
 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ت�قد و �ر�ی � �و�س ال��ه �فا�� 

 (��ش اول)
 
�

����و
  ر���، ��و�ی سازی و سال�ت اداری  ن

��ی ��
�����ون �ی 

  د��ر خا� 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (بخش اول) نقد و بررسی پیش نویس الیحه شفافیت :رشان گزاعنو

  رقابت، خصوصی سازي و سالمت اداري :نمیسیوک

  مهدي فالحیان :نندهکتهیه 

  روانخواهسمیرا  – محمد سجاد ابراهیمی –اعضاي کمیته پژوهشی دبیرخانه: مهدي تاجیک 

  ویراستار: پریسا فتوحی

  ن ایراق اتاي تخصصی امیسیون هکنه اخ: دبیررانتشا

  1197130: رشاره گزاشم

  97 زمستان

  



2 

 چکیده:

کشور با شجاعت  یتیریموجود در بدنه مد يهاتمام مخالفترغم یکه عل ستهیو شا ریاست قابل تقد یگرچه تالش تیشفاف حهیال سینو شیپ

هبود نقد و ب تیکشور ما قابل یدر نظام حقوق يگرید یعموم مردم و در معرض نقد نخبگان قرار گرفته اما مانند هر متن و محصول قانون اریدر اخت

قرار  نییو تب یمورد معرف ،که امکان اصالح و بهبود را دارد حهیدر ال يسند، موارد نیا یکل یتا با بررس تالش کردهنوشتار  نیا جهیدارد. در نت

ن آ یقرار گرفت و در پ یمورد بررس ییاجراالزامات و  یمفهومالزامات  ن،یالزامات تقن کلی مذکور در سه محور حهیالنویس پیشرو  نیدهد. از هم

  شد اشارهآن  يهاچالش نیتراز مهم یبه برخ
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  مقدمه

شکل م ازجملهمواجه است،  آنبا  يو ادار يساختارحاکمیتی، از سطوح  ياریدر بسکشور ما که  یمشکالت تریناصلی در فهرست تأمل یکم با

هاي امروزي است که ریشه بسیاري از چالش آن دهندهنشان... و يریپذتیمسئولعدم  ،ییعدم پاسخگو ،يناکارآمد از قانون، تیفساد، عدم تبع

 يهاهیپایکی از  توانیمروبرو  يهاچالشاساسی  يهاشهیربا پیگیري و بررسی  گریدانیببهتوان در بستر یک مفهوم خالصه نمود. کشور را می

 یآگاه شیموجب افزا ت،یاستقرار شفاف یالمللنیبو عدم شفافیت معرفی نمود. این در حالی است که به تأیید تجربیات  ییار گرااسررا  آنثابت 

نسبت به  یاعتماد عموم نهیزم قطعاًامر  نیآنان در اداره جامعه خواهد شد و ا شتریمشارکت فعال و نظارت ب درنتیجهشهروندان از امور جامعه و 

و ملموس بودن  ینیاطالعات و ع انتشار ،یحکومت را به دنبال خواهد داشت. از طرف تیو مشروع تیاداره حکومت و مقبول وهیدستگاه حاکم و ش

توسعه  ياز بروز فساد و عامل بازدارنده برا يریجلوگ يروش برا نیتریاصل تیشفاف ن،یا. بنابرباشدیو فساد م کاريپنهاناقدامات سبب کاهش 

  .شودیمبارزه با فساد محسوب م يبرا یفساد و عامل مهم

و  نظمیو البته ب کیتار يهمانند قدم زدن در خانه ت،یافاصالح و بهبود در کشور، بدون فهم شف هرگونهگفت که  توانیمبر همین اساس 

است که مسائل را روشن  يمانند نور تیباشد. لذا شفافخطرناك  اریبس تواندیاصالح) م تیبا ن ی(حت یاست که بدون نور، هر قدم ياآشفته

با  تواندبه جرأت می تیشفاف يریکارگبهکرد.  ریتدب هاآن يبرانسبت به مسائل فکر و  توانیتازه م ازآنپسو  بردیم نیابهامات را از ب ،کندمی

از بروز  ،افزایش دادهو اقدامات را  ماتیتصم يو کارآمد تیفیک ...گذاردن رفتارها و عملکردها و مألعامشفاف و به عرصه آوردن و به  يفضا جادیا

یم تیشفاف جادیها فعال کرد. با ادر همه عرصه زیرا ن ینظارت و مشارکت مردم آنو عالوه بر  بیافزاید، احتمال کشف جرم را بکاهدجرم و فساد 

ی و حکمران يشدهگمرا حلقه  تیشفاف توانیکرد. لذا م يریجلوگ يساالرستهیناروا و عدم شا يهاضیتبع دجایو از ا نمودعدالت را مستقر  توان

  کرد. یدر کشور تلق مدیریت

مند هدغدغ آن تبعبهاعالن آثار گسترده فساد در جامعه، و  یمنف تأثیرات زیگسترش دامنه فساد در کشور و نتوجه به این دو مقدمه و با با 

اما در ادامه طبقه نخبگان جامعه شکل گرفت.  الخصوصیاقشار جامعه و عل انیدر م تیشفاف ازجمله یمی، مفاهآنشدن جامعه نسبت به حل 

ویترینی  و پرطمطراق ياواژهبه در نظام حقوقی و تقنینی کشور، مفهوم شفافیت تنها  تیشفاف تحقق کامل و عملی يجابه همین فضاي اجتماعی

تبدیل شد. این در حالی است که مفهوم شفافیت از معدود مفاهیم بنیادین در پیشگیري و مبارزه با فساد است که روز کشور  یاسیس اتیدر ادب

به  هکه توج یکسان چهدارند، و  دیتأک يداردر حکومت یاسالم-ینید یکه بر مبان یکسان چهوحدت نظر دارند؛  آن يرو یاسیمختلف س قیسال

 تواندمی یمفهوم وحدت بخش نیخواهند داشت، لذا چن ی) تالقآنبه  يوابسته می(و مفاه تیدر مفهوم شفاف دانند،یم يرا ضرور یالمللنیتجارب ب

  .کشور ما فراهم آورد را براي ياژهیوفرصت خاص خود  يهایژگیو و اتاثربا 

پنجم  سالهپنج برنامه هاي، قانونآزاد به اطالعات یقانون انتشار و دسترس ازجمله ياپراکندههاي در این بین گرچه نظام تقنینی کشور در تالش

 يبرا يدیام هايبارقه هاآن توانیم... سعی در تحقق این مفهوم بنیادین داشته اما با اغماض تنها و يقانون ارتقاء سالمت نظام ادارو ششم توسعه، 

 فافیت رااصلی مفهوم عظیم ش ژهیکاروو  مأموریتنتوانسته  گاههیچدانست که  ، شفافیت قضایی، شفافیت قراردادهاي دولتی و... اطالعات تیشفاف

ذکور م هايتالشکه  وجود دارد ،بایدوشایدکه  گونهآن ت،یتحقق شفاف يروشیپ و ساختاري موانع مهمدر کشور ما  چراکه ؛نماید تأمینو  تیکفا

 آن کارگیريهبها و اثرات ، ضرورتقرارگرفتهمورد تبیین و شناخت  خوبیبه تیالزم است تا شفاف بیترت نیبدرا از پیش رو بردارد.  هاآننتوانسته 

  گردد. یطراح المللیبینبا توجه به تجربیات  تیدر بدنه حاکم آنو توسعه  جیمناسب ترو يو سازوکارها شدهارزیابیمختلف  يهادر حوزه

کز به همت مر تیشفاف حهیال نویسپیشدر مبارزه با فساد،  هیئت دولتبه دنبال عزم و  تقدیرقابلراستا چندي پیش در اقدامی  در همین

 نویسپیشاین  ، در دسترس عموم قرار گرفت.ماده 79و پس از چند ویراست اصالحی در قالب  شدهتدوین يجمهوراستیر کیاستراتژ يهایبررس

تکارات ضمن تبیین نقاط قوت و اب آنکه بررسی تحلیلی مفاد  دانستاولین اقدام مستقل و مستقیم در حوزه تقنین شفافیت  توانیماین الیحه را 

 آورد.را فراهم می آنهاي بهبود و تقویت حقوقی موجود در الیحه، فرصت

 نیسال خأل چن انیکه سال شودمیارزشمند محسوب  يکار خودخوديبه حهیال نیا نینکته اذعان نمود که تدو نیبه ا دیامر با يدر باد

و روند افزایشی نرخ فساد  ایکشور ما از نظر شاخص ادراك فساد در دن تیو با توجه به وضع شدیکشور احساس م گذاريقانوندر سپهر  ايدغدغه

 تیشفاف دینو يجمهوراستیر یمعاونت حقوق ياز سو نویسپیش نیا یانتشار عموم نیهمچن والزم بوده  ياحهیال نیتدارك چن ،آنو مصادیق 
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ات از همگان در جهت ارائه نظر حهیال نویسپیشبا انتشار متن  رینظکم یکه در اقدام دهدمیگذار در کشور ما را و اثر ریگمیتصم ينهادها شتریب

اصل سرلوحه خود  کی عنوانبهرا  يگذارو مقررات يریگمیتصم ندیدر فرآ یو مشارکت عموم ردهدعوت به عمل آو حهیخود در مورد ال راداتیو ا

 ندیدر فرآ نظرانصاحبشدن نخبگان و  میاحساس سه ،نویسپیشو نقاط ضعف  راداتیعالوه بر رفع ا ستهیحرکت شا نی. ااست داده قرار

  .کندمی تیکشور را تقو يریگمیتصم

. ستین یقاعده مستثن نیارزشمند هم از ا يحهیال نیو ا ستیناول بدون نقص و اشکال  يدر وهله یابتکار قانون چیدانست که ه دیبا هررويبه 

و تفصیلی  یکمک کند، در چند محور کل حهیال نیبه بهبود ا تواندیرا که م ینکات حه،یال نیکارشناسانه بر ا یتالش شده با تأمل لیدل نیهمبه

مستلزم  هاآن رشیذموارد پ یباشد که در برخیم حهیال تیحاکم بر کل یکل يدر ارائه نقدها ینوشتار سع نیا بخش اصلی درلذا . گردد نییتب

 لیح و تکماصال يبرا آن راداتیا یاشاره به برخ نویسپیش بررسیهدف از در پایان باید گفت که  خواهد بود. حهیدر سند ال یو کل نیادیبن یتحول

  .ستیالذکر نفوق نویسپیش رینظکمنقاط قوت و ابتکارات  یفنا طبعاًموردنظر است و  نویسپیشهرچه بهتر 

مده اي از الیحه شفافیت به رشته تحریر درآاین نوشتار متناظر با نسخهپیش از ورود به بخش اصلی گزارش توجه به این نکته ضروري است که 

ها به کمیسیون فرعی دولت جهت بررسی و تصویب ارسال شده و تغییرات بعدي آن را در کمیسیون اصلی که به عنوان نسخه نهایی مرکز بررسی

فرعی و اصلی دچار تغییراتی شده که با توجه به نگاه و رویکرد کالن اي از موارد الیحه در کمیسیون و فرعی شامل نمی شود. حال آنکه در پاره

  کند.  گزارش، این تغییرات به بدنه کلی گزارش صدمه جدي وارد نمی
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    ساختار الیحه

دنظر ا مصورت یابد و سپس ب یموردبررسبررسی و نقد زمانی محقق خواهد شد که ابتدا شناخت درست و کاملی نسبت به موضوع  نیترمنصفانه

بهبود و تقویت مورد تبیین قرار گیرد. از همین رو در وهله اول  يهافرصتضعف و ماهیت واقعی موضوع ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط  قرار دادن

ر امورد ترسیم قر آندقیق متن الیحه که در چهار بخش به رشته تحریر درآمده، ساختار بحث و رئوس مفاهیم مطروحه در  بامطالعهسعی شده تا 

  گیرد.

  

ت
شفافی

حه 
الی

س 
ش نوی

پی

کلیات

اهداف

تعاریف

مشموالن

قواعد عمومی شفافیت

مصادیق الزم االنتشار

)نگیمحرما(استثنائات شفافیت 

 گیريشفافیت در فرایند تصمیم

گزارشگري فساد

قواعد اختصاصی 

شفافیت

شفافیت تقنین 

شفافیت قضایی

شفافیت اجرایی

اداري

فرهنگی آموزشی

سیاسی

اقتصادي

زیست محیطی شوراي عالی شفافیت

اهداف

اعضاي شورا

الزامات و وظایف

سایر مقررات

مسئولیت اجرا

مجازات

نسخ قوانین  



8 

  نکات حائز اهمیت درباره مفاد مذکور در این سند عبارتند از؛

 مسئولیت اجراي مفاد این الیحه بر عهده باالترین مقام مسئول هر یک از مشمولین الیحه نهاده شده است.  -1

به  هاآنمستقیم مخاطب خود قرار داده و براي هر یک از  طوربهو نهادها را  هاسازماناین الیحه در مسیر تحقق مفاد مذکور برخی از  -2

)، 38)، وزارت کشور(ماده 33و  29وزارت امور اقتصاد و دارایی (ماده حقوقی مختلفی ایجاد نموده است که عبارت اند از:  الزاماتفراخور 

)، 57)، سازمان منابع طبیعی (ماده 32ه گذاري خارجی و همکاري هاي اقتصادي (ماد)، سازمان سرمایه30(ماده هاشرکتمرجع ثبت 

) 43)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (ماده 43)، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور (ماده 59سازمان حفاظت از محیط زیست (ماده 

 و...

اسالمی ایران مصوب  قانون اساسی جمهورياین الیحه در سیر تقنینی خود به چند قانون دیگر ارجاع داده شده است که عبارتند از:  -3

 يقانون مجازات انتشار و افشا، 1394مصوب  رانیا یاسالم يمقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهور ییبه دارا یدگیقانون رس، 1368

 1392مصوب  یقانون مجازات اسالم، 1386مصوب  يخدمات کشور تیریمد، قانون 1353مصوب  یدولت ياسناد محرمانه و سر

مقررات  و نیقوان حیو تنق نیتدوبه قانون  توانمی ازجملهاین الیحه برخی از قوانین و مقررات مغایر با مفاد خود را منسوخ می نماید که  -4

 اشاره نمود. 1388مصوب  انتشار و دسترسی آزاد به اطالعاتو قانون  1389مصوب  کشور

به شوراي عالی  توانیم هاآن ترینمهمکه از  ندیآیمکشور به وجود این الیحه نهادهاي حقوقی جدیدي در نظام حقوقی  موجببه -5

 اشاره کرد. 1هاآنبا موضوع فعالیت و نام  هابنگاهماهیت حقوقی تنظیم  کارگروهشفافیت، 

  

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

ادي مجلس به وزراي امور اقتصادي و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس شوراي رقابت و یکی از اعضاي کمیسیون اقتص

 که فعالیت آنها با ماهیت انتخاب آن کمیسیون تشکیل می شود تا ظرف حداکثر یک سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، ضمن شناسایی بنگاه هایی

ب قررات، جهت تصویحقوقی، موضوع و نام آنها مطابقت ندارد، پیشنهادهاي اصالحی مناسب را جهت اعمال به بنگاه مربوط یا در صورت نیاز به اصالح قوانین و م

 .سال، این امر سامان یابد 2به مراجع ذیصالح ارائه دهد به گونه اي که ظرف 
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  نقاط قوت الیحه 1

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

ست مختلف در دسترس عموم و نخبگان قرار گرفت و اتخاذ روند بهبود چشمگیري امنتشر شده از الیحه شفافیت که در دو ویر نویسپیشموضوع 

قوقی ح يهاهیروطراحی قیح و تدقیق عبارت قانونی، تن حقوقی،و ابداعات به ابتکارات  هاآن ازجمله توانمیکه  باشدمیداراي نقاط قوت متعددي 

   قرار خواهد گرفت.  موردبررسی لیتفصبه، ایجاد ساختارهاي حقوقی نوین و مؤثر و... اشاره نمود که در ادامه تأثیرگذار

 

س  
ش نوی

ت پی
ط قو

نقا

حه
الی

ابتکار در ادبیات حقوقی

ابداعات حقوقی

یريشفافیت فرایند تصمیم گ

شفافیت در مقررات گذاري

حمایت از گزارشگران فساد

شفافیت اقتصادي

طراحی رویه هاي حقوقی  

تنظیم ماهیت حقوقی  

بنگا ه ها

مهندسی رویه حمایتی 

گزارشگران فساد

د  انتشار اطالعات محرمانه بع

سال 30از 

شناسایی شرکت هاي صوري

 هاارزیابی و رده بندي شرکت

ایجاد ساختارهاي ابزاري و 

کمکی

سامانه اطالعات 

زیست محیطی کشور

سامانه اطالعات مؤسسات 

خیریه کشور

سامانه اطالعات موقوفات 

کشور

سامانه اطالعات اموال  

غیرمنقول کشور

سامانه اطالعات سرمایه 

گذاري خارجی

سامانه اطالعات بنگاه هاي 

اقتصادي کشور
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  ابتکار در ادبیات حقوقی؛ تنقیح عبارات .1-1

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

 2ماده  در شدهارائهمثال تعاریف  طوربهدر این الیحه است.  شدهگرفتهتدقیق تعاریف و عبارات به کار دیگرعبارتبهتنقیح عبارات قانونی یا 

قی یک جهش حقو توجهیقابل طوربهد محل نقد و بهبود قرار گیرد اما در برخی از بندها توانمیالیحه شفافیت گرچه در برخی موارد  نویسپیش

از موسسه عمومی آمده که در این الیحه مبناي اصلی  2تعریفی که در ماده  ازجمله. آیدمیدر تعریف مفاهیم در نظام حقوقی ایران به شمار 

 يو نهادها هاسازمان «است؛  شدهارائهو کامل در عین پرهیز از اطناب ممل و ایجاز مخل  شدهالحاص، تعریفی آیدمیمشمولین الیحه نیز به شمار 

  »آمده است. رانیا یاسالم يجمهور نیدر مجموعه قوان کهآنعام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء  يوابسته به حکومت به معنا

، با معیار قرار دادن معناي کلی حکومت که در حقوق مشتمل بر قواي شدمیاین تعریف که در اسناد حقوقی کشور محل خأل جدي محسوب 

از نام بردن انحصاري هر یک از نهادها  اوالًنهاد عمومی را ارائه دهد تا تعریف ممکن از  ترینعام، سعی کرده تا باشدمیو کلیت حاکمیت  گانهسه

  شیوع دارد، جلوگیري نماید. کامالًاز استنثاگرایی که در نظام حقوقی ایران  ثانیاًپرهیز نموده و 

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

 یتشرکت تابعه: شرک «است. قرارگرفتهمدیریت، تعریف خوبی مورد ارائه با ارائه معیار سهامداري و ضابطه  نویسپیشوجود نداشته و در این  آن

ه کمتر از است ک یشرکت وابسته: شرکت | است. یشرکت اصل یتیریو کنترل مد تیدر مالک آنمطلق سهام  تیاست که صد در صد سهام با اکثر

  »ت قرار دارد.شرک آن یتیریدر کنترل مد یاست ول يگریشرکت د تیدر مالک آنسهام  درصدپنجاه

  ابتکارات و ابداعات حقوقی .1-2

را نسبت به دیگر اسناد حقوقی متمایز و وزین نموده، خلق مفاهیم جدیدي در  آنالیحه شفافیت که  نویسپیشنقاط قوت  ترینمهمیکی از 

گفت تحقق و اعمال درست و کامل هر یک  توانمیدر اسناد حقوقی کشور نداشته است. به جرأت  ايسابقهنظام حقوقی کشور است که تا کنون 

بداعات ا ترینمهمگیري و مقابله با فساد خواهد داشت. پیش آن تبعبهشگرفی در نظام حقوقی کشور و  تأثیراز این ابتکارات و ابداعات حقوقی 

  در چند محور معرفی نمود. توانمیحقوقی این الیحه را 

  

  گیريذینفع در فرایند تصمیم هايوهگرگیري؛ همراه کردن شفافیت فرایند تصمیم .1-2-1

 هايروهگالیحه آمده است به معناي همراه کردن افراد و  نویسپیشیکی از قواعد عمومی شفافیت در  عنوانبهکه  گیريتصمیمشفافیت فرایند 

ه تا کنون در نصوص قانونی نام را ما به ازاي مطالبه گري و اصل مشارکت مردم در فرایند حاکمیت دانست ک آن توانمیو  شدهمطرحذینفع 

خاص  طورهبغربی  هاينظامو در بسیاري از  المللیبیننشده بود. الگویی که در نظام حقوقی  سنجیامکانمصرح و مشخص  طوربهحقوقی کشور ما 

شوراي اقتصادي، اجتماعی و به  توانمی آن هاينمونهاست و از  قرارگرفتهو طراحی  موردپذیرشکامل  طوربه تأثیرگذار در تصمیمات اقتصادي

فرانسه بستري است تا تصمیمات اداري  محیطیزیستشوراي اقتصادي، اجتماعی و  .شاره نمودآمریکا ا RCRAفرانسه و قانون  محیطیزیست

ها و عضو از بنگاه 100ذینفع صورت یابد و از همین رو با حضور  هايگروهو مهم در موضوعات مرتبط در مشارکت با نظر افراد و  تأثیرگذار

 RCRAهمچنین مطابق با مفاد قانون  .مستقیم خواهد داشت تأثیرکشور  گیريتصمیماین شورا در فرایند تصمیم سازي و هاي خصوصی شرکت

 هايفراخوان و یتخصص ،یجلسات عموم يبرگزار قیاز طر محیطیزیستگروه ذینفع در مسائل  تریناصلی عنوانبهمردم  هاشنهادیپنظرات و آمریکا 

  2.این حوزه دارد گیريتصمیممستقیمی بر فرایند  تأثیر ،گیردمیصورت  نیو توسط خود مسئول یقانون صورتبهکه  یعموم

ان در می شدهرفتهیپذاز حالت مونولوگ امري اثبات شده و  گیريتصمیممبناي اصلی تغییر فرایند  عنوانبههمچنین مشارکت عامه مردم 

 ازجملهکه  شمارندیبرم آنکارکردهاي متعددي براي  نظرانصاحبو بر همین اساس پژوهشگران و  آیدمیگذاري به شمار  یمشخطدکترین 

                                                           
آن با  سهیو مقا RCRAقانون  بیبر روند مشارکت مردم در تصو یلیتحل یبا نگاه یطیمحستیز يهايریگمیتصممشارکت مردم در  تیاهملی بنگرید به: جهت مطالعه تفصی  2

 1396ي، شهر ستیزطیو مح ،عمرانيمعمار یمل شیهما نیو پنجم یالمللنیب شیهما نیسوم، توکلی و همکاران، رانیپسماند ا تیریقانون مد
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 یکسان؛ دشومیبازخورد و... اشاره نمود. بنابراین در تعریف کلی اصل مشارکت گفته  افتیدردقیق، مشروعیت بخشی،  يدستور گذار توانمی هاآن

  . داده شوند يشتریمشارکت ب هاگیريتصمیمدر  دیبا پردازندیمرا  تیحاکم ماتیتصم نهیکه هز

 دینی ساالريمردمدر نظام حقوقی ایران گرچه مظاهر متعددي از مشارکت مردم در حاکمیت وجود دارد و یا به عبارت بهتر حاکمیت بر مبناي 

 بنابرایناست.  فروغکمذینفع در تصمیمات اداري بسیار  هايگروهگرفتن از اما مراجعه مستقیم به مردم در تصمیمات و مشورت  شودمیاداره 

ابتکاري جدید از الیحه شفافیت معرفی نمود. در بخش قواعد عمومی شفافیت  توانمیرا  گیريتصمیمتبیین تفصیلی اصل مشارکت در فرایند 

ب مطلع شوند. کس نفعیذ هايگروه ایاز نظرات اشخاص  ....گیريتصمیماز هرگونه  شیاشخاص مشمول، ملزم هستند پ «بیان داشته است:  7ماده 

آزاد و مستقل از  یاز کارشناسان و افراد مطلع و نظرسنج ی، نظرخواهنفعذياشخاص  یکتب حاتیتوض افتیدر قینظرات در مرحله اول از طر

  » .شودمیجلسه استماع انجام  لیجامعه هدف و در مرحله دوم، با تشک

که  16به ماده  توانمی ازجملهدر مواد دیگر این الیحه نیز پی گرفت که  توانمیکشور را  گیريتصمیمطراحی جدید در فرایند  تحقق این

ته، دانس متن مصوبه میدر تنظ هاآن یو اعمال نظرات مشورت ربطذيو  نفعیذ هايگروهالزم با افراد و  هايمشورتانجام  مشموالن الیحه را ملزم به

  نمود. اشاره

ت یک حرک نوعیبهرا  آن توانمیاما  شودمیگیر توصیف و چشم جلوروبهکشور حرکتی  گیريتصمیمگرچه طراحی چنین ابداعی در نظام 

 هايروهگ. به این معنا که الیحه مشارکت شدمیمبناي اطالع از مبناي اثرگذاري استفاده  قرار دادنمدنظر  جايبهبهتر بود  چراکهحداقلی دانست. 

 بینیپیش هاگیريتصمیممردم در  ترملموسبهتر بود بستري براي اثرگذاري  آنکهحالنموده،  بینیپیشذینفع را در حد اطالع یافتن از نظر ایشان 

  .شدمی

  

  3حمایت از گزارشگران فساد؛ اصل سوت زنی در مبارزه با فساد .1-2-2

 ياقتصاد يعالوه بر ضررها یحکومت ياست. وجود فساد در نهادها ياقتصاد افتهیمانمسائل امروز کشور، موضوع مفاسد ساز نیترياز جد یکی

 یمشکالت نیبا چن زین ایدن يکشورها گری. دشودیم تیشده و موجب کاهش اعتماد مردم به حاکم یگسترده اجتماع يهایتیکالن، موجب نارضا

  .گرفته استشکل مروربهفساد  دهیبا پد یمواجهه تخصص لیمبارزه با فساد به دل نینو يها و ابزارهاو روش اندهمواجه بود

ه باال که ب نییاز پا یکشف و کاهش تخلفات است. نظارت عموم يبرا یمردم یمبارزه با فساد، استفاده از توان نظارت يابزارها ترینقوياز  یکی

و  یدولت هايسازماناز فسادها در  یمیحدود ن کهيطورامل کشف تخلفات است، بهع نیاول یجهان يهستند، طبق آمارها آن یاصل گریمردم باز

   .شوندیکشف م قیطر نیاز ا یوصخص

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

کشور ما در  تقنینی اعتنايقابلحمایتی از گزارشگران تخلف را ترسیم نموده است. گرچه باید به این نکته توجه داشت که اولین تجربه مشخص و 

 نیراز مخب تیدر حمااست که  تبصره) کیچهار بند و  ي(دارا 1390و مقابله با فساد مصوب  يقانون ارتقاء سالمت نظام ادار 17ماده این زمینه، 

  4به رشته تحریر درآمده است. گزارش دهندگان فساد ای

                                                           
ت بعدي ااین نوشتار متناظر با نسخه اي از الیحه شفافیت نوشته شده که به کمیسیون فرعی به عنوان نسخه نهایی مرکز بررسی ها ارسال شده و تغییر - 3

حه که ود از الیآن را در کمیسیون اصلی و فرعی شامل نمی شود. کما اینکه این بخش از الیحه یعنی بحث گزارشگري تخلف به طور کلی در آخرین نسخه موج

 در کمیسیون اصلی در حال بررسی است، حذف شده است.
گزارش دهنده، اطالعات خود  ایکه تحت عنوان مخبر  یو جبران خسارت اشخاص تیامن نیو تأم یقانون تیقانون نسبت به حما نیـ دولت مکلف است طبق مقررات ا17ماده« - 4

 ،رندیگیمقرار  انهیجوانتقامو اقدامات  دیدر معرض تهد لیدل نیو به ا دهندیمقرار  صالحيذمراجع  اریمرتکب، در اخت ییشناسا نیاثبات جرم و همچن ایکشف  ،يریشگیپ يرا برا

  از: اندعبارت یتی. اقدامات حمادیاقدام نما

  ...اشخاص مذکور تیفعال ایو محل سکونت  یو مشخصات خانوادگ تیـ عدم افشاء اطالعات مربوط به هو الف

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

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

کاهش  ای لغو قرارداد، قطع رمنصفانه،یغ یابیارزش ،ییجاجابه ت،یوضع رییاز موعد، تغ شین، بازنشسته نمودن پکرد دیاخراج، بازخر ازجمله زیآمضیتبعهرگونه رفتار ممنوعیت ـ  د

 ...»ندینمایممنعکس  یقانون صالحيذرا به مقامات  یحیکه اطالعات صح یمخبر، گزارش دهنده و منبع يایحقوق و مزا
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 به این ؛این امر را محقق نمود. یجابیو هم از بعد ا یهم به لحاظ سلببراي نخستین بار در اقدامی تفصیلی از افشاگران فساد  تیحمااما الیحه 

در حق  انهیجویبرخوردار باشند و اقدامات تالف الیحهمذکور در  يهاتیاز انواع مصون دیتنها افشاگران بانه مستنبط از مفاد این الیحه که یمعن

 .ردیگیتعلق م زهیز به آنان تحت عنوان جاین شدهکشف یفساد مال زانیاز م يدرصد الیحه 11با ماده بلکه مطابق  ،شدهشناختهمحکوم  هاآن

یک عمل قانونی به رسمیت  عنوانبهاست که ابتدائا گزارشگري تخلف  آنالیحه شفافیت در  13تا  8مفاد مطروحه در مواد  اتتمایز گریدانیببه

المت اداري ترسیم نموده قانون نظام س 17در ماده  ازآنچه ترگستردهو همچنین چتر حمایتی قانون را  قرارگرفته تیموردحماو سپس  شدهشناخته

  5است.

در  افشاي عمومی تخلفبه  توانمی آن ازجملهکه  شدهحیتصردر مواد بعدي  تفصیلبهمتناظر با گزارشگري تخلف نیز  هايرویه عالوه بر این

 حمایتی است که در قانون نظام يهاجنبهتشویقی عالوه بر  يهاجنبهشرایط خاص اشاره نمود. از دیگر تمایزات طرح این موضوع در الیحه تبیین 

  یشتر جنبه دفع ضرر داشته است.سالمت اداري ب

است که در راستاي جلوگیري از سوءاستفاده احتمالی  آنالیحه نسبت به ویراست نخست  12دیگر در این زمینه اصالح ماده  توجهقابلنکته 

ر مجازات شده و تنها تخفیف د از جنبه تشویقی گزارشگري تخلف توسط افراد دخیل در فرایند فساد، استفاده از تشویق مالی در مورد این افراد منع

  6است. مقررشده هاآنبراي 

حوه مثال ن طوربهمعین نشده است.  آنخاص سازوکارهاي اجرایی  طوربهبیشتري نیاز داشته و  لیتفصبهگرچه این ابداع حقوقی نیز هنوز 

 تهقرارگرفحمایت، نحوه گزارش دهی، مرجع رسیدگی و صحت سنجی، فرایند اجراي و پیگیري و... در این مورد این ابداع در این الیحه مورد غفلت 

ین تفصیلی در نظام حقوقی کشور، تبی اعتناقابلمستقل و  نهادکی مثابهبهاست. در این زمینه باید گفت با توجه به نوپدید بودن گزارشگري تخلف 

صرف پرداختن به کلیات  رغمیعلجایی که غفلت از جزئیات  آنسازوکارها و جزئیات اجرایی این نهاد از ضرورت دوچندانی برخوردار است. تا 

  منجر شود. ینیچننیاحقوقی  نهادیکد به عقیم شدن و عدم تحقق کامل توانمی

  

  مقررات گذاريشفافیت در  .1-2-3

که در نظام حقوقی کشور ما جایگاه  اندرفتهفصل اول از بخش سوم الیحه، نگارندگان این سند قانونی به سراغ نوع مهمی از شفافیت  در

بود اما جاي خالی نظارت عمومی و  شدهتعبیهطراحی و  آنمتمرکزي براي  هاينظارت الًیتفص تاکنونداشته و گرچه  گیريچشمو  تأثیرگذار

قانونی و در نظامات اجرایی  يهاطرحدر نظامات شورایی به شکل  طورکلیبهمحسوس بود. مقررات گذاري در کشور ما  کامالً آندر مشارکت مردم 

و هر  قرارگرفته موردتوجههر دو نوع از فرایند مقررات گذاري در کشور  خوبیبهکه در این فصل  ردیپذیمبه شیوه پیشنهاد و تدوین الیحه صورت 

   7متمرکز و جداگانه در الیحه بحث شده است. طوربهیک 

                                                           

از  کیکتمان خواهد شد در هر  احتماالً ایفساد را که عمدأ کتمان شده، در حال کتمان شدن است  کیمعقول و متعارف، وقوع  لیبا داشتن دال یچنانچه شخص - 8ماده  « - 5

اقدام  نیمرتبط با ا انهیجویتالف ای یهیاقدام تنب گونهگزارش دهد در برابر هر يو ادار ییقضا ،یاعم از نظارت ربطيذ یو به مراجع قانون دیقانون مالحظه نما نیاشخاص موضوع ا

عاب و و ار زیآمضیتبع يمزاحمت، رفتارها اج،یفرد مازاد بر احت عنوانبه ینیبه کارگز یتنزل رتبه با گروه، معرف ،یشغل ياز کار، محروم شدن از ارتقا قیاخراج از کار، تعل رینظ

، اقدامات مذکور را مرتکب شود باواسطهکه مباشرت با  یاعمال خواهد شد. شخص زین يخانواده و يدر مورد اعضا هاتیحما نیشد. ا دخواه تیاز موارد مذکور، حما یکیبه  دیتهد

 »محکوم خواهد شد. یدر قانون مجازات اسالم یعمل ارتکاب يبه مجازات مقرر برا
  .از تخفیف مقرر در قانون مجازات اسالمی برخوردار خواهد شد صرفاًچنانچه گزارش دهنده، در هر مرحله از ارتکاب فساد به هر نحوي همکاري کرده باشد  - 6

 ،یاسالم يمانند مجلس شورا باشندیمقررات م ایوضع قانون  تیصالح يکه دارا یینهادها یتمام «آمده است؛  14ي قانونی در ماده هاطرحاین الیحه شفافیت فرایند تدوین  در - 7

  :ندیخود منتشر نما یرساناطالع گاهیرا در پا لیو عملکرد آن نهاد ازجمله موارد ذ تیاطالعات مربوط به ماه یتمام دیبا رهیو غ يمجاز يفضا یعال يشورا ران،یوزئتیه

  وضع مقرره؛ تیصالح یقانون یمبان -1

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

  تعارض منافع يهاتیوضع -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
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نهاد نظارت عمومی به فرایند مقررات گذاري کشور افزوده خواهد شد، در  جهیدرنتصرف پرداختن به این موضوع و طراحی ابتکار حقوقی که 

حقوقی  هايرویهظر به این دو فرایند الیحه در طرح تفصیلی خود نا آنکه عالوه بر  رودیمنگاه اول یک نقطه قوت مهم براي الیحه به شمار 

هر مقرره و... به وجود آورده است که هر  يرگذاریتأثتفصیلی توجیه هر طرح و الیحه، محاسبه میزان  يهاگزارشتدوین  ازجملهجدیدي را نیز 

  د نقطه قوت دیگري در مورد این الیحه به شمار آید.توانمییک 

اص مجلس خ طوربهاست، شفافیت نظامات شورایی  توجهقابلالیحه ذیل بحث شفافیت مقررات گذاري نقطه قوت این  عنوانبهنکته دیگري که 

اما در کشور ما همچنان محل نزاع و  شدهلیتبدبه یک عرف حقوقی و سیاسی  8شوراي اسالمی است. امري که در کشورهاي غربی سالهاست

 ینیو تقن یامور نظارت رینظ یفیوظا يواسطهبهکه  تیشفاف قیمصاد ترینمهماز  یککه یدر این راستا باید گفت اختالف بسیاري از مسئولین است. 

در مبارزه با  تواندیاست که م ينهاد ترینمهم گذارقانونناظر و  عنوانبهمجلس  چراکه باشد،یم یاسالم يمجلس شورا تیاست، شفاف تأثیرگذار

جلس در م تیحاصل خواهد شد. اگر شفاف آن تیبر مجلس و شفاف ینظارت عموم قیاز طر صرفاًمهم  نیکند و تحقق ا فاینقش ا يفساد و ناکارآمد

نهادها را  رینگاه در قانون، سا نیا يحرکت کشور، با تسر گذارلیقوا و ر ریناظر بر عملکرد سا يقوه عنوانبهنهاد  نیمحقق بشود، ا یاسالم يشورا

  .ندیبب تیحل مشکالت کشور را در شفاف دیمجلس شفاف بشود و کل تخواهد کرد. در واقع الزم اس تیوادار به شفاف زین

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

، شفافیت سفرهاي خارجی افتهیصیتخصفیت دارایی و درآمدها، شفافیت مالی اعتبارات شفافیت آراء، شفافیت حضور و غیاب، شفا ازجمله 9است.

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

  متن مصوبات؛ -8

  »)رخانهی(در صورت وجود دب رخانهیعملکرد نهاد و دب انهیسالگزارش -9

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

و به  کردههیمعتبر ته یها و شواهد علممصوبه موردنظر خود را با استناد به داده راتیتأث یابیدارند، گزارش ارز یستیز طیو مح یفرهنگ ،یاجتماع ،يکه آثار اقتصاد ییشنهادهایپ

  باشد: ریشامل موارد ز دیگزارش ازجمله با نیها در دولت اجتناب شود. ابه آن یدگیاز ثبت و رس دیصورت، با نیا ریارسال کنند در غ سینوشیهمراه متن پ

  اهداف وضع مصوبه انیب -

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

  حل مشکل، يمختلف موجود برا يهانهیگز یبررس -

  متأثر از مصوبه، یستیز طیو مح یاجتماع ،يمختلف اقتصاد يهاها و بخشافراد، گروه یمعرف -

  متن مصوبه میها در تنظآن یو اعمال نظرات مشورت ربطيو ذ نفعیذ يهاالزم با افراد و گروه يهانجام مشورتا -

  هاآن يمختلف جامعه و نحوه اثرگذار يهامدت و بلندمدت مصوبه بر بخشانواع آثار بالقوه کوتاه نییتع -

  و منافع آن هانهیمصوبه و محاسبه هز يو خطرات اجرا یموانع مشکالت احتمال ینیبشیپ -

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

  ،يریگمیتصم يمناسب برا یینها نهیگز نییتع -

  مصوبه، ياجرا يبرا یبودجه و زمان مقتض ،یسازمان يروهاین ینیبشیپ -

  و تحقق اهداف مصوبه، يکارآمد شیاجرا، افزا نیتضم يبرا ییمناسب مصوبه و ارائه راهکارها يضمانت اجراها ینیبشیپ -

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

  و مقررات نیقوان گریمصوبه با د يسازو نحوه هماهنگ گریو مقررات د نیمصوبه با قوان یاحتمال يهارتیمغا ینیبشیپ -

 »در متن مصوبه ينحوه بازنگر ینیبشیپ -

، پایگاه اینترنتی شفافیت براي ایران، هامجلس تیشفاف یابیارز يها و الگوهامدلدر این حوزه بنگرید به:  یالمللنیبجهت مطالعه تفصیلی تجربیات  - 8

h�p://blog.tp4.ir/post/401  

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

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

  رد؛یقرار گ یهمگان يهارسانهو  يمجاز يفضا یعال يو شورا یانقالب فرهنگ یعال يشورا ،یمل تیامن یعال

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

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

ر منتش ندگانینما ابیحضور و غ ياسهیو مقا یلیآمار تحل جلس،و هر دوره م هرسال انیاعالم خواهد شد. در پا زیآن ن زمانمدتو  بتیسفر به خارج از کشور، علت غ ریباشد نظ

  خواهد شد.

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

  بودجه، قیتلف ونیسیو کم یاسالم يمجلس شورا یتخصص يهاونیسیکممشروح مذاکرات  -

  وزرا يهاپاسخاز وزرا و  ندگانینما سؤاالتمتن تذکرها و  -
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البته باید در  تحول شگرفی در نظام حقوقی و قانونی کشور ما ایجاد خواهد نمود. هاآنکه تحقق هر یک از  قرارگرفتهو... در این ماده مورد ذکر 

، دودوثغورحتفصیلی درباره  گونهچیهو  شدهانیباطالق  طوربهبراي تحقق شفافیت مجلس نظر داشت که بیان وسیع  و طراحی گسترده این ماده 

  .دکنمیبیان ماده شبیه به بازگویی و ترسیم یک آرمان جلوه  عمالًاندیشیده و تعبیه نشده است و  آنترسیم سازوکار و فرایند اجرایی 

در مجلس  ینیچننیا ياهیروتغییرات ، تالش ارزشمند الیحه در ابتکار شفافیت مقررات گذاري در مجلس رغمیعلهمچنین باید دانست که 

داخلی مجلس شوراي اسالمی است که در بیان بسیاري از حقوقدانان قانونی ارگانیک بوده و  نامهنییآشوراي اسالمی در وهله اول منوط به تغییر 

داخلی صورت یابد و مقرر نمودن چنین مفادي  نامهنییآبا اصالح  ماًیمستقو لذا اصالح رویه مجلس باید  شودمیفراتر از قوانین عادي محسوب 

  قابلیت طرح و تصویب نخواهد داشت. عمالًداخلی بوده و  نامهنییآدر الیحه شفافیت مخالف 

  

  اقتصاديشفافیت  .1-2-4

عالیت ف گریدانیببهخصوصی است.  يهابنگاهفعالیت نابهنجار  کندمی مهمی که همواره نظام اقتصادي هر کشوري را تهدید يهاچالش ازجمله

از  سوءاستفادهعدم تطابق موضوع فعالیت و ماهیت اصلی شرکت،  ازجملهخصوصی خارج از ریل اقتصادي کشور به اشکال مختلفی  يهابنگاه

ي د ضربه مهلکی بر بدنه اقتصادتوانمیاقتصادي و...  يهابنگاهصوري، عدم شفافیت مالی مدیران  يهاشرکتاقتصادي کشور با ایجاد  يهافرصت

  تنها با تحقق شفافیت و ایجاد نظارت دقیق میسر خواهد بود. هاآنکشور وارد کند که پیشگیري از 

ه ادي است کنقاط قوت الیحه شفافیت معرفی نمود، وجوهی از شفافیت اقتص عنوانبه توانمیکه  ییهابخشیکی دیگر از بر همین اساس 

ر است. مفاد مذکور در بند الف فصل سوم بخش سوم الیحه متناظ قرارگرفتهتبیین مورد بیشتر متناظر با نظارت و ارزیابی بخش خصوصی در الیحه 

ت جهااز خصوصی را  يهابنگاهد نظم مشخصی به بخش خصوصی داده و فضاي مبهم و تاریک توانمی هاآنبا مفاهیمی است که تحقق هر یک از 

  روشن نماید. مختلف 

خصوصی است.  يهابنگاهنظارت و بازشناسی دقیق فعالیت  دینمایمضروري  آنابتکاراتی که با توجه به وضعیت فعلی کشور ما تحقق  ازجمله

، صورت شدهصمشخ هاآندر نبود نظارت درست فعالیت خود را خارج از حیطه مشخصی که در اساسنامه  هاشرکتبه این معنا که بسیاري از 

. مانند اتفاقات اخیر در تخصیص ارز دولتی که شرکتی با موضوع فعالیت در حوزه فرش براي واردات لوبیاي قرمز، ارز دولتی دریافت نموده دهندمی

یحه الاهد کرد. مدیریت اقتصادي کشور را مختل خو عمالًمخربی بر بازار اقتصادي کشور خواهد گذاشت و  تأثیراتو پرواضح است که این وضعیت 

  توجه کرده است.  آناین موضوع را شناسایی نموده و به  درستیبه 29و  28شفافیت نیز با مقرر نمودن مواد 

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

  یتخصص يهاونیسیکممجلس 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 -

  1391مصوب  رانیا یاسالم يمقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهور ییبه دارا یدگیبه شرح مقرر در قانون رس هاآنهمسر و فرزندان  ندگان،یو درآمد نما ییبرآورد دارا ایصورت  -

  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 يشده 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  يهاتیوضعفهرست  -

  هاآنهمسر و فرزندان  ندگان،یو درآمد نما ییدر صورت با برآورد دارا راتییتغ - هاآن لیو دال ندهیهر نما یخارج ياطالعات راجع به سفرها -

 ریودجه، غب غیگزارش تفر ریشوند نظ میتقد یاسالم يو مقررات به مجلس شورا نیقوان موجببه دیکه با ییهاگزارشو  یاسالم يو تفحص مجلس شورا قیتحق يهاگزارش هیکل -

  مقام هر دستگاه است. نیقانون بر عهده باالتر نیا ياجرا تیباشند. مسئول شدهيبندطبقه یقانون طوربهکه  ياز موارد

 و تیموضوع شکا ت،یمورد شکا ينهادها ان،یشاک کیشده به تفک یدگیشده و رس افتیدر يهاتیشکامشتمل بر مشخصات  90اصل  ونیسیکم ياسهیمقاو  یلیگزارش تحل -

  .هرسال انیدر پا یقانون اساس 90اصل  ونیسیحاصله، کم جهینت
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پرداخته است و  آنبه  30است که الیحه شفافیت در ماده  هاییچالشي صوري در بازار اقتصادي کشور از دیگر هاشرکتحضور  ،عالوه بر این

ت اعالم و انتشار فهرسي غیرفعال اقدام به هاشرکتنموده تا پس از تعیین  هاشرکترا ملزم به ارزیابی مالی  هاشرکتمرجع ثبت براي اولین بار 

  10نماید. هاآن

ت اقتصادي، شفافی هايبنگاهبه طراحی فرایندهاي شفافیت مالی مدیران  توانمیاز دیگر ابتکارات حقوقی الیحه شفافیت در این زمینه 

 همچنان متأسفانهخارجی، شفافیت اموال غیرمنقول دولت و... اشاره نمود. همین این موارد از نقاط قوت الیحه شفافیت است که  گذاريیهسرما

  .باشدمیدچار اشکاالت کلی حاکم بر الیحه مانند عدم تعیین جزئیات سازوکاري نهادها، عدم تبیین ضمانت اجراها و... 

  تأثیرگذارهاي حقوقی طراحی رویه .1-3

 مأموریتحقوقی خاصی است که بتواند کارویژه و  هايرویهمستلزم طراحی و تدوین  هاآن تأثیرگذارنهادینه شدن مفاهیم حقوقی و اجراي 

ز ی احت تأثیرگذارحقوقی  هايرویهدر برخی از موارد طراحی  روازاینمفاهیم حقوقی را در نظام حقوقی به منصه ظهور درآورد.  گیريشکلاصلی 

د توانمیعقیم مانده و ن عمالًمفهوم حقوقی که در حد تئوري بماند و مرحله اجرا نرسد،  چراکهخواهد شد.  ترمهمخلق یک مفهوم حقوقی خوب نیز 

استاي در ر تأثیرگذارحقوقی  هايرویهاصلی براي ارزشیابی یک سند قانونی طراحی  هايسنجهنماید. بنابراین یکی از  تأمینرا  آنهدف واضعان 

در  آنه و ب قرارگرفته موردتوجه خوبیبهالیحه شفافیت این موضوع  نویسپیشکه در  باشدمیسند  آناصلی  هايمأموریتو اجراي  سازينهادینه

 اراختصبهادامه و ابهاماتی نیز مواجه است که در  هاچالشحقوقی با  هايرویهاست. گرچه نوع پرداخت این سند به  شدهپرداختهمحورهاي مختلفی 

  تبیین خواهد شد.

  

  سال  30انتشار اطالعات محرمانه بعد از گذشت  .1-3-1

این  4را مبناي بررسی دیگر مواد به شمار آورد، ماده  آن توانمیده و الیحه شفافیت آم نویسپیشموادي که در بخش کلیات  ترینمهماز 

نشانگر طراحی و ابداع رویه حقوقی جدیدي در نظام حقوقی  آنتبصره آخر  است که فارغ از گستردگی و تفصیل این ماده، توجه به نویسپیش

محرمانه  ،1353مصوب  یو محرمانه دولت ياد سرناس بنديطبقهقانون نحوه  موجببهتمامی اطالعاتی که  آنایران خواهد بود که مستنبط از 

  باید در منتشر خواهد شد.  آنسال از زمان صدور  30پس از گذشت  شدهشناخته

ا مثال ب طوربهشدن اجراي این تبصره است.  اسبقبموضعیت عطف  آن ازجملهالبته اجراي این تبصره مباحثی را به همراه خواهد داشت که 

به استناد عدم عطف  مشمول این قانون خواهد شد و یا اینکهساله ابتدایی و مهم انقالب  10اطالعات محرمانه آیا تصویب و اجراي این تبصره 

  بماسبق اجراي ماده، انتشار اطالعات همچنان محرمانه و ممنوع خواهد بود.

  

  سوءاستفادهبراي جلوگیري از  مهندسی رویه حمایتی گزارشگران فساد .1-3-2

ست. اما ا هاآنیت از به موضوع گزارشگران فساد و حما اعتناقابلبیان شد از ابتکارات خوب این سند، پرداخت تفصیلی و  ترپیشکه  طورهمان

وجب است که م آناست توجه به فرایند حمایتی و آثار  تقدیرقابلو  شودمیالیحه شفافیت مشاهده  نویسپیش شدهاصالحدر نسخه دوم و  آنچه

نحوه حمایت از گویی نمایند. به این صورت که در این سند با پرهیز از کلی بینیپیش آنشده نگارندگان این سند مهندسی خاصی در مورد 

حمایتی مدنظر را داشت با تعیین وضعیت گزارشگرانی که خود در تخلف مورد گزارش  هايجنبهاز  هاسوءاستفادهامکان ایجاد برخی  کهآنگزارشگر

الیحه سازوکار حمایتی سوت زنی را در مواردي  نویسپیش 12در ماده  کاررفتهبهاحتمالی بسته است. دقت  هايسوءاستفادهدخیل هستند راه را بر 

و تنها در  گیردمیدرصدي مذکور در این سند به این فرد تعلق ن 5و تشویق مالی  محدودشدهکه خود فرد در تخلف صورت گرفته دخیل باشد، 

                                                           
نک نزد با انیاطالعات مشتر گاهیگزارش پا برحسبکه  یهر شرکت ،یرواقعیغموهوم و  يهاشرکتاز  سوءاستفادهو مقابله با  هاشرکت تیفعال یسامانده منظوربهـ  30ماده  10

نداده  یاتیکشور، ظرف دو سال اظهارنامه مال یاتیامور مال مانازبه گزارش س ایباشد  يتجار تیانجام فعال يمتناسب برا یو پول یسال فاقد مبادالت مال 2مدت حداقل  يبرا يمرکز

. در مورد شودیممنتشر  یاطالع عموم يبرا هاشرکتثبت  یرساناطالع گاهیو پا یاعالم و مشخصات آن در روزنامه رسم رفعالیغشرکت  عنوانبه هاشرکتمرجع ثبت  يباشد از سو

وبت است و خارج از ن تیدر دادگاه قابل شکا ینفعیتوسط هر ذ میتصم نیاست. ا یالزام هاشرکتاز بانک عامل به اداره ثبت  هیسرما یارائه گواه زین سیتأسدر شرف  يهاشرکت

 است. يمجر زین اندشدهلیتشکقانون  نیشدن ا االجراالزمکه قبل از  ییهاشرکتحکم در مورد  نی. اشودیم یدگیرس
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 هاییتفاوت 11آمریکا false claim actد قانون مانن المللیبینرچه با استاندارد مذکور در تجربیات شیوه گ نمجازات وي تخفیف مقرر خواهد شد. ای

، وندشمیو تخلفاتی  جرائممالی مذکور در این الیحه مرتکب  هايحمایتو  هاتشویقشدن از  مندبهره قصدبهد از مواردي که افراد توانمیدارد، اما 

   موارد به تخفیف مجازات کاهش داده است. گونهاینحمایت را در  چراکهجلوگیري کند، 

  

  هاآنو موضوع فعالیت  هابنگاهتنظیم ماهیت حقوقی  .1-3-3

ها و فعالیت هداشته، منبعث از ابهام موجود در بنگاکشور و نوسانات اقتصادي  آشفتگی سهم بزرگی در یقی که در تخلفات اخیر بازار ارز،از مصاد

م اقتصادي رق هايبنگاهو  هاشرکتاز  دولتی مشخص شد برخیکنندگان ارز دریافتبود. به این معنا که پس از انتشار فهرست  هاآناقتصادي 

ت نتوانس شدهدادهدر ادامه هم ارز تخصیص  عمالًاز موضوع فعالیت شرکت خود دریافت نموده و  نیتبااز ارز را بابت موضوعی خارج و  توجهیقابل

  مثال شرکتی که  طوربهو کارویژه خود را ایفا نماید.  مأموریت

 نویسیشپرا ملزم به فعالیت در حوزه تخصصی خود نماید، بیان این مسئله در  هاشرکتقدان نصوص قانونی در این زمینه که بتواند با توجه به ف

متناسب با  دیبااقتصادي  هايبنگاهاست که   شدهانیب حیتصربهاین سند  2812از نقاط قوت این سند دانست. در ماده  توانمیالیحه شفافیت را 

چشمگیري در نظم حقوقی و اقتصادي کشور  تأثیرد توانمیاجراي درست و بدون تسامح این رویه نماید.  تیموضوع و نام خود فعال ،یوقحق تیماه

  توجه نشده بود. آنداشته باشد که تا کنون در نصوص قانونی به 

فرایند اجرایی این رویه را ترسیم نمایند اما بیان سند از تصریح و تفصیل  خصوصبهتا با طراحی یک کارگروه  اندکردهگرچه نگارندگان تالش 

به ابهام در پیشنهاد اصالحی کارگروه اشاره نمود که با توجه به نوپا بودن این کارگروه و نامشخص  توانمی آن ازجملهکافی برخوردار نیست که 

  است. رهاشدهمبهم  کامالً هاآن ياجرااصالحی و نحوه  هادهايیشن، مرزهاي تصمیمی گیري و پآنبودن ماهیت و جایگاه حقوقی 

  

  ي صوريهاشرکتشناسایی  .1-3-4

ور و بسترهاي ایجاد اختالالت اقتصادي در کشگیري مفاسد اقتصادي مصادیق شکل ترینمهمي صوري نیز از هاشرکت ،پیشین مصداق به دنبال

 در بازار ارز کشور ایجاد راًیاخچ پشتوانه اقتصادي و نظارت مشخص، مشکالت جدي را هی نرا بدو هاشرکتگونه این رشد قارچ که  آیدمیبه شمار 

ع به موض آندر پرداخت و اشاره مصرح  توانمیالیحه شفافیت را  نویسپیشسند  يهاظرافتتوجهات و  ترینمهماز همین رو یکی از نموده است. 

  ي صوري دانست. هاشرکت

گزارش  و ينزد بانک مرکز انیاطالعات مشتر گاهیگزارش پاموظف شده تا از طریق دو بستر  هاشرکتثبت  مرجع نویسپیشاین  3013در ماده 

که دو سال فاقد مبادالت مالی و متناسب براي فعالیت تجاري یا فاقد  ییهاشرکتقرار داده و  موردبررسیرا  هاشرکت کشور، یاتیسازمان امور مال

  و در سامانه روزنامه رسمی اعالم خواهد شد. شدهاعالمارائه اظهارنامه مالیاتی باشد، غیرفعال 

                                                           
11 - False Claims Act معموالً دو تا  افتد،یکه فساد اتفاق م یوقتآنکه مبتنی بر است  در حوزه گزارشگري تخلف کایآمر یقیقانون تشو نیعنوان اولبه

 بودن افشاگر لیدخ زانی، بسته به ممهیجردریافت فساد و  تخلف پس از گزارشاثبات و در صورت  شودیمگرفته در نظر  مهیمفسد جر يسه برابر مبلغ فساد برا

  .ردیگیمتعلق  دهندهمنافع به گزارش ای مهیدولت از محل جر یافتیدرصد در 25تا  15 نیب در پرونده،

فرد دغل   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 يحال برااست که تابه یراه نتریو امن نتریعیسر نیفرد دغل قرار دادم، ا يریگمچ يرا برا
و عضویت  جمهورسیرئمعاون اول  تیمسئولاشخاص مشمول باید متناسب با ماهیت حقوقی، موضوع و نام خود فعالیت کند. کارگروهی با  -28ماده  - 12

، رئیس شوراي رقابت و یکی از اعضاي کمیسیون اقتصادي مجلس به جمهورسیرئوزراي امور اقتصادي و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی 

، با ماهیت حقوقی هاآنکه فعالیت  ییهابنگاهشدن این قانون، ضمن شناسایی  االجراالزمتا ظرف حداکثر یک سال از تاریخ  شودیمانتخاب آن کمیسیون تشکیل 

مطابقت ندارد، پیشنهادهاي اصالحی مناسب را جهت اعمال به بنگاه مربوط یا در صورت نیاز به اصالح قوانین و مقررات، جهت تصویب به  هاآنموضوع و نام 

  .سال، این امر سامان یابد 2که ظرف  ياگونهبهمراجع ذیصالح ارائه دهد 
عات اطال گاهیگزارش پا برحسبکه  یهر شرکت ،یرواقعیغموهوم و  يهاشرکتاز  سوءاستفادهو مقابله با  هاشرکت تیفعال یسامانده منظوربهـ  30ماده  -13

شور، ک یاتیامور مال ازمانبه گزارش س ایباشد  يتجار تیانجام فعال يمتناسب برا یو پول یسال فاقد مبادالت مال 2مدت حداقل  يبرا ينزد بانک مرکز انیمشتر

 یرساناطالع گاهیو پا یاعالم و مشخصات آن در روزنامه رسم رفعالیغشرکت  عنوانبه هاشرکتمرجع ثبت  ينداده باشد از سو یاتیظرف دو سال اظهارنامه مال
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ل و ست با تبیین تفاصیتوانمیکشور ایجاد خواهد نمود اما به نظر در نظام حقوقی  يرگذاریتأثگرچه این ماده در نوع خود رویه جدید و بسیار 

ي صوري و موهوم محدود به اعالم در هاشرکتدر حال حاضر مقابله با  چراکهفراهم آورد.  تریقطعتر و  يطورجدبهرا  آنجزئیات بیشتري، اجراي 

اشد و از طرفی محدوده زمانی اجراي را به همراه داشته ب هاشرکتمانند انحالل و لغو مجوز این  يتريقهرست اقدام توانمیکه  شده یرسمروزنامه 

  است. رهاشدهاین ماده رویه نیز مبهم 

  

  شفافیت  ازلحاظخصوصی  هاشرکت يبندردهارزیابی و  .1-3-5

 سازينهادینه، شودمیاقتصادي مفهومی غریب و جدید در کشور به محسوب  هايبنگاهخاص در  طوربه همآنمفهوم شفافیت  کهنیابا توجه به 

در فضاي اقتصادي کشور نیازمند رویه سازي و ایجاد فرایند اجرایی بنیادین در نظام حقوقی کشور بوده که در این سند  آن ذارتأثیرگو اجراي 

  و با ظرافت خاصی به این مهم توجه شده است.  درستیبه

لحاظ  بهرا  یخصوص ياقتصاد هايبنگاهبراي اولین بار در نظام حقوقی کشور موظف شده تا  ییوزارت اقتصاد و امور دارااین سند  3514در ماده 

 د.اقتصادي کشور منتشر نمای هايبنگاهرا در سه سطح سفید، خاکستري و قرمز در پایگاه اطالعات  هاآنقرار داده و فهرست  موردبررسی تیشفاف

خاکستري و قرمز است که در نوع خود جدید  هايبنگاهمعامله با  هايمحدودیتاشته الزامات و عالوه بر این بخش مهم دیگري که این ماده مقرر د

  است. توجهقابلو 

هام با اب آناما بیانی که اجراي  شودمیمحسوب  گیر و تأثیرگذارچشمدر سند پیش رو یک حرکت  ايرویهگرچه در نگاه اول ترسیم چنین 

عبارت  اوالًعقیم خواهد ماند. به این معنا که در ماده مذکور  اصطالحاًاجرا بروز و ظهور مناسبی داشته باشد و  د مرحلهتوانمین عمالًمواجه باشد 

جاع شده به پایگاهی ار آنانتشار  ثانیاًاقتصادي مطرح نشده و  هايبنگاهبه لحاظ شفافیت در وضعیت مبهمی قرار دارد و ضوابط ارزیابی شفافیت 

  است.  شدهگرفتهطراحی خاصی در قانون یا سند مذکور در نظر  آنبراي ایجاد  که نه وجود دارد و نه

  ایجاد ساختارهاي ابزاري و کمکی .1-4

. با مفهوم است آنمستلزم طراحی کامل نهادها و تعبیه دقیق ساختارهاي اجرایی  قطعاًتحقق کامل یک مفهوم جدید در یک نظام حقوقی 

که در این سند تالش شده تا تمامی  پیداکردهتوجه به نوپدید بودن مفهوم شفافیت در نظام حقوقی کشور ما این امر ضرورت بیشتري هم 

شود و از طرف دیگر به سبب اینکه شفافیت مفهومی  تأمینموجود در سند از حیث اجرا با تشکیل نهاد حقوقی شوراي عالی شفافیت  هايکاستی

  است.  قرارگرفتهخاص مورد طراحی و اشاره  طوربهاطالعاتی  هايسامانه، برخی باشدمیر آگاهی و انتشار اطالعات مبتنی ب

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

از  نهاتنه، رودمیجدید  نهادیکبه سراغ تشکیل  استفادهقابل هايظرفیتدر نظر گرفتن ساختارهاي موجود و توجه به  آورد که در وهله اول بدون

که در  باشدمیبراي بهبود سند  هاییفرصتو  هاچالش دهندهنشان آنبلکه بررسی جزئیات اجرایی  رودمینقاط قوت و تمایز این سند به شمار ن

 در این سند ازساختارهاي ابزاري و کمکی تحقق مفهوم شفافیت  عنوانبهاطالعاتی  هايسامانهاخته خواهد شد. اما طراحی پرد آنفصل بعدي به 

تقویت نماید و به اجرایی شدن شفافیت  ازپیشبیشست سند را توانمی نویسپیشدر  هاآنبه هر یک از  تریلیتفصنقاط قوتی است که پرداخت 

  در کشور کمک کند.

                                                           
است.  یالزام هاشرکتاز بانک عامل به اداره ثبت  هیسرما یارائه گواه زین سیتأسدر شرف  يهاشرکت. در مورد شودیممنتشر  یاطالع عموم يبرا هاشرکتثبت 

قانون  نیشدن ا االجراالزمکه قبل از  ییهاشرکتحکم در مورد  نی. اشودیم یدگیاست و خارج از نوبت رس تیدر دادگاه قابل شکا ینفعیتوسط هر ذ میتصم نیا

  است. يمجر زین اندشدهلیتشک
 گاهیو قرمز در پا يخاکستر د،یدر سه سطح سف ییوزارت اقتصاد و امور دارا ياز سو تیبه لحاظ شفاف یخصوص ياقتصاد يهابنگاهـ فهرست  35ماده  - 14

است.  ممنوعمذکور در فهرست قرمز  يهابنگاهبا  یعموم مؤسساتو انعقاد قرارداد از طرف  يمنتشر خواهد شد. هرگونه همکار ياقتصاد يهابنگاهاطالعات 

 کیحداکثر تا  توانندیمخواهد شد  نیتدو تیشفاف یعال يشورا يکه از سو یو مال ينهاد تیضوابط شفاف تیمشروط به رعا يستردر فهرست خاک يهابنگاه

قل به فهرست قرمز منت هندند قیقانون تطب نیمقرر در ا تیخود را با ضوابط شفاف تیسال وضع کیشوند. چنانچه ظرف  یعموم مؤسساتسال طرف قرارداد با 

  خواهند شد.
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  کشور محیطیزیستپایگاه اطالعاتی  .1-4-1

است. با  ستزیمحیطگفت، توجه ویژه این الیحه به مسئله  توانمیالیحه شفافیت  نویسپیشنکاتی که در مورد وجوه تمایز  ترینمهمیکی از 

 طورهبرا نشان داده بلکه  آندر مورد  و نگاه مسئوالنه خود زیستمحیطصریح در موارد مختلفی عالقه خود به  طوربه تنهانهاین سند  کهآناین بی

ارداد بوده قر آن محیطیزیست تأثیراتمثال یکی از عناصر اصلی بررسی یک قرارداد در این سند  طوربهداشته است.  موردتوجهرا  آنتلویحی نیز 

 در اولویت محیطیزیستیحه در نظر گرفتن مسائل ال نویسپیشو لذا در بسیاري از موارد مانند انعقاد قرارداد، گزارش دهی در مورد قرارداد و... 

  قرار دارد.

 موجببهه ک انددادهورد تبیین و طراحی قرار کشور را م محیطیزیستپایگاه اطالعات  سابقهبیدر همین راستا نگارندگان این سند در تصمیمی 

 يهاگزارش آنکه در  ايسامانهاین سامانه شده است.  اندازيراهکشور ملزم به  زیستمحیطسازمان حفاظت از  نویسپیشاین  5915ماده 

  ... منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. کشور و یعمران يهاطرح هیکل یطیمحستیز اتتأثیربیایارز

  

  پایگاه اطالعاتی مؤسسات خیریه کشور .1-4-2

 ترینمهمهمواره از  ،ايجامعهدر اقتصاد و فرهنگ هر  هاآنمهم  گاهجایبهبا توجه  ه،یریخ هايفعالیتنهادها و  وريبهرهو ارتقاء  يکارآمد ساز

 ايهزمینمناسب، از هرگونه  ید جامه عمل بپوشد که با نظارتتوانمی یمهم تنها در صورت نیبوده است. ا يکشور مسئولینو  نیریخ هايدغدغه

  شود. يریعرصه است، جلوگ نیدر ا يکه مستعد بروز فساد و رانت و ناکارآمد

معمول  يهانظارت يناکارآمد دهندهنشان هاخیریهي پیش رو در کشور ما متناظر با مسئله هاچالشو همچنین  المللیبین هايتجربهاز طرفی 

یت یحه شفافال نویسپیشیافت. در همین راستا  تیشفافدر  توانمینسخه قابل پیشنهاد در این حوزه را تنها  درنهایتبوده و  کیو بوروکرات یدولت

خیریه کشور را به عهده وزارت  مؤسساتسامانه اطالعاتی  اندازيراهبه رسمیت شناخته و  هاخیریهراهبرد شفافیت را در مورد  تقدیرقابلدر اقدامی 

 جملهاز اندشدهتشکیلو تحت هر عنوان  یعموم مؤسساتاز  یکیکه با اخذ مجوز از  ايخیریه مؤسسات هیمشخصات کل آنکشور نهاده تا در قالب 

  16و... منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد. یفعل رانی، مالکان و مدمؤسسانمشخصات  ،تأسیس یمستند قانون

  

  پایگاه اطالعاتی موقوفات کشور .1-4-3

ور، در کش آنه با توجه به حجم گستردکه  اصلی اقتصاد اسالمی در کشور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است هايپایهیکی از  عنوانبهوقف 

 وانتمیدر همین راستا بهترین نحوه نظارت بر حسن راهبري این سرمایه عظیم را  آیدمیدولت  به شمار  هاياولویتاز  قطعاً آنمدیریت صحیح 

معلوم و قابل گزارش  یدرستموقوفه به يهایو بده هاییاز زمان دارا هرلحظه آندر تحقق شفافیت و ایجاد نظارت مردمی یافت. نظارتی که در 

و  ندهیآ يهادرآمد، برنامه عیدرآمد، توز لیدر خصوص حفظ اموال، تحص تیریاز عملکرد مد یو روشن حیواضح، صر يادوره يهاباشد و گزارش

ها حفظ عمر موقوفه همواره نگرانمخاطبان اصلی وقف  عنوانبهو مردم را باعث شده که واقفان  تیشفاف نیبود ان چراکهوجود داشته باشد.  رهیغ

از بروز  دتوانیم تیشفافکه  زندمیاحتمالی از موقوفات را دامن  هايسوءاستفادههدف وقف بوده و از طرفی برخالف  يکاربر رییتغ و  ندهیدر آ

  کند. يریجلوگ هاییچالشو  یسوءتفاهم نیچن

                                                           
 یطیمحستیزاطالعات  گاهیکشور، پا یعیسازمان برنامه و بودجه و سازمان منابع طب يمکلف است با همکار ستیزطیـ سازمان حفاظت مح59ماده  - 15

 تسیزطیمخرب مح يهاطرح زیو تجو بیکشور و موانع تصو یعمران يهاطرح هیکل یطیمحستیز راتیتأث یابیارز يهاگزارش يحاو دیبا ازجملهکشور را که 

  باشد، در دسترس عموم قرار دهد.
را که با اخذ مجوز از  ياهیریخ مؤسساتکرده و مشخصات کلیه  ياندازراهخیریه کشور را  مؤسساتوزارت کشور موظف است پایگاه اطالعات -42ماده  - 16

، مالکان و مدیران فعلی، منابع درآمدي و بودجه، مؤسسان، مشخصات سیتأسمستند قانونی  ازجمله اندشدهلیتشکعمومی و تحت هر عنوان  مؤسساتیکی از 

گردش مالیاتی،  يهاگزارشعمومی،  مؤسساتعمومی یا ارائه کمک به  مؤسساتموضوع و هدف خیریه، 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 دیتائمالی  يهاصورت
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مشخصات و  يحاونموده که  ايسامانه اندازيراهرا ملزم به  یاسالموزارت فرهنگ و ارشاد الیحه شفافیت  نویسپیش 43در همین راستا ماده 

  باشد.  هر موقوفه يو درآمدها هاهزینهصورت  ،ی، مشخصات متولشدهحاصل آن لیتبد درنتیجهواقف، مشخصات موقوفه و هر آنچه  تین

اما  شدهآوريجمع آنشده و اطالعات موقوفات در  اندازيراه هیریسازمان اوقاف و امور ختحت نظارت  1390از سال  ايسامانهگرچه چنین 

  است. شدهوقفمحدود به مسئولین و مقامات مرتبط با حوزه  آندسترسی 

  

  پایگاه اطالعاتی اموال غیرمنقول دولت .1-4-4

 آنهفته ن هايظرفیتواره با چالش ابهام روبرو بوده و همآنیکی از مسائلی که در کشور ما از ابتداي انقالب با توجه به گستردگی و پراکندگی 

منجمد دولت  هايداراییبه غول  آنغیرمنقول دولت است که از  هايداراییقرار نگرفته، اموال و  ریزيبرنامهمورد اقدام و  طورجديبه گاههیچ

ست. چه ا برنیامده آنبررسی تفصیلی و برآورد دقیق  درصدد ديطورجبهدولت  گاههیچاخیر ادامه داشته و  هايسال. این وضعیت تا شودمیتعبیر 

یلیارد م چند ده میلیون ییدارا نیایکی از دالیل عدم اهتمام جدي نسبت به  رسدمیرا فهرست و منتشر نماید. به نظر  هاآنبرسد به اینکه بخواهد 

و  اهدهسوءاستفا هاسالبراي کشور بوده که موجب شده تا در این نفت ، حجم عظیم ذخایر نفتی و آورده پولی هاسال نیدولت در تمام ا تومانی

ود ست فعال شتوانمیدولت  هايداراییبا مولدسازي اموال و  کهآنو پتانسیل عظیم  گرفتهشکلدولت  هايداراییمفاسد متعددي در حوزه اموال و 

  شود.  گرفتهنادیده 

گنجینه ناشناخته و مبهم در کشور موجب شد تا  عنوانبهغیرمنقول  هايداراییوضوع اموال و اخیر به م هايسالالتفات دولت در  هررويبه 

یت الیحه شفاف نویسپیشاتفاقات جدیدي در حوزه مولدسازي این منابع، براي اولین بار احصاء و انتظار فهرست دارایی ها در  گیريشکلضمن 

  پایگاه اطالعات اموال غیرمنقول دولت شد. اندازيراهارت امور اقتصاد و دارایی مکلف به وز 3317در ماده  آنمورد بحث قرار گرفت و بر اساس 

  

  خارجی گذاريسرمایهپایگاه اطالعاتی  .1-4-5

 آن اندازيراهاست که  یخارج يها گذاريسرمایهاطالعات  گاهیپاشده  بینیپیشاین سند 3218یکی دیگر از پایگاه هاي اطالعاتی که در ماده 

خارجی مانند  يهايگذارهیسرمااطالعات تفصیلی در مورد  آننهاده شده که در  ياقتصاد يها يو همکار یخارج گذاريسرمایهسازمان به عهده 

منتشر و...  طرح و طرف قرارداد يمجر یموسسه عموم ،گذاريسرمایه يهاحوزه ،گذاريسرمایه يقراردادها ،یخارج گذارانهیسرمااطالعات 

  .شودمی

   

                                                           
 دـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با همکاري ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیا 33ماده  -17

 ؤسساتمب اسالمی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و معاونت حقوقی ریاست جمهوري و سایر مستضعفان انقالب اسالمی، بنیاد شهید انقال

و اموال تحت سرپرستی و مصادره شده از سوي ستاد اجرایی فرمان امام  هاآن برداربهرهمتعلق به دولت،  رمنقولیغعمومی مرتبط، پایگاه اطالعات کلیه اموال 

و بر اساس مصوبات شوراي عالی شفافیت در دسترس  کردههیتهیاد مستضعفان انقالب اسالمی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را (ره)، بن

  .عموم قرار دهد
صنایع، معادن و تجارت، وزارت نفت، سازمان  يهاوزارتخانهاقتصادي مکلف است با همکاري  يهايهمکارخارجی و  يگذارهیسرماـ سازمان  32ماده  - 18

خارجی، قراردادهاي  گذارانهیسرماو اطالعات  ياندازراهخارجی را  يهايگذارهیسرماعمومی مرتبط پایگاه اطالعات  مؤسساتو سایر  ستیزطیمححفاظت 

خارجی، نحوه  گذارهیسرمااقتصادي طرف قرارداد با  يهابنگاهت کلیه ، موسسه عمومی مجري طرح و طرف قرارداد، اطالعايگذارهیسرما يهاحوزه، يگذارهیسرما

و سایر مواردي را که شوراي عالی شفافیت مشخص خواهد  يگذارهیسرما يهاطرح یطیمحستیز راتیتأثو دولت، گزارش ارزیابی  گذارهیسرماتقسیم منافع میان 

 .دکرد در این پایگاه منتشر کرده و در دسترس عموم قرار ده
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  هاي اقتصادي کشوراطالعات بنگاهپایگاه  .1-4-6

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

 هايبنگاه، پایگاه اطالعات دهشیمعرف هابنگاهاقتصادي کشور از حیث شفافیت و سپس اطالع یافتن از محدودیت معامله با برخی از  هايبنگاه

در  آن گیريشکلتلویحی به  طوربهمشخص نشده و تنها  آن گیريشکلپیشین هیچ مرجعی براي  يهاگاهیپا رغمیعلاقتصادي کشور است که 

  چنین پایگاهی با ابهامات بسیاري مواجه است. گیريشکلاست. لذا در عمل  شدهاشاره 35ماده 
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  ارتقاء؛ نقاط ضعف الیحههاي بهبود و فرصت 2

نویس الیحه شفافیت از سوي دولت در فضاي کنونی جامعه که با چالش بزرگ فساد در ابعاد و صور مختلف روبروست تدوین و انتشار سند پیش

در وهله اول امري  عنوان یکی از معیارهاي مهم ارزیابی کشورها ندارد،المللی نیز وضعیت مساعدي در شاخص ادراك فساد بهو در آمارهاي بین

رسد. از طرف دیگر نوع پرداخت دولت به این موضوع که با ارائه سند توجیهی تفصیلی و بسیار و ضروري به نظر می  بسیار مبارك و شایسته تقدیر

ی از تالش خوب حقوقی عنوان یکچندگانه مورد اصالح و بهسازي قرارگرفته موجب شده تا این سند به يهاراستیوخوبی به همراه بوده و نیز در 

  قابل ارزیابی و توجه قرار گیرد.

ه شده، باید دانست کطور خاص مطرحاما فارغ از نقاط قوت و ابتکارات حقوقی این تالش حقوقی که براي اولین بار در ادبیات حقوقی کشور به

هاي مختلفی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با چالش نویس الیحه شفافیت. لذا پیشستینهیچ ابتکار قانونی در بادي امر بدون نقص و اشکال 

الح و تواند مورد اصبهبود و ارتقاء ا آن یاد شده که با عزم و توجه نگارندگان و بانیان این سند می يهافرصتعنوان روبروست که در این نوشتار به

و لذا نقاط ضعف این الیحه را ضمن توجه و تقریر نقاط قوت آن  بهبود قرار گیرد. گرچه این نوشتار در پی قضاوت کلیت الیحه مذکور نبوده

 رایبس یجزئ رو نکات شیپ حهیچارچوب و سند ال نیو اصرار به حفظ هم حهیبه ال یاصالح گرچه با نگاهو احصاء قرار داده است.  موردبررسی

باشد که می حهیال تیحاکم بر کل یکل يدر ارائه نقدها ینوشتار سع نیا در ، اماتاس نییو تب یقابل بررس گرید يوجود دارد که در سند يادیز

هاي متناظر با الیحه را در سه بخش کلی بنابراین چالش خواهد بود. حهیدر سند ال یو کل نیادیبن یمستلزم تحول هاآن رشیموارد پذ یبرخ در

  شده است.الزامات تقنین، الزامات مفهومی و الزامات اجرایی ارائه
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  بخش اول: الزامات تقنین .2-1

ه تقنین است. ب يهاستهیباالزامات و  نیتأمارزیابی هر سند حقوقی، مقایسه آن در چارچوب تقنین و تعیین میزان  يهاشاخصه ترینمهماز 

عناصر تقنین را تأمین کرده  مطرح شود که تمامیقانون  گریدعبارتبهیا  آورالزامیک قاعده  عنوانبه تواندیمزمانی سند حقوقی یک این معنا که 

  باشد.

یم هاآنبه غیر از بیان عنصر مفهومی یا ماهوي یک موضوع شامل موارد متعدد دیگري است که غفلت از هر یک از  آورالزامعناصر یک قاعده 

به طراحی سیکل کامل تقنین یک  توانیماین الزامات  ازجملهقانون را در مسیر اجرا و دستیابی به هدف مقرر آن باز بدارد و یا ابتر کند.  تواند

تقنینی، رعایت اتقان در تقنین و جایابی سند قانونی در نسبت با دیگر اسناد حقوقی موجود اشاره نمود. بر همین اساس  يهاحفرهقاعده، رفع 

  وقی کشور مشخص گردد. است تا میزان اعتبار حقوقی آن در نظام حق قرارگرفته یموردبررسالیحه شفافیت از این حیث  سینوشیپ

 

  طراحی کامل سیکل تقنین .2-1-1

 اصوالً ن،یو قوان یبودن آن است. قواعد حقوق آورالزامجنبۀ  ،شودیم رقانونیآن از غ یقانون که موجب بازشناس يهایژگیوو  صیاز خصا

را  یتا الزام ردیپذیمراستا صورت  نیدر هم نیو اساساً وضع قوان کندمی شیاست که مخاطبان خود در جامعه را ملزم به اطاعت از خو یصورتبه

ا ب گذارقانونزمانی یک قاعده حقوقی تبدیل به قانون خواهد شد که  مفاد آن الزام، ملتزم کند. انیرا به ات هاآنشهروندان به وجود آورد و  يبرا

و  آورزامالدر جامعه تبدیل کند. بدون رعایت این سیکل تقنین که تمامی عناصر  آورالزام ياقاعدهبهتعبیه و طراحی کامل سیکل تقنین آن را 

ه مطلوب بود گذارقانوندر نظر  ازآنچه، سند قانونی تبدیل به یک سند اخالقی خواهد شد که مملو است دینمایماجرایی شدن یک قاعده را فراهم 

  .رودیمو از آرمانهاي وي به شمار 

یم، باشدیم گذارقانوند قانونی باید عالوه بر دارا بودن عنصر تبیین مفهوم که شامل بیان کامل و واضح موضوع مدنظر در همین راستا هر سن

  ، تدابیري به همراه داشته باشد.شودیممربوط به اجراي الزامی قاعده  آنچهدر مورد ضمانت اجرا، مرجع رسیدگی و نظارت و هر  ستیبا

  

  بینی ضمانت اجراپیش .2-1-1-1

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

  .انددادهارائه » ضمانت اجرا«از اصطالح  نظرانصاحباست که 

 يقوا پشتوانهاز  نیقوان يمفهوم، برخوردار نیآن است که در ا یقانون، مفهوم حقوقمهم  يهایژگیواز  یکی عنوانبهاز ضمانت اجرا  منظور

مستلزم مقرون بودن آن به  یحقوق قاعدهبودن  آورالزاماساساً . «شودیمرا شامل  نیقوان حیصح يبا متخلّفان از اجرا یو برخورد قانون یحکومت

  ».شودیم لیدولت به متخلّفان تحم ياست که از سو يماد ياجرا مانتض

از  ياحوزهبلکه هر  ست،یمختلف ن نیانگاشتن ضمانت اجراها در قوان کسانی يبه معنا ن،یقوان ياست که وجود ضمانت اجرا برا ذکرانیشا

 یاست تا در مواقع تخطّ یخاص ییضمانت اجرا ازمندیو...) به تناسب خود، ن یدادرس نییآ ،يادار ،یامور مدن ،يفری(امور ک یحقوق قاعدهقانون و 

  برخورد الزم را صورت دهد. هاآنبتواند با  تیحاکماز قانون،  اشخاص

ب یک چالش کلی، اغل عنوانبهو  با چالش جدي مواجه بودهالیحه شفافیت مقابل چنین عنصري  سینوشیپنسخه اول این در حالی است که 

یک الزام به  عنوانبهکه ارائه اطالعات  ییهابخشمثال در  طوربه. بودسند و قواعد مقرر در آن با فقدان ضمانت اجراي مناسب مواجه  يهابخش

بدون تبیین ضمانت اجراي عدم  طورکلیبهقاعده  گریدانیببهاجرایی نهاده شده، عنصر ضمانت اجرا مشخص نشده است.  يهادستگاهعهده برخی 

که  آزاد اطالعات یدر قانون دسترسین در حالی است که . ادیآیمکه چالش جدي براي این سند به شمار  شدهمطرحدر الیحه ارائه اطالعات 

بود اما در  شدهگرفتهدر نظر  یمجازات مهیو جر تیکه حاضر به ارائه اطالعات نشوند، در حد شکا یرانیمد يبرا ،شودیمتوسط این الیحه منسوخ 

 میب که يریمدنماید، این است که تر میکه چالش مذکور را ملموس طرحقابل سؤالاست.  نشده گرفتهدر نظر  زین ضمانت اجرا نیقانون هم نیا



23 

 یحقوق بیتعق چیمرتکب نشده و قانون ه یجرم چیرا منتشر نکند، ه العاتعدم انتشار اطالعات را ندارد و اگر اط لیتوسط نهاد ناظر به دل گردیپ

  همکارانش را منتشر کند؟! ایخود  یمال يهااطالعات حساب دیچرا با ست،یاو متصور ن يبرا ییو قضا

و اصالحاتی ناظر به آن صورت گرفت.  قرارگرفتهن ضعف مورد دقت و نظر ایالیحه سینوشیپو تقدیر، در نسخه دوم  توجهقابلاما در اقدام 

به فراخور موضوع مورد ذکر به آن اشاره  69و  13، 12، 8است که نگارندگان در مواد  ياپراکندهبخش اول از اصالحات ضمانت اجراهاي اندك و 

قانون مجازات  576بخش دیگري از اصالحات چالش مذکور اتخاذ رویکرد کلی و حاکم بر تمام مفاد الیحه بوده که ضمن ارجاع به ماده نمودند. اما 

) قانون مجازات 576قانون، در حکم جرم موضوع ماده ( نیموضوع ا فیالزامات و تکالاز  کینقض هر  -78ماده  «بیان داشته است:  19اسالمی

  ».شودیمو مجازات ارجاع  بیجهت تعق ییبر احراز تخلف، به مراجع قضا یمبن تیشفاف یعال يشورا دیتائاست و پرونده پس از  یاسالم

محسوب  يتراتکاقابلو دیگر لوایح پیشنهادي دولت از جایگاه بهتر و  این رویکرد که موجب شده تا الیحه پیش رو در مقایسه با نسخه پیشین

است اما در برخی موارد همچنان دچار ابهام است. به  قرارگرفتهمورد تبیین  طورکلیبهگرچه ضمانت اجرا  کهنیا ازجمله. برداردشود، نکاتی را در 

عدد ت ثانیاًنهادي که طبق تعریف همین سند به وجود خواهد آمد مشخص نیست.  عنوانبهجایگاه حقوقی شوراي عالی شفافیت  اوالًاین معنا که 

و تکثر غیرقابل تصور مصادیق احتمالی تخلف از مفاد الیحه که در پی اجرا پیش خواهد آمد در مقابل شرایط و اعضایی که براي شوراي عالی 

گفت که شوراي عالی شفافیت از پس حجم گسترده وظایفی که به آن  انتویم، همخوانی و تناسب ندارد و لذا از پیش شدهینیبشیپشفافیت 

بیان این ماده و احاله ضمانت اجرا به شوراي عالی شفافیت تکلیف بما الیطاق بوده و در مرحله اجرا گره بزرگی  ینوعبهبرنخواهد آمد و  شدهسپرده

با  رسدیممشخص نشده است. به نظر  حیتصربهتخلف از این الیحه نیز  يهاندهپرونوع مراجع قضایی و ارجاع  ثالثاًدر تحقق شفافیت خواهد بود. 

آن را در حیطه اداري دانست و دیوان عدالت اداري را  توانیمتوجه به حضور دولت در یک طرف دعاوي و اختالفات متناظر با مفاد این الیحه، 

 يتريجدتأمالت  ستیبایم هاآننکات دیگري هم وجود دارد که مطابق با ر مرجع قضایی مناسب انتخاب نمود. گرچه در موضوع مذکو عنوانبه

  نسبت به نحوه رسیدگی موارد مذکور صورت بپذیرد.

  

  تعیین مرجع رسیدگی و نظارت .2-1-1-2

ر رمطابق موارد مطروحه در بخش گذشته (مسئله ضمانت اجرا) تعیین دقیق مرجع رسیدگی و مرجع ناظر (نظارتی) براي هر یک از قواعد مق

و تبیین قرار گیرد. به این معنا که  موردبحثتر و تصریحی در الیحه  يطورجدبه توانستیم رسدیمدر این الیحه نیز از مسائلی است که به نظر 

یدگیسرقوه ناظره و  عنوانبهگرچه الیحه در یک بیان کلی مسئول اجراي قانون را باالترین مقام هر دستگاه اعالم نموده و شوراي عالی شفافیت را 

ذکر شد در عمل این رویکرد پاسخ نخواهد داد و اجراي الیحه و دستیابی به هدف اصلی آن  ترشیپبه تخلفات معرفی نموده اما به بیانی که  کننده

  را با چالش جدي مواجه خواهد نمود. 

ر مجازات، تعیین تدابی صرفبهت اجرا بدون محدود کردن آن استراتژي ضمان يریکارگبهابهام در طراحی یک سازوکار اجرایی کامل متشکل از 

یک چالش حاکم بر کلیت الیحه  عنوانبه توانیمو سازوکار رسیدگی را  کنندهیدگیرستعیین مقام  تیدرنهاکشف تخلفات، تعیین مقام ناظر و 

 یحقوق یتالشدر حد  صرفاًالیحه شفافیت  سینوشیپا در نهایت تنمود و بر اساس آن مفاد الیحه را بازبینی و بازسازي  داد قرارو دقت  تأملمورد 

  باقی نماند. تیشفاف يبرا ییتحقق آروزها يبرا

  

  تقنینی يهاحفرهرفع  .2-1-2

 يو شعار یاتیرعملیمشابه را غ نیقوانیا و  الیحه نیایک چالش مهم در اجرایی شدن یک سند قانونی،  عنوانبه تواندیماز دیگر عواملی که 

ز با استفاده او مخاطبان اصلی الیحه  رانیمد مفاد الیحه رسوخ کرده و دستاویزي خواهد شد تا برخی ازاست که در  تقنینی يهاحفره ،جلوه دهد

  به چند مورد ذیل اشاره نمود. توانیمتقنینی  يهاحفرهاین  ازجمله. ورزندبقانون استنکاف  يها، از اجراحفره نیهم

                                                           
خود سوء استفاده نموده و که باشد از مقام یدر هر رتبه و مقام هایو شهردار یدولت نیمامور و نیاز صاحب منصبان و مستخدم کیـ چنانچه هر 576ماده  19

 يریصادر شده باشد جلوگ یانونکه از طرف مقامات ق يامرهرگونه ای ییاوامر مقامات قضا ایاحکام  ياجرا ایو  یمملکت نیقوانياجرا ای یدولت یاوامر کتب ياز اجرا

 تا پنج سال محکوم خواهد شد. کیاز  یانفصال از خدمات دولتبه  دینما
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استفاده از مفاهیم تفسیرپذیر و  معموالًکه  گرددیمنقاط هر قانون، موضعی است که استثنائات وارد بر قانون مشخص  نیترحساسیکی از 

نیز ماده  موردنظر. در مورد سند دینمایمتقنینی مشخصی را در سند حقوقی ایجاد  يهاحفرهفقدان سازوکار مشخص و قابل ارزیابی در این موارد 

با این توضیح که این ماده چند مصداق  20است. مشاهدهقابلاین اتفاق  باشدیمتشریح محرمانگی  گریدعبارتبهائات شفافیت یا که در بیان استثن  5

و محرمانه  يسراد ناس يبندطبقهموضوع قانون نحوه  شدهيبندطبقهاسناد «از؛  اندعبارتاست که  کاربردهبهکلی براي تشریح مصادیق محرمانگی 

 ای، بازداشت هاآنکشف  ایاز جرائم  يریشگیبه پ هاآن يکه افشا یاطالعات، ياسرار تجار ،یخصوص میاطالعات موضوع حر، 1353مصوب  یدولت

عفت  ریمغا ای زندیمافراد لطمه  تیثی، اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور، آبرو و حهاآنوصول  ای یبا عوارض قانون اتیمال يزیمجرمان، مم بیتعق

  ».شودیماشاعه فحشاء محسوب  ایبوده و  یعموم

موضوع قانون  شدهيبندطبقهاسناد ارجاع محرمانگی به  ازجملهبه همراه خواهد داشت. را  ییهاچالشدقت در هر یک از این عبارت ابهامات و 

قانونی با این عنوان در نظام حقوقی کشور وجود  کهنیا اوالًبا چند نکته مواجه است.  1353مصوب  یو محرمانه دولت يسراد ناس يبندطبقهنحوه 

ارجاع  ثانیاًبوده است.  1353,11,29 مصوب یدولت يو سر محرمانه اسناد يقانون مجازات انتشار و افشا مراد نگارندگان الیحه احتماالًندارد بلکه 

س پ جادشدهیابا نگاهی به رویه اجرایی  چراکهباز بگذارد.  هاآندست مسئولین را در محرمانه دانستن اسناد و عدم انتشار  تواندیمبه چنین قانونی 

از اطالعات  یانتشار برخ ندینما و احساس کننداراده  کهآنهر زممدیران  کهنیااز تصویب این قانون و ایجاد اختیار تشخیصی براي مدیران، احتمال 

را محرمانه  یهر اطالعات توانیمدور از انتظار نیست و در این فرایند  زنند،بمهر محرمانه  زین ياسناد عاد يبر رو زند،یضربه م هاآن تیبه موقع

آن  میدر ارائه اطالعات به مردم، ب یدولت ينهادها یبا توجه به سابقه منفبنابراین  .دیماده استنکاف ورز نیهم برهیتککرد و از انتشارش با  یتلق

  حقوق شهروندان فراهم شود عییتض نهیو زم قرارگرفته یاسرار دولت يمردم تحت لوا ازیموردناطالعات معقول  رودیم

اشاعه مغایر عفت عمومی و «و » اسناد تجاري«، »یخصوص میاطالعات مربوط به حر«عالوه بر این ارجاع محرمانگی به عبارات مختلفی مانند 

تفاسیر شخصی از عبارات  موجببهاز اطالعات  ییمنجر به عدم ارائه حجم باال، شوندیمو تفسیرپذیري محسوب  یظ کلالفا که »دهنده فحشاء

  . شودیممذکور 

و از  کنند یافراد تلق تیثیاطالعات را منجر به وارد آمدن لطمه به عرض و ح کیارائه  ،یشخص ریبا تفس توانندیم یدولت رانیمد مثالعنوانبه

 ياز ارائه اطالعات برا توانندیبند م نیبر ا هیبا تک یاجتماع يهابیآمار آس کنندهيآورجمع يهادستگاهیا اینکه انتشارشان استنکاف ورزند. 

قه قانونی مسبوق به ساب هايحفرهاز این  سوءاستفاده چراکه کنند. زیاز اشاعه فحشا پره يریجلوگ ای یاز وارد آمدن ثلمه به عفت عموم يریجلوگ

با  ایو » بودنِ اطالعات یخصوص«عنوان  نیها با هماهگدست» آزاد به اطالعات یقانون انتشار و دسترس« ياجرا انیدر جر کهاین ازجملهبوده 

ت. افیت قدري تقویت هم شده اساین شرایط در الیحه شف نشدند. مدیرانشانبه  یپرداخت ستیحاضر به ارائه ل ،»یمحرمانگ« ریاستفاده از تعب

 رارقهرگز در دسترس عموم  زیآزاد به اطالعات منتشر شده ن یقانون دسترس قیکه از طر ياطالعات محدود نیهم ،عباراتی نیچنذکر با  چراکه

  شود. و منضبط  محدود  اریبستا حد امکان  و قرارگرفتهبه تصریح مورد تبیین  عباراتموارد و  نیا دیبا نیبنابرا .گرفتینم

با توانند مخاطبین نتا  قرار گیرد تیشفاف قیمالك مصادقانون  صرفاً دیباقرار گیرد این است که  موردتوجهبنابراین آنچه در این زمینه باید 

در  نندگانکنیتدو با توجه به اشاره صواب خصوصبهنکته  نیکنند. ا يخوددار تیاز ارائه اطالعات مرتبط با شفاف مفاهیم، و عرفی موسع ریتفس

 یتیاست؛ چراکه ممکن است عرف جمع تأملقابل ،ییو قضا یدانسته تا قانون یبه مراتب فرهنگ يرا امر تیشفاف يکه اجرا یهیمقدمه توج 6بند

 عرف نامناسب و فسادزا را کنار زد و حال نیا ییو قضا یالزام قانون قیاز طر دیکه با اشدداشته ب تیبه کتمان و عدم شفاف لیتما رموجهیغ طوربه

 يرهایتفس نهیعرف زم نیکردن ا یقانون قیاز طر دیو با دیآیبه شمار م تیدر تعارض با شفاف يبه عرف، امر یخصوص میگستره حر نییواگذاردن تع

  برد. نیرا از ب سینوشیخالف هدف مفروض پ

  

  رعایت اتقان در تقنین .2-1-3

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

گفت که هر سند حقوقی مشتمل بر  توانمی هاظرافت. در تفصیل و معرفی هر یک از این کندمیرا دوچندان  هاظرافتآن سند، لزوم رعایت این 

                                                           
   4ماده  22و  21از دیگر مواردي که می توان به عنوان حفره هاي تقنین در الیحه مذکور اشاره نمود؛ بند  - 20
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از استحکام خاصی در مقرره گذاري برخوردار باشد تا مفاد سند  و اهداف مدنظر از آن در پی عدم  مفادي است که باید در عین انعطاف اجرایی

استفاده از عبارات مبهم در بیان یک مقرره، اجراي آن را با مانع  دیگرعبارتبهانسجام و صراحت بیان مورد خدشه قرار نگیرد. ابهام در بیان مواد یا 

اجرایی نشدند. عالوه بر این  گاههیچ هاآنار مواد قانونی که در نظام حقوقی ایران به سبب ابهام موجد در بیان جدي مواجه خواهد کرد و چه بسی

که در مورد  زمانی دیگربیانبهکه از طرح مسائل غیرضروري و غیرمتبط با موضوع اصلی سند پرهیز شود.  کندمیانسجام یک سند حقوقی اقتضاء 

به نظر نگارنده مطلب مفید و خوبی براي نظام حقوقی کشور  آنچهبه رشته تحریر درخواهد آمد، موجه نیست که هر  یک موضوع خاص سند قانونی

در فرایند تبیین و اجرا ذکر شود. بلکه ذکر چنین مواردي خالف اتقان سند  تأثیربیو  غیر الزمبا موضوع اصلی یا  ربطبی هرچند، شودمیمحسوب 

  و اعتبار آن را کاهش خواهد داد. آیدمیقانونی به شمار 

  

  ابهام در بیان مواد .2-1-3-1

د فرایند وانتمیعبارات تفسیرپذیر یا عباراتی که از تعریف مشخصی برخوردار نیستند  کارگیريبهکه در بخش پیشین بیان شد،  طورهمان

در  الیحه شفافیت نویسپیشمواردي است که  ازجملهیا لطمات بیرونی کند. این چالش  سوءاستفادهمفاد یک سند قانونی را دستخوش اجراي 

است اما همچنان در برخی از  قرارگرفتهو اصالح  موردتوجهمحسوس  طوربهموارد متعددي با آن مواجه بوده، گرچه در ویراست دوم این موضوع 

، 5تفسیرپذیر ماده  عنوان عباراتبهعالوه بر موارد مذکور در بخش قبلی . خوردمیمهمی نیز در الیحه دارند این چالش به چشم  تأثیرموارد که 

افشاي «عبارت  در این ماده .اشاره نمود 21این سند 9به ماده  توانمی هاآن ازجملهدیگري نیز در الیحه با همین چالش مواجه هستند که موارد 

  است.  قرارگرفته موردنظرنونی فرایند قا گیريشکلبدون ارائه هیچ تعریف مشخصی، مبناي » عمومی

است که از عبارت تنوع مذهبی براي  22این سند 61مصداق ابهام در بیان مواد الیحه به آن اشاره نمود، ماده  عنوانبه توانمیمثال دیگري که 

به معناي ظاهري،  کهدرحالی به بیان این ماده رعایت تنوع مذهبی براي شوراي عالی الزامی است،شوراي عالی شفافیت استفاده نموده است. 

ه مراد نگارندگان الیح رسدمیاین ماده را صحیح دانست و پذیرفت که به نظر  توانمیسند باالدستی، ن عنوانبهبه اصول قانون اساسی  مستندا

  آن را تشریح نمایند. خوبیبه اندنتوانستهکه  اندداشتهدیگري از این ماده در نظر 

  

  غیر مرتبططرح مسائل  .2-1-3-2

 امالًکبا آن مواجه است، طرح و بیان موضوعاتی است که گرچه ذکر آن در نظام حقوقی کشور  نویسپیشدیگري که این  توجهقابلسئله م

در این الیحه  50و  49، 47، 46، 45یا بلکه ضروري بوده اما ارتباط مستقیمی با موضوع شفافیت ندارد. براي توضیح بیشتر باید گفت مواد مفید 

در قالب الیحه شفافیت خالف انسجام  هاآناست که ارتباط مستقیمی با موضوع شفافیت ندارد. لذا ذکر » اداره خوب«ارات خوبی در موضوع از ابتک

  و اتقان این سند قانونی بوده و باید از بدنه الیحه جدا گردد. 

                                                           
  اطالعات مجاز است: یعموم يافشا ریدر موارد ز -9ماده  -21

  ثبت گزارش به گزارش کننده داده نشود، دیکه رس یدر صورت -1

  شدن به گزارش کننده تا سه ماه اطالع داده نشود، یگانیبا ای يریگیگزارش اعم از پ جهیکه نت یدر صورت -2

  رد،یصورت نگ ياز و تیحما يبرا یباشد و اقدام دیکه گزارش کننده در معرض تهد یدر صورت -3

 شود. یم ریجبران ناپذ ایبروز خسارات هنگفت  ای يجد میسبب وقوع جرا یزمان تیمحدود لیبه دل ربطیگزارش به مراجع ذ یکه ارائه معمول یدر صورت -4
  است. یشورا الزام يو انتخاب اعضا یدر معرف ییایو جغراف یمذهب ،یقوم ،یو حزب یاسیتنوع س تیـ رعا61ماده  - 22
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اصل  23 45 مادهارتباط مستقیمی با بحث شفافیت ندارد.  یکهیچموادي آمده که الیحه،  نویسپیشمثال در بخش شفافیت اداري  طوربه

به اصل  4725فرایند تفویض را بیان کرده است. ماده  4624عمومی را تبیین نموده است. ماده  مؤسساترعایت صالحیت ذاتی و قانونی در فعالیت 

ارتباط  یکهیچوق اداري را تقنین نموده است که نیز اصل استمرار در حق 4926سمت را در حقوق اداري هدف مورد ذکر قرار داده است. ماده 

 درستیبهبه اصل انتظار مشروع در حقوق اداري پرداخته است که تناظر آن با مفهوم شفافیت  نیز 5027ماده مستقیمی با موضوع شفافیت ندارد. 

   قرار گیرد.موارد مطروحه ذیل بخش شفافیت اداري باید مورد بازبینی و اصالح مشخص نشده است. بنابراین 

  

  غیر الزمطرح مفاهیم پراکنده و  .2-1-3-3

ر د مطروحهکه گرچه پیرامون موضوعات  قرارگرفتهالیحه مورد بیان  نویسپیشدر ادامه چالش پیشین برخی دیگر از مفاهیم نیز در مفاد 

نوعی  هاآن ذکر اصوالًدر مسیر الیحه نداشته و  رتأثیهیچ  هاآنبیان  دیگرعبارتبهو یا  دارندفاصلهاما با خط اصلی بحث در الیحه  شدهمطرحالیحه 

این الیحه  15و ماده  26ماده  2به تبصره  توانمیاین موارد  ازجمله. کندمیمحسوب شده که اتقان و انسجام متن الیحه را مخدوش  ییگوادهیز

  اشاره نمود. 

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

در الیحه شفافیت چه مقدار  اينکتهحال باید دید که ذکر چنین  مذکور بالمانع است. هايعبارتانتشار  دهندمی لیدعوا را تشک یموضوع اصل

  ضوع مدنظر خواهد داشت.در میزان شفافیت مو تأثیري آنچهذکر این نکته یا فقدان  اصالًضروري بوده و 

  

  جایابی حقوقی سند .2-1-4

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

با دیگر قواعد نظام حقوقی  بایستمیی در نظام حقوق ايقاعدهمقرر نمودن هر  دیگرعبارتبهدر سند با قوانین و مقررات موجود است.  مقررشده

اصلی نگارش قانون تبیین جایگاه سند  هايبخشدر بسیاري از موارد، یکی از  روازاینهماهنگ بوده تا نظم موجود را مورد خدشه قرار ندهد. 

  مدنظر در مقایسه با قوانین و مقررات موجود یا به عبارتی جایابی حقوقی سند است.

ضمن مقایسه محتواي الیحه و اشتراك آن  7928در ماده قرار داده و  موردتوجهاین موضوع را  تقدیرقابلالیحه شفافیت در اقدامی  نویسپیش

مصوب  آزاد به اطالعات یانتشار و دسترس قانونمادهبا قوانین و مقررات موجود، تعیین تکلیف نموده و موارد مغایر را نسخ کرده است. مطابق با این 

                                                           
 ،یموسسات عموم یذات تیکنند. در صورت بروز اختالف در صالح تیخود فعال یقانون يها تیصرفاً در حدود صالح دیبا یموسسات عمومـ  45ماده  - 23

 ود.ب خواهد رانیوز اتیبا ه یکشور و در سطح مل ریچند استان با وز ایحل اختالف در سطح بخش و شهر با فرماندار، در سطح استان با استاندار، در سطح دو 
توانند در صورت ضرورت، حق  یقانون، م نیاشخاص مشمول ا يخود را راساً انجام دهند. روسا فیـ مقامات و کارمندان موظف هستند وظا 46ماده  - 24

موضوع،  نآکننده باشد و در  ضیمقام تفو حیو صر یبه موجب حکم کتب دیبا اریاخت ضیکنند. تفو ضیخود را تفو یراساسیغ اراتیاز اخت یبخش ياجرا ایامضاء 

. ستیکننده ن ضیتفو يشده از سو ضیامر تفو يمانع اجرا زیکننده نبوده و ن ضیمقام تفو تیرافع مسئول ار،یاخت ضیذکر شود. تفو ضیتفو یمدت و مستند قانون

 کند. ضیشده را تفو ضیتفو اراتیتواند اخت یشونده نم ضیتفو
باشند. در موارد مرتبط با  ییاجرا یاستفاده از خدمات موسسات عموم یتوانند متقاض یخود م ندهینما قیاز طر ای اصالتاً نفع،یـ اشخاص ذ 47ماده  - 25

  ارائه دهد. یرا به موسسات عموم یدگیتواند درخواست رس یم یهر شخص ،یفرهنگ راثیو م یسالمت عموم ست،یز طیمح لیاز قب یمنافع عموم
 ،يماریب ،یارائه دهند. در صورت مرخص یو در مهلت مقرر قانون يقانون مکلفند خدمات خود را در طول ساعات کار نیـ اشخاص مشمول ا 49ماده  - 26

رتبه از م یمنشود. مسئوالن موسسات عمو جادیاتخاذ کند که در ارائه خدمات دستگاه متبوع وقفه ا یبیترت دیبا يفوت کارمندان، مقام مافوق ادار ایمسافرت 

خواهد  آنها فیخود نباشند فرد مذکور عهده دار وظا فیخود هستند و چنانچه به هر علت قادر به انجام وظا يقائم مقام برا نییباالتر مکلف به تع ادارات و سییر

  شد.
داشته باشند و حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع  يو انجام اقدامات ادار ماتیدر اتخاذ تصم یمشخص هیرو دیقانون با نیـ اشخاص مشمول ا 50ماده  - 27

که  نیموارد را عطف بماسبق کند مگر ا نیتواند ا یو ضوابط، اداره نم طیدر شرا رییکنند. در صورت تغ تیشکل گرفته است، رعا هیآن رو يمردم را که بر مبنا

خواهد  یآنها را در پ یمدن تیبه انتظارات مشروع مسئول يادار ينهادها یجهتو یب جهیحقوق شهروندان در نت عییباشد. تض یاز جهات به نفع متقاض یبه جهت

  داشت.
  :شودینسخ م ریز نیقانون، قوان نیالزم االجرا شدن ا خیاز تار -79ماده  - 28
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در این زمینه این است که  توجهقابلاما نکته  خاص نسخ شده است. طوربه 1389و مقررات کشور مصوب  نیقوان حیو تنق نیقانون تدوو  1387

ونی در وجود تراکم و تعدد قان رغمعلی متأسفانهآیا مفاد مذکور در الیحه شفافیت توانسته تمامی مفاد مربوط به قوانین نسخ شده را پوشش دهد؟ 

که یکی از عوامل آن عدم دقت در دایره شمول و کارکرد هر یک از قوانین  بردمیور هنوز نظام حقوقی کشور از وجود خألهاي حقوقی رنج کش

 عمالًمتعددي مواجه بوده که  هايچالشباشد. کما اینکه گرچه قانون دسترسی آزاد به اطالعات خود با  هابزنگاهد حاصل همین توانمیبوده که 

ضعیف و پراکنده در این  هرچندو ضمانت اجراهاي  شدهبینیپیشکامل تأمین نکرده اما فرایندهاي  طوربه گاههیچرا  گذارقانون موردنظرهدف 

 ، از خود بروز دهد. از طرفی نسخ قانونقرارگرفتهی از الیحه شفافیت مورد بیان هایبخشاز آنچه اکنون در  ترمناسبست کارکردي توانمیقانون، 

ید در که با طورآن کهدرحالیاصلی نظام حقوقی کشور دانست،  هايچالشتدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که شاید موضوع آن را یکی از 

اجرایی و حقوقی متعددي را در پی داشته باشد که مستلزم توجه جدي نگارندگان  هايبحراند توانمیالیحه شفافیت به این موضوع پرداخته نشده، 

  .باشدمیو اصالح خألهاي احتمالی 

   

                                                           
  1387آزاد به اطالعات مصوب  یقانون انتشار و دسترس -

  1389و مقررات کشور مصوب  نیقوان حیو تنق نیقانون تدو -

  ر،یمغا نیقوان ریسا -
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  بخش دوم: الزامات مفهومی .2-2

. تمرکز اندهشدتصویب تیشفاف دهیآن است که بدون شناخت از ابعاد مختلف پد تیو مقررات مرتبط با شفاف نیقوان يناکارآمد لیاز دال یکی

 يادار يدر کشورها یقیمطالعات تطب جهینت کهدرحالی. اندندادهقرار  موردتوجهرا  یعموم یزندگ هايحوزه ریبوده و سا ياقتصاد تیبر شفاف هاآن

 تیا تقور يگری، دهرکداممتقابل وجود دارد. وجود  یوستگیو پ یارتباط درون ت،یمختلف شفاف هايگونه نیکه ب دهدمینشان  تیفرهنگ شفاف

بدون  ای یاسیس تیبدون شفاف ،ياقتصاد تیتمرکز بر شفاف ن،یبنابرا .شودیمنجر م تیابعاد شفاف ریسا فیتضع ای یبه نف زین کیو نبود هر  کندیم

و مقررات موجود، عمدتاً بر  نیحاکم در قوان استیس نی. همچنرسدمین موردنظر جهنتی به قطعاً …و  یاطالعات تیشفاف ای یسازمان تیشفاف

   .یعموم تیتمرکز داشته است تا شفاف سازمانیدرون تیشفاف

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

 افتادهزقلماقرار نگرفته و در برخی موارد  موردتوجه خوبیبهذکور، شفافیت اقتصادي تحذیر نگارندگان نسبت به آسیب م رغمعلیارائه نموده است اما 

 ،دهدمیدر وهله اول اعتبار حقوقی آن را مورد خدشه قرار  وتقنینی که الیحه شفافیت با آن مواجه بوده  هايچالشفارغ از  است. عالوه بر این

 رب اغماضیغیرقابلد خسارت توانمی هاآنکامل تأمین نشده که غفلت از هر یک از  طوربهبرخی از مسائل مفهومی حوزه شفافیت در این الیحه 

  وارد آورد.  تقدیرقابلاین تالش 

  

  طرح مبهم برخی مفاهیم اساسی .2-2-1

الیحه شفافیت را از لحاظ مفهومی دچار چالش نموده، عدم توجه کافی به برخی از مفاهیم اساسی مرتبط با  نویسپیشیکی از مسائلی که 

در  هاآناما با طرح کلی و مبهم  اندنمودهدرك  درستیبهحوزه شفافیت است. به این معنا که گرچه نگارندگان الیحه ضرورت طرح این مفاهیم را 

ابراین . بناندشدهالیحه نیز  هايبخشبلکه موجب ایجاد ابهام در دیگر  اندنکردهبه تکمیل الیحه کمکی  تنهانه هاآنحد بیان عبارات و اصطالحات 

  براي خالی نبودن عریضه بیشتر است.  هاآنطرح اختصاري اثرات مثبت باید گفت که اثرات سوء این نوع بیان از 

  

  تعارض منافع .2-2-1-1

 یکی از اهداف قانون عنوانبهتعارض منافع شخصی با منافع عمومی  هايموقعیتیت، شفاف کردن الیحه شفاف نویسپیش 1مستنبط از ماده 

قراردادن مفهوم تعارض منافع در طول تضمین حق دسترسی  همآنشفافیت دانسته شده است. فارغ از اشتباهی که در صدر ماده به وجود آمده و 

  یکی از مفاهیم مرتبط با حوزه شفافیت امري شایسته است.  عنوانبهع صرف توجه به مفهوم تعارض مناف 29به اطالعات بوده،

 تمامی این موضوعات قطعاتی چراکهقرار گیرد، جایگاه هر یک از این مفاهیم در پازل پیشگیري و مبارزه با فساد است.  موردتوجهباید  آنچهاما 

یکی از  عنوانبهمثال تعارض منافع  طوربهوریت خاص خود هستند. از منظومه عمل در مقابل فساد هستند که هر یک داراي کارویژه و مأم

 عنوانهبفساد بوده که براي کاهش درصد فساد مستلزم مدیریت و اتخاذ تدابیر خاصی در مورد آن است. اما شفافیت  گیريشکلاحتمالی  هايدرگاه

 صورتهببسته شود تا  اصلی ایجاد فساد به کار هايدرگاهمورد هر یک از  یک ابزار راهبردي و اصلی در پیشگیري و مبارزه با فساد است که باید در

فساد به حداقل برسد. این در حالی است که به نظر نگارندگان الیحه از همان ابتداي مواد سند به این موضوع دقت  گیريشکلپیشینی شرایط 

  م جدي مواجه است. و لذا نسبت این دو مفهوم در الیحه شفافیت با ابها اندداشتهکافی ن

تعارض منافع است.  هايوضعیتالیحه یکی از مواردي که مشموالن الیحه موظف به اعالم و انتشار آن هستند  4ماده  25خاص در بند  طوربه

 ينموده اما در عمل، آورده توجهقابلطرح کلی و بدون تفصیل این مفهوم در الیحه گرچه ماده را از حیث رعایت ادبیات مبارزه با فساد زیبا و 

 باشدمیکشف و نظارت بر مسئله تعارض منافع امري گسترده، تخصصی و با سازوکارهاي اختصاصی  چراکهاجرایی خاصی در پی نخواهد داشت. 

                                                           
یرد. نه گ. به این معنا که شفافیت در طول تعارض منافع قرار میشود یتعارض منافع شناخته م تیریمد يبه عنوان بستر ابزار تیکه شفاف یدر حال - 29

 اینکه تعارض منافع هدفی در طول شفافیت به شمار آید.
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در مواد  وانتمیتعارض منافع را  مفهوم تعارض منافع توجه نمود. وضعیت مشابه این نگاه مبهم و کلی به هايبایسته عنوانبه هاآنباید به  الزاماًکه 

  نیز مشاهده نمود.  15و  14

  

  شفافیت نیروي انتظامی .2-2-1-2

 ریکشور از تعداد افراد دستگ یانتظام هايپاسگاهو  هاکالنترياز  کیحق دارند با مراجعه به هر  نگارانروزنامه«الیحه اشعار داشته که  27ماده 

، از اطالعات نیبه ا یدسترس يالزم برا التیمطلع شوند. تسه يبازداشت و اقدامات بعد ای يریدستگ لیساعت قبل، دال 24بازداشت شده در  ای

این ماده گرچه در ظاهر تالشی براي شفافیت نیروي انتظامی »  فراهم خواهد شد. تیشفاف یعال يو بر اساس مصوبه شورا یانتظام يروین يسو

شفافیت را در مرحله اجرا با مشکالتی مواجه خواهد کرد، در مفهوم نیز تناسب کاملی با آنچه از شفافیت  تنهانهبوده اما طرح کلی و محدود آن 

  مورد انتظار است ندارد. 

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

 هاينظامدر  ايتجربهچنین  کهدرحالیتالش کرده تا سندي جامع را در مورد شفافیت به رشته تحریر درآورد  آرمانی گذاريهدفیحه در که این ال

مصداق خاصی پیدا نکرده و عملی دانسته نشده است. بر همین اساس تالش الیحه پیش رو نیز با چالش جدي در این بحث  المللیبینحقوقی 

با عدم طراحی کامل مفهوم و سازوکارهاي مرتبط  عمالًو  نشدهبیانو تفصیل  خوبیبهدر الیحه  شدهپرداختهبرخی از مصادیق  اوالً مواجه است که

عی طبی طورهبو   ناچاربهبرخی موارد مهم و اساسی نیز  ثانیاًبا آن  ابتر مانده است؛ مانند تعارض منافع و یا همین مسئله شفافیت نیروي انتظامی و 

  است.  افتادهازقلمبه سبب گستردگی این حوزه 

  

  غفلت از برخی عناصر اصلی شفافیت .2-2-2

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

پی رفع آن بوده اما همچنان در دو بخش ماهوي و شکلی قابل اصالح است.  عناصر اصلی آن دانست. چالشی که ویراست دوم الیحه تا حدودي در

بسزایی در ارتقاي کلیت الیحه  تأثیر هاچالشحل این  چراکهاصالحی الیحه به شمار آورد.  هاياولویتاصالحی که شاید بتوان آن را در صدر 

  گذارد.  تأثیربید هر اصالحی را توانمی هاآنخواهد داشت و تا حدودي عدم توجه به 

  

  جاي دسترسی (پروتکل ارائه اطالعات)عنصر ماهوي؛ ارائه به .2-2-2-1

و  مبنا و پایه طراحی ضوابط عنوانبهالیحه شفافیت با آن مواجه است، نوع تعریفی است که  نویسپیشچالش مفهومی که  ترینمهمبه جرأت 

 ای ی: عبارت است از دسترستیشفاف: «داردمیدر مورد تعریف شفافیت آمده اظهار  2ماده  1ه در بند آنچاست.  قرارگرفتهمقررات در این الیحه 

 »قانون نی، مقامات و کارمندان مشمول امؤسسات يو عملکردها هاصالحیتبه اطالعات  یعموم مردم با مراجع نظارت ایافراد  یامکان دسترس

است.  شدهیانب طورکلیبه» دستیابی، رؤیت و آگاهی«است و در تعریف دسترسی نیز  شدهرفیمعمطابق با این تعریف مبناي شفافیت دسترسی 

نصر بنیادین ع دیگربیانبهمبتنی بر ارائه اطالعات در گام اول است.  سازدمیابزار راهبردي مقابله با فساد مطرح  عنوانبهآنچه شفافیت را  کهدرحالی

نه دسترسی به اطالعات از سوي مطالبه کننده اطالعات. همین نگاه اشتباه موجب  باشدمیسوي دارنده اطالعات شفافیت ارائه و انتشار اطالعات از 

را در مقابله با فساد طی نکرده و کارایی الزم را  گذارقانونهدف مدنظر  عمالًشده بود تا قانون دسترسی آزاد به اطالعات راه را به اشتباه رفته و 

به  توجهیبینسخ آن برآمده است. اشکال دیگري که غفلت از این مبنا به همراه خواهد داشت،  درصددکه خود این الیحه  نداشته باشد تا جایی

 اندهادهنعنصر اصلی و اساسی شفافیت است. با این توضیح که چون نگارندگان قانون مبناي شفافیت را بر دسترسی  عنوانبهپروتکل ارائه اطالعات 

و یکی از خألهاي جدي و بزرگ الیحه را به  دورافتادهپروتکل ارائه اطالعات نیز از ذهنشان  عمالً، اندداشتهو ناظر به مرحله پیشینی ارائه توجهی ن

  مبنا مطرح نباشد، بالطبع نحوه ارائه اطالعات نیز به ذهن متبادر نخواهد شد.  عنوانبهوقتی ارائه  چراکههمراه آورده است. 
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 راکهچ، در رابطه مستقیمی با پروتکل ارائه اطالعات قرار دارد. کندمیروزه آنچه شفافیت را از دیگر مفاهیم راهبردي در مقابله با فساد متمایز ام

که اطالعات  ردبگذا جايبهد نقش اثرگذاري از خود توانمید کارکرد مناسبی در مقابله با فساد ایفا نماید بلکه زمانی توانمین طورکلیبهاطالعات 

اطالعاتی که پس از وقع فساد، یا به نحوي باشد که منجر به کشف  این صورتباشد. در غیر  پردازشقابلدر زمان مناسب، با کیفیت مناسب و 

  فساد نباشد، هیچ کارکردي در میدان مقابله با فساد نخواهد داشت. 

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

  و با چه مشخصاتی باید ارائه شود. ايبازهچه 

  

  عنصر شکلی؛ پنجره واحد .2-2-2-2

 وب تحت هايسامانهو  هاپورتالحاکمیت به سمت ارائه سیستمی اطالعات از طریق  دیگرعبارتبهحرکت شتاب گیرنده صاحبان اطالعات یا 

نسبت به آن نیست. چیزي که در  هادرخواستحجم وسیع اطالعات موجود و تسهیل فرایند دسترسی در مقابل افزایش میزان تنها به سبب 

ترین حالت ممکن از نظرگاه نگارندگان الیحه، ایجاد آلایده فرضپیشو در راستاي همین  شدهگذاشتهالیحه شفافیت فرض بر آن  نویسپیش

مختلف را ملزم نموده تا  هايسازمانالیحه  دیگربیانبهاست.  هاسازماناختصاصی براي هر یک از  طوربهعددي براي ارائه اطالعات مت هايسامانه

و...  2433، 1732، 3115، 1430به مواد  توانمیدر این راستا یا استفاده از پورتال رسمی سازمان اطالعات موردنظر را ارائه نماید.  ايسامانهبا ایجاد 

  اشاره نمود.

اطالعات را با  پذیرياستفادهد توانمیمختلف مواجه است که  هايپلتفرمامروزه عالوه بر انفجار اطالعات، پهنه وب با ناهمگونی  کهدرحالی

ختلف م هايسیستمي نشده، بلکه رو آوريجمعاز لحاظ فیزیکی در یک مکان  تنهانهمتعددي روبرو نماید. با این توضیح که اطالعات  هايچالش

که تمهید یک بستر براي دسترسی به این اطالعات از مجراي واحد و  قرارگرفته افزارهانرمعامل و  هايسیستم، افزارهاسختبا انواع متنوعی از 

  .دینمایمیکپارچه، از چند وجه ضروري 

 و هاسازمانتعدد و پراکندگی این  موجببهاطالعات است که  ريگذااشتراك هاسازمانیکی از نیازهاي اساسی امروزه در فرایند عملیات  اوالً

مختلف دولتی و خصوصی  هايسازمانو  مؤسساتاطالعات را میان  گذارياشتراكایجاد یک پورتال متمرکز که امکان دسترسی و  هاآناطالعات 

ک از طریق ی هاسیستممشابهی در خصوص راهبري  هاياستهخواین نیاز،  تبعبهنیز  هاسیستمفراهم نماید امري ضروري است. همچنین مدیران 

  سیستم مرکزي و یکپارچه دارند.

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

ابی سامانه مختلف جهت دستی هادهدسترسی داشته باشند. به این معنا که احاله هر یک از مخاطبان به  قرارگرفتهمختلفی  هايسامانهو  هاسیستم

او را از ادامه مسیر منصرف نموده و یا دستیابی به  عمالًکه  کندمیفرایند پیچیده، فرسایشی و زمان بري را براي وي ایجاد به اطالعات مورد نیاز 

  خواهد کرد. تفادهاسبیاطالعات را غیرممکن یا 

د نقش اطالعات را در کشف و توانمیخاص در حوزه مقابله با فساد که  طوربهاطالعات  پذیرياستفاده هايبخش ترینمهمهمچنین یکی از 

اطالعات،  هتوجلقابي مختلف است که با توجه به پراکندگی و گستردگی هادهو عملیات تحلیل دا هادهمقابله با فساد احیا نماید، تقاطع گیري دا

  بدون ایجاد پورتال متمرکز و یکپارچه ممکن نخواهد بود. 

                                                           
 يمجاز يفضا یعال يشورا ران،یوز أتیه ،یاسالم يباشند مانند مجلس شورا یمقررات م ایوضع قانون  تیصالح يکه دارا یینهادها یتمام - 14ماده  - 30

  ... ندیخود منتشر نما یاطالع رسان گاهیرا در پا لیو عملکرد آن نهاد از جمله موارد ذ تیاطالعات مربوط به ماه یتمام دیبا رهیو غ
  ... دیخود منتشر نما یاطالع رسان گاهیارا در پ لیاطالعات ذ دیبا یاسالم يمجلس شورا - 15ماده  - 31
که مصوبات آنها به  یمراجع ریو سا يمجاز يفضا یعال يشورا ،یانقالب فرهنگ یعال يدر مورد مصوبات شورا راتیتأث یابیارز يو ارائه گزارشها هیته - 32

  .دریقرار گ عمومموسسات مذکور منتشر شده و در دسترس  یاطالع رسان گاهیدر پا دیگزارش ها با نیاست و ا یشود الزام یمربوط م یعموم يها يحقوق و آزاد
  ... باشند یخود م یاطالع رسان گاهیدر پا لیمکلف به درج اطالعات ذ ییقضا ریو غ ییاعم از مراجع قضا يبه امور و دعاو یدگیمراجع رس یتمام - 33
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یکی  عنوانبه 34متعدد، با در نظر گرفتن قاعده پنجره واحد هايسامانهلذا بسیار بدیهی است که نگاه سنتی نگارندگان به ارائه اطالعات در قالب 

ی و اصالح قرار گیرد. گرچه نگارندگان الیحه در برخی موارد تمایل خود را نسبت مورد بازبین امروزيیکی از اصول مهم در منظومه ارائه اطالعات 

  .اندندادهآن را در اثناي الیحه مورد رعایت قرار  طورکلیبهاما  انددادهبه مفهوم پنجره واحد نشان 

  

  

   

                                                           
براي ارائه و حفظ تمام داده ها و اطالعات می باشد. این پورتال امکان مدیریت و انتقال از دیدگاه عملی پنجره واحد یک ورودي فیزیکی یا الکترونیکی  - 34

  داده به تمامی واحدهاي متربط را فراهم نموده و ضمن اتصال داده ها به یکدیگر امکان تحلیل کامل آن ها را در تناسب هم فراهم می اورد.
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  بخش سوم: الزامات اجرایی .2-3

این سند  هايچالشد توانمیمفهومی شفافیت، بعد دیگري که  الزاماتنین و تق الزاماتالیحه شفافیت از نظرگاه  نویسپیشپس از بررسی سند 

 تأمین مفاد مقرر در الیحه وبه منصه ظهور رسیدن اجرا است. به این معنا که  هايبایستهرا نمایان سازد، بررسی این الیحه از حیث الزامات و 

  اجرایی مواجه است. هايچالشبا چه اهداف مدنظر نگارندگان از نگارش جنین سندي 

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

 چراکهدهد.  و پوشش قرار موردبررسی تفصیلبهتمامی ابهامات اجرایی آن را  بایستمی المقدورحتیخاصی برخوردار است و مقنن  هايظرافت

تعبیه  خوبیبهقانون ه چه قدر هم که خوب نوشته شود تا زمانی که از پشتوانه اجرایی مناسبی برخوردار نباشد و یا بسترهاي و الزامات اجرایی آن 

  د به سرمنزل مقصود دست یابد. توانمینشده باشد، ابتر مانده و ن

اشاره نمود. بحث اول درباره الزامات اجرایی این سند مربوط به  توانمیکلی الیحه به دو نکته کلی در این زمینه  بامطالعهدر همین راستا 

است. بحث دیگر نیز درباره قوه اجرایی این سند  رهاشدهسازوکارها و فرایندهاي اجرایی مفاد الیحه است که به نظر در بسیاري از موارد مبهم 

و در  است شدهطراحیکشور با ایجاد نهاد جدیدي به نام شوراي عالی شفافیت  نویسیقانونیت از رویه معمول تبعبهو  خاص طوربهکه  باشدمی

  بسیاري از موارد اجرا، نظارت، کشف تخلفات و قاعده گذاري در حوزه این الیحه به شوراي عالی شفافیت حواله و ارجاع شده است.

  

  ابهام و تعلیق فرایند اجرا .2-3-1

که بسیاري از موضوعات مطروحه در سند، بدون ترسیم دقیق فرایند  کندمیالیحه شفافیت مشخص  نویسپیشاز مفاد سند  ند نمونهبررسی چ

گذاري و طراحی آن به شوراي عالی قاعدهبه و یا اینکه  رهاشدهمبهم  طوربهو در اغلب موارد یا  قرارگرفتهو سازوکار اجرایی مشخصی مورد بیان 

  گیري شورا معلق شده است.اله و بالطبع اجراي آن تا زمان تصمیمشفافیت اح

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

سازوکار اجرایی این در دسترس قرار دادن مشخص نشده است. به این معنا که نحوه ارائه اطالعات، میزان دسترسی، نحوه دسترسی، مرجع ناظر 

  است.  رهاشدهبر این فرایند، بازه زمانی مقرر براي اجراي این فرایند و بسیاري دیگر از عناصر اجرایی مفاد سند در مورد این موضوع مبهم 

، سازوکارهاي تشخیصی مانند در نحوه گزارشگري فساد، نحوه افشاي عمومی،  توانمین ابهام در طراحی فرایند اجرایی موضوعات سند را ای

 هاانآرماز  ايمجموعهاین سند را تبدیل به  متأسفانهو...، موضوع تعارض منافع و بسیاري موضوعات دیگر مشاهده نمود که  هاشرکت بنديطبقه

، اما اینکه چگونه این دستورات باید به مرحله اجرا درآید، مورد غفلت »بشود« اندداشتهاظهار  هاآنکه نگارندگان در مورد  کندمیوراتی و دست

ست. اما ده اش سپردهنیاز دارد که به شوراي عالی شفافیت  ايجداگانه هاينامهآیینموارد به  گونهایناست. شاید در پاسخ بیان شود که  قرارگرفته

گو باشد خود الیحه پاسخ هايکاستیاحاله این بخش گسترده از قانون که شوراي عالی شفافیت که پس از تشکیل باید ناظر به تمام  اوالًباید گفت 

 گیريمتصمیبه  را معلق هاآنموارد اجراي  گونهایناحاله  ثانیاًکامل نیست.  طوربهچالشی بزرگ است که به نظر از سوي شوراي قابل پاسخگویی 

وپدید با توجه به ن ثالثاًعالجی فوري و ضروري در مسئله فساد خواهد بود.  عنوانبهمانع بزرگی در مسیر تحقق شفافیت  عمالًشورا خواهد نمود که 

ه از ضروریات اولی ،الیحه اجرایی مشخص در این زمینه، اهتمام بیشتر به ابعاد اجرایی مفاد هايرویهبودن این سند و عدم سابقه حقوقی و فقدان 

  .رسدمیتحقق اهداف این سند به نظر 

  

  بینی نهاد مجري؛ شوراي عالی شفافیتپیش .2-3-2

 دیأکت نهیزم نیدر نظر گرفته شده و در ا تیشفافتحقق مفاد الیحه  يبرا يانهاد تازه ،يجمهور استیر يهاهشمرکز پژو يشنهادیپ حهیال در

قانون  نیموتور محرك ا ت،یشفاف یعال يموتور محرك است. شورا ازمندیاست که ن ینیقوان ة) در زمربی(به فرض تصو تیقانون شفاف«شده است: 

 1390مصوب  يسالمت نظام ادار يقانون ارتقا تیبه وضع زیقانون ن نیا در غیر این صورت، شودمیخوب اجرا  زیقانون ن د،است و اگر خوب کار کن

  دچار خواهد شد. 1387آزاد به اطالعات مصوب  یو قانون انتشار و دسترس
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ابر در بر ادیز هايمقاومتوجود  لیهستند که به دل ايتوسعهاز مسائل و موضوعات  گیرندمیکه در دل آن قرار  یو موضوعات تیواقع، شفاف در

. در کندمیقانون را هموار  ياجرا ریمس ،سازيفرهنگآموزش و  ازجملهدارد تا با طرق مختلف  ازین يقو يآن در کشور به سازوکار شبردیآن، پ

در  یکه منافع شخص یمعارضان گریمخالفان توسعه و د هايمقاومتوجود فشارها و  جهیقانون در نت يصورت، ممکن است که اجرا نیا ریغ

  »شود. یدارند خنث کاريپنهانو  ییاسرارگرا

خود به اهمیت جنبه اجرایی سند اقرار داشته و تحقق  چراکهمیدوارکننده سند شفافیت است. بیان این نکات از زبان نگارندگان الیحه از نقاط ا

و خود را از اتفاقی که براي قانون دسترسی  انددانستهاین الیحه را در گرو خوب عمل کردن نهاد اجرایی آن یعنی شوراي عالی شفافیت  ژهیکار و

در نظام کشور ما این الیحه نیز به  کاريپنهاندر غیر این صورت با توجه به رویکرد اسرارگرایی و  چراکه. اندنمودهآزاد به اطالعات افتاده تحذیر 

که نگارندگان شرایط را براي تحقق شفافیت با  رفتمیبه رویه عملی تبدیل نخواهد شد. در این وضعیت انتظار  گاههیچتاریخ خواهد پیوست و 

با احاله بسیاري از مفاد الیحه به شوراي  کهآنتا نکات مذکور مانعی براي اجراي مفاد الیحه نگردد. حال  دندنمومیدقت بیشتري در الیحه طراحی 

توان  الًعمعالی شفافیت که حجم زیادي از عملیات را به دوش این نهاد گذاشته و در مقابل آن ترکیب سخت و پیچیده شوراي عالی شفافیت که 

  یحه را نخواهد داشت، سند شفافیت به همان سرنوشت قانون دسترسی آزاد به اطالعات دچار خواهد شد.پاسخگویی تمام وظایف محوله ال
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  و پیشنهاد بنديجمع 3

 در ا شجاعتکشور ب یتیریموجود در بدنه مد هايمخالفتتمام  رغمعلی که ستهیو شا تقدیرقابلاست  یگرچه تالش شفافیت حهیال نویسپیش

ود نقد و بهب تیکشور ما قابل یدر نظام حقوق يگرید یقانون محصول اما مانند هر متن و قرارگرفتهعموم مردم و در معرض نقد نخبگان  اریاخت

قرار  نییو تب یو بهبود را دارد مورد معرف اصالح که امکان حهیدر ال ي، مواردتا با بررسی کلی این سند برآمدنوشتار درصدد  نیا جهینت دارد. در

 هايچالش ترینمهمو در پی آن به برخی از  قرار گرفت موردبررسی الزامات تقنین، مفهومی و اجراییسه محور  در مذکور حهیرو ال نیهد. از همد

 یو همت عال ارزشمند بودناز  حقبهکه  سینوشیپ موجود در هايچالشاشکاالت و رفع است با اصالح  دیامسند شفافیت اشاره شد که 

انتظار  زیگذاران نو از قانون میدر کشور باش تیمبارزه با فساد و گسترش شفاف نهیدرزم ییقضا -یقانون یشاهد انقالب کاهد،یآن نم کنندگاننیتدو

ود و مبارزه با فساد موج تیشفاف نهیزم درکه  یفعل نیاز قوان یسوء برخ راتیتأثاز  یشده، اندک هآماد حهیال بیو تصو قیدق یبا بررس رودیم

  هستند، بکاهند.

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

اقتضائات موجود در متناسب با  ترقیدقو  تریلیتفصقانون  کی ازمندیکشور ن یتیریحل معضل فساد در بدنه مد ابزار راهبردي ترینمهم عنوانبه

 موجب برخورد یدر برهه کنون شفافیت در موردبه وجود آمده  تینکته بود که دغدغه و حساس نیمراقب ا دیبا اوالً که معنا نیاست. به ا کشور

در پی  و عقیم نماندما  ینظام حقوق در گریت دموضوعا یمانند برخ شفافیتنگاه، موضوع  نیا جهیتا در نت نشودغیرعملیاتی و  دقتیب ،ياعجله

ایی با توجه به ماهیت ابزاري و اجر ثانیاً. کاسته نشود هاحداقلمخدوش و به فساد در جامعه  مسئلهبر اصالح کشور و تقابل با آن  یعمل راتیتأث آن

 تیرنهاد، دقیق و کامل از این ابزار و شناخت درست اقتضائات موجود کشور و روزبهفهم مستلزم  آندرباره  یقانون متن کی نیتدومسئله شفافیت، 

کامل  چارچوب کی نیتدو زیو ن گرید هاينظام یو حقوق یقانون اتیکامل تجرب یبا بررس تیدرنهاتا  باشدمی طراحی کامل سازوکارهاي اجرایی آن

  .دیدرآ ریبه رشته تحر ییاجرا يسازوکارها قیدق نییتب ضمانت اجرا و ي، دارااجراقابل يهامقرره صورتبهحوزه  نیدر ا يگذاراستیس
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  منابع 4

  

  الیحه شفافیت  .1

 سهیو مقا RCRAقانون  بیبر روند مشارکت مردم در تصو یلیتحل یبا نگاه یطیمحستیز يهايریگمیتصممشارکت مردم در  تیاهم .2

 ستیزطیو مح ،عمرانيمعمار یمل شیهما نیو پنجم یالمللنیب شیهما نیسوم، توکلی و همکاران، رانیپسماند ا تیریآن با قانون مد

  1396ي، شهر

 ان،یشاک کیشده به تفک یدگیشده و رس افتیدر يهاتیشکامشتمل بر مشخصات  90اصل  ونیسیکم ياسهیمقاو  یلیگزارش تحل .3

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

  

  

 




