ــنهاست
بیش از هر زمان دیگر شــفافیت را میطلبد .تحریمهای شدید
سبب فشــارهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی شده که مردم را
تحت فشار قرار داده است .گسترش رسانههای رسمی و غیررسمی،
سنتی و جدید نیز منجر به تنوع و گستردگی در دادهها و اخبار شده
است .پیامد چنین فضایی ظهور اخبار جعلی است .شاید بتوان از
این دوران با عنوان دوران رونق اخبار تقلبی یاد کرد ،پس در این
شرایط بیاعتمادی میتواند تشدید شــود .در شرایط ویژه اعم از
جنگ نظامی یا اقتصادی بیش از شــرایط عادی حمایت از مردم
ضرورت مییابد .سیاستگذاری امروز در چنین شرایطی ناگزیر از
جلب حمایت مردم اســت .اگر قرار است مردم همراهی کنند و با
شرایط سخت اقتصادی و دشوار مدیریتی همراهی داشته باشند،
باید اعتمادشان جلب شود.
لویکمین سال انقالب اســامی جا دارد یکبار دیگر
در ورود به چه 
بررســی کنیم اگر آن اتحاد اجتماعی فوقالعاده و اعتماد به رهبران
انقالب ،به امام راحل و مبارزان انقالب نبــود ،مردم با آن جمعیت به
خیابانها در مقابل توپ و تانک و مسلسل نمیآمدند .الگوی انقالب را
مرور کنیم و از آن بهره بگیریم .بیتردید مسیر شفافیت دشوار است و
برای این شفافیت و پاسخگویی حتما موانعی وجود دارد .در این شرایط
حتما گروههای ذینفع مقاومت میکنند .مقاومت در برابر شفافیت این
احتمال را به همراه دارد که مقاومتکنندگان در حال آسیب هستند.
باید خاطرنشان کرد شفافیت اگر در کوتاهمدت برای بخشی هزینه
داشته باشد ،در درازمدت منافع کالنجمعی را تامین میکند .برای
شفافیت باید راهکار داشت .برای تحقق شفافیت باید همه به قانون
بازگردند .باید این عزم ملی ،هم در بین سیاستمداران ،مدیران ارشد و
هم بین مردم وجود داشته باشد .باید افکار عمومی را در خدمت دفاع
از قانون و در مخالفت با ناقضان قانون و کسانی که برای منافع گروهی،
فردی ،جریانی یا سازمانیشان میخواهند قانون را دور بزنند ،بسیج
کرد .پس قانون محور کار است و رسانهها نقشی حیاتی در این زمینه
ایفا میکنند .رسانه باید حمایت و هزینه کار رسانهای کاسته شود و
باید نتیجه و پاداش اجتماعی پیشبینی و د ر نظر گرفته شود .اگر
قرار باشد مدافعان قانون یعنی رسانههایی که میخواهند زبان افکار
عمومی باشند مورد توبیخ قرار گیرند و هزینه غیرضرور و بیش از حد
بپردازند طبیعتا شفافیت محقق نخواهد شد.
ظرفیتهایــی در نظام قانونی -حقوقی وجــود دارد که در بحث
شــفافیت باید همه از آن حمایت کنند؛ مانند دولت الکترونیک.
دولت الکترونیک ،حضور و نقشآفرینی افراد در تصمیمگیریها،
تصمیمسازیها و اطالعرسانیها را به حداقل میرساند تا امکان
سوءاســتفادهها به حداقل برســد .دولت الکترونیک به شفافیت
کمک و از منافع غیرشفاف گروهی ،سازمانی ،حزبی ،اقتصادی و...
جلوگیری میکند .همچنین تنوع گروههای سیاسی نیز میتواند
در تحقق شفافیت در جامعه بسیار موثر باشد.

علیه فر هنگ
نهادینه نهانکاری

آگاهی من در خصوص حقوق دریافتی سایر افراد
جامعه چه تبعات مثبتی برای جامعه دارد؟
در ورود به موضوع شــفافیت پیش از پرداختــن به هر موضوع
دیگری ،باید آنرا در بستر فرهنگی مورد بررسی قرار داد .اصالتا
برخی ایرانیها به لحاظ فرهنگی هرگز انسانهای عالقهمند به
شفافیت نیســتند .از دوران کودکی چنین باورهایی را به ما القا
میکردند که مثال غذایی را که برایت گذاشتم ،در مدرسه شخصا
و یواشکی بخور و ...در فرهنگ ما چنین گزارههایی فراوان است.
به نوعی میتوان گفت پنهانکاری و عدم شفافیت در فرهنگ ما به
نوعی نهادینه شده است.
موضوع کلیدی دیگر این است که باید پرسید شفافیت چیست؟
در پاسخ احتماال با دسترســی آزاد به اطالعات و مواردی از این
دست مواجه هستیم که دقیقا ناشفاف هستند .اما واکنش مردم
به موضوع شفافیت پیرامون سواالتی از قبیل میزان حقوق وزیر
یا نمایندگان مجلس و ...است که این میتواند دلیلی بر اهمیت
اعداد و ارقام برای آنان باشــد ،علت وجود چنین دغدغهای این
اســت که در این زمینهها به مردم اطالعات صحیح داده نشده
است؛ همه ما هم قیاس به نفس میکنیم یعنی چون من حقوقم
را به دیگران نمیگویم پس حتما حقوقی هم که اعالم میکنم
درخصوص دریافتی وزیر ،آن هم اشتباه است .پس اگر شخصی
واقعیتش را هم بگوید استنباط ما این است که دروغ میگوید .اما
واقعیت این است که غیر از شفافیت در حوزه مالی و اقتصادی ما
مشکالتی در شفافیت سیاسی داریم که فقدان آن بیاعتمادی به
همراه داشته است.
جمهوری اسالمی با یک پشتوانه فکری و دینی  ۴۰سال است که
نظام سیاسی ما را تشکیل داده است ۴۰ .سال زمان زیادی برای
بالنده شدن یک تفکر سیاسی در یک حاکمیت نیست .بنابراین
شاید بسیاری از بحثهای امروز که به عنوان چالش مطرح هستند
در آیندهای نزدیک سادهانگارانه به نظر برسند.
شفافیت در سالهای اخیر با شعارزدگی مواجه شده و این آفت
شفافیت اســت .هرچند حوزههای دیگر هم درگیر این معضل
هستند اما در خصوص شفافیت این اتفاق بسیار بیشتر روی داده
است .هنگامی که فضای شتابزده افشــاگرانه و برمال ساختن
دستهای همه بر جامعه حاکم شود ،مدیریت فضا دشوار میشود.
آگاهی من در خصوص حقوق دریافتی ســایر افراد جامعه چه
تبعات مثبتی برای جامعه به دنبال دارد؟ اگر فضای شفافسازی
جامعه به سمت شــعار همه باید شفاف شــوند ،حرکت کند،
پیامدهای اینچنینی هم خواهد داشت.
از این رو ،ضروری است حوزه شفافیت و حیطه آن کامال روشن
شود .آیا این حیطه عمودی است یا افقی؟ آیا وزیر باید از حقوق و
مزایا همه کارمندان مطلع باشد؟ اگر من کارمند باشم باید از میزان
حقوق وزیر مطلع باشم؟ یعنی اطالعات من باید برای دیگران مهم
باشد یا بالعکس!
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