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گر نماینده پاسخگو، شهروند پرسش 

ــهروند  ــخگو، ش ــده پاس نماین
پرســش گــر

وب ســایت مرســی میتــر، پــس از آغــاز ریاســت جمهــوری محمد مرســی، رئیس جمهــور مخلوع 
ــی در  ــای مرس ــی آق ــای انتخابات ــده ه ــه و وع ــایت برنام ــن وب س ــرد. در ای ک کار  ــه  ــاز ب ــر آغ مص
کوشــیدند نشــان  گرفــت. طراحــان ایــن پــروژه  ۱۰۰ روز آغــاز مســئولیت اش، مــورد بررســی قــرار 
کــه تــا چــه حــد آقــای مرســی بــه وعــده هــای خــود پــای بنــد بــوده و یــا اینکــه حداقــل در  دهنــد 
کــه  کوشــیده اســت. نمونــه ایرانــی چنیــن وب ســایتی، روحانــی ســنج اســت  راه تحقــق انهــا 
کنــد.  وعــده هــای رئیــس جمهــور روحانــی را در طــول دوره هــای انتخاباتــی اش بررســی مــی 
کــه برنامــه هــای حکومــت وحــدت ملــی  کاری، “از تعهــد تــا عمــل” اســت  نســخه افغــان چنیــن 
کنــد و پیشــرفت  )اشــرف غنــی و عبدالــه عبدالــه( را بــا وعــده هــای انتخاباتــی اش مقایســه مــی 
ــه  ــط جامع ــه توس ک ــتند  ــی هس ــت های ــه فعالی ــا البت ــد. اینه ــی ده ــرار م ــنجش ق ــورد س ــرا م آن

مدنــی، بــرای پاســخگوکردن مســئوالن و در ســطح رئیــس جمهــور ایجــاد شــده انــد.
گیلیبرنــد، برنامــه جلســات رســمی اش را در وب  کریســتن  در آمریــکا، ســناتور ایالــت نیویــورک، 
ــرک،  گاوت ــام  ــه ن ــری ب ــایت دیگ ــن وب س ــد و همچنی کن ــی  ــر م ــود منتش ــه خ ــق ب ــایت متعل س
کنگــره را از لحــاظ ســابقه رای دادن در موضوعــات مختلــف  کــدام از نماینــدگان  وضعیــت هــر 
کنــد تــا نشــان دهــد هــر نماینــده تــا چــه حــد بــر اســاس عقایــد لیبــرال یــا محافظــه  بررســی مــی 

کار رای مــی دهــد.
ــردن و پاســخگو شــدن نماینــده هــا  ک ــه هایــی از روش هــای پاســخگو  ــاال نمون مثــال هــای ب
کــه بــا دو شــاخص شــفافیت و قابــل دســترس بــودن تعریــف مــی شــوند. “شــفافیت”  هســتند 
کردیــد تــا چــه حــد  کــه انتخــاب  کــه فــردی را  یعنــی شــما بــه عنــوان یــک رای دهنــده بدانیــد 
کــه نماینــده  بــه وعــده هــای خــودش پــای بنــد اســت و “قابــل دســترس بــودن” بدیــن معنــی 
یــا نماینــدگان شــما بــه ایــن نتیجــه برســند بــرای آنکــه بتواننــد در انتخابــات آتــی دوبــاره رای 
گــوش دهنــد و بــرای  شــما را بدســت آورد، بایــد بــرای شــما وقــت بگــذارد، دغدغــه هــای تــان را 
گیلیبرنــد در توضیــح ارائــه برنامــه هــای خــود بــه صــورت آن الیــن  حــل آنهــا بکوشــند. ســناتور 
ــاز  ــرای یــک دولــت صــادق و ب ــد: »مــن اعتقــاد دارم مســئولیت پذیــری و شــفافیت ب گوی مــی 



6

شفافیت و قابل دسترس بودن معیار سنجش پاسخگو بودن

گر نماینده پاسخگو، شهروند پرسش 

کنگــره، برنامــه هــای روزانــه ام را  ضــروری اســت، بــه همیــن دلیــل مــن بــه عنــوان اولیــن عضــو 
کنــم.« در وب ســایت خــودم منتشــر مــی 

افزایــش شــفافیت توســط مســئوالن انتخاباتــی و پیگیــری عملکــرد آنــان از ســوی جامعــه 
مدنــی و شــهروندان عــادی، البتــه محصــول اســتفاده وســیع تــر از رســانه هــای دیجیتــال 
ــه بیــان بهتــر رســانه هــای دیجیتــال، امــکان  از قبیــل شــبکه هــای اجتماعــی هــم هســت. ب
ــد و ایــن امــر در  ــرده ان ک ــر  ــان را آســان ت ــه آن ــا مســئوالن و رســاندن پیــام مخاطــب ب ارتبــاط ب
ایــران هــم قابــل مشــاهده اســت. زمانــی در آغــاز فعالیــت دولــت یازدهــم، وزیــر امــور خارجــه 
گــزارش هایــی از عملکــرد خــود را از طریــق صفحــه فیــس بــوک اش  محمدجــواد ظریــف، 
کــرد. برخــی از مســئوالن از جملــه رهبــر، رئیــس جمهــور، نماینــدگان مجلــس  منتشــر مــی 
ــاره ای  ــد و در پ ــی دارن ــای اجتماع ــبکه ه ــی در ش ــه های ــم صفح ــی ه ــئوالن دولت ــایر مس و س
کننــد. ایــن امــر بــه خصــوص در قســمت  اوقــات نوشــته هــا و ســخنان خــود را منتشــر مــی 
کامنــت هــا، مــی توانــد محــل بحــث و منازعــه طرفــداران و مخالفــان آن شــخص شــود. بــه 
کــه در زیــر مطالــب رئیــس جمهــور روحانــی، در شــبکه هــای  عنــوان مثــال بســیار پیــش آمــده 
ــی ایشــان از جملــه  گرام، شــهروندان عــادی وعــده هــای انتخابات اجتماعــی از جملــه اینســتا
کشــور  کروبــی را بــه ایشــان یــادآوری  و یــا از وضعیــت اقتصــادی  رفــع حصــر از آقایــان موســوی و 
کننــد. انتشــار ایــن مطالــب در عیــن حــال در برخــی اوقــات بــا پاســخ رو بــه رو مــی  گالیــه مــی 
کــه خــود راهــی بــرای  شــود و یــا اینکــه توســط رســانه هــای مرجــع بازتــاب داده مــی شــود 
شــفافیت بیشــتر اســت. بــه عنــوان مثــال در اولیــن ســفر آقــای روحانــی بــه نیویــورک، از حضــور 
گروهــی از ایرانیــان در جلســه شــام بــا رئیــس جمهــور توســط برخــی مســئولین نمایندگــی ایــران 
کشــاندند و عــده  در نیویــورک جلوگیــری شــد. آنهــا ایــن موضــوع را بــه شــبکه هــای اجتماعــی 

ــه ایشــان هــم پاســخ داد.   ک گذاشــتند  کامنــت  ــای نوشــته هــای آقــای ظریــف  ای هــم در پ
کــردن آنــان توســط جامعــه مدنــی  بــا تمــام اینهــا امــا پیگیــری عملکــرد مســئوالن و پاســخگو 
گــروه هــای مرجعــی در  ایــران، چنــدان طبقــه بنــدی شــده و بــا برنامــه نیســت. بــه عبــارت بهتــر 
کــه بتواننــد بســته به موضــوع، مســئوالن را به پاســخگویی  جامعــه مدنــی ایــران وجــود ندارنــد 
گســترده نیســت )دیــده بــان  گــر هــم وجــود دارنــد دامنــه نفــوذ آنــان چنــدان  کننــد و یــا ا وادار 

شــفافیت و عدالــت یکــی از آنهاســت(.
کمپیــن هایــی بــا محوریــت مســائل  کشــورهای دیگــر تشــکیل  یکــی از روش هــای معمــول در 
گرایــش سیاســی یــا ایدئولوژیــک افــراد اســت. البتــه ایــن  یــا موضوعــات مشــخص و بســته بــه 
کمپیــن هــا بایــد معتبــر و از منابــع خــوب بهــره منــد باشــند. بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه مــو-
کــه اعتبــار خــود را از ســال هــا فعالیــت به نفع اندیشــه های لیبرال بدســت آورده  کــرد  آن اشــاره 
اســت. آنهــا یــک لیســت ای میــل از شــهروندان عــادی دارنــد و بســته بــه موضــوع   از طریــق 
ای میــل یــا ســایر روش هــای دیجیتــال  از طرفــداران خــود مــی خواهنــد تــا بــه نماینــدگان 
کنگــره یــا مســئوالن محلــی تلفــن بزننــد یــا بــه دفاتــر آنهــا ای میــل بفرســتند تــا از تصویــب یــک 
کننــد. اهمیــت  ح دیگــر تــالش  کننــد یــا بــرای موفقیــت یــک الیحــه یــا طــر ح جلوگیــری  طــر
کــه شــما بــه عنــوان یــک رای دهنــده در یــک  چنیــن درخواســتی البتــه بیشــتر در ایــن اســت 
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کنیــد، چــون در ایــن صــورت  حــوزه انتخاباتــی مشــخص از نماینــده همــان حــوزه درخواســت 
کن  گــر شــما بــه عنــوان یــک شــهروند ســا گــذاری را خواهیــد داشــت. ا بیشــترین امــکان تاثیــر 
تهــران بــا دفتــر نماینــده بندرعبــاس تمــاس بگیرنــد تــا بــرای رفــع چالــه و چولــه هــای خیابــان 
کمتــری خواهیــد داشــت، نســبت بــه  کنــد، تاثیــر بســیاری  ــا شــهرداری بندرعبــاس مکاتبــه  ب

کنــد. ح مــی  کن اســت و چنیــن درخواســتی را مطــر کــه در بندرعبــاس ســا کســی 
ــکا و در دوران  ــی را در آمری ــن نقش ــان چنی ــور، ایرانی کش ج از  ــار ــت در خ ــک فعالی ــوان ی ــه عن ب
انجــام داده بودنــد.  آمریــکا  کنگــره  بــا نماینــدگان  ارتبــاط  از طریــق  کــرات هســته ای،  مذا
هرچنــد ایــن عمــل بــه خصــوص، احتمــاال تاثیــر چندانــی در نتیجــه نهایــی نداشــته اســت، امــا 

بــه هــر حــال تمرینــی بــود بــرای فعالیــت هــای آینــده.
کــه خواســته هــای  نکتــه نهایــی در ارتبــاط بــا نماینــدگان و اعضــای شــوراها، ایــن اســت 
گیــری باشــد تــا بتوانــد بیشــترین تاثیــر ممکــن را بــر یــک  شــهروندان بایــد دقیــق و قابــل انــدازه 
گــردد و خیــر  ح  ــا داده هــا و اطالعــات قابــل دفــاع مطــر ــد ب نماینــده بگــذارد. خواســته هــا بای
عمومــی را در بــر بگیــرد. بــه عنــوان مثــال دولــت در دوره هــای زمانــی نزدیــک بــه عیــد ممکــن 
ــازار منجــر بــه افزایــش سرســام آور قیمــت  کمبــود میــوه موجــود در ب ــا  کنــد ت اســت میــوه وارد 
کمپیــن تشــکیل شــود تــا از نماینــدگان خودمــان  گــر در مــاه هــای قبــل از عیــد یــک  آن نشــود. ا
کشــاورزان  و یــا یــک  کننــد تــا محصــول  کــره  در مجلــس یــا شــوراها و … بخواهیــم بــا دولــت مذا
محصــول مشــخص  را دولــت بــه قیمــت تضمینــی و زودتــر از موعــد بخــرد و آنهــا را در انبارهــا 
ــازار اســتفاده  ــه ب ــرای تزریــق ب ــی از ایــن میــوه ب ــه جــای میــوه واردات ــگاه دارد و شــب عیــد ب ن
گذشــته و  ــا  کنــد. مــی توانیــم مقایســه ای ب کار یــک هــدف معیــن را پیگیــری مــی  کنــد، ایــن 
کــه ایــن درخواســت قابــل دفــاع باشــد و البتــه  امــکان ســنجی انجــام آن هــم داشــته باشــیم 

خیــر عمومــی را هــم شــامل خواهــد شــد.
کننــدگان” اســت و  کــردن “انتخــاب شــوندگان”، نیازمنــد پرسشــگر بــودن “انتخــاب  پاســخگو 
کــه شــبکه هــای اجتماعــی و رســانه هــای ارتباطــی موبایلــی   تحقــق آن بــه خصــوص در عصــری 
کــرده اســت، امــکان پذیرتــر  از قبیــل تلگــرام  انتقــال پیــام و ارتبــاط دو طرفــه را بســیار راحــت تــر 
گذشــته هــم خواهــد بــود. ایــن پرســش و پاســخ البتــه حتمــا و صرفــا سیاســی هــم نیســت.  از 
کــه پاســخ هــای بومــی  در بســیاری مــوارد و بــه خصــوص در شــوراها، مطالبــات محلــی اســت 

را مــی طلبــد.
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ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطالعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــالق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


