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 مقدمه

 
در به این سو  1971مطبوعات، بيان و اطالعات و عمدتاً از دهه  یها آزادیاست كه متعاقب  ای پروژه« شفافيت»

هدف تعریف شده و مفاد آن به مرور زمان، اجرا، تثبيت و تقویت شده است. ، كشورهای مختلف توسعه یافته

به جای پروژه مذكور درصدد است عموم قرار دادن كليه امور عمومی جامعه است. این پروژه، در معرض 

موردی، گزینشی، مقطعی و توأم با سوگيری در مورد مسایل و موضوعات جامعه، امکان اطالع  های رسانی اطالع

های ممکن  به صورت بدون تبعيض، مستمر و صرفنظر از انواع تحليل را و آگاهی عموم مردم از همة امور جامعه

صرفنظر از اینکه  تا خواهد میدولت در معنای عام كلمه از كنشگران اجتماعی و بویژه از  ،در نتيجه. كندفراهم 

اطالعات خود را  ،تماتيکسیا افراد خاصی وجود داشته باشد به صورت سي نگاران روزنامهتقاضایی از جانب 

 قرار دهند. دسترس عموم  خود را در معرض ومنتشر كرده و علنی یا 

، هنجارها و رفتارهای رسمی و غيررسمی مختلفی را ها ارزشبا توجه به اینکه پروژه شفافيت درصدد است تا 

فرهنگ به جای فافيت جایگزینی فرهنگ ش ،پروژهنهایی این ف گفت كه هد توان میاصالح كند ایجاد یا 

حال توسعه و كليه كشورهایی است  فرهنگ اسرارگرایی، فرهنگ غالب در كشورهای در است.اسرارگرایی 

چند و چون امور جامعه مردم از فرهنگ اسرارگرایی این است كه آگاهی  برایندكه در آنها فساد شيوع دارد. 

توجيهات با ، سياسی این فرهنگدر ضرورت ندارد مگر در حدی مقامات و مسؤالن جامعه صالح بدانند. 

كه امور كشوری و  امور عمومی شکل گرفته استو كارگزاران  دولتمردان دراین باور و ناهنجاری  مختلفی

كشورداری باید از عوام الناس پنهان بماند و افشا نشود. بدین منظور، قوانين و دستورات مختلفی با عناوین 

عفت عمومی و سایر عناوین به كار گرفته شده و متخلفان نظم عمومی و مصالح عمومی،  حمایت از امنيت ملی،

كند و به دفاع از  در نبود عوامل و توجيهاتی كه رویکرد مذكور را تعدیل اند. به اشد احوال مجازات شده از آنها

كه از آن به فرهنگ اسرارگرایی یاد حکمرانی خاصی شکل گرفته است منافع شفافيت بپردازد طرز فکر و سبک 

 . شود می

ین امر نه ظرف مدت زمان كم ، شدنی در واقع، شفافيت درصدد است جایگزین فرهنگ مذكور شود اما ا

و نهادهای حافظ اسرار یا محرمانگی )نظير امنيت ملی( است. برای تحقق  ها تأسيساست و نه به معنای نفی 

فرهنگ شفافيت، اتخاذ انواع تدابير در فرایند زمانی نسبتاً طوالنی مدت الزم است كه هدف كلی این تدابير، 

گرایی است. در فرهنگ اسرارگرایی، اصل بر محرمانگی است و شفافيت جنبه تعدیل قوانين و نهادهای اسرار

را تغيير دهد. « استثنا»و « اصل»این رابطه را مقلوب كند و جایگاه  كند میاستثنایی دارد؛ فرهنگ شفافيت  تالش 
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يک، حقوق قوانين و نهادهای حمایتی ناظر بر آزادی بيان، آزادی مطبوعات، آزادی اطالعات، دولت الکترون

رقابت و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، حمایت از افشاگران و منابع خبری، از تدابير ناظر بر فرهنگ 

 شفافيت هستند.

الزم دربارۀ  های آگاهیكه اسرارگرایی به دليل محروم كردن مردم از  دهد میتجارب متعدد بشری نشان 

اداره جامعه را تضعيف و چه بسا منتفی  درو نظارت آنها  مشاركتاعتمادعمومی به حکومت و امور جامعه، 

 یها آزادی، به نقض حقوق و شود می، به پيدایش انواع فساد در حکومت و حتی بخش خصوصی منجر كند می

شده، پاسخگویی معنادار كارگزاران حکومت را ناممکن ساخته و انواع  تجاساسی مردم و كتمان این نقض ها من

 .شود میرا به دنبال دارد و در مجموع، مانع از پيشرفت و توسعه كشور  ها یكارآمدنادیگر مفاسد و 

در روزگار حاضر، كشورهای زیادی كه بر اسرار گرایی مترتب است  های مفسدهبا توجه به تبعات منفی و 

ن، به سمت تا حد ممک اند كرده، تقنينی و اجرایی تالش  گذاری سياستتوسعه یافته، با اتخاذ تدابير مختلف 

در این ميان، نظام حقوقی، نقش شفافيت حركت كنند و مردم را در جریان امور حکومت و جامعه قرار دهند. 

رای مثال، قوانين و مقررات راجع به امنيت ملی، اسرار دولتی، شته و دارد. بمهمی در حركت به سمت شفافيت دا

جلوگيری از كنترل یا ت دیگر كه هدفشان و برخی موضوعا فکری های مالکيت، حریم خصوصی، هتک حرمت

افشا و بيان اطالعات در جامعه است عمدتاً در خدمت اسرارگرایی هستند. اما قوانين و مقررات راجع به حمایت 

تعارض منافع، مشخص كردن وضعيت  های وضعيتاز حوزه عمومی، آزادی بيان و مطبوعات، مدیریت 

مومی، حمایت از افشاگران فساد، حق دسترسی به اطالعات، تصميمات و اقدامات مؤسسات عگران  البی

برگزاری جلسات باز و عمومی، انتشار و در دسترس عموم قراردادن قوانين و مقررات و تصميمات اداری و آراء 

 قضایی و برخی قوانين دیگر، در خدمت فرهنگ شفافيت هستند.

يات نسبتاً موفقی نيز در این زمينه دارند با شعار كشورهایی كه درصدد استقرار فرهنگ شفافيت برآمده و تجرب

و تصویب قوانين مختلف، اعم از جدید و اصالحی، درصدد « تبدیل كنيد ای شيشه های خانهآهنی را به  های خانه»

شفافيت به در واقع، . اند شناختهحمایت از شفافيت امور برآمده و اسرار بودن امور را تنها در حد ضرورت، مجاز 

و نهادهای حافظ اسرار یا محرمانگی نيست. از این رو، در فرهنگ شفافيت، همچنان امنيت  ها تأسيسنفی  معنای

ملی، اسرار دولتی، نظم عمومی، اخالق عمومی، حریم خصوصی، حرمت و آبروی افراد مهم است اما غلبه با 

همواره اصل بر شفافيت بوده و این قوانين و مقررات راجع به هر یک از موارد مذكور،  بينی پيشآنها نيست. در 

. اصل بر شوند می، تنها در صورت وجود ضرورت و به ميزان ضرورت، مقرر  استثناها برای تحقق اهداف مشروع

عدم ضرورت است مگر اینکه وجود ضرورت اثبات شود. از این رو، همواره نيازمند توجيه و دفاع هستند و 

 . شود میبه قدر متيقن محدود قلمرو آنها به طور مضيق تعيين شده و 

دهد كه فرهنگ اسرارگرایی بر  های موجود نشان می ها، قوانين، مقررات و رویه در كشور ما، بررسی سياست

 تيامن، عمومی مصلحتهمچون  ییحافظ اسرارگرا یحقوق یها تأسيسمختلف جامعه حاكم است.  های حوزه

 یخصوص میو حربه قصد تشویش اذهان عمومی  بیذشده، هتک حرمت، نشر اكا بندی طبقهاطالعات  ،یمل
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به  یحق دسترس ان،يب یآزاد رينظ تيمرتبط با شفاف یها تأسيسو  گيرند میقرار  ديمکرراً مورد استناد و تأك

 قرار اسرارگرا یها تأسيس الشعاع تحت كامالًنيز و درآمد مسؤالن و كارگزاران نظام  ییداراو شفافيت  اطالعات

تعارض  های وضعيت تيشفاف ،گری البیبودن  مند نظام ،یو منابع خبرفساد از افشاگران  تیحمانه . در زميدارند

  و قوانين قابل توجهی تصویب نشده است. ها سياستنيز تاكنون منافع 

نبود اراده سياسی قوی برای تحقق شفافيت و به تعبيری، پروژه نشدن شفافيت در كشور، منجر شده است كه 

اجرا  كارآمدیا اجرا نشوند و یا به نحو نا اند شدهنيز كه برای تحقق برخی از ابعاد شفافيت تصویب قوانين مهمی 

كه مفاد نسبتاً قابل قبولی نيز  1191د مصوب سالمت نظام اداری و مقابله با فسا یقانون ارتقاشوند. برای مثال، 

قانون انتشار آزمایشی آن نيز سپری شده است. قانون و اجرای این داشت متأسفانه اجرا نشد و اكنون مدت اعتبار 

 وجوداز قوانين كليدی و مهم برای تحقق شفافيت در كشور است. با  1117و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 

 نتوانسته ،یقانون یو خالءها رادهایمواجه بودن با ابهامات، ا ليآن به دل ییاجرا های نامه آیينقانون مذكور و  این،

واگذاری برخی از مهمترین احکام قانونی به  وضع آن مورد نظر بود محقق سازد. یرا كه برا یاست اهداف

اجرایی، وجود ابهام در نحوه دسترسی شهروندان به اطالعات، وجود ابهامات زیاد در مورد هر یک  های نامه آیين

دیگر ی به اطالعات از روشن نبودن ضمانت اجراهای ممانعت از دسترس از استثناهای دسترسی به اطالعات،

مؤسسات از سوی قانون  یاجرا یبا وضع كنون. كه مانع از اجرای آن شده است ایرادهای مهم این قانون است

در هاله ابهام قرار به اطالعات  یحق دسترس تحقق كنند میاجرا  رانآ ای سليقهو دلخواهانه كه به صورت  یعموم

، بازار بورس اوراق بهادار، نظام سازی خصوصیز جمله در زمينه )ادر حوزه شفافيت اقتصادی همچنين، د. دار

تصویب شده و در ی قوانين و نيز مقررات، (اقتصادی دیگر های حوزهبانکی، نظام گمركی، نظام مالياتی و برخی 

رای مردم انتشار اطالعات بداده و  یها پایگاهو  ها سامانهنظير ایجاد  ای كننده شفافتدابير  و مقررات، این قوانين

 . اند شدهاجرا  كارآمدیا به نحو ناقص و غير اند شدهشده است اما این تدابير در عمل یا اجرا ن بينی پيش

كه عمدتاً  ییها روشدر نظام حقوقی ما وجود دارد اما این تدابير با  كننده شفافبدینسان با آنکه برخی تدابير 

تمام جامعه ما از و نتيجه این امر آن شده است كه  شدهمنحرف خنثی و  اند شدهاز سوی مخالفان آنها بکار گرفته 

: اعتماد عمومی به دولت )به معنای عام كلمه(  محروم شده استكند  آن عایدست توان میمنافعی كه شفافيت 

 های رویهپيدا كرده است،  ای كننده نگرانی اطالعاتی شيوع ها رانتتضعيف شده است، فساد بویژه در نتيجه 

و  ها رسانه، اند دادهاساسی شده و قدرت اقناع كنندگی را از دست  های چالشپاسخگویی دچار معمول 

 . اند شدهگرفتار و خودسانسوری در وضعيت ابهام و افشاگران،  نگاران روزنامه

قوانين و مقررات مرتبط با شفافيت آن است كه بدون شناخت از ابعاد مختلف ی كارآمدنایکی از دالیل 

 وردمرا  یعموم یزندگ های حوزه ریسا و بوده یاقتصاد تيشفاف برآنها  . تمركزاند شدهفيت تصویب پدیده شفا

 نيكه ب دهد مینشان  تيفرهنگ شفاف یدارا یدر كشورها یقيمطالعات تطب جهينت در حاليکه. اند دادهن قرار توجه

 تیرا تقو یگرید ،ود هر كداممتقابل وجود دارد. وج یوستگيو پ یارتباط درون ت،يمختلف شفاف های گونه

 تيتمركز بر شفاف ن،ی. بنابراشود میمنجر  سایر ابعاد شفافيت فيتضع ای یبه نف زيو نبود هر كدام ن كند می
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مورد نظر اطالعاتی و ... قطعاً به نتيجه  یا شفافيت یاقتصادی، بدون شفافيت سياسی یا بدون شفافيت سازمان

تمركز داشته  یسازمان درون تيشفاف بر مدتاًقوانين و مقررات موجود، عحاكم در  استيسهمچنين،  .رسد نمی

عالوه بر برون سازمانی باشد. عمومی و شفافيت امور عمومی اصوالً باید در حاليکه، ی. عموم تيشفاف تااست 

. اگر هم نهرايشگيپاتخاذ تدابير  تا است بوده یفريكبا تمركز بر برخورد  و ینيپس عمدتاًی موجود ها سياستاین، 

ی. یعنی بر ایجاد تشکيالت و افزار نرمای اتخاذ شده است عمدتاً سخت افزاری بوده است تا  تدابير پيشگيرانه

كه بدون هيچ گونه  ییها روشساختار و منصوب كردن اشخاصی برای تحقق شفافيت بسنده شده است نه بر 

این ایده غالب كه ستاد یا ر طول ساليان متمادی، دستند شفافيت را تأمين كنند. توان میهزینه و به نحو احسن 

بوده است كه  بزرگی هيأت یا كميته یا معاونت یا سازمانی برای مبارزه با فساد یا تحقق شفافيت ایجاد شود آفت

شده است. در واقع به جای آنکه بر  عدم شفافيت در كشورپنهانکاری و  های زمينهو  ها ریشهمانع از توجه به 

صالح امور، موضوعات، ساختارها، فرایندها، رفتارها و قوانين و مقررات تمركز شود به ایجاد شناخت و ا

و  پرمشغله بودن اعضاتی تمركز شده است كه موارد مذكور را محقق كند و این تشکيالت نيز به دليل تشکيال

به شاخت  اند نتوانستهيک، سيستمات های منافعتعارض با با انواع موانع از جمله بسياری از آنها بودن  مواجه

 .اند نرسيده مورد نظرجز در حد اندک، به اهداف و موضوعات و راهکارها نایل شوند 

، امور عمومی جامعه سازی شفافنامتعارف و اعالم عزم جدی دولت بر  های حقوق های فيشپس از افشای 

و تهيه الیحه جامع  كرده د مختلف امور عمومی تأكي های حوزهبر تحقق شفافيت در محترم رئيس جمهور 

الیحه مورد نظر با استفاده از نتایج مطالعات  نویس پيشاكنون، خود اعالم كردند.  های برنامهشفافيت را در زمرۀ 

این و  گردیدهتهيه بویژه با لحاظ نکاتی كه در باال گفته شد وضع حقوقی موجود  شناسی آسيبتطبيقی و 

 .كند میلی آن را تبيين گزارش، مبانی، مفاد و رویکردهای ك

 : عبارتند از رسد مینکات مهمی كه در این خصوص ذكر آنها در مقدمه ضروری به نظر  

 شود میشفافيت در معنای عام خود كه شامل شفافيت نهادی، فردی، موضوعی و درون سازمانی و عمومی  .1

انيک به شفافيت، مبنای تمسمورد توجه واقع شده است. بنابراین، نگاه جامع و سي نویس پيشدر این 

 بوده است.  نویس پيشپيشنهادهای مطرح در متن 

. اند شده بندی دستهدسته الزامات عام و الزامات خاص  ، به دونویس پيششده در این  بينی پيشاحکام  .1

الزامات عام باید در مورد همة مؤسسات عمومی رعایت شوند و الزامات خاص در مورد موضوعات خاص 

 بط با آنها.و مؤسسات مرت

موضوع به به صورت مختلف شفافيت  های حوزه، یک رویکرد این است كه برای حمایت از شفافيت .1

ه همآن است كه یگر رویکرد دو  گيردموضوع و در قالب مصوبات متعدد مورد توجه و تقنين قرار 

برای حفظ نگاه ، نویس پيش. در این مورد توجه قرار گيرند در قالب یک قانون جامع شفافيت های حوزه

سيستماتيک و اجتناب از حذف یا كنار گذاشتن برخی از ابعاد شفافيت، اجتناب از موازی كاری و تکرار 
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در نهایت، قرار دادن همه یا گنجاندن احکام متعارض در قوانين مختلف، احکام مشابه در قوانين متعدد و 

 د دوم اتخاذ شده است.  ابعاد شفافيت در ذیل سازوكار نظارتی و حمایتی واحد، رویکر

حال توسعه، مورد توجه  ، قوانين كشورهای مختلف جهان از توسعه یافته تا درنویس پيشدر فرایند تدوین  .1

ولی متن پيشنهادی به هيچ وجه ترجمه آن قوانين نيست بلکه با در نظر گرفتن مسائل و  واقع شده است

در  . بنابراین، در نوع خود منحصر بفرد است.اقتضائات سياسی، حقوقی و اداری كشور تدوین شده است

به طور مشخص، قوانين و مقررات كشورهای فرانسه و آمریکا صرفاً برای ذكر مثال، این گزارش توجيهی 

 .اند شدهتوضيح داده درباره شفافيت 

 و حاوی احکامی هستند كه مسبوق به سابقه نيست و شتهجنبه تأسيسی دا نویس پيشبرخی از احکام این  .1

. برای مثال، مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات دارند برخی دیگر، جنبه تنقيحی و اصالحی

ادغام شده است. یا برخی توصيه های شفافيتی در مصوبات  نویس پيشبا اصالحاتی در این  1117مصوب 

آنها ارتقا داده شده و سطح پایين در نظام اداری ما وجود داشته است كه با اصالحات الزم، شأن هنجاری 

 .اند شدهگنجانده  نویس پيشدر این برای تبدیل شدن به قانون، 

 نویس پيشدر واقع، ابعاد فرهنگی این فرهنگی است. امر شفافيت پيش از آنکه امری قانونی و قضایی باشد  .1

ارچوب های را نباید در چه نویس پيشبه همين جهت، این نسبت به سایر ابعادش برجستگی بيشتری دارد. 

تنگ و خشک حقوقی یا قضایی نگاه كرد كه صرفاً دنبال ضمانت اجراهای مشخص برای هر حکمی 

و نيز آثار جهت دهندۀ آن باید بيش از آثار جبرانی یا  نویس پيشهستند. آثار اعالمی احکام مقرر در این 

 قضایی اش دیده شود.  

. شورای عالی استموتور محرک نيازمند كه  در زمرۀ قوانينی استشفافيت )به فرض تصویب( قانون  .7

و اال این قانون  شود میموتور محرک این قانون است و اگر خوب كار كند قانون نيز خوب اجرا  ،شفافيت

و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  1191نيز به وضعيت قانون ارتقای سالمت نظام اداری مصوب 

از مسائل و  گيرند میع، شفافيت و موضوعاتی كه در دل آن قرار در واق دچار خواهد شد. 1117مصوب 

هستند كه به دليل وجود مقاومت های زیاد در برابر آن، پيشبرد آن در كشور به  ای توسعهموضوعات 

، مسير اجرای قانون را هموار سازی فرهنگسازوكاری قوی نياز دارد تا با طرق مختلف از جمله آموزش و 

ین صورت، ممکن است كه اجرای قانون در نتيجه وجود فشارها و مقاومت های مخالفان . در غير اكند می

 توسعه و دیگر معارضانی كه منافع شخصی در اسرارگرایی و پنهانکاری دارند خنثی شود. 

با تصویب این قانون، نيازی به تمدید قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد یا تصویب قانون  .1

لوایحی نظير الیحه مدیریت  نویس پيشمفاد اصلی درباره فساد نيست. همچنين، با توجه به اینکه جدید 

آمده است الزم است  نویس پيشدر این  تعارض منافع در خدمات عمومی و الیحه شفافيت اقتصادی

 هماهنگ و اصالح شود. ها نویس پيشفرایند بررسی كارشناسی و تصویب همه این 
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تنظيم شده است. در بخش اول كه به شفافيت الیحه  نویس پيشمتناظر و متناسب با مفاد  مطالب این گزارش

 1یعموم امور تيشفاف هاتيتوج و یمبان، اهداف الیحه و آن انواع و تيشفاف مفهومكليات الیحه اختصاص دارد 

سپس، در پرتو  توضيح داده شده است. تياز شفاف تیحما در کایو آمر فرانسه یحقوقهای  نظام و تجربيات

بررسی  رانیا یحقوق نظام در تيشفاف از تیحماو راهکارهای  ها آسيبمفاهيم، مبانی و نتایج مطالعات تطبيقی، 

نظام اطالعاتی، كه شامل احکام شفافيت سازمانی، الزامات عام شفافيت توجيه و تبيين بخش دوم به  شده است.

و بخش سوم به  شود میخارجی و افشای فساد  های سافرتمتعارض منافع،  های وضعيت(، گری البیارتباطی )

 ،ینيتقن ،ییقضا ،یادار ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسيس های حوزهتوجيه و تبيين الزامات شفافيت در 

. سرانجام، در بخش چهارم، سازوكار حمایت از شفافيت كه با عنوان پردازد می یدفاع امور و یتيامن – یاطالعات

   الیحه گنجانده شده است توجيه و تبيين شده است.  نویس پيششفافيت در  شورای عالی

 

 

 

 

  

                                                
در پيش نویس الیحه، ابتدا اهداف آمده است و سپس مفاهيم و تعاریف؛ ولی در گزارش توجيهی، تبيين مفهوم بر تبيين اهداف  1.

 مقدم شده است. چون تا مفهوم شفافيت روشن نباشد سخن گفتن از مبانی و اهداف آن، نمی تواند موجه باشد.
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 کلیات بخش اول :
 

  

 آن انواع و تیشفاف مفهوم:  اول گفتار

 یشناس مفهوم:  بنداول

علوم  یمطالعات های حوزهاست. برخالف  ینسبتاً نوظهور در سپهر مطالعات حقوق یديكل مياز مفاه 1«تيشفاف»

توجه  اند داشتهمفهوم  نیابعاد مختلف ا یدر واكاو یارتباطات و اقتصاد كه سابقه نسبتاً طوالن ت،یریمد ،یاسيس

 حق» ییعمدتاً با شناسااین مفهوم مختلف،  یندارد و در كشورها یموضوع، عمر چندان نیبه ا یحقوقهای  نظام

و قانونگذاری  یمطالعات حقوق به حوزه 1«اطالعات یقانون آزاد» بیو تصو 1«یبه اطالعات عموم یدسترس

 وارد شده است. 

نظير قوانين فرانسه یا آمریکا كه به برخی از آنها در ادامه  –در قوانين كشورهای مختلف راجع به شفافيت 

. مولداوی در زمرۀ معدود كشورهایی است كه شود می، تعریف مفهومی از شفافيت مشاهده ن -اشاره خواهد شد

در بخش ده است. كرتعریف را شفافيت  1111مصوب  یمولداو «یريگ ميتصم ندیفرآ در تيشفاف»قانون  در

 مذكور آمده است كه : قانونتعاریف 

 موسسات شهروندان،به  قانون نیا مشمول یعموم مراجع های فعاليت به مربوط اطالعات همه عرضه »:  تيشفاف

 1.«اشاره مورد ندیفرآ یط رد یعموم مراجع توسط گيری تصميم ندیفرآ در ليدخ اشخاص گرید و

تعریفی از شفافيت ارائه كرده است كه مبنای و  ت،يشفاف یردولتيغ المللی بين سازمان، المللی بيندر سطح 

 : عبارت است از تيشفاف، ملی و تحليلگران حوزه شفافيت است. از نظر این نهاد، المللی بينمستند سایر نهادهای 

 آن عمکلرد دهد می اجازه یرونيب كنشگران به كه كنشگر ای سازمان کی از یاطالعات بودن دسترس در »

 1.«كنند شیپا را كنشگر ای سازمان

، امور این راهبردكه به موجب  ییاست مقابل اسرارگرا یراهبرد ت،يشفافگفت كه  توان میاز نظر مفهومی، 

 امورزندگی شخصی و . شوند می ميتقس یعموم ای یبه دو دسته امور خصوص یجامعه طبق ضوابط مشخص

 معلوم اصول تابع یعموم امورزندگی عمومی و و  گيرند میقرار  یو كنترل فرد یتابع اصل محرمانگ یخصوص

                                                
2 . Transparency 

3 .Right of access to of information 

4 . Freedom of information 

5 . Moldova law on transparency in the decision-making process , Official Gazette, 55.22.2550. 
6 . Transparency International.(2523). https://www.transparency.org 
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البته، هر كدام از . 11پذیری دسترسو  11پذیری نظارت ،11بودن تماشا معرض در ،9بودن یعلن ،1بودن باز ،7بودن

وص آن است كه با توجه به چه معيارهایی باید امور خصوصی این اصول، استثناهایی دارند. نکته مهم در این خص

و نيز قوانين برخی كشورها  المللی بينرا از امور عمومی متمایز كرد؟ در پاسخ به این پرسش، معيارهایی در سطح 

ر به موارد زیر اشاره كرد : هر موضوعی كه با یکی از موارد زی توان میمورد توجه قرار گرفته است كه از جمله 

 تطبيق كند داخل در زندگی عمومی است مگر آنکه استثنا شود :

 است، شدهیا به موجب قوانين عادی ایجاد  بينی پيش یاساس قانون در كه یالتيتشک هرگونه امور  .1

 عهده دار خدمت عمومی است،هر گونه تشکيالتی كه امور  .1

 ،كند میاستفاده  یكه از بودجه عموم یالتيهر گونه تشک امور .1

 آنها، خاتمه همکاری با، فعاليت در آنها و مؤسسات عمومینه ورود به مشاغل عمومی، همکاری با هر گو .1

 كليه امور مربوط به نحوه ارائه و دریافت خدمات عمومی،  .1

 از مؤسسات عمومی یا پرداخت به آنها،نقدی و غيرنقدی هر گونه دریافت  .1

 سياسی، های مسؤليتو  به دست آوردن مشاغلعمليات مالی و اقدام برای هر گونه  .7

در قبال دریافت یا وعده دریافت هرگونه فعاليت برای تأثيرگذاری بر تصميمات و اقدامات عمومی كه  .1

 (،  گری البیباشد ) مال یا موقعيتی

 ،گذار باشدهر گونه فعاليت اقتصادی و غيراقتصادی كه بر زندگی بخش قابل توجهی از مردم تأثير .9

 و حقوق بشر، هر گونه نقض قانون اساسی  .11

 در مؤسسات عمومی ،موجود  كليه اطالعات   .11

 اموال مؤسسات عمومی،ملی و  یها ثروتمنابع و كليه اطالعات مربوط به  .11

 ،كليه اطالعات مربوط به محيط زیست  .11

  .باشد میسالمت عموتهدید كننده امری كه  هر  .11

اصوالً اطالعات مربوط به آنها عنی تابع اصل شفافيت هستند. ی گيرند میاموری كه در فهرست مذكور قرار 

منتشر شده و در دسترس متقاضيان قرار گيرد مگر در مواردی كه به موجب قوانين، منع شده باشد. چنانچه باید 

 های ممنوعيتمنع قانونی صریح و مشخصی وجود نداشته باشد كتمان این اطالعات قابل توجيه نيست. البته، 

هر امری را منع كرد. برای مثال، اطالعات راجع به نقض قانون اساسی و  توان مینقانونی نيز تابع ضوابطی است و 

 حقوق بشر، غيرقابل منع است.

                                                
7 .Right to know 

0 . openness 

9 .public 

25 . Publicity 

22. Scrutinizing 

22 . Right to access 
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 توان میتابع اصل خصوصی یا شخصی بودن هستند و ن گيرند میاموری كه خارج از فهرست مذكور قرار 

خاص اش خصوصیو توافقات لکيت متعرض آنها شد مگر در مواردی كه قانون تجویز كرده باشد. برای مثال، ما

اما تحت شرایطی خاص و استثنایی،  هستندمکاتبات و ارتباطات خصوصی افراد مصون از تعرض  و محترم است

با فرض، تعرض یا تجسس نيز  د به مقامات اداری یا قضایی اجازه تعرض یا تجسس در آنها را بدهد.توان میقانون 

است. یعنی در نبود هر گونه نص قانونی برای تعرض به این امور،  افشای اطالعات حاصل با ممنوعيت مواجه

البته خصوصی یا شخصی بودن به معنای در خلوت بودن یا  اصل بر حرمت و مصون از تعرض بودن آنها است.

د خصوصی باشد و توان می گيرد میدور از نگاه دیگران بودن نيست. امری كه در یک مکان عمومی صورت 

 ز سوی دیگران.غيرقابل تعرض ا

كرد كه در ادامه  بندی دستهمختلف  های لحاظبه  توان میعمومی قلمداد شدن امور و بالتبع، شفافيت آنها  را 

 .شود میتوضيح داده 

 تیشفاف انواع : دوم ندب

 به را تيشفاف توان می ،بندی تقسيم کی دركرد.  بندی دسته توان میمختلف  های لحاظشفافيت امور عمومی را به 

كرد و سرانجام،  بندی دستهآنرا را از نظر موضوعی  توان می؛ به لحاظ دیگر 11كرد ميتقسنهادی و فردی  مقوله دو

از لحاظ درون سازمانی یا برون سازمانی بودن بررسی كرد. در واقع، هر زمان كه سخن بر سر شفافيت است 

ون سازمانی یا برون رموضوعی؟ د یا یفرد نخست باید روشن شود كدام نوع شفافيت مورد نظر است؟ نهادی،

 . شوند میدر ادامه، هر یک از فروض مذكور به اختصار توضيح داده سازمانی و عمومی؟ 

  یفرد و ینهادشفافیت ( الف

یا اقدام  گيرد می ميتصم چگونه و یامور چه به راجع ،یمقام ایاست كه چه نهاد  نیا ینهاد تياز شفاف منظور

 .كرد بندی تقسيم یفرد و ینهاد ای یسازمان به توان می را تيشفاف نوع نیا ،اساس نیا بر ؟كند می

 14یسازمان ای ینهاد تیشفاف. 7

 است نیا ینهاد تيشفاف از منظور. دارند عهده بر را جامعه آن امور تيتمش یمختلف ینهادها ای جامعه هر در

 چه با ؟شود می نيتأم كجا از آنها بودجه ؟كنند می اداره را آنها یكسان چه كدامند؟ نهادها نیا بدانند مردم كه

 ینظام ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسيس به را جامعه مختلف امور اگر ؟گيرند می ميتصم یامور چه به راجع و ینیيآ

 كشور در گير تصميم ینهادها و مراجع چه امور نیا از کی هر مورد در بدانند مردم ميكن بندی دسته یفرهنگ و

 یبرا جلسات ليتشک نیيآ ؟شود می نيتأم محل كدام از آنها بودجه است؟ چگونه آنها بيكتر دارد، وجود

                                                
23 . Karimov, Inam (2523), Le rôle de la transparence dans la lutte contre la corruption à travers 

l'expérience du Conseil de l'Europe, THÈSE, pp. 253-226. 
24 . La transparence institutionnelle 
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 بدانند مردم نکهیا یعنی ینهاد تيشفاف فرهنگ، حوزه در مثال، یبرا است؟ چگونه آنها در یجمع گيری تصميم

 ها رسانه بر ناظر مراجع ،یعموم فرهنگ یشورا ،یفرهنگ انقالب یعال یشورا  ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

 ریو سا یاسالم غاتيسازمان تبل ،یمجاز یفضا یعال یشورا  (،یقيموس لم،يف كتاب، مطبوعات، جمله)از 

 ميتصم چگونه ؟اند شده جادای گونهچو  چراهستند:  ییجامعه چگونه نهادها یامور فرهنگ یمتول ینهادها

 ؟ كنند میو عمل  گيرند می

75یفرد تیشفاف. 2
 

 یاعضا گرید سرنوشت و امور بر كنند می دايپ جامعه در كه یخاص یاجتماع تيموقع لحاظ به افراد یبرخ

 كنند می یاسيسهای  سمت یتصد نامزد را خود رسماً و قانوناً كه یافراد رو، نیا از. شوند می رگذاريتأث جامعه

و  یدولت های زمانسا یاروس ،نهيكاب رانیوز رينظ شوند می انتصاب ها سمت نیا به ای مجلس ندگانینما رينظ

 ای یاقتصاد بزرگ یها بنگاه رانیمد رينظ هستند رگذاريتأث مردم سرنوشت بر بالفعل نحو بهكه  افرادی

 نیا یاقتضا. دهند می قرار ییپاسخگو و سوال معرض در را خود ناخواسته ای خواسته ،یردولتيغ های زمانسا

 یبرا اشخاص نیا ، درآمد و منافعییدارا تيوضع باشد مالز است ممکن رو، نیا از. است تيشفاف ،ییپاسخگو

 یزندگ و كنند منتشر را آنها یزندگ داستان یمنف و مثبت نکات تا شوند شناخته مجاز ها رسانه ای شود افشا عموم

 كردن شفاف جامعه، در قدرت واجد افراد قدرت مهار طرق از یکی نسان،یبد. دهند قرار نظر تحت را آنها

 .است مردم یبرا آنها یاعاجتم ریتصو

 یموضوعشفافیت ( ب

 یبرا یاريبس تياهم از ای جامعه هر دركه  موضوعات و امور از یبرخ كه است آن یموضوع تيشفاف از منظور

 امور نیا. باشند شفاف مردم یبرا دیبا شود می متأثر امور نیا تيوضع از كامالً آنها یزندگ و برخوردارند مردم

 البته.  یو دفاع یتيامن -یاطالعات یادار ،ینيتقن ،ییقضا ،یاجتماع ، یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسيس امور از عبارتند

شفافيت هر یک از این امور به طور خالصه  .باشد متفاوت است ممکن مختلف امور در تيشفاف ضعف و شدت

 : شود میشامل موارد زیر 

 یاسیس تیشفاف. 7

 شامل راشفافيت نهادها و مقامات و فرایندهای سياسی  نظير موضوعات از یعيوس فيط یاسيس تيشفاف

 و نهادها از انتقاد ژهیبو یاسيس یها بيان یوآزاد تيشفاف نه،يكاب و مجلس رينظ یاسيس ینهادها تيشفاف. شود می

 یسو از حرمت هتک یدعاو برابر در سپر نيقوان وضع ،یدولت مقامات یخصوص میحر دیتحد ،یاسيس مقامات

 از یدولت مقامات ییدارا تيوضع تيشفاف ، یانتخابات های هزینه تيشفاف مجلس، ندگانینما رينظ یدولت مقامات

 .است یاسيس تيشفاف حوزه در مطرح لیمسا نیمهمتر جمله

 

                                                
25 . La transparence publique individuelle 
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 یاقتصاد تیشفاف. 2

 یها ثروتمنابع و  اقتصادی، یها بنگاه .شود میمطرح  یدر مورد موضوعات مختلف تيشفاف ،یبعد اقتصاد در

 صدور و یاقتصاد یگذار مقررات ،سازی خصوصیو اوراق بهادار،  هیبازار سرما ،یدولت یقراردادهاملی، 

 موضوعات نیمهمتر از كشور كل ساالنه بودجه و یاتيمال نظام ،یاقتصاد آمار و اطالعات ،یدولت یمجوزها

 .شوند می مرتبط تيشفاف با اًیقو كه هستند یاقتصاد

 یفرهنگ تیشفاف. 9

بوده  سازی شفاف یها سياستاقتصاد كمتر در معرض  ای استيبا حوزه س سهیدر مقا دیشا فرهنگ حوزه

بر  یمبتن یعموم گذاری سياستكه  ییدركشورها زيكه صنعت فرهنگ وجود دارد و ن ییاست. اما در كشورها

اظر بر است. قواعد ن كرده دايپ یروزافزون تياهم زين یامور فرهنگ تياست شفاف یمشورت و مشاركت عموم

)مالکان و  ای رسانهنظام  تيشفاف ،یدر حوزه فرهنگ ییرقابت و تکثرگراشفافيت نهادهای فرهنگی، امور خيریه، 

 عیباند و توز یپهنا عیو نحوه توز یفرهنگ های یارانهمطبوعات،  راژيت ،ای رسانهو  یفرهنگ یها بنگاهسهامداران 

 جینتا(، یو اجتماع ی)اعم از تجار یغاتينظام تبل تيافشف ،یخدمت عموم های تلویزیونو  ویراد  فركانس(،

 هستند یفرهنگ موضوعات جمله از باز، یوهايآرش و یعموم های خانهكتاب ،یاز بودجه عموم یناش های پژوهش

 .كنند می دايپ ارتباط تيشفاف اصل با كه

 یاجتماع تیشفاف. 4

آموزش عالی، ورزش، محيط زیست، سالمت و بهداشت عمومی، آموزش و پرورش و  نهيدر زم تيشفاف

از جمله موضوعاتی  یاجتماع یها فرصت و یاجتماع یآمارها ،یاجتماع یها آسيب ،یاجتماع یها سياست

ازدواج و  م،یجرا ،ی، آمار انحرافات اجتماع مثال یقابل مطالعه هستند. برا یاجتماع تيعنوان شفاف لیذهستند كه 

خطرناک و  های بيماریوجود  ژهیبو یسالمت عموم هيعل دهایتهد ،یکارينرخ ب ،یخانگ های خشونتطالق، 

هستند كه با  یموضوعات نیاز مهمتر ،یاجتماع ی فردی وها آسيباز  یريشگيپ یبرا یعموم یو هشدارها ريواگ

 .كنند می دايارتباط پ یاجتماع تيشفاف

 ییقضا تیشفاف. 5

تمركز دارد امور  هیمقننه و مجر یقوا تيبه شفاف كه یاسيس تيعالوه بر شفاف  ، تيفرهنگ شفاف جادیا یبرا

جهت، اصل  نيشفاف باشد. به هم -داده شده  حيتوض یدر بخش بعدكه  –مختلف  لیبه دال دیبا زين ییقضا

شده است. به مرور زمان،  بينی پيشمختلف از جمله كشور ما  یكشورها یاساس  نيها در قوان یبودن دادرس یعلن

 ،ییقضا ماتيسوابق و تصم تيو شفاف افتهیتمركز دارد توسعه  ینهاد تيبر شفاف شتريه بك یحداقل تيشفاف نیا

 را دربرگرفته است. ییدر امور قضا انيب یو آزاد ییمقامات قضا تيشفاف ،ییآمار قضا تيشفاف

 ینیتقن تیشفاف. 6

 و حیلوا به یترسدسمنظور از شفافيت تقنينی عبارت از شفافيت مراجع، فرایندها و قوانين و مقررات. 

قانونگذاری در روشن بودن سلسله مراتب قوانين و مقررات و اینکه  ،مطرح در دولت و مجلسهای  طرح
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دالیل و توجيهات  صالحيت چه مراجعی قرار دارد، شفاف بودن فرایند طرح و تصویب قوانين و مقررات،

اشخاص، موضوعات و معلوم بودن  قررات،ارزیابی تأثيرات قوانين و م های گزارشپيشنهاد آنها و دسترسی به 

 جمله از یقانونگذار زبان تيشفاف و و مقرراتوضعيت اعتبار قوانين روشن بودن امور مشمول هر قانون، 

 .هستند ینيتقن تيشفاف در مطرح موضوعات

 یادار تیشفاف. 1

 ، (اراتياخت و فیظا)و ها صالحيت تيشفاف ان،يمتقاض به خدمات ارائه نحوه به مربوط یندهایفرا تيشفاف

در مورد نحوه مشاركت مردم در امور ادارات و نحوه اعتراض به  تيشفاف ،یادار اقدامات و ماتيتصم تيشفاف

 هستند. یادار تيشفاف  در مطرح موضوعات جملهاز  یو اقدامات ادار ماتيتصم

  یتیامن - یاطالعات تی. شفاف8

ت مستثنا نيستند بلکه در مقایسه با سایر نهادهای عمومی، سطح نهادهای اطالعاتی و امنيتی از الزامات شفافي 

و  اراتيو اخت فیوظا تيشفاف ،ی اطالعاتی و امنيتیها سياستو  ینهاد تيشفافشفافيت كمتری دارند. 

 ینهادها تيشفاف و یمال تيشفاف ورود به حریم خصوصی افراد، های شيوهفرایندهای كاری از جمله موارد و 

 هستند.  یتيامن -اطالعاتی  تيشفاف در مطرح موضوعات جمله از آنها رفتار قبال در پاسخگو و ناظر

 (ی)نظام یدفاع امور تیشفاف. 3

 ،یبودجه نظام تيشفافدر كشورهای مختلف جهان، امور دفاعی از كمترین سطح شفافيت برخوردار است. 

 ( هستند. ی)نظام یدفاع امور تيفافش در مطرح موضوعات جمله از ینظام های همکاریو  یحاتيتسل یدهایخر

  17یسازمان برون و 11یسازمان رونشفافیت د( ج

است  نیهدف ا ی: گاه كرد ميتقس یو گستردگ تيآنرا به لحاظ عموم توان می تياز شفاف یگرید بندی دسته در

سبات محا وانیهمچون د یناظر های زمانسا ژهیبو حکومت درون های زمانسا یبرا یعموم سساتوم اموركه 

 یبرا مايمثال، امور سازمان صدا و س یشفاف باشد. برا یحسابرس سازمانكل كشور و  یكشور، سازمان بازرس

 كرد.  ادی یسازمان نيب ای یدرون سازمان تيبه شفاف توان می تينوع شفاف نیمذكور شفاف باشد. از ا های زمانسا

 نیا از. باشد شفاف ،ها رسانه ژهیبو و مردم عموم یبرا سازمان کی اموراست كه  نیبر سر ا سخن زين یگاه

 كرد. ادی یعموم ای یسازمان برون تيشفاف به توان می تيشفاف نوع

عملکرد و اطالعات، مؤسسات  تياست كه از نظر سطح حساس نیمترتب بر آن ا دۀیو فا بندی دسته نیا ليدل

وزارت فرهنگ و ارشاد  از توان میكه  یتيمثال، سطح شفاف یدارند. برا یاساس های تفاوت گریکدیبا  یعموم

مذكور،  بندی دستهوزارت دفاع متفاوت است.  ایمورد انتظار از وزارت اطالعات  تيتوقع داشت با سطح شفاف

 الزمرا  تيكف شفاف یبرخ یشفاف باشند اما برا دیبا یعموم مؤسسات همه كه است گرفته فروضممبنا را  نیا

                                                
26 . Internal transparency 

27 . Public transparency 
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را الزم  یعموم ای یبرون سازمان تيشفاف گر،ید یبرخ یو برا است یازماندرون س تيكه همان شفاف داند می

 فیوظا طبع به نسبت الزم های انعطاف گرفتن نظر در بادر همه امور كشور را  تيشفاف تحقق جه،ينت در. داند می

بخش  افته،یتوسعه  یاساس است كه در كشورها نيبر هم سازد. یم سريم ،یعموم مؤسسات اراتياخت و

در نظر گرفته شده  تيشفاف نیا یكه برا یشفاف باشد اما سازوكار دیبا زيكشور ن یو دفاع یتيامن -یالعاتاط

  و خاص است. یدرون سازمانعمدتاً است 

 یعموم امور تیشفاف هاتیتوج و یمبان:  دوم گفتار

 ،یاسيبزرگ س فاهداو  ها ارزش تحقق و رود میخوب بشمار  یحکمران  های مؤلفه از یامور عموم تيشفاف

 یکردیرو تيگفته شد شفاف زيبه آن وابسته است. همانطور  كه در گذشته ن رهيغو  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

. كند میكمک  یامور عموم نهيبه اداره به ،یسازمان های مدیریتو  رفتارها ،ها نگرشدر  رييبا تغ مدتاًعاست كه 

 ییپاسخگو وی كارآمد، یادار نظام سالمت یارتقا یبرا ريتداب نیمؤثرتر و ترین هزینهاز كم  یکی ن،یبنابرا

 است.  یو كارگزاران عموم مقامات و یعموم مؤسسات

كه در پرتو آن قابل تحقق هستند از جمله عبارتند از  و اهدافی كند میفوایدی كه شفافيت عاید جامعه 

 :شوند میمواردی كه در زیر توضيح  داده 

 یاطالعاتی ها رانتهش کا و تیشفافاول :  بند

 به یدسترس در ضيتبع و جامعه در یاطالعات شکاف كاهش ای بردن انيم از ،شفافيت مهم هاتيتوج از یکی

 هر. است اقدام و گيری تصميم امور، بينی پيش ،نگری آینده ،ریزی برنامه ابزار و بستر اطالعات،. است اطالعات

د توان می نهيزم آن در باشد داشته یدسترس روزتر به و تر قيدق و شتريب اطالعات بهخاص  ای زمينهدر  كه یشخص

 و ها فرصت یبرابر اطالعات، به اشخاص یدسترس در ضيتبع وجود رو، نیا از. باشد تر موفق و جلوتر نیریسا از

 جرمن گرید یبرخ به نسبت آنها از یبرخ یبرتر به و برد می نيب از را جامعه اشخاص نيب منصفانه رقابت امکان

 استفاده ها رانت نیا از كه یاشخاص با برخورد و یاطالعات رانت جادیا از یريشگيپ ل،يدل نيهم به. شود می

 .است توجه مورد منافع تعارض ای فساد با مبارزه نيقوان در كه است یموضوعات از یکی كنند می

 روش ترین كليدی ،مومیمؤسسات ع اطالعات بهبدون تبعيض  یترسشفافيت و بویژه فراهم كردن امکان دس

 واقع، در 11.است یادار نظام سالمت و حکومت تماميت از حمایت و فساد كشف فساد، از پيشگيری برای

 تيموقع کی در دولت، یاحتمال اقدامات و ها سياست از بودن آگاه ليدل با ،یعموم بخش كاركنان و مقامات

 ینهادها ماتيتصم و مصوبات نویس پيش شنهادها،يپ از ،نانیا از یبرخ ژهیبو. دارند قرار گرانید به نسبت برتر

                                                
20. Maurice Frankel; Freedom of Information and Corruption, p.2. Paper for the Global Forum on 

Fighting Corruption and Safeguarding Integrity (The Campaign for Freedom of Information, May 

2552), at: www.cfoi.org.uk. 
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 و یعموم انتشار از شيپ را دولت ماتيتصم ای مصوبات است ممکن و هستند مطلع گذار مقررات ای گير تصميم

 ای خود دوستان ای بستگان ارياخت در ز،يآم ضيتبع طور به ای رنديگ كار به خود یشخص منافع یبرا آنها، بیتصو

 .كند میپيشگيری  ای مفسدهاز ایجاد چنين  شفافيت امور عمومی .دهند رقرا گرانید

همه اشخاص جامعه فراهم  یبه اطالعات را برا ضيبدون تبع ی، امکان دسترسیاطالعات در این ميان، شفافيت

آزاد  یرسقانون انتشار و دست 1اساس، ماده  ني. بر هماست یمهم مبارزه با رانت اطالعات رياز تداب یکیسازد و  یم

كرده است كه موسسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان  حیتصر  زيبه اطالعات ن

  ممکن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.

 یعموم اعتماد و تیشفافدوم :  بند

 خود كه است ای رابطه اداعتم. است معاصر یاسيسهای  نظام در ابزاری و مهم یها ارزش از یکی 19یعموم اعتماد

 نکهیا به مردم اعتماد. گردد حفظ و شده ساخته فعاالنه دیبا بلکه شود گرفته مفروض دینبا ای ندارد وجود بخود

 فراهم جامعه درعمومی  های برنامه شبرديپ یبرا را نهيزم كنند می اداره مطلوب نحو به آنها امور دولتمردان،

 احراز و است آنها به اعتماد یاساس طیشرا از یحکومت مسؤالن و مقامات یپاكدست حاضر، روزگار در. كند می

 خورده گره آنها یزندگ سبک و ییدارا تيوضع مور عمومی از جمله روشن شدنا تيشفاف با ،یپاكدست نیا

یعنی  -سازی حکومت است. زیرا حاكمان پاسخگو  در نتيجه، اعتماد عمومی به حکومت در گرو شفاف .است

توانند به تصميمات  بيشتر می -های خود را به مردم توضيح دهند توان از آنها خواست تا فعاليت كه می حاكمانی

 مؤثرتر نایل شوند. یها روشتر آنهم با  بهتر و منطقی

 یحکومت امانت تلقمقدمه قوانين مرتبط با شفافيت تصریح شده است كه در در كشورهای توسعه یافته، 

و منابع و  اراتينشان دهند كه از اخت دیو كارگزاران آنها با یعموم ینهادها یعنیو صاحبان امانت  شود می

و امانت  كنند میخود استفاده ن یمنافع شخص یآنها قرار گرفته است برا اريكه به عنوان امانت در اخت یامکانات

 .كند میم توصيف را هم تجویز و ه داری امانتمختلف امور عمومی، این  های عرصهشفافيت . كنند می یدار

 نیا تيو خالف قاعده است. مشروع ییاستثنا یحکومت مردم ساالر، محرمانگی امر کی درافزون بر این، 

آنها گره خورده است: حکومت و تمام قوای آن باید نشان دهند كه قدرت  تيبا شفاف یادیتا حد ز ها حکومت

. در نتيجه، آنها به نوعی بار اثبات را برعهده برند میگيرد و چگونه قدرت خود را به كار  آنها از كجا نشأت می

و فاصله گرفتن از شهروندان بردارد باید  یمحرمانگحکومت خود را مردمی بداند هر قدمی كه جهت  اگردارند. 

روند محرمانگی، تأثير شهروندان بر حکومت را كم كرده و بين  زیرا،با توجيهات الزم و كافی همراه باشد. 

 استثنائی جنبه ،كند. بنابراین، هرگونه فرآیند محرمانه فاصله و حاجب ایجاد می ،ء آن یعنی مردمقدرت و منشا

                                                
29 .Public confidence / trust 
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دموكراتيک وجود های  نظامدر  «فرض شفافيت»معتقدند كه یک  یبرخ ل،يدل نيهم ه. بشودتوجيه  باید و دارد

 11دهد. دارد و هر كس بخواهد برخالف این فرض عمل كند باید دالیل كار خود را ارایه

 انتخاب حق و تیشفاف:  ومس بند

اطالعات و آگاهی است. انتخاب به معنی ترجيح دادن یک گزینه بر گزینه یا داشتن منوط به خوب انتخاب 

های  انتخابو  شوند میبد، از اطالعات ناقص و عدم شفافيت ناشی های  انتخابدیگر است. غالباً  های گزینه

درسه، دانشگاه، رشته تحصيلی، شغل، شهر و محل سکونت، مکان مسافرت، اطالعات كافی. انتخاب م از خوب،

ی هستند كه از ميزان شفافيت های انتخاب، طرف قرارداد، از جمله پزشکمواد غذایی، مواد بهداشتی، بيمارستان و 

 . شوند میمتأثر دربارۀ هر كدام 

كاهش رانت و  زي( و نها زمينه)در همه  حيدر دسترس عموم قراردادن اطالعاتِ صح انتشار و قیاز طر تيشفاف

و  عمل یآزاد یداده و نوع شیآنها را افزا یشِرويپ های گزینهتقارن اطالعات هم حق انتخاب افراد و  عدم

مقررات را مسدود قوانين و دورزدن  یها راه جیتدر و هم به كند میبه آنها اعطا  تر گسترده گيری تصميمقدرت 

برابر در دسترس همگان  یو امکانات را به شکل ها فرصت لهيوس نیكرده و بد نتريسنگ ارتکاب به آن را نهیو هز

 . دهد میقرار 

 كنند می: كسانی كه از اطالعات استفاده  دارد عمدهی شفافيت، زنجيره اقدام و پاسخ، دو كنشگر ها سامانهدر 

ی ها سياستكسانی كه توسط و  شوند میناميده  «كنندگان استفاده»خود را بهتر كنند و  های انتخابتا 

. شوند میناميده  «افشاكنندگان»كه آن اطالعات را در اختيار دیگران قرار دهند و  شوند میوادار  سازی شفاف

 :  چرخة اقدام بدین صورت است كهاقتصادی،  یها بنگاهبرای مثال، در خصوص دسترسی به اطالعات بنابراین، 

 ؛كه اطالعاتی را دربارۀ محصوالتشان در اختيار عموم قرار دهند كند میوادار  را ها بنگاه( 1( سامانة شفافيت، 1

روزمرۀ خود به كار خواهند  گيری تصميمآنها را در فرایند  «كنندگان استفاده»( اگر این اطالعات مفيد باشند 1

اطالعات، ممکن است در ( دربرابر، افشاكنندگان اصلی 1كه اقدام آنها را تغيير خواهد داد.  ای گونه( به 1بست 

بتوانند  ها فرصتیی آگاه شوند كه بر اساس آن ها فرصتكه تغيير كرده است، از  كنندگان استفادههای  انتخاب

نيز به نوبة خود، به تغييرات صورت گرفته در  كنندگان استفاده( 1را پيش ببرند و  «كنندگان استفاده»منافع 

 11محصوالت، پاسخ خواهند داد.

 های انتخابشفافيت همواره تأمين كننده اهداف طرف استفاده كننده و افشا كننده اطالعات شده، به  بنابراین،

 برد است. -. به همين جهت، به نوعی بازی برد شود میبهتر آنها منجر ش

                                                
25 .Achim Berge ; op.cit., p. 22. 

22.Fung (Archon), David Weil, Mary Graham, Elena Fagotto, The Political Economy of 

Transparency: What Makes Disclosure Policies Effective? Ash Institute for Democratic 

Governance and Innovation, John F. Kennedy School of Government Harvard University, December, 

2554, pp. 7-23. 
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 ی کارآمد و تیشفاف:  چهارم بند

و به افزایش  كند میكمک تصميمات و اقدامات در زمينه امور عمومی ی كارآمدشفافيت به جهات مختلف به 

گيری و به  های اول تصميم . از یک سو، مشاركت شهروندان در همان لحظهشود میكيفيت ادارۀ امور منجر 

های مختلف راجع به امور در دستور كار  ارایه  شود نظرها و پيشنهاد ، سبب میسازی تصميمعبارت بهتر در مرحله 

ان را از همان ابتدا با عقایدی كه در گير تصميمیاری دهد. همچنين های خود  گيری شود و مقامات را در تصميم

و اینان نيز از همان زمان  كند میاند یا خواهند شد آگاه  مخالفت با تصميم یا طرح مورد نظر آنها ارایه شده

 كنند.  مناسب را فراهم های حل راهبينی كرده و  های آتی را پيش ند واكنشتوان می

های حکومتی و خطاهای تصميمات را پيش از آن كه منجر به  گيری تواند ضعف تصميم شفافيت میهمچنين، 

این كه مشروح مذاكرات مسؤالن و   . دغدغةآنها منجر شوداصالح آشکار كرده و به ورود خسارات عظيم شوند 

ر باشند و ت های خود مصمم ها و تصميم شود كه آنها در تحليل مقامات به اطالع عمومی خواهد رسيد سبب می

تواند به مردم  پيش از اتخاذ تصميم، در مورد آثار و نتایج آن، به حد كفایت تأمل كنند. همچنين شفافيت می

گيرد و تصميمات در  اطمينان خاطر دهد كه مسائل و مشکالت آنها به اندازه كافی مورد بررسی و مداقه قرار می

 .شوند مییک فرایند و نه به صورت آنی، اتخاذ 

 یالب كارگزارانبا مقامات و  یو انجام اقدامات عموم ماتياتخاذ تصم یكه برا یاشخاص تیشدن هو ممعلو

 منافع تعارض دارندگان شدن معلوم، 11از تجارت نفوذ یريشگيپ یمناسب برا رياتخاذ تداب جه،يو در نت كنند می

تعارض منافع و سرانجام،  های ضعيتو تیریمد یالزم برا ريو بالتبع، اتخاذ تداب یو اقدامات عموم ماتيدر تصم

 و جینتا جمله از ،یامور عموم تیریدر مد قهيسل اعمال از یخوددارو  ضوابط و نيقوان تیرعا به التزام جادیا

ی كارآمد ،یریو البته به نحو ناگز شيب و كم جامعه، طیشرا ریسا گرفتن نظر در با كه هستند تيشفاف آثار

 را به دنبال دارند. یومو اقدامات در امور عم ماتيتصم

 عمومی مشارکت و تیشفاف:  پنجم بند

اما نه هر  ف توسعهاهداز امشاركت هم وسيله توسعه است و هم شفافيت از ابزارهای كليدی مشاركت است. 

 یکاز  مشاركتی، بلکه مشاركتی كه آگاهانه، مردمی، آزادانه و معنادار باشد. چنين مشاركتی در امور عمومی، 

 های برنامهو  ها سياستشناسایی بهتر نيازهای اجتماعی و استفاده از منابع عمومی و طراحی و اجرای سو، به 

های  گروهو مشکالت و مسائل افراد و  يازهاچرا كه وقوف به ن كند میعمومی مناسب و واقع بينانه كمک 

كه  شود میموجب  ازهاين ییكشور در شناسا يت. مشاركت جمعيستن يسرمختلف كشور جز با مشاركت آنها م

افراد خاص مشخص نشود.  ياتو حدس ياتمردم در خالء و در اتاق جلسات و بر اساس تصورات و ذهن يازهاین

كشور، به  يتمختلف جمع های حل راهصداها و  يدنمشاركت با فراهم كردن امکان شن یگر،د یاز سو

                                                
22 . Influence Trade 
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و تخصيص منابع متناسب  های حل راهو  ها اولویت يينتا در تع كند میكمک  انگير تصميمان و گذار سياست

كه مردم بازیگران اصلی  شود میسبب  ين،عمل كنند. همچن تر موفقعمومی و مشکالت  يازهارفع ن یبراكشور 

 كنند.  يتو اقدامات جامعه احساس تعهد و مسؤل يماتتصم يجهنسبت به نت يجه،توسعه خود شوند. در نت

گرفت و  بيشتر در ایام انتخابات صورت می ،تعيين سرنوشت خوددر گذشته، مشاركت مردم در حکومت و 

داد آگاه بودند و نه  از كم و كيف اموری كه وكيل و منتخب آنها انجام می كنندگان انتخابپس از آن نه 

دانستند. اما در روزگار   مکلف می یشخو النرسانی و پاسخگویی در برابر موك خود را به اطالع ،شدگان انتخاب

جای خود را به اتفاقی و موردی باید این نوع مشاركت  ، برای داشتن یک مردم ساالری زنده و شاداب،كنونی

كنند بلکه  حاكمان و مدیران خود را انتخاب باید مردم نه تنها  مستمر مردمی بدهد:نظارت فراگير و مشاركت 

راجع به نحوه عملکرد مدیران جامعه  به اطالعات داشته باشندحق باید پس از انتخاب نيز هر زمان كه بخواهند 

و اطالعات  شوندمکلف باید دولتی نيز  های دستگاهرسانی كنند.  دسترسی داشته باشند و از آنها درخواست اطالع

مؤسسات در دسترس عموم قرار دهند. دسترسی مردم به اطالعات  ،خود را با رعایت برخی استثناهاتوضيحات 

ما بر  11قانون اساسی  1ین مقدمه نظارت مردم بر حکومت است كه در اصل ، مهمترو مشاركت عمومی عمومی

 آن تصریح شده است. 

 ییپاسخگو و تیشفاف:  ششم بند

از آنچه دولتمردان و صاحبان قدرت و ثروت در  نگاران روزنامهشفاف شدن امور عمومی و آگاهی مردم و 

پاسخگویی  وجبی است برای می گذارند زمينه و و بر سرنوشت و زندگی آنها تأثير م دهند میجامعه انجام 

رأساً به گزارش دیران پاسخگویی دو گونه است:  فعال و انفعالی. پاسخگویی فعال یعنی اینکه مقامات و م 11.آنها

و اقدامات خود را به مردم توضيح دهند و كم  ها برنامه ،ها سياست، ها مأموریتعملکرد خود بپردازند و اهداف، 

خود را تشریح و تبيين كنند. پاسخگویی انفعالی یعنی اینکه  راهکارهای، موانع و مشکالت و ها فتپيشرو كيف 

پاسخ دهند. اهميت این نوع پاسخگویی بيش از  شود میكه از آنها  پرسيده  هایی پرسشمقامات و مدیران به 

كه در تعریف و   شود میارائه  هایی گزارشاطالعات و  معموالًپاسخگویی فعال است. زیرا در پاسخگویی فعال، 

. اما در پاسخگویی شود میگفته سخن  است و از اشتباهات، خطاها، ایرادها و نقائص كمترها توجيه عملکرد

 مطرح است. نگاران روزنامهمردم یا پاسخ داده شود كه در اذهان  هایی پرسشانفعالی، باید به 

                                                
  مردم  بر عهده  و متقابل  یهمگان  است  ای  از منکر وظيفه  و نهی  معروف  خير، امر به  به  دعوت  ایران  اسالمی  : در جمهوری1 اصل .11

و   كند. والمئمنون  می  معين  را قانون  آن  . شرایط و حدود و كيفيت دولت  به  نسبت  و مردم  مردم  به  نسبت  یکدیگر، دولت  به  نسبت

 المنکر.  عن  و ینهون  بالمعروف  یامرون  اوليا بعض  بعضهم  المئمنات

24. Toby Mendel; Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right, p.2., at: 

www.article 29.org. 
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اسخی به آن داده شود. مگر آنکه مردم در نتيجه تا پ خيزد نمیبدیهی است كه از ذهن خالی سؤالی بر 

ها  دهاین صورت، ممکن است  دراطالعات، از كم و كيف اداره امور خود آگاه شوند.  شفافيت و دسترسی به

 مبهم های نکتهها و  برای آنها مطرح شود. حکومت پاسخگو، حکومتی است كه این پرسش مبهم نکتةپرسش یا 

 دهد. می معقولبه آنها پاسخ شنود و  را با گوش باز می

دموكراتيک پيوند های  نظامویی، یعنی هدف اصلی تمام خگحق بر دانستن به نحو الینفکی با پاس بنابراین،

از نظارت عمومی پنهان داشته شوند قضاوت  ها گيری تصميمحکومت و فرایند  های فعاليتخورده است. اگر 

 سازوكارهای ،ها حکومت درون. در شوند میثمر  آنها دشوار و حتی بیاز  ها رسانههای مردم و  آگاهانه و ارزیابی

وجود دارد كه از آنها برای بررسی و  11«مردمی شکایات به رسيدگی مركز»مجلس و  ،نظير دادگستری متعددی

نيز  سازوكارها، ليکن برای اینکه این شود میكنترل سوءاستفاده از قدرت توسط مجریان حکومت استفاده 

 ناپذیر است. باشند، دسترسی آنها به اطالعات اجتنابكارآمد 

كه در صورت بروز اشتباهات و خطاها و وقوع جرائم در  كند میكمک  یاطالعات شفافيتبر این،  عالوه

 مؤسسات عمومی، شناسایی مسؤل واقعی با سرعت و سهولت انجام شود.  

و  فرانسه یقوقحهای  نظامدر  تیاز شفاف تیحما وهیشبر  یرورم:  ومس گفتار

 کایآمر

 سازی شفاف در یتوجه قابل تجربه وكه سابقه  افتهیتوسعه  یكشورهابا توجه به مبانی و توجيهاتی كه گفته شد 

 مناسب، مقررات و نيقوان وضع و جامع یها سياست اتخاذ با تا اند كرده تالش دارند فساد با مبارزه و امور

 ورود یبرا كه است آن مذكور مقررات و نيقوان و ها سياست ندیبرآ. ددهن ارتقا جامعه امور همه در را تيشفاف

به  ورود یو به طور خالصه، برا خدمات ارائه یندهایفرا یطراح ،یعموم های مسؤليت یتصد ،یعموم بخش به

 شود.   تیرعا دیبا یحداكثر تياصل شفاف ،(یشخص یزندگ مقابل)در  یاجتماع و یعموم یزندگ

 اتيتجرب به به عنوان نمونه  گفتار نیا در جامعه، امور سازی شفاف  در كشورها نیا اتيربتج با ییآشنا یبرا

 افته،یموسوم به توسعه  یو همه كشورها ییاروپا یهمه كشورها باًیتقر .شود می اشاره کایآمر و فرانسه یكشورها

 یقایآفر رينظ ای توسعهدرحال  یو كشورها دارند یعمومامور  تيدرباره شفاف یو مقررات نسبتاً مشابه نيقوان

 . دارند افتهی توسعه یكشورها با یادیز مشابهت نهيزم نیا در زين یجنوب كره و هند ک،یمکز ل،یبرز ،یجنوب

  

                                                
25 .Ombudsman 
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 فرانسه اول :  بند

آنها، سه قانون شاخص و مرجع وجود دارد :  انيدارد كه در م یو مقررات متعدد نيقوان ،تيشفاف نهيدر زم فرانسه

 قانونو  111117مصوب  یعموم یدر زندگ تيقانون شفاف ،197111 مصوبدسترسی به اسناد اداری  یآزادقانون 

مورد توجه قرار  نيقوان نیكه در ا ی. موضوعات11 1111 مصوب اقتصاد سازی مدرن، مبارزه با فساد و تيشفاف

 عبارتند از : اند گرفته

 اطالعاتبه  یدسترس( الف

دسترسی آزاد به اطالعات راجع به بودجه  1719عالميه حقوق بشر و شهروند ا 11 مادهبار  نخستينفرانسه،  در

 : شد بينی پيش

شهروندان حق دارند شخصاً یا به وسيله نمایندگان خود نسبت به ضرورت كمک به دولت تصميم  همه»

  19«.شود بگيرند و این كمک را آزادانه بپردازند و بدانند كه كمک آنها در چه راهی صرف می

 وشوند  ، حق دسترسی به اسناد اداری را كه در واحدهای عمومی نگهداری می1971 سالز آن، قانون ا پس

 در كه یاستثنائ مواردقانون اخير، جز در  طبقبه رسميت شناخت.  را آرشيوها به دسترسی حق 1979 سالقانون 

 .كنندرشيوها را مشاهده و اسناد موجود در آ یادارشهروندان حق دارند تا اسناد  استمشخص شده  قانون

، صورت جلسات، مدارک،  ها ها، گزارش پرونده از است عبارت 1971 سالقانون  در« سند دولتی»از  منظور

های متضمن تفسير از حقوق موضوعه یا  ها یا پاسخ های وزارتی، یادداشت نامه آمار، دستورات، تحقيقات، بخش

، ای منطقهتصميمات اداری صادره از جانب دولت، مراجع  ،ها نامهو بر  ها و طرح كار اداری، توصيه توصيف آیين

حقوق عمومی یا حقوق خصوصی متصدی خدمات عمومی. شکل این اسناد مهم نيست، لذا  حقوقی مؤسسات

 شود. اسناد الکترونيکی نيز مشمول این قانون می

ی اداری، اسناد ها دادگاهو  های صادره از جانب شورای دولتی نامه های مجالس پارلمانی، توصيه رسيدگی

های ارجاع شده به آمبودزمان جمهوری فرانسه و  اسناد راجع به تحقيقات از شکایت ،دیوان محاسبات كشور

گيری اداری، حکم  اند. اسنادی كه در یک تصميم نهایی از شمول تعریف اسناد اداری مستثنی شدهريغاسناد 

 ، غيرقابل دسترس خواهند بود. را دارند مادام كه تصميم اتخاذ نشدهوسيله 

                                                
26. Loi no 70753 du 27 Juillet 2970 de la Liberté d accés au documents administratifs; Loi no 79507 

du Juillet 2979 relative á la motivation des Actes administratifs et à l’amélioration des relations entre 

l’administration et le public. Amended by Loi n˚ 2555 – 322 du 22 avril 2555 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relation avec les administration (J.O.du 23 avrill 2555). 

27  . LOI n° 2523-957 du 11 octobre 2523 relative à la transparence de la vie publique  

20. LOI n° 2526-2692 du 9 décembre 2526 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 

à la modernisation de la vie économique 

29 . at: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/right sof.htm. 
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همچنين برخی استثناهای آمرانه در مورد اسنادی وجود دارد كه احتمال دارد انتشار آنها به سرّی بودن 

  ای كه قوۀ اجرایی را در اختيار دارند، به اسرار دفاع ملی، به سياست های حکومت و مقامات مربوطه رسيدگی

عمومی، جریان صحيح  اتومی و امنيت افراد، پول رایج و اعتبارخارجی فرانسه، امنيت كشور، سالمت عم

صالح برای اخذ ماليات و  مراجع  به فعاليت یاهای قضایی  در محاكم یا تحقيقات مقدماتی رسيدگی ها دادرسی

آنها به  افشایبه اسرار مورد حمایت قوانين لطمه وارد كند. اسنادی كه  ،كشف جرایم گمركی و به تعبير كلی

دهد یا رفتار یک فرد  یا قضاوت ارزشی دربارۀ یک فرد ارایه می زند می صدمهم خصوصی یا اسرار تجاری حری

 باشد. ربط قابل ارایه می تنها به شخص ذی كند می برمالرا 

توان از آنها برای مقاصد  بوده و نمی مؤلف حقوقگيرد تابع مقررات  اسنادی كه در اختيار متقاضيان قرار می

 فاده كرد.تجاری است

مقررات مربوط به دسترسی به اسناد  واجرای قوانين بر  نظارتدار  كميسيون دسترسی به اسناد اداری عهده

های  ه كند اما حق اتخاذ تصميمئهایی را ارا گری كرده و توصيه تواند ميانجی این كميسيون می 11.استاداری 

در كميسيون مذكور نسبت به  قبالً كه هستند رسيدگی قابلاداری  دادگاه در زمانیها  آور ندارد. شکایت الزام

 گيری شده باشد.  آنها تصميم

به تصویب رسيده، به صورت مالزم با قانون دسترسی به اسناد  1971كه در سال ها  دهقانون حمایت از دا

ز واحدهای هایی را كه حاوی اطالعات شخصی آنها است ا دهد تا پرونده دولتی اعمال شده و به افراد اجازه می

 11 عمومی و خصوصی دریافت كنند.

وجود دارند كه به طور تخصصی به برخی از مسائل  نيز دیگریهای  بر كمسيون مذكور، كميسيون عالوه

ندسازی اداری و تسمراجع به آزادی اطالعات می پردازند. نظير كميسيون ملی انفورماتيک و كميسيون هماهنگی 

 های اداری.  سازی و مركز بين وزارتی آموزش ندتسمرسانی و  كميسيون خدمات اطالع

 کیالکترون دولت و یکنش رسانی اطالع(  ب

در دسترس  رسانی اطالع یها پایگاهدولت فرانسه، بخش عمده اطالعات راجع به امور عمومی را راساً و از طریق 

 های گزارشپایگاه  11سالمت، یها داده یها پایگاه 11اقتصادی، یها بنگاهپایگاه اطالعات عموم قرار داده است. 

 رسانی اطالعپایگاه ها  دهو  11پایگاه قوانين و مقررات فرانسه 11دكتری، های رسالهپایگاه  11بخش عمومی،

كاربر پسند و به دو فرانسه و انگليسی و بعضاً به چند زبان دیگر،  ای شيوهبه موضوعی در فرانسه وجود دارند كه 

                                                
35 . at: http://www.assembleenationale.fr/2/2dbc2555322. 

32 . at: http://ccweb.in1p1.fr/secur/legal/27027home.html. 

32  . http://www.infogreffe.fr/ 

33 . Les systèmes d’information pour la santé publique 

34 . http://www.rapportspubliques.fr/ 
35 . http://www.theses.fr/ 

36 . http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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، ارزیابی تأثيرات قوانين( را در اشکال ها برنامه ، مصوبات، تصميمات،ها تسياساطالعات بخش عمومی )اعم از 

 . دهند میدر دسترس عموم قرار  خوان انسانو  خوان ماشينمختلف 

و نقش مهمی در  سازند می، بعد كنشی آزادی اطالعات و شفافيت ابتکاری را محقق ها پایگاهاین 

 زندگی عمومی در فرانسه دارند.  سازی شفاف

 منافع تعارض تیریمد (ج

 : دارد می مقرر یعموم یزندگ در تيشفاف مورد در 917ـ1111 شماره قانون 1 ماده فرانسه در

 نفع با یعموم نفع کی تداخل موجب كه شود می اطالق یتيموقع هر به منافع تعارض قانون، نیا در»

 قرار ريتأث تحت تعهد کی عينی یاجرا و یطرف یب استقالل، شود باعث و شود گرید یعموم نفع ای یخصوص

 .«است گرفته قرار ريتأث تحت كه رسد نظر به ای رديگ

انجام  انيممنافع  تعارض صرفاً ایكشورها آن است كه آ نياختالف عمده ب کی ،منافع تعارض مورد در

 یعموم بخشدرون  درتعارض منافع  ایشود  تیریمد دیبا یو بخش خصوص یدر بخش عموم یقانون فیوظا

 حاًیاست كه صر ینيانوقمعدود  از)فرانسه(  یعموم یدر زندگ تيقانون شفاف ؟ابدی تحقق است ممکن هم

 قانون شناخته است.  نیمشمول ا زيرا ن یچند نفع عموم ایدو  نيتعارض ب

 های وضعيتمستقل است  یمرجع ادار کیكه  17یعموم یدر زندگ تيشفاف یبرا یعال مرجعفرانسه  در

فرانسه و  یجمهور سيمرجع با فرمان رئ نیا سيرئ. كند می یرا بررس دولتات و كاركنان تعارض منافع مقام

 نظر دیبا مرجع نیا. شود میمنصوب  یمرجع عال سيرئ شنهاديو با توجه به پ ریكل آن با فرمان نخست وز ريدب

 11 و 1 ماده در شده ذكر افراد مورد در 1 ماده یمعنا در منافع تعارض موجب كه یتيوضع مورد در را خود

 ماده موجب به. دینما صادر تيوضع نیا افتنی خاتمه یبرا یمقتض دستور لزوم، صورت در و كند اعالم شود می

 فيتکال به 11 ماده ای 1 ماده در شده ذكر افراد از فرد کی كه كند مشاهده یعال مرجع چنانچه مذكور، قانون 11

 دیبا دارد قرار 7 ماده دوم بند در شده انيب تيوضع در فرد ای ستين بندیپا شده ذكر 11و 1،1،1 مواد در كه خود

 : دهد هشدار و اطالع شود می ذكر ادامه در كه یافراد به را فيتکل نقض

 فرانسه؛ یجمهو جمهور سيرئ به باشد ریوز نخست فرد چنانچه( 1

 ر؛یوز نخست به باشد دولت یاعضا از گرید یکی فرد چنانچه( 1

 اروپا؛ پارلمان سيرئ به باشد اروپا پارلمان یفرانسو عضو فرد كه یزمان( 1

 ؛یمشورت مجمع سيرئ به باشد 11 مادهاز 1 بند 1 شماره در شده ذكر افراد از فرد چنانچه( 1

 گفته باشد به مرجع منصوب شده؛   شيماده پ 1بند  1 ای 1( چنانچه فرد از افراد ذكر شده در شماره 1

                                                
37  . Haute autorité pour la transparence de la vie publique 
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 سيرئ ای مستقل یادار مرجع سيرئ به باشد گفته شيپ ماده 1 بند 1 شماره در شده كرذ افراد از فرد چنانچه( 1

 شده؛ منصوب مرجع ای مستقل یعموم مرجع

 فهيوظ  ای تيكه مرجع یریباشد به وز 11ماده  1بند  ای 1بند  7( چناچه فرد از افراد ذكر شده در شماره 7

 شده را دارد.  ادینظارت بر فرد 

 مقامات منافع و ییدارا اعالم( د

از  کی،  هر 1111مصوب  یعموم یدر زندگ تيفرانسه راجع به شفاف 917ـ1111قانون شماره  1 ماده طبق

خود را  ییو صادقانه از دارا قيجامع، دق ای اظهارنامهشخصاً  دیدولت ظرف دو ماه پس از انتصاب، با یاعضا

 یدر زندگ تيشفاف یمرجع عال سيرا به رئ و مشترک یجمع ییو در صورت لزوم دارا یخصوص ییشامل دارا

 به گزارش به تعهد كه شود گذاری ارزش یروز در دیبا مذكور ییدارا. بفرستد، 19 ماده در روذكم ،یعموم

 روز در كه یمنافع بر مشتمل ای اظهارنامه دیبا دولت یاعضا از کیهر ب،يترت نيهم به. است آمده وجود

 و یعال مرجع به داشته ارياخت در انتصاب زمان از شيپ سال پنج طول در كه را یمنافع و داشته ارياخت در انتصاب

 .كنند ارسال ریوز نخست

 دیبا مرجع نیا ،یعموم یزندگ در تيشفاف به راجع فرانسه 917ـ1111 شماره قانون 11موجب ماده  به

 111-1 ماده اساس بر سنا و ارلمانپ یاعضا قانون، نیا 1 ماده اساس بر دولت یاعضا منافع و ییدارا های اظهارنامه

 در شده ذكر طیشرا اساس بر را آنها و دینما افتی در را قانون نیا 11 ماده در شده ذكر افراد و انتخابات كد

 . دینما منتشر باشد یضرور چنانچه و ییآزما یراست بخش نیا دوم گفتار

 اظهارنامه دیبا یعال مرجع ،یعموم یندگز در تيشفاف به راجع فرانسه 917ـ1111 شماره قانون 1 ماده طبق

 در رسد می نظر به كه یابیارز هرگونه دتوان می مرجع انتشار، بر عالوه. كند منتشر را منافع اظهارنامه و ییدارا

 مورد فرد به حاتيتوض ارائه اجازه از پس است الزم ها اظهارنامه از کی هر یدرست و دقت ت،يجامع خصوص

 كتباً را شده ذكر منافع و ییدارا اظهارنامه مورد در خود اظهارنظر نوع هر ندتوان می هندگاند رای. دهد انجام نظر

 به راجع های اظهارنامه كه است كرده حیتصر قانون، نیا 11 ماده ن،يهمچن. بفرستند تيشفاف یعال مرجع به

 منتشر شوند. یدر روزنامه رسم دیبا پارلمان، ندگانینما

 ذكر افراد مورد در 1 ماده یمعنا در منافع تعارض موجب كه یتيوضع مورد در را خود نظر دیبا مرجع نیا

 تيوضع نیا مبنی بر اینکه دینما صادر یدستور باشد یضرور چنانچه و كند صادر شود می 11 و 1 ماده در شده

  .ابدی خاتمه 11 ماده در روذكم طیشرا به توجه با

ماه از تاریخ انتصاب،  1، نمایندگان مجلس ملی باید ظرفانسهفر انتخابات قانون  111-1همچنين به ماده 

اعالميه دارایی جامع دقيق صادقانه و توام با سوگند خود را كه شامل كليه اموال خصوصی آنها و در صورت 

 امکان اموال مشترک و مشاع آنها باشد به رئيس مرجع عالی شفافيت ارسال كنند.
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همچنين  .ایجاد شده است دهی گزارشبه تعهد شوند كه  گذاری زشارهای مذكور باید در روزی دارایی

سال قبل از تاریخ  1عی كه در تاریخ انتخاب آنها و در طول فمنا زحاكی ا ای اعالميهنمایندگان مجلس ملی باید 

 یتبرئخود از جمله آنهایی را كه به صورت  ای حرفهو غير ای حرفه های فعاليتو نيز فهرست  اند داشتهمذكور 

هر نوع تغيير  .به رئيس مرجع عالی شفافيت و دفتر مجلس ملی ارسال كنند رندیا قصد انجام دا شود میانجام 

اعالميه اصلی كه تحت همان شرایط  ای اعالميهمنافع باید ظرف دو ماه در قالب  یا دارایی های اعالميهعمده در 

نيز ذكر شود. شده است  ها فعاليت ه تغيير فهرستو باید هر نوع اتفاقی كه منجر ب صادر خواهد شد منعکس شود

هفت ماه  عمومی،باید از سوی مرجع عالی شفافيت در زندگی  شوند میكه شامل مواد مذكور  ای اعالميهک ی

و اگر مجلس ملی منحل  كرددقبل و شش ماه حداقل پيش از انقضای مدت مسئوليت نمایندگی مجلس ثبت 

این اعالميه باید ثبت  ،یابد ظرف دو ماه از تاریخ خاتمه هر دليلی غير از فوت خاتمشود و یا مسئوليت نماینده به ه

ی مشترک از زمان ها داراییدر صورت امکان  ،اعالميه مذكور باید شامل خالصه درآمد دریافتی نماینده شود.

مذكور در شرایط مالی توانند هر نوع توضيحی راجع به تغييرات در می ایندگان. نمشروع مأموریت پارلمانی باشد

در اعالم بخش قابل توجهی از دارایی یا منافع خود كوتاهی ه ای چنانچه نمایند. كنند ضميمهخود را  های اعالميه

محکوم هزار یورو جزای نقدی  11كنند یا ارزیابی غير واقعی از دارایی خود ارائه دهد به سه سال حبس و 

و  11-111یگری در قالب محروميت از حقوق شهری طبق مواد د های مجازاتهمچنين ممکن است  .خواهد شد

همان قانون  111-17ده عمومی طبق قواعد مذكور در ماهای  سمتقانون جزا و محروميت از داشتن  111-11-1

 .  شوداعمال 

 ی كه از سوی نمایندگان مجلس ملی ارائهیهافعاليت و عفمنا های اعالميهانتخابات، قانون  1-111ماده طبق 

شده در  بينی پيشظرف مدت از سوی مرجع عالی شفافيت  ،شده است و در صورت وجود توضيحات مربوط

دانند به صورت مکتوب توانند هر نوع توضيح كه الزم میمی دهندگان رای. علنی خواهد شداین ماده  1بخش 

 .شفافيت ارسال كنند مرجعمذكور به  های فعاليتای منافع و هدر خصوص اعالميه

ظرف اداره ماليات  .های دارایی نمایندگان را به اداره ماليات ارسال خواهد كردمرجع عالی شفافيت اعالميه 

 دقانهصا ،درستی ،را از همه اطالعاتی كه امکان ارزیابی جامعيت فافيتمرجع عالی ش ،سی روز از تاریخ دریافت

 .خواهد كرد عو اخطارهای ماليات بر ثروت مطل ها و به ویژه اخطارهای ماليات بر درآمددارایی هاعالمي بودن

هر ، كردن آنها پيش از علنیو سه ماه از تاریخ دریافت اطالعات مذكور  ظرفد توان میمراجع عالی شفافيت 

 را صورت دهد.  ها اعالميهمذكور در درستی یا صادقانه بودن اطالعات  يت،نوع ارزیابی در خصوص جامع

ی كه برای رای دادن در حوزه انتخابيه ثبت دهندگان رایبرای مشاهده در دسترس دارایی صرفاً  های اعالميه

مشاهده شده دارند  های اعالميهتوانند هر نوع توضيحی كه در خصوص می انآن .قرار خواهد گرفت اند كردهنام 

را علنی نکرده ی خود یاعالميه دارا ،كننده ثبتمادامی كه .به صورت مکتوب به مرجع عالی شفافيت ارسال كنند

به هر طریق كه ،دارایی یا توضيحات و ارزیابی های مربوط به آنها های اعالميهجزئی  یاباشند انتشار و افشای كلی 

 . هزار یورو دارد 11جزای نقدی تا  ،باشد
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هستند  هخاصی كه ملزم به ثبت اعالمياش شخصیقابل علنی شدن باشند آدرس های  ها اعالميهدر صورتی كه 

  .و دیگر اعضای خانواده منتشر نخواهد شد ها آنزندگی  و سایر شركای همسر اسامی

جزئيات :  اطالعات راجع به اموال غيرمنقول در موارد زیر علنی نخواهد شد ،در مورد اعالميه داراییهمچنين، 

اسامی ، ال مشاعدر مورد امو ،اند داشتهنام اشخاصی كه در گذشته مالکيت آن اموال را  ،راجع به محل وقوع مال

 . هستندل اسامی اشخاصی كه دارای حق انتفاع از ما ،مالکان مشاع

جزئيات : نخواهد شد علنیاطالعات زیر راجع به اموال غير منقول  ها فعاليت منافع و های اعالميهدر مورد  

 .باال بند راجع به محل وقوع مال و موارد مذكور در 

اسامی اشخاصی كه سابقه مالکيت اموال منقول مذكور در  :نخواهد شد یعلنموارد این  ،در مورد اموال منقول

کيت اموال منقول مذكور در اعالميه منافع و مال ،اسامی اشخاصی كه در گذشته، اند داشتهاعالميه دارایی را 

 .ر باشندخصاگر همسر یا سایر شركای زندگی ش ،اندها را داشتهفعاليت

 . آدرس موسسات مالی و شماره های حساب :نخواهد شد، علنی طالعاتااین  نيز در مورد اسناد مالی 

باید با  شود می عمومی كه مشترک اموال ابی: ارزیموارد زیر باید رعایت شود  زدر خصوص ارزیابی اموال ني

 ،ارزش بازاری كه مال ذكر شده در اعالميه تطبيق كندنصف 

 .دارد تطبيق كند عید با ميزان سهمی كه مالک مشابا شود میاع كه علنی ارزیابی كه از ارزش مالی مش

اطالعات یا به  كننده ثبتشخص  حریصتنها به در خواست  شود میاستثنا به شرح باال اطالعاتی كه افشای آنها 

قابل  دستور مقامات قضایی و درصورتيکه افشا برای حل یک اختالف یا برای كشف یک حقيقت الزم باشد 

 .دبوخواهد  افشا

 فساد انافشاگراز  تیما( حه

 یبرا دینبا یفرد چيه ،یعموم یدر زندگ تيفرانسه راجع به در مورد شفاف 917ـ1111شماره  قانون 11ماده  طبق

 سازمان کی ای سازمان، آن در اخالق قبال در مسئول مرجع ای كارفرما، به تين حسن با همراه گزارش هارائ

 نیيآ از 1-11 ماده ای حاضر قانون 11 ماده از دوم بند ریز دیيتأ وردم و كند می مبارزه فساد با كه یرانتفاعيغ

 صورت بدان) منافع تعارض به كه یموضوعات خصوص در ،یادار ای ییقضا مراجع به ای است، یفريك یدادرس

 و 1 ماده در اشاره مورد افراد از یکی با ارتباط در ،شود می مربوط( است شده فیتعر حاضر قانون 1 ماده در كه

 به یدسترس از ای شود حذف استخدام یندهایفرا از شوند مطلع آن از خود فیوظا یاجرا در است ممکن كه 11

 زيآم ضيتبع اقدامات موضوع ای شود اخراج ای شده هيتنب ای بماند، محروم یآموزش دوره کی ای یموزآكار کی

 ف،يتکال كار، به بازگشت آموزش، ن،درما الزحمه، حق مورد در خصوصاً رد،يگ قرار ميرمستقيغ ای ميمستق

 .قرارداد دیتمد ای ،ییجابجا ،یشغل یارتقا ،بندی تقسيم الزم، طیشرا

بر اساس منافع شخصی خود افشاگری كرده نباید  افشاگریکی از شرایط حمایت از افشاگران آن است كه 

در صورتی كه افشا كننده البته  دشو میشاگران پاداش داده نبه اف ،به همين دليل بر خالف حقوق آمریکا باشد.
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نفع متضمن زیرا جبران خسارت هرچند  شود میقربانی عمل افشا شده باشد از حمایت این قانون برخوردار 

  .باشد میاو  حقاما است شخصی 

از  شود میای جرائم و تخلفات كشف و افشو قانونی آنها كه  ای حرفهوظيفه  كههمچنين برخی اشخاص 

ها  شركتو سایر كاركنانی كه وظيفه نظارت بر  نگاران روزنامهقانون برخوردار نيستند از جمله های این حمایت

 .را بر عهده دارند

منظور از این عبارت آن است كه گزارش یا ادعاهای مطرح شده  .باشد نيت حسن با باید افشا همچنين 

از رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در مورد فرانسه به تبعيت  یها دادگاه .آگاهانه بر خالف واقع نبوده باشند

 :برند میبه كار حسن نيت این معيارها را برای احراز  ،معيارهای سوء استفاده از آزادی بيان در مقام افشاگری

 حقيقت دارد،افشا كننده دالیل موجه برای این باور داشته باشد كه اطالعاتش  .1

 ،باشند میافشار برای منافع عمو .2

 .ظلم شخصی یا كينه جویی شخصی یا توقع پاداش شخصی نبوده باشدت  انگيزه افشاگری .3

 وارههمفرانسه  .افشاگری را اعمال كنند/ گری های گزارش طرحهمه كارفرمایان باید  1111ه ژانوی از اول

افشاگران از سال های  طرح .بوده است حتاطهای كار ممحيط در افشاگران از حمایت قواعد اعمال به نسبت

محدود داشته  قلمرواین مقررات بسيار . قانون موجود در آمریکا در فرانسه پياده شده استتبعيت از به  و 1111

قابل اعمال محدود به كاركنان بوده و تنها در مورد برخی نقض های قوانين و مقررات است. از جمله اینکه 

 بودند.

طرح جدیدی برای حمایت از  ،اقتصاد سازی مدرنبا تصویب قانون شفافيت و مبارزه با فساد و  1111در سال 

  .شد بينی پيشكار  های محيطگزارش نقض قوانين و مقررات در  و افشاگران

كند یک كند یا افشا میحسن نيت گزارش میكه با افشاگر عبارت است از هر فردی  ،به موجب این قانون

د قانون و مقررات یا یک تهدید و شدی قضیک ن ،المللی بينیک نقض شدید یا آشکار یک معاهده  یاجرم 

 .لطمه جدی به منافع عمومی را كه به نسبت به آن علم شخصی دارد

 :افشا كننده باید  

نخست افشا را نسبت به ناظر مستقيم یا غيرمستقيم خود یا شخص دیگری كه از سوی كارفرما به این  .1

 دهد،صورت  ستمنظور منصوب شده ا

 ای حرفهقضایی و اداری یا به مشاور  ذیربطفشا به مقامات مرحله دوم، ادر گر هيچ اقدامی صورت نگيرد  .1

 و  ،مجاز خواهد بود

  .ها منتشر شودتواند علنی شود و برای مثال از طریق رسانهگزارش می ،به عنوان آخرین چاره .1

را در  العات اطدارند این نوع مأموریت كه  های زمانسابه یا  د به سازمان مدافع حقوقتوان میهمچنين افشا 

 صورت گيرد. آوری كنندمربوط صنایع جمع های بخش
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هزار  11مجازات حبس یک سال و جزای نقدی به ميزان  ،ها دادگاهفشا به كارفرما یا به اایجاد مانع در برابر  

 به دنبال دارد.و یور

 : 1111كند كه از اول ژانویه می اعالم جدیدقانون 

 حمایت از افشاگران را اجرا كنند  طرحدارند باید كارگر  11ی كه بيش از های شركت .1

باید  باشد میميليون یورو  111كارگر دارند و گردش مالی آنها بيش از  11كسب و كارهای كه بيش از  .1

 اجرا كنند  فسادو  رشا و ارتشاداخلی برای  دهی گزارشآیين های 

برای نقض مقررات اتحادیه اروپا  یده های گزارش طرحدهند باید كه خدمات مالی ارائه می های شركت .1

 .و بازار مالی فرانسه اعمال كنند

 :از عبارتند شود رعایت دبای دهی گزارشاصولی كه در نظام  

گزارش باید از هویت افشاگران و هویت هر شخصی كه متهم به نقض قوانين و مقررات شده و های  طرح  .1

ن موارد تا دو سال حبس و سی هزار یورو افشای جزئيات ای ،شده حمایت كنند آوری جمعاطالعات 

 خواهد داشت،جزای نقدی به دنبال 

تواند یکی از كنند كه می بافشاگری منصو های گزارش دریافت برای مسئول شخص یک باید ها زمانسا .1

 ،خدماتبيرونی  دهنده ارائهباشد یا یک  كنانكار

شده و در اختيار همگان قرار  رسانی اطالعی باید به اندازه كافدر نظر گرفته است  افشاآیينی كه برای   .1

 ،گيرد

الزم بعد برای  یها تماساطالعات ( 1) تواند افشا كندمی افشاگر كه كند بيان دقت به باید آیين افشا .1

افشاگری باید با دقت بيان كند كه چگونه  طرحهمچنين  (1) برقراری ارتباط با دریافت كننده ارائه دهد

،  (1) كندمتهم به نقض قوانين و مقررات ارائه می و شخصافشا كننده به ت را برخی اطالعا یک سازمان

 .محرمانگی دقيق را تضمين كند و اطالعات را پس از گذشته یک مدت زمان از بين ببرد

تعهداتی را كه به موجب قوانين و مقررات مربوط به رازداری بر عهده دارند  یافشاگران چنانچه در مقام اجرا

ع فو متناسب بوده باشد برای حمایت از مناضروری د مسئوليتی نخواهند داشت مشروط بر آنکه افشا كنن افشا

 .باشد شدهكه به موجب قانون مقرر شده است رعایت  دهی گزارشمورد نظر و آیين 

وكيل و موكل یا  ،دهد كه اطالعات مربوط به روابط پزشک و بيماراجازه نمی 1111 قانونبا وجود این، 

افشاگران در برابر برخی تهدیدها و اقدامات حمایت خواهند شد از  .يت ملی به موجب این قانون افشا شودامن

در صورتی كه گزارش بر اساس سوء نيت صورت گرفته باشد در معرض . اما انضباطی های تنبيهجمله در برابر 

خسارات وارد بر اعتبار افراد یا و ممکن است دعوای مطالبه  گيرند میضمانت اجرای انضباطی كارفرما قرار 

 .شركت عليه آنها اقامه شود
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 نگاران روزنامه( حمایت از منابع خبری  و

از آنها  ها دادگاهای نسبت به منابع خبری نداشتند و  ، تکليف رازداری حرفه1991فرانسه تا پيش از  نگاران روزنامه

كم در دعاوی كيفری، تنها تعداد كمی از  مل، دست. ليکن در عكردند میدربارۀ منابع محرمانة خبری بازجویی 

های  نگاران در رسيدگی كه منابع خود را افشا كنند. همچنين روزنامه خواستند می نگاران روزنامهاز  ها دادگاه

 شد. مدنی مستحق حمایت خاصی نبودند و همين قاعده در مورد شهود نيز اعمال می

نگاران، با امتناع از این امر به  شای منبع خبر را صادر كردند روزنامهدستور اف ها دادگاهدر دعاوی معدودی كه 

نيز عموماً  ضمانت اجرای خاصی برای در هم شکستن امتناع آنها به  ها دادگاهخود استناد كردند.   ای حرفهعرف 

د محکوم شد.  در این به افشای منبع خبری خو نگار روزنامه، تنها  یک یا دو 11كار نبردند. در نتيجه، تا آغاز دهة 

 زمان قانون جزا مورد بازنگری اساسی قرار گرفت.

نگاران، هماهنگ  ، قانون آیين دادرسی كيفری اصالح شد و با رویه و عرف موجود روزنامه1991در سال 

 : گوید میقانون مذكور  119شد. اكنون بند دو مادۀ 

آوری  اش جمع نگاری ة او و در جریان فعاليت روزنامهی كه در رابطه با اطالعاتی كه به وسيلنگار روزنامههر »

 «.شده به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود آزاد است از افشای منبع خود امتناع كند

چند نکته در تفسير مادۀ فوق، قابل توجه است. اول اینکه حق عدم افشای منابع خبر، مطلق است نه مشروط.  

نگارانی قابل اعمال است كه به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شوند و لذا  مهدوم آنکه، این قانون نسبت به روزنا

نسبت  به امتناع از ادای شهادت  دارند. سوم آنکه این قانون   اشخاص متهم هميشه حق مطلق و غيرمشروط

 .كند میرا كه هر دو از مفاهيم مبهم هستند تعریف ن«  ینگار روزنامهفعاليت »و « نگار روزنامه»

دارد كه قاضی تحقيق كننده یا دادستان باید تضمين  دادرسی كيفری مقرر می قانون آئين 1-11همچنين مادۀ 

نگاری اختالل ایجاد   در اجرای آزاد حرفة روزنامه  ای رسانهكنند كه تحقيقات و  بازرسی های آنها از اماكن 

 كند. نمی

آورده  نگاران به عمل  را از منابع خبری روزنامهای  های در خور مالحظه در مجموع، حقوق فرانسه حمایت

نگارانی است كه از  ی این كشور نسبت به مجازات روزنامهها دادگاهميلی  تر از قوانين فرانسه، بی است. جالب

كنند. شاید این گرایش قضایی، انعکاس دهندۀ  رعایت دستور دادگاه نسبت به افشای منابع خبری خود امتناع می

 نگاران به افشای هویت منابع خبری وجود دارد.  باشد كه بين مردم نسبت به تقبيح اجبار روزنامهاتفاق نظری 

 گری البی تی( شفافز

فرانسه یک دفتر الکترونيک به منظور تضمين دسترسی شهروندان به اطالعات راجع به  1111به موجب قانون 

این دفتر برای عموم قابل دسترس خواهد بود و ت اطالعا .مقامات عمومی ایجاد خواهد شد باگران  البیروابط 

 ،كنندمی مبادرت گری البی فعاليت به منظم طور به كه را های زمانسا و افرادهدف آن این است كه نشان دهد 

 های اتاق ،بازرگانی های اتاق ،كنندعمومی یا خصوصی كه به فعاليت صنعتی یا تجاری اقدام می های زمانسا
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كاركنان و  ،دست كم فعاليت اصلی یا منظم یکی از مدیران در صورتيکه صنافتجاری و ا های اتاق ،صنایع

اعضای آنها عبارت باشد از تحت تاثير قرار دادن تصميم یک مرجع حکومتی به ویژه محتوای یک قانون یا یک 

یا مشاوران ن كاركنا ،اعضای هيئت دولت، از طریق برقراری ارتباطات با نمایندگان مجلس گری تنظيممصوبه 

از افرادی كه  ثبت كنند.گران  البیباید اطالعات خود را در دفتر ثبت  یا دیگر مقامات حکومتیكابينه یا  تقنينی

اطالعات خود را دهند نيز باید از جانب آنها انجام می گری البیمذكور نيستند ولی فعاليت  های زمانسادان كارك

های رو فعاليتقلم ،كنند میرا كه منافع آنها را نمایندگی  یهای زمانسایا  افراددر این دفتر ثبت كنند وهویت 

 های فعاليتچه ميزان پول برای  ،گيرند میبه كار  گری البیهای برای فعاليت چند نفراینکه ، خود گری البی

ع مرتبط با فااتحادیه یا سازمان غير دولتی كه من ،ای حرفهكنند و هر نوع سازمان در طول سال خرج می گری البی

 .كنند افشارا باید در دفتر مذكور دارند  كننده ثبتمنافع 

هزار  11د منجر به اتهام كيفری شود كه تا یک سال حبس و جزای نقدی تا توان میعدم افشای این اطالعات 

از جمله مقامات منتخبی را كه در چارچوب  ها زمانسااین قانون برخی اشخاص و  .یورو به دنبال دارد

ثبت  را از مذهبی های زمانسااتحادیه های تجاری و  ،سياسیو گروهای احزاب  ،ی خود اقدام كنندها حيتصال

 .كرده است ثنانام در این دفتر است

و  ه است شد الزم االجرا 1117والی ژ 1ز ، اگران البیثبت اطالعات در دفتر  ها نام ثبت به مربوط رراتمق

 كند.ایجاد و مدیریت شده است كه دفتر مذكور را موظف مرجع عالی شفافيت در زندگی عمومی 

 انتخابات های هزینه تیشفاف( ح

دو  بیمورد توجه قرار گرفت و منجر به تصو 1911در فرانسه از دهه  یاسيس های فعاليتشفاف نمودن  موضوع

 های هزینه یاسقف بر نييعبارت است از: تع نيقوان نای عمده ی. محور هادیگرد 1911قانون مفصل در مارس 

  11.یولتد های یارانهو  ها نامزداحزاب و  یمال یها حساب تيشفاف ،یانتخابات

. دهند میو در صورت تخلف حق شركت در انتخابات را از دست  رندیبپذ یكمک مستقيماًند توان مین ها نامزد

حداكثر تا زمان   11-1و  11-1كد انتخابات پارلمانی فرانسه،  هر نامزد در انتخابات طبق مواد  11-1طبق مادۀ 

تواند یک موسسة تأمين مالی انتخاباتی یا یک شخص كند. این نماینده میثبت نامزدیش، یک نماینده تعيين می

تواند ميان چند نامزد، مشترک باشد. نماینده در طی سال باشد. یک نماینده نمی« نمایندۀ مالی»حقيقی موسوم به 

نتخابات تا زمان تحویل حساب تبليغات نامزد، وجوه اختصاص یافته تبليغات پيش از روز اول ماه برگزاری ا

های انجام گرفته برای انتخابات و پيش از زمان برگزاری تا پایان آن را، به كند. او هزینهانتخاباتی را دریافت می

                                                
30 . Code Electorelle, Article L52-4 ,Modifié par LOI n°2527-2339 du 25 septembre 2527 - art. 27; 

Décret n° 2524-725 du 26 juin 2524 modifiant le décret n° 95-656 du 9 juillet 2995 pris pour 

l’application de la loi n° 95-55 du 25 janvier 2995 relative à la limitation des dépenses électorales et 

à la clarification du financement des activités politiques, JORF n°5240 du 20 juin 2524, Texte n°59. 

 

www.irpublicpolicy.ir



19 

 

ی كه پيش از تعيين های هزینهكند. ی كه یک حزب یا تشکل سياسی متقبل شده است تأمين میهای هزینهاستثنای 

شوند و جزو حساب بانکی توسط نماینده باز پرداخت می اند گرفتهاو بطور مستقيم توسط نامزد یا به نفع او انجام 

بينی مؤسسة تأمين مالی انتخاباتی باید مطابق شرایط پيش ، 11-1همچنين، طبق مادۀ  .شود مییا پستی او منظور 

راجع به قرارداد مؤسسه باید همراه با موافقت كتبی نامزد اعالم شود.  نامزد  1911ژوئية  1قانون  1شده در مادۀ 

هيچ یک از ، كند باشد. در صورت انتخابات به صورت فهرستتواند عضو مؤسسه مالی كه از او حمایت مینمی

دارد  تواند عضو موسسه تأمين مالی ای باشد كه از نامزدی كه در رأس صدر فهرست قراراعضای فهرست نمی

د رئيس یا خزانه دار توان میكند. كارشناس حسابدار كه مأمور تنظيم حساب تبليغات انتخاباتی است نحمایت می

 این موسسه را شود.

مؤسسه تأمين مالی انتخاباتی موظف است یک حساب بانکی یا پستی باز كند كه كلية عمليات مالی او را 

كند یا به حساب تبليغات نامزد موجود ت نامزدی كه حمایت میمؤسسه، به حساب تبليغا یها حسابنشان دهد. 

 .شود میدر صدر فهرستی كه نامزد مورد حمایت مؤسسه در آن قرار دارد پيوست 

 تواند وجه دریافت كند.می 11-1شده در بند دوم مادۀ  بينی پيشمؤسسه فقط در طی مدت 

 .شود میكند خود به خود منحل ت میسه ماه پس از ثبت حساب تبليغات نامزدی كه حمای ،مؤسسه

پيش از پایان این مهلت، مؤسسه موظف است كه دربارۀ انتقال موجودی خالصش كه ناشی از آورده نامزد 

كند. الباقی باید به یک موسسه تأمين مالی یک حزب سياسی یا به یک یا چند نهاد دارای  گيری تصميمنباشد 

گيری نشده باال، نسبت به انتقال، تصميمبينی شده در یط و مهلت پيشمنفعت عمومی اختصاص یابد. اگر در شرا

باشد بنا به درخواست فرماندار شهرستانی كه مؤسسة تأمين مالی انتخاباتی در آنجا قرار دارد، دادستان جمهوری، 

كه موجودی تا او، نهاد یا نهادهای دارای منفعت عمومی را  دهد میموضوع را به رئيس دادگاه شهرستان ارجاع 

 .شود میآورند تعيين كند. درصورتی كه انتقال، پذیرفته نشده باشد نيز به همين ترتيب عمل خالص را بدست می

اگر نامزد مورد حمایت مؤسسه تأمين مالی انتخاباتی، خود را نامزد نکند پس از پایان مهلت ثبت نامزدی، 

كه مؤسسه باید در سه ماه پس از انحالل، دربارۀ آن . انتقال موجودی خالص شود میمؤسسه، خود به خود منحل 

 گيرد.بينی شده در بند پيشين صورت میكند مطابق شرایط پيش گيری تصميم

كه به درستی شناخته شده باشد برای  -یک شخص حقيقی یها كمکقانون مذكور،  11-1به موجب مادۀ 

 یورو باشد. 1111د بيش از تأمين مالی تبليغات یک یا چند نامزد در یک انتخابات، نبای

ند در تأمين مالی تبليغات انتخاباتی یک توان میسياسی، ن های تشکلاشخاص حقوقی، به غير از احزاب یا 

نامزد شركت كنند یا به هر عنوان، كمک مالی به او بدهند یا اموال، خدمت یا دیگر امتيازات مستقيم یا غير 

 رایج در اختيار او قرار دهند. یها قيمتاز  تر پایينمستقيم را به قيمتی 

یورو به یک نامزد برای تبليغات وی باید به واسطه چک، انتقال وجه، برداشت  111هر كمک مالی بيشتر از 

 خودكار یا كارت بانکی واریز شود.
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 یورو باشد مبلغ 11111مجاز است برابر یا بيشتر از  11-11ی كه بر مبنای مادۀ های هزینهصورتی كه مبلغ  در

 درصد این مبلغ بيشتر شود. 11كل كمک مالی نقدی به نامزد نباید از 

كه باشد از یک كشور خارجی یا یک  ای هزینهد بطور مستقيم یا غير مستقيم و برای هر توان میهيچ نامزدی ن

 شخص حقوقی خارجی، كمک مالی دریافت كند.

توانند از راه آگهی در مطبوعات، ی نامزدها میها ، نامزدها یا فهرست11-1به عنوان استثنا بر بند اول مادۀ 

مالی مجاز در این ماده را درخواست كنند. آگهی نباید نکاتی غير از آنچه مربوط به پرداخت كمک  یها كمک

 است داشته باشد. 

 .شود میبينی شده در این ماده، هر سال براساس مصوبه دولت، به روز مبالغ پيش

یک موسسة تأمين مالی انتخاباتی یا یک نمایندۀ مالی به اشخاص ثالث، بویژه در اسناد و مدارک صادره از 

اسناد و مدارک مورد استفاده برای درخواست كمک مالی باید نام نامزد یا فهرست نامزدهای دریافت كنندۀ 

-9) مادۀ  آوری شده و نام مؤسسه و زمان تعيين آن یا نام نمایندۀ مالی و زمان انتصاب وی ذكر شودمبالغ جمع

( و مؤسسة تأمين مالی انتخاباتی یا نمایندۀ مالی، یک رسيد را كه شرایط تهيه و استفاده از آن را مصوبة 11

كند كه رسيدهای تحویل ، همچنين تعيين میدهد. این مصوبهمی كننده كمکكند به شورای دولتی تعيين می

اند در چه شرایطی، توسط اشخاص حقيقی اعطا شدهیورو كه  1111مالی برابر یا كمتر از  یها كمکشده برای 

 (. 11-11نام نامزد یا نامزدها یا نام فهرست برخوردار از كمک را ذكر نکنند )مادۀ 

كد انتخابات پارلمانی،  دولت،  11-11-1به موجب مادۀ است.  یتابع مقررات خاص زين ارانهی پرداخت

بر آنها قابل اعمال است بطور مقطوع، برابر با پنجاه  11-1كه مادۀ  های انتخاباتی نامزدهای آن انتخاباتی را هزینه

های انجام گرفته از محل آوردۀ كند. این پرداخت نباید از مبلغ هزینههایشان پرداخت میدرصد سقف هزینه

 شخصی نامزدها كه در حساب تبليغاتشان منعکس شده است بيشتر شود. 

تبليغات انتخابات و امور مالی سياسی تشکيل  یها حسابكميسيون ملی  در فرانسه، ستاد اداری مستقل به نام

 شوند میشده است. این كميسيون شامل نه عضو  است كه به مدت پنج سال و براساس مصوبة دولت منصوب 

تبليغات انتخاباتی را  یها حسابتبليغات انتخاباتی و امور مالی سياسی،  یها حساب(. كميسيون ملی 11-11)مادۀ 

شده در ماده بينیكند. این كميسيون، مبلغ پرداخت مقطوع پيشأیيد و پس از دادرسی ترافعی، رد یا اصالح میت

 (.11-11كند )مادۀ را تعيين می 1-11-11

 ط( روشن بودن حدود و استثناهای شفافیت

رای يست. بلکه بهمانطور كه در گذشته گفته شد اصل شفافيت به منزله نفی كامل محرمانگی از امور عمومی ن

حمایت از حقوق دیگران )نظير حق حریم خصوصی، حق بر حرمت و حق مالکيت( و تأمين مصالح عمومی 

به تحدید دامنه شفافيت  توان میاسرار دولتی، نظم عمومی، عفت عمومی و سالمت عمومی(  امنيت ملی،)نظير 

است و محدودیت ها، استثناء. بنابراین، در تعيين  ره باید به خاطر داشت كه شفافيت اصلهموا پرداخت. با وجود این،
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احکام حاكم بر رابطه بين آنها باید از قواعدی پيروی كرد كه به حکم عقل و منطق بر رابطه بين اصل و استثناء حاكم 

ر این حذف یا از محتوا تهی كند زیرا دبه طور كامل را در امری را شفافيت  تواند نمیاست. برای مثال، هيچ محدودیتی 

از اصل خود بيشتر باشد زیرا استثناء اكثر قبيح و  تواند نمی؛ هيچ استثنایی شود میصورت، رابطه بين اصل و فرع معکوس 

مردود است؛ استثناء نباید مبهم باشد زیرا استثناء مبهم باطل است؛ استثناء باید به صورت مضيق تفسير شود و در تعيين مفاد 

 ه كرد. آن باید به قدر متيقن بسند

، برای قانون برقرار شود موجبهر نوع محدودیت تنها به ، الزم است شفافيت حدود و استثناهابرای تحقق 

هر نوع محدودیت باید مثال، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی یا امنيت ملی را قانون تعریف كند؛ دوم اینکه ایجاد 

برای رعایت حقوق اشخاص یا تأمين مصالح  گفته شد یعنی واقعاًیکی از اهداف مشروعی باشد كه  به جهت

برای پنهان كردن فساد و سوءاستفاده از وظایف و اختيارات، فاقد  ها محدودیتعمومی. از این رو، استفاده از 

وضع آن كه اثبات شود توجيه است. سوم آنکه، در وضع و اعمال هر نوع محدودیت بر اصل شفافيت باید 

 . ناسب با آن ضرورت نيز صورت گرفته استت داشته است و متمحدودیت ضرور

تا حد زیادی در تأمين شرایط مذكور  المللی بيننظام حقوقی فرانسه به دليل تبعيت از سازوكارهای نظارتی 

  موفق بوده است.

 کایآمردوم :  بند

 اطالعات به یدسترس حق( الف

موسع  ريتفس قیاز طر زياطالعات ن یده و آزادكر تیحما اًیقو انيب یاز آزاد کایمتحده آمر االتیا یاساس قانون

قانون آزادی اطالعات  ن،یشناخته شده است. با وجود ا یمقرر در قانون اساس های حمایتمشمول  ان،يب یآزاد

  19.است شده تصویب جهان در عنوان این با 1911است كه در سال  قانونیایاالت متحده نخستين 

قانون آزادی الکترونيک » 1991سال در نخست: است شده ليکمت و اصالح بار دو تاكنون قانون نیا

 11«شفاف دولت قانون» سپس كرد،بينی  حق دسترسی به اسناد و سوابق را در اشکال الکترونيکی پيش11«اطالعات

 اصالحاتی را در مقررات دو قانون مذكور به عمل آورد.  1117مصوب 

 است یاطالعات نوع هر اطاعات، از منظور: است شده فیتعر خود اعم یمعنا در اطالعات مذكور، نيقوان در

 یعموم مؤسسات است ممکن را اطالعات نیا. شود می ینگهدار یعموم مؤسسات در ممکن شکل هر به كه كه

 یعموم مؤسسه كنترل در ،یدسترس درخواست ارائه زمان در یاطالعات چنانچه. باشند كرده افتیدر  ای ديتول

 .بود خواهد یدرخواست اطالعات ارائه به ملزم استثناها یبرخ تیرعا با مؤسسه  آن باشد  مراجعه مورد

                                                
39.Freedom of Information Act, 5 USC 552, 2966, 
 at: http:// www.epic.org/opengov/foia/usfoiaact.html. 
45. Electronic Freedom of Information Act Amendments   
42. OPEN Government Act 
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صرف  ها زمانسا وكه همه اشخاص  شود میشناخته  یحق بشر کیبه اطالعات،  یحق دسترس کا،یدر آمر 

 اتباع ن،یبنابرا. باشند داشته یدسترس یعمومند به اطالعات موجود در مؤسسات توان مینظر از تابعيت خود 

 11.برخوردارند حق نیا از پناهنده و مهاجر م،يمق اشخاص ،یخارج

ها  قوه از وزارتخانه نیتمركز كرده و  عموم مؤسسات ا هیكشور عمدتاً بر قوه مجر نیا اطالعات یآزاد قانون

كادر فوریتی رئيس جمهور در  ن،ی. با وجود اگيرد میدربر را دولتیهای  گرفته تا تشکيالت نظامی و شركت

 ه،ی. در خارج از قوه مجراند شدهقانون استثنا  نیاز شمول ا ديسفيد، شورای امنيت ملی و مشاوران كاخ سفكاخ 

 نيز  از شمول قانون فوق مستثنا هستند. ها دادگاهكنگره و 

 مؤسسه به یدرخواست اطالعات درباره الزم حاتيتوض همراه به را خود درخواست دیبا اطالعات یمتقاض

 نیا كه یصورت در مگر كند انيب را اطالعات به یدسترس ليدل ای زهيانگ ستين ملزم یمتقاض. دهد ارائه نظر مورد

بدون  ای 11عیسر یدرصدد دسترس یمتقاض ایضرورت داشته باشد  11یصيتشخ یاستثنا کی بر غلبه یبرا  امر

 باشد.  یبه اطالعات درخواست 11نهیهز

 نوع به توجه با اطاعات، یآزاد قانون در. باشد یهای ینههز پرداخت مستلزم است ممکن اطالعات به یدسترس

 بينی پيش اطالعات به یدسترس یبرا یمتفاوت های هزینه ،یدسترس اهداف و یمتقاض طیشرا ،یدرخواست اطالعات

 اسناد بررسی و تکثير جستجو، های هزینه ،یتجار یها استفاده یبرا اطالعات  درخواست خصوص در .است شده

 در و گردد می اخذ تکثير و جستجو برای الزم های هزینه صرفاً علمی یا آموزشی مؤسسات از ؛ودش می دریافت

 دو برای اخير گروه دو مورد در. شود مطالبه تکثير و جستجو های هزینه است ممکن ها درخواست سایر خصوص

 های درخواست دمور در نيهمچن. است شده بينی پيش معافيت تکثير، اول صفحة 111 و جستجو اول ساعت

 نسبت زیادی های معافيت دارد مصداق غيردولتی یها زمانسا و ها رسانه مورد در ویژه به كه عمومی نفع متضمن

 .است شده بينی پيش اطالعات به دسترسی های هزینه به

شده  بينی پيشد. حداكثر مهلت نهای شهروندان پاسخ ده در اسرع وقت به درخواست دیبا یعموممؤسسات  

 گریروز د 11ممکن است حداكثر به مدت  رمتعارفيغ طیروز كاری است كه در شرا 11ارائه اطالعات،  یبرا

 شود.   دیتمد

                                                
42.Electronic Freedom of Information Act Amendments of 2996, 
  at: http://www.epic.org/opengov/efoia.html. 

منظور از استثنای تشخيصی آن است كه اگر مأمور مؤسسه عمومی تشخيص دهد كه ارائه اطالعات درخواستی به حقوق یا  .11

 منافع عمومی یا خصوصی ضرر خواهد زد می تواند از ارائه اطالعات خودداری كند و برعکس.

قوق وی ضرورت داشته باشد اوالً اطالعات باید .در صورتی كه دسترسی به اطالعات برای حفظ سالمتی یک فرد یا دفاع از ح 11

 در سریعترین زمان ممکن ارائه شوند و ثانياً مؤسسات غير عمومی نيز ملزم هستند اطالعات درخواستی را ارئه كنند.

 های دسترسی به اطالعات شود.  . انگيزه دسترسی به اطالعات ممکن است سبب معافيت كامل یا جزئی از هزینه 11
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مهلت اعتراض و نام  م،يتصم نیرد، محل اعتراض به ا لیدال دیرد شود با یكه درخواست دسترس یصورت در

شود. تجدیدنظر خواهی نسبت به رد  رسانده یكه درخواست را رد كرده است به اطالع متقاض یو سمت مأمور

تواند در مؤسسة مربوطه و  های شهروندان و یا شکایات راجع به تأخير خيلی زیاد در انجام وظيفه، می درخواست

 ی فدرال مطرح شود.ها دادگاهیا در 

 ایه مقولهفعال بر عهده دولت گذاشته و انتشار  رسانی اطالع یبرا یادیز فياطالعات تکال یآزاد قانون

 ساخته است.  یاز اطالعات را بدون هر گونه درخواست، الزام یخاص

توان به اطالعات راجع به  اند كه از جمله می شده مستثنانه مقوله اطالعات از شمول قانون آزادی اطالعات 

، اطالعات مورد حمایت دیگر قوانين، یراجع به  گردش كار داخلی مؤسسات عموم اطالعات  امنيت ملی،

های  ات تجاری، حریم خصوصی، سوابق مربوط به اجرای قوانين، اطالعات مربوط به مؤسسات مالی و دادهاطالع

 های نفتی اشاره كرد.  چاه

 یشد مقررات بیتصو 1117اطالعات در سال  یمدافع آزادهای  گروهكه تحت فشار « دولت شفاف قانون»

به اطالعات و  یدسترس یها درخواستر قبال د ییاز حد، نبود پاسخگو شيب یرهايتأخ تياصالح وضع یبرا

 11شده پس از حادثه  بیتخر یكرده است تا فضا بينی پيشبه مؤسسات فدرال  كنندگان اعتراض یسرگردان

 كند.  ميترم یسپتامبر را تا حدود

در  وجود دارد كه کایمتحده آمر االتیدر ا زين یگرید نيمذكور،  قوان نيذكر  است كه عالوه بر قوان انیشا

های  حکومت را به افشای رایزنی كه 11سازیبه قانون شفاف توان می. از جمله اند شده بیتصو یموضوعات خاص

 17سازد و قانون كميته مشورتی فدرال ملزم می ،واحدهای متشکل از چند موسسه نظير كميسيون ارتباطات فدرال

آور ساخته است اشاره  دهند الزام مشورت می هایی را كه به مؤسسات فدرال یا به رئيس جمهور شفافيت كميته كه

 كرد.

های آمریکا وجود دارد كه دسترسی به سوابق حکومت را ميسر  همچنين قوانين دیگری نيز در همة ایاالت

های اطالعات نيز دارند كه تصميمات مربوط به دسترسی شهروندان به  ها كميسيون شماری از ایالت 11سازند. می

سپتامبر قوانين ایالتی آزادی اطالعات نيز در معرض  11دهد. پس از حادثه  دنظر قرار میاطالعات را مورد تجدی

 تهدید و محدودیت قرار گرفته است.

  

                                                
46. Sunshine Act   
47.Federal Advisory Committee Act, 2972, 5 U.S.C. App II. 

40.See Reporters Committee for Freedom of the Press, 
at: http:// www.reporters.net/nfoic/web/index.htm. 
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 کنشی و دولت الکترونیک رسانی اطالعب ( 

به انتشار  گوناگونی رسانی اطالعدر ایاالت متحده آمریکا هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالتی، پایگاه 

و مدارس خصوصی نيز اطالعات  ها دانشگاه، ها بيمارستان. بخش خصوصی نظير كنند میعمومی اقدام اطالعات 

 . اند دادهزیادی را در دسترس عموم قرار 

ا هدف بازتر و گوناگون است  كه ب های دادهپایگاه بزرگ از یک   Data.govدر سطح فدرال، پایگاه

دولتی  های دادهجيه مبنایی این پایگاه آن است كه باز بودن توشده است.  اندازی راهپاسخگوتر نمودن دولت 

 كند مییی را برای توسعه اقتصادی ایجاد ها فرصتو  شود میموجب ارتقا مشاركت شهروندان در امور حکومت 

از سوی اداره خدمات  ایگاهاین پ .شود میآگاهانه در بخش عمومی و خصوصی منجر  یها گيری تصميمو به 

 . شود میمدیریت عمومی آمریکا 

 Data.gov  دستور اجرایی در مورد آزاد كردن داده دولتی با قابليت خوانده شدن توسط ماشين را همانطور

 . كند می سازی پيادهباز فدرال وجود دارد كه در خط مشی داده

Data.gov   های ادهدد توان میمحلی مختلف  های بخش، شهرها و ت هاباز ایالداده یها پایگاهبا همکاری 

مرتبط با هر دوی  های دادهبه مجموعه آنها را ،كاربران یدر هنگام جستجوورا در فهرست خود بگنجاند  آنها

 منابع فدرال و غير فدرال ارجاع دهد. 

Data.gov  ،ناشر، شماره ها بروزرسانی، آخرین ها برچسباز الگوی پروژه داده باز)عنوان، توضيحات ،

 .كند میاستفاده  شود میداده كه در سایت نمایش داده  موعهتماس و ...(  برای هر مج

های قابل تشخيص دولتی جدید باید به صورت باز و در فرمت های داده( 1111بنا بر سياست داده باز فدرال )

. كنندامنيت و حفظ حریم خصوصی را تضمين  ، رعایتبرای ماشين قابل دسترس باشند و در عين حال

باید راهنمای دقيق را در مورد  Data.govخود در  های دادهدولتی برای قرار دادن  های هداددهندگان انتشار

با یک فرد معين شده از سوی هر  معموالً Data.govچگونگی قرار دادن اطالعات در پورتال مطالعه كنند. تيم 

رد هرگونه اضافه نمودن سازمان به عنوان رابط در تماس است و ناشران داده باید با مامور سازمان خود در مو

 مشورت نمایند.   Data.govمجموعه داده در 

 اقدامات ذیل را انجام دهند:  19فدرال  CFO نامبرده در قانون  های زمانساالزم است 

همانطور كه ملزم به تهيه فهرست اموال خود مانند صندلی و ميز و كامپيوتر هستند باید از دارایی  -

 فهرست تهيه نمایند. ،اگانه برای مدیریت بهتر و استفاده بهينه از این منابعخود نيز به صورت جد ای داده

                                                
 و بهداشت وزارت، یانرژ وزارت، پرورش و آموزش وزارت، دفاع وزارتی، بازرگان وزارتی، كشاورز وزارت. از جمله  19

 امور وزارت، كار وزارتی، دادگستر وزارت، كشور وزارتی، شهرساز و مسکن وزارتی، داخل تيامن وزارتی، انسان خدمات

  ی و ...هوانورد و ییفضا یمل اداره، ستیز طيمح حفاظت سازمانی، دار خزانه وزارت، نقل و حمل وزارت، خارجه
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كه قابليت عمومی شدن را دارند تهيه كنند و این  یهای دادهعمومی خود و یا  های دادهاز  فهرستی -

 را  به عنوان داده در نظر بگيرند .فهرست 

 مختلفی به شرح زیر است: های بخشپایگاه مذكور حاوی 

داده( گنجانده مجموعه 191111ها )حدود  داده از مجموعه ای گستردهطيف  در این بخش( : dataداده )

كند. در این بخش جستجو بر اساس نوع شده است كه بر اساس معيارهای مختلفی امکان جستجو را فراهم می

 اتر امکان پذیر است.  ، فرمت های فایل، انتشار دهندگان داده، سازمان، دوایر و دفها برچسبداده، مجموعه

كه به قرار داده شده است ی افزار نرم های برنامه در این بخش،( : applicationsکاربردی ) های برنامه

 ها دانشگاهو  ها كالجمالی  یها كمکمردم برای اتخاذ تصميمات آگاهانه در مورد مسائل مختلف زندگی مانند 

كاربردی به  های برنامهتعدادی از این  .كنند مینقليه و... كمک بهترین محصوالت مصرفی و وسایل  تا پيدا كردن

استفاده از برنامه خاصی  به پایگاه. با وجود آنکه اند گرفتهصورت رایگان و بدون نياز به ثبت نام در دسترس قرار 

زمان را دارند و در قابليت جستجو بر اساس سا ها برنامه جدید است. این های برنامهتاكيد ندارد اما همواره به دنبال 

 پيشنهادی كاربران تعبيه گردیده است.  های برنامهاز سایت نيز قسمتی برای ثبت  بخشاین 

كه با انتخاب  اند شده بندی دستهموضوعات مختلف عناوین  بخش،در این : ( topicsموضوعات )عناوین 

 مورد نظر او،مرتبط با موضوع  و منابع ها دهدا ،كه در آن شود میهر یک از آنها، كاربر به قسمتی از پورتال منتقل 

 بروزرسانیی مرتبط با موضوع و موارد ها رقابتكاربردی،  های برنامهمربوط به آن حوزه،  های داده مجموعه

 .شود میشده در آن یافت 

موضوعات این قسمت عبارتند از كشاورزی، آب و هوا، آموزش، انرژی، مالی، سالمتی و بهداشت، عناوین 

، اقيانوس، علم و پژوهش، امنيت عمومی، بازرگانی دریایی و كننده مصرفرخانجات، دولت محلی، حقوق كا

  .اكوسيستم ها

هکرهای مدنی، كارآفرینان  یک منبع غنی برای Data.gov:  (developers)ها برنامه دهندگان توسعه

دسترسی به اطالعات در  ،این قسمت. در است ای ردهاز هر  نویسان برنامه، متخصصان داده و آوری فنعرصه 

مرتبط، در سراسر كشور و همچنين مشاهده  نویسی برنامهمنبع باز و منابع  های  پروژهكاربردی،  های برنامهمورد 

   .شود میمدیریت   Githubممکن است چراكه این پورتال به عنوان یک پروژه منبع باز در ها بروزرسانی

یق افراد به توسعه پروژه مستتر است. در خصوص این پروژه نيز كاربران باز تشومنبع افزار نرمدر روح 

دیگر با  های زباناشکاالت، ارائه پيشنهادات و ترجمه محتوا به  دهی گزارشهمچون  ییها روشند با توان می

Data.gov درGithub    .همکاری كنند 

مختلف  های زمانساكه  رود میانتظار  نویسی نيز در این بخش از پورتال قرار دارند وبرنامه های فرمول -

در اختيار  ها دادهخود را به عنوان بخشی از  ( APL)نویسی برنامه های فرمولاز سراسر دولت 

Data.gov  .قرار دهند تا این بخش توسعه یابد 
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- Govcode   دهد میمنبع باز در اختيار قرار  های  پروژهاز  ای گستردهبه طيف  هایی لينک . 

و جوایز بيش از صد سازمان از سراسر دولت فدرال گنجانده شده است تا  ها رقابتابت نيز در بخش رق -

 عمومی برای حل مشکالت ماموریت محور استفاده كنند.  یها كمکو  ها خالقيت، ها ایدهاز 

تر قابل استفاده و در دسترس ها دادهاست كه  اهميت اطالعات دولتی باز از آنرو:  (Impactتاثیرات )

، ها هزینهتوانند تاثير بيشتری داشته باشند. اثرات مذكور شامل مواردی همچون  صرفه جویی در و می شوند یم

، تحقيق و ریزی برنامهآگاهانه، كارایی بيشتر  گيری تصميم، بهبود خدمات شهری، سرعت كسب و كار، وری بهره

فتمان دموكراتيک است ولی به این اكتشافات علمی، شفافيت و پاسخگویی و افزایش مشاركت عمومی در گ

. در شود میباز در این قسمت مشاهده  های دادهاز تاثيرگذاری شهروندان بر  هایی نمونه. شود میموارد محدود ن

آموزش، سالمت، آب و هوا، انرژی،  های حوزهباز بخش خصوصی در داده های سایت های لينکاین قسمت 

همراه با توضيحاتی در مورد خدمات آنها گذاشته شده است كه  هكنند مصرفكسب و كار، كشاورزی و حقوق 

 مند بهرهو خدمات آنها  ها دادهمذكور مراجعه نمایند و از  های سایتند به توان میكاربران در صورت تمایل 

 گردند.

، درخواست یک مجموعه داده، data.govاین بخش برای پرسيدن سوال در مورد :  (contactتماس )

 برنامه كاربردی ، گزارش خرابی در وبسایت و ... طراحی گردیده است.  ارسال یک 

 منافع تعارض تیریمدج ( 

 نیچند تابع هیمجر قوهقواعد مدیریت تعارض منافع در قوه مجریه با قوه مقننه متفاوت است.  متحده، االتیا رد

: از عبارتند نهایا نیمهمتر. است ییااجر یفرمانها و یرفتار یكدها نيهمچن و یاستخدام، یادار ،یفريك قانون

 یاخالق رفتار ضوابط» و( است كرده بينی پيش را ارشد مقامات یبرا یمال یافشا)كه   11«دولت در اخالق قانون»

)در سطوح مختلف( بر همه « كد ضوابط»معروف است(.  «كد ضوابط»)كه به   11«هیمجر قوه كاركنان یبرا

. قواعد شود میاعمال  یكشاورز ریمانند وز نهينفر( اعم از مقامات ارشد كاب ونيليم 1بالغ بر  ) هیكاركنان قوه مجر

رغم  یعل ن،یباشد. با وجود ا كننده گيجد توان میمتحده حاكم است  االتیپراكنده كه بر تعارض منافع در ا

 کید توان میذكر كرده است كه  یريتفس یها كمکو  ها مثالاز  یعيوس فيط« كد ضوابط» ،یداشتن زبان فن

 «یاخالق یكتاب راهنما»متحده  االتیكند. به عالوه، ا ییقانون را نقض كند راهنما نکهیاز  ا شيمقام را پ

 هر دو مجلس دارد.  یبرا یمفصل

مجموعه  نی. در اكنند می تيتبع 11«ندگانینما مجلس قواعد» از ندگانینما مجلس یاعضا متحده، االتیا در

و  11در خصوص اخالق، فصول یصوص تعارض منافع وجود دارد، اما فصول اصلدر خ یقواعد، مقررات مختلف

 رونيوجوه از ب نيو تأم ایبه هدا یدسترس تیو محدود یمال یالزامات افشا ،یهستند كه شامل كد رفتار 11

                                                
55. Ethics in Government Act 
52 . Standards  of  Ethical  Conduct for Employees of the Executive Branch 

52 . Rules of the House of Representatives 
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در مورد  یشتريب اتيشده است كه جزئ ليمجلس تکم 11«اخالق یكتاب راهنما»مجموعه قواعد، با  نیاست. ا

با كانادا و انگلستان، اكثر مقامات ارشد در دولت  سهی. در مقادهد میاز سوابق مجلس ارائه  ییها مثالن و قانو

رو،  نیحضور ندارند و از ا ندگانی( به صورت همزمان در مجلس نمانهيكاب یوزرا ژهیبه و متحده ) االتیفدرال ا

در مورد  یتيوضع نيچن ) شوند میعد تعارض منافع نبرخالف كانادا و انگلستان، به طور همزمان تابع دو دسته قوا

 كانادا و انگلستان وجود دارد(. یاز وزرا یاريبس

. البته، شود می دهينام  11«سنا یرسم یرفتار كد» كه  است ای جداگانه قانون تابع متحده، االتیا یسنا مجلس

كه همان طور كه در باال اشاره شد،  هستند 11«قواعد سنا»مقرر در  یقواعد اخالق ریتابع سا نيسناتورها همچن

 .شود می یمال یالزام به افشا رينظ یشامل قواعد

 مقام کی رفتار آن، در كه است یتيوضع یمعنا به منافع تعارض ،11«مجلس اخالق یراهنما كتاب» با مطابق

 با كه كند می جادیا را ینگران نیا و اش خصوصی یاقتصاد امور با است متعارض اش یرسم سمت در یرسم

 یراهنما كتاب». رديگ قرار جانبدارانه قضاوت خطر معرض در ،اش شخصی منافع حفظ یبرا شدن وسوسه

 یهای وضعيت و دارند قرار یدموكراس کی ذات در منافع تعارض انواع یبرخ كه شود می متذكر ،«مجلس اخالق

 دیبا گيرند می قرار گر،ید یسو در یخوار رشوه آشکار موارد و سو کی از گسترده نفع داشتن فِيط دو نيب كه

 های راهنمایی «هیمجر قوه كارمندان یبرا یرفتار ضوبط» كشور، نیا در. شود یبررس مورد به مورد صورت به

 . دهد می دست به منافع تعارض های وضعيت صيتشخ یچگونگ و فیتعر خصوص در یمهم

 امور خصوص در تيصالح عیتوز و ضیتفو قیطر از متحده االتیا در منافع تعارض بر نظارت ساختار

 17«دولت اخالق دفتر» هیمجر قوه بر ناظر یاصل ارگان. شود می دنبال هیمجر قوه در ژهیو طور به اخالق، به مربوط

(OGE )نيهم. ندارد اتیشکا مورد در یبررس و قيتحق یبرا یارياخت و دارد یريشگيپ نقش دفتر، نیا. است 

 هيكل یبرا یاخالق ضوابط» به راجع خصوص به گوناگون، یاخالق قواعد مورد در دادن مشورت و ريتفس بر طور،

 به «دولت اخالق دفتر». گيرد میدربر را كاركنان ریسا او، معاون و جمهور سيرئ جز به كه ،«هیمجر قوه كاركنان

 «مؤسسه اخالق قواعد یبرا منصوب مقام» کی یدارا «فدرال آژانس» هر اما ،شود می اداره ریمد کی لهيوس

دفتر، جهت مشورت  نی. اباشد میمشخص  اريكه مسئول نظارت بر قواعد اخالق در آن آژانس با اخت 11است

 دارد. تيكارمندان پاره وقت، صالح یبرا یمال یمعاف كردن از الزام به افشا ایدادن به افراد درون آژانس خود 

. گيرد می صورت مربوط آژانس یبرا كل بازرس توسط فدرال های آژانس در اتیشکا استماع و یدگيرس

 وی كارآمد به راجع كل بازرسان یشورا»  كه هستند مستقل ارگان کی یاعضا آژانس، هر كل بازرسان

                                                
53 . House Ethics Manual 

54 . Senate Official Code of Conduct 

55 .Rules of the Senate 
56 .US  House  Ethics  Manual 

57. US office of government ethics 

50 .Designated Agency Ethics Official 
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 فاینقش ا ،ینقض قواعد اخالق یضمانت اجرا برا نييو تع یريشگيو در پ شود می دهينام 19«یادار سالمت

 یبرا ییكنترل بازرس كل ندارد، اما استثناها یبرا یچندان اريفدرال، اخت های آژانساز  کیهر  ی. رؤساكنند می

 قابل یقاتيتحق ارياخت كل بازرسان. دارد وجود متحده االتیا در ها آژانس نیمهمتر از یبرخ در 11استقالل نیا

 قاخال دفتر» با یحدود تا ،ها گذاری قانون ینيبازب و كنگره به دادن مشورت در آنها نقش و دارند، ای مالحظه

 .است همپوشان «دولت

 آژانس لهيوس به «هیمجر قوه كارمندان یبرا یاخالق رفتار ضوابط» نقض یبرا یهيتنب اقدامات ،یكل طور به

 قواعد نقض یبرا مشخص یمجازات تا دارد ارياخت «دولت اخالق دفتر» سيرئ چند هر شود می نييتع مربوط

 فدرال های آژانس از کی هر فرد به منحصر تيماه و مذكور دفتر مطلق تيصالح حوزه. كند هيتوص مذكور

 كل بازرسان به اعتماد و مالحظه قابل ارياخت ضیتفو رو، نیا از سازد، یم یعمل ريغ را اراتياخت تمركز باًیتقر

 .است یضرور ات،یشکا به یدگيرس یبرا

 اخالق دفتر» یاول .شود می نظارت مرجع، دو لهيوس به اصوالً ندگانینما مجلس در منافع تعارض مسائل

 مربوط اتیشکا استماع و یدگيرس مرجع و بوده مستقل یبازرس و قيتحق دفتر کی كه است( OCE) 11«كنگره

 مجلس، ندگانینما یاعضا از کی هر لهيوس به یرفتار ضوابط ریسا ای مقررات قواعد، ن،يقوان ییادعا نقض هر به

. دارد را ليدل كسب و شهادت یادا به اجبار ارياخت «كنگره اخالق دفتر». است مجلس كارمندان ای مأموران

 زين و نه ای بدهند ادامه هياول یبررس از بعد را یبازرس و قيتحق کی ایآ كه گيرند می ميتصم دفتر نیا یاعضا

 ندگانیرا به نما ییها هياخالق مجلس است كه توص تهيكم ینه. دوم ایارجاع بدهند  11اخالق تهيكم به را موضوع

و در  كند می آوری جمع  یرونيو اشتغاالت ب ی، اطالعات مالدهد میمأموران و كارمندان مجلس ارائه  ایمجلس 

. كند میرا آماده « مجلس یعمل اخالق یراهنما»مذكور  تهي. به عالوه، كمدهد میرا انجام  یقاتيموارد تحق یبرخ

بر عهده دارد و  ندگانینقض قواعد مجلس نما در برابر یادار ريتداب هيتوص تياخالق مسئول تهيسرانجام آنکه، كم

 .گيرد می ميندادن به آنها تصم ایاثر دادن  بيمجلس در خصوص ترت

 در. كند نظارت متحده االتیا یسنا مجلس اخالق بر كه ندارد وجود یمستقل ارگان چيه مجلس، برعکس

 یدگيرس اتیشکا به دارد، عهده بر را نظارت امر( SCE) 11«اخالق منتخب تهيكم» متحده االتیا یسنا مجلس

قانون اخالق در » طبق  ته،يكم نی. ادهد میارائه  11«سنا یرسم یرفتار قواعد» به مربوط ییها آموزش و كند می

 قات،يدارد. بعد از هر تحق یو منافع خصوص یمال یافشا رامونيپ ییها مسئوليتو  فی، وظا«قواعد سنا»و « دولت

 قواعد است. اینقض قانون  یبرا یعضو خاط هيل تنبكل، مسؤ کیمجلس سنا به عنوان 

                                                
59. Council of Inspectors General on Integrity and Efficiency 
65. autonomy 

62. Office  of  Congressional  Ethics 
62.Committee on Ethics 

63. Select Committee on Ethics 

64. Senate Code of Official Conduct 
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 منافع و ییدارا اعالم( د

 مجلس انتخابات ینامزدها و كنگره كارمندان یبرا ییدارا هياعالم ارائهبه  فيتکل کا،یآمر متحده االتیا در

 یها دارایی یافشا یبرا ای داده گاهیپا ،11یاسيس ییپاسخگو ركزم كشور نیا در. دارد وجود سنا و ندگانینما

 در آن مقر كه است یرانتفاعيغ و طرف یب یقاتيتحق گروه کی از متشکل مركز، نیا. است كرده جادیا یشخص

. كند می یريگيپ را یعموم استيس و انتخابات در آن ريتأث و استيس در را یمال موضوعات و است واشنگتن

 ،یخبر یها رسانه ارياخت در و دهد می انجام غاتيتبل یمال مسائل مورد در را محور -انهیرا قاتيتحق مركز،

 .دهد می قرار عموم دسترس در یكل طور به و یاسيس افراد ان،يدانشگاه

 های گزارش یابیارز منظور به نترنتیا قیطر از اطالعات انتقال یبرا را ینینو یراهکارها مركز نیا

 كه را جستجو قابل و نترنتیا قیطر از دسترس در یاطالعات های داده كه است كرده یطراح یاسيس ندگانینما

 كنگره یاعضا سال، هر یم ماه پانزدهم روز در. كند می آماده هستند، مختلف های شکل در بندی طبقه قابل

 ،ها دارایی فهرست رندهيدربرگ كه را هایی فرم دیبا ،ییاجرا های بخش هیبلندپا مقامات و متحده االتیا

 است، گذشته سال در یافتیدر یایهدا و معامالت ،(دولت از ها آن ماهانه قحقو شامل) درآمدها و ها مسئوليت

 اموال نیا كه یمورد در تنها بلکه كنند، ارائه زين را خود اموال فهرست مقامات كه ستين یازين. كنند ليتکم

 رستفه در معموالً مقامات، سکونت محل بيترت نیبد) دارد وجود ثبت به الزام درآمدزاست، ها آن یبرا

 .دهند گزارش را همسرشان درآمد منبع دیبا مقامات اما ؛(شود مین ثبت ها دارایی

 ندگانینما ثروت یابیارز ستند،ين ها دارایی زانيم قيدق نييتع مستلزم ها دارایی یافشا های فرم كه ییآنجا از

 از هایی طيف ذارقانونگ عوض، در. ستين یآسان كار ،كنند می اعالم خود پرونده در آنها آنچه براساس

 شده فیتعر یها طيف نیا از یکی گستره در ییدارا هر مثال عنوان به كه است كرده مشخص را گذاری ارزش

 یینها یبررس منظور به. شود می تر بزرگ زين ها طيف عدد ابند،ی یم شیافزا ها ارزش كه یزمان. گيرد می قرار

 توسط كه یابیارز فيط یعددها رگذار،يتأث یها ياستس مركز آنان، های گزارش با رابطه در مقامات تيوضع

 كم عدد نیا از را ها مسئوليت از یناش داتیعا زانيم سپس و كند می جمع هم با را است شده نييتع گذار قانون

 11 از شيب عدد به اد،یز یها دارایی گذاری ارزش. دیآ دست به ها دارایی یواقع و خالص ارزش تا كند می

 فيط عنوان به ندهیآ در شرفتهيپ یها جستجو قیطر از آمده دست به عدد. است شده محدود کایرآم دالر ونيليم

 . باشند کینزد تيواقع به شيپ از شيب ها گذاری ارزش تا شد خواهد گرفته كار به ار،يمع

 فساد افشاگران از تیحما( ه

 از كه است شده ریدا افشاگران از تیحما یبرا یخاص یوكالت و یحقوق مؤسسات کا،یآمر متحده االتیا رد

 زين خودش افشاگر چنانچه ن،يچنمه. دهند می یحقوق خدمات افشاگران، به و شوند می اداره پاداش افتیدر محل

                                                
65 . http://politicalaccountability.net/ 
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 یافشاگر پاداش هم و شود می محکوم مجازات به هم همزمان باشد داشته دست فساد وقوع و جرم ارتکاب در

 .گيرد می را خود

دربارۀ افشاگری و حمایت از افشاگران در آمریکا وجود دارد. در این ميان، تعددی قوانين م ،در حال حاضر

، قانون حمایت از  111111سه قانون از برجستگی و اهميت خاص برخوردارند. قانون ادعای كذب مصوب 

 .111111آكسلی مصوب -و قانون ساربنز  191917افشاگران مصوب 

 های جنگناشی از اوضاع نامناسب اقتصادی و با توجه به  1111در سال  قانون حمایت از افشاگراننخستين 

پيمانکاران در قراردادهای ارائه تداكات مختلف  و تقلب های بروز سوء استفاده هاميان ایاالت شمالی و جنوبی و 

از همانطور كه از عنوان این قانون بر می آید  .تصویب شدكذب ادعاهای قانونبا عنوان ، جنگی به مؤسسات فدرال

ادعای آنها خالف واقع بوده است و از كاركنانی  شود میكه پس از افشاگری، معلوم  كند میكاركنانی حمایت 

و در این صورت افشاگر را به دو  كند میخالف واقع از حمایت ن كنند میآنچه افشا  دانند میكه در حين افشا، 

(. این كند میو صرفاً از مسؤليت مدنی استفاده  كند می)مجازات ن كند میبرابر خسارات وارد به متضرر محکوم 

با مقرر كردن پاداش افشاكننده، صرفاً به منظور پيشگيری از پایمال شدن منافع عموم، نيت افراد صرفنظر از قانون، 

درصد از ارزش مالی كه  11تا  11بين  هر افشاگر،به  و كند میتشویق را به افشاگری  كاركنان، برای افشای فساد

 .دهد میپاداش  گردد میقب افشا به دولت بازمتعا

را مورد توجه قرار داد. طبق این قانون، ها  شركتآكسلی حمایت از افشاگران در حوزه -قانون قانون ساربنز 

را به كميسيون بورس اوراق بهادار افشا كنند در برابر ها  شركتاز كاركنانی كه حساب سازیها و تقلب های 

 .شود میكافرما حمایت  اقدامات تالفی جویانه

به دنبال اجرایی شدن قوانين حمایت از افشاگران و با شناسایی حق شکایت از اقدامات تالفی جویانه عليه 

 و صحت و سقم تحقيقات بررسی شکایات و دریافت افشاگران، نياز به تأسيس یک سازمان مستقل برای

سریع بتواند قبل از معدوم شدن اسناد و مدارک،  افشاگران احساس شد. سازمانی كه با داشتن تخصص و اقدام

 دفتر یک عنوان به 1919افشاگران مصوب  از حمایت واكنش الزم صورت دهد. به همين جهت، به موجب قانون

بررسی اطالعات ارائه شده توسط  .مستقل برای حمایت از افشاگران مؤسسات فدرال ایجاد شد تحقيقاتی

 بردن باال ارزیابی قوانين افشاگری و نظارت بر اجرای آنها، و پشتيبانی، شاورهافشاگران، پيگيری تحقيقات و م

افشاگری، از وظایف  فرهنگ پذیرش افزایش افشاگری، قوانين از تشویق استفاده منظور به عمومی آگاهی سطح

19این دفتر است.
 

                                                
66 . False Claims Act (2063) 

67 . Whistleblower Protection Act ( 2909) 

60 . Sarbanes-Oxley Act ( 2552) 

69. International Principles for Legislation Whistleblower, Ibid, Number20, p 22. 
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 1911ی ها سالر فاصله مذكور دقانون  طبقمجموع ارزش دعاوی اقامه شده ، 1117آمار موجود تا سال طبق 

 .دالر  11/119/117/191 عبارت است از : 1117تا 

متوسط پاداش است كه  دالر 1/119/117/111مجموع ارزش مالی پاداش های پرداختی به افشاگران بالغ بر 

 .شود میدالر  111/117 حدود پرداختی برای هر افشاگر 

عبارت است از نظامی مجموع پول بازگردانده شده به طور خاص در پرونده های افشاگری مرتبط با صنایع 

متوسط پاداش پرداختی به هر است كه دالر  111/111/111مجموع پاداش های پرداختی  .دالر 1/111/191/971

  .شود میدالر  111/119افشاگر 

 بوده است. دالر 111/111/11بزرگترین پاداش پرداختی 

پيمانکار فنی و كارمند  71افشاگری ادوارد جوزف اسنودنیکا، یکی از بزرگترین پرونده های افشگری در آمر

چگونگی  دربارهشده  بندی طبقه. اسنودن اطالعات و اسناد است 1111سابق آژانس امنيت ملی آمریکا در سال 

االت متحده آمریکا و انگلستان با همکاری كانادا، استراليا و نيوزلند برای نظارت و جاسوسی ای گستردهتالش 

ه به ویژه از طریق اینترنت، جهت انتشار در اختيار روزنامه گاردین و واشنگتن پست قرار داد. افشاگری گسترد

شفافيت بيشتر در مورد  بهاسنودن از نقض حقوق بشر، حریم خصوصی و آزادی اطالعات توسط آمریکا 

نظارتی  تدابيرح قانونی برخی جاسوسی آمریکا و انتشار تعداد زیادی از این اسناد توسط دولت، اصال های برنامه

ی آمریکا و بریتانيا برای نقض حریم ها دولتآژانس امنيت ملی كه بر خالف قانون اساسی بود، شکایت عليه 

 ،شد. عالوه بر اینمنجر حقوق بشر اروپا اروپایی  دیوانانگلستان در  ،خصوصی در فرانسه، آلمان، آمریکا

که، این شد و از همه مهمتر این اقامهفت، گوگل، فيس بوک، یاهو و... یی عليه دولت آمریکا توسط ماكروسادعاو

بر ی دولت آمریکا ها سياستو تأثير مدنی  یها آزادیبر تغيير افکار عمومی در مورد نظارت  موجب افشاگری

  71شده است. ها آزادیاین 

 و( حمایت از منابع خبری

ی قانون است. ایاالت متحدهبوده مواجه  پيوستهتغييرات  و ها پيچيدگیدر آمریکا بحث حمایت از منابع خبری با 

 ها دادگاهموضع ، یدر نبود چنين قانون. استفدرال در مورد حمایت از منابع خبری تصویب نکرده  در سطح

برای مثال، دارای حق حمایت از منابع هستند.  ،در بسياری از مواقع نگاران روزنامهكه ین بوده است همواره ا

وجود ندارد تا آنها  نگاران روزنامههيچ حق اساسی برای ضمن اذعان به اینکه  1971در سال آمریکا  عالی دیوان

 نگاران روزنامههيچ نوع آزار و اذیتی از طریق دولت برای اعالم كرد كه  را از فاش سازی منابع خود مصون بدارد

 را نگاران روزنامهاعتماد منابع خبری نسبت به  نه تنها توجيه قانونی ندارد بلکهچنين چيزی نباید رخ دهد، چرا كه 

قضایی و در  های كنترلهيئت منصفه بزرگ باید تحت  كرد كهخاطر نشان  یواندهمچنين . برد میاز بين 

                                                
75. Edward Joseph Snowde. 

72. Free Snowden, at: https://edwardsnowden.com/frequently-asked-questions, 27/2/2527. 
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ی ی فدرال، امتياز محدودها دادگاهبسياری از  ،عمل كند. از آن زمان به بعد م اول قانون اساسیممتچارچوب 

 72.اند پذیرفتهای عدم افشای منابع خبری خود بر نگاران روزنامهبرای 

 افشایرا به  نگاران روزنامه، ماموران فدرال باید پيش از آنکه 1911آمریکا در  ادستان كلد اساس دستور بر

، كنند، از هيئت منصفه اجازه بگيرند. قبل از هر درخواستی، ماموران باید ابتدا با اصحاب رسانهوادار منابع خود 

در مورد  نگاران روزنامه. ماموران باید به نهمنابع خود هستند یا  افشایه و ببينند آیا آنها حاضر به مذاكره كرد

منابع خبری توسط آنها برای روند تحقيقات ضروری كه افشای نند توجيه كاطالعات بدهند و  ،جنایت انجام شده

 73 است.

در كنگره تصویب شد ولی در نتيجه اعتراض  71«قانون جریان آزاد اطالعات»با عنوان  ای الیحه 1111در سال 

نيز در  1111و  1117 های سالاین الیحه دوباره در با ایراد سنا مواجه گردید و تصویب نشد.  ها رسانهگسترده 

یت از منابع خبری در آمریکا آن حما دستور كار كنگره قرار گرفته است. طراحان آن معتقد هستند كه با تصویب

د یک شخص مشمول این قانون را مجبور توان می، هيچ نهاد  فدرال نالیحه. طبق این شود می مند نظامشفاف و 

ی كسب یا توليد كرده است، نگار روزنامهكند تا در رابطه با اطالعاتی كه به عنوان بخشی از كارهای مرتبط با 

ز شواهد و ادله و پس از دادن اسناد یا مداركی ارائه دهد مگر اینکه یک دادگاه با توجه به حجم قابل توجهی ا

اخطار و فرصت شنيده شدن به شخص مشمول این قانون ) شخصی كه به طور منظم و برای برآورده كردن بخش 

محلی، ملی یا  قابل توجيهی از نياز های معيشتی خود یا كسب سود مالی قابل توجه، اخبار و اطالعات رویدادهای

، می نویسد، عکاسی كند می آوری جمعبه قصد انتشار عمومی مومی را یا سایر مسایل حایز نفع ع المللی بين

 یها بنگاهو شامل نویسند[ ناظر، سردبير، و مالک و   كند مییا منتشر  كند می، گزارش كند می، ویرایش كند می

است كليه  ( به این نتيجه برسد كه طرفی كه درصدد اجبار برای تهيه چنين شواهد یا اسنادیشود میوابسته به آنها 

كه در یک تعقيب یا یا به این نتيجه برسد  شواهد و مدارک جایگزین را استفاده كرده ولی به نتيجه نرسيده است؛

دالیل معقول برای این باور ، تحقيق كيفری، بر اساس اطالعات كسب شده از یک شخص غير مشمول این قانون

ارک خواسته شده )از شخص مشمول(، برای تعقيب یا وجود دارد كه یک جرم اتفاق افتاده است و اسناد یا مد

موضوعاتی غير از تعقيبات یا تحقيقات . همچنين است در تحقيق یا دفاع در برابر تعقيب، حياتی )بسيار مهم( است

بر اساس اطالعات به دست آمده از یک شخص غيرمشمول، اسناد و مدارک درخواست شده )از  كه كيفری

 حياتی )بسيار مهم( باشد.   ،موفقيت آميز یک موضوعشخص مشمول( برای خاتمه 

د هویت منبع را فاش كند یا حاوی توان میدر مواردی كه اسناد یا مدارک خواسته شده طبق این الیحه، 

 كه به افشای هویت چنين منبعی بينجامد كه : رود میاطالعاتی است كه به طور معقول انتظار 

                                                
72 . Branzburg v. Hayes, 450 U.S. 665 (2972). 

73 . Policy with regard to the issuance of subpoenas of the news media, subpoenas for telephone toll 

records of members of the news media, and the interrogation, indictment, or arrest of members of the 

news media, Order No 926-05, 45 FR 76436, 29 November 2905. 

74 . Free Flow of Information bill (2527-2520) 
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رای پيشگيری از یک عمل تروریستی بر عليه ایاالت متحده یا متحدان او ( افشای هویت چنين منبعی بالف    

 یا هر خسارت عمده و خاص به امنيت ملی با هدف پيشگيری از این آسيب، ضروری است ؛

ب( افشای هویت چنين منبعی، حسب مورد برای پيشگيری از یک مرگ قریب الوقوع یا صدمه مشخص     

 مرگ یا صدمه ای، ضروری است ؛جانی با هدف پيشگيری از چنين 

( افشای هویت چنين منبعی برای شناسایی هویت یک شخصی كه موارد زیر را افشا كرده ضروری ج    

 است :

 ، كد ایاالت متحده؛11عنوان  1111یا  1111(یک راز تجاری، قابل تعقيب در بخش 1    

( قانون تأمين 1)1171مورد در بخش  (اطالعات سالمتی درباره افراد قابل شناسایی، همچنين این1   

 اجتماعی آورئه شده و تحت قانون فدرال قابل تعقيب است؛

بيلی برای هر -ليچ-( قانون گرم1) 119(اطالعات شخصی غير عمومی، مثل مواردی كه در بخش 1  

 آورده شده است و بر اساس قانون فدرال قابل تعقيب است؛ و  كننده مصرف

یا افشای اخبار و  آوری جمعافشای اطالعات یا اسناد موجود از نفع عمومی  ( اینکه نفع عمومی1   

 اطالعات باالتر است.

 1191سال این زمينه در . اولين قانون در وجود دارددر سطوح ایالتی خبری حمایت از منابع با وجود این، 

تصویب ن قوانين حمایتی را ایالت و منطقه كلمبيا ای 11در حال حاضر  ه است.شد تصویبمریلند  ایالتتوسط 

. (اند کردهگنجانده اند )قانون خاص تصویب ن دخو عمومیرا در قوانين  ها حمایت ،ایالت دیگر 11و  اند كرده

 . اند كردهرا مقرر خبری از منابع كامل اری از قوانين ایالتی حمایت بسي

 گری البی تیشفاف( ز

دارد. در مقدمه این قانون و در بيان  71گری البی یها تيفعال آمریکا قانون بسيار مفصلی در خصوص شفافيت

 : كه دهد یم صيتشخ كنگرهاهداف آن آمده است كه 

 دو هر در گيری تصميم ندیفرا بر ريتأث جهتگران  البی تالش از را مردم عموم دیبا مسئول منتخب دولت -

 .كند آگاه فدرال دولت هياجرائ و مقننه یقوا

 یاجرا در فدرال مقامات در نفوذ یبراگران  البی تالش زانيم و تیهو صوصخ در مؤثر یعموم یافشا -

 .دهد می شیافزا را دولت سالمت به یعموم اعتماد ،یدولت امور

 یرماليغ ای یمال پاداش با را یگرید شخص كه است ینهاد ای شخص هرالبی « یمشتر»منظور از 

 . دهد انجام گری البی یها تيفعال نهاد ای شخص آن تيطرف به تا گيرد می نظر نظر در ای كارگماشته به

ذكر كرده  شود می، فهرست حصری مقامات و نهادهایی را كه مشمول آن گران البی های فعاليتقانون افشای 

 تحت اشخاص و جمهور سيرئ ییاجرا دفتر كارمند ای مأمور هروی،  معاونو  جمهور سيرئو از جمله، 

                                                
75 .US Code, Chapter 26, Disclosure of Lobbying Activities 
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 مدافع ای و گذاری سياست است،يس نييتع محرمانه، تيموقع کی در كه یندكارم ای مأمور هرآنها،  تيصالح

 تيصالح تحت كه یگرید شخص  و كارمند هر، كنگره منتخب مأمور ،كنگره یاعضا، كند یم دمتخ استيس

 مجلس ارشد كارمندان ای كنگره ارشد كارمندان، كنگره یها تهيكم،  كنگره ایعضیکی از ا كارمندان از یکی

 گرید یها كمک ای یقانون خدمات ارائه یبرا كه یپارلمان یها تهيكم ای كارگروهیا  كنگره مشترک تهيكم و  سنا

گران  البیند طرف مراجعه توان میمشمول این قانون هستند و  كند یم كار اند شده یسازمانده كنگره یاعضا به

 قرار گيرند.

 یها تيفعال»ن صورت تعریف كرده است : را به ای« گری البی یها تيفعال»قانون مذكور،  همچنين،

 جمله از ،هایی تماس نيچن از یبانيپشت یبرا تالش و یالب بر یمبتن های تالش و ها تماس یعنی« گری البی

 ها تماس نیا از استفاده یبرا ها آن انجام كه ینيشيپ یكارها ریسا و قيتحق ،یزیر برنامه یها تيفعال و سازی آماده

 و یشفاه ارتباط هرگونه یمعن بهنيز  « گری البی یبرا ماست» .است گرانید گری البی یها تيفعال با یهماهنگ و

 قوه پوشش تحت مقام کی ای و هیمجر قوه پوشش تحت مقام کی با( یکيالکترون ارتباطات ازجمله) یكتب ای

 :گيرد می صورت ریز موارد به توجه با یمشتر کی تيطرف به كه است مقننه

 ؛(یقانونهای  طرح ازجمله) فدرال نيقوان اقتباس ای و رييتغ ن،یتدو. 1

 ای و استيس گر،ید برنامه هر ای و ییاجرا دستور مقررات، فدرال، قانون کی اقتباس ای اصالح، ن،یتدو. 1

 متحده؛ االتیا دولت موضع

 اردادقر کی تیریمد ای و پاداش مذاكره، ازجمله) فدرال استيس ای برنامه کی یاجرا ای تیریمد. 1

 ای ؛(مجوز ای و پروانه وام، ،یمال كمک فدرال،

 .سنا مجلس قیتصد مورد منصب کی یبرا فرد کی دیيتا ای و ینامزد. 1

 دعوت شدن برای ای و گری البی یبرا تماس نياول از  پس یكار روز 11 تا حداكثرموظف است  گر یالب

 دربا جزئياتی كه قانون مشخص كرده است  را موضوع افتاد، اتفاق زودتر كه هركدام ،یالب تماس یبرقرار

 نزد ثبت نقص ابالغ از پس آگاهانهاشخاصی كه  .كند ثبت ندگانینما مجلس یمنش ای سنا خانه ريدب نزد یدفتر

 مقررات از کی هر مفسدانه و آگاهانهیا  دنکنن نقص رفع روز 11 یط ندگانینما مجلس یمنش و سنا مجلس ريدب

 .دنشو محکوم دو هر ای ینقد یجزا ای حبس بهممکن است  ،ندنك را نقض قانون نیا

 را ریز مواردباشد كه  ای گونهدر پایان این قانون، تصریح شده است  كه تفسير و اعمال قانون مذكور نباید به 

 :مختل كند  ای كرده ممنوع

 .اتیشکا از خسارت جبران یبرا دولت از یدادخواه حق .1

 یشخص دهيعق و انيب یآزاد .1

 ها تشکل یآزاد .1

 .است شده تیحما ها آن از یاساس قانون اول متمم در كه
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 تماس اطالعات ای گری البی یها تيفعال كه شود ريتفس ینحو به دینبا قانون نیاقرراتی از م چيههمچنين، 

 كند. ممنوع را نهاد ای شخص هر لهيوس به یالب

 یانتخابات های هزینه تیشفاف( ح

به ابتکارات  تماماًد توان مینرا انتخابات  های هزینهتأمين كه  شدمتقاعد  ستميقرن ب لیاز اوا کایمرآ دولت

مقرر  یدر دو گروه اصلرا  ها محدودیت نیاو  ضرورت دارد ییها محدودیتواگذارد. بلکه اعمال  یخصوص

 احزاب.   و ها نامزدبه  ارانهیاختصاص  یگریو د یانتخابات های هزینهو  درآمدها زانيم یسقف برا نيي: تعكرد

 گریو د اند شدهمنع  یاز هر گونه كمک به مبارزات انتخابات یاشخاص حقوق یطبق مقررات موجود برخ  

 است آمده 1911 مصوب یانتخابات مبارزات فدرال قانون در. اجازه كمک دارند یمشخص زانيتا م زياشخاص ن

 111 یباال یها كمک. شود شتريب دالر 1111 از ساالنه دینبا یانتخابات امور به شخص هر یها كمک مجموع كه

 ارائه خود های هزینه و درآمدها از یگزارش بار کی ماه چهار هر اند مکلف احزاب گردد؛ ثبت دیبا لزوماً دالر

 به. شود ارائه هم یريگ یرأ روز از بعد روز ستيب و قبل روز ستيب دیبا ها گزارش نیا انتخابات  دوره در. ندینما

 نيهمچن. افتی شیافزا دالر هزار 11 به مجاز كمک سقف گرفت، صورت 1971 سال در كه یاصالحات موجب

 زدن دور یبرا احزاب. كنند آوری جمع دالر 1111 تا انتخابات هر در شد داده اجازه احزاب یمحل های كميته به

 در شد ریناگز كنگره و،از این ر. كشاندند شکست به را آن تاًینها و دادند ليتشک متعدد یمحل های كميته قانون،

 اعانه كمک، گونههر پس نیا از. برساند بیتصو به را «یحزب دو یانتخابات مبارزات اصالحقانون » 1111 مارس

 به ای افتیدر درخواست، را آن احزاب یمحل های كميته كه گرید یمال ارزش واجد ءیش هر ای پول انتقال ای

 های ممنوعيت و ها محدودیت مشمول دیبا مزبور های كميته جانب زا ای هزینه هر كالً و كنند می منتقل یگرید

 71.شود انجام گزارش ارائه با الزاما و باشد قانون نیا در نهيمع

 ط( روشن بودن حدود و استثناهای شفافیت

در نظام حقوقی آمریکا، هم قانونگذار و هم رویه قضایی، نقش زیادی در شفاف كردن حدود و استثناهای 

و قواعدی . اكنون در هر حوزه شفافيت، قواعد مبنایی مشخصی وجود دارد. برای مثال، قوانينی اند اشتهدشفافيت 

فکری، امنيت ملی، افشاگری،  های مالکيتوجود دارند كه مفهوم و قلمرو هتک حرمت، حریم خصوصی، 

. اند كردهشخص نی مشبه نحو رو ، تعارض منافع، دسترسی به اطالعات، سالمت عمومی و آموزشگری البی

بویژه دیوان عالی آن كه نقش سازنده در ایجاد قواعد حقوقی دارند با استناد به قوانين  دادرسان این كشور

مرتبط با شفافيت، آراء قضایی مبسوطی دارند كه مجریان  های حوزهمه همذكور و نقش سازنده خود، تقریباً در 

 . كند میا حد زیادی راهنمایی و مخاطبان و مکلفان قوانين و قواعد شفافيت را ت
 

                                                
 به بعد. 111ركز، ص كند؟.نشر م (. اكثریت چگونه حکومت می1171اله ) . ایوبی، حجت 71
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 رانیا یحقوق نظام در تیشفاف از تیحماو راهکارهای  ها آسیب:  چهارم گفتار

امور  سازی شفافدر  کایفرانسه و آمر یكشورها اتيو تجرب تيتوجه به آنچه در خصوص مفهوم و انواع شفاف با

 یها تأسيساست.  ییاسرارگرا فرهنگبا  غلبهما،  كشور درحال حاضر،  درگفت كه  توان میگفته شد  یعموم

 میو حر بیشده، هتک حرمت، نشر اكاذ بندی طبقهاطالعات  ،یمل تيهمچون امن ییحافظ اسرارگرا یحقوق

 یحق دسترس ان،يب یآزاد رينظ تيمرتبط با شفاف یها تأسيسقرار دارند و  ديمکرراً مورد استناد و تأك یخصوص

تعارض منافع و  های وضعيت تيشفاف ،گری البیبودن  مند نظام ،یفشاگران و منابع خبراز ا تیبه اطالعات، حما

 یها تأسيس الشعاع تحت كامالًو درآمد مسؤالن و كارگزاران نظام كمتر مورد توجه واقع شده و  ییدارا

 .دارند قرار اسرارگرا

 ریزی برنامهو  ريتدب ها سال، دهد میكشورها نشان  ریسا اتيفرهنگ غلط، همانطور كه تجرب نیاصالح ا یبرا

 اساس بر( ها رویه و مقررات ن،يقوان، ها سياست)اعم از  رانیا ینظام حقوق یبررسو اقدام و استقامت الزم است. 

و  پراكنده ،یبعد تکجز به صورت  ،ینظام حقوق نیكه در ا دهد می نشان ارائه شد تيكه از شفاف یمفهوم

از  توان می ،خاص مقررات و نيقوان، ها سياستبا وجود  ن،یبنابراشده است. توجه ن تيبه موضوع شفاف یمورد

با  ریمغا های رویه و مقررات ن،يقواناز وجود  زينسخن گفت و  تيشفاف نهيزم در یقانون یخالءهاوجود 

 .سازی شفاف

  یاستیس یرادهایا:  اول بند

 ریتصو دیدر گام نخست با تيتحقق شفاف تجهمناسب  ییو قضا ییاجرا ،یادار ،ینيتقن رياتخاذ تداب یبرا

درست و با  ريدر مس ت،يبه سمت شفاف یشود و شروع حركت عموم ميو ابعاد مختلف آن ترس تياز شفاف یروشن

كشور نشان  گذار سياستمسؤالن و مراجع  یاز سو یاعالم یها سياست یبررسهمراه باشد. بيشتر  قتوفياحتمال 

 یريتداب مجموع به توجه با زين و یقيتطب مطالعات اساس بر منظور، نیبددارد. وجود ن یریتصو نيكه چن دهد می

ی ها سياستمتذكر و اتخاذهای  را ریز نکات توان می است گرفته صورت امور سازی شفاف یبرا در كشور ما كه

 : توصيه كرد تيشفاف سمت به حركت یبراجدید 

 توجه مورد را یعموم یزندگ های حوزه ریسا و است بوده متمركز یاقتصاد تيشفاف بر عمدتاً استيس  .1

ها مثالً  تيانواع شفاف ریاز سا شيب یاقتصاد تيشفاف دیشا ت،يتحقق فرهنگ شفاف ی. برااست نداده قرار

جلب توجه كند اما  ییقضا تياز شفاق شيب یاسيس تيشفاف ایجلب توجه كند  یاسيس تياز شفاف شيب

مختلف  های گونه نيكه ب دهد مینشان  تيفرهنگ شفاف یرادا یدر كشورها یقيمطالعات تطب جهينت

و نبود  كند می تیرا تقو یگریمتقابل وجود دارد. وجود هر كدام د یوستگيو پ یارتباط درون ت،يشفاف

و به كنار  تياز شفاف یتمركز بر مقوله خاص ن،ی. بنابراشود میمنجر  هيبق فيتضع ای یبه نف زيهر كدام ن

 رهنمون شود. تيد ما را به فرهنگ شفافتوان مین ت،يشفاف های مقوله ریگذاشتن سا
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 .داریپا و یستميس و یساختار اصالحات تا است داشته تمركز یدفع و یمورد اقدامات بر عمدتاً استيس .1

قابل تحقق  یاقدام مورد ای ميرو، با تصم نيو از هم ستين یو تک بعد یامر دفع ت،يشفافدر حالی كه، 

در  رياز تداب یبا اتخاذ مجموعه ا دیابعاد مختلف كه با یاست و مستمر و دارا یندیفرا یبلکه، امر ست؛ين

 باو مبارزه  یسالمت نظام ادار یقانون ارتقا بیتصو رينظ یمختلف دنبال شود. اقدامات مورد های حوزه

از  یجزئمنافع تنها  تعارض تیریمد حهیال نیتدو ایآزاد به اطالعات  یفساد، قانون انتشار و دسترس

 .ستندين یكاف وجه چيه به اما هستند الزمتحقق آن  یهستند و  برا تيشفاف فرهنگمتعدد  یاجزا

. به جای رانهيشگيپاتخاذ تدابير  تا است بوده یفريك با تمركز بر برخورد و ینيپس عمدتاً استيس .1

خی رفتارها تمركز شده فرایندها و ساختارها و رفتارهای سازمانی، عمدتاً بر جرم انگاری بر سازی شفاف

 است. 

. همانطور كه در بخش یعموم تيشفاف تاتمركز داشته است  یسازمان ونرد تيشفاف بر عمدتاً استيس .1

مفهوم شناسی شفافيت گفته شد شفافيت امور عمومی اصوالً باید برون سازمانی باشد. مردم از آنچه در 

. اند شدهنظارتی كه در درون نظام اداری تعبيه  های دستگاهنظام اداری می گذرد مطلع باشند نه صرفاً 

 -شفافيت درون سازمانی شفافيت حداقلی است و تنها در برخی موضوعات نظير موضوعات اطالعاتی 

امنيتی و دفاعی باید تمركز بر آن باشد. در سایر موضوعات باید شفافيت برون سازمانی و عمومی نيز مورد 

 توجه قرار گيرد.

 و یفور اقدامات بر تا است داشته تمركز تيشفاف سمت به یجیتدر و آرام اريسب حركت بر استيس .1

. باوجود آنکه ضرورت اقدام تحول گرایانه دست كم در مورد برخی موضوعات نظير انهیگرا تحول

تعارض منافع یا شفافيت قراردادها یا شفافيت مقامات و مسؤالن نظام وجود داشته  های وضعيتمدیریت 

 امات صورت گرفته و در حال انجام، بسيار محتاطانه و تدریجی بودن است.است اما اقد

 شده جادیا تيشفاف با مرتبط نيقوان بر نظارت یبرا یحکومت كامالً و كارآمدنا ینظارت یسازوكارها .1

با توجه به اینکه نظارت دولت بر خودش از مصادیق تعارض منافع سيستماتيک است وجود  .است

كامالً دولتی اجازه نداده است تا این سازوكارها بتوانند همانند سایر كشورها، سازوكارهای نظارتی 

ظاهر شوند. برای مثال، ستاد مبارزه با مفاسد اقصادی، كميسيون انتشار و دسترسی آزاد به  كارآمد

اطالعات و انواع تشکيالت نظارتی در كشور ما ایجاد شده است كه هيچ نماینده ای از جامعه مدنی در 

 نها حضور ندارد.  آ

در كشور ما  تيمهم در حوزه شفاف های نامه آیينو  نيقوان یكه برخ یاز زمان ژهیدر چند سال گذشته بو

 و یادار نظام سالمت یارتقا قانونو  1117 سال در اطالعات به آزاد یدسترس و انتشار قانون ري)نظ شد بیتصو

 ريكشور ما منجر به اتخاذ تداب هيظالمانه عل المللی بين های تحریم یجی( اعمال تدر1191 سال در فساد با مبارزه

 تیامر، تقو نیا جهي. نتدیگرد ها تحریمكردن  یحركت به سمت پنهانکاری جهت دور زدن و خنث یبرا یمتقابل

 ،برجام جهينت در كه اكنونشد.  تيو مقررات ناظر بر شفاف نياز قوان یاريو بال اجرا ماندن بس ییفرهنگ اسرارگرا
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 مذكور نيقوان یاجرا و اعمال دیبا دوباره است شده یمنتف یادیز حد تا مذكور المللی بين یها تحریم دیتهد

 .شوند گرفته یجد

  موجودو مقررات  نیقوان یرادهایا:  دوم بند

را  یدرون سازمان تيكه هم شفاف ینيقوانوجود دارد.  تيشفاف حوزهدر  یمتعدد نيقوان رانیا ینظام حقوق در

و اثربخش  كارآمد ليمذكور به چند دل نيقوان ن،یرا. با وجود ا یعموم تيشفاف یحدود تاو هم  اند كردهقرر م

 . اند نبوده

نگاه  و اند شده بیتصوو سركوبگرانه  یفريك کردیبا رو عمدتاً نيقوان نیآن است كه ا لیدال نیاز ا یکی

 یقانون مقررات و حق برخالف نفوذ اعمال منع قانون . از قانوناند داشته تيشفاف نهيزم در قيمض و یا رهیجز

و  ها زمينهاز  یهمواره برخ 1191 مصوب فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقاءگرفته تا قانون  1111 مصوب 

. اند گرفتهناآگاهانه مورد توجه قرار ن ایآگاهانه ، ها زمينهدر آن  سازی شفاففساد و ضرورت  یاصل یها ریشه

 شده است.  واقع قانونگذارانبه ندرت مورد توجه  یاسيس تيشفاف ای یسازمان تيمثال، شفاف یبرا

 تيو به ندرت به شفاف اند دادهرا محور قرار  یسازمان درون كنترل و نظارتموجود عمدتاً  نيآنکه قوان دوم

و قانون نظارت  1191مصوب از قانون نظارت بر رفتار قضات  توان میمثال،  یبرا. اند دادهاقبال نشان  یعموم

 و مسئوالن مقامات، ییدارا به یدگيقانون رس گر،ینام برد. قانون د 1191مصوب  ندگانیمجلس بر رفتار نما

بر  تمركزاست.  رفتهیرا پذ یدرون سازمان تياست كه باز شفاف 1191مصوب  رانیا یاسالم یجمهور كارگزاران

مناسب  یخاص های حوزه یتنها برا تيسطح از شفاف نی. ایداقلدر سطح ح تيشفاف یعنی یسازماندرون  تيشفاف

 مسئوالن مقامات، ییدارا به یدگيقانون رس رينظ نيقوان نیاز ا یبرخ ن،یهمه امور كشور. افزون بر ا یاست نه برا

 با اشکال مواجه است. زيدر مقام اجرا ن كارگزاران و

همانند  اند گذاشته ها زمانسا یرا بر عهده برخاقتصادی  تيالزام به شفاف حاًیكه صر ینيآنکه با وجود قوان سوم

 قانون 11 اصل كلی یها سياست اجرای قانون، 1111 مصوب ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون

اصل  یكل یها سياست یاجرا ليتسه منظور به دیجد یمال یو قانون توسعه ابزارها و نهادها 1117مصوب  اساسی

 نیا یاجرا ف،يتکال نیا تینظارت بر رعا یبرا ینبود نهاد ناظر برون سازمان ،1111 یرم قانون اساسچهل و چها

 ساخته است.   ای سليقهو  فيرا ضع فيتکال

 فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقاء قانون و 1117 مصوب اطالعات به آزاد یدسترس و انتشار قانون

 یعموم مؤسسات هيكل عهده بر یاطالعات تيشفاف یبرا عام فيتکال كه هستند ینيقوان تنها 1191 مصوب

انتشار و  ونيسيكم نهشده است اما  بينی پيش کیهر  یبرا زين ینظارت كاروساز نکهیا وجود با. اند گذاشته

و آزاد به اطالعات عمل كند  یمقرر در قانون انتشار و دسترس فیآزاد به اطالعات توانسته است به وظا یدسترس

 با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقاء قانونو مقابله با فساد مقرر در   یخاص ناظر بر سالمت نظام ادار تهينه كم

 .فساد
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مشاهده اراده سياسی جهت تحقق بخش شفافيت قوانين و مقررات با موازی كاری شفافيت تقنينی نيز با وجود 

 .رود میو تشتت صالحيت مواجه شده و به درستی پيش ن

 همچون یمبهم مجرمانه نیعناو ،ینيشيپ كنترل نظام وجود به توجه با زين ها رسانه و مطبوعاتمربوط به  نيقوان

 حقوق یحقوق اشخاص و نهادها به افترا و اهانت نظام، هيعل غيتبل ،یعموم اذهان شیتشو دصق به بیاكاذ نشر

 های واكنشبه  توسلافشاگران،  و آنها یخبر منابع و نگاران روزنامه از یتیحما و سپر نيقوان نبود ،یعموم

 یبرا را نگاران روزنامه و ها رسانه تيقابل تنها نه عمل، مقام در نه و یقانون لحاظ به نه آنها، برابر درترساننده 

 زيفسادآم های رویه و ، خودسانسورییپنهانکار سمت به زين را ها رسانه بلکه اند داده كاهش امور سازی شفاف

 .اند هداد سوق

شده است  بينی پيشدر قوانين و مقررات مختلف  رسانی اطالع یها پایگاهی اطالعاتی و ها سامانهایجاد انواع 

 .ستنشده ا محققاما در عمل، 

 یقانون یخالءها:  ومس بند

 نهيزم درمثال،  یبرا ندارد. یقواعد خاص ،یبه قانونگذار ازين رغميعل ت،يشفاف های زمينه یما در برخ یحقوق نظام

 – یتيامن تيشفاف ،یخصوص میحرفساد،  افشاگرانمنافع،  تعارض تیری(، مدگری البیبا دولت ) یارتباط نظام

وجود دارد به طور  یاگر مصوبات ایما وجود ندارد  یدر نظام حقوق یقواعد خاص یدفاع تيشفافو  یاطالعات

 و در دسترس عموم قرار ندارند. اند شدهمنتشر ن یعموم

 نیا ريغ در شوند شفاف مذكور های حوزههمه  دیو مبارزه با فساد با تيبه مقوله شفاف کيستماتيسنگاه  در

  .كند می كدر را آنها و گذارد می اثر شفاف های حوزه بر رشفافيغ های حوزه یمنف آثار صورت،

 ریمغا های رویه و مقررات ن،یقوان:  چهارم بند

 ن،يوجود قوان آن است كه تيشفاف درباره رانیا یحقوق نظام یها آسيباز  گرید یکیبر موارد باال،  عالوه

  .كنند میكرده و با شکست مواجه  یرا خنث سازی شفاف یاز ابتکارها یاريبس ر،یمغا های رویهمقررات و 

 ، كنونی  وضع در. ندارد وجود  دولتی اسرار  زمينة در روزآمد  قانونی ،ایران  حقوقی  نظام درمثال،  یابر

 « دولتی  سری و  محرمانه اسناد  افشای و انتشار  مجازات  قانون»  تابع ، دولتی اسرار  مختلف  های مقوله  بندی منظا

  مشخص  نحوۀ و  بندی طبقه و  دولتی  محرمانه و  سری اسناد  نگاهداری طرز  نامة  آئين» و 19/11/1111  مصوب

 و 1171 مصوب «اسالمی مجازات قانون» وزیران،  هيأت 1/11/1111  مصوب « اطالعات و اسناد  نوع  نمودن

 باشد. می 9/11/1111 مصوب «مسلح های نيرو جرایم مجازات قانون»

 دولتی های دستگاه به آن اجرائی  نامة  وآئين  دولتی  سری و  محرمانه اسناد  افشای و انتشار  مجازات  قانون در

 و  حکومت  اساس  به ناپذیر جبران ضرر ورود»  به دهند می تمالاح كه را اطالعاتی هر كه است شده داده اجازه

  وظایف  اجرای و ها زمانسا امور  نظام  اختالل» یا « ملی  امنيت و  عمومی  منافع  افتادن  مخاطره  به» یا « دولت  مبانی
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 عنوان به شود می منجر « ازمانس  آن  اداری  مصالح با  مغایرت یا  سازمان  یک  داخلی امور  اختالل» یا «آنها  اصلی

 نامه آیين 1 ماده طبق كه است آن دارد وجود خصوص نیا در كه یديق تنها. كنند بندی طبقه دولتی اسرار

 نظر دیبا باشد «یسر یبکل« و «یسر» عنوان به اطالعات بندی طبقه بر دولت كاركنان نظر كه یصورت در ،ییاجرا

 كارمند هر كه است شده بدان منجر مقرره این. كنند كسب را شانیا جانب از نمأذو مقام ای دستگاه مقام نیباالتر

  مبانی و  حکومت  اساس  به ناپذیر جبران ضرر  موجب خود زعم به را آنها افشای كه را اطالعاتی بتواند یریمد ای

 كند بندی طبقه «سری بکلی» ای «یسر »  مهر با داند می  دولت

اطالعات   بندی برای طبقه  مدت  بينی پيش  عدم ران،یا یدر نظام اسرار دولت ینونقا یرادهایاز ا گرید  یکی

  خارج شدن اسرار دولتی بندی طبقهیا از   تغيير طبقه  و... به  اسناد سری  طرز نگاهداری  نامة  آئين 1  . ماده است

 . است  دهواگذار كر ها زمانسااز   هر یک  تشخيص  امر را به  این  ولی  كرده  اشاره

 سازی شفاف برابر در یمهم مانع عمومی، حقوق حقوقی اشخاص هيعل حرمت هتکناظر بر  یفريك نيقوان

 اصالح نهيزم نیا در را خود نيقوان اند داشتهبر گام تيشفاف یسو به كه ییكشورها. است ها رسانه یسو از امور

 یبرخ مثال، برای. اند دانسته ییكم  قضادر محا رشیپذ رقابليغاز سوی دولت را  حرمتهتک ادعای و كرده

 دولت، یسو از حرمت هتک دعاوی دولت، از انتقاد امر تياهم ليدل به المنافعمشترک یكشورها محاكم

. استراليا، اند دانستهقابل استماع  ريرا غ یاسيو حتی از سوی احزاب س یدولت یهاشركت ،ییاجرا های دستگاه

 ارزش واجد آنکه دليل به آنها به نسبت اظهارنظر زیرا ندارند حرمت هتکعوای اجرایی حق اقامة د های دستگاه

هند نيز اعالم كرده است كه دولت،  یعال وانید 77.است حمایت مورد شودمی شناخته عمومی نفع و سياسی

 تحرمهتک یدعوا توانندینم كنندیرا اعمال م یكه قدرت عموم ییو نهادها ها ارگان ریو سا یمراجع محل

 میحر به نسبت یحق یعموم مقامات كه استكرده اعالم نيز دیگری دعوای در مذكور دیوان. كنند اقامه

 هاروزنامه هيعل حرمت هتک یدعوا ةاقام حق فاقد را یدولت یهاشركت نيز یجنوب یقایآفر 71.ندارند یخصوص

 شناخته است. 

مغایر با  های رویهی مغایر با اقتضائات شفافيت از و دستورات درون سازمان ها بخشنامهصدور  ن،يقوان بر عالوه

 و رانیمد به ها زمانسا یبرخ درون در كه یمقررات وجوداقتضائات شفافيت است كه نيازمند اصالح است. 

 .كند می منع یاحتمال انيمتقاض ای ها رسانه به اطالعات ارائه از را آنها و شده ابالغ كاركنان

 كه هستند یعوامل جمله از فساد، یافشا با برخورد در ییقضااجع و مقامات مر دوگانه های رویههمچنين، 

 .كنند می مواجه مانع با و دشوار كشور در را امور شدن شفاف

 

                                                
77. Koziol, Helmut, Alexander Warzilek (eds.), the Protection of Personality Rights against 

Invasions by Mass Media, Springer-Verlag/Wien, Germany, 2555, P.69-75. 

70.Bonnie Docherty , Defamation Law: Positive Jurisprudence, Harvard Human Rights Journal, 

Vol. 23, Spring 2555, p.260. 
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 روشن نبودن حدود و استثناهای شفافیتبند پنجم: 

در ایران  حقوقی فرانسه و آمریکا، حدود و استثناهای قوانين و مقررات راجع به شفافيتهای  نظامبرخالف 

و ناظران را با  كنندگان مطالبه چندان مشخص نيست. وجود ابهام یا خالء در این باره، هم مجریان  آنها و هم

سردرگمی مواجه كرده است. برای مثال، رعایت حریم خصوصی مردم شرعاً و قانوناً الزم دانسته شده است اما 

امنيت ملی را خصوصی چندان روشن نيست یا رعایت هنوز مفهوم، مصادیق و احکام نقض انواع مصادیق حریم 

اما مفهوم و مصادیق اطالعات مرتبط با امنيت ملی یا مخالف با امنيت ملی چندان روشن  دانند میهمگان ضروری 

 بيان و انتشار مطلبی، خالف امنيت ملی است یا نه. كند مینيست و عمدتاً تفسيرهای شخصی است كه مشخص 
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 الزامات عام شفافیت دوم :بخش 
 

مطالعات  جیو بر اساس نتا شد گفته رانیا یحقوق نظام در تيشفاف از تیحما یرادهایاتوجه به آنچه درباره  با

 نیا انیدر پا نيقوان نیاز ا یدارند )و ترجمه برخ تيشفاف نهيدر زم افتهیتوسعه  یكه كشورها ینيو قوان یقيتطب

الزامات  یدر دو سطح دنبال كرد : برخ را كشور در تيشفاف تحقق الزامات توان میاست(  وستيگزارش پ

 تيشفاف از عبارتند الزامات نیا ؛رعایت شوند دیبا یهمه مؤسسات عمومدر مورد جنبه عام دارند و  تيشفاف

 تيشفاف منافع، تعارض های وضعيت تيشفاف ،(گری البی) یارتباط نظام تيشفاف ،یاطالعات تيشفاف ،یسازمان

و رعایت آنها متوجه  بودهخاص  ت،ياز الزامات شفاف گرید یبرخ .فساد یافشا از تیحما و یخارج های مسافرت

مؤسسات است. این الزامات عمدتاً موضوعی هستند و مؤسساتی را كه متولی آن موضوعات هستند ملزم از برخی 

 تيشفاف ،یاقتصاد تيشفاف ،یاسيس تيشفاف یبرا یقواعد خاص بينی پيشاساس،  نیبر ا .كنند میبه رعایت آنها 

 و یتيامن - یاطالعات تيشفاف ،ینيتقن تيشفاف ،ییقضا تيشفاف ،یادار تيشفاف ،یاجتماع تيشفاف ،یفرهنگ

 .الزم است یدفاع امور تيشفاف

 .شود میدر این بخش، الزامات عام شفافيت و در بخش بعدی الزامات خاص شفافيت تشریح و تبيين 

  یزمانسا تیاول : شفاف فصل

شفافيت سازمانی عبارت است از معلوم بودن هویت، اهداف، موضوع، ماهيت حقوقی و نحوه فعاليت یک  

 یبراداشته باشند.  یمشخص تیهو دیبا زين یاشخاص حقوق ،یقياشخاص حق همانندشخص حقوقی. در واقع، 

هستند و امر  یدولت؟ ندا شدهه چگونه، برای تحقق چه اهدافی و تا چه مدتی ایجاد مثال، مشخص باشد ك

 ایهستند  یانتفاع ؟یرتجاريغ ایهستند  ی؟ تجار گری تصدیو امور  یردولتيغ ای دهند میانجام  یتيحاكم

  ست؟يآنها چ تيموضوع فعال ؟یدائم ایموقت هستند  ؟یرانتفاعيغ

 توان یممطرح است  یسازمان تيرا كه در خصوص شفاف یگریمشابه د یها پرسشو  ها پرسشدر ميان این 

 یچه امور یو برا ستيمطرح چ یحقوق شخص یحقوق تي: ماه و مهمتر از بقيه دانست یديكلرا پرسش  کی

بدیهی است تا پاسخ این پرسش در مورد یک سازمان معلوم نباشد نظارت بر امور مختلف آن  ؟دارد تيصالح

 .خواهد شدو پاسخگویی آن سازمان نيز لوث  هسازمان با مانع مواجه شد

از . شود میسند مؤسس آنها مشخص  ایبر اساس اساسنامه  یحقوق اشخاص یحقوق تيماهعنوان قاعده، به 

 . همچنين،تا همگان از وجود آنها آگاه شوند شود میمنتشر  یمؤسس اشخاص حقوق داسنا و هااساسنامه این رو، 

سند  ایدر اساسنامه  است كه یبه اهداف و موضوعات محدود( اراتيو اخت فی)وظا یاشخاص حقوق تيصالح

شخص، چه  نیبدانند كه ا دیسروكار دارند با یكه با اشخاص حقوق یو همه اشخاص شود می ديق آنهامؤسس 

  ست؟يآن چ اراتيو اخت فیدارد و حدود وظا یحقوق تيماه
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 تيماه، كارآمد ینظارت یو نبود سازوكارها یقانون های خالءابهامات و  یبرخ ليبه دل ران،یا ینظام حقوق در

با چه نوع  دانند مین یكنشگران اجتماع ریمردم و سا جه،ي. در نتستيروشن ن یاز اشخاص حقوق یبرخ یحقوق

نظارت و كنترل داشته باشند؟  اشخاص نیبر ا دیچگونه با دانند مین ینظارت ید؟ نهادهانسروكار دار التيتشک

و به  كنند میبودن استفاده  یعموم یایهم از مزا الت،يتشک نیانهادها در هاله ابهام قرار دارد.  نیا ییپاسخگو

در  یو هم همانند فعاالن بخش خصوص شوند میمتمسک  یو دولت یعموم ینهادها ازاتيو امت اراتياخت

ص ااز اشخ یبرخدارند.  یتجار تيندارند و ماه یتيكه اصوالً صبغه حاكم شوند میوارد  یموضوعات و امور

 ایآنها ندارد  جادیبا فلسفه ا یمشغول هستند كه ارتباط یله گرفته و به امورخود فاص سياز اهداف تأس یحقوق

موضوعات  نآبه استناد  جهيو در نت اند كرده ديو مبهم در اساسنامه خود ق یكل اريموضوعات بس ،دیگر یبرخ

 یدولت سازمان كه ستين روشن مثال، یبرا. دانند می تيموضوعات مختلف واجد صالحزمينه خود را در  ،یكل

قابل  تعداد ایو تابع اساسنامه خود و قانون تجارت؟  یشركت دولت ای یتابع قانون محاسبات عموم و هستند

 از یاريشمول بس ازرا  خود یول دهند میرا انجام  یتيحاكم اموركه  كنند میادعا  یحقوق اشخاصاز  یتوجه

 ركتشخود را  تيماه نيز یاشخاص حقوق یبرخ ای ؛دانند میمستثنا  یعموم یو مقررات حاكم بر نهادها ینيقوان

 جهينت در و اند داده قرار تجارت قانون تابع را خود اراتياخت و فیوظا از ای عمده بخش یول دانند می یدولت

 79.هستند یقواعد و نيقوان چه تابع قاًيدق ستين معلوم

 به است ممکن آنها اساسنامه هك شوند می یتلق یدولت های زمانسا از یبخش یدولت های شركتبرای مثال، 

 اساسنامه اكثر در كه یموضوع. برسد دولت ای و مجلس یداخل های كميسيون ای یاسالم یشورا مجلس بیتصو

 یخاص یقانون احکام كه است یموارد در تجارت قانون احکام از یرويپ به حیتصر دارد، وجودها  شركت نیا

 نیا در كه رانیا مهيب یسهام شركت» یمركز مهيب اساسنامه (1) ماده مطابق مثال یبرا. باشد نشده بينی پيش

 اساسنامه نیا در كه یموارد در و شد خواهد اداره اساسنامه نیا مقررات طبق شود می دهينام شركت اساسنامه

 یمركز مهيب سيتأس قانون موضوع گری بيمه مقررات و تجارت قانون مشمول مورد برحسب باشد نشده بينی پيش

 دولت هیسرما با كه یمؤسسات و دولت به مربوط یعموم مقررات تابع یصورت در و بود خواهد گری بيمه و

 .«باشد شده برده نام رانیا مهيب یسهام شركت از صراحتاً مزبور مقررات در كه باشد می اند شده ليتشک

قرار  حیرد تصرموها  شركت نینسبت به ا یشمول قانون تجارت در موارد شود میگونه كه مشاهده  همان

 یاست كه اجرا یخصوص های شركتدر خصوص  یقانون تجارت متضمن احکام گرید یگرفته است. از سو

در واقع از  زيسهام دولت ن ندگانیو نما اند شده ليدولت تشک هیكه با سرما یدولت های شركتآنها نسبت به 

 فاقد وجه است.  ه،یاز جهت داشتن سرمارا برعهده دارند و نه  یندگینما نيخود چن یادار فیوظا یفایجهت ا

                                                
نکاتی پیرامون نظام پرداخت حقوق و مزایای »های مجلس شورای اسالمی، گزارش با عنوان  ر. ک. : مركز پژوهش. 79

 .1191 شهریورماه، معاونت پژوهشهای اقتصادی دفاتر: مطالعات بخش عمومی مطالعات حقوقی ،«یمدیران در بخش عموم
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نيز از وضعيت حقوقی شفافی برخودار  یردولتيغ یعموم مؤسساتدولتی، نهادها و  های شركتعالوه بر 

 نیا شمول از یردولتيغ یعموم مؤسسات و نهادها ،یخدمات كشور تیریقانون مد 117موجب ماده  بهنيستند. 

 سال مصوب یعموم محاسبات قانون بیتصو از قبل یردولتيغ یومعم ینهادها و مؤسسات. هستند خارج قانون

 قانون بیتصوبا  تأسيس حقوقی نیا. است نداشته یخارج وجود كشور یحقوق و یمال ،یادار نظامات در 1111

 یعموم مؤسسات نهادها فهرست قانون بیتصو و 1171 سال تا و شد متولد 1111 سال در یعموم محاسبات

 ريغ مؤسسات، گونه نیا یژگیو نیمهمتر یعموم محاسبات قانون 1 ماده طبق. بود نامعلوم آن قیمصاد یردولتيغ

 واژه چون منتها. دارد میعمو جنبه كه است یخدمات و فیوظا انجام آنها دوم یژگیو اما آنهاست، بودن یدولت

 نه و قیمصاد نييتع نگذارقانو داشته، نقصان فیتعر نیا و نشده فیتعر قانون نيهم در و یقبل نيقوان در ،یعموم

 .است كرده یاسالم یشورا مجلس بیتصو و دولت شنهاديپ به موكول را آنها فیتعر

از  ای پاره نکهیرا به وجود آورد. از جمله ا یكشور معضالت یدر نظام ادار یحقوق تيشخص نیاضافه شدن ا

نهاد  ایدند تا خود را به شکل مؤسسه تالش كر یو مقررات عموم نيقوان یاز اجرا زیگر یبرا یدولت های دستگاه

را كه با  یگونه احکام مؤسسات نیا بیبا تصو زين یاسالم یدرآورند و متأسفانه مجلس شورا یردولتيغ یعموم

 . ردیبپذ یردولتيغ ینهاد عموم ایهستند به عنوان مؤسسه  یمتداول كامالً دولت یارهايتوحه به مع

 اريبس یمفهوم «دارد میعمو جنبه كه یخدمات و فیوظا انجام» وصف مزبور قانون در كه است آن علت

 نهادها و مؤسسات ليقب نیا هياول فهرست عالوه به. رديگ بر در را یمتنوع های زمانسا دتوان می و دارد گسترده

 ،یمحل و یمردم های زمانسا یبعض ،یانقالب نهاد یبعض: است متنوع اريبس آنها یحقوق عتيطب كه دهد می نشان

 ئتيه شده باعث یگوناگون نیا. است...  و المللی بين یقراردادها از یناش یبرخ ،یردولتيغ مؤسسات یضبع

 یردولتيغ یعموم نهاد ای مؤسسه عنوان به را یدولت یحقوق های شخصيت یحت یحقوق تيشخص هر بتواند یدولت

 در توان می را یینهادها و سساتمؤ گونه نیا تر مهم و تر اصلی وصف کهيحال در كند، بیتصو مجلس و شنهاديپ

 یتعداد مجلس و دولت تيهئ متاسفانه. باشند یردولتيغ لزوماً كه كرد بیتصو و شنهاديپ اشخاص گونه نیا زمره

. اند نموده لیتبد مؤسسات گونه نیا به ندارد وجود ها آن بودن  یدولت مورد در یدیترد كه را یدولت های زمانسا از

 یعموم مقررات و نيقوان یاجرا از یدولت های دستگاه یبعض زیگر اقدامات نیا لتع شد گفته كه طور همان

 .است

 قانون نیا از استفاده از مجلس و دولت دیبا نده،یآ در آن صدمات و کردیرو نیا استمرار از یريجلوگ یبرا

 .كنند زيپره یعموم مقررات و نيقوان از یدولت مؤسسات زیگر یبرا یابزار عنوان به

بر شفافيت هویتی، باید وضعيت هویت مدیران و كاركنان، دارایی و عملکرد اشخاص حقوقی حقوق  عالوه

منابع  مالی ؟ چه امکانات و كنند میعمومی نيز شفاف باشد : معلوم باشد كه چه شخص یا اشخاصی آنها را اداره 

 است؟  شان چگونهو عملکرد در اختيار دارند

اختصاص داده شفافيت سازمانی الیحه شفافيت به موضوع  نویس پيشول از فصل ابا توجه به توضيحات باال، 

  است.ارائه شده  و پيشنهادهای ساختاری و موردی برای تحقق این نوع شفافيت در همه نهادهای عمومی  شده
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 یاطالعات تیشفافدوم :  فصل

حق دسترسی به اطالعات اطالعات عبارت است از  آزادیاست.  تياز عناصر مهم شفاف یکیاطالعات  یآزاد

حق، اصل  نیموجود در مؤسسات عمومی و آن دسته از مؤسسات خصوصی كه خدمات عمومی ارائه می دهند. ا

تا  دهد می اجازهكرده و به هر یک از اعضای جامعه  تيقابل دسترس بودن اطالعات مؤسسات مذكور را تثب

شود و آن  نگهداری می مذكوریکی از مؤسسات  كه در باشد داشتهرا  اطالعاتیبتواند تقاضای دسترسی به 

 اختيار در را درخواستی اطالعات ،احصاء شده و مشخص و استثنایی موارد در جز تا كند می ملزم را اتمؤسس

دسترس بودن  رقابليحق آن است كه بار اثبات غ نیا ییشناسا گریلوازم و تبعات د ؛11.دهد قرار متقاضی

از  یحقوق ناش ريحقوق نظ ریو در مقام تعارض با سا دهد میذكور قرار اطالعات را بر عهده مؤسسات م

 . كند میآنها را محدود  ،یخصوص میحق بر حر ای یفکر های مالکيت

 را یعموم مؤسسات در موجود اطالعات به خود شهروندان یدسترس حق كشور 11 تنها 1919سال  در

 درباره قانون وضع به یاريبس یكشورها سرد، جنگ انیپا و یشورو یفروپاش از پس. بودند كرده ییشناسا

 وضع باره نیدرا خاص قانون جهان، كشور 111 حدود اكنون كه ینحو به كردند مبادرت اطالعات یآزاد

 حتی بسياری از كشورها، حق مذكور در قانون اساسی خود گنجانده اند. .اند كرده

قانون اساسی  11اصل  1، بند 1991ه در و  اصالح شد 1111قانون اساسی آرژانتين  مصوب  11اصل 

اصل دوم قانون اساسی پرو   1، بند 1917قانون اساسی فيليپين مصوب  1اصل  7،  بند 1919مجارستان مصوب 

، اصل 1991قانون اساسی رومانی مصوب  11، اصل 1991قانون اساسی ماالوی مصوب   17 اصل، 1991مصوب 

قانون  11اصل  1، بند 1991قانون اساسی استونی مصوب  11اصل  ،1991قانون اساسی بلغارستان مصوب  11

قانون اساسی  11، اصل 1991قانون اساسی فدراسيون روسيه مصوب  11اصل  1، بند 1991اساسی ليتوانی مصوب 

قانون اساسی لهستان  11، اصل 1991قانون اساسی آفریقای جنوبی مصوب  11، اصل 1991مولداوی مصوب 

در زمرۀ مهمترین قوانين اساسی هستند كه از آزادی  1117قانون اساسی تایلند مصوب  11 بخشو  1997مصوب 

قانون مطبوعات  دراند. سوئد نيز در زمرۀ كشورهایی است كه  اطالعات به طور صریح و مشخص حمایت كرده

ده كربينی  كشور است مقررات مفصلی دربارۀ آزادی اطالعات پيش نیااز قانون اساسی  یكه اكنون جزئ خود

 11است.

 گذاشتهرا بر عهده دولت جمهوری اسالمی ایران  یفيتکال اساسی،در نظام حقوقی ایران، اصل سوم قانون 

اصل، دولت را موظف كرده است كه  نیبه اطالعات مالزمه دارند. ا یو اعمال حق دسترس ییاست كه با شناسا

  سطح  باال بردن »سی، همه امکانات خود را برای بينی شده در اصل دوم قانون اسا برای نيل به اهداف پيش

                                                
05. Peter Dyrberg; Current Issues in the Debate on Public Access to Documents, European Law 

Review, 2999, p.257. at: http://europa.sim.ucm.es: 0505/compludoc/AA?a =Dyrberg 
%2c+peter&donde =otras &zfr=5.  
02 .at: http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/ Constit.html. 
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 ،«دیگر  و وسایل  گروهی  یها رسانهو   از مطبوعات  صحيح  با استفاده  های زمينه  در همه  عمومی  های آگاهی

  تقویت ،« عالی  آموزش  و تعميم  ، و تسهيل سطوح  در تمام  همه  برای  رایگان  بدنی  و تربيت  و پرورش  آموزش»

و   مراكز تحقيق  تاسيس  از طریق  و اسالمی  ، فرهنگی ، فنی علمی  های زمينه  و تتبع و ابتکار در تمام  بررسی  روح

و « مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» ،«محققان  تشویق

و  11ششم اصول اعمال ن،یا بر عالوهيرد. به كار گ« ایجاد نظام اداری صحيح و حذف تشکيالت غير ضرور»

 عام آن مالزمه دارند.  یاطالعات در معنا یآزاد ییبا شناسا زين یقانون اساس 11هشتم

 : اند كرده تیحما اطالعات به یعموم یدسترس حق از حیتصر به یاساس قانون از یگرید اصول ن،یا بر عالوه

 یعلن بر 111 اصل ،11مجلس مذاكرات بودن یعلن بر  19 اصل ،11«مطبوعات یآزاد» بر یاساس قانون 11 اصل

 . اند كرده حیتصر 17مايس و صدا سازمان در «افکار نشر» یآزاد بر 171  ،11محاكم بودن

 مجلس. شد تقدیم اسالمی شورای مجلس به 1111 سال در اطالعات آزادی الیحة مذكور، اصول به توجه با

مختلف این الیحه، آنرا با اصالحاتی اساسی در تاریخ  هاینبهج دربارۀ بررسی  و بحث سال چهار ازحدود پس

« آزادی اطالعات»تصویب كرد. یکی از مهمترین اصالحات مجلس در عنوان این الیحه بود كه  از  11/1/1117

 گرفت مجلس مصوبه به ایراد چند نگهبان شورای 11تغيير داده شد.« الیحة انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات»به 

                                                
در جمهوری اسالمی ایران، امور كشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمایندگان . 11

 .گردد پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معين می مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه

  نسبت  مردم  بر عهده  و متقابل  همگانی  است  ای  از منکر وظيفه  و نهی  معروف  خير، امر به  به  دعوت  ایران  اسالمی  ریدر جمهو .11

و   منونؤوالم"كند.   می  معين  را قانون  آن  . شرایط و حدود و كيفيت دولت  به  نسبت  و مردم  مردم  به  نسبت  یکدیگر، دولت  به

 ."المنکر  عن  و ینهون  بالمعروف  یامرون  اوليا بعض  همبعض  مناتؤالم

  معين  را قانون  آن  تفصيل باشد  عمومی  یا حقوق  اسالم  مبانی  به  مخل  كه  آزادند مگر آن  مطالب  در بيان  و مطبوعات  نشریات. 11

 كند.  می

منتشر   عموم  اطالع  برای  رسمی  رادیو و روزنامه  از طریق  آن  كامل  باشد و گزارش  باید علنی  ملی  شورای  مجلس  مذاكرات .11

نفر از   از وزرا یا ده  جمهور یا یکی  ریيس  تقاضای  كند، به  كشور ایجاب  امنيت  رعایت  كه  ، در صورتی شود. در شرایط اضطراری

  به  نگهبان  با حضور شورای  كه  معتبر است  یدر صورت  غير علنی  جلسه  شود. مصوبات  می  تشکيل  غير علنی  ، جلسه نمایندگان

  برای  شرایط اضطراری  شدن  از بر طرف  باید پس  جلسات  این  و مصوبات  برسد. گزارش  نمایندگان  مجموع  چهارم  سه  تصویب

 منتشر گردد.  عموم  اطالع

  عمومی  عفت  منافی  آن  بودن  ، علنی دادگاه  تشخيص  به  هك  مگر آن  شود و حضور افراد بالمانع است  می  انجام  ، علنی محاكمات. 11

 نباشد.  علنی  محاكمه  دعوا تقاضا كنند كه  طرفين  خصوصی  باشد یا در دعاوی  عمومی  یا نظم

 گردد.  ید تامينكشور با  و مصالح  اسالمی  موازین  و نشر افکار با رعایت  بيان  ، آزادی ایران  اسالمی  جمهوری  در صدا و سيمای. 17

الیحة انتشار و دسترسی آزاد به »به « آزادی اطالعات»یکی از مهمترین اصالحات مجلس در عنوان این الیحه بود كه  از  .11

تغيير داده شد كه البته این عنوان مبهم است: آیا مطلق انتشار مورد نظر است یا انتشار آزاد اطالعات یا انتشار اطالعات ؟ « اطالعات

مورد نظر باشد این عنوان « انتشار آزاد اطالعات»نظور مطلق انتشار باشد كه با محتوای الیحه مغایرت خواهد داشت اما اگر اگر م
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 بعضی ارائه به خصوصی مؤسسات)الزام  عمده ایراد دو نگهبان، شورای ایرادات بين از اسالمی شورای جلسم و

 به نظر اظهار جهت مجلس مصوبه و نپذیرفت را( اطالعات ابتکاری ارائة به اجرایی های دستگاه الزام و اطالعات

 ایراد خصوص در 11/1/1111 تاریخ در مصلحت تشخيص مجمع. شد ارسال نظام مصلحت تشخيص مجمع

 .را مجلس نظر ،91دوم ایراد خصوص در اما كرد أیيدنظر شورای نگهبان را ت 19اول

 یاسالم یشورا مجلس وقت سيرئ. كرد امتناع اجرا یبرا آن ابالغ و قانون نیا یامضا از وقت جمهور سيرئ

 یسو از قانون یاجرا نامه آیين بیتصو عدم ليدل به اما كرد صادر را یرسم روزنامه در قانون انتشار دستور

 سپس شد، ابالغ اجرا یبرا قانون نخست سال، نیا در. ماند متوقف 1191 تا قانون نیا یاجرا وقت، دولت

 ییاجرا نامه آیين از یکی و شد ليتشک جمهور سيرئ دستور به اطالعات به آزاد یدسترس و انتشار ونيسيكم

شد و  بیتصو  91در همان سال زيسوم ن نامه آیينو  119191 سال در گرید نامه آیين. 91شد بیتصو زين قانون

 . دیقانون فراهم گرد نیا یاجرا یبرا طیشرا

 یو خالءها رادهایمواجه بودن با ابهامات، ا ليآن به دل ییاجرا های نامه آیينقانون مذكور و  ،این وجود با

واگذاری برخی از مهمترین احکام  حقق سازد.وضع آن مورد نظر بود م یرا كه برا یاست اهداف نتوانسته ،یقانون

اجرایی، وجود ابهام در نحوه دسترسی شهروندان به اطالعات، وجود ابهامات زیاد در  های نامه آیينقانونی به 

روشن نبودن ضمانت اجراهای ممانعت از دسترسی به اطالعات  مورد هر یک از استثناهای دسترسی به اطالعات،

 این قانون است.  مهماز جمله ایرادهای 

قانون را  شود میاز آنها خواسته  یبا خواهش و تمنا از مؤسسات عموم كه زيقانون ن یاجرا یبا وضع كنون

فرهنگ و ارشاد  ریوز نييتعاكنون، به اطالعات وجود ندارد.  یحق دسترس تحققبه  یچندان دياماجرا كنند 

مذكور در  ونيسيكم رخانهيبه اطالعات و  قرار دادن دب آزاد یانتشار و دسترس ونيسيكم سيبه عنوان رئ یاسالم

 ریسا در كه را یقانون حاكم كرده و اقتدار نیا یرا بر نحوه اجرا ینگاه فرهنگ ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 و مذكور قانون است الزم رو، نیا از. است گرفته آن از دارد وجود مشابه های كميسيون یبرا جهان یكشورها

 قرار یاساس یبازنگر مورد اطالعات به آزاد یدسترس و انتشار ونيسيكم یها صالحيت و یحقوق گاهیاج ژهیبو

 قانون آن تیرعا به را اطالعات به آزاد یدسترس و انتشار قانون مشمول مؤسسات همه بتواند كه ای گونه به رديگ

 امری كه در الیحه پيشنهادی شفافيت صورت گرفته است. .كند ملزم

                                                
مورد نظر باشد باز ایراد اول وارد « انتشار اطالعات»عالوه بر ایراد قبلی، به لحاظ ادبی و نگارشی نيز قابل ایراد خواهد بود؛ اگر 

 خواهد بود.

 بودن الزام مؤسسات خصوصی به ارائه اطالعات با اصل تسليط )الناس مسلطون علی اموالهم(مغایر  .19

 قانون اساسی 71مغایر بودن الزام همه مؤسسات عمومی به انتشار اطالعات كليدی خود با اصل  .91

 مصوب 1/1/1191 نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات آیين. 91

 19/1/1191تاریخ  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 11ماده  1ایی تبصره آیين نامه اجر .91

 1191/ 1/ 11ت وزیران در جلسه أهيمصوب  ( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات1آیين نامه اجرایی ماده ). 91
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 (گری البی) ینظام ارتباط تیم : شفافسو فصل

 ،ها سياستگذاری ژهیو به ،91یحکومت ماتيتصم بر یرگذاريتاث درصدد كه یقدرتمند و نفوذبااشخاص  وجود

  91.دیآ یبه شمار م مدرن های دموكراسی در روزمره تيواقع کیهستند،  91ها یگذار مقررات ای ها یقانونگذار

 باز شيپ ها قرن به گری البی مفهوم. ستين یحکومت یها گيری تصميم در دیجد دهیپد کی گری البی

 هدف با یعموم مقامات با ،یشفاه ای یكتب از اعم رابطه، یبرقرار از است عبارت گری البی تيماه 97.گردد یم

در قوه  شتريب گری البی(. اگرچه 1111،ییاروپا ونيسي)كم یادار ای یاسيس ،ینيتقن ماتيتصم بر یرگذاريتاث

آن  قیوجود دارد كه از مصاد زين یمحل یها حکومتو  هیاما در چارچوب قوه مجر ،پذیرد میصورت مقننه 

 قراردادها اشاره كرد. یتوسعه و واگذار های  پروژه یطراح یبر رو یرگذاريتاث یبه تالش در راستا توان می

 های جنبه یتمام بر حکومت راتيو تاث یحکومت یها گيری تصميمموجود در  یدگيچيبه پ توجهبا  امروزه

را  یارزشمند های دادهند اطالعات و توان میگران  البی. شود میشناخته  یضرور و یقانون گری البی ،یزندگ

 .شوند یكاراتر یعموم یها سياستسازند و منجر به اتخاذ  سريآگاهانه را م یها گيری تصميمارائه دهند كه 

 در ژهیو ازاتيامت یباعث اعطا گری البیوجود دارد كه  ینگران نیاز جوامع ا یاريبس در ن،یوجود ا با

گرفته شدن  دهیبه ناد ،پذیرد میبسته صورت  یها كه درپشت در یشود و مذاكرات  91یشخص منافع یراستا

 . شود منجر یعموم یها گيری تصميمكل جامعه در  های خواسته

ندارد.  99نفوذ تجارت با یتفاوت گری البی موارد، از یاريبس در كه گردد یم مطرح ادعا نیا اغلب عالوه، به

  ببرد. نيرا از ب کيدموكرات ینهادها 111سالمتنسبت به    د به صورت بالقوه اعتمادتوان میمسئله  نیا

و توسعه  یهمکار سازمان یكشورها در یقانون عمل کی عنوان به خود یخود به گری البی كه یحال در

 نیدارد. به منظور مقابله با ا یمنف ییاز جوامع بار معنا یاريبس ، درشود می یكشورها تلق گریو د یاقتصاد

بر  یرگذاريتاث یرقانونيكه هدف آنها مقابله با طرق غ ندا هنمود وضع را ییجزا نيكشورها قوان ،ها سواستفاده

                                                
94. Government decisions 

95 .Award of contracts  

96.See: OECD (2559), Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 2: Increasinf Transparency 

Through Legislation, OECD Publishing; OECD (2522), Lobbyists, Governments and Public Trust, 

Volume2: Promoting Integrity through Self-regulation, OECD Publishing. http://dx.doi.org/25.2707 
/9709264504945-en. 

گوید : در مجلس عوام بریتانيا و دیگر مجالس قانونگذاری، یک  ( میlobbyدیکشنری آكسفورد در بيان ریشه واژه البی ). 97

كه تعلقی به پارلمان نداشتند مورد سالن ورودی بزرگ یا آپارتمان به روی عموم باز بود و عمدتاً برای مصاحبه ميان اعضا و افرادی 

 استفاده واقع می شد.
90. Vocal vested interests 

99. Influence trafficking / peddling 

نوع امتياز مادی و غيرمادی  پول یا هردریافت  وفاداری،كسب  زایدر ا یفرددرآن، منظور از تجارت نفوذ  وضعيتی است كه 

 می كند.  استفادهء تصميم گيری به نفع شخص ثالث )فرد، موسسه یا حکومت(سو ، از نفوذ خود در فرآیندهایناروا
255. Integrity 
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صرف اعمال  ن،یا وجوداشکال فساد است. با  ریهمچون تجارت نفوذ، ارتشا و سا ،یعموم یها گيری تصميم

حفظ اعتماد ]جامعه[ نسبت به  یبرا ییبه تنها دی، شایرگذاريتاث یرقانونيمقابله با طرق غ یجازات برام

 نباشد.  یكاف یعموم یها گيری تصميم

 اعتماد تیتقو یبرا ،ها گيری تصميم در ییپاسخگو و تيشفاف نيتضم یراستا در كارا های رویه و یارهايمع

 یها مرتبط با جنبه 111اطالعاتِ یافشا مستلزم كه ییها هیرو و ها استيس ،نيقوان امروزه،. هستند یضرور یعموم

 11قرن  های دموكراسیدر  تيشفاف یاتيح یها هستند، به جنبهگران  البیو  یمقامات عموم انيارتباطات م یاصل

كه  یاند. اقدامات شده لیتبد 111یعموم امور در تفحص بر حق اعمال در شهروندان ساختن توانمند یدر راستا

آن قسم كه  ژهیخوب هستند، به و یاز حکمران ناپذیر جداییبخش  زين بخشند میرا ارتقا  یفرهنگ درستکار

گران  البی یبرا هم و یعموم مقامات یبرا هم گری البی درمورد انتظار در نحوه عملکرد  یارهايكننده مع روشن

 .هستند

 زهيانگ یاجتماع یدر زندگ یو درستکار ییوپاسخگ ت،يشفاف یبرا یعموم انتظارات ر،ياخ های سال در

به عالوه  اياروپا و آس ،یشمال یکایرا درآمر گری البیآورده و  دیپد یحکومت باتيدر ترت ینيبازب یبرا دیجد

و  یسازمان همکار یاز كشورها یاريسوق داده است. در بس 111یاسيس كار دستور کیاروپا به سمت  هیاتحاد

ارائه شده است.  گری البیدر  تيبه منظور ارتقا شفاف نيقوان وضع یبرا یادیز هایشنهاديپ ،یتوسعه اقتصاد

 جامعه یبرا دینفع با یذ های گروه ندگانیو نما یمقامات عموم انياست كه ارتباطات م ها آنشنهاديپ نیامبنای 

 انتشار جیترو باعث ،111یشركت تيحاكمدر  111ستهیشا یها هیظهور رو ني. همچنردیبه صورت آشکار صورت پذ

 111.شود ها  شركت گری البی و یعموم یها سياست توسعه در مشاركت[ به مربوط]اطالعات  داوطلبانه

 یاست ول عیو شا جیرا یامر گری البیجهان،  یاز كشورها یاريبا آنکه همانند بس رانیا ینظام حقوق در

 گری البیبه  تيشفاف نهيدر زم ینونقا یاز خالءها یکیرو،  نیاز ا .ندارد وجودگران  البی دربارۀ یخاص قواعد

                                                
252.Disclosure of information 

252. Right to public scrutiny 

253. Political Agenda 

254. Good practices 

255. Corporate governance 

منظور ه حسابرسان شركت كه متضمن برقراری نظام كنترلی ب حاكميت شركتی، مجموعه روابطی است بين سهامداران، مدیران و

كه بر  شيوهاین باشد.  می احتمالی های هرعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگيری از سوءاستفاد

 اركان توسط باید كه را ارائه می كند هایی مسئوليت و وظایف از ای ست مجموعها نظام پاسخگوئی و مسئوليت اجتماعی استوار

                                                       .گردد شفافيت و پاسخگوئی موجب تا رعایت شود شركت

( افشای اطالعات مربوط به البيگری و Global Reporting Initiative-GRIبه عنوان مثال، نهضت گزارش جهانی ).  111

الوه ارزش كلی كمک های مالی و غيرنقدی به احزاب سياسی، سياستمدارن و نهادهای مشاركت در توسعه سياست عمومی، به ع

  در وبسایت: GRIدهی  داند. برای اطالعات بيشتر رجوع نمایيد به چارچوب گزارش مرتبط را ضروری می

www.globalreporting.org/ReportingFrameworkDownloads/ 
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و مجازاتهایی در قوانين كيفری  ها ممنوعيتمربوط است. البته، در مورد اعمال نفوذ برخالف حق و قوانين، 

اما این و سایر قوانين كيفری(  1111مصوب  قانون منع اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی وجود دارند ) نظير 

 كه بنا به تعریف با تجارت نفوذ متفاوت است كافی نيستند. گری البی سازی شفافتدابير برای 

 تعارض منافع های وضعیت تیچهارم : شفاف فصل

 هين و كلاالن، كارگزارئومقامات، مس یاز سو یمنافع عموم تیلزوم رعا ،یحقوق عموم ییمبنا اصول از یکی

در ارائه خدمات  ،یبه طور كل و ییو قضا ییااجر ، ینيتقن اراتيو اخت فیدر اعمال وظا یكاركنان بخش عموم

ارائه  و یقانون فیدر انجام وظا یورزغرض و زيآمضيتبع رفتار ،یجانبدار ، اصل نیاست. به موجب ا یعموم

  117ممنوع است. یخدمات عموم

 عمداًهستند، ممکن است  یكه مأمور ارائه خدمت عموم یاشخاص ریو سا مذكور اشخاص ن،یبا وجود ا

آنها در تعارض با  یمواجه شوند كه منافع شخص ییهاتيبه طور ناخواسته با موقع ایكنند  جادیا ییهاتيموقع

برآن  ایمرجح دانسته شود  یبر منافع عموم یمنافع شخص نيتعارض، تأم نیا ةجينت در و رديقرار گ یمنافع عموم

 ناروا بگذارد. ريتأث

در صورت مواجهه با  یعموم فیر مقام انجام وظاص داوجود دارد كه اشخ امکان نیهرچند همواره ا

رو، تعارض  نیو اقدام دخالت ندهند؛ از ا یريگ ميخود را در تصم یمنافع شخص انتظار، مطابق ،تعارض منافع

دهد كه: اوالً، استفاده از مقام و یمختلف نشان م اتيشواهد و تجرب ن،یبا وجود ا ست،ين فساد با یمساومنافع 

 نکهیا دوم رديگ قرار كنترل و نظارت مورد دیبا كه محتملاست  یادهیپد یمنافع شخص یراب یادار تيموقع

و  نفع یذ اشخاصداده نشود،  حيترج یعموم منافعدر عمل بر  یاگر در حالت تعارض منافع، منافع شخص یحت

به  مردمماد اعت جه،يو در نت كنند دیممکن است در صحت عملکرد مقام و كارمند مربوط ترد یافکار عموم

شوند یم مواجه منافع تعارض با كه یاشخاص نکه،ی. سوم انديب یم بيآس ییمختلف اجرا های دستگاهحکومت و 

و  ندیاقدام نما ای یريگ ميتصممورد انتظار  تيفيكنند و به ك تیریموجود را مد تيوضع یتوانند به درستیغالباً نم

 شوند.یتعارض متأثر م نیاز ا یبه نحو

اعتماد  یتالش شده است تا با هدف ارتقا ،در حال توسعه و افتهیتوسعه مختلف یكشورها در رو، نیاز ا

الن و كارمندان بر نحوه مسئو مقامات، یشخص منافع ريتأث از یريشگيپ كشور، یادار و یاسيبه نظام س یعموم

 و یاسيس نظام ییپاسخگو تیقوت جامعه، یعموم امور در تيشفاف یارتقا آنها، یقانون اراتياخت و فیانجام وظا

مقامات،  ییآو كاری كارآمد یارتقا تاً،یو مقابله با فساد، و نها یسالمت نظام ادار یدر برابر مردم، ارتقا یادار

 یشخص و یعموم منافع نيمهم تعارض ب یهاحوزه ابتدا الزم، ريتداب اتخاذ و نيقوان وضع باالن و كارمندان، ئومس

                                                
257. See: OECD (2553), Managing Conflicts of Interest in the Public Service, See:, Guidelines and 

Overview, OECD Publishing; See: OECD (2525), Post-Public Employment, Good Practices for 

Preventing Conflicts of Interest, OECD Publishing. 
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 یهاتعارض تیریاز بروز تعارض منافع و مد یريشگيمتناسب، نسبت به پ ريا اتخاذ تدابو سپس، ب شده ییشناسا

  در این باره اشاره شد. کایفرانسه و آمر  یكشورهادر بخش اول، به قوانين مثال،  یبرا .شوداقدام  آمده شيپ

 نيقوان یراكنده، در برخمضمون آن، به طور پ  از تعارض منافع برده شود ینام نکهیما، بدون ا ینظام حقوق در

 بیتصو رانیدر ا یدادرس نیيآ نياز همان زمان كه قوان ،ییو مقررات مورد توجه واقع شده است. در حوزه قضا

در مورد مراجع  ش،يكم و ب ه،یرو نیشده است. ا ینيب شيموارد تعارض منافع پ یبرا زين یشده است مقررات

 ای ميبه طور مستق یگریمتعدد د نيقوان ن،یشده است. عالوه بر ا تیارع زين یانتظام ای یبه تخلفات ادار یدگيرس

با تعارض منافع مرتبط هستند. الیحه  ميرمستقياند كه به طور غ پرداخته یاقدامات دیتحد ای تيبه ممنوع ميرمستقيغ

وری مصوب قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتی و كش

، قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک 1171قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معامالت خارجی مصوب  ،   1117

 11های كلی اصل  ، قانون اجرای سياست1111مصوب  یخدمات كشور تیری، قانون مد1171شغل مصوب 

 یارتقا قانون، 1111ب بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصو قانون، 1117قانون اساسی مصوب 

 كارگزاران و مسئوالن مقامات، دارایی به رسيدگی قانون و 1191 مصوب فساد با مقابله و اداری نظام سالمت

 .اند زمره نیا از 1191 مصوب ایران اسالمی جمهوری

با آن نبوده و عمدتاً  تیریمد ایاز تعارض منافع  یريشگيپ ،یمذكور، هدف اصل نيدر قوان ن،یوجود ا با

 ن،يقوان نیا یتعارض منافع توجه شده است. بستر كل قیاز مصاد یبه برخ یانگار و جرم یفريك کردیرو

 قیاز مصاد ی. بخش مهمستين یکیكه تعارض منافع با فساد  یبرخورد با فساد است در حال ایاز فساد  یريشگيپ

منافع  تعارض گذار، مقررات و یاسيس كارگزاران و مسئوالن مقامات،تعارض منافع  ژهیو تعارض منافع به

 ،یابیارز ،یمحاسبات ارتيو اخت فیدارندگان وظا  و یو بازرس ینظارت ،یكنترل ارتيو اخت فیدارندگان وظا

مشابه  یواحدها ایراجع به موضوعات مشابه به مقامات  همزمانكه  یتعارض منافع اشخاص ،یزيو مم یابيارزش

 یهر نوع گواه صدور فهيكه وظ یاشخاص دهند، یمشاوره م یاستگذاريسو  یمشورت ،یپژوهش ،ییمتناظر اجرا ای

متعدد های  سمت ایمشاغل  یتصدكه طبق قانون، مجاز به  یمجوز بر عهده آنها گذاشته شده است، اشخاص ای

 ای ميكه در آن، سه یگریهر محل د ای یموسسه خصوص ایخدمت را به دفتر  انيمتقاض اموركه  یهستند، اشخاص

 یردولتيغ مؤسساتو  ها زمانسابه افراد،  كمک یاعطا اريكه از اخت یاشخاص دهند، یهستند ارجاع م عنف یذ

 بر افزون. اند نشده واقع توجه مورد ن،يقوان نیا در منافع، تعارض مهم یها حوزه از گرید یبرخ و برخوردارند

 .است نشده دهید کتدار منافع تعارض انواع تیریمد و ییشناسا یبرا یمناسب سازوكار ن،یا

 یبراراهکارهایی  ومورد توجه قرار گرفته   منافع تعارض مهم یها حوزه ،شفافيت حهیالدر  رو، نیا از

 . پيشنهاد شده است منافع تعارض یها تيوضع در رفتار نحوه و منافع تعارض بروز از یريشگيپ
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 دولتی یخارج یهاسفر تیپنجم : شفاف فصل

شركت نمایندگان و هيأت های نمایندگی  ،گریکدی با كشورها مسئوالن و مقامات یررسميغ و یرسم یدارهاید

گوناگون  المللی بينو مشاركت در رویدادهای  المللی بيندر مجامع و كنفرانس ها و سایر مناسبت های  ها دولت

از . است جهان، مختلفو ملتهای  كشورها انيم روابط گسترش مرسوم یراههانظير مسابقات ورزشی از جمله 

)ميزان منافع حاصل ی كارآمدمنظر شفافيت، این سفرها از دو لحاظ از اهميت بسيار دارند : از لحاظ ضرورت و 

 از نظر سياسی، اقتصادی، فرهنگی و ... برای كشور( و از لحاظ كارایی و شفافيت مالی. 

د به اعتبار كشور لطمه وارد كند استفاده از منابع و امکانات دولتی برای سفرهای خارجی عالوه بر آنکه نبای

نداشته باشد. به همين دليل، در كشورهای مختلف  لكه بدون سفر امکان حصو باشد میباید برای اهداف مه

كامالً موجه و در حد ضررت، مجوزی برای سفر خارجی صادر  جهان همانند كانادا و اسراليا، جز در موارد

و جزئيات آنها در خصوص كارشناسان، وزرا و رؤسای  اند شدهكر این موارد در قانون به تفصيل ذ. شود مین

 دولتی و نمایندگان مجلس متفاوت است.  های زمانسا

بليط و پذیرایی  های هزینهدیگر، سفرهای خارجی از نظر تعداد افراد، مدت سفر، وسيله حمل و نقل،  یاز سو

 غيرضرری بر بيت المال تحميل نشود.  های زینههتا از نظر مالی،  گيرند میو تبادل هدایا تحت نظارت قرار 

یی همچون كانادا كليه اطالعات سفرهای خارجی را )برخی را با تفصيل و ها دولتبرای تحقق اهداف باال، 

  111.كنند میخود برای آگاهی عموم منتشر  رسانی اطالعبرخی را به صورت خالصه( در پایگاه 

مقامات و دولتی )سفرهای برای نظارت بر سفرهای خارجی  یمختلف وابطضو  ها نامه آئين ن،يقوان زين رانیا در

 بر نظارت ست. قانونشده ا بیتصورسمی و از محل منابع عمومی(  های مأموریتدر اجرای كارمندان 

خارجی دولتی  های مسافرت نامه آئينبا اصالحات بعدی،  1171دولت مصوب  كاركنان خارجی های مسافرت

 نظارت نامه آئين، 1111كشور مصوب  از خارج به محلی  اسالمی شوراهای اعضای سفر امهن ، آیين1171مصوب 

با اصالحات بعدی، مصوبه هيئت وزیران در مورد  1111اجرایی مصوب  های دستگاه خارجی های مسافرت بر

و  و دستور العمل طرح، بررسی 1111خارجی مصوب  های مسافرت در اسالمی شورای مجلس نمایندگان حضور

برای از جمله مصوباتی هستند كه  1191صدور مجوز سفر در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی مصوب 

آن است كه در مقایسه با قوانين  مقرراتقوانين و  نیاایراد عمدۀ . اند شدهتنظيم سفرهای خارجی دولتی تصویب 

رای شفافيت وضعيت سفرهای خارجی مشابه خارجی از شفافيت الزم برخوردار نيستند و فاقد احکام الزم ب

و كارایی هستند. این قوانين و مقررات، عمدتاً بر شفافيت درون سازمانی بسنده ی كارآمددولتی از لحاظ 

ایجاد پایگاه اطالعات حکم قانون مبنی بر . برای مثال، شود میو بخشی از مفاد آنها نيز اجرا ن اند كرده

 خارج است.و نظارت از دسترس  شود مییا اگر اجرا  شود میجرا نسفرهای خارجی دولتی، یا ا های گزارش

                                                
250. https://lobbycanada.gc.ca/eic/site/522.nsf/eng/h_55526.html. 
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 فساد  یافشااز  تیحماششم :  فصل

 یاديبن یها آزادی و حقوق نقض و تیریمد سوء فساد، از یحاك اطالعات كه هستند یكسان افشاگران از منظور

از دست دادن كار،  خطرمواجه هستند:  یادیز خطراتبا  یافشاگر جهيافشاگران در نت .كنند می افشا را است

 یمدن ای یفريك نيبه موجب قوان ییقضا ای یادار بيكار، تعق طيدر مح یقاتييتض ای ها محدودیتشدن با  مواجه

 ممکن است حادتر باشد.  یكارمندان دولت یخطرات برا نیاست. ا یاصل های نگرانیاز  ،یتالف و

 یرهايدر تفس زيضدفساد و ن ريمعاهدات و تداب در ای فزایندهه طور ب المللی بينسطح  دراز افشاگران  تیحما

راجع به  یداخل نيكشور قوان 11حدود زين یمل سطح در. است فتهقرار گر ییمورد شناسا انيب یاز آزاد یرسم

  119.اند كرده بیتصواز افشاگران  تیحما

 پاداش یاعطا و یاحتمال خطرات و دهایهدت برابر در تیحما:  شود می انجام صورت دو به غالباً ها حمایت نیا

 کی یاتيفرار مال یبه دولت بازگردانده شود همانند افشا یمال ،یافشاگر جهيكه در نت یدر فرض افشاكننده به

 . یبنگاه اقتصاد

 یجامع نيقوان  یجنوب یقایآفر و اياسترال یها التیااز  یتعداد غنا، وزلند،ين انگلستان، رياز كشورها نظ یبرخ

رویکرد قوانين كه در بخش نخست، به قوانين فرانسه و آمریکا اشاره شد.  اند كرده بیتصوا راجع به افشاگران ر

  تحت شمول خود قرار دهند. زينرا  یبخش خصوص  یبخش عموم حمایت از افشاگران آن است كه عالوه بر

 یعنی) یصورت بخش به را اگرانافش از تیحمای مختلف از جمله فرانسه، كانادا و آفریقای جنوبی، كشورها

 درون یافشا اول یعنی) یجیتدر زينو  (اطالعات از یمشخص انواع ای اشخاص از ینيمورد انواع مع درتنها 

قبل از  یداخل یبه افشا قیتشو ،یبيترت شرط نی. هدف از ااند دادهقرار  رشی( مورد پذیعموم یافشابعد  یسازمان

 است. یعموم یافشا

دولت را ملزم كرده تا نسبت به  ،و مقابله با فساد یسالمت نظام ادار یقانون ارتقا 17 هدماكشور ما،  در

 خود اطالعات دهنده، گزارش ای مخبر عنوان تحت كه یاشخاص خسارت جبران و تيامن نيتأم و یقانون تیحما

 قرار انهیجو نتقاما اقدامات و دیتهد معرض در ليدل نیا به و دهند می قرار صالح یذ مراجع ارياخت در را

صالح  یمراجع ذ دیيو اقدامات آنان مورد تأ حيكه اطالعات آنها صح نکهیمشروط بر ا دینما اقدام ،گيرند می

 باشد. 

را مورد توجه قرار داده و  صالحیافشا به مراجع ذ ای یداخل یماده، اوالً افشا نیا شود میكه مشاهده  همانطور

 ا منوط به صحت اطالعات افشا كننده كرده است. از افشاكننده ر تیحما نکه،یدوم ا

                                                
259 .Wolfe, S. Worth, M. Dreyfus, S. Brown، AJ. Whistleblower Protection Laws in G02 Countries 

Priorities for Action, Transparency International Australia, 2524, ,pp. 22-65, 
 http://transparency.org.au. 
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قانون انتشار و دسترسی آزاد به  1 ماده، نگاران روزنامهعالوه بر ماده مذكور، در خصوص افشای اطالعات به 

تعجب  111آور، افشای منبع خبر را در صورت حکم مقام قضایی، مجاز دانسته است.اطالعات، در حکمی تعجب

نگاران از سوی مقامات قضایی به افشای منبع حمایت از منابع خبر، منع اجبار روزنامه آنجاست كه فلسفة وجودی

بينی حکمی كه دقيقاً برخالف فلسفة مذكور است جای شگفتی دارد. بهتر آن بود كه خبر است. از این رو، پيش

را به افشای منبع خبر ملزم كرد نگاران توان روزنامهدر قانون مذكور همانند سایر كشورها، مواردی كه استثنائاً می

 شد. بينی میپيش

برای افشای  نگاران روزنامهحمایت از منابع خبری یعنی وجود قوانين و الزام هایی كه از تحت فشار قرار دادن 

هویت منابعی كه برخی اطالعات را در اختيار آنها می گذارند، جلوگيری كند. در واقع، افشای اطالعات توسط 

. برای مثال ضرورت داردبه افشای فساد، عالمت دهی و حساس سازی نسبت  ها رسانهانه، برای توانایی منابع محرم

در ماجرای واترگيت، افشای گزارشی  مبنی بر سوء استفاده از قدرت توسط ریچارد نيکسون، ریاست جمهور 

از مسئوالن شد. در روسيه نيز آمریکا به كمک منابع خبری ناشناخته، منجر به استعفای او و زندانی شدن برخی 

را از غرق شدن یک ها  دهكرد و عموم مردم و خانوا فردی به طور ناشناس به ایستگاه محلی رادیو تلفن 

سبب شد كه   كردند. این گزارش زیردریایی در روسيه آگاه كرد، در حالی كه مقامات رسمی آن را انکار می

 111.خدمه آن زیردریایی توسط ارتش بریتانيا نجات داده شونددرخواست كند و  المللی بيندولت روسيه كمک 

الیحه  نویس پيشبا توجه به وجود نقایص و ایرادهای قانونی درباره حمایت از افشاگران و منابع خبری، در 

ت، فصلی به این موضوع اختصاص داده شده است كه حداقل های حمایتی موجود در سایر كشورهای يشفاف

 رهای در حال توسعه، در این فصل لحاظ شده است.جهان بویژه در كشو

  

                                                
دهندگان به افشاء منابع اطالعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح  كنندگان و اشاعه اجبار تهيهگوید: می 1ماده  .111

 باشد. ن اطالعات نمیدهندگا كنندگان و اشاعه وليت تهيهئالبته این امر نافی مس قضایی و

222..David (November 0, 2557), Silencing Sources: An International Survey of Protections and 

Threats to Journalists’ Sources, p.0, https://www.privacyinternational.org/foi/silencingsources.pdf. 
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 خاص های حوزه در تیشفاف الزاماتسوم :  بخش
 

خاص هستند و باید در خصوص برخی موضوعات و بالتبع از سوی مؤسسات  ت،ياز الزامات شفاف گرید یبرخ

شفاف بودن آنها،  در طول زمان،. این الزامات عمدتاً موضوعی هستند و نه همه مؤسسات ذیربط رعایت شوند

كشورهای  های رویهو با استقراء در قوانين و مقررات و  اساس نیبر ااهميت و حساسيت عمومی پيدا كرده است. 

مختلفی را كه باید از قواعد شفافيت  موضوعاتعلمی از امور مختلف جامعه،  های بندی دستهمختلف جهان و نيز 

 ،یاقتصاد امور ،یاسيس موضوعی عبارتند از امور های مقولهرد. این ك بندی دستهمقوله  9در  توان میتبعيت كنند 

 . یدفاع امور و یاطالعات – یتيامن امور ،ینيتقن امور ،ییقضا امور ،یادار امور ،یاجتماع امور ،یفرهنگ امور

وضع كنونی قوانين و  شناسی آسيبالیحه شفافيت، بر مبنای مطالعات تطبيقی و  نویس پيشبخش سوم از 

 .كرده است بينی پيشامور مذكور را  سازی شفافداخلی، قواعد ناظر بر  های رویهررات و مق

 یاسیس تیشفاف: اول فصل

 حال، نيع در. است یاسيسزندگی  های هزینه و ، فرایندهامقامات نهادها، تيشفاف یمعنا به ،111یاسيس تيشفاف

 و امور داشتن نگه محرمانه هيتوج یبرا را تيابلق و سابقه نیشتريب  ،ها حوزه ریسا با سهیمقا در است،يس حوزه

 هيتوج یبرا یعموم اعتماد فيتضع تيممنوع و یدولت اسرار ،یمل تيامن ام،یاال میقد از. دارد یاسيس اطالعات

 هاتيتوج رشیپذ نيع در یاسيس تيشفاف. است بوده استناد و توسل مورد استيس حوزه در تيشفاف عدم

 سازد یم ملزم را نهيكاب و پارلمان رينظ یاسيس ینهادها مثال، یبرا. كند می نيمع و ودمحد را آنها قلمرو مذكور،

، ییدارا تيوضع تا خواهد می یاسيس مقامات از كنند، منتشر را خود مذاكرات مشروح ،ییاستثنا موارد در جز

 یانتخابات های هزینه تيوضع تا خواهد می یانتخابات ینامزدها و احزاب از و كنند روشن را خود منافع و درآمد

 .كنند شفاف را خود

 یاسیس ینهادها تیشفاف: نخست گفتار

 نی. از اكنند می گيری تصميم یهستند كه در امور عموم ییعبارت از نهادها  عام كلمه، یدر معنا یاسيس ینهادها

را ممکن  یاسيعمل س ،نیهستند. با وجود ا یاسيس یبارز نهادها قیو احزاب از مصاد رانیوز أتيرو، پارلمان، ه

 زيرا ن ییو پاسخگو تياقتضائات شفاف دیصورت، با نیانجام دهند. در ا زين یاسيرسيغ ینهادها ایاست مقامات 

كه وجود دارد( هر چند از  یی)در كشورها یدادگاه قانون اساس ایكشور  یعال وانیمثال، د یكنند. برا تیرعا

است  یاسيس ماتيآنها در حکم تصم ماتيآنکه تصم لياما به دل هستند هيجزء قوه قضائ یو اسم ینظر سازمان

                                                
222 .la transparence politique 
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در  هیوحدت رو یمثال، در كشور ما آرا ی)برا كنند میساز اتخاذ  هیو رو یكل اتيتصم نه،يكاب ایهمانند پارلمان 

 داشته باشند.  ییو پاسخگو تيشفاف یاسيس یهمانند نهادها دی( باشوند میحکم قانون قلمداد 

 .شود می داده حيتوض نهيكاب و پارلمان تيشفاف بر ناظر قواعد مقدمه، نیا با

 پارلمان تیشفاف( الف

)كنگره /  یدو مجلس ای یپارلمان در قالب نظام تک مجلس ای ینهاد قانونگذار ایمختلف، قوه مقننه  یكشورها در

. طبق اصل نيدان و تقنمهم است : نظارت بر دولت و دولتمر اريبس یاسي/عوام و سنا( عهده دار دو امر س یمل

اصل شامل چه  نیا نکهیبودن هستند. در ا یتابع اصل علن ها پارلمان ک،يدموكراتهای  نظامشده در همه  رفتهیپذ

در پارلمان و  ندگانیبودن مذاكرات نما یوجود دارد اما در مورد علن نظرها اختالف شود می یو امور زهايچ

 یگرید یپارلمان، ابتکارها تيشفاف یارتقا یكشورها برا ی. برخدشو میمشاهده ن یمصوبات آنها اختالف نظر

و  یپارلمان یدستور كارها پارلمان، های هزینهكل ) مثالً بودجه و  کیو پارلمان به عنوان  اند بردهبه كار  زين

،   آن( های كميسيون ای یبه صحن عموم یدسترسدر پارلمان،  گيری تصميمآن، چرخه  بندی زمانبرنامه 

 نحوهحضور و ارائه نظر،  یبرا یعموم های مراسمبه  ها دعوتانتشار  منافع، تعارض ،ییدارا تي)وضع ندگانیانم

دعوت از متخصصان و )مشروح مذاكرات، دستور كارها،   ها كميسيون( و  هيانتخاب حوزه در ندهینما به یدسترس

 779.اند داده قرار اصل نیا تابع را( ... 

باشد و   باید علنی  یاسالم  شورای  مجلس  مذاكرات» ،یاساس قانون  19 اصل بقط ران،یا یحقوق نظام در

. همانطور كه مالحظه «منتشر شود. ...   عموم  اطالع  برای  رسمی  رادیو و روزنامه  از طریق  آن  كامل  گزارش

 زيمجلس و ن های كميسيون تيدانسته است. شفاف یعلناصل، صرفاً مذاكرات و مصوبات مجلس را  نیا شود می

« اعمال قوه مقننه» یاساس قانون  11، طبق اصل   نی. عالوه بر ارديمورد توجه قرار گ یبه طور جد دیبا ندگانینما

  اجرا   برای آید  می «بعد  اصول»در   كه  مراحلی  از طی  پس  آن  و مصوبات  است  اسالمی  شورای  مجلس  از طریق

 نظام مصلحت صيتشخ مجمع و نگهبان یشورا یديكل نقش از یحاك جمله از كه یبعد اصول. گردد می  ابالغ

 اصل اقتضائات كنند می جابیا.  یضمن طور به است كشور یقانونگذار چرخه و ندیفرا در( موارد یبرخ)در 

 و انتشار قانون. شود مین عمل بدان اكنون كه یامر. شود تیرعا زين آنها یسو از دیبا تيشفاف و بودن یعلن

 .دارد استناد تيقابل منظور نیبد كه است ینيقوان از یکی اطالعات به آزاد یدسترس

 نهیکاب و هیمجر قوه تیشفاف( ب

كه  هيمقننه و قضائ  یاست. برخالف قوا هیقوه مجر سازی شفافاطالعات،  یآزاد هاتيتوج نیاز مهمتر یکی

 یباق رشفافيمختلف غ یدر كشورها اد،یز اتاريو اخت فیوظا رغميعل ه،یبودن هستند قوه مجر یتابع اصل علن

 است.  هیقوه مجر ت،ياطالعات و شفاف یآزاد یرو، هدف اصل نیمانده است. از ا

                                                
223. See : Kamil Gregor (2525), Parliamentary  Transparency in the Visegrad and the Western Balkan 

Countries  Survey, Evaluation and Recommendations,  Published by  KohoVolit.eu. 
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در  بيرق دگاهی، دو د دولت های كميسيونجلسات  ای نهيبه اطالعات كاب یدر مورد دسترس ن،یوجود ا با

 111مختلف وجود دارد:  یكشورها

 و مسؤالن بينپرده  یب 111رایزنی و همفکریهم ساختن فضای الزم برای فرا كه كنند میاستدالل  یبرخ

 جابیا گيری تصميمتدبر و تأمل قبل از  جهت هیمجر قوه برای الزم شرایط ایجاد و حکومت ارشد مقامات

 وزیران، هر یک از هيأتباید به  نان،یبه اعتقاد ا .رديقرار گ نهایا اريدر اخت یكاف یمحرمانگ یكه فضا كند می

 ازیعنی برخی «. فکر كنند شود مین تصورای كه  به گونه» كه شود هداد اجازه و امکان این ارشدو مقامات  راوز

 ومداقه قرار دهند  وپرده مورد بحث  یكامالً ب وخصوصی  طوربسته و به  یپشت درها درمشکالت را  ومسائل 

که تصميم و راه حل آنها كامالً شکل يو مادامپيشنهادهای مختلف و جایگزین با پيشنهادهای موجود مطرح كنند 

 امکاناشخاصی كه در بدنه حکومت هستند  به امراست از افشای آن خودداری كنند. این  غيرنهایی ونگرفته 

 را آنها پيشنهادی های حل راه یا نظرات و كردهانتقاد  خودو همکاران   قطاران همبدون واهمه، از عقاید  دهد می

 .كنند نقد

 در. شود می منجرمشاركت شهروندان  تقليل بهن معتقدند محرمانگی فضای فکری دولت امخالف ابل،مق در

(، بيشتر از محرمانگی مورد نظر سازی تصميمگيری )مرحله  تصميم هيمراحل اول درمشاركت شهروندان  کهيحال

دولت از همان ابتدا با عقایدی  كند. زیرا های بهتر و افزایش كيفيت ادارۀ امور كمک می گيری به تصميم ،موافقان

شود و از همان زمان  اند یا خواهند شد آگاه می نظر او ارایه شده موردكه در مخالفت با تصميم یا طرح 

 .كند مناسب را تمهيد می های حل راهبينی كرده و  های آتی را پيش واكنش

های  گيری تواند ضعف تصميم يت مید. شفافر، شفافيت، آثاری به مراتب بهتر از اسرارگرایی داآنکه جهينت

را پيش از آن كه منجر به ورود خسارات عظيم شوند  یعمومحکومتی را آشکار سازد و خطاهای تصميمات 

 به ،امور، پيش از اتخاذ تصميم، در مورد آثار و نتایج آن مسؤالنشود كه  سبب می تيشفاف  اصالح كند. دغدغة

به حکومت كمک كرده و به مردم  عمومیتواند به افزایش اعتماد  ی. همچنين شفافيت مكنندتأمل  كفایت حد

گيرد و تصميمات در یک  مداقه قرار می واطمينان دهد كه مسائل و مشکالت آنها به اندازه كافی مورد بررسی 

 .شوند میفرایند و نه به صورت آنی، گرفته 

  یاسیمقامات س تیدوم : شفاف گفتار

مقامات  تيدر مبارزه با فساد اداری دارد، شفاف یحال، نقش مهم نيكه در ع تيفاز عناصر مهم فرهنگ شفا کیی

 ،ییدارا تيوضعكه  كند میایجاب اعتماد به آنها است و  یاساس طیاز شرااین امر، و مسؤالن جامعه است. 

 ینيتقن ريبتدامهم، در اغلب كشورها  نیتحقق ا ی. برابرای مردم آشکار باشدآنها  یو سبک زندگدرآمد، منافع 

                                                
 .11-11، صص 1117 ، نشر دادگستر، آزادی اطالعاتانصاری، باقر،  .111

225 . Space to think 
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 محدود نيقوان و سپر نيقوان ،«منافع و دارایی اعالم قوانين» به موسوم قوانيناتخاذ شده است كه وضع  یمتعدد

 .اند جمله نیا از مقامات، یخصوص میحر كننده

 مسئوالن مقامات، ییدارا به یدگيقانون رس» سرانجام ،یبررس و بحث سال نیچند پس ران،یا یحقوق نظام در

 ییاجرا نامه آیين هيته عدم ليدل به تاكنون یول شد بیتصو 1191 سال در «رانیا یاسالم یجمهور ارانكارگز و

 كه را یاقالم فهرست واعالم شود  دیآنها با ییرا كه دارا یاشخاص فهرست قانون، نیا. است نشده ییاجرا آن،

به صورت خالصه ممنوع كرده  یحتآنها را  یعموم یافشا یلو گرفته نظر در موسع نحو به شوند اعالم دیبا

 است.

 نشر هجو، ن،يتوه و افترا رينظ یفريك اتهامات برابر در انتقادكنندگان از كه است ینيقوان سپر، نيقوان از منظور

 تیحما گيرند می قرار «حرمت هتک» یكل عنوان لیذ در كه یخسارت جبران یدعاو و اتهامات ریسا و بیاكاذ

 انيب شوند،می محسوب مهمتر حرمت حفظ مصلحت از كه مصالحی به بنا كه است آن نيقوان نیا یمبنا. كند می

 طور به گاهی و مطلق طور به گاهی شود، قلمداد حرمت هتک است ممکن كه اشخاص برخی سوی از یمطالب

 11در خصوص اصل  یسپر وجود ندارد. حت نيحقوق ایران، قوان در .شود شناخته تعقيب از مصون دیبا مشروط،

طی  11/11/1111كرده است شورای نگهبان در تاریخ  بينی پيشرا  ندگانینما تيمصون حاًیكه صر یقانون اساس

 برابرند و یکسان الهی قانون و حق برابرنظر تفسيری اعالم كرد كه مصونيت ریشه اسالمی ندارد و تمام مردم در 

 با و دارد اختصاص نمایندگی وظایف یفایا مقام در و مجلس در نمایندگان رأی و نظر اظهار به 11 اصل و

 111.ندارد مالزمه حرمت هتک نظير مجرمانه عناوین و اعمال ارتکاب

  است  شود كافی  یدولت مقام  شخصی  كه  همين غالب، نظر  طبق زين مقامات یخصوص میحر دیتحدمورد  در

 در افشاگریبر  ودیتیحدم  هيچ پسگرداند.  مجاز ،عموم  و نظارت  رؤیت  را برای  وی  زندگی  های جنبه  تا تمام

در هر صورت، مردم حق دارند در مورد صالحيت  117وجود ندارد.  آنها  خصوصی  زندگی اطالعات انتشار مورد

در  یمشخص اريقاعده و مع ران،یحقوق ا در.باشند داشته یكاف اطالعات یعموم امور متصدیان هایو توانایی

مواجه كرده  یامور آنها را با دشوار تيامر، شفاف نيوجود ندارد و هم یلتمقامات دو یخصوص میمورد حر

هنگام  یاست كه هر شخص ای هزینهمحتمل،  یتحمل انواع انتقادها زيو ن یخصوص میاست. از دست دادن حر

د. بها را بپرداز نیا م،يبه آن توجه داشته باشد و در صورت تصم دیبا استيورود به عرصه س یبرا گيری تصميم

 یها محدودیت ليو منتقدان و تحم نگاران روزنامهبها، به سركوب  نیبدون پرداخت ا استيورود به عرصه س

 . شود میمنجر  استياز امور مرتبط با س گرید یاريو بس یاسيامور س تيبر شفاف یجد

  

                                                
 .111-111، صص1111مركز تحقيقات شورای نگهبان، چاپ اول، تابستان  ،ی نگهباننظریات شورا .111

 .11-11، صص 1117، انتشارات سمت، حقوق حریم خصوصی دكتر باقر انصاری،.  117
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 سیاسی  های هزینهسوم : شفافیت  گفتار

ی است. با توجه به اینکه اصوالً دارایی شخصی نامزدها برای زیاد های هزینهی انتخاباتی مستلزم صرف ها رقابت

كافی نيست پرسش آن است كه آیا باید معلوم باشد كه چه اشخاصی و چه ميزان كمک در  ها هزینهتأمين این 

 ؟اند دادهاختيار یک حزب یا نامزد انتخاباتی قرار 

و نيز نحوه هزینه آنها یکی از  ها نامزدب و مالی به احزا یها كمکدر پاسخ به این پرسش، برخی معتقدند كه 

با  دهد میرا مخدوش نموده و به ثروتمندان امکان « برابری»زیرا اصل  111.شود می بسترهای بروز فساد تلقی

 ها كمکبه عالوه، این  مورد نظر خود سوق دهند. های گروهگذاری بر انتخابات، آرای عمومی را به سمت يرتأث

مواضع و منافع مشخصی دارند كه  كنند می؛ آنهایی كه كمک گيرد میت صورت نبدون چشم داش معموالً

 های دموكراسی هایی سودجوییدر مجالس قانونگذاری حاميان مطمئنی داشته باشد. روا دانستن چنين  خواهند می

 .كند مینمایندگی را با بحران مشروعيت مواجه 

فرد یا حزب دلخواه به خودی خود مصداق فساد  كمک به انتخابكه  كنند میدر برابر، برخی استدالل 

نندگان نشود؛ ك نيست؛ مهم این است كه فرد یا حزب مذكور پس از پيروزی، تبدیل به كارگزار منافع كمک

الزمه این دو ارزش آن است كه  گویند میتمسک كرده « حق تصرفات مالکانه»و « آزادی فردی»اینان به اصل 

طبق صالحدید خود در چارچوب قانون به كار برند. از این رو، هزینه كردن برای پيشبرد افراد بتوانند اموالشان را 

؛ زیرا برابری بيش از این اقتضا ندارد كه فرصت كند میاهداف و تبليغ مواضع، خدشه ای به اصل برابری وارد ن

ت به شکل مشروع ولی بطور یکسان فراهم باشد. حال اگر كسی از این فرص مشاركت سياسی برای همگان قانوناً

 گفت با این اصل به معارضه برخاسته است.  توان میبيش از دیگران استفاده كند، ن

اول و دوم و مبتنی بر اصل شفافيت است:  طرفداران این دیدگاه، كاهش  های دیدگاهدیدگاه سوم، تلفيقی از 

كه  كنند میاما اضافه  دانند میابل پذیرش و هواداران شان را ق ها نامزدمالی  های فعاليتی موجود بر ها محدودیت

و احزاب كمک گير باید مجبور شوند هویت  ها نامزدمالی،  یها كمکدر عوض برداشتن محدودیت 

منتهی  كنندگان كمکبه تأمين منافع  مستقيماًنيز در آنچه  شدن انتخابرا افشا كنند و در صورت  كنندگان كمک

  .حق رأی نداشته باشند شود می

 در متأسفانه. شد اشاره آمریکا و فرانسه كشورهای در انتخاباتی های هزینه شفافيت نحوه به قبلی خشب در

 فعاليت نحوه قانون 11ماده. ندارد وجود انتخابات های هزینه شفافيت مورد در روشنی و خاص قواعد ما كشور

 و ها كمک اعضاء، ضویتع حق :از عبارتند احزاب درآمدی منابع1191 مصوب سياسیهای  گروه و احزاب

 در شده انجام قانونی های فعاليت از حاصل وجوه ایرانی، حقوقی و حقيقی اشخاص غيرنقدی و نقدی هدایای

                                                
از افزایش جرایم اقتصادی از طریق شفاف سازی هزینه های  پیشگیری( ، 1191مهری ، مریم و اسماعيل هادی تبار ) .111

 (.11-17، صص 11، كارآگاه، سال هشتم، شماره اباتیتبلیغات انتخ

 

www.irpublicpolicy.ir



71 

 

 یا محدودیت این، وجود با. دولتی های یارانه و ها كمک و اساسنامه و اهداف فعاليت، موضوع چهارچوب

 مذكور قانون 11 دهام. ندارد وجود احزاب رآمدهاید مصرف و دریافت های شيوه و ميزان، مورد در شفافيتی

 و آن منابع و درآمدها كليه. شود هزینه و تأمين قانونی طریق از باید احزاب مالی منابع كه كند می تصریح

 های هزینه صورت و مالی درآمدهای باید حزابا و شود ثبت قانونی دفاتر در باید حزب های هزینه و مصارف

 در را خود نظرات ماه سه مدت ظرف حداكثر باید كميسيون این. كنند ارائه احزاب كميسيون به را خود ساالنه

 مفهوم نبودن روشن به توجه با .كند اعالم كشور جاری مقررات و قوانين با مطابقت عدم یا و مطابقت مورد

 كه نيست معلوم انتخاباتی، های هزینه شفافيت دربارۀ خاص قانون نبود و« كشور جاری مقررات و قوانين»

 داد؟ خواهد تطبيق مقررات و قوانين كدام با را أحزاب های هزینه و درآمدها صورت و دفتر مذكور كميسيون

 عدم همچنين ،ها هزینه و مصارف و آن تأمين منابع و درآمدها ثبت عدم مذكور، قانون 11 دهما طبق آنکه، نهایت

 و مورد حسب كشور مقررات و قوانين با ها هزینه و درآمدها قتمطاب عدم و احزاب كميسيون به مالی دفاتر ارائه

  .شود می قانون این 119(19) ماده بندهای مفاد اعمال موجب تناسب، به

 سازمانی درون و حداقلی شفافيت ایران، در شفافيت به مربوط قوانين از بسياری همانند نيز قانون این واقع، در

 و ها هزینه از مردم اطالع حاليکه، در. ندارد عمومی شفافيت خصوص در حکمی هيچ و است پذیرفته را

 حياتی بسيار انتخاباتی تبليغات سالمت تأمين و انتخابات در آنها مشاركت كيف و كم برای احزاب درآمدهای

 سياسی احزاب: »  گوید می  1111 مصوب مقدونيه سياسی احزاب مالی تأمين قانون 17 ماده مثال، برای. است

 «. سازند منتشر خود های سایتوب در عمومی طور به را خود ساالنة مالی گزارش كه مکلفند

 یقتصادا تی: شفاف دوم فصل

. قسمتی از این حوزه را شود میو فرایندها را شامل  ها فعاليت از نهادها و ای گستردهحوزه اقتصادی، قلمرو 

به عمومی )بنگاه داری اقتصادی( در ی( یا شگذار مقررات، قانونگذاری، گذاری سياستمؤسسات عمومی )

 . (و بخش تعاون تجاری های شركتخصوصی نظير  یها بنگاهاختيار دارند و قسمت دیگر را بخش خصوصی )

                                                
( شوند، 11ـ احزاب سياسی كه دارای پروانه فعاليت نهائی هستند در صورتی كه مرتکب تخلفات مذكور در ماده )19ماده .119

 :كند كميسيون احزاب متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می

 ـ تذكر شفاهی1

 ر كتبی با ذكر دليل و تعيين تخلف با قيد محرمانهـ تذك1

 ها ـ اخطار و اعالن از رسانه1

 ها و كمکهای دولتی ـ محروميت از تمام یا بخشی از یارانه1

 ـ تعليق فعاليت حزب حداكثر به مدت سه ماه1

 سال ـ توقيف پروانه به مدت سه ماه تا یک1

 دگاهـ توقيف پروانه فعاليت و تقاضای انحالل از دا7

www.irpublicpolicy.ir



71 

 

مورد توجه  ها حوزهزودتر از سایر  شفافيت در حوزه اقتصاد به دليل تأثير مستقيم و ملموس بر زندگی مردم،

( نخستين بار از شفافيت مالياتی و بودجه عمومی 1719هروند فرانسه )واقع شده است و اعالميه حقوق بشر و ش

 یها ثروتسخن گفته است. از آن زمان تاكنون، شفافيت نهادهای بانکی و پولی، قراردادهای دولتی، منابع و 

ای تجاری و سایر ابعاد حوزه اقتصاد مطرح شده و قوانين و مقررات متناسبی بر های شركتبازار سرمایه،  ملی،

پول،  المللی بيننظير بانک جهانی و صندوق  المللی بينتأمين شفافيت در آنها تدوین و اعمال شده است. نهادهای 

مذكور  های زمينهتا زمان وضع قوانين و مقررات راجع به  اند دادهمجموعه قواعد الگو در دسترس كشورها قرار 

 راهنمایی تدوین كنندگان قرار گيرد. 

است كه اراده  ای حوزهمطرح شده و تنها  ها حوزهشفافيت در حوزه اقتصاد زودتر از سایر در كشور ما نيز 

موضوع تأكيد شده و در ی كلی نظام به این ها سياست. در تعدادی از شود میسياسی نسبت به تحقق آن مشاهده 

ی ها سامانهو  ها اهپایگو  شود میقوانين و مقررات عادی نيز احکامی برای ایجاد شفافيت اقتصادی مشاهده 

 ی مبتنی بر دولت الکترونيک در كشور دارند.ها سامانهو ها پایگاهاطالعاتی اقتصادی بيشترین تعداد را در ميان 

 از جمله عبارتند از :  اند كردهی كلی نظام كه به این موضوع توجه ها سياست

 ،(1179 ی)ابالغ یاقتصاد تيامن بخش در نظام یكل یها سياست 1 و 1 یدهابن .1

 یمال بخش در نظام یكل یها سياست 1 و 1، 1 یبندها در مقرر اطالعات یآزاد و تيشفاف استيس .1

 (،1111 ی)ابالغ

 هیاز كار و سرما تیحما ،یمل ديتول یكل یها سياست 11و  11و  11 یمقرر در بندها یضوابط راهبرد .1

 و آن به یدسترس ليطالعات و تسهآمار و ا یسازهنگامو به یسازبر شفاف یمبن( 1191 ی)ابالغ یرانیا

مختلف و مقابله  یها در رشته یگذارهیگذاران و سرماهیسرما یها فرصتدر مورد ابعاد و  یرساناطالع

 با خدمات و كاالها عیكردن نظام توز كارآمد ژه،یو یاطالعات یبا استفاده از هرگونه دسترس یجد

 تجارت و ديتول چرخه در انحصار جادیا از یريجلوگو  یرسانو اطالع یسازشفاف سازكار از استفاده

 مصرف، تا

اقتصاد و  یساز بر شفاف ی( مبن1191ی)ابالغ یابالغ یاقتصاد مقاومت یكل یها سياست 19بند  .1

 ،یتجار ،یپول یها فسادزا در حوزه یها نهيو زم ها تياز اقدامات، فعال یريآن و جلوگ یساز سالم

 ...، و یارز

  برنامه یكل یها سياست 9 و 1 یبندها مفاد و( 1111 ی)ابالغ یاساس قانون 11 اصل یكل یها سياست .1

 .(1191 یششم توسعه )ابالغ

به  توان میشده است كه از جمله  بينی پيشدر قوانين و مقررات نيز احکامی در خصوص شفافيت اقتصادی 

 قوانين و مقررات زیر اشاره كرد

 قانون تجارت .1

 1111جمهوری اسالمی ایران مصوب قانون بازار اوراق بهادار  .1
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 1111مصوب  قانون مبارزه با پولشویی .1

 1117اساسی مصوب  قانون 11 اصل كلی یها سياست اجرای قانون .1

( قانون 71قانون ضوابط پرداخت كمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتی موضوع ماده ) .1

 17/1/1117مصوب  محاسبات عمومی كشور

مصوب  فسادبا  هوری اسالمی ایران به كنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزهقانون الحاق دولت جم .1

1117 

ی كلی اصل چهل و چهارم ها سياست یقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهيل اجرا .7

 1111 قانون اساسی

 7/1/1191فساد مصوب  با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقاء قانون .1

 1191توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب  مه ششمبرناقانون  .9

 1191مصوب  كشور توسعه های برنامه احکام دائمیقانون  .11

. به شوند مییا بد اجرا  شوند مییا اجرا ن مرتبط با شفافيت مفادبویژه از این قوانين  ای عمدهمتأسفانه بخش 

 . اند شدهحقق نهمين جهت، اهدافی كه از وضع آنها مورد نظر بوده، تاكنون م

و قانون برنامه ششم كشور توسعه  های برنامهاینکه در برخی قوانين جدید نظير قانون احکام دائمی با توجه به 

شفافيت نظير شفافيت نظام بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری، شفافيت  های حوزهتوسعه احکام راجع به برخی از 

الیحه شفافيت،  نویس پيششده است در  بينی پيشكی، حقوق دستمزد مدیران و كارمندان، شفافيت گمر

خالءهای مرتبط با شفافيت اقتصادی مورد توجه واقع شده است. اكنون، توضيحاتی درباره هر كدام از عناوین 

 .شود میموضوعات مرتبط با شفافيت اقتصادی كه در الیحه پيشنهادی آمده اند ارائه 

 ها  شرکت تی: شفاف اول گفتار

قواعد مشخصی بر  تجاری نقش مهمی در توزیع و گردش ثروت در جوامع دارند. به همين جهت، های شركت

و از  كند مینحوه تشکيل و فعاليت آنها حاكم است كه از یک سو، روابط شركا و سهامداران با شركت را تنظيم 

همچون  ای یافته وسعهتبا اشخاص ثالث و جامعه را. بر همين اساس، در كشورهای ها  شركتسوی دیگر، روابط 

كه اطالعات  111تجاری وجود دارد های شركتشفافيت حقوقی خاصی در مورد  رسانی اطالعفرانسه، پایگاه 

. برای مثال، مشخصات كلی شركت از جمله قالب دهد میرا در دسترس عموم قرار ها  شركتكليدی این 

، مشخصات روش سهام، اسامی شركادفتر، مدت، اهداف، سرمایه ثبت شده، شرایط ف حقوقی، نام، آدرس

و سایر مدیران، نمایندگان و حسابرسان شركت، اساسنامه، صورتجلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده 

 در این پایگاه قابل دسترس است. اطالعات مرتبط با اداره شركت

                                                
225. Portail de la Publicité Légale des Entreprises 
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وزنامه رسمی و تجاری باید در ر های شركتدر نظام حقوقی ایران، طبق قانون تجارت برخی از اطالعات 

، بسيار حداقلی است و به هيچ وجه وضعيت رسانی اطالعیک روزنامه كثير االنتشار منتشر شود. اما این سطح از 

به بيش از ها  شركت. در واقع، احکام قانون تجارت در خصوص شفافيت كند میتجاری را شفاف ن های شركت

موهوم و غيرواقعی و  های شركته حيات و زمينه برای فعاليت و ادام پنجاه سال پيش مربوط است

 .كند میهای گسترده فراهم  كالهبرداری

های ویژه و  داشتن قوانين و اساسنامه عليرغم و به دليل اهداف و مبانی ویژهنيز  های دولتی و عمومی شركت

ستگی دچار ابهام و چنددوضعيت حقوقی از نظر الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت،  111نيز حکم ماده 

 اكثر در كه یموضوعبرای مثال، این وضع باعث بروز نتایج ناخواسته حقوقی و اداری شده است. هستند و 

 یقانون احکام كه است یموارد در تجارت قانون احکام از یرويپ به حیتصر دارد، وجودها  شركت نیا اساسنامه

 در كه رانیا مهيب یسهام شركت» یمركز مهيب اساسنامه( 1) ماده مطابق مثال یبرا. باشد نشده بينی پيش یخاص

 اساسنامه نیا در كه یموارد در و شد خواهد اداره اساسنامه نیا مقررات طبق شود می دهينام شركت اساسنامه نیا

 یمركز مهيب سيتأس قانون موضوع گری بيمه مقررات و تجارت قانون مشمول مورد برحسب باشد نشده بينی پيش

 دولت هیسرما با كه یمؤسسات و دولت به مربوط یعموم مقررات تابع یصورت در و بود خواهد گری بيمه و

 .«باشد شده برده نام رانیا مهيب یسهام شركت از صراحتاً مزبور مقررات در كه باشد می اند شده ليتشک

اعمال قواعد آن است  یخصوص های شركتدر خصوص  یقانون تجارت متضمن احکام با توجه به اینکه

در واقع از جهت  زيسهام دولت ن ندگانیو نما اند شده ليدولت تشک هیكه با سرما یدولت های شركته نسبت ب

 فاقد وجه است.  ه،یرا برعهده دارند و نه از جهت داشتن سرما یندگینما نيخود چن یادار فیوظا یفایا

ارج شود و اساسنامه های از ابهام و تشتت خها  شركتاز این رو، الزم است تا وضعيت تأسيس و فعاليت این 

و پاسخگویی و دسترسی عمومی به  دهی گزارشآنها با لحاظ شفافيت درونی و بيرونی، امکان حسابرسی، 

 اطالعات آنها، بازنگری شود.

 ی عمومیقراردادها تیشفاف:  دوم گفتار

 حال در یكشورها و ییاروپا یكشورها در اساس، نيهم بر. است فسادزا های حوزه از یکی یدولت یقراردادها

 دسترس قابل انيمتقاض عموم یبرا و بوده اطالعات یآزاد قانون تابع قراردادها نیا ک،یمکز چون ای توسعه

 برخوردار یشتريب تيحساس از باشند یمل یها ثروت و یعيطب منابع به مربوط اگر ژهیبو قراردادها نیا. هستند

 هر و هستند مردم كل به متعلق ،«یعيطب یها ثروت و منابع بر تيحاكم اصل» اساس بر ها ثروت نیا رایز. هستند

 به زين حاصل دیعوا و جینتا و رديگ صورت یعموم منافع لحاظ با دیبا آنها از برداری بهره و آنها در تصرف نوع

 راياخت در را منابع نیا كه ای توسعه حال در یكشورها در جهت، نيهم به. شود عیتوز مردم همه نيب منصفانه نحو

 .است شده شتريب اريبس قراردادها نوع نیا اطالعات یافشا هستند حركت در تيشفاف سمت به و دارند
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شده  حیتصر یدولت یابعاد مختلف قراردادها سازی شفافبر لزوم  یو مصوبات مختلف نيدر قوان زيكشور ما ن در

 111هيئت وزیران به استناد اصل  صوبم 1/1/1117مورخ «  رسانی عمومی قراردادها نامه نظام اطالع آیين »است. 

ورخ م «كشور یها داد قرار اطالعات گاهیپا ییاجرا نامه نيآئ» مستقل، نامه آیين عنوان به وقانون اساسی 

و مقابله با فساد  ی( قانون ارتقاء سالمت نظام ادار1بند )ب( ماده ) موضوع رانیوز ئتيمصوب ه 19/1/1191

« مناقصات یبرگزار قانون»موضوع « مناقصات یبرگزار رسانی اطالعنحوه  ییاجرا نامه آیين»و  1191مصوب

 . هستندمصوبات  نیاز جمله ا 1111مصوب 

 سازی شفاف خصوص در مصوبه نينخست 1/1/1117 مصوب رسانی عمومی قراردادها نامه نظام اطالع آیين

 . نشد تیرعا1191 سال در آن لغو زمان تا عمل در متأسفانه كه بود كشور در یدولت یقراردادها

 یرسان نظام اطالع نامه نيآئ لغو با 19/1/1191 مصوب كشور یها داد قرار اطالعات گاهیپا ییاجرا نامه نيآئ

مربوط به معامالت متوسط و باالتر به روش مناقصه،  یها داد متن قرار» ثبت ،11/1/1117هـا مـورخ  داد قرار

 گونه هر و آنها میضما و اسناد نيهمچن و شده منعقد متبوع ستگاهد یسو از كه رهيغ و فاتیتشر ترک ده،یمزا

  گاهیرا در پا «ها پرداخت هيكل زين و آنها راتييتغ و موعد از شيپ داد قرار خاتمه و ابطال فسخ، اصالح، الحاق،

 كرد فیتعر موسع اريبس را نامه نيآئ مشمول اشخاص و(  1)ماده دانست یالزامكشور  یها داد اطالعات قرار

 .( 1)ماده

و مبهم اعالم كرده است كه نحوه و  یبرده و در حکم كل نيسابق را از ب نامه آیينمصوبه، صراحت  نیا 1ماده 

 یعموم مردم، حسب مورد و سطح دسترس»بود :  خواهد ریها به شرح ز داد افراد به اطالعات قرار یدسترس زانيم

را با  یمتعدد یها داد قرار ن،ي. همچن«باشند داشته یدسترس گاهیپا رد شده ثبت یها داد قرار اطالعات به توانند یم

 یافشا ن،يكه به موجب قوان ییها داد قرار» مثال، یبرا. است كرده استثنا نامه آیينمبهم  از شمول  یعبارت ها

 قراردادها و نيقوان نیا كه است نیا پرسش اما است؛ استثنا نامه آیين شمول از «باشد یاطالعات آنها ممنوع م

 كدامند؟

 .است نشده تیرعا عمل، در ز،ين نامه آیين نیا متأسفانه

 زيو ن 1111مصوب « مناقصات یقانون برگزار»عموم در  یمناقصات برا یبه انتشار اطالعات راجع به برگزار الزام

و  ینظام مستندساز ییجراا ةنام نيآئشده است.  ینيب شيپ و مقابله با فساد یقانون ارتقاء سالمت نظام ادار  1ماده 

در انجام  یاز تبان یريشگيمناقصات  و پ یشدن برگزار ریپذ رقابتبا هدف 1111 مصوب مناقصات یرسان اطالع

در  رسانی اطالعفراخوان و  ی(، برایرا حسب نوع مناقصه )محدود و عموم یمختلف یها روش ،یمعامالت دولت

 ده است. كر بينی پيش یخصوص مراحل مختلف مناقصات دولت

 یرسان اطالع گاهیبانک اطالعات و پا» جادیدولت را موظف به ا زين« مناقصات یقانون برگزار» 11 ۀماد

فراخوان مناقصات و اطالعات مربوط به مناقصات اقدام  یكرده است تا نسبت به ثبت و نگهدار« مناقصات
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 ةنام نيفوق و آئ ۀماد یبر مبنا یجمهور استیر یو نظارت راهبرد یزیر مبنا معاونت برنامه نیبر ا 111.ندینما

 مذكور اقدام نموده است. گاهیپا جادینسبت به ا رانیوز أتيآن مصوب ه ییاجرا

 نیا كه گفت توان می و ندارد كامل و قيدق طور به را مناقصات به مربوط اطالعات مذكور، گاهیپا متأسفانه

 .است نشده تیرعا كامل، طور به عمل، در ز،ين نامه آیين

 یدولت یها کمک تیشفاف:  سوم گفتار

 های كمکگرفتن و دادن وام و یا »قانون اساسی،  11ه موجب اصل ب دولت، یها كمک يتدر خصوص شفاف

ولی در كشور ما   .«بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسالمی باشد

و  كننده كمکاعطای كمک، اشخاص یا نهادهای درباره مفهوم كمک، انواع آن ، شرایط و چگونگی 

و چگونگی نظارت بر مصرف كمک قانون خاص و واحدی وجود نداشته  و این امور در قوانين و  گيرنده كمک

شده است. این امر سبب بروز ابهام و  بينی پيشمقررات پراكنده و غيرمدون در پيش و پس از انقالب اسالمی 

 مالی كشور گردیده است. عدم شفافيت در امور اداری و 

، قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1111با نگاهی به قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی مصوب سال 

، قانون ضوابط پرداخت كمک و یا اعانه به افراد یا موسسات 1111، قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1111

 1191( و1) 1111، 1111ت مالی دولت مصوب سال ، قانون تنظيم بخشی از مقررا1171غيردولتی مصوب سال 

و دیگر قوانين و مقررات درمی یابيم كه گرفتن یا دادن  1117(، قانون هدفمندكردن یارانه ها مصوب سال 1)

 د نقدی یا غيرنقدی و در داخل یا خارج از كشور باشد. توان می ها كمک

قانون تنظيم بخشی از  1دریافت )ماده  مللیال بينو موسسات  ها زمانساند از توان میخارجی  یها كمک

( یا در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه در اختيار دولت قرار گيرند. در 1) 1111مقررات مالی دولت مصوب سال 

از اشخاص حقيقی یا حقوقی حقوق خصوصی كمک  توان میگونه كه در چارچوب قانون  داخل كشور نيز همان

(( به موجب قانون 1) 1191قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  17مالی یا اعانه گرفت )ماده 

به اشخاص حقيقی یا حقوقی حقوق عمومی یا خصوصی نيز كمک كرد. در كشور ما به موجب قوانين  توان می

 .گوناگون كمک مالی كرد یها روشو به  مختلفبه اشخاص گوناگون، در امور  توان می

 سازی شفافدولتی  یها كمک ،ر پيشگيری از فساد و تعارض منافعومنظبه ن، در كشورهای مختلف جها

، منافع شخصی خود را بر منافع ها كمک، در اعطای این كننده كمک های دستگاهمقامات و كاركنان تا  شود می

ک و اقدام به تأسيس سازمان غيردولتی كنند و متقاضی كماینان ممکن است دهند. برای مثال، نعمومی ترجيح 

                                                
گران و حاضران در  نام و مشخصات و اعضای كميسيون، مناقصه -1فراخوان مناقصه،  -1»طبق مادۀ مذكور الزم است  111.

ها  و نتایج ارزیابیصورتجلسات  -1گران و نتایج آنها،  روش و مراحل ارزیابی كيفی مناقصه -1خالصة اسناد مناقصه،  -1جلسات، 

 ثبت گردد.« رسانی مناقصات پایگاه ملی اطالع»در « نام، مشخصات و نحوۀ انتخاب برندگان مناقصه -1و 
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را به مؤسسات متعلق به بستگان یا دوستان خود  ها كمکكمک قرار گيرند. یا  كننده پرداختدر عين حال، 

 به طور تبعيض آميز و جانبدارانه عمل كنند.  ها كمکاختصاص دهند و در توزیع 

كمک در  حقوقی ایران، متأسفانه هيچ گونه منع یا محدودیتی در مورد پرداخت و دریافت در نظام

اجرایی  های دستگاهكمک  های ردیف. با توجه به ميزان قابل توجه شود میتعارض منافع مشاهده ن های وضعيت

اجرایی و وجود احکامی مانند  های دستگاهاعتبارات خارج از شمول  در قانون بودجه ساالنه آنها و نيز با توجه به

مدیریت خدمات كشوری كه تعریفی مبهم از  قانون 71قانون برنامه پنجم توسعه و ماده   11 ماده« ح»بند 

رفاهی ارائه نموده و امکان تفاسير مختلف در مقام اجرا را فراهم نموده است، احتمال سوء استفاده از  یها كمک

 قوانين و مقررات مذكور بویژه از منظر تعارض منافع بسيار زیاد است.

 ای بودجه تیشفاف:  چهارم گفتار

و قوانين مربوط شفاف  نویسی بودجهدو نکته مهم وجود دارد : نخست اینکه فرایند  ای بودجهدر زمينه شفافيت 

شده شفافيت الزم را ندارد و دست كم اینکه شفافيت  بينی پيش های بودجهنيستند و دوم آنکه، نحوه مصرف 

 عمومی ندارد. 

دقيق اعتبارات عمومی های تصویب بودجه توسط مجلس، اطالع عموم مردم از رقم  ترین هدف یکی از مهم

ران به علت ای بودجه. متاسفانه قوانين یابد میاست كه به هر سازمان یا دستگاه ادری و خصوصی مستقل تخصيص 

نادیده گرفتن ضوابط شکلی، هم از جهت اصطالحات و عبارات و هم از لحاظ طرف خطاب و نامعين بودن 

 111دریافت كننده اعتبار، فاقد شفافيت است.

های دولتی، ادغام و تجدید سازمان  مختلف قانون برنامه، اصطالحاتی از قبيل واگذاری شركتضمن مواد 

كه به لحاظ مالی و اقتصادی معانی مشخص دارند اما فاقد تعریف قانونی هستند؛ از  رود میها به كار  این شركت

انتقال مدیریت آن. همچنين جمله واگذاری شركت كه اساساً مبهم است. آیا منظور انتقال سهام شركت است یا 

تجدید سازمان، اصطالح مالی غيردقيقی است كه شامل ادغام، تجزیه، تغيير مدیریت، تغيير سازمان اداری، تغيير 

ها  . در حالی كه در نظام حقوقی، قواعد روشنی در مورد ادغام و تجزیه شركتشود میموضوع فعاليت و غيره 

های ادغام شده و  هایی تعهدات شركت يم به ادغام چنين شركتوجود ندارد، معلوم نيست در صورت تصم

 111روابط حقوقی آنها با اشخاص ثالث به چه صورتی در خواهد آمد.

ناتمام است. شفافيت های  طرحترین اشکاالت قوانين برنامه توسعه، تخصيص اعتبارات برای  یکی از مهم

بينی چه  طریق به عموم اعالم شود كه هر طرحی با پيشكند كه هر سال به مجلس و از آن  جاب میای بودجهقانون 

                                                
های مجلس، پایيز  دفتر مطالعات برنامه و بودجه، مركز پژوهش ،ریزی در ایران: مسائل و مشکالت بودجه نصيری، مرتضی،. 111

 .111،  ص 1111
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رقمی و برای چه مدتی شروع شده و تا تاریخ تخصيص اعتبار مجموعاً چه مبلغی مصرف شده و طرح در چه 

عمرانی و های  طرحای قرار دارد. طبيعی است مادام كه قانون بودجه متضمن اعالم جزئيات پيشرفت  مرحله

گذار اعتباراتی را تخصيص داده كه نه از مورد  اشد فاقد شفافيت الزم است و قانونهای انجام شده نب هزینه

 مصرف آن اطالع دارد و نه از حد تعهداتی كه اجرای طرح برای دولت به وجود آورده است.

که هيچ قانونی تا قبل از انتشار در روزنامه رسمی قابل استناد نيست، اولين ایراد شکلی قوانين نظر به این

های آن به بهانه زیاد بودن  های مختلف بودجه و پيوست ران این است كه قسمت عمده آن، شامل ردیفای ودجهب

ترین قسمت قانون بودجه  . حال آنکه مهمشود میصفحات در روزنامه رسمی و سایر مجموعه های قانونی منتشر ن

 111.شود میهای بودجه مشخص  كه تخصيص اعتبارات است، ضمن ردیف

های مختلف را تشکيل  لی دیگر قانون بودجه، تعریف نکردن اصطالحاتی است كه عنوان ردیفمشکل شک

ها و  توان اجماالً به محتوای اعتبارات پی برد، ولی از آنجا كه بسياری از برنامه دهد. گرچه از عناوین كلی می می

توان تشخيص داد كه  ادگی نمی، به سشود میگوناگون مصرف  های دستگاههای دولت با عنوانی واحد در  هزینه

. بنابراین شود میاجرایی كشور هزینه  های دستگاهمثالً رقم اعتبار برای عمران روستایی به وسيله كدام یک از 

قوانين بودجه ناتوان از ارائه اطالعات به مردم به خصوص اشخاصی است كه به كليه سوابق موجود در دستگاه 

دهد امکان قضاوت  ای كه هر دستگاهی انجام می در واقع كسب اطالع از هزینهبرنامه و بودجه دسترسی ندارند. 

كند. در حاليکه به دليل نبود شفافيت كافی، چنين قضاوتی  صحيح در مورد كارآیی دستگاه اجرایی را فراهم می

 عمالً ميسر نيست.

ز از اهميت زیاد ، نحوه مصرف بودجه در محل های تعين شده نينویسی بودجهعالوه بر عدم شفافيت 

هائی توانند نحوۀ عمل دولت در زمينة اجازهبرخوردار است. بعد از اجرای بودجه و ختم سال مالی، نمایندگان می

اند را از طریق رسيدگی به گزارش تفریغ بودجه ارزیابی نمایند. گزارش تفریغ بودجه كه در بودجه به دولت داده

باشد. ترین روش اعمال نظارت مجلس بر بودجه میی به آن مستقيمدر واقع مفاصا حساب دولت است و رسيدگ

قانون اساسی گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات كه زیر نظر مجلس شورای اسالمی  11به موجب اصل 

 گيرد.و در دسترس عموم قرار می شوداست، تهيه می

 ملی یها ثروت: شفافیت نظام اداره منابع و  پنجم گفتار

 ها رودخانه، منابع ژنتيک حيوانی و گياهی، مراتع، ها جنگلملی نظير انواع معادن، نفت و گاز،  یها ثروتو  منابع

كه مردم حق حاكميت دائمی  شود میگفته  المللی بين، طبق تعریف به عموم مردم تعلق دارند. در سطح ها كوهو 

عه و چگونگی مصرف منابع طبيعی، وارد كردن برداری، توس دارند و در نتيجه، بهره ها ثروتبر این منابع و 

، آزادانه در خصوص ها ملتهای خارجی الزم برای این مقاصد، باید با قواعد و شرایطی كه مردمان یا  سرمایه
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منطبق باشد. هيچ قدرت خارجی  دانند میهائی، الزم یا مناسب  تجویز، تحدید یا ممنوعيت انجام چنين فعاليت

ی ملی خود مانع ایجاد كند. در سطح ملی نيز ها ثروتمال حاكميت یک مردم بر منابع و حق ندارد در برابر اع

 اعمال شود. آنهاشان، در جهت توسعه ملی و رفاه  و منابع طبيعی ها ثروتحاكميت دائمی بر حق دارند تا مردم 

ردم در مورد منابع و كليه اقدامات و اعمالی كه دولت به نمایندگی از م سازی شفافبا توجه به نکات باال، 

مرتبط با صنایع استخراجی  های فعاليت سازی شفافضروری است. بر همين اساس،  دهد میآنها انجام  یها ثروت

، برداری بهره های شيوه، ها ثروتاز این منابع و  برداری بهرهميزان جدی طرفداران شفافيت است.  یکی از مطالبات

، نحوه استفاده از این درآمدها، سهم ها ثروتصل از این منابع و خارجی طرف قرارداد، درآمد حا های طرف

اده منابع و دوضعيت ا سازی شفافمردمان مناطق از منافع حاصل، از جمله اطالعاتی هستند كه باید به مناسبت 

 ی ملی در دسترس عموم قرار گيرد.ها ثروت

 یفرهنگ تیشفاف:  سوم فصل

 نی. با استيچندان آسان ن مصادیقش صيآن و تشخ فیه كه تعرگسترد ارياست بس ای حوزهفرهنگ،  حوزه

رو، در  نی. از ایو منظر و تجربه عموم یاست ذاتاً شفاف و در مرع ای مقولهآن است كه فرهنگ  قاعدهحال، 

اطالعات  بندی طبقه تيممنوع اند داشته تيحاكم كردن فرهنگ شفاف یبرا یمثبت جیو نتا ها تالشكه  ییكشورها

اطالعات به  بندی طبقهاز اصول  یکیآنکه  حيشده است. توض بينی پيش نيدر قوان حاًیحوزه فرهنگ صر راجع به

اصل، برای آنکه مقامات دولتی از اختياری  نیاست. به موجب ا بندی طبقه  بودن  قانونی  اصل ،یعنوان اسرار دولت

اده نکنند و نيز با توجه به اهميت زیاد اطالعات به آنها اعطا كرده است سوءاستف بندی طبقهكه قانون برای 

  های از مقوله حاًیصر قانوندر   كه  از اطالعاتی  دسته  اطالعات، تنها آن های مقولهبه برخی از  یعموم یدسترس

  امكد  با استناد به  كند كه  مشخص باید دقيقاً  كننده  بندی طبقه  هستند و مقام  بندی طبقه اند شده شناخته  اسرار دولتی

 بودن بندی طبقه رقابليغ به كشورها نیا نيقوان حیتصر به توجه بادهد.  می  را انجام بندی طبقه،  یقانون مواد ای ماده

 .شود می شناخته یرقانونيغ مذكور اطالعات بندی طبقه فرهنگ، حوزه به راجع اطالعات

به  یتياطالعات آن است كه نگاه امن بندی طبقهبودن  یاطالعات و اصل قانون یناظر بر آزاد نيقوان یفحوا 

 منع شود. دی، بااش منفیتبعات و آثار  ليو بلکه به دل ستيمقوله فرهنگ درست ن

 یمهم وجود دارد و با آنکه نهادها یفرهنگ یمحور در نهادها - تيدر كشور ما نگاه امن ن،یبا وجود ا  

 ريمهم )نظ ینهادها نیاز ا یت هستند اما اوالً برخآزاد به اطالعا یاصوالً مشمول قانون انتشار و دسترس یفرهنگ

 یو گاه شوند میشده اداره  بندی طبقه های مأموریتبا  ی( گاهمايو سازمان صدا و س یمجاز یفضا یعال یشورا

 الزم را ندارند.  تي( و شفافیانقالب فرهنگ یعال یشورا ريبوده )نظ لیاطالعات قا بندی طبقه اريخود اخت یبرا زين
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 یفرهنگ ینهادها تیشفاف: اول فتارگ

 كه یینهادها و كنند می یاستگذاريس كه یینهادها:  كرد ميتقس دسته دو به توان می را كشور یفرهنگ ینهادها

 باشد معلوم كه است نیا یفرهنگ ینهادها تيشفاف از منظور شد اشاره قبالً كه همانطور. كنند می كنترل و نظارت

 به راجع و ینیيآ چه با ؟شود می نيتأم كجا از آنها بودجه ؟كنند می اداره را آنها یشخاصا چه كدامند؟ نهادها نیا

 ؟كنند می گيری تصميم یامور چه

 استگذاریس ینهادها( الف

 ،یستيبراليل نظام یدارا یكشورها در. است متفاوت یفرهنگ امور یمتول ینهادها جهان، مختلف یكشورها در

 رينظ ها رسانه حوزه در گذار مقررات یعال ینهادها و( مشابه نسبتاً نیعناو)با  فرهنگ و علوم های خانهوزارت

 بخش و بوده فرهنگ حوزه یمتول یدولت ینهادها نیمهمتر ،یعموم خدمت زنیتلو و ویراد بر ناظر مراجع

 .دارند یفرهنگ یگذار مقررات د ای برجسته گاهیجا فرهنگ، صنعت و بازار و یخصوص

 ینهادها ن،يچ كشور ای یاسالم یكشورها رينظ یستيبراليل ضد ای یستيبراليرليغ یرهاكشو در مقابل، در

 ما، كشور در. ندارد یمهم نقش نهيزم نیرا د یخصوص بخش و دارند تيفعال فرهنگ حوزه در یمتعدد یعموم

 داشت،به وزارت ،یفناور و قاتيتحق علوم، وزارت ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت رينظ یمختلف ینهادها

 و یفرهنگ انقالب یعال یشورا رينظ یمهم یشوراها و پرورش و آموزش وزارت ،یپزشک آموزش و درمان

 نیا در یگرید متعدد ینهادها ن،یا بر عالوه. هستند یفرهنگ یاستگذاريس دار عهده یمجاز یفضا یعال یشورا

 كه هستند مشغول یفرهنگ امور ميتنظ ای تيفعال به ،یعموم امکانات و بودجه از استفاده با و دارند تيفعال حوزه

 سازمان  ،یاسالم غاتيتبل سازمان ،یاسالم غاتيتبل یهماهنگ یشورا ما،يس و صدا سازمان به توان می جمله از

 های حوزه یعال یشورا و منکر از ینه و معروف به امر ستاد لباس، و مد یسامانده ستاد ارتباطات، و فرهنگ

 .كرد اشاره هيعلم

از  ی. بخشستنديالزم برخوردار ن تيامر فرهنگ از شفاف یمتول ینهادها ریمذكور، سا های خانهوزارت رازيغ

شورا و انتصاب اعضا به عنوان  نیا جادیا یبرا یكه در حکم رهبر یمجاز یفضا یعال یشورا های مأموریت

شده است و  بندی طبقه ما،يسازمان صدا و س سيرئ های مأموریتاز  یبخش زيبه آن اشاره شده است و ن مهيضم

 بیكه خودش تصو یداخل نامه آیينبه موجب  یانقالب فرهنگ یعال یشورا  قرار ندارد؛ یدر دسترس عموم

 ها رسانهو  نگاران روزنامه  كرده اما آنها را محرمانه دانسته است؛ بينی پيشكرده است ضبط مشروح مذاكرات را 

 ی. در خصوص برخشود میندارند و مشروح مذاكرات آنها منتشر ن مهم را ینهادها نیاجازه حضور در جلسات ا

 . ستيدر دسترس عموم ن یو گزارش عملکرد شفاف یمنابع مال ،گيری تصميم نیيآ  نهادها نیاز ا
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 ینظارت ینهادها( ب

. ذاراستگيس تا هستند قواعد یمجر شتريب یعنی. دارند یكنترل و ینظارت نقش عمدتاً یفرهنگ ینهادها از یبرخ

 مطبوعات بر نظارت أتيه رينظ هستند مستقر مذكور های خانهوزارت در كه یهای كميسيون و ها أتيه متعدد انواع

 ،یینمايس حوزه در وزارتخانه نیا در مستقرهای  هيأت و ها كميسيون انواع  و یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت در

آن است كه  تيمفهوم شفاف ،یینهادها نير خصوص چننهادها هستند. د نیا ۀزمر در ،یفرهنگ و یقيموس ،یهنر

و  نیچگونه است؟ مواز گيری تصميمجلسات و  ليتشک نیينهادها چگونه است؟ آ نیا بيمشخص باشد ترك

 طینهادها شرا نیا ماتيكدامند؟ تصم گيرد میصورت  گيری تصميمكه بر اساس آنها نظارت و كنترل  ییارهايمع

 نه؟ ایرا دارد  تيشفاف

 موقوفات و ها خیریه تیشفاف:  دوم رگفتا

با توجه به مبانی وجودی و )اجتماع اموال( و موقوفات )اجتماع اشخاص(  ها خيریهمردم نهاد از جمله  های تشکل

، علی االصول مکلف هستند حق دسترسی به اطالعات موجود در آنها را برای همگان خود ماهيت حقوقی خاص

توجيه سياسی یا تجاری از اعضای جامعه مدنی بوده و  ها تشکلاین  اینکهنخست زیرا، 111به رسميت بشناسند.

، عضویت افراد دوم اینکهتابع الزامات جامعه باز و اصل شفافيت هستند. برای محرمانگی اطالعات ندارند و الزاماً 

دی اراده است كه ی غيردولتی و خروج از آنها عموماً جنبه داوطلبانه دارد و تابع اصل آزاها زمانساجامعه در 

ی غير دولتی از افراد ها تشکلاین آزادی است. با توجه به ضرورت استقبال  های شرطآگاه بودن از پيش 

، بدیهی است بدون وجود اطالعات الزم از وجود و ها تشکلعالقمند و واجد شرایط برای عضویت در این 

سوم اینکه، امور خيریه با خواهد داشت؛ ، مشاركت جدی برای عضویت در آنها وجود نها تشکلفعاليت این 

توجه به ماهيت عبادی یا نوع دوستانه خود باید آن چنان آشکار و شفاف اداره شوند كه رغبت عمومی به سوی 

 مذكوری ها تشکلحسنات است.  مصادیق اشاعهبيشتر شود. در واقع، شفافيت در این امور، از  ها تشکلاین 

. برای تداوم این كنند میی داوطلبانه تأمين ها كمکخود را از محل  های ههزینبودجه و  عمده عموماً بخش

سرانجام آنکه،  111ی غيردولتی، نقش بسيار مهم دارد.ها تشکلو افزایش آنها، شفافيت در عملکرد  ها كمک

 . كنند مینيز استفاده  شود می بينی پيشدولتی كه در بودجه عمومی  یها كمک، از ها تشکلبرخی از این 

                                                
نهادی  :تشکل مدنی می گویددر تعریف ( 1191 )هيأت وزیران مصوب« نامه تشکل های مردم نهاد نامه  آئين» 1مادۀ  .111

ناميده « سازمان»نامه  در این آئينشود.  اجتماعی، فرهنگی و سياسی ایجاد شده یا می است كه به منظور فعاليت برای توسعهدولتی غير

شود كه توسط گروهی از اشخاص حقيقی و یا حقوقی غيرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت  هایی اطالق می کلشود به تش می

 باشد. مقررات مربوط تأسيس شده و دارای اهداف غيرانتفاعی و غيرسياسی می

 .1191آیين نامه تشکل های مردم نهاد مصوب  .111

www.irpublicpolicy.ir



11 

 

نيز احتمال فساد و انحراف در استفاده  ها تشکلا توجه به توجيهات و دالیل مذكور و اینکه در خصوص این ب

مشمول الزامات  ها تشکلاز منابع و امکانات و بویژه تعارض منافع وجود دارد در كشورهای مختلف جهان، این 

 شفافيت حداكثری هستند. 

و سایر تسهيالت مالی و غيرمالی برخوردار  ها كمکقالب  كه از بودجه عمومی در یمؤسساتبرای مثال، 

در كشورهای مختلفی از جمله هند،  باشند میعمو های مأموریتها یا  بدون آنکه عهده دار كارویژه شوند می

ليبریا، نيجریه، آفریقای جنوبی، جمهوری دومنيکن، اكوادور، گواتماال، هندوراس، نيکاراگوئه، پاناما، دانمارک، 

ند، مونته نگرو و صربستان، مشمول قانون آزادی اطالعات هستند. البته در دانمارک و ایرلند، مشمول قانون بر ایرل

این مؤسسات تابع دستور وزیر مربوط است. در برخی از كشورها از جمله برزیل، اكوادور، گواتماال، هندوراس 

صریحاً مشمول قانون آزادی  كنند میاستفاده غيردولتی كه از بودجه یا منابع عمومی  های زمانساو پاناما، 

 117اطالعات هستند.

مؤسسات در كشورهای این ميزان استفاده از بودجه عمومی برای تسری الزامات قانون آزادی اطالعات بر 

درصدی از  11متفاوت است. در دانمارک و صربستان، شرط شمول قانون بر آنها استفاده بيش از  ،مختلف

 71هزار دالر یا  11كه وام یا كمک بالعوض از دولت در حد بيش از  ای مؤسسهدر هند،  بودجه عمومی است.

كه اساساً از سوی دولت تأمين مالی  شود میقلمداد  ای مؤسسهبه  عنوان  كند میدرصد كل بودجه خود دریافت 

ميزان دریافت بودجه كشور آمریکای التين كه در باال نام برده شدند شرط درصد یا  1. با وجود این، شود می

  111 عمومی )قابل توجه یا ناچيز( ندارند.

و  ها خيریهاشخاص محور از جمله  های تشکل ، قواعد روشنی دربارۀ شفافيتدر نظام حقوقی مامتأسفانه 

به صورت داوطلبانه اطالعاتی را به  ها تشکلاموال محور از جمله موقوفات وجود ندارد. برخی از متوليان این 

 .كنند میو برخی نيز از سازوكار شفافيت درون سازمانی استفاده  كنند میتشر عموم من

 ای رسانه نظام تیشفاف: سوم گفتار

( سخن ها رسانه قیآنها )از طر یبرا یآن است كه مردم بدانند چه كسان ای رسانهنظام  تياز شفاف منظور

 مخاطب دارد؟  زانيچه م ای رسانه؟ هر شود می نيهر رسانه از كجا تأم یمنابع مال ؟گویند می

 و یدرست است؛ فساد به آنها نشدن آلوده و ها رسانه سالمت در مهم عوامل از یکی ای رسانه نظام تيشفاف

 از كنندگان استفاده ریسا و مخاطبان انتخاب حق اعمال به ؛كند می نيتضم را ها رسانه اخبار و اطالعات یراست

 انيم از و ای رسانه انحصار گيری شکل از ؛كند می آشکار را ها رسانه یستگواب و استقالل ؛كند می كمک ها رسانه

 .كند می یريشگيپ محتوا و مطالب تنوع رفتن

                                                
227 .at : http://www.right1info.org/ 

220. at : http://www.right1info.org/ 
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وجود دارد.  ای رسانه تيشفاف نيتأم یبرا یو مقررات خاص نيقوان افته،یتوسعه  یاساس، در كشورها نيهم بر

 یرقابت، شوراها ميكنترل انحصار و تنظ ینهادها رينظ ای حرفه گذار مقررات ینهادها زيكشورها ن یدر برخ

 . اند كردهكمک  ها رسانه تيبه شفاف ای رسانه های زمانآمبود ای ها رسانه ونيسيكم ایمطبوعات 

در  تيشفاف جادیعوامل ا گریاز د غاتيمخاطبان تبل ای 119رسانه هر مخاطبان یريگ اندازه یبرا یمراجع وجود

 است.  ها رسانه

. در پذیرد می ريدارد و از آن تأث ريتأث ای رسانه تيدر جامعه بر شفاف ای رسانهسواد  تيد كه وضعنمان ناگفته

 یبر ارتقا ها رسانه تيشفاف ن،يباالست و برعکس. همچن زين تيشفاف زانيكه سطح سواد باال است م ییكشورها

 است.  رگذاريو سطح نفوذ آنها تأث ای رسانهسواد 

 و نگاران روزنامه یعنی. شود می ای رسانه نظام درزاگ  گیز تيوضع جادینجر به ام ای رسانه تيشفاف نبود

 ریسا ای حکومت نظر تابع امر، باطن و واقع در کهيحال در شوند می داده جلوه ای حرفه و مستقل ظاهر، در ها رسانه

 .شود می مشاهده توسعه حال در یكشورها از یاريبس در كه یامر. هستند پنهان گرانیباز

 .شود می داده حيتوض اختصار به ای رسانه نظام تيشفاف عناصر نیمهمتر مذكور، مقدمه به توجه با

 ها رسانه مالکان تیهو  (الف

استقالل  ت،يبه تمام ای رسانه های فعاليتو درآمدها و منافع پنهان در  یرواقعيغ اینامعلوم  رانیمالکان و مد وجود

آن  ها رسانه تيشفاف یاز قواعد مورد توجه در ارتقا یکیرو،  نی. از ازند یملطمه  ها رسانه ای حرفه تيو فعال

 یقيحق اشخاص از)اعم  كنند می اداره و تیهدا را، آنها یمحتوا ژهیبو را، ها رسانه كه یاشخاص تیهواست كه 

 ، رسانه زايامت صاحب ای مالک مشخصات. باشد معلوم عموم یبرا دیبا( یردولتيغ و یدولت از اعم و یحقوق و

)در  محتوا در ازيامت صاحب ای مالک دخالت یقانون زانيم ، كدام هر سهم زانيم و ای رسانه بنگاه کی سهامداران

 .شوند افشا دیبا منظور نیبد كه است یاطالعات زمره در( نهيزم نیا در خاص مقررات وجود صورت

را  ها رسانه توان می بندی دسته کیدارد. طبق  وجود یمختلف های بندی دسته، ها رسانهبر  تيلحاظ نظام مالک از

هستند كه دولت و احزاب حاكم  ییآنها یدولت یها رسانهكرد.  بندی دسته یو خدمت عموم یخصوص ،یبه دولت

حزب حاكم  ایدولت  یغيو تبل رسانی اطالعبلندگو و دستگاه  ن،ی. بنابراكنند میاداره  یآنها را با بودجه عموم

و با بودجه  یخصوص یبنگاه تجار کیهستند كه در قالب  ییآنها یخصوص یها سانهر. شوند میمحسوب 

است كه با اصول  ای رسانه زين ی. رسانه خدمت عمومشوند می( اداره یتجار غاتي)عمدتاً از محل تبل یخصوص

اداره  یتنوع و تکثر محتوا و با استفاده از بودجه عموم ،یطرف یبودن، استقالل و ب یاصل عموم رينظ یخاص

 . شود می

مالکان آن به مخاطبان آنها و عموم مردم  ایمشخصات مالک  زيرسانه و ن کی تيشدن نوع مالک مشخص

. تا چه اندازه گوید میآنها سخن  یآن رسانه برا قیاز طر یو با چه منظور یتا بدانند چه كس كند میكمک 

                                                
229. Readership Survey 
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و  یو جانبدار غيرا به حساب تبل ننديب یم ای شنوند میه اعتماد كنند. آنچ ننديب یم ای شنوند میند به آنچه توان می

  ؟رسانی اطالعو  دادهایو رو اتيواقع انيب ایبگذارند  دگاهید انيب

 یواقع مالکان و یظاهر و یاسم مالکان نيب پنهان های وابستگی و ارتباطات كه است الزم ژهیبو نهيزم نیا در

 .شود معلوم رسانه نفوذ یذ ای

 انتشار » كه است كرده اعالم( 11/11/1179 یاصالحقانون مطبوعات )  7 مادهانون مطبوعات، كشور ما، ق در

 محسوب جرم و ممنوع «آن چاپخانه و هینشر اداره ینشان و مسئول ریمد و ازيامت صاحب نام ذكر بدون هینشر

 و اداره ینشان مسئول، ریمد ز،ايامت صاحب نام دیبا شماره هر در» كه است كرده اضافه 11 ماده  ني. همچنشود می

 ،یاسيس ،یعلم ،ینید) هینشر نوع انتشار بيترت و تيفعال نهيزم زين و رسدیم چاپ به آن در هینشر كه یاچاپخانه

 نیا مفاد تیرعا به مکلف زين هاچاپخانه شود، اعالن ثابت محل و نيمع صفحه در( رهيغ و یهنر ،یادب ،یاقتصاد

 .«باشندیم ماده

 های سایت یواقع گردانندگان و مالکان تیهو ،یمجاز یفضا در ژهیبو رسانی اطالع های حوزه ریسا در

 .ستين شفاف چندان یخبر

 ها رسانه یمال منابع تیشفاف  (ب

 یتجار غاتيتبل های فعاليت محل از را خود های هزینه دارند اجازه ای هستند یخصوص كه آنها ژهیبو ها رسانه

 گام شتريب شدن یتجار سمت به شتر،يب درآمد و مخاطب آوردن دست به مقام در ستا ممکن كنند نيتأم

 یعموم خدمت یها رسانه. شوند دهيكش زيفسادآم های رویه و رفتارها سمت به ها رسانه یرقابت بازار در و بردارند

 و رنديگ قرار هبودج كنندگان بیتصو یاسيس یفشارها تحت ،یعموم بودجه به یوابستگ ليدل به است ممکن زين

 .بدهند دست از را خود یطرف یب و استقالل

 .است ای رسانه فساد در آنها دنيغلت عوامل از یشغل ثبات و تيامن نداشتن و نگاران روزنامه فقر ن،یا بر عالوه

 مثال، یبرا. باشد معلوم آنها یمال منابع كه است آن ای رسانه نظام تيشفاف لوازم از یکی جهت، نيهم به

 و منابع محل از است؟ یعموم یها كمک محل از است؟ یعموم بودجه محل از آنها منابع ایآ كه باشد صمشخ

 صادر كه است ییمجوزها محل از(؟ غيتبل یبرا مجاز)درصدد  است غاتيتبل محل از  است؟ یخارج یها كمک

 و ها یبخشودگ ات،يمال زانيم ؟ مذكور موارد از یبيترك محل از ای است؟ یدولت های یارانه محل از ؟كنند می

 است؟ چگونه ای رسانه های فعاليت خصوص در عوارض و یاتيمال یها تيمعاف

خصوص  نیو مقررات شفاف در ا نيقوان ای ای رسانهاگر با نبود اخالق  ژهیدر موارد مذكور بو تيشفاف نبود

 . كند میلطمه وارد  ای رسانههمراه باشد به سالمت نظام 

و قرار داشتن  نگاران روزنامهاز مالکان و  یاريبس یبرا یشتيل توسعه، وجود مشکالت معدر حا یكشورها در

 یرا در برابر فشارها نانیكننده، ا تیحما یصنف ینبود نهادها ن،یيپا یو اجتماع یاقتصاد های موقعيتآنها در 

 نیا دربرده است.  ليآنها را به تحل یمستقل از سو ینگار روزنامهكرده و توان انجام  پذیر آسيب یخارج
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و  ها رسانهپرداخت رشوه به مالکان  ،یو اقتصاد یاسيدر پوشش اخبار و اطالعات س ژهیكشورها، بو

مثل  ینقد ريو غ ی)نقد ها عمومیروابط  یاز سو نگاران روزنامهدادن به مالکان رسانه و  هی، هدنگاران روزنامه

دولت و  یاز سو ها رسانه ريمنجر به تسخ ،یغاتيتبل یها اهبنگو ها  شركت یمسافرت و ...( و از سو های هزینه

 ها رسانهبه « پرداخت خون بها»عبارت معروف  ن،يپيمثال، در فل یشده است. برا یاقتصاد یها بنگاه ایدولتمردان 

 کی، با پرداخت پول، از مالک ها بنگاه رانیمد ایشده است كه دولتمردان  عیشا ليدل نین به انگار روزنامه ای

رقم  یگریبه نحو د ایداستان، قبل از انتشار كشته شود  ایتا فالن مقاله  خواهند می نگار روزنامه کیاز  ایرسانه 

 زده شود. 

 : گوید می یمنابع مال تيشفاف نهيو قابل انتقاد در زم فيضع یمطبوعات در حکم قانون 11 مادهكشور ما  در

 آن در را خود درآمد و مخارج هيكل و هيته قانون طبق بر شده پلمپ یمحاسبات دفاتر دیبا مجله ای روزنامه هر»

 الزم وقت هر یاسالم ارشاد وزارت بفرستد، یاسالم ارشاد وزارت به را مخارجو  درآمد ساالنه النيب و كند ثبت

 .«دینمایم یبازرس را مؤسسات یمال دفاتر بداند،

 مطبوعات راژیت تیشفاف  (ج

را مورد  یآنکه موضوعات خاص  ليبه دل ات،ینشر یدو دسته هستند: برخ راژيبه ت تياسحس زانياز نظر م اتینشر

كم منتشر  راژيندارند و با ت زين یكه طبعاً مخاطب كم دارد، جنبه تجار دهند میتوجه و موضوع خود قرار 

نوع  نیج ااز خرو یريشگيو پ ای رسانه ییبه موجب اصل تکثرگرا ها دولت ات،ینوع نشر نی. در اشوند می

و از فشار  كنند می تیحما اتینشر نیا اتياز ادامه ح یحيترج های یارانهو  ها كمکبا  ات،یاز بازار نشر اتینشر

و گسترده داشته و  یهستند كه مخاطب عموم یاتی. دسته دوم نشركنند میبر آنها ممانعت  یقو اتیو نشر ها رسانه

 زانيم ات،ینشر نی. در مورد اشود می نيتأم یرسم های آگهی ای یتجار غاتيبخش عمده درآمد آنها از محل تبل

 نیيكم باشد نشانه نفوذ پا زانيم نیاگر ا رایاست. ز ای رسانهابزار رقابت  راژ،يت زانيم انيمهم است. ب اريبس راژيت

دنبال دارد. را به  هیدر آن نشر یرسم یآگه ای غاتيبه سفارش انتشار تبل لیعدم تما جه،يبوده و در نت هیآن نشر

رو،  نیادامه دهد. از ا اتشيخود ممکن است نتواند به ح های رویه ای یبدون اصالح در خط مش یا هینشر نيچن

. سفارش دهنده باشد میالزا دیبا راژيت زاني، ذكر مدهند می اتيادامه ح یتجار غاتيكه از محل تبل یاتیدر نشر

 . ديخواهد رس یبه دست چه كسانمنتشر شده و  یدر چه سطح یو غاتيبداند تبل دیبا

 و ها كمک یاعطا یمبنا راژيت زانيم چنانچه:  است تياهم زیحا زين یگرید جنبه از راژيت ذكر ن،يهمچن

 .شود اعالم درست و شفاف نحو به زانيم نیا دیبا باشد یدولت  یازهايامت و ها هيسهم

 فروش راژيت هماههمه مکلفند مطبوعات هيكل»كه :  دارد میمقرر  نهيزم نیمطبوعات در ا قانون 11 ماده تبصره 

 نیا حيدر توض زيقانون ن نیا ییاجرا نامه آیين 11. ماده«دهند اطالع یاسالم ارشاد وزارت به كتباً را خود انهيماه

 و شده چاپ نسخ تعداد یحاو كه یانمونه طبق را خود راژيت موظفند مطبوعات هيكل»كه  كند میحکم اضافه 
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. همانطور كه «ندینما اعالم یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت به عیتوز محل کيتفک به است، یبرگشت سخن تعداد

 نشده است. بينی پيش اتینشر یدر رو راژيماده، متأسفانه، الزام به اعالم ت نیدر ا شود میمشاهده 

 یغاتیتبل نظام تیشفاف: چهارم گفتار

 قبال در رسانی اطالع و افشا ن،یبنابرا. یمال منفعت اخذ قبال در یمطلب انيب از است عبارت غاتيتبل از منظور

 تیحما از یاول. است متفاوت كامالً ینگار روزنامه ای حرفه كار از یناش رسانی اطالع و افشا با پول افتیدر

 یآزاد یقو های حمایت از ،یدوم کهيحال در است برخوردار كم حد در ای ستين برخوردار كالً ای انيب یآزاد

 یآزاد حوزه در كنترل و یگذار مقررات كه ییكشورها یحت جهت، نيهم به. است برخوردار اطالعات و انيب

 یضرور را غاتيتبل كنترل و یگذار مقررات( کایآمر متحده االتیا ري)نظ دانند می قبول قابل یسخت به را انيب

 و ها شيوه محتوا، اهداف، رو، نیا از(. Albert Breton and Ronald Wintrobe, 1111, p.11)دانند می

 غيتبل قابل یمحتوا دیيتأ و غيتبل یبرا زمان اختصاص به تاًینها كه كنترل نیا. شود می كنترل غاتيتبل های تکنيک

 .باشد فساد منشأ دتوان می خودش شود می منجر

 :  باشد شفاف دیبازیر  لحاظ سه از كم دست یكشور هر در غاتيتبل نظام اساس، نیا بر

 یتجار از یاجتماع غاتیتبل کیتفک  (الف

تجاری با  تبليغات. شود می بندی)غيرتجاری( دسته 111یو اجتماع  111تجاری به كلی، بندیدسته یک در  تبليغات

بدون اهداف و  یاما تبليغات اجتماع گيرددر مورد كاالها و خدمات صورت می یتجار یزهاياهداف و انگ

 های انتخابات ،یسبک زندگ ،یمذهب، سالمت و بهداشت عموم رينظ یمختلف های حوزهدر  یتجار های انگيزه

 یاجتماع غاتيآن است كه تبل کيتفک نیگيرد. نکته مهم در خصوص ا ملی یا محلی یا فرهنگی صورت می

 فهياست كه دولت وظ یامر ،یاجتماع غاتيآلوده شود. تبل یبا اغراض تجار دینبا ،یاقتصاد های حوزهدر  یحت

 های انگيزهو بدون  یمنافع عموم نيخود( به جهت تأم یقانون اساس یاديو اصول بن ها ارزش)در چهارچوب دارد 

 . شود می، منجر به فساد ها حوزه نیبه ا یتجار های انگيزهبه آنها مبادرت كند. ورود  انهیسودجو

حوزه فسادزا است.  نیبه ا به آن وارد شود. ورود دولت دیاست كه دولت نبا یامر یتجار غاتيمقابل، تبل در

 نهيزم نیخاص در ا یقانون دی. باستيوجه مجاز ن چيحوزه، به ه نیدر ا یآزاد گذاشتن بخش خصوص ن،يهمچن

 ای یگذار مقرراتكه  یمرجع و غاتيمجاز تبل های تکنيکو  ها شيوهو حدود و  ها ممنوعيتشود و  بیتصو

 شود.  را بر عهده دارد در آن مشخص نهيزم نینظارت در ا

  

                                                
235. Commercial advertising 

232. social 

www.irpublicpolicy.ir



11 

 

 رسانی اطالع از غیتبل کیتفک( ب

 كه هایی بيان و یغاتيتبل مطالب و ها بيان یمرزها دیبا كه است آن یغاتيتبل نظام تيشفاف یبرا الزم کيتفک نيدوم

 وجه اما دارند زين( فيضع حد)در  رسانی اطالع وجه غالباً غاتيتبل چند هر. باشد زیمتما دارند رسانی اطالع جنبه

 رسانی اطالع غات،يتبل مجموع، در رو، نیا از. است شتريب آنها در مبالغه قیطر از مخاطب قیتشو و کیتحر

 واقع، در. باشند صيتشخ قابل دارند رسانی اطالع جنبه كه یهای برنامه و ها پيام و ها بيان از دیبا و شود مین محسوب

 خود یبرا سود كسب جهت از. گوید می را مطلب آن یغرض چه با و یشخص چه كه بداند مطلب کی مخاطب

 .یعموم منافع نيتأم و یعموم های آگاهی یارتقا جهت از ای

 اعالم ممنوع غات،يتبل نظام تيشفاف با رتیمغا ليدل به مختلف یكشورها در كه یغاتيتبل های تکنيک از یکی

 نیا از استفاده دیتحد یمبنا .استها  در برنامه غاتيپنهان كردنِ تبل ایكردن  هيتعب ای 111یپنهان غاتيتبل شده،

 در. دهند زييتم رسانی اطالع از غاتيتبل عنوان به را آنها توانند ینم معموالً نندگانيب كه است آن ک،يتکن

 غاتيتبل ش،یاتر در. است ممنوع یپنهان غاتيتبل از استفاده سيانگل و نروژ رلند،یا ک،یبلژ ش،یاتر یكشورها

 ای ها الیسر در اما ممنوع، كودک یها برنامه و یعموم خدمت یونیزیوتل-ویراد یها برنامه در یپنهان

 111.است مجاز یونیزیتلو یها مجموعه

 ها برنامه یاسپانسرها تیشفاف( ج

 كنندگان حمایت تیهو دیبا. یتجار غاتيتبل مورد در ،رسانی اطالع از غاتيتبل بودن زیمتما ضرورت بر عالوه

 ای دادیرو کی یبرا گرید منابع و بودجه  هيتهعبارت است از  یمال تیاحممخاطبان مشخص باشد.  یبرا 111یمال

 یمال تیحما نةيزم در یگذار مقررات. تيفعال ای دادیرو آن از یناش یتجار یایمزا به یابيدست عوض در تيفعال

 دوم و نگذارند یمنف ريتأث مطالب و ها بيان یمحتوا برها  دهكنن تیحما نکهیا اول: كند یم دنبال را یاصل هدف دو

 از یمال تیحما ميتنظ یبرا یقواعد بیتصو. شوند یمعرف مخاطبان به وضوح به یمال یها كننده  تیحما نکهیا

 یها برنامه از یمال تیحما ، نروژ و هلند رينظ كشورها یبرخ در و است جیرا مختلفً یكشورها در غاتيتبل

 نیا به كودكان یها برنامه از یمال تیحما لند،یوزين رينظ گرید یخرب در. است شده ممنوع كامل طور به كودكان

 یها برنامه  یمال یها كننده تیحما ا،ياسترال در111.باشد  مسئوالنه یاجتماع نظر از  كه است  است مجاز شرط

  .باشند کيتفک قابل كودكان یبرا وضوح به دیبا ،یدبستان كودكان

 

  

                                                
232. Product placement 

233.Hawkes, Corina (2522) Marketing food to children: the global regulatory environment, 

Switzerland: World health organization, p.45, http://whqlibdoc.who.int/ publications/2554/92425925 

79 .pdf. 

234 Sponsorship 

235 Hawkes, Op. cit., pp. 20 & 42.  
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 یاجتماع تی: شفاف چهارم لفص

در  اشتغالمحيط زیست، ورزش و كار و   ،پرورشسالمت و بهداشت، آموزش و  رينظ یهای حوزهدر  تيشفاف

مذكور است اما این  های حوزهاز  تر گسترده. البته قلمرو امور اجتماعی بسيار گيرند میذیل شفافيت اجتماعی قرار 

دليل مستعد بودن در برابر انواع ه بویژه ب واصل شفافيت مبانی و توجيهات ، از منظر شفافيت و با توجه به ها حوزه

در كانون توجهات كشورهای جهان، نيز همانند سایر در كشور ما  و اند شدهفساد، از اهميت خاص برخوردار 

 قرار دارند. 

ی كه های دادهزیرا،  و آمارهای اجتماعی از اهميت بسيار برخوردار است. ها دادهدر زمينه اجتماعی، شفافيت 

نقش كليدی برای سياستگذاری در امور مختلف جامعه دارند. از این رو،  شوند میی توليد اجتماع های حوزهدر 

و  ها سياستگذاری، ناقص یا غيرواقعی بوده یا به دالیل علمی دیگر قابل اعتماد نباشند ها دادهچنانچه این 

اشتباه یا بودجه  ریزی برنامهاه، . برای مثال، به قانونگذاری اشتبدهند میرا نيز به سمت اشتباه سوق  ها گيری تصميم

ی علمی ها روشو آمار حوزه اجتماعی كشور به  ها داده. از این رو، اوالً الزم است كه شوند میریزی اشتباه منجر 

و آمار )جز در موارد استثنایی( تا حد ممکن در دسترس عموم مردم  ها دادهو قابل اعتماد تهيه شوند و ثانياً این 

ویژه از سوی پژوهشگران و كارشناسان ارزیابی شوند و راهکارهای پيشنهادی یا مصوب در برابر قرار گيرند تا ب

 راهکارهای رقيب، سنجيده شوند.

 سالمتحوزه  تیاول : شفاف گفتار

همواره جایگاه مهمی در نظام سياستگذاری اجتماعی داشته و غالباً بخش قابل توجهی از بودجه حوزه سالمت 

فردی مهمی همچون حق  یها آزادی. این حوزه از یک سو با حقوق و دهد میختصاص كشور را به خود ا

پزشکی و بهداشتی  های مراقبتمی و معنوی، آزادی انتخاب روش درمان، دارو و سحيات، حق بر تماميت ج

سوء فساد و مرتبط است و از سوی دیگر، به دليل داشتن ابعاد اقتصادی و تجاری قابل توجه، همواره در معرض 

: است عیشا سالمتهای  نظام دراطالعات  تقارن عدمعالوه بر این، قرار دارد.  استفاده از سوی كنشگران مختلف

 های شركت ن،يهمچن. دارند یماريب ةنيزم در یشتريب اطالعات مارانيب به نسبت سالمت ۀحوز در یا حرفه افراد

 كه یعموم مأموران ی در مقایسه باشتريب یاطالعات خود محصوالت ۀدربار یپزشک زاتيتجه و ییدارو

مذكور و نيز پيشگيری از فساد  یها آزادیتضمين حقوق و . دارند شده، محول آنها به حوزه نیا در گيری تصميم

در حوزه سالمت، به نحو جدی با شفافيت گره خورده است و به همين جهت، كشورهای مختلف جهان قوانين و 

 .اند كردهب مقررات خاصی در این زمينه تصوی
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 فسادزا های حوزهالف( شفافیت 

 سازی شفافبه دليل مستعد بودن در برابر فساد، مختلف حوزه سالمت كه  های جنبهدر كشورهای توسعه یافته، 

  111عبارتند از :  شوند می

سوء استفاده از بودجه  بودجه حوزه سالمت، نحوه مصرف آن و سایر اموال و امکانات حوزه سالمت. .1

 ولوازم ، امکانات، داروهایا مصرف كنندگان  یها پرداختالمت یا درآمدهای ناشی از حوزه س

 . یطبابت خصوصمقاصد شخصی یا  یبرا یپزشکو پرسنل  زاتيتجه

تنظيم و  ای گونهباید به  ها روشاین  .یپزشکبیمارستانی و  زاتیتدارک خدمات و تجهتهیه و  یها روش  .1

زیر پا گذاشتن استانداردهای الزم در فرایند تهيه و  و ورسانت گرفتنرشوه و پ ،یتبانشفاف شوند كه از 

  تدارک، پيشگيری كنند. 

 مارانيارجاع ب نظير یاقداماتشفاف باشد كه از  ای گونهنظام پرداخت باید به  نظام پرداخت. .1

به  یپزشک یرضروريانجام مداخالت غخصوصی،  های مطبتوسط پزشکان به  یعموم یها بيمارستان

 شنهاديپ ای یمال یها زهيانگ جادیپزشکان با ا قیكردن از طر یكاسب، كردن درآمد یظور حداكثرمن

 ای یزيرمیز پول پرداخت به كردن وادار گر،ید یبه مراكز درمان مارانيارجاع ب یپورسانت به آنها برا

 ای ازاتيامت ةرائا یازا در وجه افتیدر ،باشند گانیرا دیبا القاعده یعل كه یخدمات یبرا آن رفتنیپذ

 یها گيری تصميم دادن قرار ريتأث تحت یبرا آن رفتنیپذ ای دادن رشوه به كردن وادار و خاص های درمان

 های شركتتوسط  یرقانونيغ یها حسابصدور صورت ی، درمان التيتسه ةارائ مجوز دادن به مربوط

 یبرا مارستانيب ةاستفاده از بودج ایخاص  مارانيب یبرا مهياسناد ب فیتحر ای ها هزینهمعاف كردن از  مه،يب

صورت  ای، قبوض پرداخت وجه ها حسابدر صورت  دخل و تصرف ،افراد یمنتفع ساختن بعض

 پيشگيری كند.« در پشت پرده» مارانيب جادیو ا یپزشک زاتياستفاده از خدمات و تجه یها حساب

 ایداده شوند  رييتغ عیاز نظام توز یاگوندر مراحل گون توانند یم ییدارو محصوالت دارو. عیتوز ۀریزنج .1

كاال از  صيترخ ليتسه ایمحصوالت  صدور مجوز بازاریابی یبه سرقت روند؛ مأموران ممکن است برا

در صنعت دارو ممکن  یابیرا طلب كنند؛ نقض قواعد بازار «یمبالغ نامشروع» مت،يق نييتع ایگمرک 

 زیدرمان را با خلل مواجه كند؛ ممکن است تجو ۀحوزافراد فعال در  ریپزشکان و سا زیاست صحت تجو

داد و ستد  ةبه چرخ راستاندارديغ یداروها ای یتقلب یانجام شود و داروها جوییداروها با هدف سود

واردات  های فعاليتحاكميتی و نظارتی و  های مسؤليتپزشکان و تصدی همزمان  ذینفعی. ابدیداروها راه 

  ساسی این حوزه است.ی اها آسيبو توزیع دارو از 

 

                                                
236. See : Transparency International (2556) , Global Corruption Report 2556, 

 http://www.globalcorruptionreport.org/. 
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 791حوزه سالمت های دادهب( شفافیت 

همانطور كه اشاره شد كشورهای توسعه یافته، بانک های اطالعاتی شفافی در حوزه سالمت عمومی دارند. 

مختلف از  های لحاظكه به  شود میرا شامل  ها دادهمربوط به حوزه سالمت عمومی طيف متنوع از  های داده

مرتبط اهميت اساسی برخوردارند. از این رو،  های حوزهر حوزه سالمت عمومی سایر جمله سياستگذاری د

 1117در این زمينه دارند. برای مثال، در فرانسه، در سال  ای پيشرفتهكشورهای توسعه یافته، نظام اطالعاتی 

شورای عالی  ی الزم را بهها سياستكارگروهی در زمينه سالمت عمومی تشکيل شد تا پس از تحقيقات الزم، 

ین تر مهمو تصویب قوانين در حوزه سالمت عمومی پيشنهاد كند. این كارگروه  بينی پيشسالمت عمومی جهت 

زیر  های دادههدف خود را ارتقای نظام اطالعاتی مربوط به سالمت عمومی قرار داد و پس از تحقيقات متعدد،  

 اد : را برای ارتقای نظام اطالعاتی سالمت مورد توجه قرار د
  798مربوط به مرگ و میر  های داده. 7 

مربوط به مرگ و مير، یکی از منابع اطالعاتی بسيار مهم در خصوص سالمت عمومی به شمار  های داده

از جهات مختلفی دچار محدودیت  ها دادهو در این راستا، كاربرد فراوانی دارند. با وجود این، این  آیند می

، مرگ و 111قانونی-از سوی مراكز درمانی 119به دليل عدم ارائه گواهی های فوت. این منبع به ویژه باشند می

ميرهای موسوم به ایکس یا همان مرگ ميرهای خيابانی، مربوط به مرگ و ميرهای اتباع خارجی ممکن است از 

 جامعيت و دقت كافی برخوردار نباشد.
 747ها بیماریمربوط به  های داده. 2

و باید از منابع مختلف مرتبط با حوزه سالمت عمومی  ، مختلف و متنوع هستنداه بيماریمربوط به  های داده 

یکی از منابع اطالعات مهم در زمينه  ها بيماریاز جمله وزارت سالمت عمومی تهيه شوند. در این ميان، ثبت 

. برای دگرد میسالمت عمومی است. باید توجه داشت كه ثبت بيماری امری فراتر از گزارش یک بيماری تلقی 

گردد، بيماران تحت پيگيری قرار گيرند و  ریزی پایهالزم است كه نظام دائمی ثبت بيماری  ها بيماریثبت 

مختلف تهيه گردد. ثبت موارد ابتال به یک بيماری هم در  های بيماریجداول آماری در زمينه فراوانی و بقای 

به امکان پيگيری مستمر بيماری حاد  توان مین روش زمره منابع با ارزش اطالعاتی به حساب می آید. به كمک ای

به دست آورد. از جمله مسایل  ها بيماریو موارد ابتال دست یافت و اطالعات مفيدی را در خصوص سير و روند 

به موضوع پيوند اسناد و  توان میو موضوعات مهم دیگر در حوزه دریافت اطالعات راجع به سالمت عمومی، 

نمود. در واقع، پيوند اسناد و مدارک پزشکی، فرایندی است كه به موجب آن، مدارک  مدارک پزشکی اشاره

مختلف گردآوری شده باشند  های مکانو  ها زمانپزشکی مربوط به یک شخص یا خانواده، كه ممکن است در 

                                                
237. Les systèmes d’information pour la santé publique 
230.  Les données de mortalité 

239.  certificat de décès 

245.  instituts médicolégaux 

242.  Les données de morbidité 
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ره نمود در این خصوص به آنها اشا توان می. از دیگر موارد و منابعی كه گردند میدر كنار یکدیگر تجميع 

آنتی بيوتيکی، استفاده از  های پيشگيری، اند شدهی كه باعث غيبت در محيط كار های بيماریمواردی نظير 

 .باشد میخدمات اجتماعی و غيره 
  742و کیفیت زندگی کارآمد، سالمت ها معلولیت. اطالعات مربوط به 9

، ها معلوليتی به اطالعات مربوط به در خور توجهی به منظور بهبود دسترس های تالشدر طی چند سال اخير، 

و كيفيت زندگی صورت گرفته است. یکی از این اقدامات، پيوند دادن اطالعات قدیمی و سابق  كارآمدسالمت 

تا از این طریق، ميزان ورود معلولين به  باشد میراجع به معلوليت، با اطالعاتی است كه جدیدا به دست آمده 

 ، مورد توجه قرار گيرد.ای مقایسها به صورت عرصه اجتماع و سطح سالمت آنه

از جمله بيماری  ها آسيبعالوه بر این، تحقيقات ملی مهمی با بازه زمانی چند ساله، در خصوص بسياری از 

مورد ارزیابی  ها آسيبتا از این رهگذر، سطح كيفيت زندگی اشخاص مبتال به این  اند گرفتهایدز و سرطان انجام 

وان مثال، در فرانسه  و در رمينه بيماری سرطان، از بيماران مبتال به سرطان، دو سال پس از ابتالی قرار گيرد. به عن

 به این بيماری، تحقيقاتی به منظور شناسایی كيفيت زندگی مبتالیان به عمل آمد.

 نظام آموزشی تیشفافدوم :  گفتار

موزش فرایندی است كه به تعبير آموزش، ابزار رشد و شکوفایی جسم و روان و شخصيت انسان است. آ

: یادگيری برای زندگی كردن با یکدیگر، یادگيری برای  شود مییونسکو، طی آن، چهار نوع یادگيری حاصل 

بدین ترتيب، حق آموزش، یکی از حقوق  111 دانستن، یادگيری برای انجام دادن امور و یادگيری برای بودن.

اش را به ویژه  ستند كه به هر فردی امکان كنترل بر جریان زندگیتوانمندساز است. حقوق توانمندساز حقوقی ه

این حقوق، مشاركت افراد در زندگی سياسی، اقتصادی، اجتماعی و  111سازند.كنترل بر دولت را فراهم می

 كه مسئوليت زندگی خود را به عهده گيرند.  سازند میفرهنگی را تسهيل نموده و این امکان را برای افراد فراهم 

و اجتماعات،  ها انجمنی اطالعات، بيان، ها آزادیموزش از یک سو، ابزار توانمندسازی سياسی است؛ زیرا، آ

ند مطلع شوند توان میبه حداقل سطحی از آموزش نياز دارد. تنها كسانی كه  شدن انتخابحق رأی دادن و 

ت به زندگی سياسی جامعه خود نظراتشان توانند دور هم جمع شوند تا نسبند عقاید خود را بيان كنند و میتوان می

تواند تصميمات آگاهانه را بيان كرده و موضع اتخاذ كنند. همچنين تنها یک شخص آموزش دیده است كه می

                                                
242.  Handicap, santé fonctionnelle, qualité de vie 

243 .Ssenyonjo, Manisuli, Economic, Social and Cultural Rights in International Law, Hart 

Publishing, 2559, p.357.   
244. Fons Coomans, Content and Scope of the Right to Education as a Human Right and Obstacles to 

its Realization, in :Human Rights in Education ,Science and Culture, Legal Development and 

Challenges, Edited by: Yvonne Donders and Vladimir Volodin, Ashgate, 2557, p.205; Beiter, Klaus 

Dieter,The Protection of the Right to Education by International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 

The Netherlands, 2556, p.20. 
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از سوی  سياسی نامزد كند.های  سمتاتخاذ كند و حق رأی خود را به نحوی مناسب اعمال كند یا خود را برای 

 دهد میتماعی است؛ زیرا، تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ارتقا دیگر، كليد توسعه اقتصادی و اج

و تحقق معنادار حقوقی نظير حق بر غذا، حق بركار یا حق بر حداقل های زندگی آبرومندانه و حق برسالمتی تنها 

و  در صورتی ممکن است كه حداقلی از سطح آموزش وجود داشته باشد. فردی كه یاد گرفته است بخواند

تواند دانش و مهارت های الزم برای تأمين نيازهای اساسی خود و خانواده اش را كسب كند. افراد با بنویسد می

ی پيش رو به نحو ها فرصتند به نحو مناسبی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مشاركت كنند و از توان میسواد 

 111مناسب استفاده كنند.

. دهد میمختلف رخ  های شکلر تحقق اهداف آموزش است و به فساد در آموزش، مهمترین مانع در براب

تواند بر درستکاری و شرافت آنان در  و این موضوع می اند آموزشكودكان و نوجوانان اولين قربانيان فساد در 

زندگی و جامعه در سطح كالن تأثير بگذارد. سرمایه گذاری اجتماعی در آیندۀ شهروندان در صورتی كه آنها 

ای آینده را بدون داشتن  شغلی، مدیریتی و حرفه های موقعيتبا حيله و بدون شایستگی به موفقيت برسند و  بتوانند

تواند با  میها  انسان. نه تنها جامعه، بلکه زندگی شود میصالحيت الزم به دست آورند، با شکست مواجه 

گی كه توسط دانشگاهيان فاسد پزشکان، قضات و مهندسان قالبی یا آموزش ندیده یا تحقيقات علمی ساخت

 انجام شده است، به خطر بيفتد.   

ساخته و آن را به  یاست كه فساد را عاد انباریجهت ز نیاز ا بویژه ن،یيپا نيسن با فساد در مواجهههمچنين، 

 . از آنجا كه دانش آموزان كم سن و سال، بهدهد یشده است، جلوه م رفتهیپذ یكه از نظر اجتماع یعنوان امر

منجر  تيبه موفق تواند یكه م یآنها از فساد ۀقواعد كالس درس را دارند، مشاهد دنيندرت، توان به چالش كش

شد، نسل به  یهرگاه، هنجار اجتماع ،یزيچ ني. چنشود میشده و با آنها به جامعه آورده  نهیشود، در آنها نهاد

 . شود مینسل منتقل 

 یها نهیتوان پرداخت هز زیرا اینها گذارد؛ یم و محروم بضاعت یاد برا بر افر ريتأث نیشتريدر آموزش ب فساد

كمتر توان آن را دارند  بضاعت یافراد بهمچنين، ندارند.  آموزشی خوب راسسات ؤممدارس و پنهان ورود به 

ا آنها ر ایو  رنديگ یآموزان را م آمال دانش یجلو ایفاسد  های كالسفاسد را به چالش بکشند.  یكه رفتارها

به  دنيجامعه فرصت تحقق بخش پذیر آسيبكنند؛ در هر دو صورت، افراد  ليكه ترک تحص كنند یمجبور م

 . ماند یم یهمچنان باق یاجتماع یو نابرابر دهند یخود را از دست م ۀبالقو های قابليت

 پرورش و آموزشالف( شفافیت 

كشور را  بودجهپنجم كل  کیاغلب ت و زرگترین حوزه اجتماعی اسب ،جهان یاز كشورها یاريدر بس آموزش

از  ده،يچيپ یتیریمد یها هیاغلب در خالل ال یميمنابع عظدر نظام آموزش هر كشور، . دهد یبه خود اختصاص م

از این رو،  .رسند یبه مصرف م رد،یبر آنها صورت پذ یگرفته تا مدارس، بدون آنکه نظارت مناسب یدولت مركز

                                                
245. Beiter, Klaus Dieter,Op.cit., pp.20-29. 
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و بخش آموزش را حوزه  به طور خاص مستعد آلوده شدن به فساد است زين وزشآمحوزه همانند حوزه سالمت، 

111 .دهد میوسه كننده ای برای سودجویی و ثروت اندوزی قرار 
 

چنانچه اخذ مال نامشروع قرار دارند و  یممتاز برا یتيدر موقع كنند یفراهم م یكه خدمات آموزش یكسان

 دستمزد كم داده كاركنان مدارس و نهادهای آموزشی  یاد باشد وزدیگر جامعه  های حوزهدر  فساد شيوعميزان 

همواره تمایل  نیوالد گر،ید ی. از سوشوند یسوق داده م یكار نيداده نشود، به انجام چن یدستمزد ایشود 

اتفاق  یرقانونيكه به طور غ یفرزندان خود فراهم كنند و اغلب از اقدامات یامکانات را برا نیبهتردارند تا 

 .كنند مییا در ارتکاب این اقدامات، همکاری و شركت  ناآگاهند افتد، یم

گمراه كردن والدین در انتخاب مدارس با ارائه :  دهد میها رخ  صورتیکی از این ه غالباً بدر مدارس  فساد

ارس باال موازات مد های قابليتبا  «هیمدارس در سا» گيری شکلاطالعات غيرواقعی و تبليغات گمراه كننده، 

كه صالحيت علمی و تخصصی آنها از نظارت های  «معلمان پشت پرده»، رسمی ظاهری به فقر منابع و امکانات

گوناگون تأمين لباس و كمک درسی و مواد و مطالب آموزشی و فوق  های هزینهتحميل ، رسمی پنهان می ماند

 افتهیاختصاص  ليتحص یبرا یرورو لوازم ض یدرس یكه به كتابها یمصرف منابع ريمنحرف كردن مسبرنامه، 

 انتخابدر  یباز یبا پرداخت پول، پارت یليتحص یها هیكردن پا یبه آموزش و ط یدسترس دراست، رشوه 

 یزیكارگر ،یكسب منافع شخص یمدارس برا یمال یها كمکسوء استفاده از  ،یمدارک تقلبصدور معلمان و 

   ان آزمونهای تحصيلی با آموزشگاهای خصوصی.و همکاری طراح یرسم سیتدر یبه جا یخصوص سیو تدر

امور نهادی، محتوایی و اجرایی آموزش  سازی شفافكه  دهد میتجربيات كشورهای توسعه یافته نشان 

مدارس و  های هزینهد تا حد زیادی به والدین در انتخاب نوع مدرسه كمک كند، ميزان و محل مصرف توان می

خصوصی  های تدریسمدارس سایه و جایگزین شدن  گيری شکلاز ، كند میوالدین را مشخص  یها كمک

)البته مشروط بر اینکه دولت این موارد را از مصادیق فساد بداند(،  كند میرسمی پيشگيری  های تدریسبجای 

الیحه شفافيت، فصلی به  نویس پيش. به همين جهت، در دهد میفساد در صدور مدارک تحصيلی را كاهش 

 ش و پرورش اختصاص داده شده است.شفافيت نظام آموز

 یعال آموزش تیشفاف ب( 

در سطح جهان موجب شده است كه  یليتکم التيتحص ۀدر دور ليتحصمتقاضی  انیتعداد دانشجو شیافزا

فساد  ةنيدر زم یدیمخاطرات جدبا  ،یليتکم التيتحص ۀفعال در حوز و مراكز آموزشی ها دانشگاهاقدامات 

صرفاً تجاری و بدون رعایت استانداردهای الزم، جذب  های انگيزهو مراكز با  ها اهدانشگمواجه شود. ایجاد 

و  فيتألو مراكز آموزش عالی،  ها دانشگاهمتقاضيان )اعم از اعضای هيأت علمی و دانشجو( فاقد صالحيت در 

                                                
246. See : Transparency International (2523 , Global Corruption Report: Education, 
 http://www.globalcorruptionreport.org/. 
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ای استفاده از دادن و گرفتن بررشوه  ،ارتقای رتبه اعضای هيأت علمیدر  یباز یپارت ی،گریبه نام دترجمه 

از جمله مصادیق مهم فساد و انحراف در نظام  ،ها و قبولی در آزمون دانشگاه و كسب نمره یامکانات سکونت

 آموزش تکميلی كشورها است.

اغلب در معرض  مؤثر صورت نگيردو كنترل اگر بر این مؤسسات و كاركنان آنها نظارت  به همين جهت، 

را خدشه دار كرده و اعتبار  یموضوع كل نظام آموزش عال نیموارد ا یدر بعضآلوده شدن به فساد قرار دارند و 

 . برد یسوال م رینه، ز ایباشند  یكه خاط نیصرف نظر از ا  زيآن را ن النيالتحص و فارغ قاتيتحق

 یببازتا تواند ینسبت به فساد موجود در مدارس دارد، اما م زين یاگرچه اَشکال متفاوت ،یدر آموزش عال فساد

د. اگر فساد در نظام آموزش و پرورش مهار نشود در نظام آموزش افت یباشد كه در مدارس اتفاق م یاز فساد

. در این ميان، شفافيت در كنار برخی دیگر از تدابير، نقش كليدی در پيشگيری گذارد میعالی نيز تأثير خود را 

  از فساد در نظام آموزش عالی دارد.

 یطیمح ستیز تیشفاف:  سوم گفتار

 از یاريبس ستیز طيمح از حفاظت نهيزم در یالمللنيب سند نينخست عنوان به( 1971) استکهلم هياعالم از پس

 نیا جهينت كه دادند قرار توجه مورد را یستیز طيمح اطالعات به آزاد یدسترس، گرید یستیز طيمح حقوق اسناد

 زين ستیز طيمح حفاظت امر در شرويپ یكشورها زا یبرخ جیتدر به كه است بوده نیا یهنجارساز در تکرار

  آزاد  جریان ازتا  خواهدیم هادولت از استکهلم هياعالم 11 اصل. رفتندیپذ خود یمل حقوق بدنه در را حق نیا

 در ویر هياعالم 11 اصل. كنند  حمایت یستیز طيمح مسائل نهيزم در  تجارب  انتقال و  علمی مدآروز  اطالعات

  كلية مشاركت به را  زیست  محيط  به  مربوط  مسائل نهيبه  فصل و  حل( 1991) توسعه و ستیز طيمح مورد

  به  مربوط  اطالعات  ، هر فرد باید به ملی  خصوص در سطح نی. در اكندیم وابسته  مناسب  سطوح در  شهروندان

در  انباریز  های مواد و فعاليت  به  مربوط  اتاطالع  به  باشد از جمله می  عمومی  در اختيار مقامات  كه  زیست  محيط

 تا دارند فهيوظ ها دولتباشد.   را داشته  گيری در فرآیند تصميم  شركت  و امکان  داشته  دسترسی  خویش  جوامع

 و بکوشند  زمينه  این در  عمومی  آگاهی ارتقاء و  ترویج در ، زیست  محيط  به  مربوط  اطالعات یعموم انتشار  طریق

از  زين 117(1991) 11دستور كار  1. بخش كنند نيتضم   قضایی و  اداری اتيتصم و  مذاكرات  به مؤثر  دسترسی

 یبرا داریتوسعه پا یها-شاخصه از یکی عنوان به را یستیز طيمح اطالعات به یدسترس تا خواهدیم هادولت

 بانک کی جادیا و اطالعات نیا مندظامن یگردآور در را یمحل و یمركز یعموم ینهادها و كرده ليتسه عموم

 یمياقل راتييتغ مورد در یساختار ونيكنوانس 1 ماده 1 بند .دهند یاری یستیز طيمح مسائل یبرا قيدق یاطالعات

انجام بهتر تعهدات خود دسترسی عمومی به اطالعات در مورد  یتا در راستا خواهدیم هادولت از( 1991)

 .كنند ليتسه خودآن را طبق قوانين و مقررات ملی تغييرات آب و هوا و اثرات 

                                                
247. Agenda 11, United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 

to 24 June 2992. 
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تا در صورت وجود ناامنی و احتمال  هستندمکلف  ها دولت، توسعه یافته حقوق داخلی كشورهایاز منظر

جوی مضر برای سالمت افراد، احتمال  های وضعيتبزهدیدگی اشخاص، وجود تغييرات آب و هوایی یا 

تيجه مصرف مواد غذایی یا داروی خاص و هر نوع تهدید عمومی دیگر مسوميت یا ابتال به عوارض جسمی در ن

ارزیابی درست از موقعيت خود و  كند میبه اشخاص در معرض تهدید كمک  ،را كه هشدار در مورد آن تهدید

تهدید به عمل آورند از مجاری متعارف یا خاصی كه برای همگان یا اشخاص در معرض خطر امکان دسترسی به 

 دارد به نحو كافی هشدار دهد. آنها وجود

 تا كندیآلمان را ملزم م یعموم یهمه نهادها 111(1111)آلمان  یستیز طيمح یرساناطالع قانونبرای مثال، 

 همه قانون نیا كه است نیا توجه قابل نکته. دهند قرار یمتقاض اشخاص ارياخت در را یستیز طيمح اطالعات

 دانسته اطالعات نیا ارائه مسئول را ستیز طيمح حفاظت یمتصد ایه زمانسا صرفا نه و را یعموم ینهادها

 از خارج است ممکن كه هستند مختلف یهاحوزه از یعيوس فيط شامل یستیز طيمح اطالعات كه چرا. است

 دانستن به حق و یاضطرار یزیرقانون برنامه،  کایآمردر  باشد ستیز طيمح حفاظت سازمان یتيصالح طهيح

 یدر برابر خطرها یبه منظور آمادگ 1911در بوپال هند در سال  ییايمياز فاجعه نشت مواد ش ثيرتأبا  119(1911)

 آژانس انيم یهماهنگ جادیاو انسان،  ستیز طيبر مح ییايميحمل و كار با مواد ش ره،ياز ساخت، ذخ یناش

 و ستیز طيمح در یسم مواد انتشار كنترل در یخصوص بخش و یالتیا فدرال، ینهادها ست،یز طيمح حفاظت

 نهيدر زم ییسازوكارهاقانون  نی. اه استشد بیتصو مواد نیا كاربرد خصوص در مردم یآگاه شیافزا زين

توانند از اطالعات ین عموم مردم مآكند كه به موجب یم مشخص را انباریز و یسم ییايميش مواد گزارش

 طبقكنند آگاه شوند. یم منتشر ستیز طيدر محبرند و یم كار به یصنعت یواحدها كه ییايميراجع به مواد ش

 مواد یبرخ انتشار محل و نحوه و زانيم به مربوط اطالعات ساالنه انتشار به موظف هاشركت قانون نیا 111 ماده

 را اطالعات نیا ستیز طيمح حفاظت آژانس. اندشده خاک و هوا آب، در خود یهاتيفعال از یناش یسم

 سازكار نیا. است دسترس قابل عموم یبرا كه كندیثبت م 111ندهیآال مواد انتشار تفهرس در و كرده یگردآور

 یواحدها 111(1991 پاک یهوا قانونهمچنين، به موجب . افتیتوسعه  111یآلودگ از یريشگيپ قانون در بعدا

 خود واحد در سکیر تیریمد برنامه دیبا كنندیشده كار م نيياز مواد خطرناک تع یكه با حجم مشخص یصنعت

 یسم مواد كنترل قانون .رديگ قرار عموم دسترس در دیبا هابرنامه نیا به مربوط اطالعات و كرده هيته

 كشور در كه ییايميش ماده هر اطالعات تا كندیرا مکلف م ستیز طيآژانس حفاظت محنيز  111(1971)آمریکا

                                                
240. Environmental Information Act 
249.  Emergency Planning and Community Right-to-Know Act, (EPCRA), (20 U.S.C. 111). 
255. Toxics Release Inventory 

252. Pollution Prevention Act of 2995. 
252 .§222(r) of the Clean Air Act (CAA) Amendments of 2995 
253. Toxic Substances Control Act 

www.irpublicpolicy.ir



91 

 

 مواد اههيس در را محرمانه ريغ ییمايش مواد فهرست ماه شش هر آژانس. دهد انتشار و كرده ثبت را شود می ديتول

 .كندیم منتشر عموم یبرا ییايميش

از منابع طبيعی به تفکيک منابع و مناطق و تهيه و  برداری بهرهعالوه بر موارد باال، مشخص شدن ظرفيت نهایی 

امه قعاليت عمرانی، استقرار و ادهای  طرحانتشار عمومی گزارش مطالعه ارزیابی تأثيرات زیست محيطی كليه 

توليد كننده گازهای سمی و مواد شيميایی، دقع  های خانهراجع به صنایع استخراجی و كارهای  طرحصنایع بویژه 

 پسماندهای صنعتی یکی از الزامات شفافيت زیست محيطی در كشورهای توسعه یافته است. 

قانون از  توان میارد. تنها قانون یا مصوبه مشخصی درباره شفافيت زیست محيطی وجود نددر حقوق ایران 

برای نخستين بار اعالم كرده است كه استثناهای نام برد كه  1111انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 

« محيطی و تهدید سالمت عمومی اطالعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست» دسترسی به اطالعات در مورد

این اطالعات و عدم افشای آنها با  بندی طبقهم این حکم آن است كه مفهو .(17ماده  1)تبصره  گردد نمی اعمال

 و هشدار كافی در این خصوص بدهند.  رسانی اطالعهيچ توجيهی قابل قبول نيست و مؤسسات عمومی باید 

 ورزش حوزه در تیشفاف:  چهارم گفتار

كليه سازوكارهای ورزش از  ورزش، از اموری است كه بر پایه صلح، دوستی و همکاری قرار دارد. بنابراین

های ورزشی باید به سمت تقویت این روحيه دوستی و همکاری حركت كنند. از سوی مدیریت ورزش تا رقابت

های مهم و جذاب در ایجاد مشاغل مختلف، جذب سرمایه،  امروزه ورزش به عنوان یکی از فعاليتدیگر 

روی انسانی به خود، یکی از معيارهای ای از ني مشاركت مردمی و درآمدزایی و تخصيص بخش عمده

بخشی از بودجه عمومی را به خود اختصاص  ،كشورها همهورزش در . شود مییافتگی كشورها محسوب  توسعه

  111 .كند میاست كه سودجویان را وسوسه به صنعتی بسيار سودآور مبدل گشته  اغلب كشورهاداده و در 

 اغلب آن از یناش های ماليات و شود می تماشا و انجام نفر دهااريليم توسط ،یهمگان یسرگرم عنوان به ورزش

 یالملل نيب های زمانسا چه ،یورزش های زمانسا اكنون،. كند یم نيتأم را بزرگ یورزش مسابقات یزبانيم ةبودج

 ای «یرانتفاعيغ»ماهيت خود را  ها، حوزه از یاريبس در ،یداخل های باشگاه ای یا منطقه های كنفدراسيون چه و

 ای و یرونيب موثر دخالت ای نظارت بدون كه دهد یم اجازه مذكور های زمانسا به امر نیا. دانند می «یردولتيغ»

 اند داشته مقرر نيچن یورزش های باشگاه شتريب نيقوان رو، نیا از. كنند عمل یرونيب یمرجع به یدگاهید یوابستگ

 آن از را یریرپذيتأث نیشتريب كه شود انجام یراداف همان توسط یسازمان درون اصالحات بیتصو و طرح كه

 وارد برابر در را مقاومت نیشتريب ،یمال لحاظ از رشفافيغ یورزشها كه داستيپ كامالً ن،یبنابرا. دارند ها زمانسا

 .داد خواهند نشاناز خود  ،رييتغهر گونه اصالح و  و خود به اتهام كردن

                                                
254 . See : Transparency International (2526) , Global Corruption Report: Sport,  

http://www.globalcorruptionreport.org/. 
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 یورزش اغلب به سرپرست .شوند میاداره  یمیقد اريبس یها وشرورزشی به  های زمانسادر برخی كشورها، 

عمل  یسلسه مراتب سازمان یخط یالگوها قیاندک دارند و از طر یتیریمد ةكه تجرب نيشيورزشکاران پ

گذشته مناسب بوده باشند، اما امروزه  های زمان یالگوها برا نی. اگرچه ممکن است اشود میاداره  كنند، یم

خود را با رشد  یورزش یمل های زمانساو  یا منطقه های كنفدراسيون ،یورزش یالملل نيب های انزمسااز  یاريبس

 ، از جملهاز منافع خاص خود تیبه منظور حما یو حت اند کردهورزش هماهنگ ن ۀحوز ميعظ یاقتصاد

در حاليکه، همزمان . كنند یاجتناب م یكار نياز چن ،عمالً نامحدود یِتصد یها و دوره ها پاداشباال،  های حقوق

 های تيمسازمانی شامل نظرات ورزشکاران و هواداران  برون های دیدگاهسازمانی باید از  با اصالحات درون

نياز دارد از كسانی كه در « خانوادۀ ورزش»، حاميان مالی و جامعة مدنی نيز استقبال كرد. ها دولتورزشی، 

ضد فساد، مدیریت شایسته، حقوق بشر، حقوق كار و توسعه  های فعاليتفضای بيرون از ورزش، دانشی در زمينة 

 پيمانان خود، به نفع ورزش استفاده كند. دارند، به عنوان هم

و اجرای رویدادهای ورزشی منجر به بروز فسادهای گسترده  ریزی برنامهعدم شفافيت در فرایندهای امروزه، 

 جدی تهدیداست كه ی ورزشی ها رقابتدر نتيجة  ستکاریدر این حوزه شده است. یکی از مصادیق فساد، د

كه ممکن است در قالب جرائم در برابر این تهدید . هر ورزشی شود میدرستکاری در ورزش شناخته 

یافته یا به دالیل ورزشی از قبيل باالتر یا پایينتر بردن رتبة تيمی در جدول انجام شود، در معرض خطر قرار  سازمان

 دارد. 

 بين مجاری گوناگونی برای فساد وجود دارد كه شامل فرآیند انتخابنيز قات بزرگ ورزشی مساب مورددر 

المللی و استفاده  آوری آراء برای انتخاب ميزبان، تالش برای جلب نظر نمایندگان بين پيشنهادهای ميزبانی و جمع

تواند در فرآیند اعطای  می. همچنين، فساد شود میگزاف برای پيشنهادهای جهانی  های قيمتاز مشاورانی با 

و ميزبانی مسابقات و مخاطرات  ریزی برنامهميزبانی و احتمال رشوه در ارتباط با آن وجود داشته باشد. نهایتاً، 

 نهادهای ملی یا محلیناشی از ساخت و سازها و تدارک ابزار و وسایل در مقياس باال، فشار زیادی را بر 

كرده و ممکن است آنها به سمت ها و تداركات وارد  به موقع زیرساخت گردانندۀ مسابقات جهت فراهم نمودن

 فساد سوق دهد.

در كشور ما نيز به دليل خالء جدی قوانين و مقررات تنظيم گر در حوزه ورزش، مدتی است مرتباً از وجود 

 بينی پيش. ودش میاین فساد، سخن گفته  های جنبهفساد سازمان یافته در ورزش و افشاگری در خصوص برخی از 

د یکی از تدابير مؤثر برای توان میاین حوزه مهم اجتماعی،  های جنبهقواعدی برای شفاف كردن برخی از 

ورزشی به فساد در ورزش و  المللی بينپيشگيری از فساد در این حوزه باشد. گفتنی است حساس شدن نهادهای 

برای رعایت قواعد  المللی بيند فشار توان میزه ورزش، برای شفاف كردن ابعاد مختلف حو المللی بيناتخاذ تدابير 

 مذكور در كشور را تا حد زیادی تضمين كند.
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 یادار تیشفاف:  پنجم فصل

اقدامات و تصميمات اداری تابع اصول،  ،یافتگیدر بسياری از كشورهای جهان، با درجات متفاوت توسعه 

رویه های قضایی و ا وضع قوانين و مقررا خاص یا به مدد بكه در طول ساليان متمادی  استتشریفات و موازینی 

نظام اداری مطلوب یا اداره ایجاد اداری از یک سو و اداره و كارگزاران با هدف حمایت از حقوق مردم در برابر 

 اند. شناسایی و تدوین شدهخوب از سوی دیگر، 

مختلف با  های حوزه در و كند فراهم را آنان رفاه و مردم به دولت یرسان خدمات بستر كشور یادار نظام

نباید موجب شهروندان  یگوناگون زندگ با شئون ینظام ادار زندگی شهروندان ارتباط دارد. ارتباط گسترده

همچنين،  توأم شود.شهروندان ی اديبنی ها آزادیو حقوق  ی، با نقض و نفیادار های رویهتصميمات و شود كه 

ای تسریع و تهسيل ارائه خدمات عمومی صورت گيرد نه اینکه به عاملی برای تقسيم وظایف و اختيارات باید بر

 ایجاد نظام اداری پرپيچ و خم و دیوانساالری منجر شود. 

 یادار نظام جادیا یبرا را خود امکانات همه است مکلف دولتبه اینکه  یاساس قانون سوم اصلتصریح 

نظام  یكل یها سياستاهداف اشاره دارد. همچنين،  به این رديگ كار به رضروريغ التيتشک حذف و حيصح

 تیبه رعا ها سياست نیگوناگون ا یهاگفتاردر  كه اشاره كرد 1119در  یتوسط مقام رهبر یابالغ یادار

ارباب رجوع و اجتناب از  میاداره و تکر یریپذ تيبرتر، مسئول یخدمت رسان ،یعدالت محور لياز قب یاصول

  111اشاره شده است. ها فعاليت هيدر كل یو فرد ای سليقهبرخورد 

 زمره در)كه  دارند وجود یادار حقوق و اداره موضوع با یمتعدد نيقوان اگرچه ران،یا یحقوق نظام در

 کنيل( كرد اشاره یادار تخلفات به یدگيرس قانون و یكشور خدمات تیریمد قانون به توان می آنها نیمهمتر

 و تيمسئول و یادار دستگاه در شهروندان حقوق نيتضمنظام اداری و احکام قانونی خاصی در مورد شفافيت 

 وجود ندارد.  آنها مقابل در اداره ییپاسخگو

                                                
 از مهمترین بندهای مرتبط می توان به موارد زیر اشاره كرد: . 111
 .شهای اداری به منظور تسریع و تسهيل در ارائه خدمات كشوریتوجه به اثربخشی و كارآیی در فرآیندها و رو -11

 .عدالت محوری، شفافيت و روزآمدی در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداری  -11

 .رسانی برتر، نوین و كيفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم خدمات – 17

اری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد ذیری ادپ قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئوليت - 11

 .ها سليقه ای و فردی در كليه فعاليت

 .تنظيم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنيت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نيز رفاه نسبی آحاد جامعه - 11

های وارده بر اشخاص حقيقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصير در تصميمات و اقدامات خالف  تحفظ حقوق مردم و جبران خسار   -11

 .قانون و مقررات در نظام اداری

ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقی در آن از طریق اصالح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گيری از امکانات فرهنگی   -11 

 .ر پيشگيری و برخورد با تخلفاتو بکارگيری نظام موث
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مصوب  یخدمات كشور تیریناچيزی از قانون مد یهای بخشبه جز در  یادار یهایدگيرس كردن مند آیين

استنباط  نيچن یخدمات كشور تیرین مددر سایر قوانين مورد توجه واقع نشده است. اگرچه از عنوان قانو 1111

دهد  یاصول حاكم بر آن را در خود جا هيبوده و كل  یضوابط ناظر بر ارائه خدمات دولت رندهيكه دربرگ شود می

 نیكارمندان دولت است. در ا یكه تمركز در آن بر امور استخدام دهد میقانون نشان  نیدر مفاد ا دقت کنيل

انتصاب و »، فصل هشتم با عنوان «استخدام»، فصل هفتم با موضوع «رود به خدمتو»قانون فصل ششم با موضوع 

شده  نیتدو ایحقوق و مزا تیو فصل دهم با محور« كارمندان یتوانمندساز»فصل نهم با موضوع  ،«یارتقا شغل

جه واقع مورد تو «یاجتماع نيتام»  زدهم،يو در فصل س« كارمندان فيحقوق و تکال» زياست. در فصل دوازهم ن

مربوط  یادار نیيآشفافيت به  لزوماًاز آن كه  شيبا موضوع كارمندان مرتبط است ب یبه نوع یشده كه همگ

با ارائه خدمات به شهروندان  ميرمستقيبه شکل غ ادشدهی یمحورها هيگرفت كه كل توان مین دهیباشد. البته ناد

 ،یآنها در نظام ادار شرفتيارتقا و پ یاكارمندان، مالكه نشی؛ چه نحوه انتخاب و گزشوند میمرتبط 

ارائه خدمات به شهروندان موثر  یآنها در برخورد با شهروندان مسلما در چگونگ فيآنها و تکال یتوانمندساز

شوند در تحقق  ییمسئول و متخصص كه در طول دوره خدمت توان افزا یاست انتخاب افراد یهیاست. بد

كمتر  یخدمات كشور تیریاز قانون مد ادشدهیمواد  ديتمركز و تاك کني، لدارد تیقابل عنا یاهداف اداره نقش

جبران شود.  ای گونهبه  دینقصان با نیحقوق شهروندان قرار گرفته و ا نيدر اداره و تضم یدگيرس یها نیيبر آ

بوده و  1119در سال  یمقام رهبر یاز سو «ینظام ادار یكل یاستهايس»است كه ابالغ  ینکته ضرور نیتوجه به ا

 نیقانون در ا نیو چه بسا مهمتر ) رانیمرتبط با اداره در ا نياز قوان یکیبه عنوان  یخدمات كشور تیریقانون مد

 ینظام اداردر اصالح و تحول  جادیكه اگفت  توان می از این رو،است.  دهيرس بیبه تصو 1111حوزه( در سال 

  حی یا جدید صورت گيرد.باید با تصویب قوانين اصال یكل یها سياست یبرمبنا

ی اداری، فرایندهای اداری و ها صالحيتیکی از تحوالت مورد نياز در نظام اداری آن است كه باید 

ی ها صالحيتمؤسسات عمومی باید صرفاً در حدود طبق اصل عدم صالحيت، يمات اداری شفاف شوند. متص

ود وظایف و اختيارات مؤسسات عمومی روشن الزمه رعایت این اصل آن است كه حد .قانونی خود اقدام كنند

باشد. مقامات و كاركنان آنها دقيقاً بدانند كه چه امری را باید انجام دهند و چه اموری را نباید انجام دهند یا 

ند تفویض كنند و چه اموری را باید رأساً انجام دهند. متأسفانه در حال حاضر، توان میبدانند كه چه اموری را 

ی اداری پاسخ داد و ها صالحيتی مطرح در خصوص ها پرسشبه  توان میپراكنده و  های رویهالل صرفاً از خ

 متن قانونی مشخصی كه امور مذكور را به  نحو شفاف تعيين تکليف كرده باشد وجود ندارد. 

نيز شفاف شود. برای  ها صالحيت، الزم است كه فرایند اعمال ها صالحيت سازی شفافعالوه به ضرورت 

اقتصادی زندگی  ،احترام به حقوق مردم و تأمين مشاركت آنها در امور عمومی و بویژه اموری كه به طور خاص

 یها گيری تصميممشاركت آنها در  دهد میعمومی آنها را تحت تأثير قرار یا اجتماعی یا سایر ابعاد زندگی 

حاضر، برخی مصوبات اداری، ابعادی از اداری الزم است. شفافيت اداری، پيش نياز این مشاركت است. در حال 

ولی به دليل شأن هنجاری پایين این مصوبات و نبود  اند كرده بينی پيشاداری را  گيری تصميمشفافيت فرایند 
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، با این ای سليقهمرجعی كه بتواند اعمال و رعایت آنها را از مؤسسات عمومی مطالبه كند در عمل، به طور 

 الزامی نسبت به رعایت آنها احساس نشده است.  رسد میمجموع، به نظر  مصوبات رفتار شده است و در

. برخالف مقامات شود میبه شفافيت تصميمات اداری مربوط  مهمترین خالء قانونی در مورد شفافيت اداری،

ز قضایی كه طبق قانون اساسی با آراء خود را به نحو مستند و مستدل صادر كنند تصميمات اداری، در بسياری ا

موارد فاقد استنادات قانونی و استدالل كافی است. كشورهای توسعه یافته نظير فرانسه، این خالء قانون اساسی را 

و توجيه تصميمات اداری را برای ارتقای شفافيت اداری و حاكميت قانون  اند كردهبا وضع قوانين عادی برطرف 

مشخصی در مورد لزوم و نحوه موجه بودن تصميمات . در نظام حقوقی ما هنوز حکم دانند میدر اداره ضروری 

 اداری وجود ندارد.

الیحه شفافيت تالش شده است با مطالعه تطبيقی در قوانين مشابه خارجی  نویس پيشبا توجه به نکات باال، در 

، فرایندها و ها صالحيتداخلی، قواعد حداقلی برای شفافيت در سه سطح شفافيت  های رویهو قوانين و 

 مات، پيشنهاد شود. تصمي

 111ییقضا تیشفاف:  ششم فصل

شفافيت قوه قضائيه در مقایسه با دو قوه اجرایی و تقنينی قدمت بيشتری دارد و در قوانين اساسی كشورهای 

قانون اساسی ایران نيز بر لزوم علنی بودن محاكمات تصریح شده است. بر  111مختلف جهان از جمله در اصل 

این بود كه جلسات دادرسی  ها دادگاهوجود داشت منظور از علنی بودن  1991تا دهه  اساس دیدگاه غالبی كه

درِ جلسات دادرسی به روی عموم باز باشد و مانعی در  ،باید جز در موارد استثنایی به صورت علنی برگزار شود

به عدم ایجاد مانع در علنی بودن را این دیدگان سنتی،  117برابر حضور فيزیکی افراد در این جلسات ایجاد نشود.

گسترده شدن دامنه پروژه شفافيت در . با ردكبرابر حضور مستقيم و فيزیکی افراد در جلسات دادرسی معنا می

ئی از نيز در داخل این پروژه قرار گرفت و اصل علنی بودن جز« شفافيت قضایی»كشورهای مختلف جهان، 

 شد. « شفافيت قضایی»

 با واسطه ازو حضوری غير اطالع یافتن با طرقبر شفافيت قضایی، از یک سو، از با تأكيد  در دیدگاه جدید، 

كه نوع شفافيت این  111و از سوی دیگر، از انتشار آراء و تصميمات محاكم. شودحمایت می ها دادگاهجلسات 

ا سازگارتر هكند با فلسفه و مبانی علنی بودن دادرسیروز به روز جایگاه بيشتری در كشورهای مختلف پيدا می

 است.

                                                
256.  Judicial Transparency 

257. See: Bowling (ed), Works of Jeremy Bentham (2043) Vol 4 at 326-327 

250. Daniel Stepniak, Audio-Visual Coverage of Courts, Cambridge University Press, 2550, p.399; 

Comité consultatif sur l’utilisation des nouvelles technologies par les juges, Modèle de politique sur 

l’accès aux archives judiciaries au Canada, 2555, p.2. 
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اعطا شده  یی، كم و بيش، اختيارات زیاد و بسيار مهمی به مقامات قضامختلفحقوقی های  نظام دردر واقع، 

از این اختيارات نيز جنبة تخييری  ای عمدهاساسی مردم مرتبط هستند و بخش  های آزادیاست كه با حقوق و 

 توان میمنوط شده است. برای مثال  ییشخيص مقام قضادارد. یعنی اتخاذ تصميم در خصوص یک امر، تنها به ت

از اختيار صدور یا عدم صدور قرار بازداشت، قرار تفتيش منزل یا قرار وثيقه یا قرار تأمين خواسته و دستور موقت 

توجيهات رو،  نیداده شده است. از ا ییبه مقام قضا ای گستردهنام برد كه در غالب این موارد، اختيار تشخيصی و 

. باشد شفاف قوه نیا اعمال كه كنند می جابیا زين هيقضائ قوه موردگفته شد درد تيكه در مورد شفاف یلیدالو 

 در حقيقت كشف به ،آورد می فراهم را قضایی اعمال بر عمومی نظارت زمينة قضایی، هایعرصه درشفافيت 

 در قضایی نظام عملکرد نحوۀ و هاازاتمج و جرایم دربارۀ رسانیاطالع و آموزش با و كندمی كمک هادادرسی

 . كندمی كمک منجر جرایم از پيشگيری به مجرمان، مجازات و جرایم تعقيب

 دستگاه فساد و مختلفی از فساد در این قوه ایجاد شود های گونهدر نبود شفافيت عمومی، ممکن است 

قانون  تيحافظ و مدافع حاكم دیخود با ییدستگاه قضا .اعتماد عمومی به حکومت دارد  بر مخربی آثار، قضایی

ها  دستگاه ریمقابله با فساد در سا یبرا یكه اقدام مؤثرد توان میفاسد باشد، ن ییباشد. چنانچه خود دستگاه قضا

. مصون ماندن مرتکبان فساد دانجاممی و سياسی كشور  یفساد در كل نظام ادار  وضع، به اشاعه نیاو  داشته باشد

سازمان یافته مبارزه با جرائم  یرا برا یالملل نيب ةجامع ییتوانا ،قانون تيحاكم فيات، تضعو مجاز بياز تعق

و از همه مهمتر شهروندان را از حق  كند میتضعيف را  یانسان ةو توسع یو اقتصاد یرشد تجار دهد؛ یم كاهش

 ییقضاهای  نظام .كند یحروم مدارند، م یمقامات رسم ای یمردم عاد گریكه با د یاختالفات ةطرفان یحل و فصل ب

دولت،  های بخش یفساد در تمام جادیا یها نهيست با فراهم كردن زمآسيب دیده ا  فسادكه اعتبار آنها به علت 

 نيوجود چن كنند؛ یكه زمام امور را در دست دارند، از مردم سلب م یهمان كسان یعنیاعتماد به دولتمردان را، 

 . شود میكشور با فساد مماشات  نیدر ا كه كند یت را به مردم منتقل مسرراس اميپ نیدر كشور ا یوضع

 ایمانع از ورود پيامد این ارتباط آن است . كنند یم تیرا تقو گریکدیبه طور متقابل  یاسيو س ییقضا فساد

 . شوند میو خدمات عمو استيدر س رفاسديشدن افراد درستکار و غ نیگزیجا

  یسازمان تیاول : شفاف گفتار

كه امر رسيدگی به دعاوی و اختالفات را  شود میبخشی از شفافيت قوه قضائيه به تشکيالت و مقاماتی مربوط 

. هر دادرسی فرایندی است كه از بدو تا ختم این فرایند ممکن است تشکيالت و مقامات كنند میراهبری 

الفات، انواع فرایندها و مراجع متعددی مشاركت داشته باشند. در نظام دادگستری برای انواع دعاوی و اخت

ی خاصی دارند و باید دقيقاً در چهارچوب همان ها صالحيترسيدگی وجود دارد. هر كدام از این مراجع، 

، عموم مردم غالباً از فهم آنها ها صالحيتاین فرایندها و صالحيت اقدام كنند. با توجه به فنی و تخصصی بودن 

 ستند به وكال و مشاوران حقوقی مراجعه كنند. ناتئان هستند و در نتيجه، ناچار ه

www.irpublicpolicy.ir



111 

 

گفت كه شفافيت سازمانی قوه قضائيه به این معنا است كه اسامی و  توان میقی يبا توجه به نتایج مطالعات تطب

مشخصات كليه مراجع قضایی، شبه قضایی و غيرقضایی رسيدگی به دعاوی و اختالف در كشور به تفکيک 

وكالی دادگستری موجود در  های كانوناطالعات دسترسی غيرحضوری به آنها،  استانها و شهرستانها و طرق

اصالح و تربيت كودكان و نوجوانان، اطالعات كليه  های كانونو  ها زندان، ها بازداشتگاهكشور، اطالعات كليه 

وضوع و های انتظامی، مشخصات مقامات قضایی شاغل در كليه مراجع قضایی، نوبت و م و پاسگاه ها كالنتری

ذكر شماره شعب و اسم قضات ساعت جلسات رسيدگی به پرونده های ثبت شده در آن مراجع را با 

 برای عموم مردم به آسانی قابل دسترس باشد. كننده، رسيدگی

 ییقضا ماتیتصم تیشفاف:  دوم گفتار

 بودن علنی اصل زملوا از و قضایی شفافيت اصلی عناصر از یکی مختلف، كشورهای در ییقضا تصميمات انتشار

در واقع، در . شود می منجر قضایی پذیری مسؤليت و پاسخگویی افزایش به كه شود می محسوب هادادرسی

 نظر و نقد معرض در را قضایی نظام محصوالت مهمترین از یکی قضایی تصميمات انتشاردسترس بودن و 

 .دكن می كمک قضات عملکرد بر عمومی نظارت به و دهد می قرار عمومی

. علنی و عمومی شدن تصميمات قضایی برد میانتشار تصميمات قضایی، كارایی قوۀ قضایی را باال  همچنين،

كه دادرسان و سایر عوامل قضا اعم از طرفين دعوا، وكال، شهود و كارشناسان با مشاهدۀ ناظر عينی  شود میسبب 

ين و با دقت و احتياط انجام دهند و این امر، و بيرونی بر اعمال و گفتار خود، وظایف خویش را با رعایت قوان

 .  دهد میاعتماد عمومی به قوه قضائيه را نيز افزایش 

 حقوقی دانش سطح اینکه بر عالوه و دارد مهمی آموزشی كاركرد قضایی، تصميمات انتشار این، بر عالوه

 و حقوقدانان نظرات و نقدها انعکاس اب برد می باال را ها مجازات و جرایم و قوانين دربارۀ آنها اطالعات و مردم

 .كند می كمک اشتباه نتایج یا فرایندها اصالح در را قضایی نظام به تصميمات، آن به نسبت دیگر محققان

توجه به فواید زیادی كه بر انتشار و علنی شدن تصميمات قضایی مترتب است  و نيز متعاقب الزام قانونی كه  با

زادی اطالعات یا قوانين خاص ایجاد شده است انتشار اطالعات قضایی آویب قانون در بسياری از كشورها با تص

ازجمله تصميمات قضایی از طریق اینترنت به یک امر رایج در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان 

 تبدیل شده است. 

توالی فاسد متعددی هم  دسترسی عمومی و بدون كنترل افراد به تصميمات قضایی ممکن است این، با وجود 

به دنبال داشته باشد. برای مثال، با رعایت اصل برائت و سایر موازین دادرسی منصفانه در تعارض قرار گيرد، به 

منجر  شود، امنيت شخصی  ها دادرسینقض حریم خصوصی اصحاب دعوا و سایر شركت كنندگان در جلسات 

نه و منافع تجاری اشخاص لطمه وارد كند، نظم جلسات افراد را در معرض خطر قرار دهد، به حقوق مالکا

را مختل كند یا با اخالق حسنه مغایرت داشته باشد. از این رو، الزم است حدود دسترسی  به تصميمات  ها دادگاه
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مشخص شود و  بين منافع ناشی از انتشار این تصميمات و منافع مرتبط با منع یا محدود كردن انتشار آنها،  قضایی

 ادل و سازش معقول ایجاد شود. تع

در نظام حقوقی ایران نيز وجود الزام قانونی به موجب قوانين متعدد، ایجاد سازكار مناسب برای انتشار 

تصميمات قضایی و دسترسی عمومی به اطالعات قضایی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است. تصریح  

به ارتقای اعتماد عمومی و شفافيت در قوه   لی نظام در امور قضائیی كها سياست 11و  11،  1،  1،  1بندهای 

از شق ج( كه مقرر كرده  1قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ) بند  111الزام  ماده  قضائيه،

ص، قوه قضائيه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتيبی اتخاذ نماید كه ضمن حفظ حریم خصوصی اشخا»بود : 

آراء صادره از سوی محاكم به صورت بر خط )آنالین(، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار 

از جمله مصوباتی هستند كه بر شفافيت و انتشار و دسترس پذیر بودن اطالعات و تصميمات قضایی تأكيد « گيرد

همه قوای كشور را ملزم كرده است تا نيز  1111مصوب « قانون  انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات دارند. 

اطالعات خود را در برخی موارد به صورت ابتکاری و بدون وجود هر گونه درخواستی و در برخی موارد نيز 

 حسب درخواست )نه طرفين دعوا یا وكالی آنها(  در دسترس عموم قرار دهند. 

 جنایی آمار تیشفاف:  سوم گفتار

 و یفرد عوامل مجرمانه، اعمال)تبهکاران،  ینيع قیحقا ليتحل و هیتجز و یورآ جمع از است عبارت ییجنا آمار

جنایی از جمله شامل این اطالعات آمار  یی.جنا آمار. استدالل و منطق اساس بر آن ريتفس و( رهيغ و یاجتماع

مالی یا  : ميزان ارتکاب هر یک از جرایم، شدت جرایم، ميزان تکرار آنها، انگيزه ارتکاب جرایم، شود می

غيرمالی بودن جرایم، سن مرتکبان، جنسيت مرتکبان، وضعيت و جایگاه اجتماعی مرتکبان، زمان و مکان 

ی ها پرسشارتکاب جرایم، تراكم جرم، رقم سياه و خاكستری جرایم، جمعيت كيفری كشور و بسياری دیگر از 

  سترسی عمومی به آنها قابل پاسخ است.مرتبط با حوزه جنایی كشور تنها در پرتو وجود آمار دقيق كيفری و د

د به تأیيد یا اصالح توان میوجود این آمار، شفافيت آنها بویژه فراهم بودن امکان دسترسی عمومی به آنها 

ی جنایی جدیدی را موجب شود. بدون وجود این آمار ها سياستی جنایی حاكم منجر شود یا طراحی ها سياست

يه و تحليل های رقيب بر اساس این آمار و اطالعات، امکان طراحی و اعمال و بدون تحليل های كارشناسی اول

و ی كارآمداز  توان میسياست جنایی منطقی و هوشمندانه وجود ندارد. تنها به كمک آمار جنایی است كه 

 .بازدارندگی جرایم و مجازاتها، عوامل مخففه یا مشدده آنها و سایر عوامل مرتبط با نظام كيفری آگاه شد

. دارند ناقص و محدود هرچند یگزارش خود به مربوط ییجنا آمار از كشورها  یتمام باًیتقر حاضر حال در

 یكشورها یجنائ آمار یگردآور به اقدام زين یالملل نيب و یا منطقه های زمانسا و نهادها یبرخ آن بر عالوه

 .اند كرده كشورها یتمام ای منطقه کی مختلف

 گرید كشور به نسبت یكشور از است ممکن كه دارد دهيچيپ نسبتاً یندیفرا یرسم ییجنا آمار آوری جمع

 جرائم آمار خصوص در كشورها از یاريبس در یدادگستر وزارت ای سيپل انهيسال های گزارش. باشد متفاوت
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 یدسترس ییجنا نقشه هيته با كشورها از یبرخ. دارند یدسترس تيقابل عموم یبرا و شده منتشر نیآنال صورت به

 Federal Investigation of) فدرال قاتيتحق رۀادابرای مثال، . اند كرده تر راحت هارا داده نیا از استفاده و

Bureau The  کایآمر كشور مناطق شتريب كه سيپل ستگاهیا هزار 17 از شيباز   را شده ثبت میجرا( ماهانه آمار 

 آمار تینها در و كرده ميتنظ را یافتیدر ارآم FBI. كند یم افتیدر دهد، یم قرار پوشش تحت را

به عنوان  UCR( Uniform Crime Reporting) میجرا گزارش قالب در ساالنه را شده گزارشِ جرائم

 بازداشت مظنونانِ نژادِ و جنس سن، مورد در  زين یاطالعات گزارش، نیا در .سازدیم منتشر یرسم یآمار جنائ

 حجم از یا مجموعه یحاو گزارش نیا.  گذرد یم دهه هشت از شيب  ساالنه نتشارا نیا از. گردد یم ثبت زين شده

 و روند ص،يترخ ،یريدستگ شامل نيهمچن گزارش نیا ن،یا بر عالوه. است اموال و اشخاص هيعل میجرا زانيم و

 و جرم آمار  مورد در پژوهش و قيتحق یبرا UCR نیآنال داده ابزار. است قانون یاجرا كاركنان یها داده

 قیاز طر کایكشور امر یسامانه اطالعات نی. اطالعات منتشر شده در ااست گرفته قرار همگان دسترس در تیجنا

: است 1117سامانه مربوط به سال  نیگزارش منتشر شده در ا نیآخر نيچن است. هم یقابل دسترس ریز تیسا

https://ucr.fbi.gov/ 

جرم و محل   نوع اساس بر میجرا ،Statistics Canadaبا عنوان  كانادا آمار ادارهدر كانادا نيز در سامانه 

و اطالعات مرتبط با جرم  میدر خصوص آمار جرا نيچن اند. هم شده کيمختلف تفک یها ها در استان وقوع آن

آمار  نیگذاشته است. آخر شیبه نما زيرا ن ییها ليشده؛ تحل آوری جمع یها گذاشتن داده اريعالوه در اخت

 صورت گرفته است.  1111در سال  زيمنتشر شده ن  ییجنا

متأسفانه در كشور ما، آمار جنایی دقيق و قابل دسترسی وجود ندارد. تنها برخی مصوبات وجود دارند كه 

به  1/11/1111ه در تاریخ نامه سجـل قضائی ك آئين 11. مادهاند دادهاجازه دسترسی به سوابق محکومان كيفری را 

 : گوید میدر این خصوص   قوه قضائيه رسيده است ئيستصویب ر

آوری و ذخيره شده در اداره كل عفو و بخشودگی و سجل قضایی و  برداری از اطالعات جمع به منظور بهره»

ز تصویب رئيس دفاتر وابسته به آن در شهرستانها، این اداره كل مکلف است ضمن رعایت اسرار محکومان پس ا

ی وابسته به قوه ها زمانساشناسی و  های حقوق جزا و جرم های حقوق و مؤسسه قوه قضائيه و همکاری دانشکده

های ارسالی از واحدهای اجرای  نامه ها و پرسش قضائيه و سایر نهادهای مربوط با بررسی و مطالعه مستخرجه

از حيث نوع جرم، علل ارتکاب جرم، سن و جنسيت گفتاری جرائم ارتکابی  احکام دادسراها نسبت به طبقه

مجرمان، وضعيت خانوادگی و اقتصادی و تحصيلی آنان و نظایر آن، اقدام نموده و اطالعات حاصل شده را به 

منظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه و مبارزه با علل یا عوامل ارتکاب جرم و تهيه و تدوین قوانين متناسب در اختيار قوه 

 .«های مربوط بگذارد نهادهای دولتی و مؤسسهقضائيه و 

اداره كل عفو و بخشودگی و سجل  از حق دسترسی همگانی به اطالعات موجود در نامه آئينهر چند در این 

دسترسی  اند كردهسخنی به ميان نيامده است اما در كشورهایی كه حق دسترسی به اطالعات را شناسایی  قضایی
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هميت خاص برخوردار است و از این رو، با توجه به تصویب قانون انتشار و دسترسی عمومی به این اطالعات از ا

 صورت گيرد.  نامه آئينآزاد به اطالعات، الزم است اصالحاتی در این 

 ینیتقن تیشفاف:  هفتم فصل

. و مقرراتیعنی قوانين  منظور از شفافيت تقنينی عبارت از شفافيت مراجع تقنين، فرایند تقنين و محصوالت تقنين

چگونه فرایند طرح و تصویب قوانين  است،چه مراجعی قانونگذاری در صالحيت كه  ها پرسشپاسخ به این 

نسبت  گونه است وچ قوانينوضعيت اعتبار  هستند، هر قانونچه اشخاص، موضوعات و اموری مشمول است، 

  .دگيرن میقوانين مؤخر با قوانين مقدم چيست در ذیل شفافيت تقنينی قرار 

است كه مردم و  ای گونهو پيچيدگی قوانين است. یعنی وضعيت قوانين به نقطه مقابل شفافيت تقنينی، ابهام 

مجریان قوانين، در دسترسی به قوانين، فهم قوانين و اعمال و اجرای آنها دچار تردید، اختالف و سرگردانی 

و در عين حال، اختيار  سازد میقاقات خود نامطمئن نسبت به استح را جامعه افرادقوانين  پيچيدگیو  ابهامهستند. 

و مقررات بيشتر باشد، به همان  نيچه ابهام و پيچيدگی قوان هردهد.  گيران رسمی میحد و حصری به تصميم بی

و  ابهامبه همين دليل، . شود و مقررات دشوار می نيدر پرتو آن قوان  ریزی اشخاص برای فعاليت اندازه برنامه

، امنيت حقوقی و به تبع آن، امنيت اقتصادی، سرمایه گذاری و حقوق مالکانه را تضعيف كرده و وانينق پيچيدگی

  .شود میمحسوب  دولت ای توسعه هایبرنامه برابر دربزرگ  یمانع

برای اجتناب از چنين نتایجی، كشورهایی همانند فرانسه و آمریکا، تشکيالت و سازوكارهای خاصی برای 

. ارزیابی و پایش تأثيرات قوانين و مقررات، تنقيح و ساده اند كردهقوانين و مقررات خود ایجاد تأمين شفافيت 

از جمله  ،سازی قوانين و مقررات، تدوین مجموعه های موضوعی و انتشار گسترده و هدفمند قوانين و مقررات

 .شوند میكه در ادامه توضيح داده  این تدابير هستند

 یقانونگذار راتیثتأ یابیارز:  اول گفتار

 و یبررس یبرا آنها سازی آماده مهم مراحل از یکی قوانين راتيتأث یابیارز و دارد یمتعدد مراحل یقانونگذار

 كارشناسی مندنظام هایبررسی از ایمجموعه قوانين و مقررات،. ارزیابی تأثيرات است بیتصو یبرا آن ارسال

 و استقانونگذاری  های طرحلوایح و  نویسپيش تهيه در یمنف و مثبت راتيتأث شناخت برای ایرشتهميان و

 نهایی تصویب از پيش را مقررات این احتمالی پيامدهای همچنين و معایب و مزایا ،آن مبنای بر گذارانمقررات

 بر گذاریقانون هایاین روش ارزیابی به عنوان ابزاری برای شناسایی هزینه 119.دهندمی قرار بررسی مورد

. ارزیابی تأثيرات شودمی برده كار به زیستی محيط و اجتماعی تجاری، مختلف هایبخش های يتفعال
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( و همچنين تأثيرات بالقوه هياول یابیگذاری روشی برای ارزیابی تأثيرات بالفعل مقررات جاری )ارز مقررات

 ( است.هیثانو یابیلوایح قانونی جدید )ارز

 در هم با مرتبط و منسجم صورت به را یمختلف مسائل جامع، یابیارز دنیفرا کی عنوان به یابیارز روش نیا

 یبررس آن، بیتصو لیدال و مقرره کی هيته از هیثانو و هياول اهداف نييتع: كندیم مطرح قانونگذاری  انیجر

ختلف آثار م یطرح، بررس نیمتأثر از اهای  گروه یبررس دارند، وجود اقدام نیا یبرا كه ینیگزیجا یهانهیگز

 . گریاقدام د ایو  نيتقن یممکن برا نهیگز نیآن بر جامعه و انتخاب بهتر

 نیا از استفاده افته،ی توسعه یكشورها ژهیبو جهان مختلف یكشورها روش، نیا اريبس یایمزا به توجه با

 و یچک، كره جنوب ی)جمهور خاص قانون بیتصو به كشورها یبرخ مثال، یبرا. اند كرده یالزام را روش

 ا،يتالیا ا،ي)استرال ریوز نخست دستور به یبرخ(، کایآمر متحده االتی)ا جمهور سيرئ دستور به یبرخ(، کیمکز

 ژاپن، رلند،یا فنالند، دانمارک، كانادا،)انگلستان،  رانیوز أتيه بیتصو به زين یبرخ و( شیاتر و هلند فرانسه،

 .اند كرده یالزام را روش نیا از استفاده( سوئد و پرتغال لهستان، نروژ، نو، زالند

 :شود محقق یگذار مقررات در تيشفاف مهم سطح دو در كم دست كه شود می موجب روش نیا از استفاده

است انتشار  راتيتأث یابیارز یاز عناصر اصل یمشورت عموم نکهیتوجه به ا با:  یسطح مشورت عموم در

و مشاركت  تيبه شفاف یینها گيری تصميماز  شيرحله پدر م قوانين و مقررات و گزارش ارزیابی آنها نویس پيش

 تا كنند اعالم قانونگذاری  بر یمبن را خود هياول قصد دیبا ها زمانسا  مثال، در كانادا، ی. براكند میكمک  یعموم

 گزارش ه،ياول سینوشيبه همراه پ دیبا ني. همچنرديآن صورت گ رامونيالزم پ یو مباحثه عموم مشورت

 آن، از پس. دهد قرار دیيتأ و یبررس مورد را گزارش نیا دیبا مربوط ریوز. كنند منتشر زين را آن راتيأثت یابیارز

 و قانونگذاری  فاتیتشر و امور رخانهيدب به دیيتأ و یبررس یبرا آن راتيتأث یابیارز گزارش و سینوشيپ

 روزنامه به هياول انتشار یبرا نهاد، دو نیا توسط سینوشيپ دیيتأ صورت در. شود می ارسال كل یدار خزانه

 اتینظر و گرفته صورت یعموم مشورت و یبررس آن به راجع روز 11 عرض در تا شود می ارسال یرسم

 طرح، مخالفان و موافقان یآرا و یمشورت اتینظر یبررس از پس. شود یگردآور آن باره در یعموم

مراجع مربوط ارسال  به یینها دیيتأ یبرا و رديگیم صورت طرح در مربوط ریوز توسط الزم یها یبازنگر

 . شود می

 اصالحات انجام و ريگميتصم مقام به آن جینتا ارائه و یابیارز انیپا از پس:  ییگزارش نها یانتشار  عموم با

 با ديمف و جامع صورت به هاگزارش نیا. شود منتشر مردم عموم یبرا دیبا راتيتأث یابیارز یینها گزارش الزم،

 :كنندیم حیتشر را مقرراتقوانين و  ریز موارد انيب

 مقررات،  وضع قوانين واهداف دولت از  انيب -

 ،متأثرهای  گروه ییشناسا اهداف، نييتع مشکل، یبررس و نييتب ندیفرا حیتشر -

  نفع،یذهای  گروه و مردم با مشورت نحوه -
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 ،راتيتأث یابیارز و مطالعه در استفاده مورد یها روش و هاشاخص -

 موانع و خطرات ینيبشيپ و آنها یاثرگذار نحوه وارد،( یمنف و مثبت از)اعم  آثار انواع كردن مشخص -

 ،یاحتمال

 .آنها یاثربخش وی كارآمد یابیارز و اجرا نيتضم مقررات، یاجرا نحوه -

 چرا ؛ممرد برابر در ريگميتصم مقامات پذیری مسئوليت یارتقا از است عبارت هاگزارش نیا ارائه از هدف

 و یريگميتصم نحوه در تيشفاف شیافزا رد؛يگیم قرار یعموم مداقه معرض در آنها یريگميتصم نحوه كه

 جهيمردم و در نت یاز سومقررات  وضع قوانين و در مقامات اهداف و لیدال شناخت ؛یگذارمقررات ندیفرا

 در مصوبه متن با همراه باید تأثيرات ابیارزی گزارش. مقررات قوانين و یو حقوق یفرهنگ ییضمانت اجرا یارتقا

 .شود مشخص باید نيز گزارش این انتشار مسئول و شود منتشر مربوطه اینترنتی پایگاه

 پس چه و تصویب از پيش مرحله در چه ،قوانين و مقررات راتيتأث یابیارز و یبررس  متأسفانه، ،ما كشور در

 یکی «یامدنگريپ بدونقانونگذاری » تا است شده باعث امر نيهم و واقع نشده  یجد توجه مورد آن، تصویب از

 .شود قلمداد  رانیاقانونگذاری  نظام یهایژگیو از

ابعاد و آثار مختلف قانون  سازی شفافضمن  ،قوانين و مقررات راتيتأث یابیارز ندیفرا كردنو نهادینه  یرسم

 نظام قانونگذاری ایران داشته باشد. در ارتقای كيفيتی كارآمدد نقش توان مییا مصوبه پيشنهادی، 

 و مقررات  نیقوان حی: تنق دوم گفتار

. برای مثال، شود میی متعددی در مورد نسبت آن قانون با قوانين دیگر طرح ها پرسشپس از تصویب هر قانون، 

 اند شدهایجاد  آیا قانون جدید قوانين قبلی را كالً یا جزئاً نسخ كرده است؟ آیا تشکيالتی كه با قانون منسوخ

و قوانين و مقررات معارض قبلی از چه  شود میهمچنان معتبر هستند؟ قانون جدید از چه تاریخی الزم االجرا 

 ؟ شوند میتاریخی بی اعتبار 

كه به تنقيح قوانين و مقررات موسوم است. در  گيرد میطی عمليات حقوقی صورت  ها پرسشپاسخ به این 

. دينام حيتنق توان می گيرد می صورت نامعتبر از معتبرو مقررات  نيقوان صيتشخ را كه برای عملياتیواقع،  

 كالً است ممکن مثال، یبرا. شود می رييتغو  ريتأث دستخوش قانون چند ای کی قانون، کی وضع جهينت در معموالً

 است ممکن نيهمچن. شود دیتمد آنها اعتبار مدت ای شود متوقف آنها یاجرا ای شوند،( اصالح) نسخ جزئاً ای

 موضوع ای باشد كرده اياح را یمنسوخ قانون ای باشد كرده سکوت معتبر، موضوع هم نيقوان به نسبت دیجد قانون

 قاعده و قانون كه است نیا سر بر سخن فروض، نیا همه در. باشد داده  ارجاع گرید نيقوان به را یا ماده حکم ای

 است؟ كدام معتبر

مصوب آنها از حد معمول خارج  نياحساس شد كه حجم قوان ییبتدا در كشورهاا نیو تدو حيتنق ضرورت

. در دیسو، دشوار گرد گریمعتبر از نامعتبر، از د نيقوان صيسو و تشخ کیو مقررات از  نيقوان كردن دايشد و پ

 یگرفته بود )كدهاقرار  زياز كشورها ن یاريكه مورد اقتباس بس ینيقوان نیسبقت در تدو ليفرانسه به دل ان،يم نیا
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 عنوان به ییقضا هیرو نیو تدو یگردآور ابتدا زين کایآمر درافتاد.  نیو تدو حيبه فکر تنق نیریاز سا شيناپلئون( پ

و مقررات، ابتدا بخش  نيحجم قوان شیبا افزا جیآغاز شد و به تدر نيقوان نیاز تدو شيمنبع حقوق، پ نیمهمتر

و مقررات را آغاز كرد. در واقع هر دو  نيقوان یرسم نیو تدو حيسه، تنقو سپس كنگره، همزمان با فران یخصوص

 نسبتاً متفاوت.  یو سازكارها ها روشدارند اما با  کسانیكشور، نقطه آغاز نسبتاً 

 میمشابه با سبک دوره قد یو به سبک 1119تا سال  هیجمهور در قوه مجر سيرئ یكشور ما معاونت حقوق در

در قوه مقننه كه از  یاسالم یمجلس شورا نيپرداخت و معاونت قوان یم نيقوان حينسه به تنقدر فرا نیو تدو حيتنق

 111.باشد میكارش  نیيسبک و آ نیشده است و در مرحله تدو نیو تدو حيتنق یمتول 1119سال 

 مصوب «كشور مقررات و قوانين تدوین و تنقيح سازمان تشکيل قانون»موجب  به 11/11/1111در تاریخ 

. كند جادیا كشور مقررات و قوانين تدوین و تنقيح سازمان نام به  سازمانی شد مکلف دولت 111وقت ملی یشورا

 های مأموریت و شد بينی پيش یوزیر نخست نظر زیر فرانسه، نیتدو و حيتنق یعال ونيسيكم همانند سازمان، نیا

 نظر با را االجرا الزم مقررات و نينقوا كليه. این سازمان موظف شد شد نييتع مذكور ونيسيكم مشابه زين آن

 موظف ن،يهمچن. كند تدوین و تنظيم ها مجموعه صورت به و فهرست موضوعی، روش حسب بر فن متخصصان 

 مجلس و ملی شورای مجلس دادگستری كميسيون به و كند مشخص قوانين در را مغایر و متناقض موارد تا شد

 . گردد نظراظهار آن دربارۀ تا نماید تقدیم وقت سنای

 همه نه و االجرا الزم مقررات و قوانين كليهم به فهرست كردن اقانون وجود داشت : الز نینکته مهم در ا ندچ

 نیتدو و ميتنظ ، مقررات و نيقوان كردن فهرست یبرا یموضوع روش از استفاده زیتجو، رراتمق و نيقوان

 شورای مجلس دادگستری كميسيون بينی پيش مسرانجا و  یموضوع یها مجموعه صورت به شده فهرست نيقوان

 .یقانون یها رتیمغا و تناقضات مورد در فيتکل نييتع مرجع عنوان به سنا مجلس و ملی

 در آنکه ليدل به گذاشت بنا كشور در را مقررات  نيقوان نیتدو و حيتنق یبنا سنگ كهتنقيح  یمعمار نیا 

 در ما كشور در حاضر حال در كه شد ییخطاها از یاريبس نشأم شد اجرا یالتقاط و وبيمع صورت به اجرا مقام

 و نيقوان كردن فهرست مطلق به الزام یجا به مذكور قانون آنکه، حيتوض. دارد وجود نیتدو و حيتنق حوزه

 امر نيهم و كرد زیتجو را آنها یموضوع كردن فهرست(، مقررات و نيقوان تعداد احصا و)شمارش  مقررات

 آنها حسب بر مقررات و نيقوان و شد( موضوع 91 از شي)ب موضوعات از یمفصل فهرست یبين پيش به منجر

 در. شدند منتشر و ميتنظ یموضوع یها مجموعه عنوان به ها فهرست نيهم سپس، شدند؛ فهرست و بندی دسته

 .دیگرد نیتدو یكد نه و نيقوان حيتنق نه شد انجام درست نيقوان شمارش نه واقع،

                                                
 اجعه شود :برای مطالعه در این خصوص به منابع زیر مر .111

 .1111، )ویژه نامه تنقيح قوانين و مقررات(  11، معاونت حقوقی رئيس جمهور، شماره فصلنامه اطالع رسانی حقوقی.  1

 های مجلس شورای اسالمی.؛ تهران: مركز پژوهشای بر اصول و قواعد تنقيح قوانينمقدمه( 1119. الموتيان، ابوالفضل )به كوشش( )1

 .1111اسالمی، های مجلس شورای تهران: مركز پژوهشایش یکصدمين سال قانونگذاری، مجموعه مقاالت هم .1

 .17/1/1111مورخ   7911روزنامة رسمی  ش  .111
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 و قوانين تدوین و تنقيح سازمان انقالب، یشورا مصوبة موجب به 1111 سال در ،یاسالم انقالب از پس

 وزیری نخست به كل اداره صورت بهتعهدات  با كليه وظایف و تشکيالت و پرسنل و اعتبارات و  كشور، مقررات

و  رانیا یاز ساختار حقوق اساس یریاداره كل پس از حذف نخست وز نیا 111.شد ادغام آن در و ضميمه

جمهور در  سيو امور مجلس رئ یمعاونت حقوق جادیو ا یجمهور استینهاد ر التيدر ساختار و تشک یبازنگر

 معاونت ملحق شد.  نیبه ا 1111سال 

 بخش در چه مختلف های سليقه اعمال و نيقوان نیتدو و حيتنق وهيش مورد در یقانون خالء وجود ليدل به

 نیتدو و حيتنق الزامات و چهارچوب نييتع یبرا یقانون بیتصو به ازينو  یخصوص بخش در چه و یعموم

 قانون، نیاشد.  بیتصو 11/1/1119 خیتار در «كشور مقررات و قوانين تنقيح و تدوین قانون» كشور، در نيقوان

 چه و شکل لحاظ به چه قانون این. گذاشت یاسالم یشورا مجلس نيقوان معاونت عهده بر را نیتدو و حيتنق امر

 در قانون نیا در اختياراتی و وظایف. است آن در یبازنگر مستلزم آنها رفع كه دارد یاشکاالت محتوا،به لحاظ 

و  حيو موضوعات مرتبط با تنق لیو همه مسا نبوده جامع سو یک از كه است شده بينی پيش تدوین و تنقيحامر 

 و تنقيح به مستقيمی ربط كه اموری به پرداختن و نبودن مانع دليل به دیگر، سوی ازنکرده و  بينی پيشرا  نیتدو

 .بازدارد خود اصلی كارویژۀ انجام از را تدوین و تنقيح مرجع است ممکن ندارند، تدوین

 صالحيت در را قوانين تنقيح و شده قائل تفکيک مقررات تنقيح و قوانين تنقيح بين مذكورقانون  برای مثال، 

 دو كه است آن حکم این الزمة ت را در صالحين دولت قرار داده است.مقررا تنقيحو  اسالمی شورای مجلس

 ارتباط دليل به) حقوقی لحاظ به نه امری چنين حاليکه در باشد داشته وجود كشور در تنقيح یمواز سيستم

 اختصاص دليل به) اداری و  اقتصادی لحاظ به نه و است قبول قابل( مقررات و قوانين برخی بين ناگسستنی

 و تعارض به دتوان می ضمناً. است صالح به مقرون( موازی امر دو برای انسانی و مادی امکانات و هبودج

 .شود می منجر زين جینتا یناسازگار

 روزنامه به ارسال و شده تنقيح های مجموعه در آنها اعمال و شخصی صریح نسخ موارد شناسایی همچنين،

 نسخ یمعنا بودن مبهم به توجه با است شده ذكرمجلس  نيقوان معاونت فیوظا جمله از انتشار جهت رسمی

 مذكور مرجع كنترل رقابليغ تيصالح ،یضمن و حیصر نسخ نيب زييتم یبرا مشخص یارهايمع فقدان و حیصر

 کهيحال در شود منجر مذكور معاونت یسو از یهنجار اعمال انجام به است ممکن ح،یصر یها نسخ اعالم در

 .است خارج نآ تيصالح از اعمال نیا

به همين جهت، بازنگری اساسی در وضعيت كنونی تنقيح و تدوین قوانين و مقررات در كشور با هدف 

 واگذاری این امر به یک مرجع كامالً تخصصی و به دور از هرگونه شائبه سياسی كاری الزم است.

                                                
از  -ماده واحده  :  11113139مصوب   وزیری الیحه قانونی ادغام سازمان تنقيح و تدوین قوانين و مقررات كشور در نخست  .111

 ی سازمان تنقيح و تدوین قوانين و مقررات كشور با كليه وظایف و تشکيالت و پرسنل و اعتبارات وتاریخ تصویب این الیحه قانون

 شود. وزیری و در آن ادغام می تعهدات به صورت اداره كل ضميمه نخست 
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 مقررات و نیقوان انتشار:  سوم گفتار

قوانين  ذیربطان و ذینفعان مکلفان، مخاطبان، بویژه مردم عموم تبعيضفراهم كردن امکان دسترسی سریع و بدون 

. نبود امکان یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه با رانت اطالعاتی است آنها و مقررات و تصميمات عمومی به

 یراز جمله نابراب های اجتماعی ینابرابرفسادها و انواع  یجادموجب ا مصوبات عمومیبه  يضبدون تبع یدسترس

 .شود میاشتغال و آموزش  یها فرصتبه  يابیدر دست

: نفس انتشار و كيفيت انتشار. از نتشار قوانين و مقررات وجود دارداز منظر شفافيت، دو نکته مهم در مورد ا

كه كليه قوانين منتشر شوند و در مورد مقررات نيز اگر موجد حق و  كند مینظر نفس انتشار، شفافيت ایجاب 

های نسبتاً دور مورد توجه بوده است و در  انتشار قوانين از گذشتهباشند انتشار صورت گيرد. تکليف كلی 

 11/1/1171اصالحی قانون مدنی  1ماده كشورهای مختلف جهان، روزنامه رسمی عهده دار این مهم است. 

س جمهور ابالغ مصوبات مجلس شورای اسالمی و نتيجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئي:  گوید می

. رئيس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر شود می

صورت استنکاف رئيس  در .ساعت پس از ابالغ منتشر نماید 71كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 

دستور رئيس مجلس شورای اسالمی روزنامه رسمی مدت مذكور در این ماده به  جمهور از امضا یا ابالغ در

 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید . 71موظف است ظرف مدت 

در كشور ما هر چند از نظر شکلی، قانون عبارت است از مصوبات این خصوص آن است كه  نکته مهم در 

لی منتشر يت قانون را دارند وقوه مقننه )مجلس شورای اسالمی( اما از نظر ماهوی، مصوبات مراجع مختلفی ماه

كه همانند قوانين برای عموم مردم  شود میكشور تصویب  گذار مقرراتدر مراجع . یعنی، مصوباتی شوند مین

اما به دالیل . هر چند قانون مدنی بر لزوم انتشار این مصوبات تصریح نکرده است كنند میحق و تکليف ایجاد 

را انتشار این مصوبات  توان مینيان و منع تبعيض در دسترسی به اطالعات، مختلف، از جمله قاعده قبح عقاب بالب

 .منع كرد

به لزوم انتشار و دسترسی بدون تبعيض  1117مصوب  به همين دليل، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

  111.كرده است این اطالعاترا ممنوع بندی طبقهو  111به اطالعات متضمن حق و تکليف برای مردم تصریح كرده

                                                
تبعيض  عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون مؤسسات»این قانون می گوید :  1ماده  .111

اطالعاتی كه متضمن حق و تکليف برای مردم است باید عالوه بر موارد قانونی موجود از  -تبصره در دسترس مردم قرار دهند.

  .«های همگانی به آگاهی مردم برسد طریق انتشار و اعالن عمومی و رسانه

بندی به عنوان اسرار دولتی  است قابل طبقه صوبه و تصميمی كه موجد حق یا تکليف عمومیم»این قانون می گوید:  11ماده . 111

  .«باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود نمی
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قانون، اطالعات موجد حق یا تکليف عمومی از لحاظ عنوان ممکن است عناوین مختلفی داشته باشند. 

اجرایی، تصویب نامه، بخشنامه، ضوابط، دستوالعمل، دستوالعمل اجرایی، شيوه  نامه آیين، نامه آیينتصميم قانونی، 

 اتو تصميم اتمصوبناوینی هستند كه برای اطالعات و نامه، تصميم نامه، موافقت نامه و اساسنامه از جمله ع

استفاده « اطالعات»به كار رفته اند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات از واژه  موجد حق یا تکليف عمومی

این قانون، از  11( . ماده 1است كه اعم است از مصوبات مجلس شورای اسالمی و سایر مراجع و مقامات )ماده 

 استفاده كرده است كه از مصادیق اطالعات هستند. « تصميم»و « مصوبه»ای واژه ه

به دليل ضعف هایی ساختاری و اجرایی كه در مورد اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات وجود 

است  دارد )در مبحث شفافيت اطالعاتی به آنها اشاره شد( متأسفانه احکام قانونی مذكور هنوز آن طور كه الزم

 . اند شدهاجرا ن

 765یتیامن -اطالعاتی تیشفاف:  هشتم فصل

 امنیتی  -اطالعاتی های فعالیتضرورت شفافیت  : اول گفتار

از یک سو، این  است.پارادوكس سياسی  ی ازیک ،اطالعاتی در كشورهای دموكراتيک های سرویسشفافيت 

تحت صالحيت حکومت و نظم به منظور حمایت از حکومت، شهروندان و كليه اشخاص  ها سرویس

 های حوزهدر را  قابل اعتمادیتا بتوانند اطالعاتی دارند اختياراتی  به موجب قوانين،. اند شدهدموكراتيک ایجاد 

ه حریم خصوصی افراد تعرض كنند و در مورد و پردازش كنند، در صورت لزوم،  ب آوری جمعمختلف 

 های سرویسالیی از محرمانگی عمل كنند. از سوی دیگر، در سطح با، تهدید امنيت ملیاطالعات مرتبط با 

امنيت قرار دارند و ممکن است از منظر فردی، بدون رعایت قوانين، به اطالعاتی در معرض سوءاستفاده از قدرت 

ند حقوق بشر توان می ها سرویساین . مختل كنندرا  تيکدموكرا هایفرایندو از منظر سياسی،  تعرض كنندافراد 

سياسی مداخله كنند، از یک حزب سياسی طرفداری كنند یا بر عکس تخریبش  های فعاليتكنند، در را نقض 

برای تاثير بر  ،فضای رعب و وحشت ایجاد كنند ؛ند مخالفان دولت را سركوب كنندتوان می ،كنند. همچنين

 برای مصارف شخصیی منابع و امکانات ملهای دولت، اطالعاتی را جعل یا دستکاری كنند و حتی  سازی تصميم

 به خدمت بگيرند.

                                                
265. See : Martin Scheinin , Compilation of good practices on legal and institutional frameworks and 

measures that ensure respect for human rights by intelligence agencies while countering terrorism, 

including on their oversight , Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of 

human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Human Rights Council, 2525. 

Monica den Boer, Conducting Oversight, in : Hans Born and Aidan Wills (editors),  Overseeing 

Intelligence Services: A Toolkit The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 

2522 , Laurie Nathan, Intelligence Transparency, Secrecy, and Oversight in a Democracy, in : Hans 

Born and Aidan Wills (editors),  Overseeing Intelligence Services: A Toolkit The Geneva Centre for 

the Democratic Control of Armed Forces, 2522. 
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معتقدند كه شفافيت در مسائل و  محرمانگی دارندبه گرایش افراطی  ،اطالعاتی های سرویسعموم 

ه همواره نتيجدر . داردآثار هولناكی در پی و این امر،  مسائل حساس نيز خواهد شدافشا شدن غيرحساس منجر به 

حرمانگی باز بگذارد. مو قواعد  ها رویهكه دست آنها را در خصوص  هستندی های نظامطرح و توسعه به دنبال 

 كه به كار آنها وضعيتی رازآلود و حتی مقدس می بخشد. دانند می ای وسيلههمچنين محرمانگی را 

 پارلمان ی درون سيستمی نظيربه افشای اطالعات حتی به نهادهای نظارتتمایلی اطالعاتی گاهی  های سرویس

و این خطر  اند ندیدهنمایندگان مجلس در خصوص حفظ محرمانگی آموزش  كنند میرا كه ادعا . چنيز ندارند

 دبرای اهداف سياسی خوآنها از این اطالعات وجود دارد كه اطالعات حساس به افراد غير صالح گفته شود و 

 سوء استفاده كنند. 

مهم در خصوص قواعد و ی های شچالمسایل و با عنایت به خطرات گفته شده، كشورهای دموكراتيک با 

برای به حداقل رساندن احتمال اقدامات غيرقانونی و سوءاستفاده اطالعاتی  های سرویسبر سازوكارهای نظارت 

با وجود  اطالعاتی با رعایت قوانين مربوط، مواجه هستند. های مأموریتانجام وظایف و تضمين  واز قدرت آنها 

 وجود شفافيت هر چند درون سازمانی و حداقلی اختالف نظری وجود ندارد :این، به دالیل زیر در مورد  نفس 

ولت به هيأت های د یکی از اصول اساسی حکومت دموكراتيک پاسخگویی نهاد : پاسخگویی

این حق  پس، كنند میاطالعاتی از بودجه عمومی استفاده  های سرویسكنندگان است. عالوه بر این،  انتخاب

 . شود میبودجه كشور در مسيری اثربخش و قانونی و درست استفاده مردم است كه بدانند 

ند كامالً شفاف باشند، پس جامعه باید سازوكار جایگزین توان میاطالعاتی ن های سرویسبه طور مشخص 

ترین سازوكار،  اطالعاتی را به جای هيئت انتخاب كنندگان بررسی كند. عادی های سرویسایجاد كند تا رفتار 

ی نظارت خبره هستند تا تحقق تعهدات مجلس برای ایجاد نظارت و تعادل در همه ها ارگانپارلمانی و  ایه كميته

موسسات دولتی را تضمين كنند. چنين بررسی ها و ایجاد تعادل باید تضمين شود، به ویژه كه قانون سرویس 

العاتی هرگز نباید به عنوان ابزار اط های سرویساطالعاتی در دفاع از امنيت ملی است نه امنيت دولت وقت، پس 

 یک حزب سياسی عمل كند، بلکه تنها خدمتگزار عموم است.

ی ها ناگراگر عموم مردم بدانند كه سرویس اطالعاتی به طور درست از طریق نمایندگان مجلس یا سایر ا

 .یابد می، اعتماد عمومی به حکومت دموكراتيک نيز افزایش باشند مینظارت، تحت مراقبت 

سرویس اطالعاتی مانند هر موسسه دولتی متعهد به رعایت قانون است. وجود تهدید امنيت  : حکومت قانون

. فعاليت غير قانونی نه تنها نقض حاكميت قانون باشد میملی نيز دليل كافی برای این دستگاه جهت نقض قانون ن

 سرویسن منظور است كه گاهی . به هميشود میاست، بلکه منجر به بدنامی در داخل و خارج از كشور 

تا احتماالت نقض حق های بشری  استاطالعاتی برای استفاده از قدرت در مواقع حساس نيازمند كسب مجوز 

 كاهش یابد.
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استفاده ءاطالعاتی دست به نقض قانون می زدند و از قدرت سو سرویسدر كشورهایی كه به طور تاریخی 

رای جلوگيری از رخداد دوباره این اشتباهات است، بلکه ابزاری است تا ، لزوم نظارت مستمر نه تنها بكردند می

 اعتماد عمومی نسبت به حکومت افزایش یابد.

اطالعاتی در حمایت از امنيت ملی حياتی است و همچنين  های سرویسچون نقش :  یی و اثر بخشیاکار

با ایجاد و اثربخش استفاده شود.  آمدكارمنابع در دسترس شان محدود است، ضروری است كه این منابع به طور 

باشد و بيشترین ارزش  ها اولویتتا منابع در مسير كسب  كند میرسيدگی  ،مقام ناظر سازوكار نظارتی مناسب،

 ماليات فراهم شده باشد.  كنندگان پرداختبرای 

ز طریق ادر پارلمان و هم آن بودجه و تصویب برنامه طرح و هم از طریق  سرویس اییكارهمچنين، 

 سرویسبه خاطر ماهيت محرمانه بودن كار  اما. شود میبررسی حسابرسی عالی  هایمنظم نهاد های بررسی

ند مواردی چون كالهبرداری را پنهان كنند. به همين توان می تر آساناطالعاتی، در مقایسه با سایر نهادهای دولتی، 

 ن نهاد را به طور جدی مورد مداقه قرار دهند.باید استفاده از بودجه عمومی در ای ینظارت مراجع ،دليل

 به آنها شده و موجب كاهش بدگمانی  اطالعاتی های سرویسشفافيت بيشتر در خصوص به طور كلی، 

كه به هنگامی . این موضوع در یک دموكراسی حياتی است به ویژه دهد میرا افزایش اعتماد عمومی به آنها 

خواهد ی را از افراد یا جامعه بدست بياورد، جامعه ميل بيشتری به همکاری اطالعات الزم بدانداطالعاتی  سرویس

 زور نخواهد بود.فشار و تهدید و اقداماتی همچون دیگر نيازی به توسل سرویس به و  داشت

 766امنیتی -اطالعاتی  های فعالیت سازی شفاف های شیوهدوم :  گفتار

امنيتی، عموم كشورهای توسعه یافته، اصل  –اطالعاتی  های يتفعالهمانطور كه در گذشته نيز اشاره شد در مورد 

 . با وجود این، دامنهاند پذیرفتهشفافيت درون سازمانی را اعمال كرده و شفافيت عمومی را تنها در حد محدود 

مختلف  های شيوهدر ادامه، اطالعاتی روز به روز در حال گسترش است.  های سرویسشفافيت عمومی در مورد 

 .شود میبه طور خالصه توضيح داده  ها سرویساین  سازی شفاف

 یجاد نهادهای خاص نظارتیاالف( 

اطالعاتی است. در كشورهای   های سرویس های فعاليتنظارت بر  یها روشیکی از ایجاد نهاد نظارتی خاص، 

در پارلمان، ایجاد مختلف، این نهاد در اشکال متفاوتی ایجاد شده است. ایجاد كميسيون یا كميته نظارتی خاص 

نهاد نظارتی مركب از نمایندگان پارلمان و دولت و  ایجاد بازرس كل، از متداولترین نهادهای موجود در این 

ولی برخی دیگر، هر سه نهاد را دارند.  اند كردهباره هستند. برخی كشورها تنها به ایجاد یکی از این نهادها بسنده 

                                                
266 . Monica den Boer, Conducting Oversight, in : Hans Born and Aidan Wills (editors),  

Overseeing Intelligence Services: A Toolkit The Geneva Centre for the Democratic Control of 

Armed Forces, 2522. 
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چهار  ،پوشانی دارند. برای مثال ارت گاه مکمل یکدیگر هستند و گاه همنظ نهادهایاختيارات در فرض اخير، 

: بازرس كل كه مطابقت وجود داردامنيت كانادا و اطالعات  سازوكار نظارت همپوشان در مورد سرویس

 های فعاليت، كميته بازنگری اطالعات امنيت كه كند میی عملی را كنترل ها سياستسرویس اطالعات امنيت با 

، دادگاه فدرال كانادا كه كند میو به شکایات عليه آنها رسيدگی  كند میاطالعات امنيت را بازنگری  سرویس

در شکل  كه عمومی دهی گزارشتنها نهادی است كه اختيار دارد از اقدامات تحقيقاتی خاص استفاده كند، و 

ود سرویس اطالعات امنيت كانادا عمومی خ های گزارشبيانيه ساالنه امنيت عمومی وزیر در مورد امنيت ملی و 

 .شود میمنتشر 

 اطالعاتی های سرویسبر  نظارت مالیتقویت  ب(

سازمانی، مستقل هستند و ردیف بودجه مربوط به خود را اطالعاتی از نظر  های سرویسدر برخی كشورها، 

یا وزارت كشور  دارند. ليکن در كشورهای دیگر مانند فرانسه سرویس اطالعاتی زیر مجموعه وزارت داخله

. از همين رو شوند میكه در این صورت بودجه جداگانه و مستقل ندارند و از وزارت كشور تغذیه  باشد می

نيز به جزئی از گاهی اشاره به بودجه یک سرویس اطالعاتی مستقل دارد و گاهی  ،اصطالح بودجه اطالعاتی

د به معنی بودجه چند سرویس اطالعاتی توان میح خدمات درون یک وزارتخانه. همچنين این اصطال انواعبودجه 

 در چند وزارتخانه باشد. 

. در اكثر كند میاطالعاتی خود را منتشر ن های سرویس بودجهميزان دقيق  كشوریهيچ به طور كلی، 

شده است كه نه تنها در دسترس عموم نيست حتی نمایندگان به  بندی طبقهكشورها، جزئيات بودجه جز اطالعات 

  را ندارند.اطالعات آن خاصی هستند اجازه دسترسی به  های كميتهكسانی كه عضو جز 

اگر . دانند میانتشار آن را به سود دشمن  واطالعاتی بر محرمانه بودن بودجه خود اصرار دارند  های سرویس

واهد داشت و منابع خبری باشد این ادعا صحت خ ها روشانتشار بودجه حاوی اطالعاتی در مورد اهداف خاص، 

 اطالعاتی را منتشر ساخت. ،بدون ایجاد خطر برای امنيت ملی، در راستای شفافيت توان میدر اكثر موارد  اما

 :در كشورهای دموكراتيک سه رویکرد در خصوص انتشار بودجه سرویس اطالعاتی وجود داردبدین منظور، 

العاتی ملی تخصيص داده شده را منتشر مانند انگلستان تنها مبلغ كلی كه برای جامعه اطكشورها برخی 

به اطالع عموم می را  گيرد میمبلغ كلی كه به هر سرویس اطالعاتی تعلق  ،دیگر مانند آلمانبرخی  ،سازند می

كه چه مبلغی برای هدفی خاص مانند مبارزه با  كنند میمانند استراليا و فرانسه اعالم  و برخی دیگر رسانند

 .تروریسم تخصيص یافته است

. كند میمالی جزئی برای انتشار عموم آماده  های گزارشاطالعاتی استراليا و فرانسه   های سرویس

مانند  بندی دستهدر هر  ها هزینهعمومی موجود سازمان اطالعات امنيت استراليا دربردانده مجموعه  های گزارش

طالعاتی باید شامل ضمائم جزئی ا های سرویسمالی  های گزارش ،. در فرانسهباشد میحقوق و پاداش پرسنل 
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كه  كند میمالی است بلکه همچنين ارزیابی  های دادهبرای هر ماموریت اطالعاتی باشد. این ضمائم نه تنها شامل 

 .نهنتایج مورد نظر سياسی با اختصاص بودجه حاصل شده است یا 

 ی اطالعاتی ملیها اولویتاعالم  ج(

زمانی ی اطالعاتی برای دوره ها اولویتفافيت، قوه مجریه باید درباره در كشورهای توسعه یافته، در راستای ش

ارتباط مستقيم دستگاه های اطالعاتی با تهدیدات ملی و  دلی این امر،مشخص، عموماً یک ساله، تصميم بگيرد. 

اطالعاتی در مورد  سرویس، مسير حركتی ها اولویتاین كشور است. با تعيين  سياسی بااهميتموضوعات 

نکته مهم آن است كه . شود میو پاسخگویی روشن  ها عملياتها، صرف بودجه، اختصاص منابع،  ریزی نامهبر

شده باشد. پارلمان باید به این  بندی طبقهی اطالعاتی ملی قوه مجریه نباید داخل در اطالعات ها اولویت

ارلمان اثر گذار خواهد بود. ولی قوه ی دسترسی داشته باشد، به ویژه اینکه دانستن آنها بر تصميمات پها اولویت

ذكر شده  های زمانسانام اشخاص یا  ،ها اولویتاین جزئيات د برای جلوگيری از خطرات افشای توان میمجریه 

 كند و سایر اطالعات را به مجلس تقدیم كند. بندی طبقهرا  آنهادر 

 اطالعاتی های سرویسساالنه  های گزارشانتشار  د(

ی دولتی ضروری است و به نهادهاها و سایر  ساالنه توسط وزارتخانه های گزارشانتشار در یک دموكراسی، 

مبنایی برای پارلمان ایجاد  ها گزارش. این استمعنای تضمين پاسخگویی دولت به پارلمان و البته عموم مردم 

ماليات ت مشروع توقعابه معقول ی دولت حمایت كند و پاسخی ها اولویتو  ها سياستتا بتواند از  كند می

 بدهند.  دهندگان

باشند شامل این موارد  اطالعات حساسآنکه افشا كننده اطالعاتی بدون  های سرویسساالنه  های گزارش

در كلی  تغييری ساالنه سرویس، ارزیابی از تهدیدات اساسی امنيت، هر ها اولویتاهداف و  : شوند می

گویی در مورد عملکرد خویش، پاسخ سرویس به پاسخو  دهی گزارش، اعمال ها عملياتی اطالعاتی، ها سياست

 قانون آزادی اطالعات. طبقبرای كسب اطالعات  ها درخواست

هدف اساسی نظارت اطالعاتی در این است كه با توجه به نکات باال، در پایان باید متذكر شد كه 

ارتقای سطح ند با توان میهای نظارتی نهاداطالعاتی جرأت انجام فعل خالف قانون را نداشته باشند.  های سرویس

گيرند و بدرون دستگاه های اطالعاتی را از قدرت و اطالعات در شفافيت، جلوی گرایش به سوء استفاده 

 اطالعات مفيد و تخصصی در اختيار پارلمان و قوه مجریه قرار دهند.
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 761(ی)نظام یدفاع امور تیشفاف:  نهم فصل

ات راجع به امور دفاعی كشور جزء مهمترین مصادیق اسرار دولتی محسوب در كشورهای مختلف جهان، اطالع

: این اطالعات تصریح شده است بندی طبقهبرای مثال، در قوانين اسرار دولتی بسياری از كشورها به لزم . شود می

انواع  استراتژیک نظامی، اطالعات راجع به توليد، خرید و فروش، توسعه و پردازش تجهيزات نظامی، های طرح

 های ویژگیو  ها شيوهتسليحات و ميزان موجودی آنها و انبارهای نگاهداری تجهيزات و تسليحات نظامی، 

، تجهيزات و دانش ـ فنی مربوط به تجهيزات و تسليحات نظامی، تعداد ها نقشهتکنيکی و تاكتيکی كاربست 

ای نظامی، جا به جائی نيروها و مقصد جا به ی محل استقرار آنها، ساختار سازمانی نيروهها نقشهنيروهای نظامی، 

 نظامی. های آزمایشو  جائی نيروها، اطالعات راجع به تحقيقات علمی ـ نظامی

ی دموكراتيک این است كه تخصيص سرمایه عمومی ها حکومتاصل پذیرفته شده جهانی در با وجود این، 

 كنند میقيم بتوان گفت این مردم هستند كه تعيين باید به تایيد نمایندگان منتخب مردم برسد تا به صورت غيرمست

د خواست عمومی مردم توان میسرمایه عمومی چگونه تخصيص داده شود. پارلمان با داشتن قدرت تعيين بودجه 

در كنار قدرت تعيين بودجه، وظيفه دارد بر صرف پارلمان ی دولت منعکس كند. ها سياستو  ها اولویترا در 

 . نظارت كندنيز دولتی  های زمانساعمومی در  های هزینه

 است. زیراو موجه كشور بویژه از نظر مالی بسيار مهم شفافيت امور دفاعی بویژه بر همين اساس، 

و اگر به درستی محقق  دهد میخدمتگذاران بخش امنيت و دفاع را در برابر استفاده از منابع عمومی پاسخگو قرار 

  :ند د موارد زیر را تضمين كتوان میشود 

 منيتی شهروندان اختصاص یافته است.دفاعی و منابع با توجه به نيازهای ا -

 .اند شدهصرف  كارآمدشفاف و  ای شيوهدفاعی و امنيتی به  های هزینه -

. بلکه از نظر وضعيت كنند میفعاالن عرصه امنيت و دفاع به عنوان دولتی در دل دولت بزرگتر عمل ن -

 سسات خود پاسخگو هستند.ؤمالی م

مانع از تحقق اهداف  نيست كه ای گونهبه  بودجه عمومی اختصاص داده شده به بخش امنيت و دفاع -

كه با هدف كم كردن فقر و ارتقا توسعه اقتصادی و ی های برنامهكشور  بشود بویژه  ای توسعه های برنامه

 .شوند میاجتماعی پایدار اجرا  

، تأثير انحراف منابع مالی، فنّاورانه و انسانی از اهداف توسعه باتواند  ازحد می های نظامی بيش هزینهدر واقع، 

ازحد  های نظامی بيش هزینهبين تسليح و توسعه،  تبابه دليل وجود رابطه تعارض و رق داشته باشد.منفی بر توسعه 

مله بر ، بلکه بر اقتصاد كشور، از جكند میآن كشور منحرف  ای توسعههای  تنها منابع كشور را از اولویت نه

                                                
267 . See: Study on the Relationship Between Disarmament and Development. Report of the Secretary-

General, United Nations Publications, 2902, The relationship between disarmament and development  

in the current international context , Department for Disarmament Affairs Report of the Secretary-

General , United Nations Publications, 2554. 

www.irpublicpolicy.ir



111 

 

 كارآمدگذارد، چراكه مصرف منابع برای تسليح اغلب از لحاظ اقتصادی غيرمولد و نا گذاری تأثير می سرمایه

 .گيرد میاست و در شرایط غيررقابتی صورت 

سياسی و سياست هستند كه تحت تأثير عوامل متعددی از جمله های  انتخابنظامی بازتاب  های هزینهدر واقع، 

ای و اتحادهای استراتژیک صورت  المللی، ترتيبات منطقه ایی صنعت تسليحات، تعهدات بيندرک تهدیدات، پوی

گيری سياسی شفاف و باز ، در  فایده مخارج نظامی در یک فرایند تصميم –. مهم این است كه هزینه گيرند می

 شود. های رقيب، سنجيده  برابر اولویت

های نظامی و سطح تسليحاتی  عواقب ناشی از هزینه عدم شفافيت یکی از موانع اصلی برای درک شدت و

 است. 

قوانين عادی به نمایندگان پارلمان یا قانون اساسی  معموالًدر كشوهایی كه نظارت بر امور دفاعی وجود دارد 

و  صریح. فقدان چنين چارچوب قانونی و حقوقی اند كردهحق نظارت بر بودجه و هزینه دفاعی و امنيتی را اعطا 

 . كند میپارلمان را در ایفای نقش نظارت مالی موثر محدود  شفاف،

 رياخ های سال، در 111مسلح یروهايبر ن کينظارت دموكرات یمستقل همچون مركز ژنو برا ینهادها

 هژیبه و ،یتياصالحات در مسائل  امنانجام بهتر به منظور  های رویهو  ارهايبسط مع یرا در راستا یادیز های تالش

ی كه برای شفافيت در امور دفاعی های شيوهدر مجموع، انجام داده است. و دفاعی  یاطالعات ینهادها در رابطه با

 امنيتی هستند.  –مطرح در مورد شفافيت نهادهای اطالعاتی  های شيوههمانند  اند شدهارائه 
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 تیشفاف یعال یشورا:  چهارم بخش
 

و نيز در مورد قوانينی كه  كنند میعام كلمه( و شهروندان را تنظيم در مورد قوانينی كه روابط دولت )به معنای 

و رفتارهای سازمانی خاصی را بر كارگزاران حکومتی  ها رویهدارند و درصدد هستند هنجارها،  ای توسعهماهيت 

ر برابر اشی از اجرا رسيدگی كند و اهداف تحول گرایانه را دنتحميل كنند نهاد خاصی الزم است تا به اختالفات 

مقاومت ها پيش ببرد. قوانين مرتبط با شفافيت در كشورهای مختلف جهان، از هر دو ویژگی مذكور برخوردار 

 هستند. 

)نظير حق دسترسی به اطالعات، حق حمایت از حقوق شهروندی از مفاد قوانين شفافيت،  ای عمدهبخش 

اكنون . استق مصون بودن در برابر تبعيض( آگاه شدن از امور عمومی، حق مشاركت در فرایندهای اداری و ح

( اختالف پيش آید چه مرجعی باید آن را دولتو  شهروندان) وقپرسش این است كه اگر بين طرفين این حق

فيصله دهد؟ خود دولت؟ پاسخ قطعاً منفی است چرا كه از اصول عدالت طبيعی این است كه هيچ شخصی 

يجه، به نهاد ثالث خاصی نياز است كه هم مورد اعتماد شهروندان د قاضی دعوای خودش باشد. در نتتوان مین

بنابراین، واگذاری نظارت بر اجرای این باشد و هم آگاه به منافع عمومی و مقتضيات اداره مطلوب امور كشور. 

 د كافیتوان میقانون به نهادهای سنتی موجود نظير هيأت های رسيدگی به تخلفات اداری یا محاكم دادگستری ن

 باشد.

هستند كه  ای توسعهاز مسائل و موضوعات  گيرند میاز سوی دیگر، شفافيت و موضوعاتی كه در دل آن قرار 

به دليل وجود مقاومت های زیاد در برابر آن، پيشبرد آن در كشور به موتور محرک نياز دارد. منظور از موتور 

، مسير اجرای قانون را هموار سازی گفرهنمحرک، سازوكاری است كه با طرق مختلف از جمله آموزش و 

. در غير این صورت، ممکن است كه اجرای قانون در نتيجه وجود فشارها و مقاومت های مخالفان توسعه كند می

 ی كه منافع شخصی در اسرارگرایی و پنهانکاری دارند خنثی شود. و دیگر معارضان

متفاوت ولی همسو و هم هدف در این خصوص  دو رویه كنند میدر كشورهایی كه فرهنگ شفافيت را دنبال 

. برخی كشورها به مناسبت هر قانون مرتبط با شفافيت، نهاد خاصی به عنوان موتور محرک و شود میمشاهده 

. برای مثال، نهادی برای مبارزه با فساد، نهادی برای آزادی اطالعات، اند كرده بينی پيشمرجع حل اختالف 

نافع، نهادی برای اسرار دولتی و نهادی برای حمایت از افشاگران. برخی دیگر از نهادی برای مدیریت تعارض م

تا نهاد واحدی را برای تحقق اهداف شفافيت تدارک ببينند. شورای عالی شفافيت در  اند كردهكشورها تالش 

 فرانسه چنين وضعی دارد. 

به دليل نادیده گرفتن اقتضائات نهادهای  اما اند شدهدر حوزه شفافيت ایجاد  نهادهابرخی در كشور ما تاكنون 

 خارجی های مسافرت بر نظارت قانونمنشاء اثر جدی باشند.  اند نتوانستهمشابه در كشورهای توسعه یافته تاكنون 

قانون ضوابط پرداخت كمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غير با اصالحات بعدی،  1171دولت مصوب  كاركنان
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 قانون 11 اصل كلی یها سياست اجرای قانون، 1117مصوب  قانون محاسبات عمومی كشور 71دولتی موضوع ماده 

قانون ارتقای سالمت نظام اداری و ، 1117قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب ، 1117اساسی مصوب 

ایران مصوب  اسالمی یجمهور كارگزاران و مسئوالن مقامات، دارایی به رسيدگی نون، قا1191مصوب  مقابله با فساد

نظير مدیریت تعارض منافع، اسرار دولتی، شفافيت  های حوزهدر زمرۀ این قوانين هستند. برخی از  1191

  .نيز هنوز متولی خاصی در نظام حقوقی ایران ندارندو حمایت از افشاگران  گری البی

دورن سازمانی تمركز دارند و به بر شفافيت نيز اشاره شد،  شناسی آسيباین نهادها، همانطور كه در بخش 

، تركيب اعضای آنها كامالً حکومتی است؛ اند کردهشفافيت برون سازمانی جز به صورت بسيار ضعيف توجه ن

هيچ عضو بی طرف و ناظری از جامعه مدنی در این نهادها وجود ندارد و در نتيجه، همگی در معرض تعارض 

ی اجزا و عناصر مختلف شفافيت نادیده گرفته شده است و در نتيجه، منافع سيستماتيک قرار دهند؛ به هم وابستگ

 اقدامات و تدابير مثبت نهادهای موجود به آسانی با اقدامات منفی دیگر نهادها خنثی شده است.

 ضرورتبه  توجهبا و  هوابست هم بهبا توجه به نکات باال و اینکه شفافيت موضوعی است با ابعاد مختلف و 

تداخل  همپوشانی و به مقوله شفافيت برای اجتناب از موازی كاری، مند نظام و کپارچهی و یستميس کردیرواتخاذ 

الیحه پيشنهادی ایجاد شورای عالی شفافيت پيشنهاد شده است. به دليلی  نویس پيشوظایف و اختيارات، در 

و فعاليت شده يس جمهور تشکيل این شورا زیر نظر رئ شوند میبه قوه مجریه مربوط  آنکه بيشترین ابعاد شفافيت

 سایر قوا نيز در آن عضویت دارند. در عين  كند می

تخصصی پيشنهاد شده است كه زیر نظر شورا تشکيل  های كميسيونبرای هر كدام از ابعاد شفافيت نيز ایجاد 

ا لحاظ اصالحاتی به و یا موجود هستند و ب شوند می. این كميسيون ها یا برای نخستين بار ایجاد كنند میو فعاليت 

 . شوند میذیل شورا منتقل 
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