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یکی از مفروضات مهم در ادبیات سیاستگذاری ،این است که موفقیت
هر سیاستی به بستر و زمینهای که در آن طرح میشود بستگی دارد.
شفافیت طی سالهای گذشــته به عنوان یک سیاست ،با اهداف
متعددی نظیر افزایش کارآمدی ،نظارتپذیری ،اعتماد اجتماعی
و ...طرح گردیده است .بســتر موجود برای تحقق این سیاست از
این قرار است:
به لحاظ تاریخی کشــور ما به دالیل مختلف دچار فرهنگ ابهام و
پردهپوشــی بوده اســت و این ویژگی جزو تهنشستهای دیرپای
فرهنگ ایرانی محسوب میشود .از سوی دیگر،ایران برای سیاست
شــفافیت مشــارکت مردم و نخبگان با چالشهایی روبهرو است.
همچنین به طور کلــی تمایل مردم در جهــان و از جمله ایران به
گزارش فســاد چندان مطلوب نیست .بر اســاس نتایج تحقیقات
سازمان جهانی شفافیت در سال  ،2013بسیاری از مردم از مفاسد
اقتصادی اطراف خود مطلع هســتند اما در گزارش آن به مراجع
رســمی به دالیلی نظیر عدم اثبات موضــوع ،بیفایده بودن ،عدم
حمایت از گزارشگران و ...امتناع میکنند .گزارشگری عمومی الزمه
مبارزه با فساد است و نبود آن یک چالش برای شفافیت و مبارزه با
فساد محسوب میشود.
در مقطع کنونی نیز کشور ما با بازگشت تحریمهای ظالمانه روبهرو
است .در شرایط تحریم امکان اقدامات فسادانگیز و مجرمانه بیشتر
است .مطالعات بینالمللی نشان میدهد تحری م باعث ایجاد فساد
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

سازمانیافته میشود و با تضعیف حاکمیت قانون زمینه را برای
تحرکات فسادآمیز بیشــتر میکند .با این وصف ،مقوله حرکت
به سمت شــفافیت ب ه عنوان یک راهبرد ضدفســاد که میتواند
موجب افزایش اعتماد و امید اجتماعی شود ،بیشازپیش مورد نیاز
است .بر اساس گزارش سال  2017سازمان بینالمللی شفافیت
با عنوان «People and Corruption: Citizens Voices From Around
 ، »The Worldپیوند میان مبارزه با فساد و اعتماد سیاسی ،پیوندی
ناگسستنی است و طبق نظرسنجی این موسسه در مناطق مختلف
جهان 60 ،درصد از مردم از عملکرد دولت خود در مبارزه با فساد
ناراضی بوده و عملکرد دولت را در این حوزه ضعیف ارزیابی کردهاند.
در چنین بستری با حضور محمد شریعتمداری در مسند وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،راهبرد شــفافیت بهعنوان چارچوب
سیاستگذاری و اقدام و عمل در این وزارتخانه اعالم شد و مبنای
حرکت قرار گرفت .در همین مدت کوتاه رویکردها و اقدامات مهمی
در چارچوب راهبرد شفافیت انجام شد که انتشار اسامی بیش از
هزار و  ۴۰۰نفر از اعضای هیاتمدیر ه شرکتهای تابعه یکی از این
اقدامات مهم بود و مورد تایید رییسجمهوری نیز قرار گرفت .چنین
اقداماتی به همراه تکرار مکرر شفافیت و تاکید بر تمامی بخشهای
زیرمجموعه وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی منجر به افزایش
توجهات به این وزارتخانه در ارتباط با موضوع شفافیت و افزایش
مطالبه شفافیت توسط گروههای مختلف مردم در دیدار با وزیر شد.

