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 چکیده:

موجود در بدنه  یهاتمام مخالفت رغمیکه علاست  ستهیو شا ریقابل تقد یگرچه تالش تیشفاف حهیال سینوشیپ

 یعموم مردم و در معرض نقد نخبگان قرار گرفته اما مانند هر متن و محصول قانون اریکشور با شجاعت در اخت یتیریمد

 نقد و بهبود دارد.  تیکشور ما قابل یدر نظام حقوق یگرید

یو البته ب کیزدن در خانه تارقدم همانند ت،یافهرگونه اصالح و بهبود در کشور، بدون فهم شفگفت که  توانیمبر همین اساس 

 خطرناک باشد.  اریبس تواندیاصالح( م تیبا ن ی)حت یاست که بدون نور، هر قدم یاو آشفته نظم

نسبت به مسائل فکر و  توانیازآن تازه مو پس بردیم نیابهامات را از ب ،کنداست که مسائل را روشن می یمانند نور تیشفاف

گذاردن رفتارها شفاف و به عرصه آوردن و به مألعام یفضا جادیبا ا تواندبه جرأت می تیشفافی ریکارگکرد. به ریها تدبآن یبرا

 بیافزاید، احتمال کشف جرم را بکاهداز بروز جرم و فساد  ،افزایش دادهو اقدامات را  ماتیتصم یو کارآمد تیفیک ...و عملکردها و

 ها فعال کرد.در همه عرصه زیرا ن یو عالوه بر آن نظارت و مشارکت مردم

 توانیکرد. لذا م یریجلوگ یساالرستهیناروا و عدم شا یهاضیتبع جادیو از ا هدکرعدالت را مستقر  توانیم تیشفاف جادیبا ا

 .دانستدر کشور  ی و مدیریتشده حکمرانرا حلقه گم تیشفاف

که امکان اصالح و بهبود را دارد، مورد  حهیدر ال یسند، موارد نیا یکل ینوشتار تالش کرده تا با بررس نیا جهیدر نت

لزامات و ا یالزامات مفهوم ن،یالزامات تقن یسه محور کل حهیال این سینوشیپدر رو  نیقرار دهد. از هم نییو تب یمعرف

 .آن اشاره شد یهاچالش نیتراز مهم یبه برخ آن یقرار گرفت و در پ یمورد بررس ییاجرا

 

 

   





 

1 

 

 مقدمه -1

اجه است، مو آنبا  یو ادار یساختارحاکمیتی، از سطوح  یاریدر بسکشور ما که  یمشکالت تریناصلی در فهرست تأمل یکم با

است که ریشه  آن دهندهنشان... و یریپذتیمسئولعدم  ،ییعدم پاسخگو ،یناکارآمد از قانون، تیمشکل فساد، عدم تبع ازجمله

اساسی  یهاشهیربا پیگیری و بررسی  گریدانیببهد. کرتوان در بستر یک مفهوم خالصه های امروزی کشور را میبسیاری از چالش

جربیات به تأیید تد. این در حالی است که کرو عدم شفافیت معرفی  ییاسرارگرارا  آنثابت  یهاهیپایکی از  توانیم هاچالشاین 

آنان در اداره  شتریمشارکت فعال و نظارت ب درنتیجهشهروندان از امور جامعه و  یآگاه شیموجب افزا ت،یاستقرار شفاف ،یالمللنیب

حکومت  تیو مشروع تیاداره حکومت و مقبول وهینسبت به دستگاه حاکم و ش یاعتماد عموم نهیزم قطعاًامر  نیجامعه خواهد شد و ا

. استو فساد  کاریپنهانو ملموس بودن اقدامات سبب کاهش  ینیاطالعات و ع انتشار ،یرا به دنبال خواهد داشت. از طرف

ا مبارزه ب یبرا یتوسعه فساد و عامل مهم یاز بروز فساد و عامل بازدارنده برا یریجلوگ یروش برا نیتریاصل تیشفاف ن،یبنابرا

 .شودیمفساد محسوب 

 آن تبعهباعالن آثار گسترده فساد در جامعه، و  یمنف تأثیرات زیگسترش دامنه فساد در کشور و نتوجه به این مقدمه و با با 

طبقه نخبگان جامعه  الخصوصیاقشار جامعه و عل انیدر م تیشفاف ازجمله یمی، مفاهآنشدن جامعه نسبت به حل منددغدغه

در نظام حقوقی و تقنینی کشور، مفهوم  تیشفاف تحقق کامل و عملی یجابه اعیاما در ادامه همین فضای اجتمشکل گرفت. 

ز تبدیل شد. این در حالی است که مفهوم شفافیت اروز کشور  یاسیس اتیدر ادبو ویترینی  پرطمطراق یاواژهبه شفافیت تنها 

که بر  یسانک چهوحدت نظر دارند؛  آن یرو یاسیمختلف س قیسالمعدود مفاهیم بنیادین در پیشگیری و مبارزه با فساد است که 

در مفهوم  دانند،یم یرا ضرور یالمللنیکه توجه به تجارب ب یکسان چهدارند، و  دیتأک یداردر حکومت یاسالم-ینید یمبان

خاص خود  یهایژگیو و اتاثربا  تواندی میبخشمفهوم وحدت نیخواهند داشت، لذا چن ی( تالقآنبه  وابسته می)و مفاه تیشفاف

 .کشور ما فراهم آورد را برای یاژهیوفرصت 

 برنامه های، قانونآزاد به اطالعات یقانون انتشار و دسترس ازجمله یاپراکندههای در این بین گرچه نظام تقنینی کشور در تالش

... سعی در تحقق این مفهوم بنیادین داشته اما با اغماض تنها و یسالمت نظام ادار یقانون ارتقاپنجم و ششم توسعه،  سالهپنج

 گاههیچدانست که  ، شفافیت قضایی، شفافیت قراردادهای دولتی و...اطالعات تیشفاف یبرا یدیام هایبارقهرا  هاآن توانیم

 یروشیپ تاریو ساخ موانع مهمدر کشور ما  چراکه ؛ندک تأمینو  تیکفا اصلی مفهوم عظیم شفافیت را ژهیکاروو  مأموریتنتوانسته 

الزم است  بیترت نیبدرا از پیش رو بردارد.  هاآنمذکور نتوانسته  هایتالشکه  وجود دارد ،بایدوشایدکه  گونهآن ت،یتحقق شفاف

و  شده ارزیابیمختلف  یهادر حوزه آن کارگیریبهها و اثرات ، ضرورتگرفته قرارمورد تبیین و شناخت  خوبیبه تیتا شفاف

 د.شو یطراح المللیبینبا توجه به تجربیات  تیدر بدنه حاکم آنو توسعه  جیمناسب ترو یسازوکارها

به  تیفافش حهیال نویسپیشدر مبارزه با فساد،  هیئت دولتبه دنبال عزم و  تقدیرقابلدر همین راستا چندی پیش در اقدامی 

، در دسترس ماده 79و پس از چند ویراست اصالحی در قالب  شده تدوین یورجمهاستیر کیاستراتژ یهایهمت مرکز بررس

تحلیلی  که بررسی دانستاولین اقدام مستقل و مستقیم در حوزه تقنین شفافیت  توانیماین الیحه را  نویسپیش عموم قرار گرفت.

 آورد.را فراهم می آنهای بهبود و تقویت ضمن تبیین نقاط قوت و ابتکارات حقوقی موجود در الیحه، فرصت آنمفاد 

 ایدغدغه نیسال خأل چن انیکه سال شودمیارزشمند محسوب  یکار خودخودیبه حهیال نیا نید که تدوکرنکته اذعان  نیبه ا دیبا

و روند افزایشی نرخ  ایکشور ما از نظر شاخص ادراک فساد در دن تیوجه به وضعو با ت شدیکشور احساس م گذاریقانوندر سپهر 
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 یمعاونت حقوق یاز سو نویسپیش نیا یانتشار عموم نیهمچن والزم بوده  یاحهیال نیتدارک چن ،آنفساد و مصادیق 

شار متن با انت رینظکم یکه در اقدام دهدمیدر کشور ما را  اثرگذارو  ریگمیتصم ینهادها شتریب تیشفاف دینو یجمهوراستیر

 ندیدر فرآ یو مشارکت عموم ردهدعوت به عمل آو حهیخود در مورد ال راداتیاز همگان در جهت ارائه نظرات و ا حهیال نویسپیش

و نقاط  راداتیعالوه بر رفع ا ،ستهیحرکت شا نی. ااست داده قراراصل سرلوحه خود  کی عنوانبهرا  یگذارو مقررات یریگمیتصم

 .کندمی تیکشور را تقو یریگمیتصم ندیدر فرآ نظرانصاحبشدن نخبگان و  میاحساس سه ،نویسپیشضعف 

اعده ق نیارزشمند هم از ا حهیال نیو ا ستیناول بدون نقص و اشکال  وهلهدر  یابتکار قانون چیدانست که ه دیبا هررویبه 

کمک کند، در  حهیال نیبه بهبود ا تواندیکه م ینکات حه،یال نیکارشناسانه بر ا یتالش شده با تأمل لیدل نیهم. بهستین یمستثن

که در  است حهیال تیحاکم بر کل یکل یدر ارائه نقدها ینوشتار سع نیا بخش اصلی درلذا . دشو نییتبو تفصیلی  یچند محور کل

 نویسپیش یبررسهدف از در پایان باید گفت که  خواهد بود. حهیدر سند ال یو کل نیادیبن یمستلزم تحول هاآن رشیذموارد پ یبرخ

 رینظمکنقاط قوت و ابتکارات  یناف طبعاًموردنظر است و  نویسپیشهرچه بهتر  لیاصالح و تکم یبرا آن راداتیا یاشاره به برخ

 .ستین نویسپیشاین 

ت به رشته ای از الیحه شفافیاین نوشتار متناظر با نسخهپیش از ورود به بخش اصلی گزارش توجه به این نکته ضروری است که 

امل شها به کمیسیون فرعی دولت جهت بررسی و تصویب ارسال شده و نسخه نهایی مرکز بررسی عنوانبهتحریر درآمده که 

ای از موارد الیحه در کمیسیون فرعی و اصلی دچار . حال آنکه در پارهشودینمی تغییرات بعدی آن در کمیسیون اصلی و فرع

 ند.کتغییراتی شده که با توجه به نگاه و رویکرد کالن گزارش، این تغییرات به بدنه کلی گزارش صدمه جدی وارد نمی

 

 ساختار الیحه -2

د و ریگورت ص یموردبررسزمانی محقق خواهد شد که ابتدا شناخت درست و کاملی نسبت به موضوع  ،بررسی و نقد نیترمنصفانه

ن قرار بهبود و تقویت مورد تبیی یهافرصتضعف و ماهیت واقعی موضوع ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط  قرار دادنسپس با مدنظر 

الیحه که در چهار بخش به رشته تحریر درآمده، ساختار بحث و دقیق متن  مطالعه باگیرد. از همین رو در وهله اول سعی شده تا 

 مورد ترسیم قرار گیرد. آندر  شدهرئوس مفاهیم مطرح
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 :در این سند عبارتند از ورد اشارهنکات حائز اهمیت درباره مفاد م

 ده است.مسئولیت اجرای مفاد این الیحه بر عهده باالترین مقام مسئول هر یک از مشمولین الیحه نهاده ش -1

مستقیم مخاطب خود قرار داده و برای هر یک  طوربهو نهادها را  هاسازمانمفاد برخی از این این الیحه در مسیر تحقق  -2

و  29از: وزارت امور اقتصاد و دارایی )ماده  اندعبارتده است که کرحقوقی مختلفی ایجاد  الزامات ،به فراخور هاآناز 

اقتصادی  یهایهمکارگذاری خارجی و (، سازمان سرمایه30ماده ها )شرکت(، مرجع ثبت 38ماده کشور )(، وزارت 33

(، سازمان اوقاف و امور خیریه 59(، سازمان حفاظت از محیط زیست )ماده 57(، سازمان منابع طبیعی )ماده 32)ماده 

 ( و...43(، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )ماده 43کشور )ماده 

 قانون اساسی جمهوری اسالمیدر سیر تقنینی خود به چند قانون دیگر ارجاع داده شده است که عبارتند از:  این الیحه -3

، 1394مصوب  رانیا یاسالم یمقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهور ییبه دارا یدگیقانون رس، 1368ایران مصوب 

مصوب  یخدمات کشور تیریمد، قانون 1353مصوب  یدولت یاسناد محرمانه و سر یقانون مجازات انتشار و افشا

 1392مصوب  یقانون مجازات اسالم، 1386

 حیو تنق نیتدوبه قانون  توانمی ازجملهکه  ندکیماین الیحه برخی از قوانین و مقررات مغایر با مفاد خود را منسوخ  -4

 د.کراشاره  1388مصوب  تآزاد به اطالعا یانتشار و دسترسو قانون  1389مصوب  و مقررات کشور نیقوان

به  توانیم هاآن ترینمهمکه از  ندیآیماین الیحه نهادهای حقوقی جدیدی در نظام حقوقی کشور به وجود  موجببه -5

 اشاره کرد. 1هاآنبا موضوع فعالیت و نام  هابنگاهماهیت حقوقی تنظیم  کارگروهشورای عالی شفافیت، 

 

  

                                                      
 و عضویت وزرای امور جمهورسیرئمعاون اول  تیمسئولاشخاص مشمول باید متناسب با ماهیت حقوقی، موضوع و نام خود فعالیت کند. کارگروهی با  -28ماده  - 1

کمیسیون  انتخاب آن اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس شورای رقابت و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به
ها مطابقت ها با ماهیت حقوقی، موضوع و نام آنکه فعالیت آن ییهااالجرا شدن این قانون، ضمن شناسایی بنگاهتا ظرف حداکثر یک سال از تاریخ الزم شودیتشکیل م

 یاگونهح ارائه دهد بهندارد، پیشنهادهای اصالحی مناسب را جهت اعمال به بنگاه مربوط یا در صورت نیاز به اصالح قوانین و مقررات، جهت تصویب به مراجع ذیصال

 .سال، این امر سامان یابد 2که ظرف 



 

 

 نقاط قوت الیحه -3

ا از نقاط قوت این کار به شمار آورد. ام توانمییک اقدام مستقل در این حوزه را  عنوانبهصرف جدید بودن تدوین الیحه شفافیت 

 ،ست مختلف در دسترس عموم و نخبگان قرار گرفتامنتشرشده الیحه شفافیت که در دو ویر نویسپیش ،فارغ از این موضوع

راحی طقیح و تدقیق عبارت قانونی، حقوقی، تنو ابداعات به ابتکارات  هاآن ازجمله توانمیکه  استدارای نقاط قوت متعددی 

واهد قرار خ بررسی مورد لیتفصبهد که در ادامه کر، ایجاد ساختارهای حقوقی نوین و مؤثر و... اشاره تأثیرگذارحقوقی  یهاهیرو

 گرفت.
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a. ابتکار در ادبیات حقوقی؛ تنقیح عبارات 

الیحه نسبت به نسخه پیشین و دیگر اسناد قانونی و حقوقی مرتبط با موضوع  نویسپیشنقاط قوت نسخه آخر  ترینمهمیکی از 

مثال  طوربهدر این الیحه است.  شدهگرفتهکارتدقیق تعاریف و عبارات به دیگرعبارتبهالیحه شفافیت، تنقیح عبارات قانونی یا 

د محل نقد و بهبود قرار گیرد اما در برخی از توانمیالیحه شفافیت گرچه در برخی موارد  یسنوپیش 2در ماده  شدههیاراتعاریف 

 2اده تعریفی که در م ازجمله. آیدمییک جهش حقوقی در تعریف مفاهیم در نظام حقوقی ایران به شمار  توجهیقابل طوربهبندها 

ر عین و کامل د شدهاصالحتعریفی  ؛آیدمیالیحه نیز به شمار از موسسه عمومی آمده که در این الیحه مبنای اصلی مشمولین 

عام کلمه شامل تمام ارکان  یوابسته به حکومت به معنا یو نهادها هاسازمان» :است شده ارائهپرهیز از اطناب ممل و ایجاز مخل 

 «آمده است. رانیا یاسالم یجمهور نیدر مجموعه قوان کهآن یو اجزا

، با معیار قرار دادن معنای کلی حکومت که در حقوق مشتمل شدمیاین تعریف که در اسناد حقوقی کشور محل خأل جدی محسوب 

 از نام بردن اوالًنهاد عمومی را ارائه دهد تا تعریف ممکن از  ترینعام، سعی کرده تا استو کلیت حاکمیت  گانهسهبر قوای 

 د.نکشیوع دارد، جلوگیری  کامالًاگرایی که در نظام حقوقی ایران ناز استث ثانیاًموده و انحصاری هر یک از نهادها پرهیز ن

از مفاهیمی است که در نظام حقوقی ایران سابقه مشخص و وحدت نظری  هاشرکتهمچنین تعریف مفهوم تابعه و وابسته در مورد 

 است. هقرارگرفتبا ارائه معیار سهامداری و ضابطه مدیریت، تعریف خوبی مورد ارائه  نویسپیشوجود نداشته و در این  آندر مورد 

 است. یلشرکت اص یتیریو کنترل مد تیدر مالک آنمطلق سهام  تیاست که صد درصد سهام با اکثر یشرکت تابعه: شرکت»

شرکت  آن یتیریدر کنترل مد یاست ول یگریشرکت د تیدر مالک آنسهام  درصد پنجاهاست که کمتر از  یشرکت وابسته: شرکت

 «قرار دارد.

b. ابتکارات و ابداعات حقوقی 

ه، خلق مفاهیم دکررا نسبت به دیگر اسناد حقوقی متمایز و وزین  آنالیحه شفافیت که  نویسپیشنقاط قوت  ترینمهمیکی از 

حقق و گفت ت توانمیدر اسناد حقوقی کشور نداشته است. به جرأت  ایسابقه تاکنونجدیدی در نظام حقوقی کشور است که 

گیری و پیش آن تبعبهشگرفی در نظام حقوقی کشور و  تأثیراعمال درست و کامل هر یک از این ابتکارات و ابداعات حقوقی 

 :دکرفی در چند محور معر توانمیابداعات حقوقی این الیحه را  ترینمهممقابله با فساد خواهد داشت. 

i. گیریذینفع در فرایند تصمیم هایگروهگیری؛ همراه کردن شفافیت فرایند تصمیم 

ردن الیحه آمده است به معنای همراه ک نویسپیشیکی از قواعد عمومی شفافیت در  عنوانبهکه  گیریتصمیمشفافیت فرایند 

گری و اصل مشارکت مردم در فرایند حاکمیت دانست که هرا ما به ازای مطالب آن توانمیو  شده مطرحذینفع  هایگروهافراد و 

نشده بود. الگویی که در نظام حقوقی  سنجیامکانمصرح و مشخص  طوربهنام حقوقی کشور ما  ،در نصوص قانونی تاکنون

راحی و ط موردپذیرشکامل  طوربه تأثیرگذار خاص در تصمیمات اقتصادی طوربهغربی  هاینظامو در بسیاری از  المللیبین

شاره آمریکا ا RCRAفرانسه و قانون  محیطیزیستشورای اقتصادی، اجتماعی و به  توانمی آن هاینمونهاست و از  قرارگرفته

بط در و مهم در موضوعات مرت تأثیرگذارفرانسه بستری است تا تصمیمات اداری  محیطیزیستشورای اقتصادی، اجتماعی و  .دکر

این شورا های خصوصی ها و شرکتعضو از بنگاه 100د و از همین رو با حضور ریگذینفع صورت  هایوهگرمشارکت با نظر افراد و 

نظرات و آمریکا  RCRAهمچنین مطابق با مفاد قانون  .مستقیم خواهد داشت تأثیرکشور  گیریتصمیمسازی و در فرایند تصمیم



 

 

و  یتخصص ،یجلسات عموم یبرگزار قیاز طر محیطیزیستگروه ذینفع در مسائل  تریناصلی عنوانبهمردم  یشنهادهایپ

این حوزه  گیریتصمیممستقیمی بر فرایند  تأثیر ،گیردمیصورت  نیو توسط خود مسئول یقانون صورتبهکه  یعموم هایفراخوان

 2.دارد

در  شدهرفتهیپذشده و اثبات از حالت مونولوگ امری گیریتصمیممبنای اصلی تغییر فرایند  عنوانبههمچنین مشارکت عامه مردم 

یبرم آنکارکردهای متعددی برای  نظرانصاحبو بر همین اساس پژوهشگران و  آیدمیشمار گذاری بهیمشخطمیان دکترین 

د. بنابراین در تعریف کلی کر بازخورد و... اشاره افتیدربخشی، دقیق، مشروعیت یدستورگذاربه  توانمی هاآن ازجملهکه  شمارند

داده  یشتریمشارکت ب هاگیریتصمیمدر  دیبا پردازندیمرا  تیحاکم ماتیتصم نهیکه هز یکسان؛ شودمیاصل مشارکت گفته 

 .شوند

در نظام حقوقی ایران گرچه مظاهر متعددی از مشارکت مردم در حاکمیت وجود دارد و یا به عبارت بهتر حاکمیت بر مبنای 

ی ذینفع در تصمیمات ادار هایگروهاما مراجعه مستقیم به مردم در تصمیمات و مشورت گرفتن از  شودمیاداره دینی  ساالریمردم

ز الیحه شفافیت ابتکاری جدید ا توانمیرا  گیریتصمیمبنابراین تبیین تفصیلی اصل مشارکت در فرایند است.  فروغکمبسیار 

از هرگونه  شیاشخاص مشمول، ملزم هستند پ»بیان داشته است:  7می شفافیت ماده د. در بخش قواعد عموکرمعرفی 

 یکتب حاتیتوض افتیدر قیمطلع شوند. کسب نظرات در مرحله اول از طر نفعیذ هایگروه ایاز نظرات اشخاص  ...گیریتصمیم

 لیآزاد و مستقل از جامعه هدف و در مرحله دوم، با تشک یاز کارشناسان و افراد مطلع و نظرسنج ی، نظرخواهنفعذیاشخاص 

 «.شودمیجلسه استماع انجام 

به  توانمی ازجملهدر مواد دیگر این الیحه نیز پی گرفت که  توانمیکشور را  گیریتصمیمتحقق این طراحی جدید در فرایند 

 هاآن یو اعمال نظرات مشورت ربطذیو  نفعیذ هایگروهد و الزم با افرا هایمشورتانجام  که مشموالن الیحه را ملزم به 16ماده 

 د.کردانسته، اشاره  متن مصوبه میدر تنظ

یک  نوعیبه را آن توانمیاما  شودمیگیر توصیف و چشم جلوروبهکشور حرکتی  گیریتصمیمگرچه طراحی چنین ابداعی در نظام 

ا که . به این معنشدمیمبنای اطالع از مبنای اثرگذاری استفاده  قرار دادنمدنظر  جایبهبهتر بود  چراکهحرکت حداقلی دانست. 

ذاری بهتر بود بستری برای اثرگ آنکهحالده، کر بینیپیشذینفع را در حد اطالع یافتن از نظر ایشان  هایگروهالیحه مشارکت 

 .شدمی بینیپیش هاگیریتصمیممردم در  ترملموس

 

ii.  3زنی در مبارزه با فسادفساد؛ اصل سوتحمایت از گزارشگران 

عالوه بر  یحکومت یاست. وجود فساد در نهادها یاقتصاد افتهیمسائل امروز کشور، موضوع مفاسد سازمان نیتریاز جد یکی

 گری. دشودیم تیشده و موجب کاهش اعتماد مردم به حاکم یگسترده اجتماع یهایتیکالن، موجب نارضا یاقتصاد یضررها

                                                      
 سهیو مقا RCRAقانون  بیبر روند مشارکت مردم در تصو یلیتحل یبا نگاه یطیمحستیز یهایریگمیتصممشارکت مردم در  تیاهمجهت مطالعه تفصیلی بنگرید به:  2

 1396ی، شهر ستیزطیو مح عمران ،یمعمار یمل شیهما نیو پنجم یالمللنیب شیهما نیسوم، توکلی و همکاران، رانیپسماند ا تیریآن با قانون مد
ارسال شده و تغییرات بعدی آن را در  هایبررسعنوان نسخه نهایی مرکز ی از الیحه شفافیت نوشته شده که به کمیسیون فرعی بهانسخهاین نوشتار متناظر با  - 3

آخرین نسخه موجود از الیحه که در کمیسیون اصلی  طورکلی در. کما اینکه این بخش از الیحه یعنی بحث گزارشگری تخلف بهشودینمکمیسیون اصلی و فرعی شامل 
 در حال بررسی است، حذف شده است.
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 دهیبا پد یمواجهه تخصص لیمبارزه با فساد به دل نینو یها و ابزارهاو روش اندهمواجه بود یمشکالت نیبا چن زین ایدن یکشورها

 .گرفته استشکل مروربهفساد 

از  یکشف و کاهش تخلفات است. نظارت عموم یبرا یمردم یمبارزه با فساد، استفاده از توان نظارت یابزارها ترینقویاز  یکی

از  یمیحدود ن کهیطورعامل کشف تخلفات است، به نیاول یجهان یهستند، طبق آمارها آن یاصل گریبه باال که مردم باز نییپا

 .شوندیکشف م قیطر نیاز ا یوصو خص یدولت هایسازمانفسادها در 

زنی را به رسمیت شناخته و تفصیلی اصل سوت طوربهموجود از الیحه شفافیت نیز در اقدامی ارزشمند برای اولین بار  نویسپیش

 ابلقده است. گرچه باید به این نکته توجه داشت که اولین تجربه مشخص و کرحمایتی از گزارشگران تخلف را ترسیم  هایرویه

چهار بند و  یدارا) 1390و مقابله با فساد مصوب  یسالمت نظام ادار یقانون ارتقا 17ماده تقنینی کشور ما در این زمینه،  اعتنای

 4به رشته تحریر درآمده است. دهندگان فسادگزارش ای نیاز مخبر تیدر حمااست که  تبصره( کی

امر را محقق  این یجابیو هم از بعد ا یهم به لحاظ سلببرای نخستین بار در اقدامی تفصیلی از افشاگران فساد  تیحمااما الیحه 

اشند و برخوردار ب الیحهمذکور در  یهاتیاز انواع مصون دیتنها افشاگران بانه مستنبط از مفاد این الیحه که یمعن به این؛ نمود

 شدهکشف یفساد مال زانیاز م یدرصد ،الیحه 11با ماده بلکه مطابق  ،شده شناختهمحکوم  هاآندر حق  انهیجویاقدامات تالف

است که ابتدا  آنالیحه شفافیت در  13تا  8مفاد مطروحه در مواد  اتتمایز گریدانیببه .ردیگیتعلق م زهیعنوان جاز به آنان تحتین

تی و همچنین چتر حمای گرفته قرار تیحما موردو سپس  شده شناختهیک عمل قانونی به رسمیت  عنوانبهگزارشگری تخلف 

 5ده است.کرترسیم است، المت اداری قانون نظام س 17در ماده  آنچه از ترگستردهقانون را 

افشای به  توانمی آن ازجملهکه  شده حیتصردر مواد بعدی  تفصیلبهمتناظر با گزارشگری تخلف نیز  هایرویهعالوه بر این 

 یهانبهجتشویقی عالوه بر  یهاجنبهد. از دیگر تمایزات طرح این موضوع در الیحه تبیین کرعمومی تخلف در شرایط خاص اشاره 

 ه در قانون نظام سالمت اداری بیشتر جنبه دفع ضرر داشته است.حمایتی است ک

است که در راستای جلوگیری از سوءاستفاده  آنالیحه نسبت به ویراست نخست  12دیگر در این زمینه اصالح ماده  توجهقابلنکته 

منع شده  یق مالی در مورد این افراداحتمالی از جنبه تشویقی گزارشگری تخلف توسط افراد دخیل در فرایند فساد، استفاده از تشو

 6است. شده مقرر هاآنو تنها تخفیف در مجازات برای 

                                                      
دهنده، گزارش ایکه تحت عنوان مخبر  یو جبران خسارت اشخاص تیامن نیو تأم یقانون تیقانون نسبت به حما نیدولت مکلف است طبق مقررات ا ـ 17ماده » - 4

و اقدامات  دیدر معرض تهد لیدل نیو به ا دهندیمقرار  صالحیذمراجع  اریمرتکب، در اخت ییشناسا نیات جرم و همچناثب ایکشف  ،یریشگیپ یاطالعات خود را برا

 از: اندعبارت یتی. اقدامات حمادیاقدام نما ،رندیگیمقرار  انهیجوانتقام

 ...اشخاص مذکور تیفعال ایو محل سکونت  یو مشخصات خانوادگ تیاطالعات مربوط به هو یـ عدم افشا الف

 ...گریـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب د ب

 .خسارت ممکن نباشد ایواردکننده صدمه  هیآن از ناح یکه امکان جبران فور یدر موارد یمال ای یـ جبران صدمات و خسارات جسم ج

 ایارداد، قطع لغو قر رمنصفانه،یغ یابیارزش ،ییجاجابه ت،یوضع رییاز موعد، تغ شیدن پکرکردن، بازنشسته دیاخراج، بازخر ازجمله زیآمضیتبعهرگونه رفتار ممنوعیت ـ  د

 ...«نندکیممنعکس  یقانون صالحیذرا به مقامات  یحیکه اطالعات صح یدهنده و منبعمخبر، گزارش یایکاهش حقوق و مزا

کتمان خواهد شد در هر  احتماالً ایکتمان شده، در حال کتمان شدن است  اًفساد را که عمد کیمعقول و متعارف، وقوع  لیدالبا داشتن  یچنانچه شخص - ۸ماده » - 5

مرتبط  انهیجویتالف ای یهیاقدام تنب گونهگزارش دهد در برابر هر یو ادار ییقضا ،یاعم از نظارت ربطیذ یو به مراجع قانون دیقانون مالحظه نما نیاز اشخاص موضوع ا کی

 یمزاحمت، رفتارها اج،یفرد مازاد بر احت عنوانبه ینیبه کارگز یتنزل رتبه با گروه، معرف ،یشغل یاز کار، محروم شدن از ارتقا قیاخراج از کار، تعل ریاقدام نظ نیبا ا

 ،باواسطهکه مباشرت با  یاعمال خواهد شد. شخص زین یخانواده و یدر مورد اعضا هاتیحما نیشد. ا دخواه تیاز موارد مذکور، حما یکیبه  دیو ارعاب و تهد زیآمضیتبع

 «محکوم خواهد شد. یدر قانون مجازات اسالم یعمل ارتکاب یاقدامات مذکور را مرتکب شود به مجازات مقرر برا

 .از تخفیف مقرر در قانون مجازات اسالمی برخوردار خواهد شد صرفاًدهنده، در هر مرحله از ارتکاب فساد به هر نحوی همکاری کرده باشد چنانچه گزارش - 6



 

 

 طوربه معین نشده است. آنخاص سازوکارهای اجرایی  طوربهبیشتری نیاز داشته و  لیتفصبهگرچه این ابداع حقوقی نیز هنوز 

 قرارو پیگیری و... در این الیحه مورد غفلت  ییفرایند اجراسنجی، دهی، مرجع رسیدگی و صحتمثال نحوه حمایت، نحوه گزارش

در نظام حقوقی  اعتناقابلمستقل و  نهادکی مثابهبهاست. در این زمینه باید گفت با توجه به نوپدید بودن گزارشگری تخلف  گرفته

جزئیات  جایی که غفلت از آناست. تا  کشور، تبیین تفصیلی سازوکارها و جزئیات اجرایی این نهاد از ضرورت دوچندانی برخوردار

 منجر شود. ینیچننیاحقوقی  نهاد یکد به عقیم شدن و عدم تحقق کامل توانمیصرف پرداختن به کلیات  رغمیعل

 

iii.  گذاریمقرراتشفافیت در 

شور ما که در نظام حقوقی ک اندرفتهدر فصل اول از بخش سوم الیحه، نگارندگان این سند قانونی به سراغ نوع مهمی از شفافیت 

ود اما جای خالی ب شده تعبیهطراحی و  آنمتمرکزی برای  هاینظارت الًیتفص تاکنونداشته و گرچه  گیریچشمو  تأثیرگذارجایگاه 

در نظامات شورایی به شکل  طورکلیبهگذاری در کشور ما محسوس بود. مقررات کامالً آننظارت عمومی و مشارکت مردم در 

هر دو نوع از  خوبیبهکه در این فصل  ردیپذیمقانونی و در نظامات اجرایی به شیوه پیشنهاد و تدوین الیحه صورت  یهاطرح

 7متمرکز و جداگانه در الیحه بحث شده است. طوربهو هر یک  گرفته قرار توجه موردگذاری در کشور فرایند مقررات

                                                      
 یمانند مجلس شورا باشندیمقررات م ایوضع قانون  تیصالح یکه دارا یینهادها یتمام»آمده است؛  14ی قانونی در ماده هاطرحاین الیحه شفافیت فرایند تدوین  در - 7

 خود منتشر یرساناطالع گاهیرا در پا لیو عملکرد آن نهاد ازجمله موارد ذ تیاطالعات مربوط به ماه یتمام دیبا رهیو غ یمجاز یفضا یعال یشورا ران،یوزئتیه ،یاسالم

 :ندینما

 وضع مقرره؛ تیصالح یقانون یمبان -1

 افته؛یصیو امکانات تخص ایو حقوق و مزا یاسیو س ییو اجرا یآموزش یلیو اطالعات راجع به سوابق تحص رندهیگمیاشخاص تصم یاسام - 2

 تعارض منافع یهاتیوضع -3

 قواعد و نحوه وضع مقرره؛ -4

 جلسات میتقو -5

 بت؛یو ممتنع و جهات غ یاخذ آراء آرا مثبت منف نیدر ح رندهیگمیاشخاص تصم ابیحضور و غ تیوضع -6

 یفرع یهاونیسیو کم یمشروح مذاکرات اعم از مذاکرات نهاد اصل -7

 مصوبات؛متن  -۸

 «(رخانهی)در صورت وجود دب رخانهیعملکرد نهاد و دب انهیگزارش سال-9

در مورد آن دسته  دیرادارند با حیلوا سینوشیپ هیته تیکه صالح یمؤسسات عموم»است:  شدهانیب 16* در مورد شفافیت فرایند تدوین و ارائه لوایح قانونی نیز در ماده 

عتبر م یها و شواهد علممصوبه موردنظر خود را با استناد به داده راتیتأث یابیدارند، گزارش ارز یستیز طیو مح یفرهنگ ،یاجتماع ،یکه آثار اقتصاد ییشنهادهایاز پ

 باشد: ریمل موارد زشا دیگزارش ازجمله با نیها در دولت اجتناب شود. ابه آن یدگیاز ثبت و رس دیصورت، با نیا ریارسال کنند در غ سینوشیو به همراه متن پ کردههیته

 اهداف وضع مصوبه انیب -

 مصوبه بیاز عدم تصو یمشکالت ناش حیها، تشربروز آن لیموضوع مصوبه شامل مشکالت موجود و دال حیتشر-

 حل مشکل، یمختلف موجود برا یهانهیگز یبررس -

 متأثر از مصوبه، یستیز طیو مح یاجتماع ،یمختلف اقتصاد یهاها و بخشافراد، گروه یمعرف -

 متن مصوبه میها در تنظآن یو اعمال نظرات مشورت ربطیو ذ نفعیذ یهاالزم با افراد و گروه یهاانجام مشورت -

 هاآن یمختلف جامعه و نحوه اثرگذار یهامدت و بلندمدت مصوبه بر بخشانواع آثار بالقوه کوتاه نییتع -

 و منافع آن هانهیمصوبه و محاسبه هز یت اجراو خطرا یموانع مشکالت احتمال ینیبشیپ -

 متأثر از مصوبه یمؤسسات عموم گرید زیو ن یمختلف اجتماع یهاافراد و گروه تیمصوبه بر وضع ریمشخص کردن نحوه تأث -

 ،یریگمیتصم یمناسب برا یینها نهیگز نییتع -

 مصوبه، یاجرا یبرا یبودجه و زمان مقتض ،یسازمان یروهاین ینیبشیپ -

 و تحقق اهداف مصوبه، یکارآمد شیاجرا، افزا نیتضم یبرا ییمناسب مصوبه و ارائه راهکارها یضمانت اجراها ینیبشیپ -

 مصوبه، یمنظور کاهش آثار منفبه یو جبران یاصالح یو ارائه راهکارها ینحوه جبران خسارات احتمال ینیبشیپ -

 و مقررات نیقوان گریمصوبه با د یسازو نحوه هماهنگ گریو مقررات د نیقوان مصوبه با یاحتمال یهارتیمغا ینیبشیپ -

 «در متن مصوبه ینحوه بازنگر ینیبشیپ -
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گذاری کشور افزوده خواهد نهاد نظارت عمومی به فرایند مقررات جهیدرنتقی که صرف پرداختن به این موضوع و طراحی ابتکار حقو

الیحه در طرح تفصیلی خود ناظر به این دو  ،آنکه عالوه بر  رودیمشد، در نگاه اول یک نقطه قوت مهم برای الیحه به شمار 

هر  یرگذاریتأثتفصیلی توجیه هر طرح و الیحه، محاسبه میزان  یهاگزارشتدوین  ازجملهحقوقی جدیدی را نیز  هایرویه ،فرایند

 د نقطه قوت دیگری در مورد این الیحه به شمار آید.توانمیمقرره و... به وجود آورده است که هر یک 

 طوربهاست، شفافیت نظامات شورایی  توجهقابلگذاری نقطه قوت این الیحه ذیل بحث شفافیت مقررات عنوانبهنکته دیگری که 

اما در  شده لیتبدبه یک عرف حقوقی و سیاسی  8امری که در کشورهای غربی سالهاست ؛خاص مجلس شورای اسالمی است

 تیشفاف قیمصاد ترینمهماز  یکدر این راستا باید گفت که یکشور ما همچنان محل نزاع و اختالف بسیاری از مسئولین است. 

 عنوانبهلس مج چراکه ،است یاسالم یمجلس شورا تیاست، شفاف تأثیرگذار ینیو تقن یامور نظارت رینظ یفیوظا واسطهبهکه 

 قیاز طر صرفاًمهم  نیکند و تحقق ا فاینقش ا یدر مبارزه با فساد و ناکارآمد تواندیاست که م ینهاد ترینمهم گذارقانونناظر و 

 عنوانهبنهاد  نیمحقق بشود، ا یاسالم یمجلس شورا در تیحاصل خواهد شد. اگر شفاف آن تیبر مجلس و شفاف ینظارت عموم

خواهد کرد.  تیوادار به شفاف زینهادها را ن رینگاه در قانون، سا نیا یحرکت کشور، با تسر گذارلیقوا و ر ریناظر بر عملکرد سا قوه

 .ندیبب تیحل مشکالت کشور را در شفاف دیمجلس شفاف بشود و کل تدر واقع الزم اس

خاص شفافیت مجلس را موضوع خود قرار داده و وجوه مختلفی از شفافیت مجلس را طوربهاین الیحه  15ماده در همین راستا 

، افتهیصیتخصشفافیت آرا، شفافیت حضور و غیاب، شفافیت دارایی و درآمدها، شفافیت مالی اعتبارات  ازجمله 9ده است.کربیان 

                                                      

، پایگاه اینترنتی شفافیت برای ایران، هامجلس تیشفاف یابیارز یها و الگوهامدلدر این حوزه بنگرید به:  یالمللنیبجهت مطالعه تفصیلی تجربیات  - ۸
http://blog.tp4.ir/post/401 

 :دیخود منتشر نما یرساناطالع گاهیرا در پا لیاطالعات ذ دیبا یاسالم یمجلس شورا - 15ماده  - 9

دولت،  تئیهنگهبان،  یمصلحت نظام، شورا صیمجمع تشخ رانیدب ندگانینما اریدر اخت نیهمچن دیبا میتقو نی، اهرسال ماهنیفرورد انیجلسات مجلس تا پا میتقو -1

 رد؛یقرار گ یهمگان یهارسانهو  یمجاز یفضا یعال یو شورا یانقالب فرهنگ یعال یشورا ،یمل تیامن یعال یشورا

 از هر جلسه؛ شیهفته پ کیحداقل  هاونیسیکمدستور جلسات مجلس و  -2

 بتیغ یبرا یعلت موجه کهیدرصورتمجلس اعالم شود.  یرساناطالع گاهیروز بعد از جلسه در پا دیدر جلسات مجلس با ندگانیاز نما کیهر  بتیحضور و غ تیوضع -

حضور و  یاسهیو مقا یلیآمار تحل جلس،و هر دوره م هرسال انیاعالم خواهد شد. در پا زیآن ن زمانمدتو  بتیسفر به خارج از کشور، علت غ ریوجود داشته باشد نظ

 منتشر خواهد شد. ندگانینما ابیغ

 :لمیف ایصوت، متن  رینظ یمقتض یهاقالبساعت در  72ظرف  ریموارد ز -3

 بودجه، قیتلف ونیسیو کم یاسالم یمجلس شورا یتخصص یهاونیسیکممشروح مذاکرات  -

 وزرا یهاپاسخاز وزرا و  ندگانینما سؤاالتمتن تذکرها و  -

 رد آن لیواقع نشده به همراه دال موردقبول هاآنکه طرح  یسؤاالت -

 یتخصص یهاونیسیکممجلس و  ماتیاز مصوبات و تصم کیبه هر  ندگانیاز نما کیآراء موافق، مخالف و ممتنع هر  -

 :ندگانیاعتبارنامه نما دییتأ خیظرف حداکثر دو ماه از تار ریموارد ز -4

 یبه همراه مستندات قانون ندگانینما یاسیو س ییاجرا ،یآموزش ،یلیسوابق تحص -

 رانیا یاسالم یمقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهور ییبه دارا یدگیبه شرح مقرر در قانون رس هاآنهمسر و فرزندان  ندگان،یو درآمد نما ییرد دارابرآو ایصورت  -

 1391مصوب 

 ندگانیاز نما هرکدامبه  افتهیاختصاصو امکانات  ایصورت حقوق و مزا -

 را بر عهده داشته باشند. هاآن یرمسئولیمد ایمتعلق باشد  ندگانیجزئا به نما ای کالً هاآن تیمالک ای ازیکه امت ییهارسانهمشخصات  -

 مجلس: ندگانینما یندگیدوره نما یو در ط هرسال انیدر پا ریاعالم موارد ز - 5

 ندهیهر نما هیتوسعه حوزه انتخاب یشده برا نهیو هز شدهبیتصو ،افتهیاختصاص یاطالعات راجع به منابع مال -

 هارسانهو  نگارانروزنامهاز  ندهیفر نما تیشکا لیبه تعداد و دال هاآندر قبال  اتخاذشده ریو تداب ندگانیاز نما کیتعارض منافع هر  یهاتیوضعفهرست  -

 هاآنهمسر و فرزندان  ن،ندگایو درآمد نما ییدر صورت با برآورد دارا راتییتغ - هاآن لیو دال ندهیهر نما یخارج یاطالعات راجع به سفرها -

 غیفرگزارش ت ریشوند نظ میتقد یاسالم یو مقررات به مجلس شورا نیقوان موجببه دیکه با ییهاگزارشو  یاسالم یو تفحص مجلس شورا قیتحق یهاگزارش هیکل -

 مقام هر دستگاه است. نیقانون بر عهده باالتر نیا یاجرا تیباشند. مسئول شدهیبندطبقه یقانون طوربهکه  یاز موارد ریبودجه، غ



 

 

تحول شگرفی در نظام حقوقی و قانونی  هاآنکه تحقق هر یک از  گرفته قرارشفافیت سفرهای خارجی و... در این ماده مورد ذکر 

 طورهبو طراحی گسترده این ماده برای تحقق شفافیت مجلس  البته باید در نظر داشت که بیان وسیع د.کرکشور ما ایجاد خواهد 

 عمالًو  اندیشیده و تعبیه نشده است آن، ترسیم سازوکار و فرایند اجرایی حدودوثغورصیلی درباره تف گونهچیهو  شدهانیباطالق 

 .کندمیبیان ماده شبیه به بازگویی و ترسیم یک آرمان جلوه 

 ینیچننیا یاهیروتغییرات ، گذاری در مجلستالش ارزشمند الیحه در ابتکار شفافیت مقررات رغمیعلهمچنین باید دانست که 

داخلی مجلس شورای اسالمی است که در بیان بسیاری از  نامهنییآدر مجلس شورای اسالمی در وهله اول منوط به تغییر 

 نامهنییآالح با اص ماًیمستقو لذا اصالح رویه مجلس باید  شودمیحقوقدانان قانونی ارگانیک بوده و فراتر از قوانین عادی محسوب 

نخواهد  قابلیت طرح و تصویب عمالًداخلی بوده و  نامهنییآچنین مفادی در الیحه شفافیت مخالف  دنکرداخلی صورت یابد و مقرر

 داشت.

 

iv.  اقتصادیشفافیت 

خصوصی است.  یهابنگاهفعالیت نابهنجار  کندمیمهمی که همواره نظام اقتصادی هر کشوری را تهدید  یهاچالش ازجمله

یت و ماهیت عدم تطابق موضوع فعال ازجملهج از ریل اقتصادی کشور به اشکال مختلفی خصوصی خار یهابنگاهفعالیت  گریدانیببه

اقتصادی  یهابنگاهصوری، عدم شفافیت مالی مدیران  یهاشرکتاقتصادی کشور با ایجاد  یهافرصتاز  سوءاستفادهاصلی شرکت، 

ق میسر تنها با تحقق شفافیت و ایجاد نظارت دقی هاآند ضربه مهلکی بر بدنه اقتصادی کشور وارد کند که پیشگیری از توانمیو... 

 خواهد بود.

تصادی د، وجوهی از شفافیت اقکرنقاط قوت الیحه شفافیت معرفی  عنوانبه توانمیکه  ییهابخشیکی دیگر از بر همین اساس 

ف فصل است. مفاد مذکور در بند ال گرفته قرارتبیین مورد  ،ت و ارزیابی بخش خصوصی در الیحهاست که بیشتر متناظر با نظار

د نظم مشخصی به بخش خصوصی داده و توانمی هاآنسوم بخش سوم الیحه متناظر با مفاهیمی است که تحقق هر یک از 

 ند.کروشن از جهات مختلف خصوصی را  یهابنگاهفضای مبهم و تاریک 

 یهانگاهبنظارت و بازشناسی دقیق فعالیت  است،ضروری  آنبتکاراتی که با توجه به وضعیت فعلی کشور ما تحقق ا ازجمله

در نبود نظارت درست فعالیت خود را خارج از حیطه مشخصی که در اساسنامه  هاشرکتخصوصی است. به این معنا که بسیاری از 

شرکتی با موضوع فعالیت در حوزه فرش برای  بهخیر در تخصیص ارز دولتی مانند اتفاقات ا ؛دهندمی، صورت شدهمشخص هاآن

ت اقتصادی مدیری عمالًمخربی بر بازار اقتصادی کشور خواهد گذاشت و  تأثیراتپرواضح است که این وضعیت  .واردات لوبیای قرمز

توجه کرده  آناین موضوع را شناسایی و به  درستیبه 29و  28دن مواد کرالیحه شفافیت نیز با مقرر کشور را مختل خواهد کرد. 

 است.

                                                      
 تیموضوع شکا ت،یمورد شکا ینهادها ان،یشاک کیشده به تفکیدگیشده و رسافتیدر یهاتیشکامشتمل بر مشخصات  9۰اصل  ونیسیکم یاسهیمقاو  یلیگزارش تحل -

 .هرسال انیدر پا یقانون اساس 9۰اصل  ونیسیحاصله، کم جهیو نت
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 آنبه  30است که الیحه شفافیت در ماده  هاییچالشی صوری در بازار اقتصادی کشور از دیگر هاشرکتحضور  ،عالوه بر این

غیرفعال  یهاتشرکده تا پس از تعیین کر هاشرکترا ملزم به ارزیابی مالی  هاشرکتمرجع ثبت برای اولین بار پرداخته است و 

 10ند.ک هاآناعالم و انتشار فهرست اقدام به 

اقتصادی،  هایبنگاهبه طراحی فرایندهای شفافیت مالی مدیران  توانمیاز دیگر ابتکارات حقوقی الیحه شفافیت در این زمینه 

این موارد از نقاط قوت الیحه شفافیت است  هد. همکرخارجی، شفافیت اموال غیرمنقول دولت و... اشاره  گذاریسرمایهشفافیت 

همچنان دچار اشکاالت کلی حاکم بر الیحه مانند عدم تعیین جزئیات سازوکاری نهادها، عدم تبیین ضمانت اجراها  متأسفانهکه 

 .استو... 

c. تأثیرگذارهای حقوقی طراحی رویه 

حقوقی خاصی است که بتواند کارویژه و  هایرویهو تدوین مستلزم طراحی  هاآن تأثیرگذارشدن مفاهیم حقوقی و اجرای نهادینه

 هایرویهدر برخی از موارد طراحی  روازاینمفاهیم حقوقی را در نظام حقوقی به منصه ظهور درآورد.  گیریشکلاصلی  مأموریت

رحله حد تئوری بماند و م مفهوم حقوقی که در چراکهخواهد شد.  ترمهمحتی از خلق یک مفهوم حقوقی خوب نیز  تأثیرگذارحقوقی 

سند  اصلی برای ارزشیابی یک هایسنجهند. بنابراین یکی از ک تأمینرا  آند هدف واضعان توانمیعقیم مانده و ن عمالًاجرا نرسد، 

 نویسپیشکه در  استسند  آناصلی  هایمأموریتو اجرای  سازینهادینهدر راستای  تأثیرگذارحقوقی  هایرویهقانونی طراحی 

این  است. گرچه نوع پرداخت شده پرداختهدر محورهای مختلفی  آنو به  قرارگرفته موردتوجه خوبیبهیحه شفافیت این موضوع ال

 تبیین خواهد شد. اختصاربهو ابهاماتی نیز مواجه است که در ادامه  هاچالشحقوقی با  هایرویهسند به 

i.  سال 30انتشار اطالعات محرمانه بعد از گذشت 

را مبنای بررسی دیگر مواد به شمار آورد،  آن توانمیده و الیحه شفافیت آم نویسپیشموادی که در بخش کلیات  ترینمهماز 

قوقی نشانگر طراحی و ابداع رویه ح آناست که فارغ از گستردگی و تفصیل این ماده، توجه به تبصره آخر  نویسپیشاین  4ماده 

و  یراد سناس بندیطبقهقانون نحوه  موجببهتمامی اطالعاتی که  آنبود که مستنبط از جدیدی در نظام حقوقی ایران خواهد 

 باید در منتشر خواهد شد. آنسال از زمان صدور  30پس از گذشت و  شده شناختهمحرمانه  ،1353مصوب  یمحرمانه دولت

 طوربهشدن اجرای این تبصره است.  بماسبقوضعیت عطف آن ازجملهالبته اجرای این تبصره مباحثی را به همراه خواهد داشت که 

مشمول این قانون خواهد شد و یا اینکه ساله ابتدایی و مهم انقالب  10اطالعات محرمانه آیا مثال با تصویب و اجرای این تبصره 

 بماسبق اجرای ماده، انتشار اطالعات همچنان محرمانه و ممنوع خواهد بود.به استناد عدم عطف

ii. سوءاستفادهبرای جلوگیری از  دسی رویه حمایتی گزارشگران فسادمهن 

ت از به موضوع گزارشگران فساد و حمای اعتناقابلبیان شد از ابتکارات خوب این سند، پرداخت تفصیلی و  ترپیشکه  طورهمان

د است توجه به فراین تقدیربلقاو  شودمیالیحه شفافیت مشاهده  نویسپیش شدهاصالحدر نسخه دوم و  آنچهاست. اما  هاآن

نند. به این صورت که در این ک بینیپیش آنشده نگارندگان این سند مهندسی خاصی در مورد است که موجب آنحمایتی و آثار 

                                                      
نزد  انیاطالعات مشتر گاهیگزارش پا برحسبکه  یهر شرکت ،یرواقعیغموهوم و  یهاشرکتاز  سوءاستفادهو مقابله با  هاشرکت تیفعال یسامانده منظوربهـ  3۰ماده  1۰

کشور، ظرف دو سال اظهارنامه  یاتیامور مال ازمانبه گزارش س ایباشد  یتجار تیانجام فعال یمتناسب برا یو پول یسال فاقد مبادالت مال 2مدت حداقل  یبرا یبانک مرکز

 یوماطالع عم یبرا هاشرکتثبت  یرساناطالع گاهیو پا یاعالم و مشخصات آن در روزنامه رسم رفعالیغشرکت  عنوانبه هاشرکتمرجع ثبت  ینداده باشد از سو یاتیمال

اه در دادگ ینفعیتوسط هر ذ میتصم نیاست. ا یالزام هاشرکتاز بانک عامل به اداره ثبت  هیسرما یارائه گواه زین سیتأسدر شرف  یهاشرکت. در مورد شودیممنتشر 

 است. یمجر زین اندشدهلیتشکقانون  نیشدن ا االجراالزمکه قبل از  ییهاشرکتحکم در مورد  نی. اشودیم یدگیاست و خارج از نوبت رس تیقابل شکا



 

 

حمایتی مدنظر را داشت  هایجنبهاز  هاسوءاستفادهامکان ایجاد برخی  که نانحوه حمایت از گزارشگر ،گوییسند با پرهیز از کلی

. دقت احتمالی بسته است هایسوءاستفادهبا تعیین وضعیت گزارشگرانی که خود در تخلف مورد گزارش دخیل هستند راه را بر 

زنی در مواردی که خود فرد در تخلف صورت گرفته دخیل باشد، الیحه سازوکار حمایتی سوت نویسپیش 12در ماده  کاررفتهبه

و تنها در مجازات وی تخفیف مقرر خواهد  گیردمیدرصدی مذکور در این سند به این فرد تعلق ن 5شویق مالی و ت شده محدود

دارد، اما  هاییتفاوت 11آمریکا false claim actمانند قانون  المللیبینرچه با استاندارد مذکور در تجربیات شیوه گ نشد. ای

اتی و تخلف جرائممالی مذکور در این الیحه مرتکب  هایحمایتو  هاتشویقشدن از مندبهره قصدبهد از مواردی که افراد توانمی

 موارد به تخفیف مجازات کاهش داده است. گونهاینحمایت را در  چراکه، جلوگیری کند شوندمی

iii.  هاآنو موضوع فعالیت  هابنگاهتنظیم ماهیت حقوقی 

ر داشته، منبعث از ابهام موجود دکشور و نوسانات اقتصادی  آشفتگی سهم بزرگی در یقی که در تخلفات اخیر بازار ارز،از مصاد

ز ا کنندگان ارز دولتی مشخص شد برخیدریافتبود. به این معنا که پس از انتشار فهرست  هاآنها و فعالیت اقتصادی هبنگا

ده رکاز موضوع فعالیت شرکت خود دریافت  نیتباو  از ارز را بابت موضوعی خارج توجهیقابلاقتصادی رقم  هایبنگاهو  هاشرکت

 ند. کو کارویژه خود را ایفا  مأموریتنتوانست  شدهدادهارز تخصیص  ،در ادامه هم عمالًو 

ان این مسئله ند، بیکرا ملزم به فعالیت در حوزه تخصصی خود  هاشرکتبا توجه به فقدان نصوص قانونی در این زمینه که بتواند 

 است که شده انیب حیتصربهاین سند  2812از نقاط قوت این سند دانست. در ماده  توانمیالیحه شفافیت را  نویسپیشدر 

د توانیماجرای درست و بدون تسامح این رویه ند. ک تیموضوع و نام خود فعال ،یحقوق تیمتناسب با ماه دیبااقتصادی  هایبنگاه

 توجه نشده بود. آندر نصوص قانونی به  تاکنونچشمگیری در نظم حقوقی و اقتصادی کشور داشته باشد که  تأثیر

ند از تصریح نند اما بیان سکفرایند اجرایی این رویه را ترسیم  خصوصبهتا با طراحی یک کارگروه  اندکردهگرچه نگارندگان تالش 

د که با توجه به نوپا بودن کربه ابهام در پیشنهاد اصالحی کارگروه اشاره  توانمی آن ازجملهو تفصیل کافی برخوردار نیست که 

 هاآن یاجرااصالحی و نحوه  یشنهادهایگیری و پ، مرزهای تصمیمآناین کارگروه و نامشخص بودن ماهیت و جایگاه حقوقی 

 است. شده رهامبهم  کامالً

iv.  ی صوریهاشرکتشناسایی 

الالت و بسترهای ایجاد اختگیری مفاسد اقتصادی مصادیق شکل ترینمهمی صوری نیز از هاشرکت ،پیشین مصداق به دنبال

چ پشتوانه اقتصادی و نظارت مشخص، مشکالت جدی هی نبدو هاشرکتگونه این رشد قارچکه  آیدمیبه شمار اقتصادی در کشور 

                                                      
11 - False Claims Act معموالً دو تا سه برابر  افتد،یکه فساد اتفاق م یوقت آنکه مبتنی بر است  در حوزه گزارشگری تخلف کایآمر یقیقانون تشو نیعنوان اولبه

 15 نیبدر پرونده،  بودن افشاگرلیدخ زانی، بسته به ممهیجردریافت فساد و  تخلف پس از گزارشاثبات و در صورت  شودیمگرفته در نظر  مهیمفسد جر یمبلغ فساد برا
 .ردیگیمتعلق  دهندهمنافع به گزارش ای مهیدولت از محل جر یافتیدرصد در 25تا 
 یفرد دغل را برا کیاستفاده کردم، « وسوسه کردن» یمیقد دهیقانون از ا نیخالصه در ا طوربه»که:  دهدیم حیتوض گونهنیا حهیال یاصل گذارانیهاوارد بن کوبیج

 ...«. امافتهی کارانبه محکمه آوردن دغل یحال برااست که تابه یراه نتریو امن نتریعیسر نیفرد دغل قرار دادم، ا یریگمچ
مور و عضویت وزرای ا جمهورسیرئمعاون اول  تیمسئولد. کارگروهی با ناشخاص مشمول باید متناسب با ماهیت حقوقی، موضوع و نام خود فعالیت کن -28ماده  - 12

، رئیس شورای رقابت و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به انتخاب آن کمیسیون جمهورسیرئاقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی 
مطابقت  اهآنبا ماهیت حقوقی، موضوع و نام  هاآنکه فعالیت  ییهابنگاهشدن این قانون، ضمن شناسایی االجراالزمتا ظرف حداکثر یک سال از تاریخ  شودیمتشکیل 

 یاگونهبهح ارائه دهد ندارد، پیشنهادهای اصالحی مناسب را جهت اعمال به بنگاه مربوط یا در صورت نیاز به اصالح قوانین و مقررات، جهت تصویب به مراجع ذیصال

 .سال، این امر سامان یابد 2که ظرف 
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ت الیحه شفافی نویسپیشسند  یهاظرافتتوجهات و  ترینمهم از همین رو یکی ازده است. کردر بازار ارز کشور ایجاد  راًیاخرا 

 ی صوری دانست.هاشرکتع وبه موض آندر پرداخت و اشاره مصرح  توانمیرا 

بانک  نزد انیاطالعات مشتر گاهیگزارش پاموظف شده تا از طریق دو بستر  هاشرکتمرجع ثبت  ،نویسپیشاین  3013در ماده 

که دو سال فاقد مبادالت مالی و  ییهاشرکتقرار داده و  بررسی موردرا  هاشرکت کشور، یاتیمال سازمان امورو گزارش  یمرکز

 و در سامانه روزنامه رسمی اعالم خواهد شد. شدهاعالممتناسب برای فعالیت تجاری یا فاقد ارائه اظهارنامه مالیاتی باشد، غیرفعال 

ا تبیین ست بتوانمید اما به نظر کرکشور ایجاد خواهد در نظام حقوقی  یرگذاریثتأگرچه این ماده در نوع خود رویه جدید و بسیار 

ی صوری و هاشرکتدر حال حاضر مقابله با  چراکهفراهم آورد.  تریقطعتر و یطورجدبهرا  آنتفاصیل و جزئیات بیشتری، اجرای 

را به همراه  هاشرکتمانند انحالل و لغو مجوز این  یتریقهرست اقدام توانمیکه  شده یرسمموهوم محدود به اعالم در روزنامه 

 است. شده رهاداشته باشد و از طرفی محدوده زمانی اجرای این ماده نیز مبهم 

v.  شفافیت ازلحاظخصوصی  هاشرکت یبندردهارزیابی و 

، شودمیدر کشور محسوب اقتصادی مفهومی غریب و جدید  هایبنگاهخاص در  طوربه همآنمفهوم شفافیت  کهنیابا توجه به 

سازی و ایجاد فرایند اجرایی بنیادین در نظام حقوقی در فضای اقتصادی کشور نیازمند رویه آن تأثیرگذارو اجرای  سازینهادینه

 و با ظرافت خاصی به این مهم توجه شده است. درستیبهکشور بوده که در این سند 

 یاقتصاد هایبنگاهبرای اولین بار در نظام حقوقی کشور موظف شده تا  ییو دارا یاقتصادامور وزارت این سند  3514در ماده 

را در سه سطح سفید، خاکستری و قرمز در پایگاه اطالعات  هاآنقرار داده و فهرست  بررسی مورد تیبه لحاظ شفافرا  یخصوص

عامله م هایمحدودیته مقرر داشته الزامات و عالوه بر این بخش مهم دیگری که این ماد ند.کاقتصادی کشور منتشر  هایبنگاه

 است. توجهقابلخاکستری و قرمز است که در نوع خود جدید و  هایبنگاهبا 

 آناجرای  اما بیانی که شودمیمحسوب  گیر و تأثیرگذارچشمدر سند پیش رو یک حرکت  ایرویهگرچه در نگاه اول ترسیم چنین 

در  به این معنا که ؛عقیم خواهد ماند اصطالحاًبروز و ظهور مناسبی داشته باشد و  ،د مرحله اجرانتوامین عمالًبا ابهام مواجه باشد 

نشده و  اقتصادی مطرح هایبنگاهعبارت به لحاظ شفافیت در وضعیت مبهمی قرار دارد و ضوابط ارزیابی شفافیت  اوالًماده مذکور 

 رفتهگطراحی خاصی در قانون یا سند مذکور در نظر  آنبه پایگاهی ارجاع شده که نه وجود دارد و نه برای ایجاد  آنانتشار  ثانیاً

 است. شده

d. ایجاد ساختارهای ابزاری و کمکی 

                                                      
 انیشتراطالعات م گاهیگزارش پا برحسبکه  یهر شرکت ،یرواقعیغموهوم و  یهاشرکتاز  سوءاستفادهو مقابله با  هاشرکت تیفعال یسامانده نظورمبهـ  30ماده  -13

ال کشور، ظرف دو س یاتیامور مال ازمانبه گزارش س ایباشد  یتجار تیانجام فعال یمتناسب برا یو پول یسال فاقد مبادالت مال 2مدت حداقل  یبرا ینزد بانک مرکز
 یبرا هاشرکتثبت  یرساناطالع گاهیو پا یاعالم و مشخصات آن در روزنامه رسم رفعالیغشرکت  عنوانبه هاشرکتمرجع ثبت  ینداده باشد از سو یاتیاظهارنامه مال
ر توسط ه میتصم نیاست. ا یالزام هاشرکتاز بانک عامل به اداره ثبت  هیسرما یارائه گواه زین سیتأسدر شرف  یهاشرکت. در مورد شودیممنتشر  یاطالع عموم

 یمجر زین اندشده لیتشکقانون  نیشدن ا االجراالزمکه قبل از  ییهاشرکتحکم در مورد  نی. اشودیم یدگیاست و خارج از نوبت رس تیدر دادگاه قابل شکا ینفعیذ
 است.

اطالعات  اهگیو قرمز در پا یخاکستر د،یدر سه سطح سف ییو دارا یاقتصادامور وزارت  یاز سو تیبه لحاظ شفاف یخصوص یاقتصاد یهابنگاهـ فهرست  35ماده  - 14
هرست در ف یهابنگاهاست.  ممنوعمذکور در فهرست قرمز  یهابنگاهبا  یعموم مؤسساتو انعقاد قرارداد از طرف  یمنتشر خواهد شد. هرگونه همکار یاقتصاد یهابنگاه

 مؤسساتسال طرف قرارداد با  کیحداکثر تا  توانندیمخواهد شد  نیتدو تیشفاف یعال یشورا یکه از سو یو مال ینهاد تیضوابط شفاف تیمشروط به رعا یکسترخا
 به فهرست قرمز منتقل خواهند شد. هندند قیقانون تطب نیمقرر در ا تیخود را با ضوابط شفاف تیسال وضع کیشوند. چنانچه ظرف  یعموم



 

 

مفهوم  آنمستلزم طراحی کامل نهادها و تعبیه دقیق ساختارهای اجرایی  قطعاًتحقق کامل یک مفهوم جدید در یک نظام حقوقی 

ن سند تالش که در ای کرده پیدا. با توجه به نوپدیدبودن مفهوم شفافیت در نظام حقوقی کشور ما این امر ضرورت بیشتری هم تاس

یگر به شود و از طرف د تأمینموجود در سند از حیث اجرا با تشکیل نهاد حقوقی شورای عالی شفافیت  هایکاستیشده تا تمامی 

ی و خاص مورد طراح طوربهاطالعاتی  هایسامانه، برخی استبر آگاهی و انتشار اطالعات سبب اینکه شفافیت مفهومی مبتنی 

 است. قرارگرفتهاشاره 

کشور ما  مشابه رویه روتین تقنینی نظام حقوقی توانمیدر نظر گرفتن نهاد شورای عالی شفافیت در این سند را  کهاینبا توجه به 

 کیبه سراغ تشکیل  استفادهقابل هایظرفیتنظر گرفتن ساختارهای موجود و توجه به به شمار آورد که در وهله اول بدون در 

 دهندهنشان آنبلکه بررسی جزئیات اجرایی  رودمیاز نقاط قوت و تمایز این سند به شمار ن تنهانهاین امر ، رودمیجدید  نهاد

اطالعاتی  هایسامانهپرداخته خواهد شد. اما طراحی  آنکه در فصل بعدی به  استبرای بهبود سند  هاییفرصتو  هاچالش

به هر یک از  تریلیتفصدر این سند از نقاط قوتی است که پرداخت ساختارهای ابزاری و کمکی تحقق مفهوم شفافیت  عنوانبه

 شدن شفافیت در کشور کمک کند.و به اجرایی هدکرتقویت  ازپیشبیشست سند را توانمی نویسپیشدر  هاآن

i.  کشور محیطیزیستپایگاه اطالعاتی 

 حیطمگفت، توجه ویژه این الیحه به مسئله  توانمیالیحه شفافیت  نویسپیشنکاتی که در مورد وجوه تمایز  ترینمهمیکی از 

ه خود در و نگاه مسئوالن زیستمحیطصریح در موارد مختلفی عالقه خود به طوربه تنهانهاین سند  که انیباست. با این  زیست

مثال یکی از عناصر اصلی بررسی یک قرارداد طوربه ؛داشته است توجه موردرا  آنتلویحی نیز  طوربهرا نشان داده بلکه  آنمورد 

داد و... دهی در مورد قرارقرارداد بوده و لذا در بسیاری از موارد مانند انعقاد قرارداد، گزارش آن محیطیزیست تأثیراتدر این سند 

 در اولویت قرار دارد. ،محیطیزیستالیحه در نظر گرفتن مسائل  نویسپیش

 انددادهقرار  ورد تبیین و طراحیکشور را م محیطیزیستپایگاه اطالعات  سابقهبیدر همین راستا نگارندگان این سند در تصمیمی 

 ایهساماناین سامانه شده است.  اندازیراهکشور ملزم به  زیستمحیطسازمان حفاظت از  ،نویسپیشاین  5915ماده  موجببهکه 

... منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد کشور و یعمران یهاطرح هیکل یطیمحستیز ارزیابی تأثیرات یهاگزارش آنکه در 

 گرفت.

ii. پایگاه اطالعاتی مؤسسات خیریه کشور 

ه هموار ،ایجامعهدر اقتصاد و فرهنگ هر  هاآنمهم  به جایگاهبا توجه  ه،یریخ هایفعالیتنهادها و  وریبهره یو ارتقا یکارآمدساز

 ید جامه عمل بپوشد که با نظارتتوانمی یمهم تنها در صورت نیبوده است. ا یکشور مسئولینو  نیریخ هایدغدغه ترینمهماز 

 شود. یریصه است، جلوگعر نیدر ا یکه مستعد بروز فساد و رانت و ناکارآمد ایزمینهمناسب، از هرگونه 

نظارت یناکارآمد دهندهنشان هاخیریهی پیش رو در کشور ما متناظر با مسئله هاچالشو همچنین  المللیبین هایتجربهاز طرفی 

ر همین یافت. د تیشفافدر  توانمینسخه قابل پیشنهاد در این حوزه را تنها  درنهایتبوده و  کیو بوروکرات یمعمول دولت یها

سامانه  اندازیراهبه رسمیت شناخته و  هاخیریهراهبرد شفافیت را در مورد  تقدیرقابلالیحه شفافیت در اقدامی  نویسپیشراستا 

                                                      
ور را که کش یطیمحستیزاطالعات  گاهیکشور، پا یعیسازمان برنامه و بودجه و سازمان منابع طب یمکلف است با همکار ستیزطیسازمان حفاظت مح ـ 59ماده  - 15

رس باشد، در دست ستیزطیمخرب مح یهاطرح زیو تجو بیکشور و موانع تصو یعمران یهاطرح هیکل یطیمحستیز راتیتأث یابیارز یهاگزارش یحاو دیبا ازجمله
 عموم قرار دهد.
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مجوز  که با اخذ ایخیریه مؤسسات هیمشخصات کل آنخیریه کشور را به عهده وزارت کشور نهاده تا در قالب  مؤسساتاطالعاتی 

 رانیو مد ، مالکانمؤسسانمشخصات  ،تأسیس یمستند قانون ازجمله اندشدهتشکیلو تحت هر عنوان  یعموم ؤسساتماز  یکیاز 

 16ی و... منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.فعل

iii. پایگاه اطالعاتی موقوفات کشور 

با توجه به حجم گسترده که  برخوردار استسزایی هاصلی اقتصاد اسالمی در کشور ما از اهمیت ب هایپایهیکی از  عنوانبهوقف 

در همین راستا بهترین نحوه نظارت بر حسن راهبری  .آیدمیبه شمار  دولت هایاولویتاز  قطعاً آندر کشور، مدیریت صحیح  آن

یبدهو  هاییدارااز زمان  لحظه هر آننظارتی که در  ؛در تحقق شفافیت و ایجاد نظارت مردمی یافت توانمیاین سرمایه عظیم را 

 در خصوص تیریاز عملکرد مد یو روشن حیواضح، صر یادوره یهاگزارشمعلوم و قابل گزارش باشد و  یدرستموقوفه به یها

مردم  وباعث شده که واقفان  تیشفاف نیبود انوجود داشته باشد.  رهیغو  ندهیآ یهابرنامهدرآمد،  عیدرآمد، توز لیحفظ اموال، تحص

هدف وقف بوده و از طرفی برخالف  یکاربر رییتغ و ندهیها در آهمواره نگران حفظ عمر موقوفهمخاطبان اصلی وقف  عنوانبه

 کند. یریجلوگ هاییچالشو  یسوءتفاهم نیاز بروز چن دتوانیم تیشفافکه  زندمیاحتمالی از موقوفات را دامن  هایسوءاستفاده

 یاوحده که کر ایسامانه اندازیراهرا ملزم به  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،الیحه شفافیت نویسپیش 43در همین راستا ماده 

و  هاهزینهصورت  ،ی، مشخصات متولشدهحاصل آن لیتبد درنتیجهواقف، مشخصات موقوفه و هر آنچه  تیمشخصات و ن

 باشد. هر موقوفه یدرآمدها

 آنشده و اطالعات موقوفات در  اندازیراه هیریسازمان اوقاف و امور ختحت نظارت  1390از سال  ایسامانهگرچه چنین 

 است. شده وقفمحدود به مسئولین و مقامات مرتبط با حوزه  آناما دسترسی  شدهآوریجمع

 

iv. پایگاه اطالعاتی اموال غیرمنقول دولت 

 هایرفیتظبا چالش ابهام روبرو بوده و  آن هموارهی یکی از مسائلی که در کشور ما از ابتدای انقالب با توجه به گستردگی و پراکندگ

 به غول آنغیرمنقول دولت است که از  هایداراییقرار نگرفته، اموال و  ریزیبرنامهمورد اقدام و  طورجدیبه گاههیچ آننهفته 

 بررسی درصدد طورجدیبهدولت  گاههیچاخیر ادامه داشته و  هایسال. این وضعیت تا شودمیمنجمد دولت تعبیر  هایدارایی

دالیل عدم  یکی از رسدمیند. به نظر کرا فهرست و منتشر  هاآنچه برسد به اینکه بخواهد  ،برنیامده آنتفصیلی و برآورد دقیق 

 ، حجم عظیم ذخایر نفتی و آورده پولیهاسال نیدولت در تمام ا میلیارد تومانی چند ده میلیون ییدارا نیااهتمام جدی نسبت به 

 گرفتهلشکدولت  هایداراییو مفاسد متعددی در حوزه اموال و  هادهسوءاستفا هاسالبرای کشور بوده که موجب شده تا در این نفت 

 شود. گرفتهست فعال شود نادیده توانمیدولت  هایداراییبا مولدسازی اموال و  کهآنو پتانسیل عظیم 

گنجینه ناشناخته و مبهم در کشور  عنوانبهغیرمنقول  هایداراییاخیر به موضوع اموال و  هایسالالتفات دولت در  هررویبه 

در  هاییدارااتفاقات جدیدی در حوزه مولدسازی این منابع، برای اولین بار احصا و انتظار فهرست  گیریشکلموجب شد تا ضمن 

                                                      
را که با اخذ مجوز از یکی از  یاهیریخ مؤسساتکرده و مشخصات کلیه  یاندازراهخیریه کشور را  مؤسساتوزارت کشور موظف است پایگاه اطالعات -42ماده  - 16

، مالکان و مدیران فعلی، منابع درآمدی و بودجه، موضوع و هدف مؤسسان، مشخصات سیتأسمستند قانونی  ازجمله اندشدهلیتشکعمومی و تحت هر عنوان  مؤسسات
 دیتائالی م یهاصورتگردش مالیاتی،  یهاگزارشعمومی،  مؤسساتعمومی یا ارائه کمک به  مؤسساتخیریه، شعب یا دفاتر استانی، سابقه و میزان دریافت کمک از 

 .را در سامانه مذکور منتشر و در دسترس عموم قرار دهد هاآنگزارش عملکرد ساالنه  شده و



 

 

 اندازیراهو دارایی مکلف به  یوزارت امور اقتصاد 3317ده در ما آنو بر اساس  دریالیحه شفافیت مورد بحث قرار گ نویسپیش

 پایگاه اطالعات اموال غیرمنقول دولت شد.

v.  خارجی گذاریسرمایهپایگاه اطالعاتی 

است که  یخارج یهایگذارهیسرمااطالعات  گاهیپاشده  بینیپیشاین سند 3218اطالعاتی که در ماده  یهاگاهیپایکی دیگر از 

اطالعات تفصیلی در مورد  آننهاده شده که در  یاقتصاد یهایهمکارو  یخارج گذاریسرمایهسازمان به عهده  آن اندازیراه

موسسه  ،گذاریسرمایه یهاحوزه ،گذاریسرمایه یقراردادها ،یخارج گذارانهیسرمااطالعات خارجی مانند  یهایگذارهیسرما

 .شودمیمنتشر و...  طرح و طرف قرارداد یمجر یعموم

vi.  اقتصادی کشور یهابنگاهپایگاه اطالعات 

و مبنای  شدهاشارهالیحه شفافیت بدان  نویسپیش 35که در ماده  ییهاگاهیپاکه در بخش قبلی مطرح شد یکی از  طورهمان

 یمعرف هاگاهبناقتصادی کشور از حیث شفافیت و سپس اطالع یافتن از محدودیت معامله با برخی از  هایبنگاهآگاهی از وضعیت 

مشخص  آن گیریشکلپیشین هیچ مرجعی برای  یهاگاهیپا رغمیعلاقتصادی کشور است که  هایبنگاه، پایگاه اطالعات شده

چنین پایگاهی با ابهامات  گیریشکلاست. لذا در عمل  شده اشاره 35در ماده  آن گیریشکلتلویحی به  طوربهنشده و تنها 

 بسیاری مواجه است.

 های بهبود و ارتقا؛ نقاط ضعف الیحهتفرص -4

نویس الیحه شفافیت از سوی دولت در فضای کنونی جامعه که با چالش بزرگ فساد در ابعاد و صور تدوین و انتشار سند پیش

عنوان یکی از معیارهای مهم ارزیابی المللی نیز وضعیت مساعدی در شاخص ادراک فساد بهمختلف روبروست و در آمارهای بین

رسد. از طرف دیگر نوع پرداخت دولت به این و ضروری به نظر می کشورها ندارد، در وهله اول امری بسیار مبارک و شایسته تقدیر

 چندگانه مورد اصالح و بهسازی یهاراستیوموضوع که با ارائه سند توجیهی تفصیلی و بسیار خوبی به همراه بوده و نیز در 

 عنوان یکی از تالش خوب حقوقی قابل ارزیابی و توجه قرار گیرد.قرارگرفته موجب شده تا این سند به

شده،  طور خاص مطرحاما فارغ از نقاط قوت و ابتکارات حقوقی این تالش حقوقی که برای اولین بار در ادبیات حقوقی کشور به

تثنی نویس الیحه شفافیت نیز از این قاعده مس. لذا پیشستینبدون نقص و اشکال  آغازکار قانونی در باید دانست که هیچ ابت

آن یاد شده که با عزم و توجه  یبهبود و ارتقا یهافرصتعنوان های مختلفی روبروست که در این نوشتار بهنبوده و با چالش

 بود قرار گیرد. تواند مورد اصالح و بهنگارندگان و بانیان این سند می

                                                      
ضعفان د مستـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، بنیا 33ماده  -17

می مرتبط، عمو مؤسساتب اسالمی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر انقالب اسالمی، بنیاد شهید انقال
ضعفان یاد مستو اموال تحت سرپرستی و مصادره شده از سوی ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، بن هاآن برداربهرهمتعلق به دولت،  رمنقولیغپایگاه اطالعات کلیه اموال 

 .و بر اساس مصوبات شورای عالی شفافیت در دسترس عموم قرار دهد کرده هیتهانقالب اسالمی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را 
، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان حفاظت عتصن یهاوزارتخانهاقتصادی مکلف است با همکاری  یهایهمکارخارجی و  یگذارهیسرماـ سازمان  32ماده  - 18

، یگذارهیسرماخارجی، قراردادهای  گذارانهیسرماو اطالعات  یاندازراهخارجی را  یهایگذارهیسرماپایگاه اطالعات  ،عمومی مرتبط مؤسساتو سایر  ستیزطیمح
خارجی، نحوه تقسیم منافع میان  گذارهیسرمااقتصادی طرف قرارداد با  یهابنگاه، موسسه عمومی مجری طرح و طرف قرارداد، اطالعات کلیه یگذارهیسرما یهاحوزه
اه منتشر ین پایگو سایر مواردی را که شورای عالی شفافیت مشخص خواهد کرد در ا یگذارهیسرما یهاطرح یطیمحستیز راتیتأثو دولت، گزارش ارزیابی  گذارهیسرما

 .کرده و در دسترس عموم قرار دهد
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 بررسی وردماین نوشتار در پی قضاوت کلیت الیحه مذکور نبوده و لذا نقاط ضعف این الیحه را ضمن توجه و تقریر نقاط قوت آن 

 اریسب یجزئ رو نکات شیپ حهیچارچوب و سند ال نیو اصرار به حفظ هم حهیبه ال یاصالح گرچه با نگاه ؛و احصا قرار داده است

 حهیال تیلحاکم بر ک یکل یدر ارائه نقدها ینوشتار سع نیا در ، اماتاس نییو تب یقابل بررس گرید یوجود دارد که در سند یادیز

ر با الیحه های متناظبنابراین چالش خواهد بود. حهیدر سند ال یو کل نیادیبن یمستلزم تحول هاآن رشیموارد پذ یبرخ که در است

 شده است. ن، الزامات مفهومی و الزامات اجرایی ارائهدر سه بخش کلی الزامات تقنی

 

 

ش ها
چال

الزامات تقنین

طراحی کامل سیکل تقنین

ضمانت اجرا

مرجع رسیدگی و نظارت

رفع حفره های تقنینی

رعایت اتقان در تقنین

ابهام در بیان مواد

طرح مفاهیم غیرمرتبط

زم طرح مسائل پراکنده و غیرال جایابی حقوقی سند

الزامات مفهومی

طرح مبهم مفاهیم اساسی  
مرتبط

تعارض منافع

شفافیت نیروی انتظامی

یتغفلت از عناصر اصلی شفاف

ماهوی؛ پروتکل ارائه اطالعات

شکلی؛ پنجره واحد

الزامات اجرایی

ابهام و تعلیق فرایند اجرا

لی پیش بینی مجری؛ شورای عا
شفافیت



 

 

a. بخش اول: الزامات تقنین 

تقنین  یهاستهیباالزامات و  نیتأمارزیابی هر سند حقوقی، مقایسه آن در چارچوب تقنین و تعیین میزان  یهاشاخصه ترینمهماز 

مطرح شود که تمامی قانون  گریدعبارتبهیا  آورالزامیک قاعده  عنوانبه تواندیمزمانی سند حقوقی یک است. به این معنا که 

 عناصر تقنین را تأمین کرده باشد.

به غیر از بیان عنصر مفهومی یا ماهوی یک موضوع شامل موارد متعدد دیگری است که غفلت از هر  آورالزامعناصر یک قاعده 

به طراحی  توانیماین الزامات  ازجملهبه هدف مقرر آن بازدارد و یا ابتر کند.  قانون را در مسیر اجرا و دستیابی تواندیم هاآنیک از 

 تقنینی، رعایت اتقان در تقنین و جایابی سند قانونی در نسبت با دیگر اسناد حقوقی یهاحفرهسیکل کامل تقنین یک قاعده، رفع 

وقی آن است تا میزان اعتبار حق گرفته قرار یبررس موردالیحه شفافیت از این حیث  سینوشیپد. بر همین اساس کرموجود اشاره 

 د.شودر نظام حقوقی کشور مشخص 

i. طراحی کامل سیکل تقنین 

 ن،یو قوان یبودن آن است. قواعد حقوقآورالزام هجنب ،شودیم رقانونیآن از غ یقانون که موجب بازشناس یهایژگیوو  صیاز خصا

ورت راستا ص نیدر هم نیو اساساً وضع قوان کندمی شیدر جامعه ملزم به اطاعت از خورا است که مخاطبان خود  یصورتبه اصوالً

 زمانی یک قاعده حقوقی تبدیل به مفاد آن الزام، ملتزم کند. انیرا به ات هاآنشهروندان به وجود آورد و  یرا برا یتا الزام ردیپذیم

ایت در جامعه تبدیل کند. بدون رع آورالزام یاقاعده بهل تقنین آن را با تعبیه و طراحی کامل سیک گذارقانونقانون خواهد شد که 

تبدیل ، سند قانونی به یک سند اخالقی ندکیمشدن یک قاعده را فراهم و اجرایی آورالزاماین سیکل تقنین که تمامی عناصر 

 .رودیموی به شمار  هایآرمانمطلوب بوده و از  گذارقانوندر نظر  ازآنچهخواهد شد که مملو است 

، است گذارنقانودر همین راستا هر سند قانونی عالوه بر دارا بودن عنصر تبیین مفهوم که شامل بیان کامل و واضح موضوع مدنظر 

، تدابیری به همراه داشته شودیممربوط به اجرای الزامی قاعده  آنچهدر مورد ضمانت اجرا، مرجع رسیدگی و نظارت و هر باید 

 باشد.

 بینی ضمانت اجراپیش .1

 ،«یدستور قانون کیتخلّف از  یقانون العملعکس»و « شودیمحکم دادگاه از آن استفاده  ایبه کار بستن قانون  یکه برا یقدرت»

 .انددادهارائه « ضمانت اجرا»از اصطالح  نظرانصاحباست که  یفیدو تعر

از  نیقوان یمفهوم، برخوردار نیآن است که در ا یقانون، مفهوم حقوقمهم  یهایژگیواز  یکی عنوانبهاز ضمانت اجرا  منظور

 یحقوق قاعدهبودن  آورالزاماساساً . »شودیمرا شامل  نیقوان حیصح یبا متخلّفان از اجرا یو برخورد قانون یحکومت یقوا پشتوانه

 «.شودیم لیدولت به متخلّفان تحم یاست که از سو یماد یاجرا مانتبودن آن به ضمستلزم مقرون

بلکه هر  ت،سیمختلف ن نیانگاشتن ضمانت اجراها در قوان کسانی یبه معنا ن،یقوان یاست که وجود ضمانت اجرا برا ذکر انیشا

 یاصخ ییضمانت اجرا ازمندیخود، ن تناسببهو...(  یدادرس نییآ ،یادار ،یامور مدن ،یفری)امور ک یحقوق قاعدهاز قانون و  یاحوزه

 برخورد الزم را صورت دهد. هاآنبتواند با  تیحاکماشخاص از قانون،  یاست تا در مواقع تخطّ

ک چالش ی عنوانبهو  با چالش جدی مواجه بودهالیحه شفافیت مقابل چنین عنصری  سینوشیپنسخه اول این در حالی است که 

که ارائه  ییهابخشمثال در  طوربه ؛بودا فقدان ضمانت اجرای مناسب مواجه سند و قواعد مقرر در آن ب یهابخشکلی، اغلب 
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 گریدانیببهاجرایی نهاده شده، عنصر ضمانت اجرا مشخص نشده است.  یهادستگاهیک الزام به عهده برخی  عنوانبهاطالعات 

یمکه چالش جدی برای این سند به شمار  شده مطرحدر الیحه بدون تبیین ضمانت اجرای عدم ارائه اطالعات  طورکلیبهقاعده 

که حاضر به ارائه  یرانیمد یبرا ،شودیمکه توسط این الیحه منسوخ  آزاد اطالعات یدر قانون دسترس. این در حالی است که دیآ

 رفتهگدر نظر  زین ضمانت اجرا نیقانون هم نیبود اما در ا شده گرفتهدر نظر  یمجازات مهیو جر تیاطالعات نشوند، در حد شکا

 لیتوسط نهاد ناظر به دل گردیپ میکه ب یریمدند، این است که کتر میکه چالش مذکور را ملموس طرح قابل سؤالاست.  نشده

 یبرا ییو قضا یحقوق بیتعق چیمرتکب نشده و قانون ه یجرم چیرا منتشر نکند، ه العاتعدم انتشار اطالعات را ندارد و اگر اط

 همکارانش را منتشر کند؟! ایخود  یمال یهااطالعات حساب دیرا باچ ست،یاو متصور ن

ن و اصالحاتی ناظر به آ گرفته قرارضعف مورد دقت و نظر  نیا الیحه سینوشیپو تقدیر، در نسخه دوم  توجهقابلاما در اقدام 

به فراخور  69و  13، 12، 8است که نگارندگان در مواد  یاپراکندهصورت گرفت. بخش اول از اصالحات ضمانت اجراهای اندک و 

بخش دیگری از اصالحات چالش مذکور اتخاذ رویکرد کلی و حاکم بر تمام مفاد الیحه دند. اما کرموضوع مورد ذکر به آن اشاره 

موضوع  فیزامات و تکالاز ال کینقض هر  -78ماده »بیان داشته است:  19قانون مجازات اسالمی 576بوده که ضمن ارجاع به ماده 

ر ب یمبن تیشفاف یعال یشورا دیتائاست و پرونده پس از  ی( قانون مجازات اسالم576قانون، در حکم جرم موضوع ماده ) نیا

 «.شودیمو مجازات ارجاع  بیجهت تعق ییاحراز تخلف، به مراجع قضا

 یاتکاترابلقاین رویکرد که موجب شده تا الیحه پیش رو در مقایسه با نسخه پیشین و دیگر لوایح پیشنهادی دولت از جایگاه بهتر و 

د است اما در برخی موار قرارگرفتهمورد تبیین  طورکلیبهگرچه ضمانت اجرا  کهنیا ازجمله. دارد بر محسوب شود، نکاتی را در

ه نهادی که طبق تعریف همین سند ب عنوانبهجایگاه حقوقی شورای عالی شفافیت  اوالً. به این معنا که همچنان دچار ابهام است

مصادیق احتمالی تخلف از مفاد الیحه که در پی اجرا پیش خواهد  تصورغیرقابلتعدد و تکثر  ثانیاًوجود خواهد آمد مشخص نیست. 

گفت  توانیم، همخوانی و تناسب ندارد و لذا از پیش شدهینیبشیپآمد در مقابل شرایط و اعضایی که برای شورای عالی شفافیت 

مانت بیان این ماده و احاله ض ینوعبهنخواهد آمد و  بر شدهسپردهکه شورای عالی شفافیت از پس حجم گسترده وظایفی که به آن 

وع مراجع ن ثالثاًاجرا به شورای عالی شفافیت تکلیف بماالیطاق بوده و در مرحله اجرا گره بزرگی در تحقق شفافیت خواهد بود. 

در یک  با توجه به حضور دولت رسدیممشخص نشده است. به نظر  حیتصر بهتخلف از این الیحه نیز  یهاپروندهقضایی و ارجاع 

مرجع  عنوانبهآن را در حیطه اداری دانست و دیوان عدالت اداری را  توانیمطرف دعاوی و اختالفات متناظر با مفاد این الیحه، 

نسبت  یتریجدتأمالت  دیبا هاآننکات دیگری هم وجود دارد که مطابق با د. گرچه در موضوع مذکور کرقضایی مناسب انتخاب 

 موارد صورت بپذیرد.ین به ابه نحوه رسیدگی 

 تعیین مرجع رسیدگی و نظارت .2

مطابق موارد مطروحه در بخش گذشته )مسئله ضمانت اجرا( تعیین دقیق مرجع رسیدگی و مرجع ناظر )نظارتی( برای هر یک از 

و تبیین قرار  بحث موردتر و تصریحی یطورجدبه توانستیم رسدیمقواعد مقرر در این الیحه نیز از مسائلی است که به نظر 

ای عالی ده و شورکربه این معنا که گرچه الیحه در یک بیان کلی مسئول اجرای قانون را باالترین مقام هر دستگاه اعالم  ؛گیرد

                                                      
 یسوءاستفاده نموده و از اجرا خود که باشد از مقام یدر هر رتبه و مقام هایو شهردار یدولت نیمأمور و نیمنصبان و مستخدماز صاحب کیـ چنانچه هر 576ماده  19

به  دینما یریصادر شده باشد جلوگ یانونکه از طرف مقامات ق یامر هرگونه ای ییاوامر مقامات قضا ایاحکام  یاجرا ایو  یمملکت نیقوان یاجرا ای یدولت یاوامر کتب
 تا پنج سال محکوم خواهد شد. کیاز  یاز خدمات دولت انفصال



 

 

خ ذکر شد در عمل این رویکرد پاس ترشیپده اما به بیانی که کربه تخلفات معرفی  کنندهیدگیرسقوه ناظره و  عنوانبهشفافیت را 

 د.کراد و اجرای الیحه و دستیابی به هدف اصلی آن را با چالش جدی مواجه خواهد نخواهد د

جازات، م صرفبهاستراتژی ضمانت اجرا بدون محدود کردن آن  یریکارگبهابهام در طراحی یک سازوکار اجرایی کامل متشکل از 

یک  عنوانبه توانیمو سازوکار رسیدگی را  نندهکیدگیرستعیین مقام  تیدرنهاتعیین تدابیر کشف تخلفات، تعیین مقام ناظر و 

 سینوشیپتا در نهایت د کرو بر اساس آن مفاد الیحه را بازبینی و بازسازی  داد قرارو دقت  تأملچالش حاکم بر کلیت الیحه مورد 

 باقی نماند. تیشفاف یبرا ییهاوتحقق آرز یبرا یحقوق یتالشدر حد  صرفاًالیحه شفافیت 

ii.  تقنینی یهاحفرهرفع 

 یاتیرعملیمشابه را غ نیقوانیا و  الیحه نیاشدن یک سند قانونی، یک چالش مهم در اجرایی عنوانبه تواندیماز دیگر عواملی که 

ان و مخاطب رانیمد مفاد الیحه رسوخ کرده و دستاویزی خواهد شد تا برخی ازاست که در  تقنینی یهاحفره ،جلوه دهد یو شعار

به چند مورد اشاره  توانیمتقنینی  یهاحفرهاین  ازجمله. ورزندبقانون استنکاف  یها، از اجراحفره نیاستفاده از همبا اصلی الیحه 

 د.کر

استفاده از مفاهیم  معموالًکه  دشویمنقاط هر قانون، موضعی است که استثنائات وارد بر قانون مشخص  نیترحساسیکی از 

. در ندکیمتقنینی مشخصی را در سند حقوقی ایجاد  یهاحفرهتفسیرپذیر و فقدان سازوکار مشخص و قابل ارزیابی در این موارد 

 مشاهده لقاباین اتفاق  استتشریح محرمانگی  گریدعبارتبهکه در بیان استثنائات شفافیت یا  5نیز ماده  موردنظرمورد سند 

اسناد » از اندعبارتاست که  کاربردهبهاین توضیح که این ماده چند مصداق کلی برای تشریح مصادیق محرمانگی  با 20؛است

 ی،خصوص میاطالعات موضوع حر، 1353مصوب  یو محرمانه دولت یاد سرناس یبندطبقهموضوع قانون نحوه  شدهیبندطبقه

با عوارض  تایمال یزیمجرمان، مم بیتعق ای، بازداشت هاآنکشف  ایاز جرائم  یریشگیبه پ هاآن یکه افشا یاطالعاتی، اسرار تجار

اشاعه  ایبوده و  یعفت عموم ریمغا ای زندیمافراد لطمه  تیثی، اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور، آبرو و حهاآنوصول  ای یقانون

 «.شودیمفحشا محسوب 

 شدهیبندطبقهاسناد ارجاع محرمانگی به  ازجمله ؛به همراه خواهد داشترا  ییهاچالشدقت در هر یک از این عبارت ابهامات و 

قانونی با این  کهنیا اوالًبا چند نکته مواجه است.  1353مصوب  یو محرمانه دولت یاد سرناس یبندطبقهموضوع قانون نحوه 

 یسر و محرمانه اسناد ینون مجازات انتشار و افشاقا مراد نگارندگان الیحه احتماالًعنوان در نظام حقوقی کشور وجود ندارد بلکه 

دست مسئولین را در محرمانه دانستن اسناد و عدم  تواندیمارجاع به چنین قانونی  ثانیاًبوده است.  1353.11.29 مصوبی دولت

پس از تصویب این قانون و ایجاد اختیار تشخیصی برای مدیران،  جادشدهیابا نگاهی به رویه اجرایی  چراکه ؛باز بگذارد هاآنانتشار 

اسناد  یبر رو زند،یضربه م هاآن تیاز اطالعات به موقع یانتشار برخ ،ندنک اراده و احساس که ناهر زممدیران  کهنیااحتمال 

کرد و از انتشارش با  یرا محرمانه تلق یهر اطالعات توانیمدور از انتظار نیست و در این فرایند  زنند،بمهر محرمانه  زین یعاد

 رودین مآ میدر ارائه اطالعات به مردم، ب یدولت ینهادها یبا توجه به سابقه منفبنابراین  .دیماده استنکاف ورز نیهم برهیتک

 .حقوق شهروندان فراهم شود عییتض نهیو زم گرفته قرار یاسرار دولت یمردم تحت لوا ازیموردناطالعات معقول 

                                                      
 4ماده  22و  21ی تقنین در الیحه مذکور اشاره نمود؛ بند هاحفرهبه عنوان  توانیماز دیگر مواردی که  - 20
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ت مغایر عف»و « اسناد تجاری»، «یخصوص میاطالعات مربوط به حر»ارجاع محرمانگی به عبارات مختلفی مانند  ،عالوه بر این

 موجببهاز اطالعات  ییمنجر به عدم ارائه حجم باال، شوندیمو تفسیرپذیری محسوب  یظ کلالفا که «دهنده فحشاعمومی و اشاعه

 .شودیمتفاسیر شخصی از عبارات مذکور 

راد اف تیثیاطالعات را منجر به وارد آمدن لطمه به عرض و ح کیارائه  ،یشخص ریبا تفس توانندیم یدولت رانیمد مثالعنوانبه

یبند م نیبر ا هیبا تک یاجتماع یهابیآمار آس کنندهیآورجمع یهادستگاهیا اینکه کنند و از انتشارشان استنکاف ورزند.  یتلق

 وءاستفادهس چراکه کنند. زیاز اشاعه فحشا پره یریجلوگ ای یاز وارد آمدن ثلمه به عفت عموم یریجلوگ یاطالعات برااز ارائه  توانند

ها اهگدست «آزاد به اطالعات یقانون انتشار و دسترس» یاجرا انیدر جر کهاین ازجمله ؛قانونی مسبوق به سابقه بوده هایحفرهاز این 

 یرانشانمدبه  یپرداخت ستیحاضر به ارائه ل ،«یمحرمانگ» ریبا استفاده از تعب ایو « بودنِ اطالعات یخصوص»عنوان  نیبا هم

که از  یاطالعات محدود نیهم ،عباراتی نیچنذکر با  چراکهاین شرایط در الیحه شفافیت قدری تقویت هم شده است.  نشدند.

 عباراتموارد و  نیا دیبا نیبنابرا .گرفتینم قرارهرگز در دسترس عموم  زیآزاد به اطالعات منتشر شده ن یقانون دسترس قیطر

 شود.و منضبط  محدود اریبستا حد امکان  و قرارگرفتهبه تصریح مورد تبیین 

مخاطبین تا  یردقرار گ تیشفاف قیمالک مصادقانون  صرفاً دیباقرار گیرد این است که  توجه موردبنابراین آنچه در این زمینه باید 

ا توجه به اشاره ب خصوصبهنکته  نیکنند. ا یخوددار تیاز ارائه اطالعات مرتبط با شفاف مفاهیم، و عرفی موسع ریبا تفسنتوانند 

 ابلق ،ییو قضا یدانسته تا قانون یبه مراتب فرهنگ یرا امر تیشفاف یکه اجرا یهیمقدمه توج 6بند در  کنندگاننیصواب تدو

الزام  قیراز ط دیکه با اشدداشته ب تیبه کتمان و عدم شفاف لیتما رموجهیغ طوربه یتیمکن است عرف جمعاست؛ چراکه م تأمل

در تعارض با  یبه عرف، امر یخصوص میگستره حر نییواگذاردن تع .عرف نامناسب و فسادزا را کنار زد نیا ییو قضا یقانون

 برد. نیرا از ب سینوشیخالف هدف مفروض پ یرهایتفس نهیعرف زم نیکردن ایقانون قیاز طر دیو با دیآیبه شمار م تیشفاف

iii. رعایت اتقان در تقنین 

خاصی برخوردار است که افزودن بار و ارزش  هایظرافتیک سند موضوعی و منسجم همواره از  عنوانبهنگارش یک سند رسمی 

که  گفت توانمی هاظرافت. در تفصیل و معرفی هر یک از این کندمیرا دوچندان  هاظرافتحقوقی به آن سند، لزوم رعایت این 

گذاری برخوردار باشد تا مفاد هر سند حقوقی مشتمل بر مفادی است که باید در عین انعطاف اجرایی از استحکام خاصی در مقرره

تفاده اس دیگرعبارتبهیان مواد یا و اهداف مدنظر از آن در پی عدم انسجام و صراحت بیان مورد خدشه قرار نگیرد. ابهام در ب سند

از عبارات مبهم در بیان یک مقرره، اجرای آن را با مانع جدی مواجه خواهد کرد و چه بسیار مواد قانونی که در نظام حقوقی ایران 

رح مسائل از ط که کندمیاجرایی نشدند. عالوه بر این انسجام یک سند حقوقی اقتضا  گاههیچ هاآند در بیان وبه سبب ابهام موج

زمانی که در مورد یک موضوع خاص سند قانونی به رشته  دیگربیانبهتبط با موضوع اصلی سند پرهیز شود. رغیرضروری و غیرم

، ودشمیبه نظر نگارنده مطلب مفید و خوبی برای نظام حقوقی کشور محسوب  آنچهتحریر درخواهد آمد، موجه نیست که هر 

در فرایند تبیین و اجرا ذکر شود. بلکه ذکر چنین مواردی خالف اتقان سند  تأثیربیو  غیر الزملی یا با موضوع اص ربطبی هرچند

 و اعتبار آن را کاهش خواهد داد. آیدمیقانونی به شمار 

 ابهام در بیان مواد .1

د توانیمعبارات تفسیرپذیر یا عباراتی که از تعریف مشخصی برخوردار نیستند  کارگیریبهکه در بخش پیشین بیان شد،  طورهمان

 نویسیشپمواردی است که  ازجملهیا لطمات بیرونی کند. این چالش  سوءاستفادهمفاد یک سند قانونی را دستخوش فرایند اجرای 

و اصالح  موردتوجهمحسوس  طوربهالیحه شفافیت در موارد متعددی با آن مواجه بوده، گرچه در ویراست دوم این موضوع 



 

 

عالوه بر موارد . خوردمیمهمی نیز در الیحه دارند این چالش به چشم  تأثیراست اما همچنان در برخی از موارد که  قرارگرفته

 هاآن ازجملهدیگری نیز در الیحه با همین چالش مواجه هستند که موارد ، 5تفسیرپذیر ماده  عنوان عباراتبهمذکور در بخش قبلی 

 ریگیشکلبدون ارائه هیچ تعریف مشخصی، مبنای « افشای عمومی»عبارت  در این ماده .دکراشاره  21این سند 9به ماده  توانمی

 است. گرفته قرار موردنظرفرایند قانونی 

است که از عبارت تنوع  22این سند 61د، ماده کرمصداق ابهام در بیان مواد الیحه به آن اشاره  عنوانبه توانمیمثال دیگری که 

به بیان این ماده رعایت تنوع مذهبی برای شورای عالی الزامی است، ده است. کرمذهبی برای شورای عالی شفافیت استفاده 

ذیرفت این ماده را صحیح دانست و پ توانمیسند باالدستی، ن عنوانبه به اصول قانون اساسی مستندبه معنای ظاهری،  کهدرحالی

 نند.کآن را تشریح  خوبیبه اندنتوانستهکه  اندداشتهنگارندگان الیحه مراد دیگری از این ماده در نظر  رسدمیکه به نظر 

 غیرمرتبططرح مسائل  .2

با آن مواجه است، طرح و بیان موضوعاتی است که گرچه ذکر آن در نظام حقوقی  نویسپیشدیگری که این  توجهقابلمسئله 

، 46، 45یا بلکه ضروری بوده اما ارتباط مستقیمی با موضوع شفافیت ندارد. برای توضیح بیشتر باید گفت مواد مفید  کامالًکشور 

ه ارتباط مستقیمی با موضوع شفافیت ندارد. لذا ذکر است ک« اداره خوب»در این الیحه از ابتکارات خوبی در موضوع  50و  49، 47

 .شوددر قالب الیحه شفافیت خالف انسجام و اتقان این سند قانونی بوده و باید از بدنه الیحه جدا  هاآن

 54 ادهمارتباط مستقیمی با بحث شفافیت ندارد.  یکهیچموادی آمده که الیحه،  نویسپیشمثال در بخش شفافیت اداری  طوربه
فرایند تفویض را بیان کرده  4624است. ماده  کردهعمومی را تبیین  مؤسساتاصل رعایت صالحیت ذاتی و قانونی در فعالیت  23

نیز اصل استمرار در حقوق اداری را  4926به اصل سمت را در حقوق اداری هدف مورد ذکر قرار داده است. ماده  4725است. ماده 

به اصل انتظار مشروع در حقوق اداری  نیز 5027ماده ارتباط مستقیمی با موضوع شفافیت ندارد.  یکهیچده است که کرتقنین 

                                                      
 اطالعات مجاز است: یعموم یافشا ریدر موارد ز -9ماده  -21
 کننده داده نشود،ثبت گزارش به گزارش دیکه رس یدر صورت -1
 کننده تا سه ماه اطالع داده نشود،شدن به گزارش یگانیبا ای یریگیگزارش اعم از پ جهیکه نت یدر صورت -2
 رد،یصورت نگ یاز و تیحما یبرا یباشد و اقدام دیکننده در معرض تهدکه گزارش یدر صورت -3
 .شودیم ریناپذجبران ایبروز خسارات هنگفت  ای یسبب وقوع جرائم جد یزمان تیمحدود لیبه دل ربطیگزارش به مراجع ذ یکه ارائه معمول یدر صورت -4
 است. یشورا الزام یو انتخاب اعضا یدر معرف ییایو جغراف یمذهب ،یقوم ،یو حزب یاسیتنوع س تیرعا ـ 61ماده  - 22
ف حل اختال ،یعموم مؤسسات یذات تیکنند. در صورت بروز اختالف در صالح تیخود فعال یقانون یهاتیصالحصرفاً در حدود  دیبا یعموم مؤسساتـ  45ماده  - 23

 بود. خواهد رانیوز أتیهبا  یکشور و در سطح مل ریچند استان با وز ایدر سطح بخش و شهر با فرماندار، در سطح استان با استاندار، در سطح دو 
 یاجرا ایدر صورت ضرورت، حق امضاء  توانندیمقانون،  نیاشخاص مشمول ا یخود را راساً انجام دهند. روسا فیـ مقامات و کارمندان موظف هستند وظا 46ماده  - 24

 یمستند قانون موضوع، مدت و آنکننده باشد و در  ضیمقام تفو حیو صر یبه موجب حکم کتب دیبا اریاخت ضیکنند. تفو ضیخود را تفو یراساسیغ اراتیاز اخت یبخش
 اراتیاخت تواندینمشونده ضی. تفوستیکننده نضیتفو یشده از سوضیامر تفو یمانع اجرا زیکننده نبوده و نضیمقام تفو تیرافع مسئول ار،یاخت ضیذکر شود. تفو ضیتفو
 کند. ضیشده را تفوضیتفو
از  یباشند. در موارد مرتبط با منافع عموم ییاجرا یعموم مؤسساتاستفاده از خدمات  یمتقاض توانندیمخود  ندهینما قیاز طر ایاصالتاً  نفع،یـ اشخاص ذ 47ماده  - 25
 ارائه دهد. یعموم مؤسساترا به  یدگیدرخواست رس تواندیم یهر شخص ،یفرهنگ راثیو م یسالمت عموم ست،یز طیمح لیقب
 ایمسافرت  ،یماریب ،یارائه دهند. در صورت مرخص یو در مهلت مقرر قانون یقانون مکلفند خدمات خود را در طول ساعات کار نیـ اشخاص مشمول ا 49ماده  - 26

دارات و باالتر ا سییاز مرتبه ر یمعمو مؤسساتنشود. مسئوالن  جادیاتخاذ کند که در ارائه خدمات دستگاه متبوع وقفه ا یبیترت دیبا یفوت کارمندان، مقام مافوق ادار
 ها خواهد شد.آن فیدار وظاخود نباشند فرد مذکور عهده فیخود هستند و چنانچه به هر علت قادر به انجام وظا یقائم مقام برا نییمکلف به تع

داشته باشند و حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع مردم را که  یو انجام اقدامات ادار ماتیدر اتخاذ تصم یمشخص هیرو دیقانون با نیـ اشخاص مشمول ا 50ماده  - 27
از جهات به  یکه به جهت نیموارد را عطف بماسبق کند مگر ا نیا تواندینمو ضوابط، اداره  طیدر شرا رییکنند. در صورت تغ تیشکل گرفته است، رعا هیآن رو یبر مبنا

 خواهد داشت. یآنها را در پ یمدن تیبه انتظارات مشروع مسئول یادار ینهادها یتوجهیب جهیهروندان در نتحقوق ش عییباشد. تض ینفع متقاض
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اداری باید  ذیل بخش شفافیت ،موارد مطروحهمشخص نشده است. بنابراین  درستیبهپرداخته است که تناظر آن با مفهوم شفافیت 

 مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد.

 زمغیرالطرح مفاهیم پراکنده و  .3

وعات که گرچه پیرامون موض گرفته قرارالیحه مورد بیان  نویسپیشدر ادامه چالش پیشین برخی دیگر از مفاهیم نیز در مفاد 

یر در مس یتأثیرهیچ  هاآنبیان  دیگرعبارتبهو یا  دارند فاصلهاما با خط اصلی بحث در الیحه  شده مطرحدر الیحه  مطروحه

ین ا ازجمله. کندمیمحسوب شده که اتقان و انسجام متن الیحه را مخدوش  ییگوادهیزنوعی  هاآنر ذک اصوالًالیحه نداشته و 

 د.کراین الیحه اشاره  15و ماده  26ماده  2به تبصره  توانمیموارد 

 و الفاظ هاعبارتهجو و قذف که  ن،یافترا، توه ریهتک حرمت نظ یراجع به دعاو ماتیدر تصمبیان داشته که  26ماده  2تبصره 

در  ایتهنکحال باید دید که ذکر چنین  مذکور بالمانع است. هایعبارتانتشار  دهندمی لیدعوا را تشک یموضوع اصل آمیزاهانت

در میزان شفافیت موضوع مدنظر خواهد  تأثیری چه آنذکر این نکته یا فقدان  اصالًالیحه شفافیت چه مقدار ضروری بوده و 

 داشت.

iv.  حقوقی سندجایابی 

نگارندگان قرار گیرد، وضع موجود قانونی کشور و  موردتوجهیکی از مواردی که همواره در فرایند نگارش یک سند قانونی باید 

با  ایستبمیدر نظام حقوقی  ایقاعدهمقرر نمودن هر  دیگرعبارتبهدر سند با قوانین و مقررات موجود است.  مقررشدهنسبت مفاد 

 هایبخشدر بسیاری از موارد، یکی از  روازایندیگر قواعد نظام حقوقی هماهنگ بوده تا نظم موجود را مورد خدشه قرار ندهد. 

 اصلی نگارش قانون تبیین جایگاه سند مدنظر در مقایسه با قوانین و مقررات موجود یا به عبارتی جایابی حقوقی سند است.

ضمن مقایسه محتوای الیحه  7928در ماده قرار داده و  موردتوجهاین موضوع را  تقدیرقابلدامی الیحه شفافیت در اق نویسپیش

انتشار و  قانونمادهتکلیف نموده و موارد مغایر را نسخ کرده است. مطابق با این و اشتراک آن با قوانین و مقررات موجود، تعیین

خاص نسخ شده  طوربه 1389و مقررات کشور مصوب  نیقوان حینقو ت نیقانون تدوو  1387آزاد به اطالعات مصوب  یدسترس

آیا مفاد مذکور در الیحه شفافیت توانسته تمامی مفاد مربوط به قوانین نسخ در این زمینه این است که  توجهقابلاما نکته  است.

وجود تراکم و تعدد قانونی در کشور هنوز نظام حقوقی کشور از وجود خألهای حقوقی رنج  رغمعلی متأسفانهشده را پوشش دهد؟ 

اشد. ب هابزنگاهد حاصل همین توانمیکه یکی از عوامل آن عدم دقت در دایره شمول و کارکرد هر یک از قوانین بوده که  بردمی

را  گذارقانون موردنظرهدف  عمالًتعددی مواجه بوده که م هایچالشکمااینکه گرچه قانون دسترسی آزاد به اطالعات خود با 

ست توانیمضعیف و پراکنده در این قانون،  هرچندو ضمانت اجراهای  شدهبینیپیشکامل تأمین نکرده اما فرایندهای  طوربه گاههیچ

ود بروز دهد. از طرفی نسخ قانون ، از خقرارگرفتهی از الیحه شفافیت مورد بیان هایبخشاز آنچه اکنون در  ترمناسبکارکردی 

 کهحالیدراصلی نظام حقوقی کشور دانست،  هایچالشتدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که شاید موضوع آن را یکی از 

د شاجرایی و حقوقی متعددی را در پی داشته با هایبحراند توانمیکه باید در الیحه شفافیت به این موضوع پرداخته نشده،  طورآن

 .استکه مستلزم توجه جدی نگارندگان و اصالح خألهای احتمالی 

                                                      
 :شودینسخ م ریز نیقانون، قوان نیاالجرا شدن االزم خیاز تار -79ماده  - 28
 1387آزاد به اطالعات مصوب  یقانون انتشار و دسترس -
 1389و مقررات کشور مصوب  نیقوان حیو تنق نیقانون تدو -
 ر،یمغا نیقوان ریسا -



 

 

 

b. بخش دوم: الزامات مفهومی 

 تصویب تیشفاف دهیه بدون شناخت از ابعاد مختلف پدکآن است  تیو مقررات مرتبط با شفاف نیقوان یارآمدکنا لیاز دال یکی

مطالعات  جهینت کهدرحالی. اندندادهقرار  موردتوجهرا  یعموم یزندگ هایحوزه ریبوده و سا یاقتصاد تیبر شفاف هاآنز ک. تمراندشده

متقابل  یستگویو پ یارتباط درون ت،یمختلف شفاف هایگونه نیه بک دهدمینشان  تیفرهنگ شفاف یادار یشورهاکدر  یقیتطب

 ن،یبنابرا .شودیمنجر م تیابعاد شفاف ریسا فیتضع ای یبه نف زین کیو نبود هر  ندکیم تیرا تقو یگری، دهرکداموجود دارد. وجود 

 موردنظر جهنتی به اًقطع...  و یاطالعات تیشفاف ای یسازمان تیبدون شفاف ای یاسیس تیبدون شفاف ،یاقتصاد تیز بر شفافکتمر

 .یعموم تیافشفز داشته است تا کتمر سازمانیدرون تیو مقررات موجود، عمدتاً بر شفاف نیم در قوانکحا استیس نی. همچنرسدمین

الیحه شفافیت که برای اصالح رویه مذکور به رشته تحریر درآمده تالش بسیار خوبی برای پوشش شفافیت سیاسی و  نویسپیش

قرار نگرفته  موردتوجه خوبیبهتحذیر نگارندگان نسبت به آسیب مذکور، شفافیت اقتصادی  رغمعلیده است اما کرساختاری ارائه 

اول  در وهله وتقنینی که الیحه شفافیت با آن مواجه بوده  هایچالشفارغ از  است. عالوه بر این افتاده قلم ازو در برخی موارد 

 کامل تأمین نشده که طوربهبرخی از مسائل مفهومی حوزه شفافیت در این الیحه  ،دهدمیاعتبار حقوقی آن را مورد خدشه قرار 

 وارد آورد. تقدیرقابلاین تالش  بر اغماضیغیرقابلد خسارت توانمی هاآنغفلت از هر یک از 

i. طرح مبهم برخی مفاهیم اساسی 

 ده، عدم توجه کافی به برخی از مفاهیم اساسیکرالیحه شفافیت را از لحاظ مفهومی دچار چالش  نویسپیشیکی از مسائلی که 

اما با  اندهدکردرک  درستیبهرح این مفاهیم را مرتبط با حوزه شفافیت است. به این معنا که گرچه نگارندگان الیحه ضرورت ط

گر بلکه موجب ایجاد ابهام در دی اندنکردهبه تکمیل الیحه کمکی  تنهانهدر حد بیان عبارات و اصطالحات  هاآنطرح کلی و مبهم 

خالی نبودن  برای هاآنصاری طرح اختاثرات مثبت . بنابراین باید گفت که اثرات سوء این نوع بیان از اندشدهالیحه نیز  هایبخش

 عریضه بیشتر است.

 تعارض منافع .1

یکی از  عنوانبهتعارض منافع شخصی با منافع عمومی  هایموقعیتالیحه شفافیت، شفاف کردن  نویسپیش 1مستنبط از ماده 

مفهوم تعارض منافع  دادن قرار همآناهداف قانون شفافیت دانسته شده است. فارغ از اشتباهی که در صدر ماده به وجود آمده و 

یکی از مفاهیم مرتبط با حوزه  عنوانبهصرف توجه به مفهوم تعارض منافع  29در طول تضمین حق دسترسی به اطالعات بوده،

 شفافیت امری شایسته است.

ین تمامی ا چراکهقرار گیرد، جایگاه هر یک از این مفاهیم در پازل پیشگیری و مبارزه با فساد است.  توجه موردباید  آنچهاما 

 مثال طوربهموضوعات قطعاتی از منظومه عمل در مقابل فساد هستند که هر یک دارای کارویژه و مأموریت خاص خود هستند. 

فساد بوده که برای کاهش درصد فساد مستلزم مدیریت و اتخاذ  گیریشکلاحتمالی  هایدرگاهیکی از  عنوانبهتعارض منافع 

یک ابزار راهبردی و اصلی در پیشگیری و مبارزه با فساد است که باید در  عنوانبهن است. اما شفافیت تدابیر خاصی در مورد آ

رسد. این فساد به حداقل ب گیریشکلپیشینی شرایط  صورتبهبسته شود تا  اصلی ایجاد فساد به کار هایدرگاهمورد هر یک از 

                                                      
گیرد. نه اینکه تعارض . به این معنا که شفافیت در طول تعارض منافع قرار میشودیمتعارض منافع شناخته  تیریمد یبه عنوان بستر ابزار تیکه شفاف یدر حال - 29

 منافع هدفی در طول شفافیت به شمار آید.
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دو  و لذا نسبت این اندداشتهتدای مواد سند به این موضوع دقت کافی ناز همان اب ،در حالی است که به نظر نگارندگان الیحه

 مفهوم در الیحه شفافیت با ابهام جدی مواجه است.

 تعارض هایوضعیتالیحه یکی از مواردی که مشموالن الیحه موظف به اعالم و انتشار آن هستند  4ماده  25خاص در بند  طوربه

 توجهابلقاین مفهوم در الیحه گرچه ماده را از حیث رعایت ادبیات مبارزه با فساد زیبا و منافع است. طرح کلی و بدون تفصیل 

کشف و نظارت بر مسئله تعارض منافع امری گسترده، تخصصی  چراکهاجرایی خاصی در پی نخواهد داشت.  آوردهده اما در عمل، کر

ه این د. وضعیت مشابکرمفهوم تعارض منافع توجه  هایبایسته عنوانبه هاآنباید به  الزاماًکه  استو با سازوکارهای اختصاصی 

 د.کرنیز مشاهده  15و  14در مواد  توانمینگاه مبهم و کلی به تعارض منافع را 

 شفافیت نیروی انتظامی .2

عداد کشور از ت یانتظام ایهپاسگاهو  هاکالنتریاز  کیحق دارند با مراجعه به هر  نگارانروزنامه»الیحه اشعار داشته که  27ماده 

 یراالزم ب التیمطلع شوند. تسه یبازداشت و اقدامات بعد ای یریدستگ لیساعت قبل، دال 24بازداشت شده در  ای ریافراد دستگ

رچه در این ماده گ «فراهم خواهد شد. تیشفاف یعال یو بر اساس مصوبه شورا یانتظام یروین یاطالعات، از سو نیبه ا یدسترس

شفافیت را در مرحله اجرا با مشکالتی مواجه  تنهانهظاهر تالشی برای شفافیت نیروی انتظامی بوده اما طرح کلی و محدود آن 

 ندارد. ،خواهد کرد، در مفهوم نیز تناسب کاملی با آنچه از شفافیت مورد انتظار است

وارد کرد، پرداخت گسترده و پراکنده الیحه به مصادیق مختلف شفافیت است.  توانمیاز فراسوی این نکته، نقد کلی که به الیحه 

 کهالیدرحتالش کرده تا سندی جامع را در مورد شفافیت به رشته تحریر درآورد  آرمانی گذاریهدفبه این معنا که این الیحه در 

حه ی دانسته نشده است. بر همین اساس تالش الیمصداق خاصی پیدا نکرده و عمل المللیبینحقوقی  هاینظامدر  ایتجربهچنین 

 نشده یانبو تفصیل  خوبیبهدر الیحه  شدهپرداختهبرخی از مصادیق  اوالًپیش رو نیز با چالش جدی در این بحث مواجه است که 

 مین مسئله شفافیتابتر مانده است؛ مانند تعارض منافع و یا ه با عدم طراحی کامل مفهوم و سازوکارهای مرتبط با آن عمالًو 

 است. فتادها قلم ازطبیعی به سبب گستردگی این حوزه  طوربهو  ناچاربهبرخی موارد مهم و اساسی نیز  ثانیاًنیروی انتظامی و 

ii. غفلت از برخی عناصر اصلی شفافیت 

الیحه شفافیت را در تبیین فهم درست مفهوم شفافیت و ذکر  نویسپیشچالش مفهومی  ترینمهمعالوه بر موارد مذکور شاید 

دقیق و کامل عناصر اصلی آن دانست. چالشی که ویراست دوم الیحه تا حدودی در پی رفع آن بوده اما همچنان در دو بخش 

ل ح چراکهآورد. اصالحی الیحه به شمار  هایاولویتماهوی و شکلی قابل اصالح است. اصالحی که شاید بتوان آن را در صدر 

 رتأثیبید هر اصالحی را توانمی هاآنسزایی در ارتقای کلیت الیحه خواهد داشت و تا حدودی عدم توجه به هب تأثیر هاچالشاین 

 گذارد.

ئه به .1 ئه اطالعات(عنصر ماهوی؛ ارا  جای دسترسی )پروتکل ارا

نا و پایه مب عنوانبهمواجه است، نوع تعریفی است که الیحه شفافیت با آن  نویسپیشچالش مفهومی که  ترینمهمبه جرأت 

: داردمیاظهار  ،در مورد تعریف شفافیت آمده 2ماده  1ه در بند آنچاست.  گرفته قرارطراحی ضوابط و مقررات در این الیحه 

 یکردهاو عمل هاصالحیتبه اطالعات  یعموم مردم با مراجع نظارت ایافراد  یامکان دسترس ای ی: عبارت است از دسترستیشفاف»

است و در تعریف  شده معرفیمطابق با این تعریف مبنای شفافیت دسترسی  «قانون نی، مقامات و کارمندان مشمول امؤسسات

ی مقابله با ابزار راهبرد عنوانبهآنچه شفافیت را  کهدرحالیاست.  شده بیان طورکلیبه« دستیابی، رؤیت و آگاهی»دسترسی نیز 



 

 

ی عنصر بنیادین شفافیت ارائه و انتشار اطالعات از سو دیگربیانبهمبتنی بر ارائه اطالعات در گام اول است.  سازدمیح فساد مطر

کننده اطالعات. همین نگاه اشتباه موجب شده بود تا قانون دسترسی نه دسترسی به اطالعات از سوی مطالبه استدارنده اطالعات 

را در مقابله با فساد طی نکرده و کارایی الزم را نداشته باشد  گذارقانونهدف مدنظر  عمالًباه رفته و آزاد به اطالعات راه را به اشت

 وجهیتبینسخ آن برآمده است. اشکال دیگری که غفلت از این مبنا به همراه خواهد داشت،  درصددتا جایی که خود این الیحه 

اسی شفافیت است. با این توضیح که چون نگارندگان قانون مبنای شفافیت را عنصر اصلی و اس عنوانبهبه پروتکل ارائه اطالعات 

و یکی  افتاده ردوپروتکل ارائه اطالعات نیز از ذهنشان  عمالً، اندداشتهو ناظر به مرحله پیشینی ارائه توجهی ن اندنهادهبر دسترسی 

مبنا مطرح نباشد، بالطبع نحوه ارائه اطالعات  عنوانبهوقتی ارائه  چراکهاز خألهای جدی و بزرگ الیحه را به همراه آورده است. 

 نیز به ذهن متبادر نخواهد شد.

رار ، در رابطه مستقیمی با پروتکل ارائه اطالعات قکندمیامروزه آنچه شفافیت را از دیگر مفاهیم راهبردی در مقابله با فساد متمایز 

ذاری از خود د نقش اثرگتوانمیند بلکه زمانی ککارکرد مناسبی در مقابله با فساد ایفا  دتوانمین طورکلیبهاطالعات  چراکهدارد. 

ع وقاطالعاتی که پس از و این صورتباشد. در غیر  پردازشقابلبگذارد که اطالعات در زمان مناسب، با کیفیت مناسب و  جایبه

 در میدان مقابله با فساد نخواهد داشت. فساد، یا به نحوی باشد که منجر به کشف فساد نباشد، هیچ کارکردی

اصالحی که در سند مذکور باید اعمال شود، بررسی تفصیلی پروتکل ارائه اطالعات است. اینکه اطالعات به چه  ترینمهمبنابراین 

 و با چه مشخصاتی باید ارائه شود. ایبازهصورت، در چه 

 عنصر شکلی؛ پنجره واحد .2

 هایامانهسو  هاپورتالحاکمیت به سمت ارائه سیستمی اطالعات از طریق  دیگرعبارتبهعات یا گیرنده صاحبان اطالحرکت شتاب

ت به آن نسب هادرخواستحجم وسیع اطالعات موجود و تسهیل فرایند دسترسی در مقابل افزایش میزان تحت وب تنها به سبب 

ترین حالت ممکن آلایده فرضپیشو در راستای همین  شده گذاشتهالیحه شفافیت فرض بر آن  نویسپیشچیزی که در  ؛نیست

است.  هاسازماناختصاصی برای هر یک از  طوربهمتعددی برای ارائه اطالعات  هایسامانهاز نظرگاه نگارندگان الیحه، ایجاد 

یا استفاده از پورتال رسمی سازمان اطالعات موردنظر را  ایسامانهده تا با ایجاد کرمختلف را ملزم  هایسازمانالیحه  دیگربیانبه

 د.کرو... اشاره  2433، 1732، 3115، 1430به مواد  توانمیدر این راستا ند. کارائه 

را با  اطالعات پذیریاستفادهد توانمیمختلف مواجه است که  هایپلتفرمامروزه عالوه بر انفجار اطالعات، پهنه وب با ناهمگونی 

 نشده، بلکه روی آوریجمعاز لحاظ فیزیکی در یک مکان  تنهانهند. با این توضیح که اطالعات کمتعددی روبرو  هایچالش

ترسی که تمهید یک بستر برای دس گرفته قرار افزارهانرمعامل و  هایسیستم، افزارهاسختمختلف با انواع متنوعی از  هایسیستم

 .دینمایم، از چند وجه ضروری به این اطالعات از مجرای واحد و یکپارچه

ن تعدد و پراکندگی ای موجببهاطالعات است که  گذاریاشتراک هاسازمانیکی از نیازهای اساسی امروزه در فرایند عملیات  اوالً

 هایسازمانو  مؤسساتاطالعات را میان  گذاریاشتراکایجاد یک پورتال متمرکز که امکان دسترسی و  هاآنو اطالعات  هاسازمان

                                                      
 رهیو غ یمجاز یفضا یعال یشورا ران،یوز أتیه ،یاسالم یمانند مجلس شورا باشندیممقررات  ایوضع قانون  تیصالح یکه دارا یینهادها یتمام - 14ماده  - 30
 ... ندیخود منتشر نما یرساناطالع گاهیرا در پا لیو عملکرد آن نهاد از جمله موارد ذ تیاطالعات مربوط به ماه یتمام دیبا

 ... دیخود منتشر نما یرساناطالع گاهیرا در پا لیاطالعات ذ دیبا یاسالم یشورامجلس  - 15ماده  - 31
که مصوبات آنها به حقوق و  یمراجع ریو سا یمجاز یفضا یعال یشورا ،یانقالب فرهنگ یعال یدر مورد مصوبات شورا راتیتأث یابیارز یهاو ارائه گزارش هیته - 32

 .ردیقرار گ عموممذکور منتشر شده و در دسترس  مؤسسات یرساناطالع گاهیدر پا دیبا هاگزارش نیاست و ا یالزام شودیممربوط  یعموم یهایآزاد
 ... باشندیمخود  یرساناطالع گاهیدر پا لیمکلف به درج اطالعات ذ ییقضا ریو غ ییاعم از مراجع قضا یبه امور و دعاو یدگیمراجع رس یتمام - 33
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شابهی در م هایخواستهاین نیاز،  تبعبهنیز  هاسیستمند امری ضروری است. همچنین مدیران کمختلف دولتی و خصوصی فراهم 

 از طریق یک سیستم مرکزی و یکپارچه دارند. هاسیستمخصوص راهبری 

دسترسی به تمام خدمات و اطالعات مورد نیاز خود تا همواره از طریق یک نقطه  مندندعالقهعالوه بر این کاربران و مخاطبان نیز 

سامانه  هاهددسترسی داشته باشند. به این معنا که احاله هر یک از مخاطبان به  قرارگرفتهمختلفی  هایسامانهو  هاسیستمکه روی 

او را از ادامه  عمالًکه  کندیمبری را برای وی ایجاد فرایند پیچیده، فرسایشی و زمانمختلف جهت دستیابی به اطالعات مورد نیاز 

 خواهد کرد. استفادهبیده و یا دستیابی به اطالعات را غیرممکن یا کرمسیر منصرف 

را  د نقش اطالعاتتوانمیخاص در حوزه مقابله با فساد که  طوربهاطالعات  پذیریاستفاده هایبخش ترینمهمهمچنین یکی از 

ی مختلف است که با توجه به پراکندگی و گستردگی هادهو عملیات تحلیل دا هادهگیری داتقاطعند، کدر کشف و مقابله با فساد احیا 

 اطالعات، بدون ایجاد پورتال متمرکز و یکپارچه ممکن نخواهد بود. توجهقابل

 34نجره واحدتن قاعده پمتعدد، با در نظر گرف هایسامانهلذا بسیار بدیهی است که نگاه سنتی نگارندگان به ارائه اطالعات در قالب 

مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد. گرچه نگارندگان الیحه در برخی  امروزییکی از اصول مهم در منظومه ارائه اطالعات  عنوانبه

 .اندندادهآن را در اثنای الیحه مورد رعایت قرار  طورکلیبهاما  انددادهموارد تمایل خود را نسبت به مفهوم پنجره واحد نشان 

 

 

  

                                                      
. این پورتال امکان مدیریت و انتقال داده به تمامی باشدیمو اطالعات  هادادهاز دیدگاه عملی پنجره واحد یک ورودی فیزیکی یا الکترونیکی برای ارائه و حفظ تمام  - 34

 .آوردیم را در تناسب هم فراهم هاآنبه یکدیگر امکان تحلیل کامل  هادادهواحدهای مرتبط را فراهم نموده و ضمن اتصال 



 

 

c. بخش سوم: الزامات اجرایی 

د توانیممفهومی شفافیت، بعد دیگری که  الزاماتتقنین و  الزاماتالیحه شفافیت از نظرگاه  نویسپیشپس از بررسی سند 

ر به منصه ظهواجرا است. به این معنا که  هایبایستهاین سند را نمایان سازد، بررسی این الیحه از حیث الزامات و  هایچالش

 اجرایی مواجه است. هایچالشبا چه نین سندی چاهداف مدنظر نگارندگان از نگارش  تأمین مفاد مقرر در الیحه ویدن رس

در نظام حقوقی کشور و عدم سابقه اجرایی مشخص آن، طبیعی است که الزامات اجرایی  ایالیحهبا توجه به نوپدید بودن چنین  

و  ررسیموردب تفصیلبهتمامی ابهامات اجرایی آن را  بایستمی المقدورحتیخاصی برخوردار است و مقنن  هایظرافتاین سند از 

چه قدر هم که خوب نوشته شود تا زمانی که از پشتوانه اجرایی مناسبی برخوردار نباشد و یا  رقانون ه چراکهپوشش قرار دهد. 

 د به سرمنزل مقصود دست یابد.توانمیباشد، ابتر مانده و نتعبیه نشده  خوبیبهبسترهای و الزامات اجرایی آن 

د. بحث اول درباره الزامات اجرایی این سند کراشاره  توانمیکلی الیحه به دو نکته کلی در این زمینه  بامطالعهدر همین راستا 

است. بحث دیگر نیز  شده رهابهم مربوط به سازوکارها و فرایندهای اجرایی مفاد الیحه است که به نظر در بسیاری از موارد م

رای کشور با ایجاد نهاد جدیدی به نام شو نویسیقانونیت از رویه معمول تبعبهخاص و  طوربهکه  استدرباره قوه اجرایی این سند 

شورای گذاری در حوزه این الیحه به است و در بسیاری از موارد اجرا، نظارت، کشف تخلفات و قاعده شده طراحیعالی شفافیت 

 عالی شفافیت حواله و ارجاع شده است.

i. ابهام و تعلیق فرایند اجرا 

یم که بسیاری از موضوعات مطروحه در سند، بدون ترس کندمیالیحه شفافیت مشخص  نویسپیشاز مفاد سند  بررسی چند نمونه

ه و طراحی آن ب یگذارقاعدهبه و یا اینکه  شده رهامبهم  طوربهدقیق فرایند و سازوکار اجرایی مشخص بیان و در اغلب موارد یا 

 گیری شورا معلق شده است.شورای عالی شفافیت احاله و بالطبع اجرای آن تا زمان تصمیم

که برخالف تکرار گسترده آن در سند  است« در دسترس عموم قرار دادن اطالعات»مثال یکی از عبارات پرتکرار در الیحه  طوربه

ی این در دسترس قرار دادن مشخص نشده است. به این معنا که نحوه ارائه اطالعات، میزان دسترسی، نحوه سازوکار اجرای گاههیچ

دسترسی، مرجع ناظر بر این فرایند، بازه زمانی مقرر برای اجرای این فرایند و بسیاری دیگر از عناصر اجرایی مفاد سند در مورد 

 است. شده رهااین موضوع مبهم 

سازوکارهای  در نحوه گزارشگری فساد، نحوه افشای عمومی، توانمیحی فرایند اجرایی موضوعات سند را این ابهام در طرا

ین سند را ا متأسفانهد که کرو...، موضوع تعارض منافع و بسیاری موضوعات دیگر مشاهده  هاشرکت بندیطبقهتشخیصی مانند 

، اما اینکه چگونه این «بشود» اندداشتهاظهار  هاآنگارندگان در مورد که ن کندمیو دستوراتی  هاآرماناز  ایمجموعهتبدیل به 

 هاینامهآیینموارد به  گونهایناست. شاید در پاسخ بیان شود که  گرفته قراردستورات باید به مرحله اجرا درآید، مورد غفلت 

ای احاله این بخش گسترده از قانون که شور اوالً شده است. اما باید گفت سپردهنیاز دارد که به شورای عالی شفافیت  ایجداگانه

الیحه پاسخگو باشد خود چالشی بزرگ است که به نظر از سوی  هایکاستیعالی شفافیت که پس از تشکیل باید ناظر به تمام 

 عمالًد که رکشورا خواهد  گیریتصمیمرا معلق به  هاآنموارد اجرای  گونهایناحاله  ثانیاًکامل نیست.  طوربهشورا قابل پاسخگویی 

د بودن این با توجه به نوپدی ثالثاًعالجی فوری و ضروری در مسئله فساد خواهد بود.  عنوانبهمانع بزرگی در مسیر تحقق شفافیت 

یات روراز ض ،اجرایی مشخص در این زمینه، اهتمام بیشتر به ابعاد اجرایی مفاد الیحه هایرویهسند و عدم سابقه حقوقی و فقدان 

 .رسدمیاولیه تحقق اهداف این سند به نظر 
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ii. بینی نهاد مجری؛ شورای عالی شفافیتپیش 

در نظر گرفته شده و در  تیشفافتحقق مفاد الیحه  یبرا یانهاد تازه ،یجمهور استیر یهاپژوهشمرکز  یشنهادیپ حهیال در

 یعال یوراموتور محرک است. ش ازمندیه نکاست  ینیقوان زمره( در بی)به فرض تصو تیقانون شفاف»شده است:  دیتأک نهیزم نیا

به  زیقانون ن نیا در غیر این صورت، شودمیخوب اجرا  زیقانون ن د،نکار کقانون است و اگر خوب  نیموتور محرک ا ت،یشفاف

دچار خواهد  1387آزاد به اطالعات مصوب  یو قانون انتشار و دسترس 1390مصوب  یسالمت نظام ادار یقانون ارتقا تیوضع

 شد.

 هایومتمقاوجود  لیه به دلکهستند  ایتوسعهاز مسائل و موضوعات  گیرندمیه در دل آن قرار ک یو موضوعات تیواقع، شفاف در

 یاجرا ریمس ،ازیسفرهنگآموزش و  ازجملهدارد تا با طرق مختلف  ازین یقو یارکشور به سازوکآن در  شبردیدر برابر آن، پ ادیز

مخالفان توسعه و  هایمقاومتوجود فشارها و  جهیقانون در نت یه اجراکصورت، ممکن است  نیا ری. در غکندمیقانون را هموار 

 «شود. یدارند خنث کاریپنهانو  ییدر اسرارگرا یه منافع شخصک یمعارضان گرید

رار خود به اهمیت جنبه اجرایی سند اق چراکهبیان این نکات از زبان نگارندگان الیحه از نقاط امیدوارکننده سند شفافیت است. 

ود را از و خ انددانستهاین الیحه را در گرو خوب عمل کردن نهاد اجرایی آن یعنی شورای عالی شفافیت  ژهیکار وداشته و تحقق 

 در غیر این صورت با توجه به رویکرد اسرارگرایی و چراکه. انددهکررسی آزاد به اطالعات افتاده تحذیر اتفاقی که برای قانون دست

به رویه عملی تبدیل نخواهد شد. در این وضعیت  گاههیچدر نظام کشور ما این الیحه نیز به تاریخ خواهد پیوست و  کاریپنهان

تا نکات مذکور مانعی  ندکردمیشفافیت با دقت بیشتری در الیحه طراحی  که نگارندگان شرایط را برای تحقق رفتمیانتظار 

با احاله بسیاری از مفاد الیحه به شورای عالی شفافیت که حجم زیادی از عملیات را به  کهآند. حال شوبرای اجرای مفاد الیحه ن

حوله توان پاسخگویی تمام وظایف م عمالًه دوش این نهاد گذاشته و در مقابل آن ترکیب سخت و پیچیده شورای عالی شفافیت ک

 الیحه را نخواهد داشت، سند شفافیت به همان سرنوشت قانون دسترسی آزاد به اطالعات دچار خواهد شد.

  



 

 

 و پیشنهاد بندیجمع -5

کشور  یتیریموجود در بدنه مد هایمخالفتتمام  رغمعلی کهاست  ستهیو شا تقدیرقابل یگرچه تالش شفافیت حهیال نویسپیش

 یدر نظام حقوق یگرید یقانون محصول اما مانند هر متن و گرفته قرارعموم مردم و در معرض نقد نخبگان  اریاخت در با شجاعت

 که امکانا ر حهیدر ال ی، مواردتا با بررسی کلی این سند برآمدنوشتار درصدد  نیا جهینت نقد و بهبود دارد. در تیکشور ما قابل

 وردم الزامات تقنین، مفهومی و اجراییسه محور  در مذکور حهیرو ال نیقرار دهد. از هم نییو تب یو بهبود دارد مورد معرف اصالح

و رفع  اشکاالتاست با اصالح  دیامسند شفافیت اشاره شد که  هایچالش ترینمهمو در پی آن به برخی از  قرار گرفت بررسی

 -یقانون یشاهد انقالب کاهد،یآن نم کنندگاننیتدو یو همت عال ارزشمند بودناز  حقبهکه  سینوشیپ موجود در هایچالش

 بیو تصو قیدق یبا بررس رودیانتظار م زیگذاران نو از قانون میدر کشور باش تیمبارزه با فساد و گسترش شفاف نهیدرزم ییقضا

 و مبارزه با فساد موجود هستند، بکاهند. تیشفاف نهیزم درکه  یفعل نیاز قوان یسوء برخ راتیتأثاز  یشده، اندکهآماد حهیال

 انکاررقابلیغ تیو اهم تیکه با توجه به حساس است داد، آن شنهادیپ حهیال نیبهبود ا یدر راستا توانمیدر مجموع  آنچهاما 

 ترقیدقو  تریلیتفصقانون  کی ازمندیکشور ن یتیریحل معضل فساد در بدنه مد ابزار راهبردی ترینمهم عنوانبه مسئله شفافیت

در وجودآمده به تینکته بود که دغدغه و حساس نیمراقب ا دیبا اوالً که معنا نیاست. به ا اقتضائات موجود در کشورمتناسب با 

ند مان شفافیتنگاه، موضوع  نیا جهیتا در نت نشودغیرعملیاتی و  دقتیب ،یاعجلهموجب برخورد  یدر برهه کنون شفافیت مورد

ساد در ف مسئلهبر اصالح کشور و تقابل با آن  یعمل راتیتأث در پی آنو  عقیم نماندما  ینظام حقوق در گریموضوعات د یبرخ

درباره  یانونق متن کی نیتدوبا توجه به ماهیت ابزاری و اجرایی مسئله شفافیت،  ثانیاً. کاسته نشود هاحداقلمخدوش و به جامعه 

طراحی کامل سازوکارهای  تیدرنها، دقیق و کامل از این ابزار و شناخت درست اقتضائات موجود کشور و روزبهم فهمستلزم  آن

 یگذاراستیسچارچوب کامل  کی نیتدو زیو ن گرید هاینظام یو حقوق یقانون اتیکامل تجرب یبا بررس تیدرنهاتا  است اجرایی آن

 .دیدرآ ریبه رشته تحر ییاجرا یسازوکارها قیدق نییتب ضمانت اجرا و یدارا، اجراقابل یهامقرره صورتبهحوزه  نیدر ا
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 منابع -6

 

 الیحه شفافیت .1

 قانون بیبر روند مشارکت مردم در تصو یلیتحل یبا نگاه یطیمحستیز یهایریگمیمشارکت مردم در تصم تیاهم .2

RCRA شیهما نیو پنجم یالمللنیب شیهما نیسوم، توکلی و همکاران، رانیپسماند ا تیریآن با قانون مد سهیو مقا 

 1396ی، شهر ستیزطیو مح عمران ،یمعمار یمل

 کیشده به تفکیدگیشده و رسافتیدر یهاتیمشتمل بر مشخصات شکا 90اصل  ونیسیکم یاسهیو مقا یلیگزارش تحل .3

 هرسال. انیدر پا یقانون اساس 90اصل  ونیسیحاصله، کم جهیو نت تیموضوع شکا ت،یمورد شکا ینهادها ان،یشاک

 

 


