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Abstract
Transparency is considered as an important principle of good governance in many
countries. Transparency in public affairs means the free flow of information about
public affairs and the availability of such information to all. Creating transparency in
public affairs can achieve different goals, including increasing public trust in the
government. To be sure, it would be difficult to advance a country's plans without
the assistance and cooperation of the people and non-governmental organizations.
On the other hand, by increasing public engagement in government plans as well as
building trust between government and citizens, the government will face fewer
challenges. Given these points, the importance of discussing public trust and the
need for promoting it, is clear. This paper, while emphasizing the importance of
public trust, will show the impact of transparency on gaining and promoting public
trust. Furthermore, the place of transparency in the Iranian legal system will be
discussed. To this end, while Iranian laws and regulations on transparency are
briefly reviewed, the Bill on the Act on Transparency will be evaluated insofar as it
is seen as the most important step in creating public transparency in terms of
gaining public trust.
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چکیده
شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار
گرفته است .شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطالعات در حووز اموور
عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطالعات مربوط به آن است .ایجاد شفافیت در
امور عمومی ،ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دسوتگا حاکموه اسوت.
بدیهی است پیشبرد برنامههای یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتوی
با مشکالت فراوانی مواجه می شود .در مقابل ،با افزایش همراهی شهروندان با برنامههوای دولوت
خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان ،آن دولت با چالشهای کمتری مواجه خواهد بود .این
مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تالش برای ارتقای آن است .این مقاله ضمن
بیان اهمیت این مسئله ،تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقولة اعتماد عموومی را نشوان
خواهد داد و شفافسازی را به مثابة راهکاری برای ارتقای اعتماد عموومی معرفوی خواهود کورد.
همچنین جایگا شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داد خواهد شود و ضومن
مروری کوتا بر قوانین و مقررات ،الیحة شفافیت بهعنووان مهومتورین گوام در ایجواد شوفافیت
عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.
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مقدمه
از دیرباز ،نقش مردم در شکلگیری ،تداوم ،دگرگونی و سرنگونی حکومتها واضح و آشکار بوود
است .دولتها هموار از سوی عالمان علم سیاست به جلب نظر مساعد مردم متذکر میشودند و
بارها در مقاطع مختلف تاریخی حتی در حکومت های سلطنتی ،شاهد واگوذاری امتیازهوایی بوه
مردم با هدف جلب موافقت و رضایت آنوان بوود ایوم .اموروز بوا شوکلگیوری و فراگیور شودن
حکومت های دموکراتیک ،حمایت و موافقت مردم نسبت به حکومت از عامل تسهیلکنند انجام
اعمال حکومتی ،به عامل اساسی مقوم حکومتها تبدیل شد است و میتوان بهجرأت ادعا کورد
حکومتها مقبولیت و حتی مشروعیت خود را از ملت خود دریافت میکنند.
در حکومت دینی جمهوری اسالمی ایران ،در خصوص منشوأ مشوروعیت اتفواقنظور وجوود
ندارد ،برخی فقیهان منشأ مشروعیت را الهی میدانند و نقوش و رأی موردم را در فوراهم آوردن
شرایط اِعمال والیت الهی میبینند (خمینی ،1378 ،ج )459 :20و برخی دیگر از صاحبنظران
حقوق اساسی منشأ مشروعیت را همزمان الهی و مردمی و این دو را در راستای هوم مویبیننود
(هاشمی ،1394 ،ج .)3 :2اما براساس هر دو دیدگا  ،نقش موردم در تحقوو و برپوایی حکوموت
انکارناپذیر است و درصورتیکه این همراهی مردمی وجود نداشته باشد ،مشکالت زیادی گریبان
حکومت را خواهد گرفت.
مقبولیت و مشروعیت بخشی از جانب مردم نسبت به حکومتها میبایست پیوسته و موداوم
باشد ،شایان ذکر است که این عناصر مهوم ،خوود را در قالوبهوای گونواگونی ماننود انتخابوات،
همه پرسی ،همراهی و همکاری مردم در اجرایی کردن برنامههای ملی و محلوی و غیور آشوکار
میکنند .حکومت های مردمی مشروع به پشتوانة اعتماد عمومی در اجرای برناموههوای خوود بوا
دشواریهای کمتری روبه رو هستند و در مواقع بحران ،با همراهی مردمی که به حکوموت خوود
اعتماد دارند ،آسانتر از موانع عبور میکنند.
به همین علت بحث اعتماد عمومی از مباحث بسیار مهم و اساسی در حقوق عمومی و علوم
سیاست است .اعتماد عمومی به معنای همدلی و همراهی و به بیوان دیگور ،اعتمواد و اطمینوان
مردم به برنامههای حکومت و فعالیت های دولتمردان اسوت .بوا توجوه بوه اهمیوت فوراوان ایون
موضوع ،دولتمردان اغلب راهکارهایی برای تقویت این مقولة مهم داشته و دارند .عوامل متعددی
در تضعیف یا تقویت این موضوع دخیل اند ،عواملی مانند فساد ،پاسوخگویی مسوئوالن ،کیفیوت
ارائة خدمات عمومی ،مسوئولیتپوذیری دولتموردان و در نهایوت ،شوفافیت در اموور عموومی از
مقولههای مهم تأثیرگذار بر اعتماد عمومیاند .شفافیت در امور عمومی به معنای قابول رییوت و
قابل درک بودن اعمال دولتمردان و وضوح فرایند شکلگیری تصمیمات و نحوو اجورای آنهوا و
همچنین ملموس بودن نتایج مثبت تصمیمات دولت بر زندگی مردم است.
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پرسش اصلی مقاله آن است که شفافیت در امور عموومی چوه جایگوا و نقشوی در ارتقوای
اعتماد عمومی دارد؟ این نوشتار با محور قورار دادن شوفافیت در اموور عموومی آن را بوهعنووان
عاملی برای جلب و ارتقای اعتماد عمومی تحلیل و بررسی میکند .بدینمنظور ،ابتدا به بررسوی
مفاهیم بنیادین پژوهش ،مانند شفافیت ،اعتماد عمومی و امور عموومی پرداختوه شود  ،سو
اهمیت اعتماد یادآور شد و آنگا چگونگی تأثیرگوذاری شوفافیت در اموور عموومی بور اعتمواد
عمومی بررسی می شود .در ادامه ،با بررسی جایگا شفافیت در قوانین و مقررات ایران ،با تأکیود
بر الیحة شفافیت و بررسی ابعاد مختلف آن از حیوث توأثیر بور اعتمواد عموومی ،جایگوا فعلوی
شفافیت در نظام حقوقی ایران روشنخواهود شود و در نهایوت ،پیشونهادهای اصوالحی در ایون
خصوص ارائه خواهد شد.

تحلیل مفاهیم
 .1شفافیت
واژ «شفافیت» 1در لغت به معنای نازک ،ظریوف ،روشون و زالل (آذرنووش )336 :1386 ،و در
زبان انگلیسی به معنای باز بودن ،وضوح ،و عدم تالش برای مخفی نگا داشتن است .(Garner,
)2014:803اما در اصطالح ،شفافیت تضمین میکند کوه مقاموات عموومی ،کارمنودان دولتوی و
مدیران ،واضح و قابل درک عمل میکنند و فعالیتهای خود را گزارش میدهند .بدانمعنوا کوه
عموم مردم میتوانند به این اطالعات دسترسی داشته باشند2.
شفافیت بهمنزلة یکی از عناصر «حکمرانی خوب» 3مطرح است .مطابو تعریف بانک جهانی،
حکمرانی خوب مستلزم وجود نهادهایی است کوه براسواس اصوول شوفافیت و پاسوخگویی بنوا
شد اند 4.الزمة حکمرانی خوب ،ساختارهای حقوقی عادالنهای است که بیطرفانه اعمال شوود و
عالو بر شوفافیت و پاسوخگویی شواخ هوایی ماننود عودم فسواد ،خشوونت و ناکارامودی را در
برمیگیرد (پروین .)316-317 :1393 ،اگر کشوری مطابو این شاخ ها عمل کند ،موفو است
و در نتیجه ،از حمایتهای جهانی و نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی ،برنامة توسوعة ملول
متحد و صندوق بینالمللی پول برخوردار میشود؛ اما اگر مطابو این شاخ هوا عمول نکنود ،از
این حمایتها و کمپها محروم خواهد شد (عیوضی.)75-76 :1396 ،
در تعریف حقوقی از شفافیت ،بهطور مشخ به رابطوة دولت و ملت اشار شد است .وقتی
صحبت از شفافیت در این زمینه میشوود ،مقصود این است که شهروندان بتوانند از تصمیماتی
___________________________________________________________________
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که دولت در قالب عناوینی چون آییننامه ،قانون ،اصل ،ماد و تبصر اتخاذ میکند و این
تصمیمات موجوود حووو و تکلیووفانوود ،مطلع شوند و عملکرد دولت را بر این اساس تحلیل کنند.
دولتی که شفافیت نداشته باشد ،دولت فاسدی است ،چراکووووه مدام در حال پنهانکاری است و
اطالعات دروغ منتشر میکند و این مسئله به اشاعة بیاعتمادی در تمام ابعاد سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی نوووهتنهوووا در روابط دولت و ملت ،بلکه در روابط شهروندان با یکدیگر منجر میشود
(ابوتراب و رفیعی.)4 :1396 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،بهنظر میرسد شفافیت بهعنووان یکوی از معیارهوای مطلووب در
حکومت ،به معنای آشکار بودن فرایندها و تصمیمات اتخاذشود توسوط حکوموت و اقودامهوای
صورت گرفته توسط نهادها و مسئوالن دولتی به معنای عام است .اطالعات مربوط به این اعموال
که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی حال و آیند شهروندان و اشوخاص خصوصوی توأثیر
میگذارد ،میبایست در دسترس آنها باشد .دولت شفاف ،دولتی است که اقدامات خود و مسوائل
مربوط به آن را پنهان نمیکند و اصل را بر وضوح اعمال انجامگرفته مویگوذارد .نتیجوة چنوین
رویکردی ایجاد ح نزدیکی دولت و شهروندان و شکلگیری اعتماد میان آنهاست.

 .2امور عمومی
در علم حقوق امور عامه یا امور عمومی به مسائلی اطالق میشوود کوه نفوع عاموه را در بوردارد
(جعفری لنگرودی )674 :1386 ،و به فعالیت هوایی کوه متضومن رفوع نیازهوا و توأمین منوافع
عمومی است ،اشار دارند (طباطبایی مؤتمنی .)234 :1383 ،امور عمومی ،امور مشوترک میوان
نوع افراد یک جامعه است که آنها را گرد هم میآورد و سبب شکلگیری جواموع و حکوموتهوا
به عنوان مسئول ادار این امور است .این امور به بیان خاصتر ،اموری هستند که قووامبخشوی و
نظم دهی به جوامع را بر عهد دارند .بر این اساس ،تمامی اموری که آثار آنهوا در سوطح کوالن،
مؤثر بر شهروندان است ،در دایر امور عمومی جای میگیرد.
در جوامع امروز ،دولتها عهد دار تصمیمگیری دربار این مسوائل هسوتند .بور ایون اسواس
مدیریت امور عمومی ،مجموعه تصمیماتی است که حاکمان و مسئوالن کشور در پیشبرد و رفع
نیازهای جامعه اتخاذ می کنند (گرجی ازندریانی و ابوالحسنی .)5 :1395 ،اگرچوه تموامی قووا و
نهادهای حکومتی دارای اختیار و امکانات برای ادار این امور هستند ،اما در نظام تفکیوک قووا،
قو مجریه با داشتن بیشترین امکانات ،قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال میکند .به همین
علت امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیوه حقووق و آزادی موردم فوراوان اسوت (هاشومی،
 ،1394ج .)159 :2از این حیث با توجه به گستردگی حوز این مسئولیتها و اختیارات ،اعموال
قو مجریه و کارگزاران آن از اهمیتی فوقالعاد برخوردار خواهد بود .به هموین علوت مویتووان
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مدعی شد قو مجریه مسئولیت بخوش زیوادی از اموور عموومی را بور عهود دارد .بنوابراین ،در
بسیاری موارد ،مقصود از امور عمومی ،امور تحت نظارت و مدیریت قو مجریه است.

 .2اعتماد عمومی
واژ «اعتماد» 1در لغت به معنای تکیه کردن ،برگزیدن ،کاری را به کسی واگذاشتن و اطمینوان
است (معین .)204 :1388 ،این واژ در انگلیسی به معنوای قبوول صوحت و سوالمت وضوعیتی
بدون مدرک یا تحقیو است ) . (Hornby, 2004: 1389در نگاهی کلی ،اعتماد به معنوای وجوود
اطمینان و نگرش مثبت در رابطه است .اعتماد عمومی هنگامی مطرح میشود که رابطوة کوالن
حکومت و شهروندان مدنظر باشد .وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان میآید ،بدینمعناسوت
که عامة مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمانهای دولتی با اقودامات خوود در تعامول بوا
آنان -که در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحو انجام اموور در سوازمانهوای
دولتی وجود دارد -به انتظار آنها پاسخ دهند؛ بهعبارت دیگر ،اعتماد عمومی یعنی انتظوار عمووم
از دریافت مثبت پاسخ به خواستههایشان از طرف متولیان امور عمومی .ازاینرو اعتماد به عنوان
مبنایی برای نظم اجتماعی در رشتهها و سطوح تحصیلی مختلف را یافته است و از محورهوای
اصلی نظریههای دولت است (الوانی و داناییفرد.)3-6 :1380 ،
بهنظر میرسد اعتماد عمومی به معنای اعتماد شهروندان به یکدیگر و به دولوت در پیشوبرد
امور عمومی به بهترین شیو ممکن است .در رابطة دولت و شهروندان ،بهعلت نابرابری امکانوات
و ابزارها ،امکان آگاهی کامل شهروندان در خصوص اقدامهای دولت وجوود نودارد؛ درحوالیکوه
الجرم تعامل میان آنها میبایست با نگرشی مثبت از سوی شهروندان همرا باشد تا به پیشوبرد
بهتر امور عمومی منجر شود ،در نتیجه اعتماد عمومی اهمیت پیدا میکند و اعتمواد شوهروندان
به دولت الزم میشود .به همین علت میتوان اعتماد عمومی را قووامبخوش همبسوتگی در یوک
جامعه دانست .به همین سبب مقولة اعتماد (اعتماد اجتماعی و اعتماد میان نژادهای مختلوف)،
از مهمترین وجو سرمایة اجتماعی شمرد شد است (الوانی و سوید نقووی .)9 :1381 ،اموروز
سرمایة اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایة فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا میکند و شوبکه
های روابط جمعی و گروهی انسجامبخش میان انسوانهوا و سوازمانهاسوت .ازایونرو در غیواب
سرمایة اجتماعی ،سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند و بدون سورمایة اجتمواعی
پیمودن را های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار مویشوود (محمودیزاد و
پریسایی.)2 :1393 ،
___________________________________________________________________
1. trust
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اهمیت ارتقای اعتماد عمومی
بیشک میتوان جوهر قدرت هر کشووری را سورمایة اجتمواعی آن دانسوت .حفوف و افوزایش
اعتماد مردم به دستگا حاکم عالو بر افزایش مشارکت مردم در برنامههای همگانی ،سبب حفف
و تثبیت مشروعیت و افزایش مقبولیت دولت میشود .درصورتیکوه اعتمواد عموومی خدشوهدار
شود ،ضمن تضعیف سرمایة اجتماعی ،تضعیف حکومت و کشور و لطمه به اعتبوار و مشوروعیت
دستگا حاکم دور از انتظار نیست .از ملموستورین نتوایج وجوود سورمایة اجتمواعی قدرتمنود،
مشارکت مردم در امور اجتماعی و انتخابهای تأثیرگذار است.
توسعة ملی در کشورهای جهان بیش از هر چیز به مشارکت فعال مردم وابسته است .فقدان
این مشارکت زمینة برخورد و اختالف و تضاد را در میدان عملکرد بخشهای مختلف (خصوصی
و عمومی) جامعه فراهم میآورد و بخش اعظم منابع کمیاب این کشور صرف مقابله بوا عووار
نامطلوب این برخوردها میشود .اما درصورتیکه مردم به شکل واقعی و ملموس با اموور اجرایوی
برخورد داشته باشند ،شکاف آنوان از دسوتگا هوای دولتوی ،دولوتهوای محلوی و نیوز تعوار
منافعشان رو به کاهش خواهد گذاشت (محمدیزاد  .)2 :1393 ،به همین سبب ،مطلوع بوودن
مردم اهمیت زیادی دارد ،چراکه به آنها کمک میکند تا در مورد انتخابات آیند تصمیم بگیرند
به چه کسی رأی دهند ،بنابراین بین شفافیت امور عمومی و مشارکت مردم ارتبواط وجوود دارد
) .(Kavanaugh, 2011: 5مردم در زمانیکه به مسئولیتپذیری و پاسخگو بودن مقامات دولتوی
اعتماد داشته باشند ،تمایل بیشتری به مشارکت در ادار امور خواهند داشت .برعک زمانیکوه
شهروندان جامعهای اطمینان از اثرگذاری مشارکت خود بر تصمیمها و اقدامهوای دولوت و نیوز
اعتماد خود را به دولتمردان از دست بدهند ،جامعه در ابتدا با پدید ای به نام بحران مشارکت و
در نهایت با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه میشود (منوریان و همکاران.)9 :1389 ،
یکی از ایرادهای وارد به مردمساالری این است که اکثریت عددی نمیتواند معیوار درسوتی
برای شناسایی حقیقت باشد .حو دسترسی به اطالعات (که به شفافیت منجر میشود) تودبیری
است برای رفع این ایراد ،زیرا در صورت دسترسی مردم به اطالعات و در نتیجه افزایش آگواهی،
دیگر اکثریت عددی صرفا تصمیمگیری نمیکنند ،بلکه تصومیم اکثریوت مطلوع و آگوا جامعوه
مالک قرار میگیرد (انصاری .)32 :1387 ،فقدان اعتماد عمومی که از عناصر سرمایة اجتمواعی
است ،موجب تضعیف سرمایة اجتماعی و رکود و خمودگی در جامعه می شود .ایون مسوئله کوه
سبب از میان رفتن برخی انواع دلبستگیها میان اجتماع و دولت میشود ،پایههای مشوارکت و
حتی امکان بهوجود آمدن این مشارکت را به لرز درمیآورد ،ضمن آنکه کیفیت ایون مشوارکت
نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در نهایت ،نتیجة اعتماد عمومی بدینشکل است که مردم از نظام حکومتی حمایت کنند یوا
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حداقل حرکت مخالف آن انجام ندهند .بسیاری از کنشهای سیاسی نیازمند این مسئله هستند
که مردم به اطالع رسانی مناسب دولت در مورد تصمیمات دولتی اعتماد داشته باشند و مطمئن
باشند که سیاستهای موردنظر به خوبی اجرا میشوند ).(Banks, 2014: 3
با توجه به آنکه نظارت عمومی و اختصاصی نمیتواند هموار کارساز باشود ،ضورورت وجوود
نظارت مردمی و همگانی برای اطمینان از حسن اجرای قوانین خود را آشکار مویکنود ،چراکوه
انبو سیستم و روندهای پیچید و بوروکراسیهای فراوان و درهمتنید  ،محدودیتهای فراوانوی
برای نظارت از سوی نهادهای نظارتی بهوجود خواهد آورد .با توجه به نکات مذکور ،بدیهی است
که تقویت و ارتقای اعتماد عمومی تا چه حد حائز اهمیت اسوت و فقودان ایون مهوم ،صودماتی
جدی را به تکتک وجو حکمرانی داخلی وارد میکند؛ ضمن آنکه اعتبار و حیثیت بوینالمللوی
کشور هم خدشهدار خواهد شد.

تأثیر شفافیت در امور عمومی بر اعتماد عمومی
یکی از موانع آگاهی کامل شهروندان در خصوص امور عمومی ،وجوود سوازمانهوای گسوترد و
همچنین انبو اطالعات مربوط به آن است .دانستن اینکه مجریان در دولت دقیقاً چه کاری انجام
میدهند و نیز نظارت بر عملکرد آنها ،دشوار است .ممکن است برخی مقاموات ،منتخوب موردم
باشند ،ولی برخی دیگر از چنین کنترلی نسبتاً مصون هستند .بنابراین شهروندان باید به سازمان
ها ،کارکنان و مدیران دولت از نظر عمل در راستای منافعشان اعتماد کنند (الوانی و داناییفورد،
 .)11 :1380به همین علت بحث اعتماد عمومی اهمیت ویژ ای پیدا مویکنود .هنگوامیکوه در
دسترس بودن تمامی اطالعات با جزئیات آن ممکن نباشد ،ناچار از به میان آوردن بحث اعتمواد
هستیم ،اما برای به دست آوردن این اعتمواد ،شوفافیت اولیوه الزم اسوت توا موردم از درسوتی و
خیرخواهی قوای حاکمه اطمینان پیدا کنند ،س به هر انداز که شفافیت طی انجام فرایندها
افزایش یابد ،اعتماد عمومی تقویت خواهد شد (ر.ک :شریفی طرازکوهی.)193 :1392 ،
عامل مهم در کسب اعتماد عمومی ،عملکرد مناسب دستگا حاکم در شفافسازی است ،بوه
طوریکه تمام سیاستها و تصمیمات مهم بهخوبی اطالعرسانی شوند و مورد بحث قرار گیرنود.
بدینمعنا که انتظار میرود مسئوالن عمومی اطالعات الزم را از مسوائل جواری بوه موردم ارائوه
دهند .این محتوا نباید محدود ،سانسور یا فیلتر شود ) .(Banks, 2014: 6در واقع ،وظیفة اصولی
شفاف سازی بر عهد دستگا عمومی است .خواست عمومی موردم و فرهنوم مطالبوهگور بورای
شووفافیت ،از عواموول مهووم بووهوجووودآورنوود عووزم دسوتگا دولتووی بوورای شووفاف کووردن امووور و
فرایندهاست .درصورتی که دستگا دولتی و شهروندان ،هر دو شوفافیت در اموور دولتوی را یوک
اصل تلقی کنند ،آنگا میتوان به داشتن دولتی شفاف امیدوار بود.
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موضوع شفافیت ازآنرو اهمیت دارد که جلب اعتماد عمومی به نظام حاکم ،بدون وجوود آن
امکانپذیر نیست .در واقع شفافیت شرط الزم برای کسب اعتماد عموومی بوه دسوتگا حواکم و
شیو ادار کشور است .شفافیت ،روابط میان مقامات عمومی و عامة مردم را توسعه میدهود توا
میان اطالعات ایجادشد توسط دولت و آنچه در اختیار شهروندان است ،توازنی برقرار کند .اگور
مردم از آنچه در جامعه در حال وقوع است ،اطالع نداشته باشند و اقدامات حاکموان از دیود هوا
پنهان باشد ،مردم قادر بوه ایفوای نقوش معنوادار در اموور اجتمواعی نخواهنود بوود (انصواری و
همکاران .)10 :1395 ،ممکن است دولتی از نظر آمار و ارقام و اطالعات دسوتگا هوای خوود یوا
دیگران از کارامدی در عرصه های مختلف برخوردار باشد ،ولی مردم چنین تلقوی و برداشوتی از
آن نداشته باشند .در این صورت اعتماد عمومی ارتباط عمیقی با فرهنم موردم دارد کوه در آن
به نحو نگرش ،احساسات و ارزیابی مردم دربار نظام سیاسی و نهادهای ذیربط توجه میشوود
(زاهدی و خانباشی .)5 :1390 ،بنوابراین عوالو بور عملکورد مناسوب و موؤثر در بهبوود شورایط
اجتماعی ،شفاف سازی در این بار نیز حائز اهمیت است ،چه ،بدون شفافسوازی و گوردش آزاد
اطالعات ،اقناع عمومی در این بار بهسختی حاصل میشود و اعتماد عمومی نیز جلوب نخواهود
شد .از طرفی شفافیت ،مشارکت مؤثر مردم در امور اجتماعی و سیاسی را ممکن میسوازد ،ایون
مشارکت عمومی ،افزایش اعتماد عمومی و تقویت همبستگی میان جامعه و حکوموت را در پوی
خواهد داشت .پ شفافیت عالو بر آنکوه مسوتقیم ًا سوبب افوزایش اعتمواد عموومی مویشوود،
بهواسطة ممکن ساختن مشارکت مؤثر مردم ،همبستگی و اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.
الزم است برای مردم تشریح شود که دولت و سازمانهای دولتی چه کارهایی انجام مویدهنود
و چگونه این کارها را انجام میدهند و چگونه انجام این امور بر زندگی روزمر آنها تأثیر میگوذارد.
باید سوءبرداشتها را نسبت به دولت ،سازمانهای دولتی و نظام سیاسی رفع و مشوارکت همگوان
را در فرایند سیاسی تقویت کرد .هنگامیکه مردم تأثیر مثبت دولت بر زندگی خود را تأییود کننود
و از نقش دولت در بهبود وضعیت آگا شوند ،حمایت آنها نسبت به دولت افزایش مییابد (الووانی و
داناییفرد .)15 :1380 ،در واقع ،تأثیر غیرمستقیم شفافیت اینگونه است« :هنگوامیکوه اطالعوات
در دسترس شهروندان باشد ،حاکمیت پیشرفت میکند» ).(ball, 2009: 10
از مهمترین ابزارهای تحقو شفافیت ،رسانه و مطبوعوات آزاد اسوت؛ بوه هموین علوت افوراد و
نظامهای مستبد به مبارز با آنها برمیخیزند .این آزادی با فراهم کردن زمینة تبادل عقاید و توسعة
روحیة انتقاد لزوماً دیر یا زود قدرت سیاسی موجود را زیر سؤال مویبورد (عباسوی.)176 :1395 ،
برای مثال یکی از عوامل برپایی انقالب مصر ،تون و لیبی نقشآفرینی شبکههای اجتماعی ماننود
توئیتر و فیسبوک است (نرگسیان و همکاران .)6 :1394 ،بنابراین رسانههای نوین با بهور گیوری از
بستر نامحدود و بسیار گسترد فضای مجازی ،امروز هرچه بیشتر و بهتر قادر بوه اطوالعرسوانی و
آگا سازی مردم از امور جاری و بهخصوص شفاف کردن امور دولتی برای اشخاص غیردولتیاند.
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با توجه به آنکه آشکار بودن روابط و اقدامات و در دسترس بودن اطالعات آنها بورای عمووم
شهروندان با هدف شفافیت و در نهایت ،جلب اعتماد عمومی مدنظر است ،بسوتر مناسوب بورای
تحقو این مسئله نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .امروز با انتقال بخش مهموی از ظرفیوت
رسانهها به فضای مجازی و شبکة جهانی وب ،این ابزار نوین قابلیت نقشآفرینی بسیاری در امور
اجتماعی و اطالعرسانی مطلوب دارد .بهعلت ظرفیت باالی این شبکه و امکان دسترسی همگانی
و ساد  ،میتواند بهعنوان بستری مناسب برای ارائة خدمات و اطالعات عمومی واقع شود.
در نهایت ،نکتة بااهمیت آن است که در شفافسازی توسط دولتها ،میبایست به نتایج نیز
توجه کرد .شفافسازی باید بهصورت بهینه و دقیو انجام گیرد تا معایب احتمالی ،آثار و فواید آن
را تحت الشعاع قرار ندهد .در مدل تصمیمگیری مناسب بورای داد حکوومتی بواز (گوردش آزاد
اطالعات) ،دولت باید مزایای این رویکرد (مانند افزایش شفافیت و تقویت رشد اقتصوادی) را در
یک کفه ،و معایب آن (مانند نقض حریم خصوصی ،ریسک سوء استفاد و سوءبرداشت از داد ) را
در کفة دیگر ترازوی تصمیم خود قرار دهد (عبدالحسینزاد و همکاران .)6 :1396 ،شایان ذکور
است خطری که با افزایش نقش رسانهها و فضای مجازی خودنموایی مویکنود ،امکوان کمرنوم
نمودار شدن اخبار مهم و صحیح در میان انبو اخبار و اطالعات رنگارنم و بعضاً غلط منتشرشد
است .قدرت و پیچیدگی کار رسانه و انتشار گسترد و بدون محدودیت اطالعوات ممکون اسوت
سبب به وجود آوردن احساسی از شفافیت کاذب در امور شوود ،بودیننحوو کوه در عوین وجوود
اطالعات فراوان مربوط به امور عمومی ،آن دسته از اطالعاتی که شایان توجوه و تأثیرگذارنود ،از
نظر پنهان میمانند .عالو بر این به دلیل آنکه غربال مناسبی برای تمییز اطالعات صحیح از غلط
منتشرشد در این بستر عظیم در دسترس نیست ،ممکن است حتی وجوود اطالعوات نادرسوت
سبب کاهش یا از بین بردن اعتماد عمومی صحیح شود .ضمن آنکه در انتشار گسترد اطالعات،
امکان نقض حریم خصوصوی و سووءاسوتفاد از ایون داد هوا نیوز وجوود دارد .بوه هموین علوت
همچنانکه تأثیرات مثبت بستر مجازی و رسانهها انکارناپذیر است ،میبایست بهدنبال راهکواری
برای به حداقل رساندن مضرات آن بود ،چراکه شفافیت با هدف ارتقای اعتمواد عموومی دنبوال
می شود و انتشار اطالعات نادرست یا غیرمفید و همچنین نقض حوریم خصوصوی شوهروندان از
عواملی است که میتواند آثار مثبت شفافیت را در دیدگا شهروندان تحتالشعاع قرار دهد و این
خود سبب از دست رفتن اعتماد عمومی خواهد شد که با غایت شفافسازی ناسازگار است.

شفافیت در نظام حقوقی ایران
از مؤثرترین عوامل در ایجاد در شفافیت در امور عموومی ،وجوود نظوام حقووقی متناسوب و سوازوکار
قانونی مربوط است .در این بخش ،جایگا شفافیت در نظام حقوقی ایران بررسی خواهد شد و با طورح
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بحث بر دو محور قانون اساسی و قووانین عوادی سوعی در آشوکار کوردن ایون مسوئله خواهود شود.
همچنین به الیحة شفافیت بهعنوان گامی مهم در راستای به رسمیت شناختن شفافسازی در نظوام
حقوقی ایران اشار ای خواهیم داشت و آن را از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی بررسی خواهیم کرد.

 .1قانون اساسی
اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از واژ شفافیت و یا مشتقات آن استفاد ای نشد
و همچنین مسئله شفافسازی و یا گردش آزاد اطالعات اصلی را به خود اختصاص نداد است ،با
این حال می توان مصادیقی در برخی اصوول قوانون اساسوی مبنوی بور شوفافیت در اطالعوات و
همچنین علنی بودن برخی روندها و فرایندهای دولتی یافت .همچنین در برخی دیگر از اصوول،
وجود شفافیت بهعنوان مقدمة اجرای بعضی از امور مدنظر قانون اساسی قرار گرفته است.
از جمله اصول مرتبط با شفافیت ،اصل  69قانون اساسی است که در آن مقورر شود اسوت:
«مذاکر ات مجل شورای اسالمی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریو رادیوو و روزناموة
رسمی برای اطالع عموم منتشر شود».
اصل علنی بودن مذاکرات مجل امری منطقی است ،زیرا با آگا شدن مردم از کیفیت کوار
مجل افکار عمومی قادر به ارزیابی کردار سیاسی نمایندگان و مجل خواهد بود .ضومن آنکوه
قوانین موجد حو و تکلیف برای مردم نیز قابل درک و دریافت عمومی میشوود و اجورای آن را
تسهیل میکند .این اصل عالو بر ارتقا و رشد سیاسی و فکری مردم ،با ممکون سواختن تبوادل
کلی نظرهای مختلف با نمایندگان تأثیرات مثبتی بر مردم و مجلو خواهود داشوت (هاشومی،
 ،1394ج .) 116 :2با ارتقای فرهنم و آگواهی سیاسوی عموومی ،تبوادل نظور بوا نماینودگان و
مجل کارا و مؤثر خواهد بود و این تأثیر و مشارکت عمومی ،بر همدلی و نزدیکی میان مردم و
نمایندگان می افزاید و این مسئله سبب افزایش اعتماد عمومی موردم بوه مجلو خواهود شود.
همچنین این اصل در کنار اصل  84قانون اساسی که هر نمایند را در مقابل تمام ملت مسوئول
دانسته است ،معنای کاملتری پیدا میکند .الزمة ارزیابی حسن انجام ایون مسوئولیت از جانوب
مردم ،بدون آگاهی از اعمال و گفتار وی که در جایگا نماینودگی انجوام گرفتوه اسوت ،ممکون
نیست .بنابراین ضمن آنکه قانون اساسی مجل را بهصراحت مکلف به شفافسازی کرد اسوت،
تکتک نمایندگان نیز بهصورت ضمنی مکلف به شفافسازی اقدامات خود در جایگا نماینودگی
هستند .شفاف سازی گفتار و رفتار نمایندگان که مسوتقیماً محتواج آرا و رضوایت موردم اسوت،
سبب هماهنم شدن اعمال نمایندگان با منافع واقعی جامعوه خواهود شود و از جملوه توأثیرات
عمل در راستای منافع و نیازهای مردم ،افزایش اعتماد مردم به نمایند شان خواهد بود.
اصل  165قانون اساسی بهعنوان یکی دیگر از اصول مربوط به شفافیت بیان مویکنود« :محاکموات،
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علنی انجام میشود .»...همچنین اصل  168به این موضوع اشار دارد« :رسویدگی بوه جورائم سیاسوی و
مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد».
این دو اصل قانون اساسی نیز که مستقیماً قو قضاییه را مخاطب قرار داد انود ،مهومتورین
مصادیو برای مکلف بودن این قو به شفافیت در مهمترین وظیفه خود هستند .به تجربوه ثابوت
شد است که دادرسیهای سری از لحاظ آنکه از کنترل افکار عمومی خارج است ،اجرای عدالت
را بهطور چشمگیری مخدوش میسازد ،درصورتیکه علنوی بوودن دادرسوی عودالت را تضومین
خواهد کرد (طباطبایی مؤتمنی ،)72 :1394 ،چراکه دسترسی عمووم بوه اطالعوات مربووط بوه
دستگا قضایی ،پروند ها ،قوانین و مقررات و نیز فرایندهای انضباطی در دسوتگا قضوایی ابوزار
الزم را برای به چالش کشویدن نابهنجواریهوا ارائوه مویکنود .رسوانههوای عموومی بوا افشوای
بیعدالتی ها موجب هراس متخلفان و پیشگیری از دخالت اغرا شخصی توسط قضات خواهند
شد (جاوید و شاهمرادی .)5-10 :1394 ،همچنین علنوی بوودن محاکموات مویتوانود بهتور از
محاکمات محرمانه در کشف حقیقت مؤثر افتد (قاری سیدفاطمی ،1393 ،ج.)239 :2
این شفافیت که نظارت و گزارش عمومی را در پی خواهد داشت ،سبب پیشوگیری از بوروز
بسیاری از اشتباهات عمدی میشود و دستگا قضا را قادر بوه شناسوایی ضوعفهوا و خطاهوای
سهوی می کند که بهبود کیفیت در انجام وظایف این قو را بهدنبال دارد .چنانچه دادگوا هوا در
رسیدگی به تظلمات عادالنه عمل کنند و مرتکب تبعیض نشوند ،توسل مردم بوه دادگسوتری و
تمکین آنها به آرای دادگا ها بیشتر خواهد شد ،د ر غیور ایون صوورت آنهوا اعتمواد خوود را بوه
دستگا قضا از دست خواهند داد (انصاری .)5 :1390 ،به بیان دیگر ،علنی و در دسوترس بوودن
اطالعات مربوط به اقدامات قو قضاییه بهعنوان مرجوع تظلوم خوواهی در کشوور درصوورتیکوه
عادالنه بودن آن برای عموم واضح باشد ،سبب افزایش اعتماد عمومی بوه عملکورد و تصومیمات
قو قضاییه خواهد شد.
قانونگذار اساسی تصریحی بر شفافسازی اعمال قو مجریه نکرد اسوت (هماننود آن تکلیفوی
که بر قوای مقننه و قضاییه بار کرد است) ،اما یکی از اصول قانون اساسی که میتوان مودعی شود
با تفسیر موسع ،شفافیت را بر دولت الزم مویکنود ،اصول  8قوانون اساسوی اسوت« :در جمهووری
اسالمی ایران دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر وظیفوهای اسوت همگوانی و متقابول بور
عهد مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسوبت بوه دولوت .شورایط و حودود و
کیفیت آن را قانون متعین میکند .وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِوالْمَعْرُوفِ وَ
یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ».
بخشی از اصل  8قانون اساسی ،امر به معروف و نهی از منکور را وظیفوهای بور عهود موردم
نسبت به دولت عنوان کرد است .از آن سو ،طبیعتاً برای انجام این تکلیف ،مردم حو دسترسی
به اطالعات مربوط به امور عمومی را خواهند داشت .بنابراین مردم هم مکلف و هم صاحب حوو
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نسبت به آگاهی به امور و اعمال دولت هستند .با توجه به آنکه اگر شورایط ایون حوو و تکلیوف
اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) فراهم نشود ،اساس و هدف این اصل قوانون اساسوی زیور
سؤال خواهد رفت ،می بایست دولت امکان نظارت بر امور عمومی توسوط موردم را فوراهم کنود،
وگرنه امر به معروف و نهی از منکر موضوعیت خود را از دست خواهد داد و این مسوئله جوز بوا
شفافسازی امکانپذیر نیست .به بیان دیگر ،امر به معروف و نهی از منکر مسوتلزم وجوود حوو
دسترسی به اطالعات است ،زیرا تا زمانیکه شهروند از اطالعات کافی برخوردار نباشد ،نمیتواند
حو یا تکلیف خویش در امر به معروف و نهی از منکر حکومت را بهطور کامل ادا کنود (ویوژ و
طاهری .) 6 :1390 ،از هموین رو ،بوا تفسویر گسوترد ایون اصول مویتووان تکلیوف دولوت بور
شفافسازی اطالعات برای شهروندان را استنباط کرد.

 .2قوانین عادی
فقدان قانونی که به شکلی صریح ،سوازوکار حقووقی الزم را بورای شوفافسوازی و گوردش آزاد
اطالعات فراهم آورد ،خألیی در این زمینه در نظام حقووقی ایوران بوود .اگرچوه بوهطوور جزئوی
مواردی از شفاف سازی در برخی قوانین به رسمیت شناخته شد بود ،شناسوایی صوریحتور ایون
حو در ایران به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعوات مصووب سوال  1388بوازمی
گردد ،اگرچه این قانون چندان تأثیری در اصالح رویة موجوود نداشوته اسوت (بابوازاد :1392 ،
 .)39روند طوالنی قانونگذاری در قانون مذکور و رفتوآمد زیاد در مراجع مختلف قانونگوذاری را
می توان نشانی از عدم توافو عمومی بر ضرورت انتشوار و شوفافسوازی اطالعوات یوا شویو آن
دانست که این مسئله ،خود ،از علول متوروک مانودن نسوبی ایون قوانون اسوت .از سوال 1396
سامانه ای اینترنتی از سوی وزارت فرهنم و ارشاد اسالمی ایجاد شد تا همة شوهروندان بتواننود
به اطالعات طبقهبندینشد دولتی ،دسترسی داشته باشند .شایان ذکور اسوت مطوابو گوزارش
دبیرخانة کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ،همچنان برخی دسوتگا هوا و نهادهوای
کشور در پیوستن به این سامانه و انتشار اطالعاتشان مقاومت میکننود و برخوی دسوتگا هوا بوا
وجود پیوستن به این سامانه از پاسخگویی به شهروندان امتناع ورزید اند .در تحلیل علل کندی
در اجرای این قانون ،عالو بر نق ها و ابهامهای قانونی ،موانوع فرهنگوی نیوز بایود مودنظر قورار
گیرد .تعاریف غیردقیو و وجود ابهام در مصادیو مشمول قوانون از زمور موانوع اجرایوی شودن
قانون بهنحو شایسته است (ر.ک :ویژ و طاهری.)1390 ،
به این قانون که تماماً به دسترسی آزاد به اطالعات مویپوردازد ،شفافیت در قووانین ایران را
میتوان بهصورت جزئوی در موواردی ماننود پوویشنوی استاندارد اصول شفافیت و پاسخگویی
دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دسووتورالعملهووای دیوان محاسبات کشور شوود است .در
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همین قانون بووووهمنظووووور مبادالت اقتصادی و تشخی درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر
ارزش افزود  ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف شوود است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی
کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت ،ملزم
به استفاد از سامانههای صندوق فروش مکانیز کنوووود .همچنین ابالغ سیاستهای اقتصووووواد
مقاومتی میتواند سبب ایجاد شفافیت بیشتر و استفاد از سامانههای الکترونیکی اطالعاتی برای
مبارز با فساد مالی شود (ابوتراب و رفیعی.)2 :1396 ،
همچنین ،قانون ارتقای سالمت اداری و مبارز با فساد مصوب  ، 1390ذیل مواد  ،8تدوین
سیاستها و راهکارهای شفافسازی اطالعات مستند کردن فعالیتهوای دسوتگا هوای اجرایوی
برای ثبت و ضبط شفاف و جامع تموووووووامی عملیات و اطالعرسانی الزم به عموم مردم را الزم
دانسته است؛ ضمن اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386در ماد  ،114یکوی
از اهداف تشکیل شورای عالی اداری ،نیل به نظام اداری و مدیریتی پاسخگو ،شوفاف و عواری از
فساد است.
مرور کلی بر این قوانین نشان می دهد ضعف در وجود قووانین مربووط و همچنوین اجرایوی
نشدن قانون انتشار و دسترسی به اطالعات بهطور کامل ،سود مهموی بور سور را شوفافسوازی
به خصوص در دولت کشید است .اگرچه وجود فرهنم اسرارگرایی در مسئوالن و نبود خواسوت
جدی مردمی برای شفاف سازی را که حکایت از فقدان احساس ضرورت در خصوص شفافیت در
بین عامة مردم دارد ،نمی توان نادید گرفت .نبوود شوفافیت در قوو مجریوه کوه بخوش اعظوم
امکانات حکومت را در اختیار دارد ،امکان آگاهی شهروندان بوه اموور عموومی و مطالبوهگوری و
مشارکت مؤثر آنان را از بین میبرد و بهتبع این مسئله اعتماد عمومی را در معور خطور قورار
خواهد داد .در این مسئله ،عالو بر پیشبینی سازوکار قانونی مناسب و ضومانت اجورای اسوتوار،
ارتقای سطح آموزش و آگاهی شهروندان از حقوق خود از یک سو و از سوی دیگر ایجاد و
توسع نهادهای ذیربوووووط در دولت و جامع مدنی مورد نیاز است تا آگاهی در این زمینه برای
شهروندان مهیا شووود .ارتقای سطح آگاهی شهروندان در این زمینه سووبب پیشووبرد و نهادینه
شدن آن در جامعه خواهد شد (کریمخانی و نشاط.)8 :1396 ،

 .3الیحۀ شفافیت
اگرچه قانون انتشار و دسترسی به اطالعات سهمی در شفافسازی امور دولتی بر عهود داشوت ،از
آن حیث که شفافسازی مدنظر قانون مذکور ،تماماً تابع درخواست شهروندان بود ،تصویب قوانونی
که شفافسازی اطالعات اساسی را فارغ از مطالبة شهروندان الزامی کند ،بوهعنووان مکمول قوانون
مذکور ضروری بهنظر رسید .ازاینرو الیحة شفافیت اولین موتن پیشونهادی مصورح در نظواممنود
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کردن بحث شفافیت در کشور است .این الیحه که پ از بررسیهای بسیار در دولت تدوین شود
و به تصویب هیأت وزیران رسید  ،است در حال طی تشریفات قانونی است .اهمیت ایون الیحوه از
آن حیث است که پ از قانون انتشار و دسترسی به اطالعات مصووب  1388مهومتورین گوام در
جهت شفافسازی اطالعات است که تصویب و اجرای مناسب آن اقدامی مؤثر در راستای افوزایش
اعتماد عمومی و مشارکت همگانی خواهد بود .انتظار میرود با توجه بوه وجوود تجربوة مربووط بوه
تدوین و تصویب قانون انتشار و دسترسی به اطالعات مصوب  1388و همچنوین تجربوة حاصول از
اجرای آن ،تصویب این قانون با مشکالت کمتر و اجرای آن بهنحو شایستهتری باشد.
شفافسازی درصورتیکه کارا و صادقانه باشود ،افوزایش اعتمواد عموومی را در پوی خواهود
داشت .با در نظر گرفتن افزایش اعتماد عمومی بهعنوان یکی از مهمترین اهداف شوفافیت ،ایون
الیحه را از منظر امکان دستیابی به این هدف تحلیل خواهیم کرد .در ادامه بوهصوورت خالصوه
بخشی از مزایا و کاستیهای اصلی این الیحه را ذیل سه عنوان بررسی خواهیم کرد:

 .1 .3مفاهیم اصلی در الیحه
مطابو با تعریفی که از شفافیت در ماد  1این الیحه ارائه شد  ،شفافیت بهعنوان یوک «حوو» بورای
«اشخاص ذینفع مؤسسات مشمول یا عموم مردم یا مراجع نظارتی» شناخته شد است ،ضمن آنکوه
«مؤسسات عمومی و خصوصی عهد دار خدمات عمومی» را بهعنوان «مکلفان» شناخته است.
مطابو با قانون مدیریت و خدمات کشوری« ،مؤسسه» به عنوان یکی از اقسام نهادها ،و برای
مثال متفاوت از شرکت ،تعریف شد است ،درحالیکه در این ماد  ،مؤسسات خود مرادف با نهاد
به کار رفته است که این تعار در تعریف مفاهیم قابل انتقاد است .از نکات مثبوت ایون الیحوه
میتوان به جامعیت دستگا های مشمول این الیحه اشار کرد که عالو بر نهادهای زیرمجموعوه
قوای سه گانه ،نهادهای عالی مانند مجمع تشخی مصلحت نظام ،نهادهوای غیرمتمرکوز ماننود
شوراهای اسالمی و نهادهای عمومی غیردولتی را دربرمویگیورد کوه ایون خوود گوامی مهوم در
راستای شفافسازی و به تبع ،جلب اعتماد عمومی است .شایان ذکر است که مطابو ایون مواد ،
معیار قانون برای شمول بر مؤسسات خصوصی ،عهد دار بوودن امور عموومی اسوت کوه مالکوی
جامع تر نسبت به خدمت عمومی است و با توجه به این دو نکته شاهد تالش برای رفوع نوواق
موجود در قوانین مشابه قبل هستیم.

 .2 .3تکالیف ذکرشده در الیحه
این الیحه سه طیف کلوی از تکوالیف شوفافیت را شناسوایی کورد اسوت :اطالعواتی کوه هموة
مؤسسات به صورت یکسان موظف به انتشار آنها هستند ،اطالعاتی که انتشار آنها بهطوور خواص
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بر برخی نهادها بار شد است و اطالعاتی که بنا به درخواست شهروندان میبایست شفافسوازی
شوند .استثنا نشدن نهادی از تکلیف به ارائة اطالعات اساسی و نبود تبعیض میان شهروندان در
دسترسی به اطالعات عمومی از محاسن این الیحه محسوب میشود .ضمن آنکوه بوا ذکور موواد
مهم نیازمند به شفافسازی ،تالش بر مفید بودن حداکثری اطالعات مورد ارائه بود است .مورد
اخیر مطروحه در ماد « ،4مؤسسات مشمول» را موظف به ارائوة اطالعوات دربوار «تصومیمات
اداری» مربوط به شخ متقاضی کرد است ،درصوورتیکوه تصومیمات و اقودامات بسویاری از
مؤسسات مشمول این الیحه که بر شهروندان اعمال می شوند ،غیوراداری هسوتند؛ درحوالیکوه
غایت این الیحه ،شفافسازی حداکثری است ،این مسئله میتواند گریزگاهی برای عودم اجورای
مطلوب آن باشد .ضمن آنکه مهلت زمانی مشخصی برای پاسوخ بوه شوهروندان در نظور گرفتوه
نشد است و بدون پیشبینی مرجعی مستقل بورای رسویدگی بوه شوکایات شوهروندان در ایون
خصوص ،این بخش از حقوق شهروندان در معر تضییع است.
الیحه با ذکر محدودیتهای انتشار اطالعات در ماد  5بهصراحت اصول را بور شوفافسوازی
اطالعات بنا کرد و موارد محدودیت انتشار را در قالب استثنا بیان کرد است .یکی از این موارد
اطالعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص است که معیار شناسایی آن ،قانون و عرف ذکر شد
است .با توجه به استثنا بودن این مورد و اصل بودن شفافیت ،ذکر عرف بهعنوان معیار تشخی
درحالیکه امکان اعمال سلیقه و تبعیض در آن وجود دارد ،خالی از اشوکال بوهنظور نمویرسود.
شایان توجه اسوت کوه مرجوع رسویدگی بوه ابهاموات ناشوی از تعیوین مصوادیو ایون مواد -و
اختالفهای ناشی از اجرا بهطور کلی -شورای عالی شفافیت ذکر شود اسوت کوه بوا توجوه بوه
موقعیت اعضا و وظایف کالن راهبردی ،امکان حل اختالف در تمام موارد موورد اخوتالف در آن
شورا دور از ذهن است .تعار حفف حریم خصوصوی و شوفافسوازی ،همووار از چوالشهوای
موجود بر سر را شفافیت و انتشار اطالعات بود است .درصورتیکه حریم شخصی افراد ،ضومن
شفاف سازی نقض شود ،آثار نامطلوب آن سبب بدبینی عمومی بوه نهوادی خواهود شود کوه بوا
استفاد از امکانات برتر ،مسبب نقوض حوریم خصوصوی شوهروندان اسوت و اعتمواد عموومی را
خدشه دار خواهد کرد .به همین علت مشخ کردن دقیو دایر حریم خصوصی اهمیت فراوانی
خواهد داشت ،تا ضمن تضمین شفافیت از نقض سلیقهای حریم خصوصی پیشگیری شود.

 .3 .3ضمانت اجرای الیحه
بدیهی است که اجرای هر قانونی به ضمانت اجرای آن مناسب نیاز دارد و بدون وجوود ضومانت
اجرا ،نمی توان انتظار اعمال مؤثر آن قانون در جامعه را داشت .سابقة قانون انتشوار و دسترسوی
آزاد به اطالعات نشان دهند حجم زیاد مقاومت در برابر شفافسازی است و این مسئله ضرورت
وجود ضمانت اجرای استوار را در این الیحه دوچندان میکند .این ضمانت اجورا مویبایسوت از
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سوی نهاد برتر مستقل هم بر فرد و هم بر نهاد متخلف اعمال شود و قدرت الوزام متخلفوان بوه
پیروی از قانون را داشته باشد.
خأل بزرگ این الیحه ،فقدان سازوکار مناسب برای تضمین اجرای آن اسوت .در ایون الیحوه
برای الزام نهاد متخلف به قانونمندی ،ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشد است .در ماد  34این
الیحه مجازات افراد متخلف را به قانون رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داد و صالحیت اعمال
آن را به «هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دستگا متبوع یا مراجوع انتظوامی ،انضوباطی و
سایر مراجع مشابه مربوط» محول کرد است .شایان ذکر است که با توجه به قوانون ،صوالحیت
این هیأت ها در حوز تخلفات اداری کارکنان دولت است و با توجه به آنکه دستگا های مشمول
این قانون اعم از دولت است ،قرار دادن این هیأت بهعنوان دسوتگا کلوی ضوامن اجورای محول
انتقاد است .ضمن آنکه در خود دولت نیز ،اجرای شفافیت به مرجعی برتر و مستقل نیواز دارد و
واگذاری تصمیم گیری نهایی به هیأتی درون دولت در خصوص موضوعی که دولت مسوتقیماً در
آن ذینفع است ،صحیح بهنظر نمی رسد .ضمن آنکه این هیأت ،مرجعی برتر با قدرت الزام نهواد
متخلف به قانون نیست ،چراکه صرفاً رسیدگی به تخلفات فردی به آن ارجاع داد شد است.
با در نظر گرفتن نقاط مثبت الیحة شفافیت که توا ایون زموان مهومتورین گوام در راسوتای
شفاف سازی در کشور است ،ظرفیت برداشتن گام های مؤثر در این مسویر و در نتیجوه افوزایش
اعتماد عمومی وجود دارد ،که البته بینیاز از اصالحات برای اعمال بهتر بحوث شوفافسوازی در
کشور نیست .مهمترین پیشنهاد ،پیشبینی مرجع برتر و مستقل حل اختالفها برای تجدیدنظر
در تصمیم نهاد در خصوص انتشار اطالعات و در نظر گرفتن نهادی باالتر برای فرجوامخوواهی و
ایجاد وحدت رویه میان آرای معار است .ضمن آنکه آسیبشناسی قانونی و فرهنگوی عوامول
عدم تأثیر قانون مشابه ،یعنی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ،برای رفع نواق قوانونی
و نیز رفع موانع فرهنگی در آیند ضروری است.

نتیجهگیری
شفافیت در امور عمومی شاخصه ای مربوط به حکمرانی خوب است .اطالعوات مربووط بوه اموور
عمومی و فرایندهای آن در حکومتهای مردمساالر ،متعلو به مردم است و ضومن محوو بوودن
مردم در آگاهی از این اطالعات ،دولتها به عنوان متولیان امور عمومی ،موظف به شفافسازی و
پاسخگویی در مورد اقدامهای خود هستند .پیشبرد برناموههوای اجتمواعی نیازمنود همکواری و
همدلی دولت و شهروندان است .شفافیت در امور عمومی ،عالو بر آنکه مردم را به توجه به ایون
امور عالقهمند می کند ،آگاهی سیاسی و اجتماعی آنها را افزایش میدهد و مشارکت مؤثرتری را
میان دولت و شهروندان در پیشبرد امور عمومی در پی خواهد داشت .تسهیم اطالعوات عموومی
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که نقد و مطالبه گری و مشارکت آگاهانه را ممکن مویکنود ،حسون نیوت و اعتمواد عموومی را
افزایش خواهد داد.
در کشور ما بهعلت نبود خواست و احساس نیاز عمومی به شفافسوازی ،سوابقة قوانونی کوه
سازوکار جامعی را در این بار پیشبینی کند ،وجود ندارد ،درحالیکه نیاز اصولی اموروز ،دولتوی
شیشه ای است که همه چیز به غیر از آنچه قانون منع کرد در آن پیودا باشود .فراینود تصوویب
قانون انتشار و دسترسی به اطالعات و تجربة اجرای آن بهعنووان مورتبطتورین قوانون بوا بحوث
شفافسازی ،نشان دهند فرهنم اسرارگرایی و مقاومت نهادهوا در برابور ایون امور مهوم اسوت.
همچنین نبود ضمانت اجرای کافی و نقای موجود در قانون که به انحای مختلف امکوان گریوز
از آن را ممکن می سازد ،اجرای آن را با مشکالت جدی مواجه ساخته اسوت .بودیهی اسوت کوه
مقاومت در برابر شفافیت و عدم تسهیم اطالعات عمومی با شهروندان ،به فاصولة آنوان از دولوت
دامن خواهد زد و سبب خدشهدار شدن اعتماد عمومی خواهد شد.
الیحة شفافیت که به تصویب هیأت وزیران رسید است ،با مکلف دانستن تموامی نهادهوای
عمومی و خصوصی متکفل امر عمومی و پیشبینی موارد مهم نیازمند شفافسازی گامی مهوم و
مبارک در راستای نهادینه کردن شفافیت عمومی در نظوام حقووقی ایوران اسوت .بوا توجوه بوه
اشکاالت موجود در الیحه مانند ابهام در برخی واژگان و نق در ضمانت اجرا ،اصالح و تکمیول
الیحه در ادامة فرایند قانونی آن الزم و ضروری بهنظر میرسد .همچنین عوالو بور رفوع نقوای
قانونی و آسیبشناسی قوانین سابو در این بار  ،مویبایسوت بوه رفوع موانوع فرهنگوی و ایجواد
بسترهای مناسب برای انجام این مهم توجه کرد .اشار این الیحه به اعتمواد عموومی بوهعنووان
یکی از اهداف مدنظر ،بیا نگر توجه و اهمیت این مسئله است که پایبندی به این الوزام و اصوالح
خألهای الیحه ،گامی مهم در شفاف سازی در امور عمومی خواهد بود که بهبود روابوط دولوت و
شهروندان و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت.
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