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رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

۲۸۶ کانون سالمت 
محله در مازندران

راه اندازی شد

با حضور معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش؛

شانزدهمین همایش ملی 
مطالعات برنامه درسی 

ایران برگزار شد

باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«

روزنامه وارش        بهترین رسانه  برای تبلیغات شما
  تلفن های تماس: 3-33304401 ساری

از  آمریکا  عهدشکنانه  خروج  فضای  در 
ایران،  علیه  تحریم ها  بازگشت  و  برجام 
اقدامی  شفافیت  سمت  به  حرکت  آیا 
را  اقدام  این  عده ای  است؟  قابل دفاع 
شرایط  در  را  آن  به  پرداختن  اما  کارآمد 
فعلی نادرست می دانند. باور من این است 
که به سه دلیل، اتکا بر رکن شفافیت در 
شرایط سخت فعلی کشور، ضروری تر از 
هر زمان دیگر است.ابتدا باید اشاره داشته 
باشم که فساد تجربه روزمره مشترک و 
ملموس بسیاری از مردم در سراسر جهان 
شفافیت«  »بین المللی  سازمان  است. 
 )TI( در گزارشی در سال 2017 با عنوان 
PEOPLE AND CO R «
RUPTION: CIT R

 ZENS’ VOICES FROM
»AROUND THE WORLD"

نظرسنجی  طبق  که  است  کرده  اظهار   
که در مناطق مختلف  جهان انجام شده، 
شش نفر از 10 نفر از عملکرد دولت خود 
در مبارزه با فساد ناراضی بوده اند و عملکرد 
ارزیابی  ضعیف  حوزه  این  در  را  دولت 
کرده اند و تأکید می کند پیوند میان مبارزه با 
فساد و اعتماد سیاسی، پیوندی ناگسستنی 
است. واقعیت نیز همین است و مطالعات 
داده های بین المللی حاکی از ارتباط وثیق 
است.  سیاسی  اعتماد  عدم  و  فساد  بین 
پیمایش های جهانی از بررسی بین اعتماد 
مردم به حاکمیت )اعتماد سیاسی( و فساد 
سیاسی ادراک شده، حاکی از ارتباط منفی 
بین این دو متغیر است. به این معنا که 
با افزیش فساد اقتصادی، اعتماد سیاسی 

کاهش و از سوی دیگر، با کاهش اعتماد 
سیاسی، فساد افزایش می یابد.

اما چرا پرداختن به مقوله شفافیت در این ایام 
بااهمیت تر از هر زمان دیگری است؟ اولین 
دلیل این است که اصوال در شرایط تحریم 
امکان اقدامات فسادانگیز و مجرمانه بیشتر 
است. مطالعات بین المللی نشان می دهد 
سازمان یافته  فساد  ایجاد  باعث  تحریم  
می شود و با تضعیف  حاکمیت قانون زمینه 
را برای تحرکات فسادآمیز بیشتر می کند. با 
این وصف مقوله حرکت به سمت شفافیت 
به عنوان یک راهبرد ضد فساد که می تواند 
اجتماعی  امید  و  اعتماد  افزایش  موجب 
در  است.  نیاز  مورد  پیش  از  بیش  شود، 
ایران  شرایطی که از یک سو بدخواهان 
هم زمان با تحریم های اقتصادی، اعتماد، 
امید و استقامت روانی جامعه ایرانی را با 
به کاربستن شیوه های تبلیغاتی و مشخصا 
القای فساد سیستماتیک هدف قرار داده  اند 
و از سوی دیگر جامعه با فرسایش اجتماعی 
روبه رو است، راهبرد مبارزه با فساد با تکیه 
بر شفافیت و با پرهیز از رویکرد سیاسی و 
گزینشی در مبارزه با مفسدان یک انتخاب 
که  کنیم  دقت  باید  است.  اجتناب ناپذیر 
با فساد  بررسی تجربه های موفق مبارزه 
نشان می دهد شفافیت، در زمره مؤلفه هایی 
است که به طور گسترده بر افزایش رضایت 
افزایش  سیاسی،  نهاد  عملکرد  از  مردم 
اعتماد سیاسی و در نهایت بهبود سرمایه 
اجتماعی دولت ها اثرگذار است. در غیاب 
شفافیت چه در بیان حقوقی آن که حق 
شهروندان در دسترسی آزاد به اطالعات 

تعبیر می شود و چه در بستر سیاست گذاری 
به  مطلوب  حکمرانی  اساسی  مؤلفه   که 
شمار می رود، حقوق شهروندی، مشارکت 
شهروندان در حیات سیاسی، اجتماعی و 
است  ازاین رو  می شود.  تهدید  اقتصادی 
بین المللی  toolkit های  تمامی  در  که 
و اسناد بین المللی مبارزه با فساد از جمله 
کنوانسیون جهانی مقابله با فساد، شفافیت 
اطالعات  به  آزاد  دسترسی  طریق  از 
خط مشی  اصلی سالم سازی و نیز مؤثرترین 
شیوه پیشگیری از فساد است.دلیل مهم 
در  شفافیت  راهبرد  از  دفاع  برای  دیگر 
مبارزه با فساد در شرایط فعلی این است 
که این امر مطالبه مردم است. نتایج یک 
پیمایش ملی از سوی یک مؤسسه معتبر 
شده،  انجام  جاری  سال  مردادماه  در  که 
یکی  مردم  دیدگاه  از  که  می دهد  نشان 
برون رفت  برای  راهکارها  مهم ترین  از 
فساد  با  مبارزه  کشور،  فعلی  شرایط  از 
است که این امر نیز با حرکت به سمت 
نیست. امکان پذیر  هرچه بیشتر  شفافیت 

همین جا باید متذکر شد که رهبر معظم 
انقالب نیز تأکید داشته  اند مسئوالن جز در 
موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن 
مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی 
در  جمع بندی:  نکنند.  پنهان  مردم  از  را 
شرایطی که کشور شرایط سختی را تجربه 
می کند، اهتمام به مبارزه با فساد با راهبرد 
شفافیت، هم تدبیر مناسب برای ازبین بردن 
زمینه های فساد در ایام تحریم، هم پاسخ 
برای  مهم  گامی  و هم  مردم  مطالبه  به 

افزایش اعتماد و امید اجتماعی است.

ملی پوش  ساروی وزنه برداری ۱۵ درصد شنوایی اش را از دست داد

جنگ براری و برخواه 
به اینستاگرام کشید!
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اقرار اعضای شورای شهر 
ساری به تخلف 50 میلیارد 
ریالی در اجرای پروژه 
زیرگذر شرقی ساری

ادامه گرانی در بازار میوه مازندران:

عرضه سیب 15هزار تومانی
 در بازار

نجـات ۷۰ خودروی گرفتـار
 در بـرف هراز

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران خبر داد:

سد شهید رجایی در حسرت سرریز شدن
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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن  خبرداد:

تصرف اراضی کابوس شب و روز تاالب انزلی

استاندار گلستان :

کلنگ طرح گردشگری آشوراده تا ۱۵ روز دیگر 
به زمین زده می شود

ممیزی سیستم های مدیریتی در منطقه ویژه 
 IMQ اقتصادی بندر امیرآباد توسط شرکت

برگزار گردید

در اجالس عمومی شوراهای اسالمی استان مازندران مطرح شد: 

شوراهای شهرستان و عالی مازندران 
رو به تعطیلی است

تحریم و هنر شفافیت
روزبه کردونی


