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چکیده
چابک سازی حاکمیت یکی از دل مشغولی های مهم و جدید جمهوری اسالمی ایران است. بسیاری از تحلیل گران تنها راه 
چابک سازی حاکمیت را کوچک سازی در قالب خصوصی سازی بخش های گوناگون آن می دانند. تجربه نشان می دهد 
که خصوصی سازی های بی ضابطه قدرت را، به جای آنکه به سمت مردم سوق دهد، به افراد و گروه های ویژه ای واگذار 
می کند که درنهایت به ایجاد الیگارشی ها و طبقه هایی بسیار قدرتمند و غیرپاسخ گو منجر می شود. امروزه، با استفاده از 
فناوری های اطالعاتی نوین، روش های جدیدی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به مردم ایجاد شده  که قدرت را، به جای 
طبقات خاص، به صاحبان اصلی آن یعنی عموم مردم می سپارد. شفافیت و جمع سپاری در عرصه های گوناگون نمونه هایی 
از مشارکت حداکثری مردم در ادارۀ حاکمیت است. در این مقاله  تالش شده، با بیان تجارب دیگر کشورها و مصادیق 
گوناگون شفافیت و جمع سپاری، در قالب کلی »حاکمیت باز«، راهکارهای نوینی برای افزایش مشارکت و توان مردمی 

در ادارۀ حاکمیت و درنتیجه بهینه سازی آن ارائه شود.
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مقدمه

نوین  و  مهم  موضوعات  جمله  از  حاکمیت  چابک سازی 
حاکمیت  کوچک سازی  دربارۀ  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 
بحث های زیادی صورت گرفته و نظرهای بسیاری دربارۀ درستی 

 
ً
قطعا حاکمیت  کوچک سازی  است.  شده  ارائه  آن  نادرستی  یا 

حاکمیت  چابک سازی  هدف  شود.  گرفته  درنظر  هدف  نباید 
است، به گونه ای که بدنۀ سنگین و بزرگ آن مانع کار نباشد. اگر 
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شود،  فرض  چابک سازی  برای  راهی  حاکمیت  کوچک سازی 
باز هم نباید خصوصی سازی تنها راه کوچک سازی درنظر گرفته 
و  است  امور  در  مردم  مشارکت دادن  کوچک سازی  زیرا  شود؛ 
است.  مردم  مشارکت  راه های  از  یکی  فقط  خصوصی سازی 
تجارب گوناگون نشان می دهد که خصوصی سازی های بی ضابطه 
و  افراد  به  را  آن  بلکه  نمی دهد،  سوق  مردم  سمت  به  را  قدرت 
و  الیگارشی ها  درنهایت  که  می کند  واگذار  ویژه ای  گروه های 
طبقه هایی بسیار قدرتمند و غیرپاسخ گو پدید می آورد؛ همان گونه 
که تجربۀ خصوصی سازی در چین و شوروی این واقعیت را نشان 

می دهد )کالین، 1390، ص 277(.
حزب کمونیست می خواست عرصۀ اقتصاد را به روی مالکیت 
خصوصی بگشاید و درعین حال قدرت را همچنان در چنگ خود 
نگه دارد. بنابر توصیۀ فریدمن، وقتی دارایی های دولتی چوب حراج 
می خورند، مسئوالن حزبی یعنی الیگارشی قدرت در این کشورها 
در اول صف معامالت پرسود خواهند بود و بهترین معامالت را 
همان  فریدمن،  »گذار«  نسخۀ  این  طبق  آورد.  خواهند  به دست 
کسانی که در نظام کمونیستی دولت را در کنترل خود داشتند، در 
اینکه  ضمن  کرد،  خواهند  کنترل  را  دولت  نیز  سرمایه داری  نظام 
از زندگی  به مراتب بهتری برخوردار خواهند بود )همان جا(. موج 
 همۀ 

ً
اصالحات و سیاست درهای باز چین این کشور را برای تقریبا

شرکت های چندملیتی به بیگارخانۀ جهان تبدیل کرد. هیچ کشوری 
شرایطی سودآورتر از چین پیشنهاد نمی کرد: مالیات ها و تعرفه های 
ناچیز وارداتی، مسئوالن فاسد و رشوه گیر و باالتر از همه، نیروی 
تا  خشن،  سرکوب های  از  هراس  به سبب  که  فراوانی  و  ارزان  کار 
سال های سال، دستمزد مناسب یا حتی ایجاد ابتدایی ترین ضوابط 
سرمایه گذاری  برای  نمی کرد.  درخواست  را  کار  محل  در  ایمنی 
خارجی و حزب، این توافقی برد ـ برد بود. طبق پژوهشی در سال 
2006، 90 درصد از میلیاردرهای چین فرزندان مسئوالن حزب 

کمونیست چین بودند )همان، ص 284(.
اهمیت مشارکت مردم برای بهبود و مقاوم سازی اقتصاد کشور 
به حدی است که اولویت نخسِت سیاست های اقتصاد مقاومتی 

ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری به این مهم می پردازد:

مالی  منابع  و  امکانات  کلیۀ  فعال سازی  و  شرایط  »تأمین 
توسعۀ  به منظور  کشور  علمی  و  انسانی  سرمایه های  و 
در  آحاد جامعه  به حداکثر رساندن مشارکت  و  کارآفرینی 
همکاری های  تشویق  و  تسهیل  با  اقتصادی  فعالیت های 
جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و 

متوسط« )خامنه ای، 1392(.

همان طور که گفته شد، خصوصی سازی یکی از راه های تحقق 
به کارگیری »فناوری های اطالعاتی و  با  امروزه،  مشارکت است. 

در  مردم  مشارکت دادن  برای  جدیدی  راه های  )فاوا(«،1  ارتباطی 
به مردم ایجاد شده  است که  امور و واگذاری وظایف حاکمیتی 
قدرت را به جای طبقات خاص به صاحبان اصلی آن، یعنی عموم 
مردم، می سپارد. شفافیت و جمع سپاری در عرصه های گوناگون 
نمونه هایی از مشارکت حداکثری مردم در ادارۀ حاکمیت است. 
در این مقاله تالش شده، با بیان تجربیات دیگر کشورها و مصادیق 
گوناگون شفافیت و جمع سپاری، در قالب کلی »حاکمیت باز«، 
ادارۀ  افزایش مشارکت و توان مردمی در  برای  نوینی  راهکارهای 

حاکمیت ارائه شود.

1. حاکمیت باز چیست؟

خالقیت  هدایت  و  پرورش  برای  گذشته،  سال  پانزده  طی 
وب  جهانی  شبکۀ  در  جدیدی  روش های  گروه ها،  در  افراد 
که  آمده  به وجود  قابل اتکایی  کسب وکار  مدل های  و  شده  ایجاد 
وب  جهانی  شبکۀ  اگرچه  است.  اقتصاد  دگرگون سازی  درحال 
شده،  قدیمی  نرم افزاری  و  رسانه ای  شرکت های  تضعیف  سبب 
درعین حال قدرت عظیم رویکردی جدید را آشکار کرده است که 
وِب دو2 شناخته می شود )Lathrop and Ruma, 2010(. وِب 
یک به نسلی از اینترنت گفته می شود که در آن صاحبان پایگاه های 
اینترنتی مطالب خود را منتشر می کنند و مردم فقط نظاره گرند. اما 
مشارکت  می رود،  به شمار  اینترنت  شبکۀ  در  انقالبی  که  دو  وِب 
گستردۀ مردم در تولید محتوا را میسر ساخته است. به طور خالصه، 
راز موفقیت شرکت های پیشگامی همچون گوگل، آمازون، ای ِبی، 
ویکی پدیا، فیس بوک و توییتر این است که هریک، به روش خاص 
خود، آموخته اند که چگونه قدرت کاربرانشان را به سمت ارتقای 
ارزش و حتی فراتر از آن به خلق مشترک محصوالت پیشنهادیشان 

.)ibid( هدایت کنند
با به کارگیری نوآوری و همکاری به سوی  وب گسترش یافته و 
حل مشکالت کشورها پیش می رود. این درحالی است که بسیاری 
نبود  و  خود  روی  پیش  مسائل  افزایش  با  حکومت ها،  رهبران  از 
منابع کافی برای رسیدگی به همۀ آن ها، به این نتیجه رسیده اند که 
نه تنها می توانند از فناوری وِب دو در انتخابات بهره ببرند، بلکه این 
فناوری آن ها را در انجام بهتر کارها یاری می کند. ازاین رو بسیاری 

.)ibid( این جنبش را جنبش حاکمیِت دو می نامند
دو،  وِب  اصطالح  همچون  است؟  معنی  چه  به  دو  حاکمیِت 
خود  به  رنگی  هردم  که  است  آفتاب پرستی  مثل  نیز  دو  حاکمیت 
که  معنایی  هر  در  و  آن اند  حقیقی  معنی  دنبال  به  مردم  می گیرد؛ 
این  که  نظرند  این  بر  برخی  می برند.  به کار  را  آن  دارند  دوست 
عبارت به معنی استفادۀ سازمان های دولتی از رسانه های اجتماعی 

1. Information & Communication Technologies (ICT)

2. Web 2.0
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به ویژه  است،  دولتی  به معنی شفافیت  دیگر  برخی  نظر  در  است. 
وقتی پای رابط های برنامه نویسی1 دادۀ دولتی در میان باشد. عده ای 
جمع سپاری،4  ویکی ها،3  ابری،2  پردازش  از  ترکیبی  آن  را  دیگر 
رقابت های  وب،5  تحت  ترکیبی  برنامه های  موبایل،  برنامه های 
دو  وِب  دیگر  فراپدیده های  همۀ  یا  نرم افزار  توسعه دهندگان  بین 
می دانند که در حاکمیت به کار گرفته می شوند. همۀ این طرز فکرها 
راه  به عمق مسئله  به نظر می آید که هیچ کدام  بسیار مهم اند، ولی 
تا  حاکمیت  مفهوم  شکافته شدن  به معنی  دو  حاکمیِت  نیافته اند. 
عمق آن و تصویرسازی از حاکمیت همچون روز اول آن است. در 
این تصویرسازی دوباره درمی یابیم که حاکمیت سازوکاری برای 
اقدام جمعی است. ما دور هم جمع می شویم، قانون می گذاریم، 
مالیات می پردازیم و نهاد حاکمیت را ایجاد می کنیم تا مشکالتی 
 قادر به حل آن ها نیستیم و حل آن ها 

ً
را مدیریت کنیم که شخصا

.)ibid( انگیزۀ مشترک ماست
به  حاکمیت،  دوم  نسخۀ  تعبیری  به  حاکمیت  باز،  مفهوم 
این ترتیب  به  به روی مردم اشاره دارد.  بازبودن در های حاکمیت 
که مردم بتوانند اتفاقات درون حاکمیت را مشاهده کنند و در آن 
از وِب یک ظهور  باشند. همانند وِب دو که پس  مشارکت داشته 
کرد، حاکمیِت دو نیز پس از حاکمیِت یک واقع می شود. وِب یک 

Application Programming Interface (APIs) .1 ، به صورت خالصه، رابط 
برنامه نویسی رابط بین یک کتابخانه یا سیستم عامل و برنامه هایی است که از آن تقاضای 
سیستم عامل  یا  کتابخانه  که  می کند  تعریف  را  کارکردهایی  رابط  می کنند.  سرویس 
نرم افزار  قالب یک  در  این کارکردها سپس  و مفهومی مجرد است.  ارائه دهد  می تواند 
یا کتابخانه پیاده سازی می شوند. به عبارت ساده تر، رابط برنامه نویسی مجموعۀ توابعی 

است که یک برنامه می تواند از یک برنامۀ دیگر فرا بخواند.

Cloud Computing .2، مدل رایانشی بر پایۀ شبکه های رایانه ای مانند اینترنت است 
زیرساخت،  )شامل  رایانشی  خدمات  تحویل  و  مصرف  عرضه،  برای  تازه  الگویی  که 

نرم افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی( با به کارگیری شبکه ارائه می کند.

3. سایت هایی با قابلیت ویرایش از سوی کاربرانشان

4. Crowdsourcing (crowd + outsourcing)

5. Mashups

نسخه ای از وب بود که مردم در آن فقط نظاره گر اینترنت بودند و در 
آن مشارکت نداشتند یا مشارکت حداقلی داشتند. به همین نسبت، 
نیز مردم فقط نظاره گر حاکمیت اند و در  در نسخۀ اول حاکمیت 
شفافیت  گام  حاکمیت،  در  گام  این  دارند.  حداقلی  مشارکت  آن 
است. به این ترتیب، شفافیت زیرساخت حاکمیت  باز است. ابتدا 
اتفاقات  بتوانند  تا  باشد  باز  مردم  روی  به  حاکمیت  در های  باید 
نسخۀ  ببینند.  را  ایرادات  و  و مشکالت  کنند  را مشاهده  آن  درون 
دوم حاکمیت، همچون وِب دو، دربردارندۀ مشارکت گستردۀ مردم 
است؛ به این ترتیب که در های حاکمیت به روی مردم باز است تا 
آن ها بتوانند ایده ها، نظرها و راهکارهای خود را به دست حاکمیت 
برسانند و در حل مشکالت جامعه سهیم باشند. بنابراین، حاکمیت 
باز هم شفافیت و هم مشارکت حداکثری مردم در امور را دربر دارد 

)شکل 1(.

1ـ1. شفافیت و دادۀ  باز
شفافیت چیست؟ عمید )1381( شفافیت را »ویژگی هر چیز لطیف 
و نازک که از پشت آن اشیای دیگر نمایان باشند، مانند بلور و شیشه« 
Transparency است.  انگلیسی  با واژۀ  برابر  بیان می کند. شفافیت 
ریشۀ التینی آن واژۀ transparēre است که از دو بخش تشکیل  شده 
trans- به  معنی درون )through( وparēre  به معنی آشکار  است: 
جسم   .)appear( )Online Etymology Dictionary, 2000(
شفاف و شیشه ای نور را ازخود عبور می دهد و به نوعی اطالعات را از 
فرستنده به گیرنده انتقال می دهد و موجب می شود بیننده اطالعات را 
دریافت کند. با الهام از ویژگی شفافیت در اجسام، مفهوم شفافیت به 
ادبیات حاکمیت نیز وارد شده است که به معنی امکان مشاهدۀ اتفاقات 
درون نهادهای قدرت است؛ یعنی شفافیت حق مردم برای دسترسی به 

اطالعات عمومی است.
چرا شفافیت الزم است؟ شفافیت پیامدهای گسترده ای دارد و 
ابتدا برای مبارزه با فساد در حاکمیت ها مطرح شد. مبارزه با فساد 
نخستین و روشن ترین پیامد شفافیت است. شفافیت پیامدهای 

حکومتمردم

حوزۀ شفافیت: ارائۀ اطالعات به مردم

حوزۀ مشارکت: امکان همکاری مردم در حل مسائل

شکل 1: مدل مفهومی حاکمیت باز
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دیگری نیز دارد، همچون بهبود عملکرد و کیفیت، ارتقای کارایی، 
و  حاکمیت  به  عمومی  اعتماد  افزایش  پاسخ گویی،  افزایش 

نهادهای قدرت. 
شفافیت چگونه ممکن است؟ چگونگی انتشار اطالعات مبحث 
ارائۀ  »استانداردهای  و  »داده باز«  قالب  در  که  است  گسترده ای 
اطالعات« شناخته می شود. شاید بتوان گفت امروزه مهم ترین مباحث 
حول محور چگونگی ایجاد شفافیت است. شفافیت همواره اهمیت 
خاصی در حاکمیت داشته، اما امروزه و با ظهور ابزارهای فاوا به مرحلۀ 
ابزارها و رسانه هایی همچون  این،  از  پیش  جدیدی وارد شده است. 
روزنامه و رادیو و تلویزیون شفافیت نهادهای قدرت را نشان می دادند، 
اما با ظهور فناوری های مبتنی بر شبکه انقالبی در حوزۀ شفافیت رخ 
داده است. به طور خالصه، ابزار های نوین فاوا این امکان را فراهم آورده 
راه سامانه های  از  یعنی  داده باز منتشر شوند؛  به صورت  که اطالعات 
مبتنی بر شبکه )وب(، به موقع، رایگان، همیشه و برای همه در دسترس 
و قابل بازنشر باشند. داده یا اطالعاتی باز محسوب می شود که بتوان 
بدون محدودیت به آن دسترسی یافت، از آن بهره برد و آن را بازنشر 
داد )Montana, 2019a(. در حالت ایده آل، چنین داده هایی باید در 
 )PDF, DOC, HTML قالب هایی ارائه شوند که برای انسان )مانند

و ماشین )مانند JSON CSV, RDF, XMP,( خوانش پذیر باشند.

1ـ2. مشارکت و جمع سپاری
چیستی و چرایی مشارکت مردم در حاکمیت به اندازه ای بدیهی 
می نماید که باید برای مشارکت ندادن مردم در حاکمیت دلیل آورده 
شود. دربارۀ چگونگی و نحوۀ مشارکت مردم در حاکمیت مباحث 
و  جمعیت  واژۀ  دو  از  ترکیبی  جمع سپاری  دارد.  وجود  عمده ای 
برون سپاری به معنی برون سپاری به انبوه مردم است. جمع سپاری 
نوعی برون سپاری به عموم مردم ناشناس است، نه به شرکت ها یا 
که یک  معنی  این  به  ناشناس  و شناخته شده.  سازمان های خاص 
شرکت نباید جمعیت مخاطب خویش را بسازد )حبیبی، 1390(. 
انبوه مردم در  فاوا، امکان مشارکت  نوین  ابزار های  از ظهور  پیش 
امور وجود نداشت و فقط برون سپاری معنی می یافت. اما امروزه 
ابزارهای جدید امکان حضور و مشارکت مستمر تودۀ مردم را در 
امور فراهم ساخته  است. همان طور که در ادامه اشاره خواهد شد، 
مهم ترین فعالیت های حاکمیت را فرایندهای مشاوره، برنامه ریزی، 
تصمیم گیری و به صورت خالصه، فعالیت های ارتباطی و اطالعاتی 
مشارکت  امکان  فاوا،  جدید  ابزار های  با  ازاین رو،  می گیرد.  دربر 

مردم در بسیاری از امور حاکمیت ممکن شده است.

1ـ3. حاکمیت به مثابۀ بستر1
اجتماعی  و  فردی  ارتباطات  فاوا  نوین  ابزار های  که  همان طور 
انسان ها را دگرگون ساخته، ارتباط مردم با حاکمیت را نیز متحول 

1. Government as a Platform (GaaP)

اتصال  نوع  هر  همچون  حاکمیت،  با  مردم  اتصال  زیرا  می کند؛ 
انسانی، از جنس »ارتباط« است و ارتباط بستر انتقال »اطالعات« 
ارتباطی«  و  »اطالعاتی  فناوری های  که  است  بدیهی  پس  است. 
این  آن،  از  فراتر  اما  باشند.  داشته  ارتباط  این  در  بسزایی  نقش 
به گونه ای  را  مردم  و  حاکمیت  ارتباط  توانسته اند  جدید  ابزارهای 
ریشه ای تغییر دهند که بسیاری از ساختارهای حاکمیت در آینده 
زیرا  یافت.  خواهند  تغییر  یا  داد  خواهند  ازدست  را  خود  نقش  یا 
اقتضائات  و  امکانات  به  توجه  با  حاکمیت  نهادهای  و  ساختارها 
زمان خود طراحی و ساخته شده اند و امکانات امروزی بسیاری از 

محدودیت های گذشته را ازبین برده است.
را  شهروندان  از  دریافتی  اطالعات  باید  حاکمیت  امروزه 
سرمایۀ ملی بداند. شهروندان امروزی بیش از هر زمان دیگری 
با هم ارتباط دارند و مهارت و اشتیاق فراوانی برای حل مشکالت 
برای  بتوانند  تا  توانمند می شوند  دارند. مردم  ملی و محلی خود 
کنند  نوآوری  حکومت  و  جامعه  ادارۀ  در  بهتر  رویکردی  ایجاد 
حاکمیت  رویکرد،  این  در   .)Lathrop and Ruma, 2010(
امکان مشارکت و  بود که  قاعده گذار خواهد  به مثابۀ تسهیل گر و 

فعالیت مردم را فراهم می سازد.

ساختارهای  تغییر  به  چگونه  حاکمیت  باز   .2
حاکمیت می انجامد؟

مشارکت  امکان  حاکمیت  باز،  از  ارائه شده  تعریف  به  توجه  با 
مردم در بسیاری از وظایف حاکمیت فراهم شده است. برای مثال، 
مشکالت«،  و  اهداف  اولویت بندی  و  »عارضه یابی  جایگاه  اگر 
»ارائۀ راهکارها، انتخاب راه و برنامه ریزی«، »اجرا«، »نظارت بر 
حسن اجرا«، »ارزیابی اقدامات و فرایندها« برای حاکمیت تعریف 
آن ها مشارکت  در  فاوا  نوین  ابزارهای  راه  از  مردم می توانند  شود، 

مستقیم داشته باشند.

2ـ1. عارضه یابی و اولویت بندی اهداف و مشکالت
مردم  ارتباط  برای  واحدی2  و  رسمی  درگاه های  حاکمیت  اگر 
از آن راه مشکالت خود را  بتوانند  با حاکمیت ایجاد کند و مردم 
مردم  سوی  از  عارضه ها  از  بسیاری  برسانند،  حاکمیت  گوش  به 
شناسایی می شود. اگر درخواست مردمی گزارش فساد یا خطایی 
 به آن رسیدگی کند؛ اما اگر گزارش فساد 

ً
باشد، حاکمیت باید حتما

یا خطا نباشد و جنبۀ طرح مسئله داشته باشد، رسیدگی یک نهاد 
بود.  دشوار خواهد  بسیار  مردم  درخواست های  تمامی  به  متمرکز 
دیگر کشورها برای اولویت بندی درخواست ها نیز از مشارکت مردم 
می گذارند.  عمومی  رأی  به  را  مردم  درخواست های  و  گرفته  بهره 
می شود.  پیگیری  سریع تر  بیشتر  رأی  با  درخواست های  بنابراین، 

2. Single Window
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برای نمونه می توان به درخواست نویسی1 در انگلستان اشاره کرد که 
از راه سامانه ای تحت پایگاه اینترنتی پارلمان انگلستان در دسترس 
می توانند  انگلستان  شهروندان  تمامی  سازوکار،  این  با  است.2 
چنا نچه  کنند.  ارسال  پارلمان  برای  را  عریضه ای  یا  درخواست 
10 هزار نفر دیگر از این درخواست حمایت کنند، دولت و پارلمان 
انگلستان خود را موظف می دانند تا به این درخواست پاسخ دهند 
)مرادی، 1394الف(. سازوکارهای مشابهی در کشورهای ایاالت 
متحده3 و کانادا4 وجود دارد )ثنائی، 1394الف؛ مرادی، 1395(. 

2ـ2. ارائۀ راهکار، انتخاب راه و برنامه ریزی
همانند عارضه یابی، در این جایگاه نیز مردم می توانند راهکارهای 
خود را به صورت درخواست برای حاکمیت ارسال کنند. اما فراتر 
از آن، حاکمیت می تواند مشکالت و مسائل خود را بر روی شبکه 
قرار دهد و برای بهترین راهکارهای پیشنهادی مردم جایزه تعیین 
کند. درواقع، نه تنها مردم می توانند مشکالت را مطرح کنند و برای 
آن  راهکار ارائه دهند، حاکمیت نیز می تواند مشکالت خود را برای 
مردم بیان کند و از آن ها راهکار بخواهد. به این ترتیب، مردم بهترین 
راهکارهای خود را برای حاکمیت ارسال می کنند و عالوه بر اینکه 
نیروی  از  داده،  مشارکت  خود  مسائل  حل  در  را  مردم  حاکمیت 
نخبگان نیز برای حل مسائل بهره برده است و راهی برای نخبه یابی 
نخبگان  اشتغال  برای  راهی  دیگر،  ازطرف  است.  آمده  به وجود 

1. Petition

2. https://petition.parliament.uk

3. https://petitions.whitehouse.gov

4. https://petitions.parl.gc.ca

گشوده می شود. درنهایت، حتی برای ارزیابی و انتخاب راهکارها 
نیز می توان از نظر مردم و نخبگان بهره برد. برای نمونه می توان به 
پایگاه »شهر دموکراتیک«5 اشاره کرد که در سال 2009 در برزیل 
با بودجه ای نزدیک به 30هزار دالر تأسیس شد. هدف از تأسیس 
این پایگاه ایجاد بستری بر پایۀ مشارکت شهروندان بیان شده است 
تا از راه هوش جمعی راه حل هایی نوآورانه برای حل مسائل شهری 

یافته شود )رحمتی، 1395(. 

2ـ3. اجرا
مشارکت مردم در مقولۀ اجرا کمتر امکان پذیر است. مجری در 
امکان  نیز  مجریان  انتخاب  در  اما  است،  گروه مشخصی  نهایت 
درواقع  دارد.  وجود  همه  برای  یکسان  شرایط  برقراری  و  شفافیت 
مردم  اطالع  به  اینترنتی  پایگاه های  راه  از  باید  دولتی  مناقصه های 
رسانده شود تا همه بتوانند در صورت امکان در آن ها شرکت کنند. 
همچنین قراردادها برای مردم شفاف شود تا امکان فساد در آن ها 
می تواند  نیز  چالش6  و  جمع سپاری  آن،  از  فراتر  اما  یابد.  کاهش 
دولتی  پایگاه  در  مسابقه ای  به  می توان  نمونه  برای  باشد.  مؤثر 
چالش7 در امریکا اشاره کرد. یکی از مسابقات بسیار موفق در این 
پایگاه »جایزۀ روشنایی«8 است که به توسعه و ترویج نوآوری در 
این  از  صنعت چراغ اختصاص دارد )ثنائی، 1394ب(. در یکی 
از  ترکیبی  بر  مبتنی  خاصی  چراغ  طراحی  برای  هدفی  مسابقات، 

5. http://www.cidadedemocratica.org.br

6. Challenge

7. http://challenge.gov

8. Lighting Prize\ L. Prize

شکل 2: این دو نمودار از دو مقطع زمانی قبل و بعد از چالش بیانگر پیشرفت چشمگیر بین سال های 2008-2009 تا اواخر سال 2012 است. تا پیش 
از این چالش هیچ محصولی نزدیک به نقطۀ هدف جایزه نبود، اما در اواخر سال 2012 تعداد فزاینده ای از محصوالت حدنصاب سطح جایزۀ روشنایی 

را کسب کرده اند.
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»میزان روشنایی« و »کارایی نوری«1 تعریف شده است. در سمت 
چپ شکل 2 می توانید وضعیت ترکیبی المپ های موجود در بازار 
و نیز هدف تعیین شدۀ »جایزۀ روشنایی« را مشاهده کنید. در سمت 
سطح  افزایش  به عبارتی  و  تولیدشده  چراغ های  وضعیت  راست، 
توانمندی بازار مشاهده می شود؛ بدین معنی که طراحی این جایزه 
بهنظر  بدیهی  دگرگون سازد.  را  تولید چراغ  است صنعت  توانسته 
با صرفهجویی در  این مسابقه،  میلیون دالری  می رسد جایزۀ 15 
مصرف انرژی که از این تحول در صنعت ایجاد می شود، به سرعت 
جبران شده باشد )U.S. Department of Energy, 2011(. در 
ژانویۀ 2014، جایزۀ »نوآوری در دولت امریکا«2 از میان بیش از 
ششصد نامزد به سایت دولتی چالش تعلق گرفت. این جایزه هر 
برای حکمرانی دموکراتیک و  ش 

َ
ا از سوی »مرکز  دو سال یک بار 

می شود  اعطا  هاروارد  دانشگاه  حکمرانی  دانشکدۀ  از  نوآوری«3 
.)Gavel, 2014(

2ـ3. نظارت بر حسن اجرا
نظارت یکی از مهم ترین مشارکت های مردمی است که می توان 
ای  بر  نظارتی حاکمیت کرد.  از وظایف  بسیاری  را جایگزین  آن 
نمونه، سازمان حاکمیت  باز اندونزی4 سامانۀ »الپور«5 را در این 
کشور راه اندازی کرده است. شهروندان اندونزیایی می توانند از راه 
پایگاه اینترنتی، نرم افزار گوشی هوشمند یا پیامک تلفن همراه وقوع 
هرگونه خطا یا فساد را گزارش دهند. الپور، که در زبان اندونزیایی 
به معنی »گزارش« است، نام سامانه ای است که در آن نه تنها گزارش 
فساد ثبت می شود، بلکه پذیرندۀ گزارش هایی از ایرادات اجرایی و 
حتی برخوردهای نادرست سازمان ها و مأموران خدمات عمومی 
در کشور است. ازآنجاکه همیشه دسترسی به اینترنت وجود ندارد، 
سامانه یک شمارۀ چهاررقمی پیامکی را نیز معرفی کرده است تا 
شهروندان بتوانند گزارش خود را به آسانی ارسال کنند. همچنین، 
برای کسانی که از گوشی های هوشمند استفاده می کنند، نرم افزار 
سیستم عامل های اندروید و آی او اس نیز طراحی شده است. کاربر 
از تخلف ضبط  یا کلیپی را که  این نرم افزارمی تواند تصویر  از راه 
کرده است در سامانه قرار دهد. با این تدبیر، هر گوشی همراه به 
به  گوش  را  تخلفات  بالفاصله  که  می شود  تبدیل  مخفی  دوربین 
سازمان ناظر می رساند. مطابق آمار سامانه، حدود 50 درصد از 
)مرادی،  فرستاده اند  گزارش  همراه  گوشی های  به وسیلۀ  کاربران 
1394ب(. تابه حال چندین روایت موفقیت آمیز دربارۀ سامانۀ الپور 
 فردی گزارش داده که دو ماه برای تغییر در 

ً
گفته شده است. مثال

1. Luminous Efficacy

2. Innovations in American Government Award

3. Ash Center for Democratic Governance and Innovation

4. Open Government Indonesia (opengovindonesia.org)

5. https://www.lapor.go.id

جزئیات گواهی نامۀ مالکیتش معطل مانده، حال آنکه روند درست 
این فرایند حدود پنج روز طول می کشد. او فقط پنجاه دقیقه بعد 
از ثبت گزارش خود در »الپور« جوابیه ای ازطرف سامانه دریافت 
کرد که می تواند گواهی نامۀ مالکیت خود را تغییر دهد. این روایت 
و روایت های مشابه توانسته است اعتماد مردم اندونزی به الپور را 
به داشتن کشوری بدون فساد امیدوار کند  افزایش دهد و آن ها را 

)همان جا(.

2ـ4. ارزیابی اقدامات و فرایندها
خرد  از  می توان  مشکالت،  حل  برای  راهکار  ارائۀ  همانند 
جمعی و به ویژه نظر نخبگان برای ارزیابی اقدامات صورت گرفته 
و سیاست گذاری برای اقدامات آینده بهره برد. حاکمیت  باز نیازمند 
مشارکت شهروندان و دخالت آن ها در سیاست گذاری و حاکمیت 

 .)Montana, 2019b( است
در جایگاه های  که مشاهده شد، حاکمیت می تواند  همان طور 
عموم  مشورت  و  نظرها  درخواست ها،  گزارش ها،  از  گوناگون 
اینترنت  فاوا،  نوین  ابزار های  ظهور  با  مهم  این  ببرد.  بهره  مردم 
علت  به  این،  از  پیش  است.  شده  میسر  گوناگون  شبکه های  و 
ناممکن بودن اجرای »مردم ساالری مستقیم« و استفادۀ همیشگی 
از نظر مردم، از رابطۀ نمایندگی استفاده می شد؛ به این ترتیب که 
در  تا  می کردند  انتخاب  را  نمایندگانی  یک بار  سال  هرچند  مردم 
مسائل گوناگون مشورت و اظهارنظر کنند، مانند آنچه در شوراها 
و مجلس شورای اسالمی اتفاق می افتد. اما امروزه ملت ها نشان 
داده اند که فقط به مشارکت در دولت از راه انتخابات دوره ای قانع 
به راحتی  ابزار های نوین فاوا  از  با استفاده  نمی شوند )ibid(، زیرا 
به  را  نمایندگی  رابطۀ  و  کرد  سامان دهی  را  همه پرسی ها  می توان 
مردم  با  مستقیم  و  واسطه  بدون  حاکمیت  یعنی  رساند؛  حداقل 
گفت وگو کند و از نظر و مشورت آنان بهره مند شود. بدین ترتیب، 
مستقیم«  »مردم ساالرِی  فاوا  نوین  فناوری های  ابزارهای  با کمک 
ممکن شده و مفهوم حاکمیت، به همین نسبت، دستخوش تغییرات 
بفهمد،  مردم  به جای  آنکه  عوض  در  حاکمیت،  می شود.  بنیادین 
فکر کند، تصمیم بگیرد، اجرا و نظارت کند، بسیاری از این امور 
را به مردم واگذار می کند و خود نقش تسهیل گر را ایفا می نماید. با 
وجود اینکه تصمیم گیری نهایی و اجرا در بسیاری از مسائل پیچیده 
و کالن در نهایت بر عهدۀ حاکمیت خواهد بود، اما در بسیاری از 
امور روزمره و خرد مسئولیت از دوش حاکمیت برداشته می شود. 
به این ترتیب، حاکمیت فرصت بیشتری برای امور پیچیده تر و کالن  
خواهد داشت. شایان ذکر است که درحال حاضر بیشتر مشغله ها 
و درگیری های حاکمیت را مسائل خرد تشکیل می دهد. برای نمونه 

می توان به تغییر ساختارهای زیر نگاهی افکند:

ـ ساختارهای نظارتی و مبارزه با تخلف و فساد
نظارت  به  فساد  با  مبارزه  ساختارهای  انرژی  و  هزینه ها  بیشتر 
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می توان  درصورتی که  دارد.  تعلق  خرد  فسادهای  و  تخلفات  بر 
به  شبکه  بر  مبتنی  سامانه های  از  استفاده  با  را  نظارت ها  این 
کشف  به  فساد  با  مبارزه  سازمان های  به این ترتیب،  سپرد.  مردم 
نمونه ای  پیچیده تر می پردازند. سامانۀ الپور  تخلفات و فسادهای 
تجربۀ  به  می توان  به عالوه،  است.  مردمی  نظارت  سامانه های  از 
هندوستان و سامانۀ »من رشوه پرداخت کرده ام«1 اشاره کرد. افرادی 
که مجبور شده اند رشوه بپردازند، افرادی که به هر نحوی در برابر 
رشوه مقاومت کرده اند و نیز افرادی که با یک مأمور دولتی درستکار 
روبه رو شده اند گزارش خود را در این سامانه ثبت می کنند )ثنائی، 
1394ج(. در این سامانه، گزارش شفاف رشوه های پرداخت شده 
در کشور هند به عموم مردم ارائه می شود. بدین ترتیب، سالم ترین 
و ناسالم ترین ایالت ها )استان ها( و سازمان ها مشخص می شود و 

ابزاری برای فشار اجتماعی در مقابله با فساد فراهم می گردد. 

ـ شوراها و مجلس شورای اسالمی
همان طور که گفته شد، هدف اصلی از ایجاد شوراها بهره مندی 
از نظر مردم بوده که به علت نبود امکانات امروزی، رابطۀ نمایندگی 
مشورت  مردم  با  مستقیم  می توان  امروزه  اما  است.  شده  برقرار 
آینده  در  اسالمی  شورای  مجلس  و  شوراها  می رسد  به نظر  کرد. 
با  به نحوی که  نقش تسهیل گر و قاعده گذار )بستر(2 داشته باشد، 
ساختارها و هزینه های بسیار کمتر از نظر مردم و نخبگان بهره ببرد 
و تصمیمات نهایی را اتخاذ کند. با توجه به بودجۀ عمومی مجلس 
شورای  مجلس  دقیقۀ  هر  ادارۀ  هزینۀ  علنی،  جلسات  ساعات  و 
اسالمی حدود 300 میلیون تومان برآورد می شود )فالحت پیشه، 
مردم  مستقیم  مشارکت  با  اضافی  هزینه های  از  بسیاری   .)1395
کاهش می یابد و حتی با طراحی مدل های تجاری برای سامانه های 

مشارکت مردمی می توان آن ها را درآمدزا کرد.

1. http://www.ipaidabribe.com

2. Platform

نتیجه گیری

در جهان پیچیدۀ امروز، داده های ورودی شهروندان منبع مهمی 
برای سیاست گذاری به شمار می رود. تصمیم گیری خوب نیازمند 
اجرای  است.  مردم  عموم  ارزش های  و  دیدگاه  تجربه،  دانش، 
دارد.  بستگی  شهروندان  حمایت  و  رضایت  به  مهم  تصمیمات 
اعتماد به راحتی ازدست می رود، مگر اینکه شهروندان در تصمیمات 
مشارکت داشته باشند و آن ها را درک کنند )OECD, 2009(. مردم 
از  در حاکمیت  به مشارکت  که  داده اند  نشان  جهان مدت هاست 
تصمیمات  کنترل  از  و  نمی شوند  قانع  دوره ای  انتخابات  طریق 
اقتصادی  و  سیاسی  نخبگان  از  عده ای  تصمیم گیری  و  عمومی 
حاکمیت،  مقبولیت  شهروندان  خوب  مشارکت  شده اند.  مأیوس 
را  اجتماعی  خروجی های  به  دستیابی  و  سیاست ها  موفق  اجرای 
در تصمیم گیری ها ممکن  مردم  پشتیبانی می کند. مشارکت ندادن 
اجرای  در  آن ها  مشارکت نکردن  و  نادرست  تصمیمات  به  است 

.)Brodie et al., 2011( تصمیمات منجر شود
هم  به گونه ای  که  مردم،  روی  به  حاکمیت  درهای  بازشدن  با 
هم  و  شود  شفاف  مردم  به  ارائه  با  حاکمیت  مسائل  و  اطالعات 
امکان مشارکت مردم فراهم شود، بسیاری از ساختارها و نهادهای 
جدیدی  نقش های  یا  می شوند  حذف  می یابند،  تغییر  حاکمیت 
می گیرند و نهادهای جدیدی به وجود می آید. درمجموع، بسیاری 
از وظایف مشورتی و نظارتی و به طورکلی اطالعاتی حاکمیت به 
مردم واگذار خواهد شد. حاکمیت، در این جایگاه جدید، بستری 
و  تسهیل  را  حاکمیت  در  مردم  مشارکت  امکان  که  بود  خواهد 
قواعد آن را تنظیم خواهد کرد. این امکان با ظهور ابزار های نوین 
فاوا فراهم شده و افق های جدیدی را پیش  روی اندیشمندان قرار 
داده است. با ظهور عصر اطالعات و ارتباطات، تغییرات به نحوی 
بنیادین بر حاکمیت ها تأثیر گذاشته اند که برخی از صاحب نظران از 
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 O’Reilly,( این تغییرات با عنوان نسخۀ دوم حاکمیت1 یاد می کنند
2009(. در جدول 1، فهرست تجربیات بین المللی مذکور آورده 

شده  است.
سیاست ها  این  ِاعمال  و  اجرا  برای  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
و  آن  ابعاد  تمامی  درنظرگرفتن  ایران،  در  رویکرد  این  اتخاذ  و 
بدیهی  دارد.  آن ضرورت  بازیگران  و  نظام سیاسی  پیچیدگی های 
است که حرکت به سوی »مردم ساالری مستقیم« و تعمیق جایگاه 
مردم در حاکمیت نیازمند سال ها تالش و اندیشه خواهد بود. پیش 
ـ  سیاسی  مطالعات  باید  اجرایی،  و  سیاستی  پیشنهاد  هرگونه  از 
اجتماعی کافی دراین باره صورت گیرد، جریان اجتماعی الزم به راه 
افتد و ظرفیت پذیرش و اقدام در این جهت در بدنه های سیاسی ـ 
اجتماعی کشور ایجاد شود. بااین حال، می توان با اقدامات عملی 
و ابتدایی همچون به کارگیری سامانه هایی مانند »درخواست نویسی 
این سیاست  اجرایی شدن  به سمت  یا مجلس«  برای دولت  مردم 
پیش رفت تا مطالبات مردم از دولت یا مجلس به شیوه ای نظام مند 
تمرین هایی  و  شود  رسانده  مسئوالن  اطالع  به  سازمان یافته  و 
مقدماتی برای ارتباط مستقیم و گستردۀ بدنه های حاکمیتی با مردم 
انجام شود. اجرای این سیاست ها به ویژه از طریق مجلس شورای 
اسالمی در جایگاه نمایندۀ مردم در قانونگذاری و اصلی ترین نماد 
مردم ساالری را می توان اولویت ممکن و اجرایی در کشور درنظر 
گام هایی  حاکمیتی  نوآوری های  این  تدریجی  به کارگیری  گرفت. 
ساده و کاربردی را برای پیمودن این مسیر در پیش پای مسئوالن 

نظام جمهوری اسالمی خواهد گذاشت.

پیشنهادها
رویکردهای  با  می شود،  پیشنهاد  محققان  و  پژوهشگران  به 
نوین  ابزار های  کمک  با  حاکمیت  آیندۀ  ترسیم  به  آینده پژوهی، 
کنند  ترسیم  را  آینده  حاکمیتی  ساختارهای  جایگاه  بپردازند،  فاوا 
و رابطۀ حاکمیت و مردم را بازطراحی نمایند. برای مثال، مجلس 
شورای اسالمی در آینده چه ساختاری خواهد داشت و چگونه در 
حاکمیِت باز ایفای نقش خواهد کرد؟ در حاکمیت باز ساختارهای 
نظارتی سه قوه به چه شکل خواهد بود؟ دولت و وزارتخانه ها در 

حاکمیت باز چگونه تغییر خواهند کرد؟ 
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Abstract
The government agility is one of the most important challenges in the Islamic Republic of Iran. 
Many analysts claim that the only way for government agility is downsizing of government in 
the form of privatization. However, many experiences indicate that privatization may give power 
to certain groups instead of directing it to the people. Therefore, it leads to rising powerful and 
unresponsive groups and oligarchies. Today by using recent information technology developments, 
methods have made for transferring government duties to the people that give the power to its main 
owners, which means all the people instead of certain groups. Transparency and crowdsourcing in 
different fields are samples of people›s maximum participation in governance. This study aims to 
present new methods for increasing participation and power of people in government and finally 
optimizing government, this can be achieved by reviewing countries experiences and different 
samples of transparency, crowdsourcing, and open government.

Keywords: Transparency, E-Participation, Crowdsourcing, Open Government, Direct Democracy, 
Rightsizing, Agility.


