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Extended Abstract
Introduction
Economic transparency is one of the most important indexes in democracies, so
failing in control of economic corruption will lead to the political legitimacy of
government, trust crisis to civil society and assemblies and cleavage between
state and nation. Transparency and incorruptibility of government, governmental
and civic elites has important role in healthy, dynamism and consolidation of
democracies. Today, corruption or none economic transparency especially from
institutionalized one, is the important challenges of democracies or semi
democracies. Civil society and their assemblies are as the most important
agencies in furthering of transparency, legality, supervision of government and
combat with corruption. If civil society infringe of this tasks, then will lead to
power based and political- or uncivil society. So, civil society can do important
role in preventing of institutionalized and systematic corruption. Economic
corruption is one of the important challenges of today Iran’s government.
Economic corruption diminishes the government’s legitimacy and efficiencies
and in turn jeopardizes the society’s stability and national security. Today, many
intellectuals and professional and civic activists participate in anti- corruption
demonstrations; governments’ reaction to social movements and protests has
been various. Mass media as organizational bodies of social forces and civic
society can role in articulating of challenges and critiques, law breakings,
corruptions and infringe of citizenships rights and exposed to corrupt individuals
and groups in public opinion’s monitoring and evaluations. In practice, if there is
free circulation of information and independent civil society and assemblies, then
more the political cost and scandal of corruption.
In 2021, Iran’s rank in
economic transparency was 149; this score shows the low level of transparency.
If there isn’t real and serious anti-corruption action and surveillance, then more
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possibility for increased systematization of corruption in Iran. In this study, the
authors have tried to answer this question “to what extent, the civil society
performance on tackling the economic corruption and institutionalizing the
economic transparency has been satisfactory and acceptable, and why? In this
study, has been used from two levels of analysis: structural level (by emphasis
on government) and Agency level by attention to malfunctions of civil society
and civil assemblies.
Methodology
This study has been done with structured interview method with 15
questionnaires with important items follow that: actions of civil society in
demanding and economic transparency, achievements and successfulness of civil
society, the extent of their faithfulness and serious endeavors in combat on
corruption, socio-political and economic impediments and challenges and the
extent of attitude – intellectual, cultural and practical supports of society with
civil actors and assemblies. In this study, having adopted a qualitative method,
through interviewing with university professors- elites and civic activists. The
samples of this research composed of: 20 persons of famous civil activists and 20
persons of universities elites and professors and in four specialized course:
Political sciences, law, Economics and social sciences. In gender perspective,
males are 23 and females are 17 persons. 22 persons have Ph.D. and 18 samples
are M.A and Ph.D. candidates.
Results and Discussion
The main question was the evaluation of civil society’s acts and achievement.
The majority of interviewees (2 thirds samples) believed that principally there
isn’t vigorous civil society in Iran and without serious achievement in combat on
corruption and institutionalizing of transparency. The few of interviewees ( 1
thirds) believe that civil society and assemblies has had good achievements in
awakening and informing on economic, causes, contexts and it’s agents
especially by using of ICT’s capacities and social networks, but it’s
achievements was at the level of awakening and not beyond of that. Civil
societies partly have been successful in emphasis on combating on corruption as
a public demanding.
In structural perspective, the majority of interviewees believe that the structural –
governmental impediments located in the first position in preventing of
economic transparency, follow that: political centralism, absence of admirable
political pluralism, little independence of civil society, in serious willing in
sovereignty, relative economic centralism and absence of serious independence
in professional and civil assemblies. In agency perspective, little of semi
interviewees believe that civil society hasn’t willing to activity on emphasis on
corruption combatting, but partly more than semi of them believe that civil
society are eager for this aim but has not yield serious role and action for
transparency and combat on corruption due to absence of consensus, common
sense, none economic independence and governmental impediments, meanwhile,
the structural governmental impediments are more role than agency level (civil
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society) in preventing of economic transparency.
In pathological perspective, the absolute majority of samples in this study
believe in no transparency, politicization, no faithfulness and serious
commitment of civil society in economic transparency. The repercussion of this
situation is public in-trust to institutions or trust gap between citizens and civil
society. In absence of general trust, no trust to serious public demanding,
protection of public opinion and the genesis of public movement for
transparency and combat on corruption. The majority of civil society and
assemblies has been politicized and couldn’t institutionalize corruption counter
and transparency as a behavioral culture. Of course, they believe in civil
assemblies such as professional and university students unions, media activists
and non-governmental organizations (NGOs) as faithful and transparent agents
or actors in awakening and furthering of justice and transparency. So, they
believe in difference and divide between these actors and parties. In sociological
perspective, none companion of masses and social body with civil society is the
one most important factor in absence of real achievement for transparency, the
most important reasons follow that: none-serious action in civil society to public
education and citizenship building, power-based of them and the much political
repercussion of companion to civil society in transparency.
Conclusion
Economic corruption is one of the most important challenges of democracies and
none- democracies, economic transparency is one of the important indexes in
determination of political systems healthy and their legality. Study of economic
corruption and transparency needs to multi-level of analysis: macro
(governmental), micro (individuals) and intermediate level ( civil society and
assemblies). Realistic analysis and evaluation the role and performance of civil
society in preventing of corruption necessitate a systemic analysis with emphasis
on their weakness and achievements, governmental opportunities and limitations
and society’s supports. The general finding of this study the unacceptable
performance of civil society at preventing of economic corruption. The main
finding of this study shows the poor performance of the Iranian civil society
including Governmental impediments, and lack of legal, potential and
encouraging opportunities. On other hand, it is due to the weak and dismal
performance of the civil society such as failure in determining priority and
demonstrating seriousness to transfer the economic transparence to a public
demand and create an effective and continuous social movement, and ultimately,
that, due to the deference of opinion between the public and the civil society, has
had an effect here as well. In conclusion, some practical recommendations are
put forth to foster the supervisory and anti-corruption role of the civil society in
theoretical-thought, practical, governmental, and organizational domains.
In final conclusion, the important recommendation for institutionalizing of
economic transparency in Iran follows that:
A) In level of civil society and assemblies
1. Education and awakening by civil society with these elements: education and
socializing with civic values such as: justice, participation, responsibility,

Khalilallah Sardarnia. et.al, A Critical and Practical Study of the Civil Society and …

117

Research Letter of Political Science
Fall 2021, Volume XVI, Number 4, pp.115-144

accountability, incorruptibility, transparency and legality to youth and teenagers
2. Citizenship making with legal, civic and aware to citizenship rights3 .
Forming of overarching social movement for legal, transparent and
anticorruption as highest aim in public education by civil society. 4. using of
cyberspace capacities such as: communication-exchange, identity making and
mobilization with the aim of combat against of economic corruption and
mobilization of public opinion.5. Empowerment of inter and intra organizational
ties and relations for shaping of transparent culture and anti- corruption actions
6. Increasing and extension of institutional offices and membership in country
for gaining of masses, citizen and public opinion’s protections for transparency,
legality and forming an anti- corruption social movement
B) Recommendations in governmental level follows that:
1. Serious will and endeavor in government for give hope and legal, political and
fiscal opportunities to civil society with priority to economic transparency and
anti-corruption. 2. Realistically, government ought to expose its politics,
performance and surveillance institutions for pathology and critique of civil
society’s elites and activists 3. Much necessity for increased independence of
administrative and bureaucratic system from political main-streams for serious
combat to economic corruption and rent- seekers. 4. Decrease of state’s tenure or
enterprise in economy but by manners such as: step by step and gradual, more
transparency and public auction, closing of conduits to information rents for
rent-seeker and opportunists individuals and groups and continuous monitoring
on them 5. Government must pay attention to civil society’s monitoring as well
as formal and governmental monitoring 6. Realistically attention of civil society
and civil activists to logic and necessities of development, civic commitment and
responsibility irrespective of political mainstream or wing and party interests.
Keywords: Iran, Civil Society, Political Society, Transparency, Economic
Corruption
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یکی از مهمترین شاخصهای مربوط به مردمسااریی دمورراسایش شایا
اقتصااادی اسا بااهتبع آنش عا م ررتاارا ااااد اقتصااادیش مو ا ت ا
مشر ع س اسی حکوم میشود .دی این پژ هش تالش ش ه اس با استیاده
از ی ش تب ری ر یی از طریق مصاحبه با نخبگان ارن م نی دانشگاه شا راز
به این پرسش پاسخ داده شود ره « ام ۀ م نی تاچهان ازه دی عرصاۀ مباایزه باا
ااد اقتصادی نهادیره رردن شیا اقتصادی مو ق بوده اس چرا؟» یا ته
بودن راینامۀ ام ۀ م نی دی یاستای پ شگ ری از
برایر رلیش حاری از ض
ااااد شاایا اقتصااادی بااود .ایاان راینامااه ازی سااوش ییشااه دی موانااع
مح دی های حکومتی قا ان رص ساازیهای ماثرر قاانونیش عملایش
تشویقی مطلوب برای اییای نقش بهتر ام ۀ م نی داید ازسویدیگرش نت جاۀ
راستیها دی خود ام ۀ م نیش اعم از عا م ا ووی گااایی تاالش
ض
ی برای تب یل شیا اقتصادی به دیخواس عمومی ایجاد یا رابش
ا تماعی مثرر ماتمر اس  .سرانجام ایرکه دی سطح گاتردهترش ع م همراهی
ً
ا کای عمومی ام ه با ام ۀ م نی دی این راینامۀ نابتا مرد دش تأر رگاای بوده
اس  .دی پایانش پ شرهادهای عملیای برای تقویا نقاش نراایتی ض اااد
ام ۀ م نی دی ساح های نرریا کریش نهادیش اقا امیش حاارم تی طار
ش ه اس .

 نویسنده مسئول:
خلیلاله سردارنیا

پست الکترونیکkh_sardarnia@yahoo.com :
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مقدمه
یکی از مهمترین شاخصهای مربوط به مردمساریی دمورراسیش شیا
اگر ااد اقتصادی ررترا نشودش دمورراسی با چاوشها راستیهای

اقتصاادی اسا
ی ی باهی مایشاود.

ااد اقتصادیش بهش ت بر اعتماد س اسی مردم به حکوم یا اعتماد نهادی تأر ر مایگاااید
سب ایجاد شکاف د و امل

بحران مشر ع

حکوم میشود .شیا

اادناپایری

حکوم ا ش نخبگااان حکااومتیش ررشااگران غ رحکااومتیش دی سااالم ش پویاااییش تحک ا م
مردمساریی یا دمورراسیش نقش مهم سازن های داید .امر زه ااد یا ع م شیا

اقتصاادیش

به یژه از نوع س اتمی نهادیرهش هش مهمترین چاوش دمورراسیها یا ن مهدمورراسیها اسا .
بهطویطب یش گاترش آگاهیها ا شاگریهای س اسیااا تمااعی انقاالبهاای خااموش
کری نگرشی شاکاف ناالی ناشای از هاانیشا نش انقاالب ایتباطاات اطالعااتش
نوسازیش دی ایجاد این چاوش برای ررشگران حکومتی غ رحکومتی با ای تأر رگاای بودهان .
ام ۀ م نی نهادهای م نی تشک لدهر ۀ آنش رایگزایان ررشگران با ای مهمای بارای
پ شبرد شیا

ش قانونمر یش نرایتپایرسازی حکوم ش

لوگ ری از ااد اقتصادی بهشمای

میآیر  .از دهۀ  1990بهاینسوش دی ادب ات ام هشراسی س اسی

یا ش بار محوییا نقاش

ام ۀ م نی دی پ شبرد اخالق اصوا م نیادموررات ا ش از ملاه حقاوق بشارش قانونمرا یش
شیا

ش اادناپایری دی عرصههای حارم تی ا تماعیش تو ه تأ ر زیادی ش ه اس .

اگر ام ۀ م نی از این ظای خود راتر ی دش بهسوی ام ۀ شابهما نی یاا « ام اۀ س اسای
ق یتبر اد»ش سوق خواه یا  .یسانههای م یش بهعروان زبان ن ر های ا تماعی

ام اۀ

م نیش میتوانر نقش چشمگ ری دی ب ان چاوشها نق هاش قاانونشاکریهااش اااد نقا
حقوق شهر ن ی داشته باشار
م رض نق
م نی ماتقل

قاانونشاکران میاا انش اعام از د وتای غ رد وتایش یا دی

دی ت ریس ا کای عمومی قرای دهر  .دی اقعش اگر گردش آزاد اطالعات نهادهای
ود داشته باش ش هزیرۀ عمل میا انه باار خواها باود؛ براابراینش گرایشهاا

باترهای رمخ ز اادیش رمتر خواه ش ؛ دیغ راینصویتش با راهش یسوایی هزیرۀ عمل
میا انهش این پ ی ۀ زش به رهرگ ی تایی عادی نهادیراه دی ام اه تبا یل خواها شا .
ام ۀ م نی میتوان نقش مهمی دی لوگ ری از نراممر ش ن ااد داشته باش .
دی ایران از دهۀ  1370بهاینسوش شاه گاترش تحوا نابی دی عرصاۀ ام اۀ ما نیش
نهادهای م نی تشک لدهر ۀ آنش یسانههای م یش بهعراوان زباان ام اۀ ما نی باودهایام.
خلیلاله سردارنیا و همکار /نگاه انتقادی و کاربردی به جامعۀ مدنی و مسئلۀ شفافیت و فساد اقتصادی در ایران
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اااد

دی اقعش یسانههای م ی مطبوعاتش موضوعهای گوناگون ام هش از مله شیا

اقتصادی یا دی دساتویرای خاود قارای داده بخاش مهمای از ادب اات خاود یا باه ایان موضاوع
اختصاص دادهانا  .نقاش چاوشاگرانه آگااهیدهرا ۀ مطبوعاات
قانونشکریهاش اااد اقتصاادیش یانا

ام اۀ ما نی دی زم راۀ

اویی یا نمایتاوان نادیا ه گر ا ؛ زیارا خاود ایان

چاوشگریش سرچشمۀ نرایتپایرسازی ایجااد چااوش دی حارم ا بارای انجاام اقا امات
ی دی یاستای مبایزه با ااد بوده اسا  .باا وداینش نهادهاای ما نی

ام اۀ ما نی باه

دریلی دی انجام ظ یه نقش خود بهعروان سپر د اعی انراایتی حاامی عا او
م یش با نقطۀ مطلوب اصلۀ زیادی داین

مصااوح

دی موایدیش خود یهباران ما یران تشاکلهاای

حزبی برخی دیگر از تشکلهای ام ۀ م نی دچای ااد اقتصادی بودهان .
مائله پرسش مهم این اس راه «چارا ام اۀ ما نی دی ایجااد شایا
چاوشگری حق قی صادقانه با ااد اقتصادی

اقتصاادی

لوگ ری از قانونشاکری دی عرصاۀ اقتصاادش

چر ان مو ق نبوده با نقطۀ مطلوب اصلۀ زیادی داید؟» دی ایان پاژ هش تاالش راردهایم دی
قاو د سطح تحل ل ساختایگرا (دی سطح حکومتی) راایگزایگرا یاا ررشاگرا (راساتیهاای
عملکااردی دی خااود نهادهااای ماا نی) بااه ایاان پرسااش پاسااخ دهاا م .ایاان پااژ هش از
نوع تب ریاتحل لی همچر نش ارتشا ی اس ره با ی ش مصاحبه انجام ش ه اس  .اساتادان
دانشجویان تحص الت تکم لی دی حوزۀ علاوم ا تمااعیش علاوم س اسایش علاوم اقتصاادیش
حقوق همچر نش ارن م نی باسابقهش نمونۀ آمایی این مطاو ه یا تشک ل میدهر .
 .1پیشینۀ پژوهش
ام ۀ م نی ااد شیا

اقتصادیش از مهمتارین موضاوعهای مویدتو اه پاژ هشهاای

علوم س اسی علوم ا تماعی بهشامای میآیرا  .باا وداینش دی ایاران رمتار پژ هشای یا ا
میشود ره ایتباط این د مقووه با یک یگر یا بریسی ررده باش .
دی بحث نرری مربوط به ام ۀ م نیش رتابها مقاوههاای را انای

اود داید راه دی

ادامه برخی از مهمترین آنها یا بریسی رردهایم.
ن را چان ک ( )1377دی رتاب « ام ۀ م نی د و  :را شهاایی دی نرریاۀ س اسای»
ااره یکی از مرابع پراستراد دیاینزم ره بهشمای میآی اا میهاوم ام اۀ ما نی یا دی نرریاههای
ان یشمر ان رالس
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هوشرگ ام راحم یش دی رتابی با عروان « ام ۀ س اسیش ام ۀ ما نیش توسا ۀ ملای»
()1381ش یابطۀ ب ن ام ۀ م نی توس ه یا مطاو اه اراا ی رارده اسا  .نویاار ه دی ایان
رتابش به موضاوعهایی همچاون تحاورت ا تمااعی توسا ۀ ملای نقاش ام اۀ ما نی
نهادهای آن دی پ شبرد توس ه دی ایران پرداخته اس .
دی حوزۀ ااد اقتصادی ن ز رتاب «زن ه باد ااد»ش نوشتۀ علی یب ی ()1383ش از ملاه
رتابهای مهم دی این حاوزه بهشامای میآیا  .نویاار ه دی ایان رتاابش پا از مار ی نراری
ی یکردهای مختل دیبایۀ اادش علل ااد دی هان سوم یابطۀ آن با اب ااد مختلا اداییش
س اسیش ا تماعیش رهرگی یا بریسی ررده سپ ش ض

چر ین رشاوی هاانساومی یا

دیاینزم ره به بحث گااشته اس .
دی رتاب «د و ش اادش رص هاای ا تمااعیش ت امال ان یشاههاا دی اقتصااد س اسای
توسا ه» راه توسا حاا ن یاغیار ( )1395گاردآ یی شا ه اسا ش گر های از بر اااتهترین
نرریهپردازان علوم ا تماعی از نحلههای چپش یاسا ش م اناهش از ملاه چامااکیش ناوی،ش
اورشتاینش ورو روش هان پاسخهای

ی ی به پرسشهای ق یمی رای ی وامع پرتحاوا

ررونی ب هر .
س

صیری حم یضا نائبی ( )1380دی مقاوهای با عروان «ی یکردهاای مختلا دی

مبایزه با ااد»ش ی یکردهای گوناگون دیاینزم رهش از مله نقش ام ۀ م نی ا کاای عماومی
یا از زا یۀ نرری بریسی رردهان .
س محم م صومی ( )1386دی نوشتهای با عروان «پ شگ ری ا تماعی از ااد» یاهکایهاای
ا تماعی مبایزه پ شگ ری از اادش همچاون دسترسای آزاد باه اطالعاات بارای همگاانش آماوزش
عمومی ایتقای سطح آگاهیش تجه ز یسانهایش گازایشدهای عماومی حمایا از ا شااررر گان
اادش سرانجامش نهادهای م نی یا بهگونهای مباوط نرری بریسی ررده اسا  .م صاومی دی ایان
پژ هش تأر ررده اس ره نهادهای م نی با اتخاذ یاهکایهایی همچاون رما باه ی نا آماوزش
عمومیش برقرایی رهرگ قانونم ایی پ شگ ری از اادش ب ان سااز رایها دیا گاههاای اصاالحی
میتوانر از ااد پ شگ ری ررر  .با ود برخی نکات مشترک دی این مطاو ه باا مطاو اۀ پا شی دی
زم رۀ تو ه به نقش نهادهای م نی دی مبایزه با ااد بهشکل نرریش م صاومی دی پاژ هش خاود باه
شرای

ام ۀ ایران نهادهای م نی آن دریل ییشهای راینامۀ ناپایر تری ام ۀ م نی دی مبایزه باا

ااد اقتصادی دی ایران تو هی ن اشته اس .
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یح ی رماوی ( )1392دی گازایش پژ هشای «تاأر ر شایا
مبایزه با ااد اقتصادی»ش تأر ر شایا

اقتصاادی دی پ شاگ ری

مااوی ادایی یا بار پ شاگ ریش ررتاراش سارانجامش

مبایزه با ااد اقتصادی بریسی ررده اس  .دی این پژ هش به نقش ام ۀ ما نی دی مباایزه باا
ااد اقتصادی تو ه نش ه اس .
محان ینانی یزیتاا مثیا باقر ( )1394دی رتاابی باا عراوان «ا اوا اخاالق اقتصاادش
سرمایۀ ا تماعیش توس ه دی ایران»ش تأر ر راهش سرمایۀ ا تماعی یا بر ا وا اقتصادی ااد
اقتصادی بریسی ررده سپ ش یاهکایهایی یا برای لوگ ری از ا وا اخالق اقتصاد دی ایاران
ایائه رردهان ش اما بهطوی خاصش بر نقش ام ۀ م نی متمررز نش هان

بحاث تحل ال آنهاا

ب شتر مبتریبر شاخصهای اقتصادی بوده اس .
سرانجامش سرداین ا ( )1386دی مقاوهای با عروان «تب ن ساختایگرای س اسیااقتصاادی از
ااد اقتصادی دی ایران دی د یۀ پهلوی د م»ش ساختای ااد اقتصادی دی د یۀ پهلاوی د م یا باا
محویی ساخ سلطانی یا نوپاتریمون اا حکوم

ساخ اقتصاد د وا یانت ار بریسای

ررده اس ره با موضوع این نوشتای بهوحاظ زمانی محتوایی متیا ت اس .
دیمجموعش به دریل زیرش انجام این پژ هش ضر یی بااهم

بهنرر مییس .

 .1نبود پژ هشی با محویی ماتق م ام ۀ م نی ااد اقتصادی دی ایران؛
 .2نرری بودن پژ هشهای انجامش ه یا ح ارثرش طر رلی یاهکایهای مبایزه با ااد با
نگاه سطحی به نقش ام ۀ م نی دیاینبایه دی ایران؛
ارتشا ی با ی ش مصاحبه دی این پژ هش؛

 .3ی یکرد م انی با ماه

 .4بیتو هی به نررهای تخصصی صاح نرران دانشگاهی ن ز خود اارن ما نی دی
نهادها

ام ۀ م نی برای ایزیابی تخصصی همه انبۀ عملکرد دستا یدهای ام ۀ م نی

دی یاستای شیا

اقتصادی دی ایرانش راستیها یا چاوشهای رای ی ام ۀ ما نی دی مباایزه

با ااد اقتصادیش ایائۀ یاهکایهای سازن ه برای بهبود عملکرد ام ۀ م نی.
 .2چارچوب نظری پژوهش
« ام اۀ م ا نی »1از ملااه میاااه می اس ا رااه از تاییخچ اۀ دیریرااه رهر ای دی علاام س اس ا
ام هشراسی برخویدای اسا

دی طاوا زماانش همگاام باا ظهاوی بار ز ان یشاههاای متیاا تش
1. Civil Society
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دستخوش تغ رات با ایی ش ه اس  .دی تیکر رالس

دی یونان باستانش به اای « ام اۀ ما نی»
ام هش تمایز تیک کی نباود .ا

از میهوم د و شهر استیاده میش  .دی ان یشۀ ایسطوش ب ن د و

ام ه یا د و شهر یا شکل تکاملیا تۀ خانوادهها میداناا راه دی آنش تماام ن ازهاای شاهر ن ان
برآ یده میش  .م ادا رت ن د و شهرش " "polisبود .دی یونان باستانش زیاا س اسای ا تمااعی
دی د و شهر متمررز بودش آزادیش پ ی های م ی بودش با ن حاوزۀ خصوصای عماومی ام اهش
تمایزی ود ن اش  .نخات نبای میهوم ام ۀ م نی دی نوشتههای س اسی یم باساتان باهراای ی تاه
اس  .م ادا انگل ای این میهاومش ""civilش برگر تاه از ا ۀ رتا ن " "civisباود .دی ایان د یهش ام اۀ
م نیش بهم رای « ام ۀ شهر ن ان» برمبرای توا ق آزاد مردم یا شاهر ن انش ان یشاۀ مقا ما

حاق

شکای از یک یگر د و دی دادگاهها بهرای میی .
دی عصر یناان ش با شکلگ ری ذهر

م ین اناانگرایی به ای خ امحویی دی پی

آنش دی س ۀ هی هم با قوع ربشهای پر تاتانی بر ض استب اد دیرای رل ااا شاکلگ اری
مکت و براو امش میهوم ام ۀ م نیش ح ات لایی

ی ی یا  .مهمترین اصوا و براو اام

عبایتان از :مصون بودن حریم خصوصیش آزادی ردیش امر
ان رک به بنمایۀ اصلی ایا ئووو ی و براو اام رالسا
دمورراسیش ت ری

انیش ماوک  .ان یشههای

تبا یل شا  .باا گااترش د وا

ام ۀ م نی برپایۀ « ضع طب ی»ش بهسوی ت ری

ام ۀ ما نی براسااس

« ضع م نی» تغ ر گاترش یا  .اوکای د تورو یلش برداش «خودسازمان هی انجمرای»

از ام ۀ م نی یا ایائه داد (راو ی1ش .)17-19 :2003
آیا ام ۀ م نیش غای

امر خوب اس یا ایرکه ترها توص یی از آنچه ها ش چه خاوب

یا ب ؟ بهنرر متیکران یونان باستانش این میهومش محتوای ن ر مر اخالقای داشا ؛ یا
قانونمر ره قانونمر ی اادناپایری برمبرای تو اه باه مصااوح عماومی یا

ام اۀ

ا ل عماومی

میدانا  .بهنرر ایسطوش م ای حکمرانی یاا حکوما خاوبش هماناا قانونمرا ی تو اه باه
مصاوح عمومی پره ز از اادش ی ری تو ه به مصاوح ردی گر های باود (کالدور:2003 ،

 .)23برداش س ار نی یا یمی از ام ۀ م نیش ی برداش هرجاایی مبترایبار قانونمرا ی
بود .برای متیکران س ۀ هی هم ن زش اقت ای م نی ا رادش ییشه دی حقاوق طب ای (حاق ح ااتش
آزادیش امر

انیش حرم ماوک

) داشا ؛ براابراینش تاا سا ۀ هجا همش برداشا ها از
1. Kaldor
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ام ۀ م نی برمبرای ی یکرد هرجاییش اخالقبر اد غای محوی بودن ره امر زه بر ان نراری
قانونمر ی شیا

یا ع م ااد اقتصادی یا تشک ل میدهر .

از عصر ی شرگری بهاینساوش متیکاران اساکاتلر یش بارای نخاات نبایش ی یکارد توصا یی
اقعنگرانه به ام ۀ م نی یا مطر رردن  .دی این ی یکردش حلقۀ پ ونا طب ا ش حقاوق طب ایش
اخالق عمومی قطع ش

ی شهای علوم طب ی برای مطاو ۀ اق

ش ن  .دی این ی یکردش به حقایقش تاییخش اقتصادش اق

های ام ۀ اناانی بهرای بارده

ها تو ه ش ش نه باه نرریاهپاردازی ذهرای

ای ئاو اتی .مطاو ۀ هگل دیبایۀ ام ۀ م نی بوی اییش مطاو ۀ مایر دیبایۀ س ر تطاوی تااییخی
پژ هشهای اسم

ییکاید دی عرصۀ اقتصادیش از این دسته پژ هشها بهشمای میآیرا (کالور،

 .)24 :2003دی ی یک ارد توص ا ییش ام اۀ م ا نی برپایااۀ قااانون طب ایش اخااالقش ای ا ۀ رل ای
ازپ شمو ود اره مویدنرر اصحاب قرایداد ا تماعی بوداا مطار نمیشا ش بلکاه دیعاوضش یا
رایر تاییخی اق ی بهشمای میآم ره دس رم تاحا یش بازتااب شاایهای عماومیش ضار یت
پایرش ت ییجی طبقات بازیگران

ی ش سازش ب ن طرفهای یق

اوبته ی یکرد توص یی مکت اساکاتلر یش با ن پاساخ نمانا

بود.
رانا دی ا اخار سا ۀ

هج همش بای دیگرش برداش هرجایی از ام ۀ م نی یا مطر رارد .دیاینباایهش «قاعا ۀ رلای
رانتی» میتوان مبرایی برای حقوق بر ادین ی تایهای بشری بهعروان رانون اه اف یا غای هاا
باش (کالور .)25 :2003 ،باهنرر رانا ش تارش با ن انااان باهعراوان مو اودی خودخاواه
غ را تماعی با اناان بهمثابه ی مو ود اخالقیش بهناچای مرجر باه تان دادن ارد باه رل ا یاا
قاع ۀ رلی اخالقی میشود .متیکران م اصرش د برداش توص یی هرجایی یا ترر

رردنا

ره اوبته ب هرجایی آنش بهعروان غای ش بر ب توص یی ع ریگرایانۀ آن برتری داشاته اسا .
روهن آیاتوش د ی یکرد توص یی هرجایی یا ترر

ررده سارانجامش بارای ام اۀ ما نیش

ربۀ یهاییبخشی مبراای اخالقیتاری قائال شا هان  .هابرمااس نورانتیهاا ن از ی یکارد
غای گرایانه به این میهوم یا گاترش دادن  .دی ای پای شرقیش ام ۀ م نی بهمثابه یا شاکل
از ی شرگری بهشمای آم ره ا اراد میتوانرا برپایاۀ حق ق هاا اخاالق ماات ا ناه اصاوا
دیکتهش ه از سوی د و ش عمل ررر (کالور .)27 :2003 ،هابرماسش آیاتوش راوهنش ما ا ع
نوعی گی گوی س اسی م نی هاتر ره آزادی استقالا ردی یا به مصاوح م ای پ ونا
میزن  .یکی از مهمترین مثویههای مصاوح عمومیش مائلۀ شیا
عمومی بهسوی مصاوح خصوصیش گر هیش
125
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از دی ا ریی دیامون ا ش ام اۀ م ا نیش حااوزۀ زن ا گی ا تماااعی سااازمانیا تااهش ایادیش
خود وشش ماتقل از د و اس راه گااترهای از نهادهاای صارییش ا تمااعیش گر ههاای
م نیش اقتصادیش رهرگیش آگاهیدهر هش آموزشیش گر ههای م طوف باه توسا هش م طاوف باه
ه ف خاصش مطبوعاتش انجمنهای دا طلبانه دی عرصاۀ عماومی ح اصال با ن عرصاۀ

خصوصی د و ها یا دیبر میگ رد (دیامون 1ش  .)4 :1995ل اپ اشام ترش ام اۀ ما نی یا
متشاکل از انجمنهاااش گر ههاااش نهادهااای م اانجی ماااتقل از د و ا

دی ح اصاال ب ا ن

خانوادهها د و میدان ره ماتقل از مقامات عمومی شکل میگ رنا ش قاادی باه گیا گو
سازماندهی برای اق ام به ررش م ای بارای پ گ اری خواساتهها تقاضاهایشاان هااتر ش
او تشان دی چایچوب قانون اس  .ا چهای یژگای یاا عرصار یا بارای ام اۀ ما نی مطار
میرر ره عبایتان از )1 :استقالا د گانه (هم دی شکلگ ری هم اییاای نقاش)؛  )2رارش
م ی هماهرگ؛  )3ع م ت ی به حقوق مصااوح دیگاری؛  )4ما نی باودن؛ بارای مثاااش
گر ههای ما اییش یژگیهای سوم چهایم یا ن این (رایتهو.)30 :2004 2
از دی گاه ق یتش ام ۀ س اسی بر رایر را ش حیظش باهراایگ ری قا یت دی عرصاۀ
ی اب س اسیش سلطۀ س اسیش قا یت س اسای دروا دایدش وای ام اۀ ما نیش باا حاوزۀ
عمومی ام ه پ گ ری خواستهها تقاضاهای گر هایش صارییش انجمرای ایتبااط داید ناه
بهشکل ماتق م برای را ق یت س اسی .دی ام اۀ س اسایش گر ههاای س اسای ب شاتر باه
را ق یت س اسی ررسیهای پایومانی تو ه داین تا پ گ ری خواستههای اع ا مصااوح
م ی .گویدن ای ش ام ۀ س اسی یا عرصۀ یقاب برای را ق یت س اسی بهعروان ها ف
ماتق م ت ری میررا

دیمقابالش ام اۀ ما نی یا عرصاۀ اخاالقش قانونمرا یش

اایل

ا تماعیش حوزۀ آزادی استقالا دی مقابل سرروبش حوزۀ رثارتگرایای دی مقابال یک ساتیش
حوزۀ خودانگ ختگی دی مقابل دستکاییش حاوزۀ پااری خلاوص دی مقابال اااد میدانا
( ایته ش 12 :2004؛ سرداین اش  .)79 :1390بهنرر برخیش ت ادی از ا زای ام ۀ ما نی یاا
ام ۀ س اسی مانر احزاب دی مرطقۀ خاراتری ب ن د و

انجمنهای م نی قرای میگ رن

چرانچه ه ف اصلی آنهاش نگاه ابازایی باه قا یت نباشا ش بخشای از ام اۀ ما نی بهشامای
میآیر ؛ اما اگر به ق یتطلبی تأر ر اس ررر ۀ س اس

ق یت آواوده باشار ش از

ام اۀ

1. Diamond
2. Whithead
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س اسی خواهر بود (ادرا،دز.)26 :2004 1
بهنرر ووین

ایته ش یژگیهای ام ۀ بهظاهر م نیش اما دیعمل غ رما نی عبایتانا

از )1 :مشایر غ ر راگ ر محر مسازی اقل هاا برخای گر ههاا از ایان رایرا (اسات الی
ارثری بر اقل )؛  )2دس ان ازی د و

لاوگ ری از

مقامات حکومتی به ام ۀ ما نی

استقالا نهادهای م نی (د و سلطه و)؛  )3ع م تااهل نهادهای م نی تجاا ز آنهاا باه
حقوق مرا ع گر ههای دیگر؛  )4اصلهگ ری
م نیش قانونمر یش

ایل اخالقی؛  )5د و ض

ی نهادهای م نی اع ای آنها از اخاالق
تاخ ر آن توسا گر ههاای خااص

( ایته ش )34-31 :2004؛  )6ایادۀ م طوف به ق یت س اسی دی گر ههاا نهاهاای ما نی
گاترش ااد زد بر ب ن آنها مقامات حکومتی؛  )7ع م مائوو پایری م نی یساانهها
ع م ان کاس نق ها خواستههای اق ی مردم؛  )8خایج ش ن گی گوها دی حوزۀ عماومی
از چایچوبهای قانونیش برابریش مرطق متقاع سازی (سرداین اش .)79 :1390
 .3جامعۀ مدنی و فساد اقتصادی
« ااد»2ش یکی از مهمترین چاوشهای دمورراسیها حکوما هاا دی هاان امار ز اسا
نبود یا سطح پای ن اادش یکی از مهمترین مبانی پویایی سالم نرامهای س اسی

شیا

دمورراسیها بهشمای میآی  .ااد بهم رای ب بهرهگ ری از مقاام مرصا

قا یت عماومی

برای مرا ع اه اف خصوصیش رااحیش قاومیش طبقااتی انحاراف مقاماات حکاومتی از
مقریات قوان ن با انگ زههای شخصی گر هیش مانر را رر تش ق یتش مرزوا اسا

(تریامن3ش  .)31-90 :2000این ت ری از اادش تمام ساطو آنش همچاون اااد س اسایش
اداییش اقتصادی یا دیبر میگ رد .دیاخت ای داشتن ق یت عماومی س اسایش ساب

سوساه

ش ن برای ب بهرهگ ری از آن میشود .برخی از مهمترین مص اقهای ااد اقتصادی عبایتان
از :اعطای امت ازات تاه الت به د ستان نزدیکانش یشوه اخاذیش اااد گمررایش باانکیش
ااد دی بویس سهامش اختالسش ااد ماو اتی.
نهادهای م نی بهمثابه دی ازهبانان سازمانهای مردمبر ااد ما نی نراایتی بارای باهچااوش
1. Edwards
2. Corruption
3. Treisman
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طلب ن حکوم های ناپاسخگو اسا هااتر  .اگار ساطح توسا هیا تگی نهاادیرگی نهادهاای
م نیش رهرگش اخالق م نی آگاهیهای س اسای ا تمااعی همچرا نش پ وساتگی ایتبااط
شهر ن ان با این نهادها بار باش
شیا

نهادهای م نی تاالش ا ی راای یژههاای ما نیش نراایتیش

ش قانونمر ی داشته باشر ش سطح ااد اقتصادی گونههای دیگر ااادش رااهش یا تاه باه

پ ی های سازمانیا ته س اتمی تب یل نخواه ش ؛ اما دیغ راینصویتش به پ ی های ساازمانیا ته
س اتمی نوعی رهرگ ی تایی برای حارمانش نهادهای م نیش شهر ن ان تبا یل میشاود .اااد
نهادیرهش ه از یژگیهای ام ۀ شبهم نی اس ش ه یا ام ۀ س اسی ق یتبر اد اس ره پ شاتر باه
آن اشایه ش  .نقش نهادهای م نی مشایر آنان دی شکلدهی به ساز رایهای ررترا ا تمااعی باا
ه ف پ شگ ری از ااد میتوان با ای ایزشمر باش .
انجمنها نهادهای م نی به چر ی ش میتوانرا ی نا پ شاگ ری مباایزه باا اااد یا
بهپ ش ببرن  )1 :آگاهسازیش آموزشش باا ا کاای عماومی شاهر ن ان عل اه اااد نتاای
زیانبای آن؛  )2نرایت عمومی بر ی ن تصوی ش ا راش ق ا ت قوان ن ض اااد؛  .3تاالش
برای اید رردن نخبگان مویداعتماد رایآم دی اموی.
 .4نمای کلی شفافیت و فساد اقتصادی در ایران کنونی
سازمان «ب ناومللی شیا

» هر سااا رشاویها یا باهتیک ا مرااطق گونااگون هاانش یتبهبرا ی

میرر  .دی ساا 2019ش دی قایۀ آمریکاش رانادا (با نمرۀ  82یتبۀ هانی )8ش ایاارت متحا ه امریکاا
(نمرۀ  75یتبۀ هانی  )16ای گوئه (نمرۀ  70یتبۀ هانی  )23بهعروان «پااکتارین» ناز ئال
(با نمرۀ  18یتبۀ )169ش هائ تی (با نمرۀ  22یتباۀ )157ش ن کایاگوئاه (باا نمارۀ  26یتباۀ )151
بهعروان « اس ترین» رشویها م ر ی ش هان  .دی مرطقۀ ای پا آس ای مررزیش دانمایک (باا نمارۀ 88
یتبۀ )2ش رالن ش نر ش سوئ

(با نمرۀ  85یتباۀ  )3ساوئ (باا نمارۀ  84یتباۀ  )6باهعراوان

«پااکتاارین»ش تررمراااتان (بااا نماارۀ  19یتباۀ )167ش تا کاااتان (بااا نماارۀ  21یتباۀ )161ش
ازبکاتان (با نمرۀ  22یتبۀ  )157بهعروان « اس ترین» رشویها شاراخته شا هانا  .دی خا یم اناه
شماا ا ریقاش امایات متح ۀ عربی با یتبۀ هانی  21بهعروان پاکتارین رشاوی مرطقاه دی «شااخص
ااد» دی ایگاه نخا

قطر دی یدۀ د م پاکترین رشاوی مرطقاۀ خا یم اناه شاماا ا ریقاا قارای

گر ته اس  .دی این مرطقهش رشویهای سوییه (با نمرۀ  14یتبۀ  )178یمن سودان (باا نمارۀ 16
یتبۀ  )175بهعراوان اسا ترین رشاویهاش دی پایاان هرسا قارای گر تاهانا (یضااییش .)3 :1397
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دیاینم انش ایران با نمرۀ  26دی ررای رشویهای آنگورش برگالدشش گوآتمارش هر یاسش موزامب ا ش
ن جریه قرای گر ته اس ره همگی یتبۀ  146یا از م ان  180رشوی باهخاود اختصااص دادهانا  .ایان
دیحاوی اس ره دی ساا 2018ش یتبۀ ایران  138نمرۀ آن  28بود ره حکای از  8پله ا

یتباه 2

نمره راهش ایگاه داید .این دی شرایطی اس ره دی ساا 2017ش یتبۀ ایران  130نمرۀ آن  30باود.
بهاینترت ش ایگاه نمرۀ ایران دی مبایزه با اادش دی طوا این سااها باهطاوی پ وساته دیحااا ترازا
بوده اس ).(https://www.transparency.org
جدول شماره ( .)1نمره و رتبۀ ایران در شاخص ادراک فساد از سال  2011تا 2020

سال
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

مربع :ان یشک ه شیا

نمرۀ شاخص ادراک فساد ایران
27
28
25
27
27
29
30
28
26
25

رتبۀ ایران در جهان
120
133
144
136
130
131
130
138
146
149

برای ایران

یکی از مهمترین دریل چاوشهای ررونی نرام س اسی مهویی اسالمیش ااد اقتصادی اسا راه
یابطۀ آن با ام ۀ م نی ن ز مشهود اس  .ااد اقتصادیش از دی ۀ مشر ع

ارربخشای د و هاا

میراه ؛ تا اییره ره میتوان د و ها نراامهاای س اسای یا باا بحاران مشار ع
ی بهی رر  .ااد از هر نوع آن ره باش ش ربات امر
برای امر

مقبوو ا

وامع یا بهخطر میان ازد ته یا ی ا ی

ملی بهشمای میآی  .اادش ایزشهای اساالمیش اخالقایش آزادی س اسای یا مخا ش

ررده ازاینطریقش مانع توس ۀ س اسی ا تماعی ام ه میشود.
اق

این اس ره مبایزه با اااد ادایی باهمثاباه گاای راردن از وباۀ ت ا اسا ؛ زیارا

ازی سوش چرانچه مبایزه انجام نشودش ااد ی زبهی ز ییشهدایتر میشود ازساویدیگارش اگار
مبااایزه بهگونااهای غ رمرطقاای انجااام شااودش تاارس ساارمایهگاایان باارهم خااویدن امر اا
سرمایهگاایی یا بههماراه مایآ ید .هرچاه اطالعاات دیدساترستر باشا ش م اامالت پرهاانش
توا قهای غ ریسمیش ب هباتانهای غ رقانونی رمتر شکل میگ رد؛ برابراینش د و بای برای
بهبود سالم اداییش از ه چ رایی غا ل نشود هرچه ز دترش استیاده از را ییهای ناو یا باا
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سرمایهگاایی دی ام هش نهادیره رر ؛ زیرا بهرایگ ری این را ییها دی گمارک پلا

ش تاأر ر

بازایی بر راهش تخلیات داشته اس .
 .5روش پژوهش
این مطاو ه با ی ش «مصاحبۀ ساختاییا ته» متشکل از  15پرسش انجام ش ه اس  .مهامتارین
موضوعهای مویدبریسی پژ هش عبایتان از« :اق امات ررشهای ام ۀ م نی دی یاساتای
مطاوبهگری چاوشگری دیبایۀ شیا
م زان ص اق

تالش

اقتصادیش دستا یدها مو ق هاای ام اۀ ما نیش

ی برای مبایزه با اادش مواناع چااوشهاای س اسایااحاارم تی

اقتصادیش راستیهاا ضا

هاای خاود ام اۀ ما نی ررشاگران ما نیش م ازان همراهای

کریانگرشی عملی ام ه یا ب ناۀ ا تمااعی باا ررشاگران نهادهاای ما نی سارانجامش
پ شرهادهای عملیارایبردی نخبگان دانشگاهی ش راز دی یاستای مباایزه باا اااد اقتصاادی
نهادیرهسازی شیا

اقتصادی.

بهتراس سه سطح خرد1ش م انی 2رالن س اس 3ش باهمرروی اقاعب راناه باودن واز م

ام

تحل لش دی این پژ هش تالش ش ه اس ره پرسشهاش دی یاساتای ایزیاابی نقاش یاا

عملکردش دستا یدها چاوشهای ام ۀ م نی دی زم رۀ مبایزه با ااد شیا

اقتصاادی دی

سه ساطح یادشا هش ی رای بااترهاش رصا هاا چااوشهاا یاا راساتیهاا دی ساطو خارد
(شهر ن ان)ش م انی (خود ررشگران نهادها یا تشکلهای م نی)ش رالنحارم تی (حکوم
نهادهای حکومتیش س اس هاش رص هاش مح دی های مو اود بارای نهادهاا
م نی) طر
نهادهای م نی

ام اۀ

تحل ل شون  .سرانجامش پ شرهادهایی دی یاستای تأر رگاایی نقشآ ریرای بهتار
ام ۀ م نی با دینرر گر تن سه سطح یادش هش طر ش هان .

نمونۀ آمایی ایان پاژ هش یا  20نیار از اارن ما نی باساابقه  20نیار از نخبگاان
استادان دانشگاهی دی چهای یشتۀ علوم س اسایش حقاوقش اقتصاادش علاوم ا تمااعی تشاک ل
دادهان  .ازآنجاره ااد شیا

اقتصادیش موضوعی ب نیشتهای دایای زم رههای تخصصی

دی اب اد حقوقیش س اسیش اقتصادیش

ام هشراختی اس ش ا راد نخبگان مصاحبهشون هش از
1. Micro Level of Politics
2. Meso Level of Politics
3. Macro Level of Politics
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ب ن این  4یشته دی مجموعۀ علوم ا تماعی انتخاب ش هان تاا موضاوع بهگوناهای هماه انباه
مااوید ررکاااش آس ا شراساای تحل لاای ق ارای گ اارد .بااهوحاظ ترر ا

راا تیش  23نیاار از

مصاحبهشون گانش مرد  17نیر از آنهاش زن بهوحاظ م یک دانشگاهیش  22نیر دایای ما یک
درترا  18نیر دایای م یک رایشراسی ایش بودهان .
 .6تحلیل دادهها و نتایج بهدستآمده از مصاحبه
دی این بخشش دی چایچوب سطو تحل ل خردش م انیش رالنش عروانهای مرتب با پرسشهاش
طر

دادهها نتای مصاحبه دی قاو

اش طر

سپ تحل ل ش هان .

 .6-1ارزیابی اقدامات عملی و میزان موفقیت جامعۀ مدنی

ه ف اصلی این پژ هشش بریسی اق امات یا عملکرد م زان مو ق
ایجاد شیا

ام ۀ م نی دی یاساتای

اقتصادی پ شاگ ری از اااد اقتصاادی اسا  .دی ا ا شامایه ()2ش نرار

نخبگان دانشگاهی بهگونهای با ای شرده ایائه ش ه اس .
جدول شماره ( .)2ارزیابی میزان موفقیت جامعۀ مدنی و اقدامات عملی آن در راستای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت

مصاحبهشوندگان
دیدگاه استادان و
دانشجویان نخبۀ
تحصیالت تکمیلی
دانشگاهی

تعداد
12
نفر

نوع ارزیابی
عدم
موفقیت

 6نفر

نسبتاً موفق

 2نفر

موفق

13نفر

عدم
موفقیت

5نفر

نسبتاً موفق

دیدگاه فعاالن مدنی
2نفر

موفق

توضیحات
فقدان جامعۀ مدنی در ایران ،فقدان دستاورد مهم و تأثیرگذار
شفافیت و افشای روابط پنهانی در نشریهها و فضای مجازی ،افزایش
نسبی هزینۀ عمل مفسدانه ،تقدسزدایی از مسئوالن
تبدیل مبارزه با فساد به مطالبۀ عمومی ،افزایش هزینۀ عمل مفسدانه،
بسیج افکار عمومی در فضای مجازی
فقدان دستاورد فکری و عملی جدی به دالیل ساختاری و کارگزاری
موجود
موفقیت در مبارزۀ منفی مانند امکان شکایت حقوقی نهادهای مدنی از
نهادهای دولتی براساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید ،آگاهسازی
نسبی قشر متوسط و استفادۀ نسبی از فضای مجازی
ایجاد مطالبۀ عمومی در فضای مجازی برای مبارزه با فساد ،فعالیت
قابلتوجه روزنامهنگاران مستقل ،ایجاد نهادهایی انگشتشمار برای
مبارزه با فساد مانند دیدهبان شفافیت ،مجمع عدالتخواهان ،فشار برای
تصویب قانون دسترسی آزاد به اطالعات

ً
ب شتر مصاحبهشون گان (د سوم) بر این نرر بودهان ره اساسا دی ایرانش ام ۀ م نی ن ر مر ی اود
ن اید

ام ۀ م نی مو ود ن ز اقا دساتا ید مو ق ا

شیا

بوده اس  .ت اد رمی از مصاحبهشون گان (ی سوم) بر این نرر بودهان ره ام اۀ ما نی
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تشکلهای م نیش به یژه دی استیاده از ظر

های سایبریاایرترنتی شبکههای ا تمااعی دی یاساتای

ی شرگری ا شاگریهای مربوط به اااد اقتصاادیش علالش زم راههااش عاامالن آنش دساتا یدهای
خوبی داشتهان ش اما ب شتر اق امات انجامش هش دی ح ی شرگری ا شاگری بوده اسا ناه راتار از آن.
همچر نش نهادهای م نی تاح ی دی تب یل مطاوبۀ مبایزه با ااد به ی خواستۀ عمومی مو ق باودهانا .
دیمجموعش تشکلهای م نی دی زم رۀ تالش برای نهادیرهسازی شایا

پ شاگ ری از ااادش باه از

ی شرگریش راینامۀ قابلقبووی ن اشتهان ؛ به یژه ایرکه نتواناتهان ا کای عمومی یا بهگوناهای ا ی دی
قاو ی

ربش راگ ر برای اعماا شای به حکوم بهمرروی ایجاد شیا

ش با ررر .

 .6-2عوامل و بسترهای ساختاری مؤثر بر فعالیت جامعۀ مدنی

دی ایرجا ابت ا رزم اسا ش ماائلۀ ساختای اررشاگر 1دی دیا گاه گ ا نز یا بهاختصاای بریسای ررا م.
«ساخ یا ساختای» برای اشایه به یژگیهای نهادیش ۀ واماع یاا نراامهاای ا تماعی اس اسای
بهرای میی د ره دی طوا زمان مکان شکل گر ته گاترش یا تهانا  .سااخ ش عباایت از نهادهااش
ساز رایهای ررترویش قواع

مراب ی اس ره دی ایجاد میصلبر ی نرامهاای ا تمااعی دخاوا

داین (گ نز2ش  .)179 :1984دی تحل ل نهادیش یژگایهاای سااختایی یاا نهادیراهشا هش باهمثاباه
یژگیهای هموایه بازتوو شودۀ نرامهای ا تماعی بریسای مایشاون (گ ا نزش  .)220 :1984دی

ی یکرد ساختایگراش بر نقش قواع
دو

مرابع مح دساز یا تشویقررر هش شرای

بااترهای ا تمااعیش

ساخ ا تماعیش رهرگی س اسی دی هم نوع ی تایهای ردی ا تماعی تأ ر مایشاود

این عوامل دی ت ن ی تای عامالن اناانیش مهم ت نررر ه بهشامای میآیرا  .از ایان مررارش عا م
نقشآ ریری ررشگران نهادهای م نی تشاک لدهرا ۀ ام اۀ ما نیش باا تو اه باه خطاوط قرماز
مح دی های س اسی رهرگیاا تماعی ساختایهای نهادیرهشا ۀ مربوطاه تحل ال مایشاود .دی
ه دیگرش قوع دگرگونیهای دموررات
دی ی ن دمورراسی شیا
ایادۀ س اسی حارم

نقشآ ریری مطلوب مثرر ام اۀ ما نی ررشاگران

اقتصادی میتوان دی ایتباط با تااه الت رصا هاای سااختایی

برای تحقق این ه ف رص سازی بارای ررشاگران دموررات ا

پاایرش

ت ییجی خواستههای اصال طلبانۀ آنها تحل ل شود .برخی از نرریهپردازانش مانرا ریی دیامونا 3ش

1. Structure- Agency
2. Giddens
3. L. Diamond
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بر نقش هر د سطح ررشگری ن ر های ا تماعی نخبگان حکومتی م نی تأ ر ا

تو اه داینا ش

اما دیاینب نش تاح ی به نقش رهرگ نهادهای م نی ن ر های ا تمااعی ب شاتر تو اه میرررا .
همچر نش با ی یکردی ررشگرایانهتر بر عواملی همچون اعماا شایهای پ وستۀ ررشاگران ما نی بار
حکوم ش اناجام پ ون های ا قی ب ن آنهاش یایی ویی از نهادهای ما نی هاانی دی گااای باه
دمورراسی تحک م آن تأ ر میرر (دیامون ش .)45 :1997
جدول شماره ( .)3ارزیابی تأثیر شرایط ساختاری حاکمیتی بر فعالیت جامعۀ مدنی

مصاحبهشوندگان

دیدگاه استادان و
دانشجویان نخبۀ
تحصیالت
تکمیلی
دانشگاهی

دیدگاه فعاالن
مدنی

تعداد

میزان
تأثیرگذاری

14نفر

زیاد

 4نفر

متوسط

2نفر

کم

15نفر

زیاد

3نفر

متوسط

1نفر

کم

بهنرر مییس ش ام ۀ م نی

او

توضیحات
عدم تکثرگرایی و نظارتناپذیری و ناپاسخگویی حاکمیت ،نگاه
جناحی و سیاسی حاکمیت به فساد ،فاصلهگیری از رکن جمهوریت،
دولت رانتیر و تمرکزگرایی ،کنترل کامل دولت بر اقتصاد و عدم
شفافیت اقتصادی ،عدم استقالل و توانمندی اقتصادیـمالی جامعۀ
مدنی ،محدودیت شدید امنیتی جامعۀ مدنی
نبودن فرصتهای کافی برای نهادهای مدنی ،استقالل محدود
سیاسی و عدم استقالل اقتصادی
بیانگیزگی و بیمهارتی جامعۀ مدنی ،نقش محدود موانع ساختاری و
عمدتاً عدم تمایل جدی جامعۀ مدنی به فعالیت در راستای ایجاد
شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی
دور شدن از معیارهای جمهوریت ،فقدان استقالل اقتصادی نهادهای
مدنی ،فشار قضایی و سیاسی حاکمیت بر فضای فعالیت مدنی،
نبودن استقالل قوا بهطور واقعی ،فقدان تمایل جدی به مبارزه با
فساد در هستۀ قدرت مرکزی
فرایندهای غیرشفاف و غیرپاسخگو در حاکمیت ،بی طرف نبودن
قضات ،اقتصاد رانتیر
اعضای جامعۀ مدنی ،بهویژه در زمان فشارهای موجود باید فعالیت
کنند و چنانچه قواعد کار مدنی را بلد باشند ،قادر به نقشآفرینی
خواهند بود .

آن بهش ت تحا تاأر ر شارای سااختایی حاارم تی

اقتصادی اس  .دی چایچوب نرریۀ ساختایاررشگر ره پ شتر مطر ش ش استادان دانشجویان
مصاحبهشون ه بر این نرر بودهان ره برتاری محا دی هاای س اسایش ررتروایش تقر رای بار
رص سازیها برای ررشگران م نی نهادهای ما نی دی ایاران ساب شا ه اسا راه نقاش
ام ۀ م نی دی پ شگ ری از اادش پایرشناپایر نامو ق باش  .ارثری مصاحبهشون گان بار
این نررن ره تمررزگرایی س اسیش ع م رثرتگرایی س اسای قابالقباواش اساتقالا رام ام اۀ
م نیش نباود ایادۀ ا ی دی حارم ا ش تمررزگرایای اقتصاادی ناابی عا م اساتقالا ا ی
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نهادهای م نی صرییش از مهمترین موانع ساختایی حکومتی دی ما ر پ شگ ری مااتمر از
اقتصادی بودهان  .همانگونه ره گیته ش ش دی ایرجا مررویش انکاای

ااد نهادیره رردن شیا

پاایهای از اقا امات دساتگاههاای ق اایی دی مباایزه باا اااد ن اا ش بلکاه عا م اساتمرای
نهادیرهسازی قاع همر دی یاستای ایجاد شیا

اقتصادی اس  .اوبته سه نیار از پاساخگویاان

برای موانع ساختایی حکومتی ایراد نقص مح دی قائل ش ه راستی یا دی ض
ایادۀ

قا ان

ی دی ام ۀ م نی دی هان ره دیص آنهاش ناب به نرر مقابلش با ای رم اس .

 .6-3ارزیابی موانع پیش روی جامعۀ مدنی برای مبارزه با فساد

دی این قام ش نخا موانع پ ش ی ی ام ۀ ما نی بارای پ شاگ ری از اااد ب اان ساپ
توض ح داده ش ه اس .
جدول شماره ( .)3ارزیابی عوامل دلسردکننده و مانع فعالیت و تأثیرگذاری جامعۀ مدنی بر شفافیت و فساد اقتصادی

مصاحبهشوندگان

دیدگاه استادان و
دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاهی

دیدگاه فعاالن مدنی

تعداد

موانع

 10نفر

داخلی

 6نفر

حاکمیتی

4نفر

داخلی و
حاکمیتی

11نفر

داخلی

 4نفر

حاکمیتی

 5نفر

داخلی و
حاکمیتی

توضیحات
عدم انسجام درونی ،فردمحوری و فقدان رویۀ دموکراتیک درونی،
فقدان درک مشترک و تئوری مشخص ،گرایشهای قدرتطلبانۀ
رهبران و فعاالن مدنی ،نیمبندی و ضعف تاریخی و نهادی جامعۀ
مدنی ،نظریهمحور بودن و غفلت از اقدامات عملی و بسیجی
ضدفساد یا عدم ارادۀ جدی برای مبارزه ،عدم اولویتدهی به
شفافیتسازی
محدودیتهای سیاسی وکنترلی حکومت و عدم استقالل مالی،
فقدان تعریف دقیق حوزۀ عمومی و خصوصی در ایران
تمام عوامل یادشده در کنار یکدیگر در انفعال جامعۀ مدنی نقش
داشتهاند و هیچیک از عوامل داخلی و حاکمیتی را بهتنهایی
نمیتوان زمینهساز بیتفاوتی جامعۀ مدنی به مسئله فساد دانست
فقدان ابتکارات و راهحلهای عملی برای مبارزه با فساد ،اتحاد
نداشتن نهادهای مدنی گوناگون با یکدیگر ،کمکاری نخبگان و
چهرههای تأثیرگذار ،تمرکز بر فعالیت سیاسی بهجای فعالیت
اجتماعی و آموزشی
مشکالت مربوط به صدور مجوز برای فعالیت ،ناامن بودن فضای
گزارشدهی علیه مفسدان و سایر عوامل ذکرشده در قالب
مشکالت و فشارهای ساختاری
تمام عوامل ذکرشده در کنار یکدیگر در انفعال جامعۀ مدنی نقش
داشتهاند و هیچیک از عوامل داخلی و حاکمیتی را بهتنهایی
نمیتوان زمینهساز بیتفاوتی جامعۀ مدنی به مسئلۀ فساد دانست

از پاسخ مصاحبهشون گان اینگونه برداش میشود ره رمتار از ن مای از آناانش بار ایان نرار
بودهان ره ام ۀ م نیش بهه چی ی اشت اقی به او

با تمررز بر اادست زی ن ایدش اما با ش
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از ن م دیگری از مصاحبهشون گان بر این نرر بودهان ره ام ۀ م نیش خواهان مبایزه باا اااد
ود مشکالت دی نیای مانر قا ان ا مااع نرار دیک مشاترک عا م

اس ش اما بهدو ل

استقالا ماوی مح دی های حکومتیش نتوانااته اسا اقا ام ا ی همه انباهای یا دی
انجام ده  .دیاینب نش نقش مح دی های ساختایی س اسی

یاستای اادست زی شیا

اقتصادی یا حارم تی یا بهمرات مهمتر از راستیهای مو ود دی ام ۀ م نی عا م انااجام
کریش ع م اتحاد دی نیش ع م دیک مشترک دیبایۀ اادست زیش بهشمای آ یدهان .
 .6-4شفافیت و صداقت جامعۀ مدنی در ارتباط با مسئلۀ شفافیت اقتصادی

یکی از م ایهای ت نررر ه تمایزدهر ۀ ام ه م نی از ام اۀ س اسایش بحاث صا اق ش
شیا

دی ام ۀ م نی به تبع آنش ت ها عملایش باهد ی از مری ا

نهادیرهسازی شیا

راا محاویی بارای

لوگ ری از ااد اس  .دی اقعش ام ۀ م نی بهدو ل ناشایاف باودن

ع م ص اق ش اعتماد عمومی به نهادهای م نی یا از دس مایدها

شاهر ن انش آنهاا یا دی

زمرۀ ام ۀ شبهم نی س اسی ق یتبر اد قرای میدهر .
جدول شماره ( .)4ارزیابی صداقت و شفافیت در عملکرد جامعۀ مدنی ایران

مصاحبهشوندگان

تعداد

صداقت

دیدگاه استادان و
دانشجویان نخبۀ
تحصیالت تکمیلی
دانشگاهی

 18نفر

عدم
شفافیت و
صداقت

 2نفر

صداقت و
شفافیت

 16نفر

عدم
صداقت و
شفافیت

فقدان فرهنگ شفافیت در تاریخ ایران ،ازهمگسیختگی نظری ،عدم
درخواست مردم و دولت از این نهادها برای شفافسازی عملکردشان

صداقت و
شفافیت

شفافیت وجود دارد ،چون حاکمیت در مورد تأمین مالی این تشکلها
بهویژه از خارج کشور حساس است؛ وجود شفافیت بهدلیل نیاز به
عبور از فیلترهای قضایی؛ صداقت در عمل مدنی بهدلیل اجباری
نبودن ذات این اعمال

دیدگاه فعاالن مدنی
 4نفر

توضیحات
سیاستزده ،عدم شأنیت و تعهد مدنی ،وابستگی به قدرت و
حاکمیت ،درگیرشدگی برخی در فعالیتهای فسادآمیز اقتصادی،
فقدان قانون ملزمکنندۀ شفافیت ،کمتوجهی به خواستههای واقعی
مردم ،در برخی موارد ،منابع درآمد غیرقانونی ،تمرکز بر قدرتیابی
بهجای فعالیت اجتماعی
شفاف است؛ چون اصالً تراکنش مالی قابل توجهی در این نهادها
وجود ندارد؛ صداقت دارد ،چون بهدلیل هزینۀ باالی عمل مدنی
هنوز پایبند به این فعالیت است.

ارثری قاطع ام ۀ آمایی مویدمصاحبه دی این پژ هشش بر شیاف نباودنش س اسا زدگایش
ع م ص اق

ته

ی دی ام ۀ م نی دی ایران برای شیا

اقتصادی با ی داینا  .نت جاۀ

چر ن ض تیش بیاعتمادی عمومی به نهادها یا شکاف اعتمادی با ن شاهر ن ان نهادهاا یاا
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ام ۀ م نی اس  .دی نبود اعتماد یا گاتردگی شکافش نمیتوان به مطاوبهگری
پشت بانی ا کای عمومیش ایجاد ربش یا ررش م ی برای شیا

ی عمومیش

اادسات زی اقتصاادی

ام ای بود .مصاحبهشون گان بر این نرر بودهان ره ب شاتر نهادهاا ررشاگران ما نیش دچاای
س اس زدگی ش هان

از ایزشهای م نی اصله گر ته بهسوی ق یت بر ادی گاهی حتای

به دیگ رش گی دی ااد یان خوایی سوق یا تهان

دیعملش نتوانااتهانا رهراگ ی تاایی

ررش م ی ض ااد یا خلق نهادیره ررر .
اما مصاحبهشون گان بر این نرر بودهان ره تمام نهادهای ما نیش ناصاادق ناشایاف یاا
س اس زده ن اتر  .دیاینب نش از ررشگران نهادهای م نیای همچاون اتحادیاههاای صارییش
انجمنهای دانشجوییش ارن یسانهایش سازمانهای مردمبر ادش  ...بهمثابه ررشگرانی شایاف
مت ه دی ی شرگری پ شبرد ع او خواهی اادست زی ضار یت تبا یل آن باه مطاوباۀ
عمومی برای اعماا شای به حکوم برای نهادیرهسازی شیا

لوگ ری از ااد اقتصاادی

تلقی برداش ش ه اس ؛ برابراینش حااب این ررشگران نهادهاای ما نی اقاع دی ام اۀ
م نی یا از تشکلهای حزبی

راحی

ا رردهان .

 .6-5ارزیابی تأثیر همراهی جامعه و شهروندان بر عملکرد جامعۀ مدنی

یکی از مهمترین عوامل تأر رگاای بر مو ق
ع او خواهیش

اادست زیش مائلۀ ایتباط د سویه همراهی کریانگرشای عملای

شهر ن ان یا ب نۀ ا تماعی
تالش

نهادها

ام ۀ م نی دی پ شبرد دمورراسیش

ام ه با نهادهای م نی اس  .طب ا این همراهیش تاب ی از

ی ام ۀ م نی برای آگااه ساازی شاهر ن انش تحاوا نگرشایش ام اهپاایری

س اسیش تو ه ا ی باه خواساتههای برحاق ماردمش  ...اسا  .دی نباود ایان همراهای
ا تماعیش ام ۀ م نیش ض

ینجوی

اق ق یت تأر رگاایی ب ن پشتوانۀ عمومی

خواه بود.
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جدول شماره ( .)5ارزیابی تأثیر جامعه و شهروندان بر عملکرد جامعۀ مدنی

تعداد

مصاحبهشوندگان

 6نفر

دیدگاه استادان و
دانشجویان نخبۀ
تحصیالت تکمیلی
دانشگاهی

 14نفر

عدم همراهی
و آگاهی
جامعه

 5نفر

همراهی و
آگاهی جامعه

دیدگاه فعاالن مدنی
 15نفر

برپایۀ دادههای

همراهی
جامعه
همراهی و
آگاهی جامعه

عدم همراهی
و آگاهی
جامعه

توضیحات
قشر متوسط آگاه و همراه است؛ جامعه بهدلیل دلزدگی و
گستردگی فساد آمادۀ یک حرکت اعتراضی است.
عدم همراهی جامعه و بدنۀ اجتماعی با نهادهای مدنی؛ محدود
ماندن همراهی به عدۀ کمی از تحصیلکردگان رده باالی جامعه؛
بی اعتمادی عمومی جامعه به نهادهای مدنی و حزبی؛ روحیۀ
انتظار برای یک منجی؛ عدم ایجاد انگیزش در مردم توسط
نهادهای مدنی؛ عدم آگاهیرسانی واقعی به مردم؛ عدم عضوگیری
منظم ،عدم آموزش مدنی به تودهها؛ عدم ارتباط مستمر نهادی با
تودههای مردم؛ سردرگمی جامعۀ مدنی؛ سطح پایین فرهنگ
مدنی در اعضای عادی جامعه؛ عدم مقبولیت عملکردی نهادهای
مدنی در شهروندان؛ عدم تالش جدی نهادهای مدنی برای
جنبش و اقدام جمعی ضدفسادی؛ هزینۀ باالی سیاسی همراهی
در فعالیتهای ضدفساد برای تودههای مردم
آگاهی قشر متوسط و جوان؛ تأثیر زیاد فضای مجازی بر
همراهسازی مردم؛ شکلگیری حرکتهای اعتراضی با
کوچکترین جرقۀ ممکن
اعتماد به جامعۀ مدنی؛ باال بودن هزینۀ فعالیت مدنی؛ اعتقاد به
بینتیجه بودن فعالیت ضدفسادی در ایران؛ نبودن فرصت کافی
بهدلیل مشغلۀ معیشتی زیاد؛ فقدان روند شهروندسازی مناسب؛
پیاده نشدن کامل اصول دموکراتیزاسیون؛ نبود حس ملیگرایی در
بین قشر جوان بهاندازه کافی

ا شمایه ( )5میتوان به این معبر ی یس ره یکی از دریل ایرکه ام ۀ

م نیش دستا ید چشمگ ری دی عرصۀ شیا

اقتصادی ن اشته اس ش ع م همراهی تاودههاا

ب نۀ ا تماعی با ام ۀ م نی اس ره مهمتارین دریال آن عبایتانا از :عا م تو اه ام اۀ
م نی به آموزش عمومی شهر ن ساازیش قا یت بر اادین آنهاا هزیراۀ بااری همراهای دی
اادست زی.
نتیجهگیری
ااد اقتصادی گونههای دیگر اادش مهمترین چاوش دمورراسیهاا غ ردمورراسایهاا
بهشمای میآیر

شیا

اقتصادیش یکی از مهمترین شاخصها برای ت ا ن ساالم

قانونمر ی حکوم ها نرام های س اسی اس  .تحقق یا ع م تحقق شیا

اقتصادی

پ شگ ری از اادش ن ازمر ی یکرد س اتمی چر علتی با ساطو خارد (ا اراد)ش م اانی
(گر هها نهادهای م نی)ش رالن (حکومتی) اس  .برپایۀ ی یکرد س ااتمیش یکای از
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مهمترین ررشگران دی عرصۀ قانونمر یش شیا
نهادهای م نیش

ش پ شاگ ری از ااادش ام اۀ ما نیش

ارن م نی هاتر  .تحل ل ایزیابی اقعب رانۀ عملکرد نقش ام ۀ

م نی دی پ شگ ری از اادش بهعروان مهمترین نهاد دی هبان نرایتیش ماتلزم بریسی نقش
آن با ی یکرد س اتمی با تو ه به م زان قوت ض

مو ود دی خود آنهاش رص ها

مح دی های حارم تیاحکومتی همراهی یا ع م همراهی ام ه اس  .از این مررار
دی این مقاوهش یابطۀ ام ه م نی ااد اقتصادی با نررخاواهی تخصصای از نخبگاان
ارن دانشگاهی م نی بریسی ش .
دیمجموعش یا ته برایر رلی این پژ هشش حاری از راینامۀ نپایر تری ام ۀ م نی
دی پ شگ ری از ااد شیا

اقتصادی بود .این راینامۀ نپایر تریش ازی ساوش پ اما

دستا ید موانع مح دی های حکومتی ق ان رص سازیهای مثرر قانونیش عملیش
تشویقی مطلوب برای اییای نقش بهتر ام ۀ م نیش از مله ی شرگریش به ِ یژه خلاق

آ ریرش ربش ا تماعی با همراهی ا کای عمومی ماردم بارا ی نهادیراه راردن شایا
اقتصادی بود .دی سطح م انیش این راینامهش ناشی از ض
خود ام ۀ م نیش اعم از ع م تالش

ی برای آموزش نرریش ب رشیش کاری عملای

مردم؛ ا ووی دی ۀ سوم قائل ش ن برای رایررد شیا
برای تب یل شیا

ها راساتیهاای مو اود دی
اقتصادی؛ عا م تاالش ا ی
ربش ا تماعی مثرر

اقتصادی به ی مطاوبۀ عمومی آ ریرش ی

ماتمر برای ع او خواهی پ شگ ری از ااد اقتصادی باود .سارانجام ایرکاه دی ساطح
ً
گاتردهترش ع م همراهی ا کای عمومی ام ه با ام ۀ ما نیش بار ایان رایناماۀ ناابتا
مرد دش تأر رگاای بوده اس ره این ع م همراهایش هام ناشای از بایاعتماادی تاودههاا
شهر ن ان به ص اق

ام ۀ م نی دریل راستیهای طر ش ه دی ایتباط با حکوم

ام ۀ م نی بوده اس .
دی پایانش ابت ا

ا مربوط به پ شرهادهای استادان دانشاجویان تحصا الت تکم لای

دیبایۀ بایاتههای رزم برای شکلگ ری عملکرد راینامهای پاایر تری بارای ام اۀ ما نی دی
یاستای پ شگ ری از ااد اقتصادی ایجاد ام ۀ شیافش طر

سپ

معبر ی میشود.
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جدول شماره ( .)6پیشنهادهای مطرحشده برای اثرگذارتر شدن جامعۀ مدنی در ایجاد شفافیت اقتصادی

مصاحبهشوندگان

پیشنهادها
حاکمیتی

استادان و
دانشجویان نخبۀ
تحصیالت
تکمیلی
دانشگاهی

نهادهای
مدنی

حاکمیتی

دیدگاه فعاالن
مدنی و حزبی
نهادهای
مدنی

توضیحات
چندبلوکه شدن قدرت ،ایجاد ارادۀ مبارزه با فساد در میان نخبگان سیاسی ،تقویت
دستگاه نظارتی با کمک نهادهای مدنی ،درخواست انتشار شفاف اطالعات تمام
نهادهای کشور ،اصالح کردن و روزآمد کردن و نظارتپذیرسازی کل نظام سیاسی
کشور ،تمرکز بر تقویت احزاب سیاسی کشور ،حذف نگرش دیگردشمنی در حاکمیت
تمرکز بر آگاهیبخشی از طریق شبکههای اجتماعی ،تالش برای تغییر دیدگاه مردم
از طریق آموزش ،تمرکز بر توسعۀ سیاسی بهعنوان الزمۀ مبارزه با فساد ،تمرکز بر
آموزش همۀ مردم جامعه بهعنوان اساسیترین حرکت الزم ،تالش برای نهادینه
کردن فرهنگ عمومی پاسخ گویی ،افزایش حمایت قانونی از افشاکنندگان و
جلوگیری از خطر حکومتی شدن فسادستیزی ،آموزش شهروندی با استفاده از
ارزشهای مدنی و دینی ،همکاری با نهادهای بینالمللی مبارزه با فساد
تالش و اعمال فشار برای قبوالندن گردش آزاد نخبگان در قدرت ،اعمال فشار به
حاکمیت و دستگاه قضایی برای باال بردن هزینۀ عمل فسادی با اختصاص مجازات
سنگین برای فاسدان و قانون حمایت از افشاکنندگان ،ایجاد یک نهاد مشخص با
مدیریت افراد دانشگاهی برای نظارت بر تمام قوا بهویژه قوه قضائیه
ایجاد یک دستگاه نظارتی واحد بهجای نهادهای پرشمار و حرکت به سوی
خصوصیسازی ،حذف نگرش دیگردشمنی در جامعه و سیاست ایران و استفاده از
نشریهها برای آگاهیبخشی و روشنگری ،ایجاد دپارتمانهای تخصصی مبارزه با
فساد در دانشگاهها و تالش برای ایجاد اجماع ملی در میان نخبگان سیاسی منصف
از هردو جناح کشور ،ایجاد یک شبکۀ فکری دانشگاهی برای مبارزه با فساد ،تالش
برای ایجاد روحیۀ ملی در راستای مبارزه با فساد و تبدیل آن به یک مطالبۀ ملی با
همراهسازی افکار عمومی و آفرینش بسیج و جنبش فراگیر ضدفسادی

دیمجموعش مهمترین پ شرهادهای این پژ هش برای نهادیره رردن شیا
از ااد اقتصادی با محویی

ام ۀ م نی با ی یکرد س اتمی عبایتان از:

او ) آموزشش ی شرگری رهرگسازی توس
آمااوزش

اقتصادی پ شگ ری

ام ۀ م نی با موویههاایی همچاون)1 :

ام ااهپایرسااازی برپایااۀ ایزشهااای ماا نی همچااون عاا او ش مشااایر ش

مائوو پایریش پاسخگوییش اادناپایریش شیا

ش قانونمر یش  ...به نو وانان

طریق ع وپاایریش لااهها هماایشهااش بر شاویها نشاریههاش

وانان از

اای اطالعااتی دی

شبکههای ا تماعی ایرترنتی؛  )2شهر ن ساازی قاانونگاراش ما نیش شایافش آگااه باه حقاوق
شهر ن ی با محویی نو وانان
برخ ایرترنتی دی

وانان از طریق برگزایی نشا ها رایگاههاای تخصصای

ای زیکی؛  )3تالش برای علمی راردن آماوزش شاهر ن ی از طریاق

اصرای بر گرجان ن این برنامه ه ف دی رتابهای دیسایش تمرراز انجمانهاای دانشاگاهی
م ایس بر برگزایی د یههای آموزشی با محویی حقاوق شاهر ن یش مباانی مباایزه باا اااد
اقتصادیش قانون اساسی اصوا شیا
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ام ۀ م نی هانی؛  )4تالش برای آشرا رردن اصراف گوناگون با حقوق صریی خود به سا لۀ
انجمنهای صریی؛  )5ایجاد ی

ربش ا تماعی راگ ر قانونگراش شایا

بهعروان بارترین ه ف آموزش عمومی توس
ب) استیاده از ظر

ام ۀ م نی؛

های ایتباطیات املیش هوی سازیش با جی

طریق )1 :تشک ل شویای هماهرگی

اوش اادسات ز
اای مجاازی از

ای مجازی دی ب ن ارن گر ههای م نی ره اها اف

مشابهی داینا تاا ازایانطریاقش رصا مراسابی بارای نشار نررهااش هویا ساازی ما نی
ع او خواهی ض اادی سرانجامش هماهراگساازی برناماههاا اقا امات بارای تشاک ل
پ شبرد ربش یا ررش م ی شیا

خواه راهم شود .دیاینیاستاش میتوان از نرریۀ پل زنای

چایچوب نرری گا من اسرو استیاده ررد .این د

ام هشراس بر این نررن ره برای مو ق ا

هر ربش ا تماعی از مله اادست زی ع او خواهی سه شرط رزم اس ره عبایتان از:
«پلزنی چایچوب»ش دی این رایر ش چایچوبهایی ره بهوحاظ ای ئووو ی ش سازگای مشاابه

بهوحاظ سااختایی بیایتبااط هااتر ش باه هام پ ونا میخوینا (ا پ1ش  .)238 :2009ایان

پ ون زنی ب ن ارن ربش ماردم یخ میدها  .اارن رابش سا ی میرررا ش برداشا
با یها ایزشهای ا راد اع ای باوقوه یا با تیا رهای سازمان ربش پ ون بزنرا ؛ براابراینش
ررش م ی هرگامی یخ میده راه پ امهاای ساازمان رابش باا مخاطباان همانرا شاود.
«تقو ی چاایچوب»ش راه برمبراای تقویا ایزشای عق ا تیش انطبااق رایباا آن بارای
ی ی ادهای مشابه بهرای میی د (ا پش « .)238 :2009با

تغ ر تحوا دی چاایچوب»ش

اگر چایچوب ررونی دی ی یا چر موید انطباق ن اش ش با رمی تغ ر میتوان آن یا حیظ ررد.
 )2استیاده از ظر ا

اای مجاازی بهگوناهای ما یری شا ه ما ن بارای آشکایساازی

اادهای اقتصادی؛  )3با ا کای عماومی عل اه ما دساازی سانااوی

اای مجاازی

بهعروان یکی از اصلیترین ابزایهای مبایزه با ااد؛
ج) اقاا ام ام ااۀ ماا نی بااه نهادسااازی باارای شااکلگ ری اناااجام دی نسااازمانی
بر نسازمانی بهمرروی ایجاد رهرگ شیا

اق امات ض اادی با مثویههایی همچاون)1 :

ایجاد «شویایعاوی ام ۀ م نی» برای برقرایی ایتباطات ا قی ت ااملی با ن هماۀ نهادهاا
ررشگران م نیش ت ری

هماهرگسازی ظای ش اق اماتش یس ن به ا ماع نرریش ت ریا
1. Opp
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یاهبردهاش ...؛  )2تشاک ل برقارایی یا شابکۀ کاری دانشاگاهی بارای تب ا ن آماوزش
مص اقهای ااد ا ووی های مبایزه با ااد بهمرروی هماهرگ رردن تحررات ض ااد؛ )3
تمررز بار دیخواسا ایجااد یا نهااد احا دی یاساتای مطاوباۀ شایا

؛  )3تاالش بارای

پوس ان ازی بازت ری مراسبات تشک التی بهمرروی رایآم سازی دی نی نهادهای م نی باا
اوگو گر تن از نهادهای م نی هانی؛  )4تالش برای دست ابی به اساتقالا اقتصاادی باا مراابع
دیآم ی ماتقل به یژه دی م ان مطبوعات بهمرروی راهش اباتگی به د وا

حارم ا ؛ )5

گاترش د اتر نهادی سازمانی نهادهای م نی ع وگ ری دی سراسر رشوی برای همراهسازی
ل پشت بانی تودههاش شهر ن انش ا کای عماومی باا ا وویا شایا

قاانونخاواهی

ایجاد ربش ررش م ی دیاینیاستا؛
د) پ شرهادها دی سطح حکومتی )1 :ا زایش خوشب رایش سا ۀصا یش ام ا باه ام اۀ
م نی رص سازی قانونیش ماویش س اسی برای گاترش نهادهای م نی با ا وو ی شیا
اقتصادی اق ام ماتقل برگزایی نشا ها برای مطاوبهگاری قاعا همرا ش ی شارگریش طار
اعتراضهای م نی ض اادی اعتراضهای دیگر .دیاینیاستاش اشایه به نرریاۀ «حکمرانای
خوب» می اس ره به پو یشها یا رایر های تصم مگ ریش چگونگی اعماا قا یت ت امال
دو

شهر ن ان (ا راد گر هها) اشایه داید .بهطوی بر ادینش حکمرانایش باه اعمااا قا یتش

ت امل پاسخگو یی مربوط میشود با این پرسشهای مهم سر رای داید ره چگونه تصام مها
اتخاذ میشون ؟ تصم مگ رن گانش چه رای یا راانی هاتر ؟ ت امل د و

شاهر ن ان بایا

چگونه باش ؟ دی این نرریهش یابطۀ ت املی با ام ۀ م نیش نه بهعراوان مازاحمش بلکاه باهعراوان
مکمل همراه حکوم دی زم رههای گونااگونش از ملاه برقارایی شایا

اقتصاادی دینرار

گر ته میشود (پالمپتر1ش  .)3 :1999گیترای اسا راه بارای تحقاق حکمرانای خاوب ناهترها
نقشآ ریری د و ش بلکاه ت امال حکوما ش ام اۀ ما نیش بخاش خصوصایش شاهر ن ان
ضر یی اس ؛  )2دی هانی دیهمتر ه بهسرع دیحاا هانیشا ن باهسار مایباریم راه

مرزهای س اسیش اقتصادیش رهرگی رشاویها باا سارع چشامگ ری دیحااا یناگ بااختن
اس ؛ ازاینی ش رزم اس ره خود حکوم ش س اس ها عملکردهاای خاود دساتگاههاای
نرایتی یا دی م رض آس شراسی نخبگان حکومتی

ام ۀ م نی قرای ده تاا ازایانطریاقش
1. Plumptre
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ً
چاوشهای روچ یا نابتا بزیگش گاتردهتر نشون  .ضر یت داید ره حکوم ش زمانشراسایش
اقعب ریش انتقادپایری علمی مرطقی دی س اس گااییها یا با
باش تا ازاینطریقش پ وسته مشر ع
شیا

ی ب شتری دینرر داشاته

س اسی خود یا برمبراای حکمرانای خاوبش قانونمرا یش

ش رایآم یش بازسازی ترم م رر .

 )3ضر یت استقالا ب شتر نرام ا رایی بوی ررات ا رشاوی از ریانهاای س اسای حاارم
بهمرروی پ گ ری

ی مبایزه با میاس اقتصادی یان

ی حکمرانی بهتر دی ایرانش تقو ی ایادۀ
س اسی ب ن تب

با شیا

ویی ا راد سود و :یکی از ملز ماات

ی برای مبایزه با اادش صرفنرر از ریانهای

ب شتر اس ؛  )4راهش تص یگری د و دی اقتصاد یا

امر ضر یی اس ش وی برای تحقق آن میبایا به ا رای گامبهگاام آن باا شایا

ب شاتر از

طریق مزای ۀ عمومی باتن مرا ا یان های اطالعاتی برای ا راد گر ههای سود و نرایت
پ وسته بر نحوۀ عملکرد آنش ب شتر تو ه شود؛  )5حکوم برای مبایزۀ

یتر با ااد بایااتی

دی ررای ساز رایهای نرایتی د وتای یاا یسامیش باه سااز رایهای نراایتی ام اۀ ما نی ن از
ب شازپ ش تو ه داشته باش ؛  )6ام ۀ م نی ررشگران ما نی ن از مایبایاا

اقاعب رایش

مرطقش ضر یتهای توس ۀ رشویش ت ه م نیش مائوو پایری یاش صرفنرر از نوع ریاان
راحیش دینرار داشاته باشار  .متأسایانه اااهمانگونه راه دی طاوا

س اسی مرا ع گر هی

پژ هش توض ح داده ش اا بخش قابلتو هی از بازیگران م نی به شاخصهای یادش ه دی ح
انترای تو ه ن اشتهان

ایادههاای م طاوف باه قا یت مراا ع رااحی گر های بار مراا ع

عمومیش صرفنرر از مرا ع راحیش برتری داشته اس ؛ بهگونهای ره میاسا اقتصاادی گار ه
مقابل یا پرینگتر ررده دیمقابلش اادهای اقتصادی خود گر ه یا ریاان س اسای خاود یا
پرهان یا رمینگ رردهان

.
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