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Abstract 
Transparency is considered as an  important principle of good governance in many 

countries. Transparency in public affairs means the free flow of information about 

public affairs and the availability of such information to all. Creating transparency in 

public affairs can achieve different goals, including increasing public trust in the 

government. To be sure, it would be difficult to advance a country's plans without 

the assistance and cooperation of the people and non-governmental organizations. 

On the other hand, by increasing public engagement in government plans as well as 

building trust between government and citizens, the government will face fewer 

challenges. Given these points, the importance of discussing public trust and the 

need for promoting it, is clear. This paper, while emphasizing the importance of 

public trust, will show the impact of transparency on gaining and promoting public 

trust. Furthermore, the place of transparency in the Iranian legal system will be 

discussed. To this end, while Iranian laws and regulations on transparency are 

briefly reviewed, the Bill on the Act on Transparency will be evaluated insofar as it 

is seen as the most important step in creating public transparency in terms of 

gaining public trust. 
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 چکیده

عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار شفافیت به
طور کلی به معنای گردش آزاد اطالعات در حووز  اموور   عمومی به گرفته است. شفافیت در امور

عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطالعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در 
امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دسوتگا  حاکموه اسوت.    

ر بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتوی  های یک کشوبدیهی است پیشبرد برنامه
هوای دولوت   شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامهبا مشکالت فراوانی مواجه می

های کمتری مواجه خواهد بود. این خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش
و لزوم تالش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن  مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی

 بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقولة اعتماد عموومی را نشوان  
مثابة راهکاری برای ارتقای اعتماد عموومی معرفوی خواهود کورد.     سازی را بهخواهد داد و شفاف

ام حقوقی ایران نشان داد  خواهد شود و ضومن   همچنین جایگا  شفافیت در امور عمومی در نظ
تورین گوام در ایجواد شوفافیت     عنووان مهوم  مروری کوتا  بر قوانین و مقررات، الیحة شفافیت به

 عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.  

 کلیدواژگان
 اعتماد عمومی، امور عمومی، حکمرانی خوب، شفافیت، قانون.
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 مقدمه
 ها واضح و آشکار بوود  گیری، تداوم، دگرگونی و سرنگونی حکومتدیرباز، نقش مردم در شکل از

شودند و  ها هموار  از سوی عالمان علم سیاست به جلب نظر مساعد مردم متذکر میاست. دولت
های سلطنتی، شاهد واگوذاری امتیازهوایی بوه    بارها در مقاطع مختلف تاریخی حتی در حکومت

گیوری و فراگیور شودن    ایوم. اموروز  بوا شوکل    دف جلب موافقت و رضایت آنوان بوود   مردم با ه
کنند  انجام های دموکراتیک، حمایت و موافقت مردم نسبت به حکومت از عامل تسهیلحکومت

جرأت ادعا کورد  توان بهشد  است و میها تبدیل اعمال حکومتی، به عامل اساسی مقوم حکومت
 کنند.  مشروعیت خود را از ملت خود دریافت می ها مقبولیت و حتیحکومت

نظور وجوود   در حکومت دینی جمهوری اسالمی ایران، در خصوص منشوأ مشوروعیت اتفواق   
دانند و نقوش و رأی موردم را در فوراهم آوردن    ندارد، برخی فقیهان منشأ مشروعیت را الهی می

نظران صاحبو برخی دیگر از ( 459: 20ج ،1378بینند )خمینی، شرایط اِعمال والیت الهی می
بیننود  هوم موی   دو را در راستای منشأ مشروعیت را همزمان الهی و مردمی و این یحقوق اساس
(. اما براساس هر دو دیدگا ، نقش موردم در تحقوو و برپوایی حکوموت     3: 2ج ،1394)هاشمی، 

ت زیادی گریبان نداشته باشد، مشکالکه این همراهی مردمی وجود انکارناپذیر است و درصورتی
 حکومت را خواهد گرفت.
بایست پیوسته و موداوم  ها میبخشی از جانب مردم نسبت به حکومتمقبولیت و مشروعیت

هوای گونواگونی ماننود انتخابوات،     باشد، شایان ذکر است که این عناصر مهوم، خوود را در قالوب   
و محلوی و غیور  آشوکار     های ملیپرسی، همراهی و همکاری مردم در اجرایی کردن برنامههمه
هوای خوود بوا    های مردمی مشروع به پشتوانة اعتماد عمومی در اجرای برناموه کنند. حکومتمی

رو هستند و در مواقع بحران، با همراهی مردمی که به حکوموت خوود   های کمتری روبهدشواری
 کنند.تر از موانع عبور میاعتماد دارند، آسان

ی از مباحث بسیار مهم و اساسی در حقوق عمومی و علوم  به همین علت بحث اعتماد عموم
سیاست است. اعتماد عمومی به معنای همدلی و همراهی و به بیوان دیگور، اعتمواد و اطمینوان     

های دولتمردان اسوت. بوا توجوه بوه اهمیوت فوراوان ایون        های حکومت و فعالیتمردم به برنامه
این مقولة مهم داشته و دارند. عوامل متعددی موضوع، دولتمردان اغلب راهکارهایی برای تقویت 

اند، عواملی مانند فساد، پاسوخگویی مسوئوالن، کیفیوت    در تضعیف یا تقویت این موضوع دخیل
پوذیری دولتموردان و در نهایوت، شوفافیت در اموور عموومی از       ارائة خدمات عمومی، مسوئولیت 

امور عمومی به معنای قابول رییوت و    اند. شفافیت درهای مهم تأثیرگذار بر اعتماد عمومیمقوله
گیری تصمیمات و نحوو  اجورای آنهوا و    قابل درک بودن اعمال دولتمردان و وضوح فرایند شکل

 همچنین ملموس بودن نتایج مثبت تصمیمات دولت بر زندگی مردم است.
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پرسش اصلی مقاله آن است که شفافیت در امور عموومی چوه جایگوا  و نقشوی در ارتقوای      
عنووان  را بوه  عمومی دارد؟ این نوشتار با محور قورار دادن شوفافیت در اموور عموومی آن    اعتماد 

منظور، ابتدا به بررسوی  کند. بدینعاملی برای جلب و ارتقای اعتماد عمومی تحلیل و بررسی می
مفاهیم بنیادین پژوهش، مانند شفافیت، اعتماد عمومی و امور عموومی پرداختوه شود ، سو       

یادآور شد  و آنگا  چگونگی تأثیرگوذاری شوفافیت در اموور عموومی بور اعتمواد       اهمیت اعتماد 
شود. در ادامه، با بررسی جایگا  شفافیت در قوانین و مقررات ایران، با تأکیود  عمومی بررسی می

بر الیحة شفافیت و بررسی ابعاد مختلف آن از حیوث توأثیر بور اعتمواد عموومی، جایگوا  فعلوی        
خواهود شود و در نهایوت، پیشونهادهای اصوالحی در ایون       ی ایران روشنشفافیت در نظام حقوق

 خواهد شد. خصوص ارائه
 

 تحلیل مفاهیم
 شفافیت. 1

( و در 336: 1386در لغت به معنای نازک، ظریوف، روشون و زالل )آذرنووش،     1«شفافیت»واژ  
 ,Garner). ست ا داشتنبودن، وضوح، و عدم تالش برای مخفی نگا  زبان انگلیسی به معنای باز

کند کوه مقاموات عموومی، کارمنودان دولتوی و      اما در اصطالح، شفافیت تضمین می(2014:803
معنوا کوه   دهند. بدانهای خود را گزارش میکنند و فعالیتمدیران، واضح و قابل درک عمل می

 2باشند. داشتهتوانند به این اطالعات دسترسی عموم مردم می
مطرح است. مطابو تعریف بانک جهانی،  3«حکمرانی خوب»عناصر  منزلة یکی ازشفافیت به

حکمرانی خوب مستلزم وجود نهادهایی است کوه براسواس اصوول شوفافیت و پاسوخگویی بنوا       
طرفانه اعمال شوود و  ای است که بیالزمة حکمرانی خوب، ساختارهای حقوقی عادالنه 4اند.شد 
د عودم فسواد، خشوونت و ناکارامودی را در     هوایی ماننو  بر شوفافیت و پاسوخگویی شواخ    عالو 
است  وموف، کند ها عملشاخ  نیا طابوم یشوراگر ک(. 316-317: 1393گیرد )پروین، برمی
ملول   ةتوسوع  ةبرنام ،یهانج کمانند بان یالمللنیب یو نهادها یهانج یهاتی، از حماهجینت و در

از  ،هوا عمول نکنود   شاخ  نیا طابوم شود؛ اما اگریل برخوردار موپ یالمللنیب قمتحد و صندو
 .(75-76: 1396 )عیوضی، شدخواهد  محرومها ها و کمپتیحما نیا

 قتی. وستا  شد ر شاا ملتو  لتدو بطوة را به طور مشخ به ،شفافیتاز  حقوقی تعریفدر 
 تصمیماتیاز  نندابتو انندوشهر که ستا ینا دمقصو شوود، می زمینه یندر ا شفافیتاز  صحبت

___________________________________________________________________ 
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 ینو ا میکند ذتخاا  تبصرو  د ما ،صلا، نقانو ،نامهینیآ نچو ینیوعنا قالبدر  لتدو که
کنند.  لتحلی سساا ینا بررا  لتدو دعملکرو  شوند مطلع ،انوودموجوود حووو و تکلیووف تتصمیما

و  ستا ریکانپنها لحادر  اممد چراکووووه ،ستا یفاسد لتدو ،باشد شتهاند شفافیت که لتیدو
 جتماعیا ،سیاسی دبعاا متمادر  اعتمادیبی شاعةا به مسئلهین و ا یکندم منتشردروغ  تطالعاا

د میشو منجر یکدیگر با انندوشهر بطدر روا بلکه ،ملتو  لتدو بطدر روا تنهوووانوووه دیقتصاو ا
 (.4: 1396)ابوتراب و رفیعی، 

 عنووان یکوی از معیارهوای مطلووب در    رسد شفافیت بهنظر میبا توجه به آنچه گفته شد، به
هوای  حکومت، به معنای آشکار بودن فرایندها و تصمیمات اتخاذشود  توسوط حکوموت و اقودام    

گرفته توسط نهادها و مسئوالن دولتی به معنای عام است. اطالعات مربوط به این اعموال  صورت
طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی حال و آیند  شهروندان و اشوخاص خصوصوی توأثیر    که به

ایست در دسترس آنها باشد. دولت شفاف، دولتی است که اقدامات خود و مسوائل  بگذارد، میمی
گوذارد. نتیجوة چنوین    گرفته موی کند و اصل را بر وضوح اعمال انجاممربوط به آن را پنهان نمی

 گیری اعتماد میان آنهاست.رویکردی ایجاد ح  نزدیکی دولت و شهروندان و شکل

 

 امور عمومی. 2
 بوردارد  کوه نفوع عاموه را در   شوود  اطالق می یمسائلبه  یامور عموم ایعامه  در علم حقوق امور

هوایی کوه متضومن رفوع نیازهوا و توأمین منوافع        ( و به فعالیت674: 1386)جعفری لنگرودی، 
(. امور عمومی، امور مشوترک میوان   234: 1383عمومی است، اشار  دارند )طباطبایی مؤتمنی، 

هوا  گیری جواموع و حکوموت  آورد و سبب شکلا را گرد هم مینوع افراد یک جامعه است که آنه
بخشوی و  تر، اموری هستند که قووام عنوان مسئول ادار  این امور است. این امور به بیان خاصبه

دهی به جوامع را بر عهد  دارند. بر این اساس، تمامی اموری که آثار آنهوا در سوطح کوالن،    نظم
 گیرد.امور عمومی جای میمؤثر بر شهروندان است، در دایر  

گیری دربار  این مسوائل هسوتند. بور ایون اسواس      دار تصمیمها عهد جوامع امروز، دولت در
مدیریت امور عمومی، مجموعه تصمیماتی است که حاکمان و مسئوالن کشور در پیشبرد و رفع 

تموامی قووا و    (. اگرچوه 5: 1395کنند )گرجی ازندریانی و ابوالحسنی، نیازهای جامعه اتخاذ می
نهادهای حکومتی دارای اختیار و امکانات برای ادار  این امور هستند، اما در نظام تفکیوک قووا،   

کند. به همین قو  مجریه با داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می
)هاشومی،  علت امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیوه حقووق و آزادی موردم فوراوان اسوت      

ها و اختیارات، اعموال  (. از این حیث با توجه به گستردگی حوز  این مسئولیت159: 2ج ،1394
تووان  خواهد بود. به هموین علوت موی   العاد  برخوردار قو  مجریه و کارگزاران آن از اهمیتی فوق
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در عهود  دارد. بنوابراین،    مدعی شد قو  مجریه مسئولیت بخوش زیوادی از اموور عموومی را بور     
 بسیاری موارد، مقصود از امور عمومی، امور تحت نظارت و مدیریت قو  مجریه است.

 

 اعتماد عمومی. 2
 اطمینوان  وکاری را به کسی واگذاشتن ، برگزیدن، تکیه کردندر لغت به معنای  1«اعتماد»واژ  

این واژ  در انگلیسی به معنوای قبوول صوحت و سوالمت وضوعیتی       (.204: 1388است )معین، 
در نگاهی کلی، اعتماد به معنوای وجوود   . (Hornby, 2004: 1389) دون مدرک یا تحقیو است ب

شود که رابطوة کوالن   اطمینان و نگرش مثبت در رابطه است. اعتماد عمومی هنگامی مطرح می
معناسوت  آید، بدینمیان می حکومت و شهروندان مدنظر باشد. وقتی سخن از اعتماد عمومی به

های دولتی با اقودامات خوود در تعامول بوا     نتظار دارند مقامات و کارکنان سازمانکه عامة مردم ا
هوای  که در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحو  انجام اموور در سوازمان  -آنان 

عبارت دیگر، اعتماد عمومی یعنی انتظوار عمووم   به انتظار آنها پاسخ دهند؛ به -دولتی وجود دارد
عنوان رو اعتماد به هایشان از طرف متولیان امور عمومی. ازاینثبت پاسخ به خواستهاز دریافت م

یافته است و از محورهوای   ها و سطوح تحصیلی مختلف را مبنایی برای نظم اجتماعی در رشته
 (.3-6: 1380فرد، های دولت است )الوانی و داناییاصلی نظریه

اعتماد شهروندان به یکدیگر و به دولوت در پیشوبرد   رسد اعتماد عمومی به معنای نظر میبه
علت نابرابری امکانوات  امور عمومی به بهترین شیو  ممکن است. در رابطة دولت و شهروندان، به

کوه  های دولت وجوود نودارد؛ درحوالی   و ابزارها، امکان آگاهی کامل شهروندان در خصوص اقدام
بت از سوی شهروندان همرا  باشد تا به پیشوبرد  بایست با نگرشی مثالجرم تعامل میان آنها می

کند و اعتمواد شوهروندان   بهتر امور عمومی منجر شود، در نتیجه اعتماد عمومی اهمیت پیدا می
بخوش همبسوتگی در یوک    توان اعتماد عمومی را قووام شود. به همین علت میبه دولت الزم می

، مختلوف(  نژادهای انیو اعتماد م یماع)اعتماد اجت اعتمادجامعه دانست. به همین سبب مقولة 
موروز   (. ا9: 1381نقووی،   شد  است )الوانی و سوید  ترین وجو  سرمایة اجتماعی شمرد از مهم
و شوبکه  کندیم فایدر جوامع ا یو انسان یکیزیف یةتر از سرمامهم اریبس ینقش یاجتماع یةسرما

 ابیو در غ روازایون هاسوت.  سوازمان هوا و  انسوان  انیبخش مانسجامی و گروه یروابط جمع ایه
 یجتمواع ا یةو بدون سورما  دهندیخود را از دست م یاثربخش هاهیسرما ریسا ،یاجتماع یةسرما

زاد  و )محمودی  شوود یناهموار و دشوار مو  یو اقتصاد یتوسعه و تکامل فرهنگ یهارا  مودنیپ
 (.  2: 1393پریسایی، 

___________________________________________________________________ 
1. trust 
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 اهمیت ارتقای اعتماد عمومی

کشووری را سورمایة اجتمواعی آن دانسوت. حفوف و افوزایش        جوهر  قدرت هر توانشک میبی
های همگانی، سبب حفف بر افزایش مشارکت مردم در برنامهاعتماد مردم به دستگا  حاکم عالو 

دار کوه اعتمواد عموومی خدشوه    شود. درصورتیو تثبیت مشروعیت و افزایش مقبولیت دولت می
تضعیف حکومت و کشور و لطمه به اعتبوار و مشوروعیت    شود، ضمن تضعیف سرمایة اجتماعی،

تورین نتوایج وجوود سورمایة اجتمواعی قدرتمنود،       دستگا  حاکم دور از انتظار نیست. از ملموس
 های تأثیرگذار است.مشارکت مردم در امور اجتماعی و انتخاب

فقدان وابسته است. مردم به مشارکت فعال  زیاز هر چ شیجهان ب یدر کشورها یمل ةتوسع
 ی)خصوص مختلف یهاعملکرد بخش دانیبرخورد و اختالف و تضاد را در م ةنیمشارکت زم نیا

کشور صرف مقابله بوا عووار     نیا کمیابآورد و بخش اعظم منابع ی( جامعه فراهم میو عموم
 یوی و ملموس با اموور اجرا  یشکل واقع مردم به کهاما درصورتی د.شویم خوردهابر نینامطلوب ا

تعوار    زیو و ن یمحلو  یهوا دولوت  ،یدولتو  یهوا شکاف آنوان از دسوتگا   داشته باشند، ورد برخ
ع بوودن  طلو م(. به همین سبب، 2: 1393زاد ، گذاشت )محمدی خواهدمنافعشان رو به کاهش 

 رندیبگ میتصم ند یتا در مورد انتخابات آ کندیدارد، چراکه به آنها کمک م یادیز تیمردم اهم
 وجوود دارد  طو مشارکت مردم ارتبوا  یامور عموم تیشفاف نیب نیبنابرا ،ندده أیر یبه چه کس

(Kavanaugh, 2011: 5) .یمقامات دولتو  بودن پاسخگوو  یریپذتیکه به مسئولیردم در زمانم 
کوه  یعک  زمانرامور خواهند داشت. ب  به مشارکت در ادار یشتریب لیاعتماد داشته باشند، تما

 زیو دولوت و ن  هوای و اقدام هامیمشارکت خود بر تصم یاز اثرگذار نانیاطم ایشهروندان جامعه
به نام بحران مشارکت و  ایپدید با  در ابتدااعتماد خود را به دولتمردان از دست بدهند، جامعه 

 (.9: 1389)منوریان و همکاران،  شودیمواجه مو مقبولیت  تیبا بحران مشروع تیدر نها

 یدرسوت  اریو مع تواندینم یعدد تیاست که اکثر نیا یساالرردمبه م ی واردرادهایاز ا یکی
 یری( تودب شودیمنجر م تی)که به شفاف به اطالعات یحو دسترس باشد. قتیحق ییشناسا یبرا

 ،یآگواه  شیافزا جهیمردم به اطالعات و در نت یدر صورت دسترس رایز راد،یا نیرفع ا یاست برا
مطلوع و آگوا  جامعوه     تیو اکثر میبلکه تصوم  کنند،ینم یریگمیصرفا تصم یعدد تیاکثر گرید

(. فقدان اعتماد عمومی که از عناصر سرمایة اجتمواعی  32: 1387)انصاری،  ردیگیمالک قرار م
شود. ایون مسوئله کوه    است، موجب تضعیف سرمایة اجتماعی و رکود و خمودگی در جامعه می

های مشوارکت و  شود، پایهو دولت میها میان اجتماع رفتن برخی انواع دلبستگی سبب از میان
آورد، ضمن آنکه کیفیت ایون مشوارکت   وجود آمدن این مشارکت را به لرز  درمیحتی امکان به

 نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.
شکل است که مردم از نظام حکومتی حمایت کنند یوا  در نهایت، نتیجة اعتماد عمومی بدین
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های سیاسی نیازمند این مسئله هستند دهند. بسیاری از کنشحداقل حرکت مخالف آن انجام ن
رسانی مناسب دولت در مورد تصمیمات دولتی اعتماد داشته باشند و مطمئن که مردم به اطالع
 (Banks, 2014: 3).د شونمیهای موردنظر به خوبی اجرا باشند که سیاست

ضورورت وجوود      کارساز باشود، هموار تواندینم یو اختصاص یتوجه به آنکه نظارت عموم با
، چراکوه  کنود یخود را آشکار مو  ی برای اطمینان از حسن اجرای قوانینو همگان یمردم ظارتن

های فراوانوی  تنید ، محدودیتهای فراوان و درهمانبو  سیستم و روندهای پیچید  و بوروکراسی
نکات مذکور، بدیهی است  وجود خواهد آورد. با توجه بهبرای نظارت از سوی نهادهای نظارتی به

که تقویت و ارتقای اعتماد عمومی تا چه حد حائز اهمیت اسوت و فقودان ایون مهوم، صودماتی      
المللوی  کند؛ ضمن آنکه اعتبار و حیثیت بوین تک وجو  حکمرانی داخلی وارد میجدی را به تک

 دار خواهد شد.کشور هم خدشه

 

 تأثیر شفافیت در امور عمومی بر اعتماد عمومی
هوای گسوترد  و   یکی از موانع آگاهی کامل شهروندان در خصوص امور عمومی، وجوود سوازمان  

انجام  کاری دقیقاً چهدر دولت  مجریانکه همچنین انبو  اطالعات مربوط به آن است. دانستن این
موردم  منتخوب   ،مقاموات  ینظارت بر عملکرد آنها، دشوار است. ممکن است برخ نیز دهند ویم

به سازمان دیشهروندان با نیمصون هستند. بنابرا نسبتاً یکنترل نیاز چن برخی دیگر یول ،باشند
فورد،  )الوانی و دانایی شان اعتماد کنندمنافع یدولت از نظر عمل در راستا رانیها، کارکنان و مد

 کوه در کنود. هنگوامی  ای پیدا موی (. به همین علت بحث اعتماد عمومی اهمیت ویژ 11: 1380
آوردن بحث اعتمواد   ن تمامی اطالعات با جزئیات آن ممکن نباشد، ناچار از به میاندسترس بود

دست آوردن این اعتمواد، شوفافیت اولیوه الزم اسوت توا موردم از درسوتی و        هستیم، اما برای به
انداز  که شفافیت طی انجام فرایندها  خیرخواهی قوای حاکمه اطمینان پیدا کنند، س   به هر

 (.193: 1392تماد عمومی تقویت خواهد شد )ر.ک: شریفی طرازکوهی، یابد، اع افزایش
است، بوه  سازیدستگا  حاکم در شفاف ، عملکرد مناسبکسب اعتماد عمومی عامل مهم در

. دنو ریقرار گ و مورد بحث رسانی شونداطالع یخوبمهم به ماتیتصم ها وسیاست که تمامیطور
اطالعات الزم را از مسوائل جواری بوه موردم ارائوه       عمومیمسئوالن  رودیمعنا که انتظار مدینب

در واقع، وظیفة اصولی  (Banks, 2014: 6). ، سانسور یا فیلتر شود محدود دینبا محتوا نی. ادهند
گور بورای   سازی بر عهد  دستگا  عمومی است. خواست عمومی موردم و فرهنوم مطالبوه   شفاف

تگا  دولتووی بوورای شووفاف کووردن امووور و آورنوود  عووزم دسوووجووودشووفافیت، از عواموول مهووم بووه
که دستگا  دولتی و شهروندان، هر دو شوفافیت در اموور دولتوی را یوک     فرایندهاست. درصورتی

 توان به داشتن دولتی شفاف امیدوار بود.اصل تلقی کنند، آنگا  می
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به نظام حاکم، بدون وجوود آن   یدارد که جلب اعتماد عموم تیرو اهمازآن موضوع شفافیت
بوه دسوتگا  حواکم و     یکسب اعتماد عمووم  یشرط الزم برا تیدر واقع شفاف. ستین ریپذمکانا

دهود توا   یرا توسعه ممردم  ةو عام یمقامات عموم انیروابط م ،تیشفاف کشور است.  ادار  ویش
اگور   .کندبرقرار ی توازن ،شهروندان است اریتوسط دولت و آنچه در اخت ایجادشد اطالعات  انیم

هوا  د یو در جامعه در حال وقوع است، اطالع نداشته باشند و اقدامات حاکموان از د  آنچهز مردم ا
)انصواری و   بوود  خواهنود ن ینقوش معنوادار در اموور اجتمواع     یفوا یپنهان باشد، مردم قادر بوه ا 

هوای خوود یوا    (. ممکن است دولتی از نظر آمار و ارقام و اطالعات دسوتگا  10: 1395همکاران، 
های مختلف برخوردار باشد، ولی مردم چنین تلقوی و برداشوتی از   رامدی در عرصهدیگران از کا

آن  آن نداشته باشند. در این صورت اعتماد عمومی ارتباط عمیقی با فرهنم موردم دارد کوه در  
شوود  ربط توجه میبه نحو  نگرش، احساسات و ارزیابی مردم دربار  نظام سیاسی و نهادهای ذی

بور عملکورد مناسوب و موؤثر در بهبوود شورایط       (. بنوابراین عوالو   5: 1390)زاهدی و خانباشی، 
سوازی و گوردش آزاد   سازی در این بار  نیز حائز اهمیت است، چه، بدون شفافاجتماعی، شفاف

شود و اعتماد عمومی نیز جلوب نخواهود   سختی حاصل میاطالعات، اقناع عمومی در این بار  به
سوازد، ایون   ؤثر مردم در امور اجتماعی و سیاسی را ممکن میشد. از طرفی شفافیت، مشارکت م

مشارکت عمومی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت همبستگی میان جامعه و حکوموت را در پوی   
شوود،  بر آنکوه مسوتقیماً سوبب افوزایش اعتمواد عموومی موی       خواهد داشت. پ  شفافیت عالو 

 اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد. واسطة ممکن ساختن مشارکت مؤثر مردم، همبستگی وبه

دهنود  های دولتی چه کارهایی انجام موی الزم است برای مردم تشریح شود که دولت و سازمان
گوذارد.  دهند و چگونه انجام این امور بر زندگی روزمر  آنها تأثیر میو چگونه این کارها را انجام می

دولتی و نظام سیاسی رفع و مشوارکت همگوان    هایها را نسبت به دولت، سازمانباید سوءبرداشت
کننود   که مردم تأثیر مثبت دولت بر زندگی خود را تأییود را در فرایند سیاسی تقویت کرد. هنگامی

یابد )الووانی و  و از نقش دولت در بهبود وضعیت آگا  شوند، حمایت آنها نسبت به دولت افزایش می
کوه اطالعوات   یهنگوام »است:  گونهاین تیشفاف میرمستقیدر واقع، تأثیر غ (.15: 1380فرد، دانایی

 (ball, 2009: 10).« کندیم شرفتیپ تیدر دسترس شهروندان باشد، حاکم

ترین ابزارهای تحقو شفافیت، رسانه و مطبوعوات آزاد اسوت؛ بوه هموین علوت افوراد و       از مهم
کردن زمینة تبادل عقاید و توسعة  خیزند. این آزادی با فراهمهای مستبد به مبارز  با آنها برمینظام

 (.176: 1395بورد )عباسوی،   روحیة انتقاد لزوماً دیر یا زود قدرت سیاسی موجود را زیر سؤال موی 

های اجتماعی ماننود  آفرینی شبکهنقش یبیمصر، تون  و لبرای مثال یکی از عوامل برپایی انقالب 
گیوری از  های نوین با بهور  بنابراین رسانه (.6: 1394توئیتر و فیسبوک است )نرگسیان و همکاران، 

رسوانی و  بستر نامحدود و بسیار گسترد  فضای مجازی، امروز  هرچه بیشتر و بهتر قادر بوه اطوالع  
 اند.دولتیکردن امور دولتی برای اشخاص غیر خصوص شفافسازی مردم از امور جاری و بهآگا 
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و در دسترس بودن اطالعات آنها بورای عمووم   با توجه به آنکه آشکار بودن روابط و اقدامات 
شهروندان با هدف شفافیت و در نهایت، جلب اعتماد عمومی مدنظر است، بسوتر مناسوب بورای    
تحقو این مسئله نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. امروز  با انتقال بخش مهموی از ظرفیوت   

آفرینی بسیاری در امور قابلیت نقشها به فضای مجازی و شبکة جهانی وب، این ابزار نوین رسانه
علت ظرفیت باالی این شبکه و امکان دسترسی همگانی رسانی مطلوب دارد. بهاجتماعی و اطالع

 عنوان بستری مناسب برای ارائة خدمات و اطالعات عمومی واقع شود. تواند بهو ساد ، می

بایست به نتایج نیز ا، میهتوسط دولت سازیشفافدر نهایت، نکتة بااهمیت آن است که در 
صورت بهینه و دقیو انجام گیرد تا معایب احتمالی، آثار و فواید آن سازی باید بهتوجه کرد. شفاف

داد  حکوومتی بواز )گوردش آزاد     گیری مناسب بورای مدل تصمیم الشعاع قرار ندهد. دررا تحت
تقویت رشد اقتصوادی( را در   و افزایش شفافیت مانندباید مزایای این رویکرد )دولت ، اطالعات(

از داد ( را  سوءبرداشتنقض حریم خصوصی، ریسک سوء استفاد  و  مانند) یک کفه، و معایب آن
(. شایان ذکور  6: 1396زاد  و همکاران، )عبدالحسین در کفة دیگر ترازوی تصمیم خود قرار دهد

کنود، امکوان کمرنوم    مجازی خودنموایی موی   ها و فضایخطری که با افزایش نقش رسانهاست 
شدن اخبار مهم و صحیح در میان انبو  اخبار و اطالعات رنگارنم و بعضاً غلط منتشرشد  نمودار 

است. قدرت و پیچیدگی کار رسانه و انتشار گسترد  و بدون محدودیت اطالعوات ممکون اسوت    
جوود  نحوو کوه در عوین و   وجود آوردن احساسی از شفافیت کاذب در امور شوود، بودین  سبب به

اطالعات فراوان مربوط به امور عمومی، آن دسته از اطالعاتی که شایان توجوه و تأثیرگذارنود، از   
دلیل آنکه غربال مناسبی برای تمییز اطالعات صحیح از غلط بر این بهمانند. عالو نظر پنهان می

منتشرشد  در این بستر عظیم در دسترس نیست، ممکن است حتی وجوود اطالعوات نادرسوت    
سبب کاهش یا از بین بردن اعتماد عمومی صحیح شود. ضمن آنکه در انتشار گسترد  اطالعات، 

هوا نیوز وجوود دارد. بوه هموین علوت        اسوتفاد  از ایون داد  امکان نقض حریم خصوصوی و سووء  
دنبال راهکواری  بایست بهها انکارناپذیر است، میکه تأثیرات مثبت بستر مجازی و رسانههمچنان
حداقل رساندن مضرات آن بود، چراکه شفافیت با هدف ارتقای اعتمواد عموومی دنبوال    برای به 

شود و انتشار اطالعات نادرست یا غیرمفید و همچنین نقض حوریم خصوصوی شوهروندان از    می
الشعاع قرار دهد و این تواند آثار مثبت شفافیت را در دیدگا  شهروندان تحتعواملی است که می

 سازی ناسازگار است.با غایت شفافتن اعتماد عمومی خواهد شد که خود سبب از دست رف

 

 شفافیت در نظام حقوقی ایران
از مؤثرترین عوامل در ایجاد در شفافیت در امور عموومی، وجوود نظوام حقووقی متناسوب و سوازوکار       

طورح   قانونی مربوط است. در این بخش، جایگا  شفافیت در نظام حقوقی ایران بررسی خواهد شد و با
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کوردن ایون مسوئله خواهود شود.       بحث بر دو محور قانون اساسی و قووانین عوادی سوعی در آشوکار    
سازی در نظوام  عنوان گامی مهم در راستای به رسمیت شناختن شفافهمچنین به الیحة شفافیت به

 د.را از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی بررسی خواهیم کر ای خواهیم داشت و آنحقوقی ایران اشار 

 

 . قانون اساسی1
ای نشد  اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از واژ  شفافیت و یا مشتقات آن استفاد 

سازی و یا گردش آزاد اطالعات اصلی را به خود اختصاص نداد  است، با و همچنین مسئله شفاف
اطالعوات و   توان مصادیقی در برخی اصوول قوانون اساسوی مبنوی بور شوفافیت در      این حال می

ها و فرایندهای دولتی یافت. همچنین در برخی دیگر از اصوول،  همچنین علنی بودن برخی روند
 عنوان مقدمة اجرای بعضی از امور مدنظر قانون اساسی قرار گرفته است.وجود شفافیت به

قانون اساسی است که در آن مقورر شود  اسوت:     69از جمله اصول مرتبط با شفافیت، اصل 
ات مجل  شورای اسالمی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریو رادیوو و روزناموة   مذاکر»

 «.رسمی برای اطالع عموم منتشر شود

اصل علنی بودن مذاکرات مجل  امری منطقی است، زیرا با آگا  شدن مردم از کیفیت کوار  
ود. ضومن آنکوه   مجل  افکار عمومی قادر به ارزیابی کردار سیاسی نمایندگان و مجل  خواهد ب

را  شوود و اجورای آن  قوانین موجد حو و تکلیف برای مردم نیز قابل درک و دریافت عمومی می
بر ارتقا و رشد سیاسی و فکری مردم، با ممکون سواختن تبوادل    کند. این اصل عالو تسهیل می

کلی نظرهای مختلف با نمایندگان تأثیرات مثبتی بر مردم و مجلو  خواهود داشوت )هاشومی،     
(. با ارتقای فرهنم و آگواهی سیاسوی عموومی، تبوادل نظور بوا نماینودگان و        116: 2ج ،1394

مجل  کارا و مؤثر خواهد بود و این تأثیر و مشارکت عمومی، بر همدلی و نزدیکی میان مردم و 
افزاید و این مسئله سبب افزایش اعتماد عمومی موردم بوه مجلو  خواهود شود.      نمایندگان می

قانون اساسی که هر نمایند  را در مقابل تمام ملت مسوئول   84در کنار اصل همچنین این اصل 
کند. الزمة ارزیابی حسن انجام ایون مسوئولیت از جانوب    تری پیدا میدانسته است، معنای کامل

مردم، بدون آگاهی از اعمال و گفتار وی که در جایگا  نماینودگی انجوام گرفتوه اسوت، ممکون      
سازی کرد  اسوت،  صراحت مکلف به شفافقانون اساسی مجل  را به نیست. بنابراین ضمن آنکه

سازی اقدامات خود در جایگا  نماینودگی  صورت ضمنی مکلف به شفافتک نمایندگان نیز بهتک
سازی گفتار و رفتار نمایندگان که مسوتقیماً محتواج آرا و رضوایت موردم اسوت،      هستند. شفاف
منافع واقعی جامعوه خواهود شود و از جملوه توأثیرات      شدن اعمال نمایندگان با  سبب هماهنم

 بود. شان خواهدعمل در راستای منافع و نیازهای مردم، افزایش اعتماد مردم به نمایند 

محاکموات،  »کنود:  عنوان یکی دیگر از اصول مربوط به شفافیت بیان موی قانون اساسی به 165اصل 
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رسویدگی بوه جورائم سیاسوی و     »موضوع اشار  دارد: به این  168همچنین اصل ...«. شودعلنی انجام می
 «.  گیردمطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می
تورین  انود، مهوم   داد  این دو اصل قانون اساسی نیز که مستقیماً قو  قضاییه را مخاطب قرار

فه خود هستند. به تجربوه ثابوت   ترین وظیمصادیو برای مکلف بودن این قو  به شفافیت در مهم
های سری از لحاظ آنکه از کنترل افکار عمومی خارج است، اجرای عدالت شد  است که دادرسی

که علنوی بوودن دادرسوی عودالت را تضومین      سازد، درصورتیطور چشمگیری مخدوش میرا به
ربووط بوه   دسترسی عمووم بوه اطالعوات م   (، چراکه 72: 1394خواهد کرد )طباطبایی مؤتمنی، 

ابوزار   ها، قوانین و مقررات و نیز فرایندهای انضباطی در دسوتگا  قضوایی  دستگا  قضایی، پروند 
هوای عموومی بوا افشوای     . رسوانه کنود موی هوا ارائوه   الزم را برای به چالش کشویدن نابهنجواری  

ها موجب هراس متخلفان و پیشگیری از دخالت اغرا  شخصی توسط قضات خواهند عدالتیبی
توانود بهتور از   همچنین علنوی بوودن محاکموات موی     (.5-10: 1394جاوید و شاهمرادی، شد )

 (.239: 2، ج1393محاکمات محرمانه در کشف حقیقت مؤثر افتد )قاری سیدفاطمی، 
این شفافیت که نظارت و گزارش عمومی را در پی خواهد داشت، سبب پیشوگیری از بوروز    

هوا و خطاهوای   گا  قضا را قادر بوه شناسوایی ضوعف   شود و دستبسیاری از اشتباهات عمدی می
هوا در  دنبال دارد. چنانچه دادگوا  کند که بهبود کیفیت در انجام وظایف این قو  را بهسهوی می

رسیدگی به تظلمات عادالنه عمل کنند و مرتکب تبعیض نشوند، توسل مردم بوه دادگسوتری و   
ر غیور ایون صوورت آنهوا اعتمواد خوود را بوه        ها بیشتر خواهد شد، دتمکین آنها به آرای دادگا 

(. به بیان دیگر، علنی و در دسوترس بوودن   5: 1390دستگا  قضا از دست خواهند داد )انصاری، 
کوه  خوواهی در کشوور درصوورتی   عنوان مرجوع تظلوم  اطالعات مربوط به اقدامات قو  قضاییه به

مومی بوه عملکورد و تصومیمات    عادالنه بودن آن برای عموم واضح باشد، سبب افزایش اعتماد ع
 قو  قضاییه خواهد شد.

سازی اعمال قو  مجریه نکرد  اسوت )هماننود آن تکلیفوی    قانونگذار اساسی تصریحی بر شفاف
توان مودعی شود   قضاییه بار کرد  است(، اما یکی از اصول قانون اساسی که می که بر قوای مقننه و

در جمهووری  »قوانون اساسوی اسوت:     8نود، اصول   کبا تفسیر موسع، شفافیت را بر دولت الزم موی 
ای اسوت همگوانی و متقابول بور     اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفوه 

مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسوبت بوه دولوت. شورایط و حودود و        عهد
الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِوالْمَعْرُوفِ وَ  کند. وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ عین میتکیفیت آن را قانون م

 «.یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ
ای بور عهود  موردم    قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکور را وظیفوه   8بخشی از اصل 

دسترسی  نسبت به دولت عنوان کرد  است. از آن سو، طبیعتاً برای انجام این تکلیف، مردم حو
هم مکلف و هم صاحب حوو   مربوط به امور عمومی را خواهند داشت. بنابراین مردم اطالعاتبه 
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توجه به آنکه اگر شورایط ایون حوو و تکلیوف      نسبت به آگاهی به امور و اعمال دولت هستند. با
اساسی )امر به معروف و نهی از منکر( فراهم نشود، اساس و هدف این اصل قوانون اساسوی زیور    

بایست دولت امکان نظارت بر امور عمومی توسوط موردم را فوراهم کنود،     ؤال خواهد رفت، میس
وگرنه امر به معروف و نهی از منکر موضوعیت خود را از دست خواهد داد و این مسوئله جوز بوا    

منکر مسوتلزم وجوود حوو     به بیان دیگر، امر به معروف و نهی از پذیر نیست.سازی امکانشفاف
تواند که شهروند از اطالعات کافی برخوردار نباشد، نمیطالعات است، زیرا تا زمانیدسترسی به ا

طور کامل ادا کنود )ویوژ  و   حو یا تکلیف خویش در امر به معروف و نهی از منکر حکومت را به
تووان تکلیوف دولوت بور     (. از هموین رو، بوا تفسویر گسوترد  ایون اصول موی       6: 1390طاهری، 

 رای شهروندان را استنباط کرد.سازی اطالعات بشفاف

 

 قوانین عادی. 2
سوازی و گوردش آزاد   فقدان قانونی که به شکلی صریح، سوازوکار حقووقی الزم را بورای شوفاف    

طوور جزئوی   اطالعات فراهم آورد، خألیی در این زمینه در نظام حقووقی ایوران بوود. اگرچوه بوه     
 نیو ا تور حیصور  ییشناسوا شد  بود،  سازی در برخی قوانین به رسمیت شناختهمواردی از شفاف

یبوازم  1388آزاد به اطالعوات مصووب سوال     یدسترسقانون انتشار و  بیبه تصو رانیحو در ا
: 1392)بابوازاد ،   موجوود نداشوته اسوت    یةدر اصالح رو یریثأقانون چندان ت نیاگرچه ا گردد،

راجع مختلف قانونگوذاری را  وآمد زیاد در مقانونگذاری در قانون مذکور و رفت روند طوالنی (.39
سوازی اطالعوات یوا شویو  آن     توان نشانی از عدم توافو عمومی بر ضرورت انتشوار و شوفاف  می

 1396از سوال  دانست که این مسئله، خود، از علول متوروک مانودن نسوبی ایون قوانون اسوت.        
ان بتواننود  شوهروند  ةای اینترنتی از سوی وزارت فرهنم و ارشاد اسالمی ایجاد شد تا همسامانه

گوزارش   . شایان ذکور اسوت مطوابو   دولتی، دسترسی داشته باشند  نشدبندیبه اطالعات طبقه
هوا و نهادهوای   برخی دسوتگا  دبیرخانة کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، همچنان 
 هوا بوا  و برخوی دسوتگا    کننود کشور در پیوستن به این سامانه و انتشار اطالعاتشان مقاومت می

اند. در تحلیل علل کندی وجود پیوستن به این سامانه از پاسخگویی به شهروندان امتناع ورزید 
های قانونی، موانوع فرهنگوی نیوز بایود مودنظر قورار       ها و ابهامبر نق در اجرای این قانون، عالو 

ن گیرد. تعاریف غیردقیو و وجود ابهام در مصادیو مشمول قوانون از زمور  موانوع اجرایوی شود     
  (.1390نحو شایسته است )ر.ک: ویژ  و طاهری، قانون به

را  انیراقووانین  در  شفافیتپوردازد،  این قانون که تماماً به دسترسی آزاد به اطالعات موی  به
پاسخگویی و  شفافیت لصوا اردستاندا نوی یشوو پصورت جزئوی در موواردی ماننود    توان بهمی
در  .ستا شوود  رکشو تمحاسبا انیود هووایدسووتورالعملو  هااردستاندا ینوتدو  تمطالعا فترد
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 بر تمالیاو  مالیاتی نیادمؤ یمدهادرآ تشخی و  دیقتصاا تالدمبا منظوووووربووووه نقانو همین
 مالیاتی رموا نمازسا هماهنگی با ستا  شوود مکلف رتتجاو  نمعد ،صنعتوزارت  ود ،فزارزش ا

 مملز ،لویتاو سساابررا  مشاغل ناحباص برنامهدوم  لسا نپایا تا رکشو فصناا رایشوو  رکشو
 داوووووقتصا یسیاستها غبالا همچنین. کنوووود  مکانیز وشفر وقصند یسامانههااز  د ستفاا به
 ایبر طالعاتیا نیکیولکترا یسامانههااز  د ستفاو ا بیشتر شفافیت دیجاا تواند سببمی متیومقا
 (.2: 1396)ابوتراب و رفیعی،  دشو مالی دفسا با رز مبا

 ینوتد، 8، ذیل مواد    1390ن، قانون ارتقای سالمت اداری و مبارز  با فساد مصوب همچنی
 یوی اجرا هوای دسوتگا   هوای فعالیت دنکر مستند تطالعاا زیسافشفا یهارهکاو را هاسیاست

را الزم  دممر معمو به زمال سانیرعطالا و تعملیا تموووووووامی جامعو  فشفا ضبطو  ثبت ایبر
، یکوی  114در ماد   1386انون مدیریت خدمات کشوری مصوب دانسته است؛ ضمن اینکه در ق

از اهداف تشکیل شورای عالی اداری، نیل به نظام اداری و مدیریتی پاسخگو، شوفاف و عواری از   
 فساد است.

دهد ضعف در وجود قووانین مربووط و همچنوین اجرایوی     مرور کلی بر این قوانین نشان می
سوازی  طور کامل، سود مهموی بور سور را  شوفاف     ات بهنشدن قانون انتشار و دسترسی به اطالع

خصوص در دولت کشید  است. اگرچه وجود فرهنم اسرارگرایی در مسئوالن و نبود خواسوت  به
سازی را که حکایت از فقدان احساس ضرورت در خصوص شفافیت در جدی مردمی برای شفاف
قوو  مجریوه کوه بخوش اعظوم      توان نادید  گرفت. نبوود شوفافیت در   بین عامة مردم دارد، نمی

گوری و  امکانات حکومت را در اختیار دارد، امکان آگاهی شهروندان بوه اموور عموومی و مطالبوه    
تبع این مسئله اعتماد عمومی را در معور  خطور قورار    برد و بهمشارکت مؤثر آنان را از بین می

 ضومانت اجورای اسوتوار،    بینی سازوکار قانونی مناسب وبر پیشعالو  ،مسئله یندر اخواهد داد. 
و  دیجاا یگرد یسوو از  یک سواز  دخو قحقواز  انندوشهر گاهیو آ زشموآ سطح یتقاار

 ایبر مینهز یندر ا گاهیآ تا ستا زنیا ردمو مدنی  جامعو  لتدر دو ربوووووطذی یهادنها  توسع
 ینهدنهاو  پیشووبرد  سووبب مینهز یندر ا انندوشهر گاهیآ سطح یتقا. اردشووو مهیا انندوشهر
  (.8: 1396 نشاط،ی و خانمی)کر شد هداخو جامعهآن در  نشد
 

 الیحۀ شفافیت. 3
سازی امور دولتی بر عهود  داشوت، از   اگرچه قانون انتشار و دسترسی به اطالعات سهمی در شفاف

سازی مدنظر قانون مذکور، تماماً تابع درخواست شهروندان بود، تصویب قوانونی  آن حیث که شفاف
عنووان مکمول قوانون    ازی اطالعات اساسی را فارغ از مطالبة شهروندان الزامی کند، بوه سکه شفاف

منود  رو الیحة شفافیت اولین موتن پیشونهادی مصورح در نظوام    نظر رسید. ازاینمذکور ضروری به
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های بسیار در دولت تدوین شود   کردن بحث شفافیت در کشور است. این الیحه که پ  از بررسی
ت وزیران رسید ، است در حال طی تشریفات قانونی است. اهمیت ایون الیحوه از   و به تصویب هیأ

تورین گوام در   مهوم  1388آن حیث است که پ  از قانون انتشار و دسترسی به اطالعات مصووب  
سازی اطالعات است که تصویب و اجرای مناسب آن اقدامی مؤثر در راستای افوزایش  جهت شفاف

رود با توجه بوه وجوود تجربوة مربووط بوه      ی خواهد بود. انتظار میاعتماد عمومی و مشارکت همگان
و همچنوین تجربوة حاصول از     1388تدوین و تصویب قانون انتشار و دسترسی به اطالعات مصوب 
 تری باشد.  نحو شایستهاجرای آن، تصویب این قانون با مشکالت کمتر و اجرای آن به

افوزایش اعتمواد عموومی را در پوی خواهود       که کارا و صادقانه باشود، سازی درصورتیشفاف
ترین اهداف شوفافیت، ایون   عنوان یکی از مهمداشت. با در نظر گرفتن افزایش اعتماد عمومی به

صوورت خالصوه   الیحه را از منظر امکان دستیابی به این هدف تحلیل خواهیم کرد. در ادامه بوه 
 کرد:نوان بررسی خواهیم های اصلی این الیحه را ذیل سه عبخشی از مزایا و کاستی

 

 مفاهیم اصلی در الیحه  .1. 3
بورای  « حوو »عنوان یوک  این الیحه ارائه شد ، شفافیت به 1مطابو با تعریفی که از شفافیت در ماد  

شناخته شد  است، ضمن آنکوه  « نفع مؤسسات مشمول یا عموم مردم یا مراجع نظارتیاشخاص ذی»
 شناخته است.  « مکلفان»عنوان را به« دمات عمومیدار خمؤسسات عمومی و خصوصی عهد »

عنوان یکی از اقسام نهادها، و برای به« مؤسسه»مطابو با قانون مدیریت و خدمات کشوری، 
که در این ماد ، مؤسسات خود مرادف با نهاد مثال متفاوت از شرکت، تعریف شد  است، درحالی

قابل انتقاد است. از نکات مثبوت ایون الیحوه     کار رفته است که این تعار  در تعریف مفاهیمبه
بر نهادهای زیرمجموعوه  های مشمول این الیحه اشار  کرد که عالو توان به جامعیت دستگا می

گانه، نهادهای عالی مانند مجمع تشخی  مصلحت نظام، نهادهوای غیرمتمرکوز ماننود    قوای سه
گیورد کوه ایون خوود گوامی مهوم در       شوراهای اسالمی و نهادهای عمومی غیردولتی را دربرموی 

تبع، جلب اعتماد عمومی است. شایان ذکر است که مطابو ایون مواد ،   سازی و بهراستای شفاف
دار بوودن امور عموومی اسوت کوه مالکوی       معیار قانون برای شمول بر مؤسسات خصوصی، عهد 

رفوع نوواق     تر نسبت به خدمت عمومی است و با توجه به این دو نکته شاهد تالش برایجامع
 جود در قوانین مشابه قبل هستیم. مو
 

 . تکالیف ذکرشده در الیحه2. 3

این الیحه سه طیف کلوی از تکوالیف شوفافیت را شناسوایی کورد  اسوت: اطالعواتی کوه هموة          
طوور خواص   صورت یکسان موظف به انتشار آنها هستند، اطالعاتی که انتشار آنها بهمؤسسات به
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سوازی  بایست شفافاست و اطالعاتی که بنا به درخواست شهروندان میبر برخی نهادها بار شد  
شوند. استثنا نشدن نهادی از تکلیف به ارائة اطالعات اساسی و نبود تبعیض میان شهروندان در 

شود. ضمن آنکوه بوا ذکور موواد     دسترسی به اطالعات عمومی از محاسن این الیحه محسوب می
بر مفید بودن حداکثری اطالعات مورد ارائه بود  است. مورد  ، تالشسازیمهم نیازمند به شفاف

تصومیمات  »را موظف به ارائوة اطالعوات دربوار     « مؤسسات مشمول»، 4اخیر مطروحه در ماد  
کوه تصومیمات و اقودامات بسویاری از     مربوط به شخ  متقاضی کرد  است، درصوورتی « اداری

کوه  شوند، غیوراداری هسوتند؛ درحوالی   یمؤسسات مشمول این الیحه که بر شهروندان اعمال م
تواند گریزگاهی برای عودم اجورای   سازی حداکثری است، این مسئله میغایت این الیحه، شفاف

نظور گرفتوه    مطلوب آن باشد. ضمن آنکه مهلت زمانی مشخصی برای پاسوخ بوه شوهروندان در   
دان در ایون  بینی مرجعی مستقل بورای رسویدگی بوه شوکایات شوهرون     نشد  است و بدون پیش

 خصوص، این بخش از حقوق شهروندان در معر  تضییع است. 
سوازی  صراحت اصول را بور شوفاف   به 5های انتشار اطالعات در ماد  الیحه با ذکر محدودیت

اطالعات بنا کرد  و موارد محدودیت انتشار را در قالب استثنا بیان کرد  است. یکی از این موارد 
صی اشخاص است که معیار شناسایی آن، قانون و عرف ذکر شد  اطالعات مربوط به حریم خصو

عنوان معیار تشخی  است. با توجه به استثنا بودن این مورد و اصل بودن شفافیت، ذکر عرف به
رسود.  نظور نموی  آن وجود دارد، خالی از اشوکال بوه   که امکان اعمال سلیقه و تبعیض دردرحالی

و -بهاموات ناشوی از تعیوین مصوادیو ایون مواد        شایان توجه اسوت کوه مرجوع رسویدگی بوه ا     
شورای عالی شفافیت ذکر شود  اسوت کوه بوا توجوه بوه        -طور کلیهای ناشی از اجرا بهاختالف

موقعیت اعضا و وظایف کالن راهبردی، امکان حل اختالف در تمام موارد موورد اخوتالف در آن   
هوای  همووار  از چوالش   سوازی، شورا دور از ذهن است. تعار  حفف حریم خصوصوی و شوفاف  

که حریم شخصی افراد، ضومن  موجود بر سر را  شفافیت و انتشار اطالعات بود  است. درصورتی
سازی نقض شود، آثار نامطلوب آن سبب بدبینی عمومی بوه نهوادی خواهود شود کوه بوا       شفاف

استفاد  از امکانات برتر، مسبب نقوض حوریم خصوصوی شوهروندان اسوت و اعتمواد عموومی را        
دار خواهد کرد. به همین علت مشخ  کردن دقیو دایر  حریم خصوصی اهمیت فراوانی شهخد

 ای حریم خصوصی پیشگیری شود.خواهد داشت، تا ضمن تضمین شفافیت از نقض سلیقه
 

 ضمانت اجرای الیحه .3. 3
بدیهی است که اجرای هر قانونی به ضمانت اجرای آن مناسب نیاز دارد و بدون وجوود ضومانت   

توان انتظار اعمال مؤثر آن قانون در جامعه را داشت. سابقة قانون انتشوار و دسترسوی   را، نمیاج
سازی است و این مسئله ضرورت دهند  حجم زیاد مقاومت در برابر شفافآزاد به اطالعات نشان

بایسوت از  کند. این ضمانت اجورا موی  این الیحه دوچندان می وجود ضمانت اجرای استوار را در
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نهاد برتر مستقل هم بر فرد و هم بر نهاد متخلف اعمال شود و قدرت الوزام متخلفوان بوه     سوی
 پیروی از قانون را داشته باشد.

، فقدان سازوکار مناسب برای تضمین اجرای آن اسوت. در ایون الیحوه    خأل بزرگ این الیحه
این  34است. در ماد  نظر گرفته نشد   برای الزام نهاد متخلف به قانونمندی، ضمانت اجرایی در

الیحه مجازات افراد متخلف را به قانون رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داد  و صالحیت اعمال 
های رسیدگی به تخلفات اداری دستگا  متبوع یا مراجوع انتظوامی، انضوباطی و    هیأت»را به  آن

قوانون، صوالحیت    محول کرد  است. شایان ذکر است که با توجه به« سایر مراجع مشابه مربوط
های مشمول ها در حوز  تخلفات اداری کارکنان دولت است و با توجه به آنکه دستگا این هیأت

عنوان دسوتگا  کلوی ضوامن اجورای محول      این قانون اعم از دولت است، قرار دادن این هیأت به
نیواز دارد و  انتقاد است. ضمن آنکه در خود دولت نیز، اجرای شفافیت به مرجعی برتر و مستقل 

گیری نهایی به هیأتی درون دولت در خصوص موضوعی که دولت مسوتقیماً در  واگذاری تصمیم
رسد. ضمن آنکه این هیأت، مرجعی برتر با قدرت الزام نهواد  نظر نمینفع است، صحیح بهآن ذی

  متخلف به قانون نیست، چراکه صرفاً رسیدگی به تخلفات فردی به آن ارجاع داد  شد  است.
تورین گوام در راسوتای    گرفتن نقاط مثبت الیحة شفافیت که توا ایون زموان مهوم     با در نظر

های مؤثر در این مسویر و در نتیجوه افوزایش    سازی در کشور است، ظرفیت برداشتن گامشفاف
سوازی در  نیاز از اصالحات برای اعمال بهتر بحوث شوفاف  اعتماد عمومی وجود دارد، که البته بی

ها برای تجدیدنظر بینی مرجع برتر و مستقل حل اختالفترین پیشنهاد، پیشهمکشور نیست. م
خوواهی و  در تصمیم نهاد در خصوص انتشار اطالعات و در نظر گرفتن نهادی باالتر برای فرجوام 

شناسی قانونی و فرهنگوی عوامول   ایجاد وحدت رویه میان آرای معار  است. ضمن آنکه آسیب
یعنی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، برای رفع نواق  قوانونی   عدم تأثیر قانون مشابه،

 و نیز رفع موانع فرهنگی در آیند  ضروری است.
 

 گیرینتیجه
ای مربوط به حکمرانی خوب است. اطالعوات مربووط بوه اموور     شفافیت در امور عمومی شاخصه

ردم است و ضومن محوو بوودن    ساالر، متعلو به مهای مردمعمومی و فرایندهای آن در حکومت
سازی و عنوان متولیان امور عمومی، موظف به شفافها بهمردم در آگاهی از این اطالعات، دولت

هوای اجتمواعی نیازمنود همکواری و     های خود هستند. پیشبرد برناموه گویی در مورد اقدامپاسخ
ردم را به توجه به ایون  بر آنکه مهمدلی دولت و شهروندان است. شفافیت در امور عمومی، عالو 

دهد و مشارکت مؤثرتری را کند، آگاهی سیاسی و اجتماعی آنها را افزایش میمند میامور عالقه
تسهیم اطالعوات عموومی    میان دولت و شهروندان در پیشبرد امور عمومی در پی خواهد داشت.
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اد عموومی را  کنود، حسون نیوت و اعتمو    گری و مشارکت آگاهانه را ممکن موی که نقد و مطالبه
 افزایش خواهد داد.

سوازی، سوابقة قوانونی کوه     علت نبود خواست و احساس نیاز عمومی به شفافدر کشور ما به
که نیاز اصولی اموروز، دولتوی    بینی کند، وجود ندارد، درحالیسازوکار جامعی را در این بار  پیش

پیودا باشود. فراینود تصوویب     غیر از آنچه قانون منع کرد  در آن ای است که همه چیز بهشیشه
تورین قوانون بوا بحوث     عنووان مورتبط  قانون انتشار و دسترسی به اطالعات و تجربة اجرای آن به

دهند  فرهنم اسرارگرایی و مقاومت نهادهوا در برابور ایون امور مهوم اسوت.       سازی، نشانشفاف
ف امکوان گریوز   همچنین نبود ضمانت اجرای کافی و نقای  موجود در قانون که به انحای مختل

سازد، اجرای آن را با مشکالت جدی مواجه ساخته اسوت. بودیهی اسوت کوه     را ممکن می از آن
مقاومت در برابر شفافیت و عدم تسهیم اطالعات عمومی با شهروندان، به فاصولة آنوان از دولوت    

 دار شدن اعتماد عمومی خواهد شد.دامن خواهد زد و سبب خدشه

ب هیأت وزیران رسید  است، با مکلف دانستن تموامی نهادهوای   الیحة شفافیت که به تصوی
سازی گامی مهوم و  بینی موارد مهم نیازمند شفافعمومی و خصوصی متکفل امر عمومی و پیش

مبارک در راستای نهادینه کردن شفافیت عمومی در نظوام حقووقی ایوران اسوت. بوا توجوه بوه        
اژگان و نق  در ضمانت اجرا، اصالح و تکمیول  اشکاالت موجود در الیحه مانند ابهام در برخی و

بور رفوع نقوای     رسد. همچنین عوالو  نظر میالیحه در ادامة فرایند قانونی آن الزم و ضروری به
بایسوت بوه رفوع موانوع فرهنگوی و ایجواد       شناسی قوانین سابو در این بار ، موی قانونی و آسیب

عنووان    این الیحه به اعتمواد عموومی بوه   بسترهای مناسب برای انجام این مهم توجه کرد. اشار
نگر توجه و اهمیت این مسئله است که پایبندی به این الوزام و اصوالح   یکی از اهداف مدنظر، بیا

سازی در امور عمومی خواهد بود که بهبود روابوط دولوت و   خألهای الیحه، گامی مهم در شفاف
 .شهروندان و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت
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