین ارزش
شفافس��ازی اطالعات(آمار) و ارزش شفافس��ازی
اش��خاص ،میتوان به تفصیل بیان كرد که چرا اشکال
خاصی از ش��فافیت س��بب ایجاد ابهام��ات جدیدی
میشوند.
این مقاله به بازگویی تفاوتی پرداخته که فنستر درباره
شفافس��ازی تکنوکراتیک و پوپولیستی بیان داشته
اس��ت ،اما اندکی با آن متفاوت اس��ت .شفافس��ازی
تکنوکراتی��ک اش��تراک زی��ادی ب��ا شفافس��ازی
اطالعات(آم��ار) دارد .ب��ا این وجود که شفافس��ازی
اشخاص با شفافسازی پوپولیستی تش��ابهاتی دارد؛
این دو از لحاظ سیاس��ی و مفهومی متفاوت هستند.
مفهومی از این نظر که در تحقیقات فنستر ،شفافسازی
پوپولیستی مجموعهای از ادعاهای اخالقی و مؤثر است
که بهطور وی��ژه از امریکای امروزی نش��ئت میگیرد.
ارزش شفافس��ازی افراد ،بیش��تر در زمینه ش��بکه
ارتباطات جهانی ،روابط و تعهدات مش��خص میشود.
خیلی راحت میتوان گفت که قابل شناخت بودن یک
دولت ضروری اس��ت ،اما این مس��ئله باید برای روابط
اجتماعی دولتمردان نیز اجرا شود.
ارزش شفافس��ازی اف��راد از فرهنگ نیجری��ه تأثیر
میگیرد .به جای اینکه مثل شفافسازی پوپولیستی
ترامپ ،غرق در یک ایدئولوژی فراگیر باشند ،بهتر است
به آن به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در فرهنگ
سیاس��ی نیجریه نگاه کنند .بس��تر این مسئله بهطور
اختصاصی توس��ط پوپولیس��تها فراهم نشده است.
بنابراین این یکی از جنبههای محبوب شفافس��ازی
برای یک پوپولیست نمیباشد.
دس��تهبندی ش��فافیت پوپولیستی فنس��تر را بهطور
همزمان میتوان رد شفافیت در اطالعات(آمار) و تمایل
به شفافیت در اشخاص دانست .اول اینکه شفافسازی
اطالعات(آمار) ب��ا توجه ب��ه تکیه آن بر ان��واع روابط
انتزاعی ،تاکنون نخبهگرا محسوب شده ،به این دلیل
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که این موارد توسط نخبههای تحصیلکرده به خدمت
گرفته میشود.
چه در م��ورد این ترس ک��ه تینوبو با ش��رکای چینی
خود ممکن اس��ت در مب��ارزه با مراجع فس��اد اداری
پیشدستی کرده باشد و چه این شرکتهای خارجی با
به کارگیری زبان فنی و بیگانه کشور خود به فرصتهای
تجاری نفوذ کرده باشند ،عدم موفقیت در شفافسازی
اطالعات(آمار) و برانگیخته شدن اعتماد نشاندهنده
این است که این سلسلهمراتب شاید فریبنده باشند ،اما
صادقانه نیستند .آن دس��ته از افرادی که از درک این
شبکههای جهانی محرومند ،نخبگان را افرادی میدانند
که ش��اید فعالیتهای غیرقانونی نداشته باشند ،اما به
نوعی غیراخالقی ،بازی را ب��ه نفع خود تمام میکنند.
تعابیر فراوانی که دربار شفافس��ازی اطالعات(آمار)
به عنوان «لفظ قلم و پرتکل��ف صحبت کردن» وجود
دارد ،ممکن اس��ت نشاندهنده این باش��د که قدرت
مسدودکننده این شفافسازیها ،یک نتیجه ناخواسته
نیست ،بلکه هدف اصلی آنهاست.
دوم اینکه شفافس��ازی پوپولیستی تکیه بر «مفاهیم
معتبر و درست» دارد .وقتی فنستر طرز صحبت ترامپ
را بیواسطه و مستقیم تشخیص میدهد و او را مشتاق
این میداند ک��ه معیارهای اصالت سیاس��ی را نادیده
بگیرد ،در واقع شفافسازی در زمینه افراد ،ریشه اصلی
این ادعا درباره اصالت و درستی است.
رأیدهندگان ،چه در نیجریه و چه در س��ایر کشورها
تمایل دارند که بدانند رهبرانشان چه کسانی هستند،
از کج��ا میآیند ،با چه کس��انی در ارتباط هس��تند و
به چه کس��انی اعتم��اد دارند .تئوریه��ای توطئه در
ش��کلهای ش��دید خود ،نش��انگر تالشهای مردمی
برای مشروعیتبخشی و استفاده از قدرت شبکههای
اجتماعی در صورت عدم شفافیت اشخاص هستند .در
حالی که این مقاله از مطالعات موردی نیجریه گرفته
شده است ،مفاهیم اصلی از طنینی جهانی برخوردارند.
چارچوب مفهومی را که در این مقاله با استفاده از بازگو
کردن تئوریهای توطئه و معرفی سیاستمداران موفقی
که دیدگاه تغییرپذیر نس��بت به شفافس��ازی دارند،
مشخص کردیم ،میتواند به تش��خیص شفافسازی
غلط كمك کند.

