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باال نشینی شفافیت!

شفافیت ابزاری است در کنار سایر ابزارها که باید با سنگ 
اقتصاد مقاومتی محک زده شود

حمید ایزدبخش
پژوهشگر هسته سالمت مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟

1. مقدمه
در این یادداشت کوتاه ابتدا به مسئله شناسی، به عنوان 
کرده و نسبت و تمایز  گام مهمی در حّلِ مسئله اشاره 
کمی به  آن را با سایر مراحل اشــاره می کنیم. سپس 
مفهوم  شفافیت پرداخته و موقعیت فعلی آن را به 
همراه نقد این وضعیت ترسیم می کنیم؛ در این مسیر 
جایگاه واقعی شفافیت روشن تر خواهد شد. در بررسی 
شفافیت، به نسبت آن با اقتصاد مقاومتی خواهیم 
ی  پرداخت و مثالی واقعی از فضای سیاست گذار
گر بخواهم  حسن ختام این یادداشت خواهد بود. ا
کنم،  پیام اصلی این مقاله را به صورت خالصه بیان 
بدین صورت خواهد بود: شفافیت نباید به مسائل کشور 
تحمیل شود؛ بلکه باید تطابق مسئله با شفافیت را 
سنجید. این در صورتی محقق خواهد شد که شفافیت 
که برای آن تعریف شده پایین آمده  از جایگاه واالیی 

کنار سایر ابزارها بنشیند. و در 

2. مسئله چیست؟
مسئله را به فاصله میان وضع مطلوب )ایـــده آل( و 
ی از مسائل  موجود تعریف می کنند. ماهیت بسیار
ذهنی بــوده و برساختی  از واقعیت هستند. اینکه 
ایده آل و آرمان مدنظر ما چه باشد در اینکه امروز را 
کنیم بسیار اثرگذار است. این  چگونه ببینیم و تحلیل 
که واقعیتی وجود ندارد بلکه بدان  بدان معنا نیست 
که موقعیت را  ک ماست  که این ما و ادرا معناست 
مسئله می پندارد. شرایطی را که یک فرد، گروه یا جامعه 
ناپسند و ناخوشایند می بینند، جامعه دیگر پسندیده و 
ایده آل می دانند. اینکه ما چه شرایطی را ایده آل تصور 
می کنیم و بر اساس آن شرایط امروز خود را خوشایند 
یا مسئله دار تصویر می کنیم، بسیار متکی بر ارزش ها 

و هنجارهای فردی و جمعی ما است.
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طی کــردن فرآیند ساختاردهی مسئله 
شامل بررسی موقعیت مسئله، ساخت 
فرامسئله، تعریف مسئله جوهری و تدقیق 

مسئله رسمی است. به عنوان مثال شرایط امروز 
کشور را که در التهابات مالی 

شدیدی قرار دارد در نظر بگیرید، آیا باور شما این است 
که همه این شرایط را مسئله دار می دانند؟ این طور 
نیست. برخی این شرایط را بسیار مساعد و خوشایند 
برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود می بینند، برخی 
زالوصفتانه به جان مردم افتاده اند و دیگرانی به دنبال 
کردن ایدئولوژی های پوسیده سیاسی خود به  قالب 
که سال ها مغضوبشان بوده اند. افکار مردمی هستند 

3. اشتباه مهلک
اندیشمندان تحلیل خط مشی مرحله  ساختاردهِی 
مسئله را مهم ترین مرحله از فرآیند حل مسئله می دانند. 
گر مسئله به اشتباه شناخته و فرموله شود، در واقع کل  ا
فرآیند به خطا خواهد رفت. فهم خوب مسئله و درک 
یگران را از خطای راهبردی  همه جانبه  آن، می تواند باز
کید این  انتخاب مسئله اشتباه به دور نگاه دارد. تأ
کلی از این خطا  که با رعایت اصول  گام بر آن است 
کردن فرآیند ساختاردهی مسئله  جلوگیری شود. طی 
شامل بررسی موقعیت مسئله، ساخت فرامسئله، 
تعریف مسئله جوهری و تدقیق مسئله رسمی است؛ 
همچنین رعایت نکاتی مثل پرهیز از پرش به پاسخ 

کلی مورد نظر است. از جمله اصول 
کثرًا ما پیش از آنکه مسئله  پرش به پاسخ چیست؟ ا
گرفته ایم! این  کنیم، تصمیم خود را  را شناخته و درک 
آفت و معضل بسیاری از پژوهشگران و تحلیل گراِن 
سیاست پژوه است. بسیاری از پژوهشگران با توجه به 
یکردها و ابزارهای محدودی آشنایی دارند  اینکه با رو
و بالطبع در موارد محدودی خبرگی دارند، هنگامی که 
بــا مسئله ای مــواجــه می شوند، پیش از آنکه بــه آن 

کنند به نسبت  مسئله فکر 
داشته های خود با آن مسئله 
که چگونه می توانند میان آن  دو ارتباط  می اندیشند؛ 
که تنها به ابزارهای  کنند. به طور مثال شخصی  برقرار 
کّمی پژوهش مسلط است، هنگامی که با پژوهشی 
کیفی مواجه شود،  هرچند با مقتضیات روش شناسی 
کّمی ارجاع می دهد و در  آن را به ابزارها و تکنیک های 

واقع خود را بر مسئله تحمیل می کند.

4. راه مسئله از پاسخ جداست!
پس ازآنکه به خوبی با لحاظ تمامی نکات، مسئله را 
که به سراغ اجرا  شناختیم آیا وقت آن رسیده است 
یافت مسئله  یم؟ پاسخ منفی اســت. در و عمل برو
که به حل مسئله  کثر نیمی از مسیر و راهی است  حدا
ختم می شود؛ حل مسئله خود مسیری جدا می طلبد. با 
ذکر مثال شاید این نکته روشن تر شود. فرض کنیم یک 
پژوهش مسئله شناسی مهم ترین مسئله سیاست گذاری 
کشور را حضور مسئوالن دو تابعیتی در رأس برخی امور 
کند. برخی به محض اینکه به  کشور اعالم  اجرایی 
گرفته و عزم  این مسئله برخورد  کنند، تصمیم خود را 
کرده و اولین  خود را برای برخورد با این مسئله جزم 
که  که به ذهنشان می رسد و یا راهکاری را  راهکاری را 
از پیش به آن آشنایی )پرش به پاسخ( و یا دسترسی 
دارند انتخاب و اجرا می کنند. حال آنکه بسیاری از 
یج و اصالح مرحله به مرحله با  این مسائل نیازمند تدر
کارها در این مورد  برنامه ریزی دقیق است. راحت ترین 
چیست؟ استفاده از ابزار رسانه. به همین خاطر هر از 
که فالن تعداد از مسئولین یا  گاهی می شنویم  چند 
فرزندان آن ها دو تابعیتی هستند. ممکن است با مطرح 
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کردن آن در رسانه ها از بار مسئولیت خود بکاهیم اما 
کرده ایم؟ آیا مسئله را حل 

برای نشان دادن اینکه راه مسئله از راه پاسخ جداست، 
بیان چند نکته دیگر ضروری به نظر می رسد؛ اول آنکه 
هر منطقه و بستری الزامات و اقتضائات خاص خود 
را دارد. در این راستا هر پاسخی برای پختگی و آماده 
شدن در اجرا، نیازمند محک خوردن ها در بافت مورد 
نظر )به همراه بررسی گذشته و تجارب سیاستی موجود( 
و همچنین بررسی آورده ها و نتایج آن در بسترهای دیگر 
است؛ به عبارت دیگر مطالعات تطبیقی. از جمله 
الزامات دیگر این مسیر برخی مطالعات آینده پژوهانه 
است. پس ازآنکه پاسخ پیشنهادی ابتدائًا با مسئله 
مورد نظر انطباق داشت، ارزش های جامعه هدف را 
خدشه دار نمی کرد )به تعبیر اسالمی آن با حق منطبق 
ــود(، در بافت هــدف خــود محک خــورد )بــه همراه  ب
انجام مطالعات تطبیقی(، مطالعات آینده پژوهانه 
اواًل پیامدهای بلندمدت و مستمر )در صورت داشتن 
پیامدهای بلندمدت( پیشنهاد را بر بافت هدف و در 
ثانی درخور و مناسب بودن پاسخ را با توجه به شرایط 
گام از دستاوردهای  آتی قلمرو مورد نظر)که البته در این 
گام های پیش نیز بهره برده خواهد شد( بررسی می کنند. 
الزم به ذکر است دقت در انجام این مراحل، بستگی 
که از ذکر آن  به سطوح مختلف اهمیت مسئله دارد 

در اینجا خودداری می کنیم.
ممکن است عده ای در طوالنی بودن این مسیر اشکال 
کرده و به بهانه زمان بر بودن آن، از آن شانه خالی کنند. 
پاسخ آن است که گذشتگانی که مشکالت امروز کشور 
به سوء تدبیر آن ها برمی گردد نیز تصور را داشتند. در 
کلمه حل  گر قرار است مشکل به معنای واقعی  ثانی ا
شود بایستی این مسیر طی شود در غیر این صورت 
بر بار مسئله افزوده خواهد شد. ثالثًا این بدان معنا 
که برای شرایط موقت هیچ نسخه ای وجود  نیست 

ندارد و رابعًا قرار نیست برای تمامی مسائل این مسیر 
کامل طی شود. بسیاری از اوقات افرادی  به صورت 
که در یک حوزه-مسئله خبره می شوند، با زحمات و 
کرده اند و  گسترده خود این مسیرها را طی  مطالعات 
کردن سریع تر این مسیر  می توان از خبرگی آن ها در طی 
که واقعًا این مسیر را در  کرد؛ اما به شرطی  استفاده 
که  کرده باشند و ثانیًا همان طور  گذشته به درستی طی 
اشاره شد چگونه طی کردن این مسیر به سطح اهمیت 

مسئله هم بستگی خواهد داشت.

5. تحلیل شرایط ایران
هر بومی شرایط خاص خود را دارد و سازوکارهای اصالح 
و تغییر خاص خود را می طلبد. ما نیازمند تئوری پردازان 
کجا و چگونه  اصــالح هستیم تا بدانیم راه تغییر از 
ی های  است. ما در جناح مخالفان و معاندان تئور
گام به گام تجربه  که البته  یم  قوی و منحصربه فردی دار
گاهی برای  شده و محک  خورده و پیشرفت می کنند. 
گاهی نفوذ،  گاه دیپلماسی،  تغییر در ایران از جنگ، 
گاه تعامل سازنده، گاهی ترکیب چندگانه  گاه تهدید، 
از آن ها و... بهره می برند. همه این ها بر پشتوانه های 
نظری و شرایط عملی خود تکیه دارند که به دنبال تغییر 
گرفته  رفتار ایران هستند. آن ها از تجارب خود درس 
که  و هر روز طرح ها و الگوهایی را عملیاتی می کنند 
گذشته را تکرار نکنند و ماحصل بهتری  اشتباهات 

عایدشان شود.
یم؟ به نظر  ی اصالح برخوردار آیا ما در ایــران از تئور
می رسد برخی جناح های سیاسی به این نکته توجه 
کرده اند اما باز به نظر می رسد جناح بندی شدن و دنبال 
کردن اغراض سیاسی، اصل ایده و فکر را زیر سؤال برده 
است؛ هرچند به خوبی از آن بهره می برند. عده ای از 
افراد دلسوز نیز دائمًا راهکارهای متفاوتی ارائه می دهند. 
کره  گرفتن دولت، روزی به دنبال مذا یک روز به دنبال 
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برخی با عدِم شفافیِت شفافیت موافق ترند 
چون آنگاه می توانند آن را به هر مسئله ای 
تحمیل کرده و هر روز آن را به رنگی دربیاورند. و چانه زنی و روزی به دنبال 

امر دیگرند؛ اما آیا واقعًا ما 
به درستی برای اصالح مسائل و مشکالت خود قدم 
گر این گونه است چرا هنگامی که ما 30  یم. ا برمی دار
ســال اســت از تحریم رنــج می بریم، در حــوزه تحریم 
بیمه نشده ایم؟ چرا وقتی ما تجربه تحریم های شدید 
کشور ما از تحریم ها  یم همچنان  سال 91-92 را دار
که ما اصاًل عمقی  رنج می برد؟ شاید علت آن است 
و درست به مسائلمان نمی اندیشیم و حرکت نکردن 
کردن تجربه ها  صحیح در این مسیر ما را به تجربه 

وا داشته است.

6. شفافیت به چه معناست؟
بــرای آنکه مفاهیم باال را بتوانیم به صورت دقیق با 
مــوردی واقعی تطبیق دهیم، به راهکار همه جایی! 
گوش می رسد(  شفافیت )که امــروز از زبــان همه به 
کنیم،  که بایستی به آن توجه  یم. اولین نکته ای  بپرداز

تعریف شفافیت است.
معنای شفافیت چیست؟ در ادبیات روزمره معانی 
کار برده می شود. تا ندانیم  مختلفی از شفافیت به 
شفافیت به چه معناست، امکان استفاده از آن را 
نداریم. البته برخی با عدِم شفافیِت شفافیت موافق ترند 
کرده  چون آنگاه می توانند آن را به هر مسئله ای تحمیل 
یگر  و هر روز آن را به رنگی دربیاورند؛ در این میان باز
مشترک همه مسائل کسی خواهد بود که توانسته است 
شفافیت را به هر رنگ و شکلی دربیاورد. آنگاه هر کجا 
گفته شود، آن )هــا( نیز حضور  که از شفافیت سخن 
که در جدول 1 مشاهده  خواهند داشت. همان طور 
می کنید با اتخاذ معانی مختلف از شفافیت، از روشن 

کاسته اند. شدن آن 

7. مسئله یا 
مسئله سازی شفافیت

اگر بخواهیم از تشتت مفهومی 
کنیم، همچنان این  در معنای شفافیت چشم پوشی 
که آیا عدم شفافیت مسئله است؟  سؤال باقی است 
که پیش تر هم اشاره شد، عدم شفافیت  همان طور 
مسئله نیست، در واقع شفافیت ایده آل و وضع مطلوبی 
که عده ای در ادبیات جهانی و بین الملل در  است 
نسخه هایشان برای جهان سوم پیچیده اند و سپس 
نمایندگانشان در جهان سوم و دیگرانی آن را در این 
کردند! و امروز ما به جای آنکه آن را  گفتمان  کشورها 
یکرد و پرداخت خاص به مسئله بدانیم، آن  یک رو
یم. حال آنکه شفافیت مسئله ما  را مسئله می پندار
نیست، در بهترین حالت رویکردی خاص به مسائل ما 
است که بایستی بررسی شود که آیا می تواند پاسخگوی 

نیازهای ما باشد یا خیر.

8. گفتمان سازی شفافیت
رهبری در بیان اقتصاد مقاومتی به صورت ضمنی دو 
نکته اصلی را طرح کرده اند، اول اینکه حوزه اولویت دار 
یکردی؟ مقاوم سازی.  ایران اقتصاد است؛ اما با چه رو
بنابراین رهبری هم حوزه فعالیت و عملیات را مشخص 
کرده اند و هم نحوه برخورد و اصالح آن را. در این شرایط 
یکردی جایگزین، در واقع به حاشیه  کردن رو مطرح 
گر کالن مسئله ما اقتصاد و  بردن مقاوم سازی است. ا
رویکرد اتخاذی اصالح آن مقاوم سازی است بایستی از 
همه ابزارها از جمله شفافیت در جهت اصلی بهره برده 
که تمام ابزارها  شود اما ذیل مقاوم سازی. به این معنا 
با مفهوم مقاوم سازی محک زده شود و درصورتی که با 

آن سازگار بودند، از آنها بهره برده شود.
که  که ما امروز با آن مواجهیم، آن است  اما شرایطی 
یکردهای  گذاشته شــده و رو کنار  ی بــه  مــقــاوم ســاز

183

دوفصلنامه
فرهنگ، سیاست، اقتصاد

اع
تم

اج
 و 

ت
اس

سی
شه

دی
و ان

گ 
هن

فر
ی

ران
 ای

ی
اال

ز ک
ت ا

مای
ح

ت
یری

مد
 و 

اد
ص

اقت
اع

تم
اج

 و 
ت

اس
سی

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

جدول 1 - تعاریف مختلف از شفافیت
شــفــافــیــت 

نقدتشریحچیست؟

1
شــفــافــیــت 
ــه  ــ ــاب ــ ــث ــ ــه م ــ ب

گری افشا

گری معادل می گیرند.  برخی شفافیت را با افشا
به نظر می رسد این معنا، معنای غالب در میان 
اصــحــاب جــرایــد و عموم مــردم و حتی برخی 
پژوهشگران است. این دسته از شفافیت به مثابه 
اهرم فشار بهره می برند و هر کجا که احساس فساد 
کنند، از  کنند و یا بخواهند احساس فساد را القا 
آن استفاده می کنند؛ به طور مثال انتشار فیش های 

حقوقی از دسته این امور است.

کار می رود؟ شفافیت ایجاد می کنیم  شفافیت برای چه به 
که فساد کم شود؟ عدالت ارتقاء یابد؟ اما وقتی شفافیت 
به کاربرده می شود در واقع پایه خود را سست می کند. هر 
گیرد، از  ی )به این معنا( صورت  چه بیشتر شفاف ساز
کسی دیگر  کاسته می شود و این یعنی  سرمایه اعتماد 
حتی به اطــالعــات و داده هـــای منتشره اعتماد نــدارد. 
کسی حتی  کل سیستم پایین بیاید، دیگر  وقتی اعتماد 
گر  کرد. حتی ا به شفافیت اعالمی هم اعتماد نخواهد 
همه سیستم شفاف و خالی از فساد شود، چون اعتماد 
کسی به اطالعات اعتماد نخواهد  تخریب شده است، 
کرد. با افزایش بی اعتمادی و تزریق روح غلبه فساد در 
کشور نخواهیم دید و  یج فساد در  کشور، نتیجه ای جز ترو

این یعنی دور باطل شفافیت!

2
شــفــافــیــت 
ــه  ــ ــاب ــ ــث ــ ــه م ــ ب

سامانه

که اخیرًا از شفافیت بیشتر به  معنای دیگری 
گوش می رسد، سامانه است. برخی شفافیت 
ی، تحلیل و  را به معنای سامانه های جمع آور
کردن  که به ساختارمند  ارائه اطالعات می دانند 
کردن اطالعات برای مراجع مورد نظر  و روشن 
می پردازد و با لحاظ سطح محرمانگی اطالعاتی 

را منتشر می کند.

اولین نکته در این معنا آن است که چرا واژه شفافیت برای 
این سامانه ها جعل می شد. سال ها این سامانه ها در دنیا 
مطرح بوده است و علوم مختلف از جمله مدیریت به 
طرح روش های توسعه آن پرداخته شده است. طرح این 
سامانه ها تحت شفافیت جز غالب کردن روح شفافیت به 
گری و همچنین دادن دامنه قدرت به کسانی  معنای افشا
که صاحب این گفتمان هستند، چه عایدی خواهد داشت؟ 
کنم، وقتی سازمان های دولتی  گر روشن تر بخواهم مطرح  ا
برای حل مسائل تصمیم گیری خود به جای اینکه به دنبال 
راه اندازی سامانه باشند، آن را با سامانه های شفاف سازی 
گرفته خواهند  کار  کسانی استخدام و به  کنند،  خطاب 
که صاحب  کسانی به حساب خواهد آمد  یکرد  شد و رو
یکرد،  یکرد می باشند و با توجه به پیشینه این رو این رو

اعتماد به صاحبان آن محل تأمل است.

جایگزینی مثل شفافیت در جای آن نشسته اند. سؤال 
یکرد مقاوم سازی نبود؟! آن است مگر رو

واقع آن است که یکی از ابزارهای دشمن، گفتمان سازی 
بدیل است. این گفتمان سازی بدیل برای اولویت هایی 
که ما داریم و بایستی به آن بپردازیم رقیب ایجاد می کنند 
و تصمیم گیران ما را در هنگام تصمیم با تشتت و 
سردرگمی روبرو می کند. یکی از بازی های دشمن بازی 
گفتمان سازی برای ترجیح دادن  یکردها است و  با رو
که امروز  یکردی  یکردهاست. هر رو و یا رقیب سازی رو

کنار مقاوم سازی مطرح شود، ما را از اولویت هایمان  در 
فاصله خواهد داد.

گر از  برخی شفافیت را زمینه ساز مقاوم سازی می دانند. ا
کید می کنید،  آن ها بپرسیم که چرا این قدر بر شفافیت تأ
خواهند گفت شفافیت مقدمه مقاوم سازی است! اما 
باید دانست شفافیت و مقاوم سازی معادل همدیگر 
نیستند. شفافیت یک ابزار است اما مقاوم سازی یک 
گر به شفافیت  پرداخته می شود بایستی  رویکرد است. ا

یکرد مقاوم سازی باشد. از منظر و رو
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9. مثال از مقاوم سازی در سالمت
دوران تصدی آقــای دکتر باقری لنکرانی بر وزارت 
که چه راهبرد سیاستی  بهداشت بود؛ بحث این بود 
کسانی  یع و واردات دارو اتخاذ شود؟ از  در بحث توز
که با نرم افزارهای تصمیم سازی آشنا بودند درخواست 
همکاری می شود )این نرم افزارها احتیاج به این دارد که 
گروهی از صاحب نظران هم زبان شده و فرضیاتی  یک 
را شکل دهند سپس بر اساس آن حتی به شما بصری 
)visual( نشان می دهد که تصمیمات شما چه تبعاتی 
خواهد داشت(. تقریبًا شش ماه طول می کشد، حاصل 

که می تواند دسترسی  که مهم ترین چیزی  آن  می شود 
کشور و آحاد مردم حفظ بکند، رفع  به دارو را برای 
انحصار است. در نتیجه مجوز شرکت های واردکننده 
یع کننده را افزایش می دهند تا انحصار را از بین  و توز
کشور  ببرند. به همین خاطر در اولین مــوج تحریم 
کشور با  یعنی سال 87، در زمینه تأمین دارو تقریبًا 
مشکل خاصی روبرو نمی شود. اما در سال های 88 
تا 90 مسئولین وقت سیاست گذاری دارویی وزارت 
کردند و با موج  بهداشت، این شرکت ها را لغو مجوز 

کشور به شدت دچار بحران دارو شد. دوم تحریم ها، 

شــفــافــیــت 
نقدتشریحچیست؟

3

شــفــافــیــت 
ــه  ــ ــاب ــ ــث ــ ــه م ــ ب
مـــــقـــــدمـــــه 
عدالت ساز 
)یا به صورت 
کلی مقدمه 

اصالح(

کاربردی را مقدمه عدالت  برخی شفافیت با هر 
که برای اصالح  می دانند. بر این باورند تنها راهی 
و تغییر برای ما باقی مانده است، شفافیت است 
و بایستی با استفاده از این ابزار در جهت تحقق 

کنیم. عدالت حرکت 

وقتی صحبت از ابزار می کنیم بایستی هدف استفاده از 
کنیم. باید بپرسیم شفافیت برای چه؟  ابزار را نیز طرح 
شفافیت بــرای عدالت؟ شفافیت بــرای آزادی؟ هدف 
استفاده از شفافیت، در نحوه استفاده آن تغییر ایجاد 
کرد؟  می کند. آیا با هر ابزاری می توان عدالت را محقق 
که از این ابزار بهره مند شده اند، به عدالت  آیا کشورهایی 
کشورها نزدیک تر باشند )که  که آن  نزدیک ترند؟ بر فرض 
ی ما را به عدالت می رساند و  نیستند(، با چه سازوکار
گفت این افراد  بسیاری از سؤاالت بی پاسخ دیگر. باید 
که انتهایی جز  گرفتند  مسیری بــرای اصــالح در پیش 

ناامیدی و یا تقابل نخواهند داشت.

4

شــفــافــیــت 
ــه  ــ ــاب ــ ــث ــ ــه م ــ ب
کــــــســــــیــــــر  ا
حـــــــیـــــــات 
یــکــردی  )رو
همه جایی(

کــه شفافیت چــه معنا و  ی نــدارنــد  کــار برخی 
اقتضائاتی دارد، با هر مسئله ای که برخورد می کنند 

از شفافیت سخن می گویند.

که می توان به دوستداران این تعریف روا  مهم ترین نقدی 
که با  داشت آن است که حتی در علوم مهندسی و تجربی 
گون از ابزارهای مختلفی  ماده سروکار دارند، برای مسائل گونا
که  بهره  می برند؛ با توجه به این نکته آیا این صحیح است 

در مواجهه با انسان این گونه رفتار شود؟!

شــفــافــیــت 5
به مثابه ابزار

کنار سایر ابزارها. در  شفافیت به مثابه ابزاری در 
واقع این تعریف شفافیت را تنها یک ابزار می داند 
که در تعامل با سایر ابزارها و با لحاظ اقتضائات، 
کژکارکردهای آن می توان به خوبی از آن  نواقص و 
بهره برد. در این نگاه با طراحی بسته ابزاری برای 
مدیریت هرچه بهتر هوشمندانه اقدام می شود. این 
افراد تعصبی به شفافیت و یا سایر ابزارها ندارند 
بلکه حل مسئله، مسئله آن هاست و هر ابزاری 
که بتواند با لحاظ شرایط پیش گفته، بهتر مسئله 
کند، انتخاب و جایگذاری خواهد شد. را حل 

به نظر می رسد ایــن نگاه به شفافیت صحیح است. 
به جای آنکه جایگاهی واال برای شفافیت قائل شویم، 
کنار سایر ابزارها دیده و با آن به مثابه تنها  بایستی آن را در 

کنیم. یک ابزار برخورد 

185

دوفصلنامه
فرهنگ، سیاست، اقتصاد

اع
تم

اج
 و 

ت
اس

سی
شه

دی
و ان

گ 
هن

فر
ی

ران
 ای

ی
اال

ز ک
ت ا

مای
ح

ت
یری

مد
 و 

اد
ص

اقت
اع

تم
اج

 و 
ت

اس
سی

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir

