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زهرا نوروزي

ساختن پايههاي خانهاي كه مأوايي امن
ب��راي صاحبانش فراهم كن��د ،با همكاري
صاحبخان��ه به ثمر مينش��يند .بن��ا كردن
پايههاي پيشرفت كشورها نيز بيشباهت به
س��اختن خانه نيست؛ خانهاي كه ساكنانش
بايد براي درست ساختناش پيشقدم شوند.
بيتوجهي به سستي بنا اگر در سرنوشت پدر
و مادر خانواده مؤثر نباشد بيشك بر زندگي
فرزن��دان تأثير خواهد گ��ذارد .اين اهمال و
سهلانگاري به برخي سياستهاي اقتصادي
و اجتماعي دولتها نيس��ت .وضعيت يارانه
نق��دي در جامعه م��ا مثال مناس��بي براي
تشبيه اين وضعيت است.
پولي كه اگرچه متعلق به مردم است ،اما
پرداخت نقدي آن زمينه فقر زيرساختهاي
اجتماع��ي را فراه��م ميكن��د .اين ش��يوه
پرداخت در سالهاي اخير آثار سوء خود را
به مرور بر توسعه و پيشرفت زير ساختهاي
اجتماعي گذارد .پرداخت گستردهاي كه به
اقشار كم درآمد و پر درآمد به گونه يكسان
تعلق گرفت ،نان اندكي به سفرههاي مردم
آورد و س��يالبي روان را ب��ر بني��ان اقتصاد
خان��ه ملي جاري ک��رد .راه گري��ز ازاجراي
سياس��تهاي مقطع��ي اينچنين��ي چندان
دشوار نيست.
ايمان داش��تن به نقش ش��هروندان در
توس��عه ملي و هم��كاري دول��ت و ملت با
يكديگر يكي از راههايي اس��ت كه مس��ير
نقش��ه ثب��ات و رف��اه را براي مردم روش��ن
ميكند ،نقشهاي آگاهانه كه پايههاي خانه
امن را به اس��تواري بن��ا ميكند .همكاري و
شفافسازي رابطه دولت و ملت ،اصلي مهم
در زيرس��اختهای توس��عه كشورهاس��ت.
اصلي كه ب��راي نهادينه ش��دن بايد داليل
ب��اور پذي��ر نش��دن آن را آسيبشناس��ي
كرد ،آسيبشناس��ياي ك��ه ميگويد حس
همكاريهاي جمعي در سياس��تهاي ملي
چگونه بايد تقويت شود.
توس�عه عموم�ي در س�ايه اعتم�اد
متقابل
بن مايههاي فرهنگي يك جامعه را ميتوان
آغاز نوش��تار توس��عه تش��بيه كرد .نقطهاي
كه س��رخط باورك��ردن ضروريات توس��عه
همه جانبه اس��ت .سياستهاي اقتصادي و
اجتماعي در ميان مردم��ي كه مصالح ملي
را درساختار پيشرفت ميشناسند ،بدرستي

ارزيابي ميشود؛ ارزيابي و قضاوتي كه بار به
ثمر نشاندن آن فقط به عهده مردم نيست و
دولت نيز در نهادينه كردن آن نقش بسزايي
دارد .ش��ناخت وظايف و ماهيت دولت گام
اول براي ارزيابيهاي صحيح سياستهاست.
دولت در گذشتههاي دور تنها وظيفه داشت
كاالها و خدم��ات ارزان و نيمه رايگان را در
اختيار مردم بگذارد ،اما در جهان امروز و در
كشورهاي پيش��رفته سيماي دولت مطلوب
تغيير كرده اس��ت .دولت مطل��وب و موفق
حاال دولتي اس��ت كه با تنظيم سياستهاي
صحي��ح با بهرهگيري از مش��اركت عمومي
مردم ،بخ��ش خصوصي را ب��ه صحنه اداره
كشور بكشاند.
آنچ��ه در اين ميان مش��اركت عمومي را
محقق ميس��ازد« ،اعتم��اد متقابل دولت و
ملت» اس��ت .ديوار اعتمادي كه اگر محكم
نباش��د واقعيتهاي اجتماع��ي و اقتصادي
را تغيي��ر ميدهد .با وجود اي��ن اصل مهم،
ايرانيها با احس��اس ناامن��ي در برابر آينده
دست وپنجه نرم ميكنند؛ احساس نا امني
تاريخي كه ترس��يم تصوير آينده را برايمان
غير قابل پيشبيني كرده است.
دكتر حس�ين ايماني ،رئيس مؤسسه
تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران ،احساس
ناامن��ي و مقطعي فكر ك��ردن ايرانيها را به
عملك��رد برخ��ي دولتها در ط��ول تاريخ
معاصر ارتباط داده و ميگويد« :ناقص جلو
بردن سياس��تها و عملي نكردن وعدههايي
كه برخي دولتهاي گذشته به مردم دادهاند
يكي از داليل اين بياعتمادي اس��ت .اگر به
س��طح اجتماع س��ربزنيم ،ميبينیم كه اين
نبود تعام��ل و اعتم��اد ،در ضربالمثلها و
ادبي��ات عامه خود را نش��ان داده اس��ت ،به
عن��وان مثال گفتن اين جمل��ه كه دولتها
كمت��ر دس��ت دهنده دارند ،نش��ان دهنده
پيش��ينه منفي ارتباطي بين دولتها و ملت
است .پيشينهاي فرهنگي كه نشان ميدهد
حس اعتماد بين دولت و ملت در گذش��ته
در برخ��ي دولتها دچار آس��يبهاي جدي
شده است».
چگونه بن�اي اعتماد دول�ت و مردم
مستحكم ميشود؟
اعتم��اد در كالم واژه س��ادهاي ب��ه نظر
ميآيد ،اما اين واژه به ظاهر ساده ،بارمعنايي
گستردهاي دارد .دليل تكيه بر اعتماد عمومي
اين اس��ت كه اعتماد سنگ محك سنجش
مش��اركت عمومي است؛ س��نگ محكي كه
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سقف رفاه بر ستون
اعتماد و مشارکت عمومی
تمايالت رفتاري آدمه��ا را براي همكاري و
تعامل،اعتماد متقاب��ل و پرهيز از رفتارهاي
خودخواهانه و خصمانه ميسنجد .به همين
س��بب است كه بسياري از كشورهاي جهان
بسياري از بحرانهاي اقتصادي و سياسي را
با تكيه بر اعتمادس��ازي عمومي پشت سر
گذاشتهاند.
درواقع ميت��وان گفت ،اعتم��اد يكي از
مؤلفههاي اصلي سرمايه اجتماعي در ميان
مردم است ،سرمايهاي كه ارتباطات مردمي
را مس��تحكم ميكند تا اهداف مش��ترك و
كالن مل��ي به تحقق در آيند .اين س��رمايه
اجتماعي در همه جا يكسان نيست و بنا به
مقتضياتي همچ��ون مليت و تاريخ و هويت
از جامعهاي به جامعه ديگر متفاوت اس��ت.
س��رمايهاي كه حد پاس��خگويي دولتها به
ملتها را مش��خص ميكند و مردم و دولت
را با يكديگر پيوند ميدهد .دكتر حس��ين

ايماني به نقش سرمايه اجتماعي در پيشرفت
كشور اشاره ميكند ومي گويد« :راه تحكيم
اعتماد عمومي و افزايش سرمايه اجتماعي،
ميزان مش��اركت م��ردم در سياس��تهاي
اجرايي است.
مش��اركت دادن م��ردم بدان معناس��ت
ك��ه ابع��اد اجتماعي و سياس��ي و اقتصادي
سياستگذاريهاي كالن براي مردم باز شود.
سرمايه اجتماعي فقط با نظر دادن و دخيل
كردن كارشناس��ان در تدوين سياستهاي
كالن بارور نميش��ود ،بلك��ه حضور آگاهانه
م��ردم در تدوين و اجراي سياس��تها گام
ديگري اس��ت كه سرمايه اجتماعي را رشد
داده و آن را به ش��كل قابل توجهي افزايش
ميده��د .تكيه مالي دولت بر س��رمايههاي
طبيع��ي همچ��ون نفت و پرداخ��ت نقدي
دول��ت به مردم س��يكل معيوبي اس��ت كه
راه تعامل دولت و ملت را بس��ته و همچنان

مردم را وابسته دولت ميكند .در اين شرايط
اس��ت كه مشاركت مردم در امر توسعه ملي
به امر تزئيني تبديل ميشود و سياستهاي
ضد توس��عه و غيركارشناسانه بدون دخالت
مردم به اجرا گذاشته ميشود ».كارشناسان
توس��عه بر اين باورند كه مشاركت اجتماعي
تنه��ا يك مس��أله ذهن��ي نيس��ت .تدوين
برنامههاي كوتاه مدت و بلند مدت در ميان
سياس��تهاي كالن راه ديگ��ري اس��ت كه
اعتماد مردم و دولت را بنا ميكند.
زمان��ي ك��ه دولته��ا برنامهه��ا و
سياستهايي را مبني بر مصالح ملي تدوين
ميكنند ،بايد نش��انههاي مثبت خود را در
ميان مردم آشكار كنند .مهدي اختياري،
كارش��ناس ارشد توس��عه ،براي تبيين اين
ارتباط دوس��ويه به مثال هدفمندي يارانهها
اشاره كرده و ميگويد« :راه مشاركت مردم
و گسترش س��رمايه اجتماعي اين است كه
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دولتها ضمن تدوين سياستهاي كالن به
برنامههاي كوتاه م��دت و ميان مدت توجه
بيشتري داشته باش��ند .به عنوان مثال اگر
دولت مدعي آن اس��ت كه توزيع يارانههاي
نقدي به صورت مس��اوي بين اقشار جامعه
به صالح توس��عه ملي نيس��ت بايد با برنامه
كوت��اه م��دت ،از افزايش قيمته��ا و تورم
جلوگيري كند و برنامههاي توس��عهاي بلند
مدت را دچار تالطم نكند».
عقالني�ت حس جمع�ي را ارجحيت
ميبخشد
منفعتطلب��ي و داش��تن امكان��ات و
برخورداري از مواهب هرگز امر نكوهيدهاي
نيس��ت .داش��تن رفاه م��ادي و برخورداري
از س��رمايه مادي از حق��وق ملتها در همه
جهان اس��ت .حقوقي ك��ه ملتها ميتوانند
ب��ا مش��اركت در سياس��تهاي دولت آن را
بهتر طل��ب كنند .درك عقالن��ي از فضاي
پيراموني جامع��ه به وج��ود ميآيد .دركي
كه حس جمعي را به حس فردي ارجحيت
ميدهد ،حقوقي كه با مش��اركت اجتماعي
و تعامل دولت و ملت به عمل مينش��ينند.
دكت�ر محم�د امي�ن قانع�يراد ،رئيس
انجمن جامعهشناس��ي ايران ،به زمينههاي
اين آگاه��ي از حقوق خ��ود و نحوه مطالبه
كردن آنها اش��اره كرده و ميگويد« :اينكه
مردم از دولت خواستههايي همچون افزايش
رفاه يا بهبود معيش��ت خود را انتظار داشته
باش��ند خواسته بحق و قانوني است ،اما اين
خواس��ته قانون��ي بايد آگاهان��ه و مبتني بر
منافع عمومي باشد.
ب��ه عنوان مثال اگر م��ن از دولت انتظار
دارم كه زير بناهاي عمراني كش��ور را بهبود
بخش��د يا مؤلفههاي بهداشت و آموزش را
ارتق��ا دهد باي��د سياس��تهاي تحقق اين
خواس��ته را به درستي بشناس��م .به عنوان
مث��ال در زمين��ه هدفمن��دي يارانهها بايد
فهمي��د كه مق��دار اندك پولي ك��ه ماهانه
به حساب اش��خاص واريز ش��ود ،راه بهبود
مشكالت ريشهاي كش��ور نيست؛ پرداختي
ك��ه در برابر حق��وق واقعي م��ردم اهميت
چنداني ندارد و حتي به صورت غير مستقيم
به عزت نفس آنان لطمه وارد ميكند .توزيع
اين پول س��رگردان اگر به صورت برابر ادامه
پيدا كند توس��عه عمومي را سد خواهد كرد
و حتي پاس��خگو بودن دولت دربرابر ضعف
بنيانها را كمرن��گ ميكند .اگر عقالنيت و
حس جمع��ي در ميان مردم تقويت ش��ود،

17

محمدامی�ن
دکت�ر
قانعیراد :اينكه مردم از
دول�ت خواس�تههايي همچ�ون
افزايش رفاه يا بهبود معيش�ت
خ�ود را انتظ�ار داش�ته باش�ند
خواسته بحق و قانوني است ،اما
اين خواسته قانوني بايد آگاهانه
و مبتني بر منافع عمومي باش�د.
اگر عقالني�ت و حس جمعي در
مي�ان م�ردم تقوي�ت ش�ود،
سياستهاي اينچنيني نميتواند
تحقق يابد و مسير خواستههاي
اصلي را به بيراهه ميكشاند

سياس��تهاي اينچنين��ي نميتواند تحقق
يابد و مسير خواستههاي اصلي را به بيراهه
ميكشاند».
رابطه محك�م دولت و مردم ،تضمين
رشد اقتصادي است
كارشناس��ان اقتصادي ب��ر اين باورند كه
بين رش��د اقتصادي و اعتماد عمومي رابطه
مستقيم وجود دارد .در جامعهاي كه سطوح
س��رمايه اجتماع��ي متعال��ي اس��ت ،رابطه
دولت و ملت آش��كارا مكمل يكديگر اس��ت
و همديگر را ترمي��م ميكنند .دولت زمينه
تحقق خواستههاي توس��عه محور را فراهم
ميكند و م��ردم نيز از دول��ت گزارشهاي
دقيق و كارآمد ميخواهند .نقطه مقابل اين
جريان در جوامعي اس��ت كه فضاي تعاملي
ملت و دولت روشن و شفاف نيست.
اين ش��رايط زمين��ه مداخل��ه گروههاي
پنه��ان را در سياس��تهاي كالن فراه��م
ميكن��د ،مداخلههايي كه زمين��ه نزاعها و
س��نگاندازيهاي پنهان و آش��كاررا فراهم
ك��رده و بدن��ه فك��ري دولتها را فرس��وده
ميكن��د ،سياس��تهايي كه عواق��ب آن به
ص��ورت مس��تقيم ب��ه زندگي خ��ود مردم
گره ميخورد اگر از س��وي مردم بدرس��تي
ارزياب��ي نش��ود ،آثار س��وء خ��ود را نصيب
زندگ��ي مردم خواهد ك��رد .اگر جامعه را به
فرزندان و دولتها را به پدري دلسوز و فهيم
تش��بيه كنيم ،فهم و ارزيابي سياس��تهاي
اقتصادي و اجتماعي چندان دش��وار نيست.
سياس��تهايي كه با هم��كاري همه اعضاي
خانواده تدوين ميش��ود و به جاي ساختن
سقف ابتدا پايههاي خانه را محكم ميكند.

