
 

 آیا شفافیت اموال و دارائی مسئولین

 ناقض حریم خصوصی آنهاست؟
  

 6931نَیس، فرٍردین  نسخٌ پیش

 

 خالصٌ

 ٍ سر عهَنی ننابع با ٍ دارندنسئَلین از آنجا کٌ از جانب نردم نسئَلیت انجام انَر عهَنی را بٌ عًدى 
بایست  کنند، نی نیز حقَق دریافت نی نحل يهین از ٍ کنند نی خرج الهال بیت از  یعنی دارند، کار

هَنی گردد. ارائٌ این شان بٌ تناٍب در دٍرى نسئَلیت بٌ طَر شفاف اعالم ع ٍضعیت انَال ٍ دارایی
 از ناشی شدى ایجاد يای رانت ٍ يا فرصت طریق از نانشرٍع درآنديای کسب احتهال تَاند اطالعات نی

 الهال در ندت نسئَلیت را کايش ديد. بیت بٌ ٍیژى دسترسی یا ٍ حاکهیتی جایگاى

 

 نقدنٌ

یکی از نسائلی کٌ خَد نیاز بٌ شفاف شدن دارد، نرز حریو خصَصی افراد باألخص نسئَلین است. 
این طَر تعریف  6اطالعات بٌ آزاد دسترسی قانَن اجرایی نانٌآیین6حریو خصَصی افراد را  بند پ نادى 

 :نهایدنی

فرد کٌ انتظار دارد دیگران بدٍن رضایت یا اعالم قبلی ٍی یا بٌ حکو قانَن  قلهرٍیی از زندگی شخصی»
کردن، شنَد ٍ دسترسی  یا نراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریو جسهانی، ٍارد شدن، نظارى

يای  اطالعات شخصی فرد از طریق رایانٌ، تلفن يهراى، نانٌ، ننزل نسکَنی، خَدرٍ ٍ آن قسهت از نکان
ای خصَصی ير  ى شدى خصَصی نظیر يتل ٍ کشتی، يهچنین آنچٌ کٌ حسب قانَن فعالیت حرفٌاجار

 «شَد؛ از قبیل اسناد تجاری ٍ اختراعات ٍ اکتشافات. شخص حقیقی ٍ حقَقی نحسَب نی

 :است شدى تعریف طَر این نانٌاین آیین  6اطالعات شخصی نیز در بند ب نادى
                                                      

1http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2299 



 

 

یت، احَال ش» َّ خصی، ٍضعیت فردی، عقاید ٍ باٍريا، پست الکترٍنیکی، عکس ٍ اطالعات نربَط بٌ ي
فیلو ٍ صَت ٍ تصَیر ٍ عادات رفتاری ٍ فردی از قبیل نام ٍ نام خانَادگی، نحل ٍ تاریخ تَلد، ازدٍاج، 

يای جسهی ٍ رٍحی، شهارى  طالق، نشخصات يهسر، ٍالدین ٍ فرزندان، نسبت خانَادگی، ناراحتی
نحل کار ٍ سکَنت ٍ يهچنین اطالعات شخصی نربَط بٌ انجام انَر تجاری، حساب بانکی ٍ رنز عبَر، 

 «شغلی، تحصیلی، نالی، آنَزشی، اداری، پزشکی ٍ حقَقی.

 

 شفافیت انَال ٍ دارایی يای نسئَلین

 یعنی. شَدنی تلقی عهَنی کٌ چیزی ير کند؛شفافیت در نَرد نسائل نرتبط با عهَم نصداق پیدا نی
 در. گذارداست، یا با عهَم نردم ارتباط دارد ٍ یا اینکٌ بر زندگی عهَم نردم اثر نی لق بٌ عهَمنتع یا

 بقیٌ نثل يو نسئَلین کٌ برسد نظر بٌ اینگَنٌ شاید نسئَلین، يای دارایی ٍ انَال شفافیت خصَص
کنند، ٍام  نیری گذا سرنایٌ دارند،... ٍ نلک سًام، بانکی، حساب نردم عهَم نثل يو آنًا يستد، نردم

کنند. انا از آنجا کٌ زندگی ٍ عهلکرد نسئَلین با نردم ارتباط پیدا  گیرند ٍ نلک خرید ٍ فرٍش نی نی
 خرج( عهَنی ننابع) الهال بیت از ٍ دارند عًدى بٌ را انَر انجام نسئَلیت نردم جانب از ایشان ٍ کندنی
لذا با نردم عادی تفاٍت دارند ٍ نردم حق  کنند، نی دریافت نحل يهین از نیز را حقَقشان ٍ کنندنی

 دارند از طرق نختلف بر آنًا نظارت نهایند.

 يایدارایی ٍ انَال شفافیت با لذا. اندشدى تَصیٌ زیستیسادىاز طرفی در حکَنت اسالنی نسئَلین بٌ 
ثرٍت  ی نظیرنسائل بٌ آنًا نگاى نَع ٍ اجتهاعی خاستگاى بٌ نسبت بًتری شناخت نردم نسئَلین،

 .باشد نسئَلین عهل ٍ حرف ارزیابی برای نالکی تَاندنی این ٍ کنندنی پیدا...  ٍ گرییاندٍزی، اشرافی

ٍ در سطح نتَسط  ، پاکدستزیست از سَی دیگر با تَجٌ بٌ اینکٌ اکثر نسئَلین نظام، افراد سادى
تَاند از گسترش شایعات ٍ اطالعات نادرست جلَگیری  جانعٌ يستند، شفافیت انَال ٍ دارایی آنًا نی

 نهَدى ٍ در ارتقای اعتهاد عهَنی نردم بٌ نسئَلین نؤثر باشد.   



 

 

 نستضعفین، ٍ نحرٍنین خصَصی در ٍیژى بٌ دٍلتی ياینکتٌ دیگر اینکٌ الزنٌ تصدی برخی پست
 لحاظ يا پست این در لیننسئَ انتصاب در بایستنی نسئلٌ این ٍ است نربَطٌ نسئَل بَدن دردآشنا

 دارایی ٍ انَال شفافیت با جز این ٍ ندارند را ياد. لذا نردم انتظار انتصاب فردی نرفٌ در این پستگرد
 .نیست تشخیص قابل نسئَلین

 ٍ انَال نیزان اصلی نسئلٌ. دارد نیز نًهتری بسیار ايهیت نسئَلین يایانا شفافیت انَال ٍ دارایی
 ای طی دٍرى نسئَلیت است کٌ از ايهیت ٍیژى در آن تغییرات بلکٌ نیست، نسئَلین يایدارایی

 ٍ يا فرصت طریق از احتهالی نانشرٍع درآنديای کسب از تَاندنی اطالعات این ارائٌ. است برخَردار
 نسئَلیت ندت در الهال بیت بٌ ٍیژى دسترسی یا ٍ حاکهیتی جایگاى از ناشی شدى ایجاد يای رانت

 .نبارزى با فساد دارد در نًهی نقش شفافیت لذا. نهاید جلَگیری

 

 جهع بندی

 برخی نتایج  شفافیت انَال ٍ دارایی يای نسئَلین عبارتند از:

 شناخت بًتر نردم از خاستگاى اجتهاعی ٍ دیدگاى نظری ٍ عهلکرد نسئَلین ●
 جلَگیری از شایعات ٍ اطالعات نادرست ٍ افزایش اعتهاد عهَنی ●
يای خاص خصَصا در ارتباط با نحرٍنین ٍ  نتصاب نسئَلین در پستتشخیص صالحیت ا ●

 نستضعفین
يای ایجاد شدى ناشی از  يا ٍ رانت کايش احتهال کسب درآنديای نانشرٍع از طریق فرصت ●

  نسئَلیت ندت در الهال بیت بٌ ٍیژى دسترسی یا ٍ حاکهیتی جایگاى
● ... 

 

 


