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پرسهای دراندیشهها و نظریهها

یکشنبه  22اردیبهشت  98شماره ۲۰۰

N

O

یــادداشــت
I

N

I

P

لوارونه شفافيت
افشاگريها ؛نع 

O

درهمایش «شفافیت؛ حاکمیتپاسخگو و جامعه مطالبهگر» مطرح شد

کمال اطهاری

پژوهشگر مسائل اقتصادی

ارائه برنامه جايگزين
بهجاي واگويه مطالبات
مانمیتوانیمفقطواگویهکنندهمطالبات
باشیم،وظیفهروشنفکربهویژهروشنفکر
رادیکال بسیار بیش از این است .واگویه
مطالبات ،عادتی اســت که روشنفکر
رادیکال بهخصوص از دهه آخر پیش از
انقالب داشته و هنوز آن را ادامه میدهد.
اینکفایتنمیکند،بهقول«گرامشی»،
واگویه مطالبات ،ســخنانی اســت در
حوزه آنتیهژمونی ،یعنی ضدســلطه،
اما روشنفکر ارگانیک باید بتواند برنامه
جایگزین بدهد و با برنامههای جایگزین
خود،بلوکهایاجتماعیهمپیوندبرای
توسعه اجتماعی و تکامل آن را تعریف
کنــد .بهدلیل همین کمبــود در دهه
آخر انقالب هم بود که وقتی جمهوری
اسالمی تشکیل شد نهادهای آن تعریف
نشده بودند و بهجای آن ،مطالبات مردم
در قانوناساسی تعریف شــده بود.در
اقتصاد امروز ما ،دولتیکردنهای بدون
دموکراتیکشدنوبدونمشارکتمردم
در تدوین و اجرای برنامههای توسعه ،آن
را به سمت رانتیشدن برده و جامعه را به
سمتی کشانده که در حال حاضر ،نیروی
کار ،قدرت بازتولید جسمانی خود را هم
از دست داده است .تنها دارایی که امروز
در ایران از آن حمایت نمیشود نیروی
کار بهویژه نیروی کار مزدبگیر است .از
بقیه داراییها حمایت کامل میشــود
و تورم هم بــر میزان ســایر داراییها
میافزاید جز بر دارایی نیروی کار که از آن
میکاهد.درچنینسیستمی،آیاوظیفه
روشنفکرارگانیکصرفاواگویهمطالبات
و وادارکردن دولت به پاسخگویی است،
آن هــم دولتــی که چیــزی در چنته
ندارد .پاســخخواستن از چنین دولتی
بیمعناست .در چنین شرایطی موضوع
روشــنفکر بهجای واگویه ،ارائه برنامه
جایگزین است.

عاطفه شمس
روزنامهنگار

همایش دانشجویی «شــفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبهگر» با مشــارکت انجمنهای علمی
دانشگاههای تهران ،پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران و مرکز توانمندسازی حاکمیت و
جامعه ،یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد .پنل
اول این همایش با موضوع« ،مبارزه علیه فســاد ،از مطالبات جامعه مدنی تا الزامات دولت» با حضور احمد
میدری ،معاون رفاه وزارت کار ،کیومرث اشتریان ،استاد دانشگاه و دبیر کمیسیون اجتماعی دولت ،عباس
عبدی ،روزنامهنگار و رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران و ســعید مدنی جامعهشناس و پژوهشگر
مسائل اجتماعی برگزار شد.در پنل دوم که به موضوع «کارکردهای جامعه مدنی در مبارزه با فساد» اختصاص
داشت ،محمد مالجو ،اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی ،کمال اطهاری ،پژوهشگر مسائل اقتصادی،
بهمن احمدی امویی ،روزنامهنگار و تحلیلگر اقتصادی و میکائیل عظیمی ،اقتصاددان و پژوهشگر حوزه رفاه

شفافیتوکیفیتحکمرانی
احمد میدری

معاون رفاه وزیر کار

شــاخصهای کیفیت حکمرانی همان
یادداشت شــاخصهای حکمرانی خوب اســت.
شــاخصهایی مثل میزان اثربخشــی
حکومت ،مقررات زائد ،میزان مطالبهگری در جامعه و
کنترل فساد و ...شــاخصهای شفافیت نیز عمدتا از
پرســشنامههایی درباره کیفیت انتشار اطالعات و
نظارت مردم و مشارکت آنها در تدوین بودجه بهدست
میآید .مطالعات نشان میدهد شفافیت باعث بهبود
کیفیت حکومت میشــود ،میتواند اثربخشی آن را
افزایش داده و مقررات زائد را نیز کاهش دهد .اما آنچه
در جامعه ایران رخ داده ،بیش از آنکه شفافسازی باشد
افشاگری است و افشاگریها ،هم باعث تضعیف سرمایه
اجتماعی میشود و هم به حکومت آسیب میرساند،
بنابراین ما باید از افشاگری به سمت شفافیت حرکت
کنیم و مطالباتی را کــه در جامعه مدنی وجود دارد و

بیانگر نیاز به حقیقت است به سمتی سوق دهیم که
بتواند اثربخشتر و مفیدتر باشد.برای این منظور نیز
باید اطالعات در کشــور طبقهبندی شــود و امکان
دسترســی همه مردم به اطالعات به شکل نظامیافته
وجود داشته باشد .پاسخ مثبتی که در فضای مجازی
به افشاگریها داده میشود سبب میشود اعتماد مردم
به مجموعه حکومت و از سوی دیگر ،حکومتمندی یا
اعمال قــدرت حاکم بر مجموعه دســتگاههای خود
کاهش یابد .نبود شــفافیت گرچه به مردم آســیب
میرساند و سبب هدررفتن اموال عمومی میشود ،اما
در بلندمدت باعث میشود که حکومت نیز نتواند اعمال
حاکمیت کند .نیروهــای مدنی باید از همین دریچه
برای پیش بردن پروژه شفافیت در کشور استفاده کرده
و با حکومت وارد گفتوگو شوند .به این معنا که بگویند
فقدان شفافیت سبب فساد و فساد باعث ناکارآمدی

میشــود و این مغایر با اهداف هر حکومتی است که
میخواهد پایداری داشته باشد.

جامعه ،تشنه حقیقت است

در همین رابطــه ،مجلس قانون دسترســی آزاد به
اطالعات را تصویب کرده و ایــن قانون در دوره آقای
روحانی اجرایی شد ،اما متاسفانه ضمانت اجرایی قوی
برای آن وجود ندارد؛ امری که باعث شده برخی نهادها
آن را اجرا نکنند .قانون ارتقای ســامت اداری نیز که
بهدنبال حمایت از افشاگران فساد بود ،همین سرنوشت
را پیــدا کرد .در واقع ،مطالبــات جامعه ،همگی وارد
شبکهای از قدرت میشود و مثل هر پروژه اجتماعی
دیگر باید نزاعی بین صاحبان قدرت صورت گیرد که
بتواند آن پروژه اجتماعی را به پیش ببرد .اما چه چیز
جدیدی میتوان به مطالبات اضافه کرد تا خواســته

مهمتری باشد .فساد یا در درون حکومت یا در بخش
خصوصی اتفاق میافتد ،البته سوءاستفاده در بخش
خصوصی هم ناشی از ســهلانگاری ارکان حکومتی
است .هر دو شکل این فساد نیز ناشی از دو مشکل در
سیستم اداری ایران اســت؛ اول ،خزانهداری کشور و
دوم سازمان مالیاتی .خزانهداری وظیفه دارد که بگوید
هر ریال دولت از کجا وصول شده و ذینفعی که آن را
برداشت میکند چه کسی است .اما این کار را نکرده
است .جامعه تشنه حقیقت است .باید مطالبات خود را
از سطح افشاگریها باالتر ببریم ،زیرا این افشاگریها
نعل وارونه شفافیت و حقیقت است و نمیتواند جامعه
را به سر منزل مقصود برساند .باید حرکت جدیدی در
جامعه ایجاد کرد و بنیانهای شفافیت را در کشور که
مهمترین آن در حوزه اقتصاد ،انضباط مالی در سازمان
مالیاتی و خزانهداری است ،بهوجود آورد.

چالشهایبرساختنجامعهمدنیدرمبارزهبافساد

عقل سلیم جامعه باید به عقل
ممیز بدل شود

ما امروز فاقد برنامه هستیم و نمیتوانیم
برنامهای به جامعه ارائه دهیم .جامعهای
کهدرحالحاضر،بامشکالتاقتصادیو
تبعیضخالفقانوناساسیدرگیراست.
ما نمیتوانیــم اراده جمعی را بهگونهای
هدایت کنیم که وحدت ایجاد شود ،اما
روشنفکران مشروطه این کار را کردند.
ما نمیتوانیم فقط از دولت انتقاد کنیم،
شرایطروشنفکرانمشروطهبسیاربدتراز
اینبودهاست،مابایدعقلسلیمجامعهای
که باتجربه ،بافرهنگ و شجاع است را به
عقل ممیز تبدیــل کنیم .چنین کاری
نیز مــدل ،برنامه و تکنولوژی اجتماعی
میخواهد.روشنفکرانبایداینرامدنظر
قرار دهند ،پاسخ خواستن از دولتی که
برنامهای ندارد که بابتش پاسخگو باشد،
ما را از هدف دور میکند.ما باید بتوانیم
درچارچوبتدوینبرنامههایتوسعهای
خود یک بلوک اجتماعی تشکیل دهیم.
وقتی شــما برنامهای نداریــد ،احزاب
هم برنامــهای برای ائتالف و اســتمرار
ندارند و نمیتوانند یک بلوک اجتماعی
تشــکیل دهند ،بنابراین در درجه اول،
روشــنفکران رادیکال و غیررسمی که
بیرون از حاکمیت هستند باید بتوانند
در چارچوب یک مدل توسعه با یکدیگر
توافقکنندتابراساسآنبتوانندجریانات
اجتماعیراهدایتکنند.واگویهمطالبات
مطلقااشتباهنیست،امااکتفاکردنبهآن،
باعثناامیدیمردمازروشنفکرانوآینده
خواهد شد و بر جامعه مدنی و به تبع آن،
جامعهنیزتاثیرمنفیخواهدگذاشت.

اجتماعی به بحث و سخنرانی پرداختند.پنل سوم این همایش نیز با عنوان «لزوم شفافیت و مبارزه با فساد
در فرایند توسعه ایران» با ســخنرانی محمدحسین خانی ،نماینده اندیشکده شفافیت برای ایران ،بهروز
گرانپایه ،روزنامهنگار و مدیرعامل پیشــین مرکز ملی پژوهش افکارعمومی ،بهزاد کاظمی ،مدیر جمعیت
پایش شفافسازی و ریشهکنی فقر و فساد ،میثم پیلهفروش ،عضو هیئتمدیره دیدبان شفافیت و عدالت و
زهرا اکبری ،دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی ادامه یافت.در بخشهای مختلف این همایش ،از لزوم مقابله
با فســاد بهمثابه دانش تخصصی و تکنیک یاد شد و ضمن بررسی تعهدات بینالمللی و تجربههای جهانی
در مقابله با فساد ،بر نسبت شفافیت با کارآمدسازی دولت ،سالمت اداری ،تقویت امید و بازسازی اعتماد
اجتماعی ،پویایی احزاب سیاسی و جنبشهای اجتماعی ،مشارکت مردمی و نهادهای مدنی و ...تأکید شد.
در ادامه گزیده ای از مباحث مطرح شده در این نشست را می خوانید:

محمد مالجو
اقتصاددان

تشکلها،
سندیکاها،
احزاب و انواع
فرمهای
فرهنگی مترقی
در هیبت
نهاد هستند
که میتوانند
مجموعهای
از کنشهای
جمعی را
بهمنزله
نوعی نیروی
تنفیذکننده
برای تحمیل
مطالبه به
مجموعه
تصمیمگیران
شکل دهند

بخشاعظمکسانیکهدربارهفساداقتصادی
یادداشت صحبت میکنند  -نه ضرورتا به غلط -این
فســاد را به جایگاه قدرت دولتی منتسب
میکنند .بهزعم آنها عمدتا دولت و بدنه تکنوکراتیک
دولت است که بستر ظهور فساد تلقی میشود ولو اینکه
کسانی که سویه دیگر فســاد اقتصادی هستند ،بتوانند
بیرون از دولت باشند .این تلقی به خودی خود غلط نیست،
اما نمیتواند کامل باشد .بنا بر یک تعریف ،فساد اقتصادی
عبارت است از :اســتفاده از امکانات عمومی برای تحقق
منافع شــخصی که تجلیهای گوناگونی در مزایدهها،
مناقصهها ،خریدهای دولتی و ...دارد .اگر این معنا از فساد
را مبنا قرار دهیم در جایی که دولت مطلقا حضور ندارد و
عرصه بخشخصوصی و پهنه بازار است نیز فساد میتواند
بهوقوعبپیوند.اماایننوعرفتارهاکهبههمانساناستفاده
از داشتهها و امکانات همگانی برای تحقق منافع شخصی
در متن بازار و بهدست بخشخصوصی است ،فساد نامیده
نشــده است.فساد اقتصادی ،هم در بســتر نهاد دولت و
بهدستدولتیانوهمدربستربازاربهدستکارگزاراننظام
بازار میتواند بهوقوع بپیوندد .مادامی که در برابر این دو
بستر که امروزه قویترین نهادهای جامعه هستند ،یک
پارسنگ متوازنکننده برای خنثیکردن این قدرت قرار
نگیرد ،یکی از فراوان شرطهای الزم ،هرچند نه کافی ،اما
مهم مبارزه با فساد در دولت و در بخشخصوصی و نهاد
بازار ،تحقق نخواهد یافت .آن نهاد توازنبخش که حکم
پارسنگ را دارد ،میتواند به یک جامعه مدنی تعبیر شود.
مسئله تقویتکردن جامعه مدنی از اصیلترین مسائل
مبارزه با فساد است.

چگونهطبقهکارگرمیتواندقدرتمندشود؟

در دهههای گذشته در ایران ،دولتهای قوی -نه بهمعنای
کارآمد -روی کار آمدهاند .در 30ســال گذشته نیز نوع

خاصی از بازار در ایران مستقر شده است .هم دولت و هم
بازار در ایران بســیار قوی هستند ،اما در مقابل تشکیل
انواع هویتهای جمعی که برسازنده جامعه مدنی است با
مشکالت زیادی مواجه بوده و ما امروز شاهد جامعه مدنی
ضعیفیهستیموجامعهمدنیضعیف،رشدفزایندهفساد
را پدید میآورد ،البته نه به این معنا که وجود جامعه مدنی
قدرتمند ،فساد را از بین میبرد .شروط الزمی برای مهار
فساد باید وجود داشته باشد که یکی از آنها ،جامعه مدنی
قوی است .اجزای متفاوت جامعه مدنی ،نه منافع عموم
را میخواهــد و نه منافع فرد را ،بلکه بین فرد و همگان یا
گروههای گوناگــون قرار میگیرد .یــک جامعه مدنی
متشکل از انواع هویتهای طبق های ،جنسیتی ،قومیتی،
سبک زندگی ،ایدئولوژی ،نژادی ،ملی و ...است که هریک
میتوانند براساس وجه اشتراکی که دارند در قالب یک
گروه محسوب شوند .همه این عوامل بسیار مهم هستند،
اما برای روشنکردن این مکانیزم روی یکی از نوع هویت
خاص ،دست میگذارم و آن طبقه است .به این اعتبار که
جمعی از افراد بهدلیل اشتراک در نوع دسترسیشان به
منابع قدرت ،سرمایه مادی ،ابزار تولید ،دانش و مهارت
انسانی و نیز اقتدار سازمانی میتوانند یک طبقه محسوب
شوند و چه بسا بتوانند در نقش طبقه ،ایفای نقش کنند.
در ادامه بحثــم را محدودتر میکنم و درباره آنچه طبقه
کارگر نامیده میشود صحبت میکنم .مراد از کلمه کارگر
بهلحاظ ساختاری ،مجموعه کســانی است که هستی
طبقاتی آنها بازتاب نوع خاصی از دسترســی به منابع
سهگانهقدرتاست.یعنیکسانیکهسرمایهمادیندارند،
ممکن است دارایی داشته باشند ،اما غیرسرمایهای است،
یعنیداراییکهدرحکمسرمایهباشد،سودبیاوردوبخشی
از معیشت آنها را تامین کند ،ندارند .به جهات گوناگون
فاقد دانش و مهارت انسانی هستند ،دانش و مهارتی که در
بازار خریدار دارد و نیز اقتدار سازمانی چه در بدنه دولت

چه در سایر نهادهای غیربازاری و غیردولتی مثل شوراها،
سندیکاها و احزاب ندارند.

فرمهایفرهنگی،تصویرکارگررامیسازند

به این بحث دو عامل دیگر هم باید اضافه کرد؛ این افراد
بهدلیل این نوع دسترسی به منابع قدرت مجبور هستند
نیروی کار خود را بفروشند و در ازای آن در بازار یا از دولت
دستمزد بگیرند .سوای این ممکن است دولت یا جامعه
مدنی بخشی از معیشت آنها را مستقیم یا غیرمستقیم
پوشــش دهــد ،بهعنوان مثــال ،یارانه یــا کمکهای
خیرخواهانه جامعه مدنی و ...بنابراین آنها واجد یکسری
منابع مالی به شــکل دســتمزد ،یارانه و ...هستند و در
چنین چارچوبی است که هستی طبقاتی آنها به تجربه
زیســته روزمره طبقاتی آنها معنی میبخشد .اهمیت
این تجربههای زیسته در این است که تکتک لحظهها
و مفاهیــم برای افراد فرق میکنــد و تا حدی مبتنی بر
تجربههای زیســته آنهاســت که خود معلول هستی
طبقاتیشان است و من زمانی میتوانم مفاهیم موردنظرم
را بسط بدهم که توسط فرمهای فرهنگی بیناالذهانی
شده باشند .کار فرمهای فرهنگی ،نوشتن معناها بر الیاف
نرممغزهاست.وقتیفرمهایفرهنگیتصویریراازکارگر
و سرمایهدار ارائه میدهند تالش میکنند دیگران آن ها
را اینگونه ببینند و از این زاویه به دنیا نگاه کنند .در واقع،
متناسب تجربه زیسته خود معناآفرینی میکنند و جنگ
معناها در جامعه شکل میگیرد .این جنگ معناهاست
که ســطح ،نوع و درجه آگاهیهای طبقاتی یا برعکس،
ناآگاهیهای طبقاتی را ایجاد میکند.

تشکلیابی جامعه مدنی الزمه فسادستیزی

طبقه کارگر وقتی آگاهی طبقاتی دارد که متوجه شود
جمعی در جامعه زندگی میکنند که از نظر مسکن مثل

او هستند و بدانند که با هم منافع مشترک دارند یا کسانی
هستندکهمنافعشانبامنافعآنهامتمایزوچهبسامتضاد
است .آنچه طبقه کارگر ،حامیان کارگران ،روشنفکران و...
در سالهای بعد از انقالب ،تثبیت آن معانی ،نگاه و لنزی
که طبقه کارگر با آن به دنیا نگاه میکند.بنابراین بخشی
از ناتوانیهایی کــه در این طبقه وجود دارد ،به ضعف در
آگاهی طبقاتی برمیگردد .اگر آگاهی طبقاتی شــکل
نگرفته باشد ،محال است بازوها و فعالیتهایی برای تحقق
منافع و مصالحی که آن طبقه مدنظر دارد ،شکل بگیرد.
از دانستن به توانستن رسیدیم .اینکه تشکلها و نهادهای
جمعیکهمبتنیبرآن،دانستنوآگاهیطبقاتیهستند،
ابزارزدنمهرآنطبقهبهتحوالتاجتماعیشوند.دراینجا
تشکلها ،ســندیکاها ،احزاب و رسانهها و انواع فرمهای
فرهنگی مترقی ،در هیبت نهاد هســتند که میتوانند
مجموعهای از کنشهای جمعی را بهمنزله ابزار فشــار و
نوعینیرویتنفیذکنندهبرایتحمیلمطالبهبهمجموعه
تصمیمگیران شکل دهند .ما امروز به هویتهای جمعی
نیاز داریم .دولت در وضعیت کنونی نیازمند نگاه مثبت به
دیدگاهی است که جمعیت و فعاالن اقتصادی را ترغیب
میکند بهجای منافع شــخصی بهدنبال منافع عمومی
باشند .اما بازار بهعنوان یکی از محملهای ظهور فساد با
این نگاه همراهی نمیکند ،بنابراین راه برونرفت کشور از
بحران در شرایط کنونی ،فرصت دادن به شکلگیری انواع
تشکلهاســت .مخاطب من ،جامعه مدنی است که یک
شرط الزم برای بیرون آمدن از این بحرانها از جمله مهار
معضل فساد و تقویت فسادستیزی در کنار سایر شرطها،
تشکلیابی خودش است .اگر انواع «ما» شکل نگیرد این
بحرانها و از جمله معضل فساد ،مهار نخواهد شد .برای
تشکلیابی و «ما» شدن انواع «ما»ها نیز هیچ فرمولی در
هیچ کتابی وجود ندارد ،بلکه بسته به تجربه ملل گوناگون،
متفاوت است و باید برای رسیدن به آن هزینه داد.

