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الیحه شفافیت پس از تصویب در کمیسیون
ویژه دولت تقدیم مجلس می شود

ایرنا -پیش نویس الیحه شفافیت که گام دیگر دولت در جهت پیشگیری از فساد و بهبود شفافیت سازمانی ،اداری و اطالعاتی است بعد از بررسی و تصویب در
کمیسیون ویژه ای در دولت به مجلس ارائه می شود .پیش نویس الیحه شفافیت به دستور دکتر روحانی در  5بخش 8 ،فصل و  192ماده تدوین و به معاونت
حقوقی ریاست جمهوری تحویل شده است و پس از بررسی کارشناسی در این معاونت در کمیسیون ویژه ای در دولت بررسی و تصویب می شود.

الیحه شفافیت «سنگ بزرگ» یا گامی اجرایی برای شفافیت حداکثری در ایران؟

کند وکاوحقوقی و اجرایی پیش نویس الیحه جامع شفافیت
امید ادیب -مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری ماه گذشــته از تدوین الیحه جامع شفافیت
خبر داد و پیش نویس این الیحه را برای ارزیابی کارشناســان منتشــر کرد .الیحه ای کــه تصویب آن امیدهای
زیادی را برای اصالح معضالت مربوط به مبارزه با فساد در کشور و تقویت نظارت مردمی بر ارکان مختلف ،بر
میانگیزاند .خراسان در این گزارش ذره بین خود را روی بند بند پیش نویس الیحه جامع شفافیت قرار داده
است تا ارزیابی کند که کدام بخش ها از این قانون مفید و کدام ها مضر هستند .البته با توجه به مسیر تصویب
این الیحه در مجلس و تأیید آن در شورای نگهبان به جرح و تعدیل های احتمالی در فرایند تصویب این قانون
هم نیم نگاهی داشــته ایم .الیحه ای که شاید حجم گسترده شــفافیت در آن ،هرچند اتفاقات بسیار مهمی را
شکل خواهد داد اما به دلیل برخی مالحظات اجرایی ،قانونی و  ...حتی می توان از آن به مثابه یک «سنگ بزرگ»
تعبیر کرد که در زدن این سنگ تردیدهایی وجود دارد و شــاید هم دولت می خواهد با دست پر وارد مجلس
شــود تا هزینه اصالحات در این الیحه را برای پارلمان زیاد کند .به هرحال تصویب نهایی حداقل بخش هایی
از این الیحه هم می تواند بســیار راهگشا باشــد .به تازگی نیز در پی برخی زد و بندها و فسادهای احتمالی در
وزارت صمت در موضوع واردات خودرو رئیس جمهور در گزارشی به مردم درباره پرونده این تخلف از «احتمال
یک فساد هماهنگ» با «مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی ،یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده
خودرو» سخن گفت و ذیل همین گزارش به مردم ،از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست برای جلوگیری
از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشــهها و عوامل فساد ساختاری ،رســیدگی به لوایح «مدیریت تعارض
منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسالمی
اقدام کند .گزارش خراسان را از پیش نویس الیحه شفافیت می خوانید.
▪اهداف الیحه شفافیت و تعریف اطالعات عمومی

بر اســاس ماده اول الیحه ،بهبود اعتماد عمومی به نظام به
عنوان اولین هدف تصویب این الیحه معرفی شــده اســت.
همچنین شــفاف شــدن فضای سیاســی و روابــط اداری،
مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها و همچنین ارتقای
پاسخ گویی مقامات از جمله دیگر اهداف این الیحه است.
در بند ســوم ماده  2اطالعات عمومی به این شــکل تعریف
شده است :اطالعاتی است که مالک خصوصی ندارد و در
مؤسسات عمومی تولید شده یا در آن ها نگهداری می شود
نظیر قوانین ،مقررات ،آمار و ارقام رسمی ،اسناد و مکاتبات
اداری .بخــش دوم این قانون به الزامات عمومی شــفافیت
اشــاره دارد که شــفافیت ســازمانی ،شــفافیت اطالعاتی،
شــفافیت تماس ها و ســفارش های خــارج از روال اداری،
شــفافیت مســافرت های خارجی و گزارشــگری فســاد را
شامل می شود.
▪امکان نظارت بر عملکرد مدیران و تسهیالت و امکانات
رفاهی کارکنان فراهم می شود

در بخش شفافیت ســازمانی عم ً
ال تأکید شــده که سازمان
ها باید صفر تا صــد نحوه اداره و انتصاب مدیــران خود را در
دســترس عموم قرار دهنــد .از نکات جالب ایــن بخش این
است که سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران سازمان
ها باید در دسترس مردم قرار گیرد .در بند  7ماده  3درباره
گزارش کامل هزینه کرد بودجه هر سازمان تصریح شده که
بســیار امیدوارکننده اســت.اطالعات راجع به مؤسسات و
شــرکت های زیرمجموعه از جمله دیگر اطالعاتی است که
باید در پایگاه هر سازمان منتشر شود .البته انتشار تمام این
اطالعات مشروط بر آن است که جزو اطالعات طبقه بندی
شده قرار نگیرد .بدیهی است اگر اطالعات زیرمجموعه یک
ســازمان متعلق به نیروهای مسلح منتشر شــود ،بالفاصله
مورد سوء استفاده دشمن از جمله تحریم یا اقدام عملی قرار
می گیرد .در این ماده حتی موضوعات به ظاهر جزئی مانند
اطالعات ارتقا و تشــویق کارکنان و اســتفاده از تسهیالت و
امکانات رفاهی باید منتشر شود.
▪کمک به کاهش بوروکراسی در کشور

در مــاده  6ایــن الیحــه نکتــه مهمی تأکید شــده اســت که
میتواند به کاهش تعداد پرونده های اداری و قضایی کمک
کنــد .در این ماده تصریح شــده کــه کلیه مؤسســاتی که به
طورقانونی صالحیت صدور مجوز [در هر حوزه ای] را دارند
موظف هستند فهرست خدمات و فعالیت های مستلزم اخذ
مجوز از آن مؤسسه را با جزئیات در پایگاه اطالع رسانی خود
منتشــر کنند .اعمال این ماده موجب می شود سردرگمی
شهروندان ،در امور اداری کم شــود و از تعداد پرونده هایی
که دســتگاه های مختلف دولتی یا حاکمیتی علیه یکدیگر
تشکیل می دهند ،کاسته شــود .در ماده  8هم دستگاه ها
ملزم به انتشــار فهرســتی از اطالعات شــده اند که انتشــار
آمار فعالیت های پژوهشی و آموزشی از جمله نکات جالب
این بخش اســت .چرا که بخش زیــادی از بودجه ادارات به
اسم پژوهش یا آموزش جذب می شود اما برآیند آن چندان
مشخص نیست.
▪امکان شفافیت اطالعاتی برای هر فرد ایرانی

در بخش شفافیت اطالعاتی تأکید شده است که درخواست
اطالعات برای هر فرد باید به شــکل درخواســت کتبی و با
رعایت شــرایطی باشد که خوشــبختانه به تفصیل در قانون
آمده است و امکان فرار از آن وجود ندارد .نکته مهم این است
که سازمان ها نمی توانند از متقاضی دسترسی به اطالعات
هیچ گونه دلیــل یا توجیهی بــرای این درخواســت مطالبه
کنند .درخواست اطالعات باید حداکثر ظرف 20روز پاسخ
داده شود .البته اگر دسترسی به اطالعات با توجه به دالیل یا
قرائن معقول برای حمایت از جان یا تأمین امنیت یا آزادی یا
سالمتی متقاضی یا اعضای خانوده او ضروری باشد مهلت
پاسخ گویی حداکثر  48ساعت خواهد بود .اگر درخواست
اطالعات نیازمند هزینه هایی باشد ،متقاضی باید این هزینه
ها را پرداخت کند ،مگر مواردی که شورای عالی شفافیت،
رایگان بودن آن را اعالم می کند.
▪اطالعاتی که ارائه آن ها ممنوع است

در ماده  26قانون تصریح شده اســت که دستگاه ها از ارائه

چنان چه صحت ادعای گزارش کننده
در خصوص وقوع فساد یا جرم یا تخلف
اقتصادی نظیر اختالس یا ارتشا احراز
شود  11درصد از میزان مالی که باید از
سوی مجرم به دولت بازگردانده شود
حداکثر ظرف 2ماه از تاریخ برگرداندن ،به
عنوان پاداش به وی پرداخت خواهد شد

یک ســری اطالعات به طور کلی منع شــده اند کــه از جمله
آن می توان به این موارد اشاره کرد؛ اسرار ،اطالعات حریم
خصوصی افراد ،اطالعاتی که افشای آن ها به پیشگیری از
جرایم یا کشف آن ها یا ممیزی انواع مالیات یا اعمال نظارت
بر مهاجرت به کشور لطمه می زند یا اطالعاتی که مغایر عفت
عمومی یا اشاعه فحشاء محسوب می شود .در عین حال اگر
نهادی اقدام به ارائه اطالعات مجاز نکند و از مفاد این قانون
تخطی کند ،می توان از این نهاد به کمیسیون دسترسی به
اطالعات شــکایت کرد .هزینه تراشــی ،طبقه بندی اسناد
برخالف قوانین یا پاســخگو نبــودن در زمان مقــرر از جمله
مواردی است که می توان شکایت کرد.
▪تحمیل هزینه ای سنگین بر دولت

به نظر می رســد اجرای این قانون بودجه زیادی را بر دولت
تحمیل می کند .جدا از موضوعاتی مانند تشکیل یک سایت
قوی برای هر نهاد ،گزارش دهی دربــاره اجرای این قانون
خود هزینه های هنگفتــی می طلبد .مث ً
ال دســتگاه ها باید
به ریز تعداد درخواست های انجام شده ،علت رد یا پذیرش
درخواست ها ،فهرست کل اطالعات در دسترس قرار داده
شده و  ...اعالم شود .هزینه های تشکیل ساختارهایی مانند
شورای عالی شفافیت و کمیسیون دسترسی به اطالعات را
هم به این موارد بیفزایید.

درباره شفافیت سفرهای خارجی
مسئوالن تأکید شده که اگر هدف این
سفر از هیچ راهی مانند ارتباط گیری
از طریق سفارتخانه ها یا اموری مانند
ویدئوکنفرانس و  ...امکان جایگزینی
ندارد ،اجازه سفر داده می شود
هر چند ممکن است اجرای برخی از
بندهای گفته شده مخاطراتی مانند
تحریم هدفمند نهادهای کشور را در بر
داشته باشد ،اما جرح و تعدیل احتمالی
مجلس در مفاد این الیحه می تواند ما را
به آینده شفافیت در ایران امیدوار کند

باید دالیل ســفر ،ترکیب هیئت همراه و ریاســت آن ،مکان
های بازدید شده ،اشخاص مالقات شده ،مدت سفر ،هزینه
های سفر ،هدایای داده یا گرفته شــده ،صورت مذاکرات و
نتایج سفر قید شود .این گزارش در اختیار نمایندگان قرار
می گیرد و خالصه آن منتشر می شــود و در دسترس عموم
قرار می گیرد.
▪افشاگری در رسانه ها نه؛ در مراجع ذی صالح آری

یکی از اصلی ترین فرازهای این الیحه ،بخشــی است که به
حمایت از افشــاگری یا ســوت زنی می پردازد .برخالف آن
چه در وادی امر به نظر می رسد ،افشاگری در رسانه ها مورد
حمایت الیحه قــرار نگرفته و فرد مدعی فســاد باید گزارش
فساد را با جزئیات مشخص شده در قانون به «مراجع قانونی
ذی ربط اعم از نظارتی ،قضایی و اداری» ارائه دهد .در این
صورت وی از حقــوق و حمایــت هایی برخوردار می شــود.

واکنش حسین انتظامی به انتشار پیش نویس الیحه شفافیت
حســین انتظامی که هم اینک دبیر کمیســیون انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات اســت ،به انتشــار پیشنویس
الیحه شــفافیت واکنش نشــان داد .به گزارش ایلنا ،حســین انتظامی در توئیتر خود نوشــت« :انتشــار پیشنویس
الیحه شفافیت از عزمی جدی حکایت دارد ،شفافیت ،باطلالسحر فساد اســت و شاید بیشترین تأثیر را در سرمایه
اجتماعی داشته باشد».
▪واقـــع بینانه نــبــودن مــفــاد الیــحــه در زمینه ثبت
تماس های مسئوالن

در مــاده  31دربــاب شــفافیت تماس هــا و ســفارش های
خارج از روال اداری ،تکلیف شــده که دایره گسترده ای از
اطالعات باید منتشــر شــود که از جمله آن می توان به این
موارد اشــاره کرد؛ «اطالعــات راجع به تمــاس هایی که به
طور کتبی یا شــفاهی یا تلفنی یا با مجــاری الکترونیک ،به
طور مســتقیم یا با واسطه ،از ســوی مقامات عمومی حاضر
یا گذشته یا مدیران بخش خصوصی به درخواست شخص
دیگر و بــرای تحقق منافع شــخصی یا جمعی ،بــا هر یک از
مراجع یــا مقامــات اداری  -اجرایی یا تقنینی یــا قضایی یا
نظارتی صورت می گیرد خواه در قبال دریافت عوض مالی
یا غیرمالی باشــد خواه بــدون عوض ،باید طبــق این قانون
ثبت و برای مراجع نظارتی قابل دســترس باشد ».پرواضح
است که ثبت همه این اطالعات اگرچه بسیار مطلوب ولی
ناممکن است .از ثبت آن که بگذریم ضمانت اجرای این بند
و نظارت بر حسن اجرای آن مشخص نیست .در مواد بعدی
تنها به تشــکیل دفتر ثبت تماس ها اشــاره شــده و تکالیف
زیادی را بر مدیران بار کرده است.
▪شــرط هــای سخت گیرانه بــرای سفرهای خارجی
مسئوالن و شفافیت این سفرها

درباره شــفافیت ســفرهای خارجی مســئوالن تأکید شده
که اگر هدف این ســفر از هیچ راهی ماننــد ارتباط گیری از
طریق ســفارتخانه ها یا امــوری ماننــد ویدئوکنفرانس و ...
امکان جایگزینی ندارد ،اجازه ســفر داده می شود .یکی از
معضالت سفرهای خارجی مسئوالن ،حضور خانواده های
آن ها بوده که در مــاده  39به صراحت دربــاره این موضوع
چاره اندیشی شده است .در این ماده قید شده «همسران،
فرزندان و ســایر اعضای خانواده مســئوالن نمی توانند در
ســفرهای خارجی ،آن ها را همراهی کنند مگر در شــرایط
خاص و با اجــازه مکتوب رئیس جمهــور .هزینه های رفت و
آمد ،اقامت و غذای همراهان در طول سفرهای دارای مجوز
خاص از سوی شــخص پرداخت خواهد شــد ».عالوه بر این
قیود ،گزارش سفرهای خارجی وزیران ،دیگر اعضای هیئت
دولــت و اســتانداران ،بالفاصله پس از ســفر بایــد به رئیس
جمهور و گزارش سفر نمایندگان مجلس شورای اسالمی به
رئیس مجلس شورای اســامی تقدیم شود .در این گزارش

پرداخت بخشــی از اموال موضوع فســاد به گــزارش کننده
یکی از عوامل انگیزه بخش برای افراد است که در ماده 49
به طرز جالبی مورد شناســایی قرار گرفته اســت .بنابراین
بند «چنان چــه صحت ادعــای گزارش کننــده در خصوص
وقوع فساد یا جرم یا تخلف اقتصادی نظیر اختالس یا ارتشا
احراز شــود  11درصد از میزان مالی که باید از سوی مجرم
یا متخلف به دولت بازگردانده شــود حداکثر ظرف  2ماه از
تاریخ برگرداندن ،به عنوان پاداش بــه وی پرداخت خواهد
شد ».این پاداش به حدی است که حتی اگر گزارش دهنده،
در مراحلی از ارتکاب فســاد ،جرم یا تخلف مشارکت داشته
باشــد عالوه بر برخورداری از تخفیف در مجــازات ،پاداش
متعلقه را نیز دریافت خواهد کرد .به نظر می رسد این حجم
از حمایت وسوســه کننده باشــد؛ چرا که افراد ممکن است
در ابتدای وقوع یک تخلف به انگیزه این که بعد ًا آن را افشــا
میکنند ،وارد موضوع شــوند اما بعد ًا کــه ابعاد قضیه دامن
گیر آن ها شد ،موضوع را گزارش نکنند.
▪شفافیت در ایستگاه بهارستان

در بخش ســوم این الیحه به موضــوع شــفافیت در عملکرد
نهادهای حاکمیتی پرداخته شــده و ابتدا از مجلس شروع
شده است .دســتورالعمل مجلس ،تقویم جلسات مجلس و
مواردی از این دست و حتی موضوعاتی چون حضور و غیاب
نمایندگان و شــرح مذاکرات کمیســیون ها بایــد به صورت
عمومی منتشر شود .در ماده  55تصریح شــده که آرای هر
یک از نمایندگان به هر یک از مصوبات و تصمیمات مجلس
یا کمیســیون های تخصصی باید به صورت عمومی منتشر
شــود که این موضوع می تواند نقطه پایانــی بر مخفی بودن
رأی نماینــدگان باشــد .در ماده بعــدی به ضرورت انتشــار
اطالعاتی خاص دربــاره هر نماینده اشــاره و از جمله تأکید
شده که صورت یا برآورد دارایی و درآمد نمایندگان ،همسر
و فرزندان آن ها به شرح مقرر در قانون« رسیدگی به دارایی
مقامــات و مســئوالن» باید به همــراه صورت حقــوق و مزایا
و امکانــات اختصــاص یافته به هر کــدام از آن هــا به صورت
عمومی منتشر شود.
▪ممنوعیت کمک مالی منابع ناشناس به احزاب

الیحه شفافیت درباره احزاب سیاسی هم تکالیفی را متوجه
احزاب و وزارت کشور کرده است که شاید ماده  62از جمله

مهم ترین آن ها باشــد؛ در ایــن ماده مقرر شــده دریافت هر
گونه کمک از منابع ناشناس از سوی احزاب ،ممنوع است.
مشخصات اشــخاص حقیقی و حقوقی که از حزب حمایت
مالی می کنند از جمله حامیان مالی پویش های انتخاباتی
باید از سوی احزاب و نامزدهای آن ها اعالم شود.
فرار از شرکت های کاغذی و مفاسد بعدی که بر این شرکت
ها مترتب اســت ،به عنوان یــک دغدغه دیگــر در این الیحه
مدنظر قرار داده شده اســت .به شکلی که هر شرکتی که بر
حسب گزارش پایگاه اطالعات مشتریان نزد بانک مرکزی
برای مــدت حداقل یک ســال فاقــد مبادالت مالــی و پولی
متناســب بــرای انجام فعالیــت تجاری باشــد یا بــه گزارش
ســازمان امــور مالیاتی کشــور ،ظــرف دو ســال اظهارنامه
مالیاتی نداده باشد از سوی مرجع ثبت شرکت ها به عنوان
شرکت غیرفعال اعالم شود .با این حربه می توان تاحدودی
شر تعدد شــرکت های کاغذی که موضوع وام های کالن
از ّ

اقتصادی اســت .به این شــکل که وزارت اقتصاد فهرســت
بنگاه های اقتصادی خصوصی را به لحاظ شــفافیت در سه
سطح ســفید ،خاکســتری و قرمز در پایگاه اطالعات بنگاه
های اقتصــادی منتشــر می کنــد؛ بر اســاس ایــن بخش از
الیحه ،هرگونه همکاری و انعقاد قرارداد از طرف مؤسسات
عمومی با بنگاه های مذکور در فهرست قرمز ممنوع است.
بنگاه هایی در فهرست خاکستری مشروط به رعایت ضوابط
شــفافیت نهادی و مالی که از سوی شــورای عالی شفافیت
تدوین خواهد شــد ،می تواننــد حداکثر تا یک ســال طرف
قرارداد با مؤسسات عمومی شوند .چنان چه ظرف یک سال
وضعیت خود را با ضوابط شفافیت مقرر در این قانون تطبیق
ندهند به فهرست قرمز منتقل خواهند شد.
▪شفافیت این بار برای رسانه ها

این شــفافیت در حوزه رســانه ها هم باید لحاظ شود .چرا

یک حقوقدان :نویسندگان این الیحه ،هیچ شناختی
از موانع گردش اطالعات در ایران ندارند

کامبیز نوروزی حقوقدان در گفت و گو با جماران از این الیحه انتقاد کرد .وی معتقد اســت :نویســندگان پیش نویس
الیحه شفافیت ،هیچ شــناختی از مســئله اطالعات و موقعیت آن در ســاخت قدرت و موانع گردش اطالعات در ایران
نداشته است و متن نگاشته شده اشــکاالت بنیادینی دارد که به فرض این که تصویب هم شود ،هیچ اثری در شفافیت
ندارد و هیچ کمکی به شکستن انحصار اطالعات در ساختار بوروکراتیک کشور نمی کند .وی با بیان این که این متن
می خواهد با سوزن ته گرد ،دیوارهای سنگی دژ رانت اطالعاتی را بشکافد ،افزود :دستگاه ها به شدت در برابر انتشار
اطالعات ،مقاومت می کنند .زیرا این اطالعات ،منشأ و منبع بزرگ قدرت است و تمامی رانت هایی که تولید می شود،
مبتنی بر همین اطالعات است .اما این پیش نویس ،اساس ًا دستگاه های عمومی را ملزم به انتشار قراردادهایش نکرده
است که آن ها را منتشر کنند.
برخی سودجویان هســتند ،فرار کرد .شفافیت قوانینی که
برای هر شرکت مورد استناد اســت و همچنین شفافیت در
اطالعات عمومــی و موضوعاتی ماننــد قراردادهــا از دیگر
مسائلی است که در بخش شرکت ها مورد توجه قرار گرفته
است .همچنین کلیه مؤسسات عمومی که کمک هایی را از
محل بودجه عمومی در اختیار اشــخاص حقیقی و حقوقی
از جمله تشــکل های مردم نهاد (ســمن ها) قرار می دهند،
باید جزئیاتی چون مستند قانونی کمک ،مشخصات کمک
گیرنده ،جهت کمــک ،میــزان و کیفیت کمــک پرداختی،
تاریخ کمک و گــزارش مصرف کمک در محل مــد نظر را در
پایگاه اطالع رسانی مؤسسه منتشــر کنند .همین جا برای
مســائل امنیتی تدبیــری لحاظ و مقرر شــده کــه وزارتخانه
های اطالعات ،دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح و امور
خارجه ،گــزارش کمک های خــود را به کمیســیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اســامی ،شورای
عالی امنیت ملی و شورای عالی شفافیت تقدیم خواهد کرد.
▪حقوق های نجومی شفاف می شود؟

شــفافیت در نحوه هزینــه کرد بودجــه عمومی و شــفافیت
در امــور مالیاتــی از جمله دیگر مفــاد این الیحه اســت .اما
مســئله مهم تر موضوع دریافتی مدیران اســت که در سال
های گذشــته تحت عنوان حقوق های نجومی مطرح شد.
در ماده  76این الیحه اشــاره شــده که کلیه دریافتی های
نقدی و غیرنقــدی مدیــران از بنگاه های اقتصــادی اعم از
دولتی ،تعاونی ،عمومی غیردولتــی و خصوصی عهده دار
خدمات عمومی باید به صورت دقیق ،مشــخص و مســتند
در حســاب های ســالیانه بنگاه که به مجمــع عمومی ارائه
میشود درج شود.
▪شفافیت در وزارت اقتصاد

یکی دیگر از اتفاقــات قابل تامل در این الیحــه تعبیه کردن
ســازوکاری بــرای شــفاف شــدن قراردادهــا و بنــگاه های

که وزارت فرهنگ باید مواردی مانند مشــخصات مالکان
و ســهامداران مؤسســات رســانه ای اعــم از مطبوعــات و
خبرگزاری ها و حتی وابستگی آن ها به نهادهای عمومی
را منتشــر کند .تعداد روزنامه نگاران شــاغل ،شــمارگان
و درآمد رســانه ها مانند آگهی هــا از موارد دیگری اســت
که رســانه ها باید در اختیار وزارت ارشــاد و این وزارتخانه
نیز باید آن هــا را در اختیار عموم قرار دهــد .در این بخش
تکالیف زیادی بر عهده وزارت ارشاد قرار داده شده است؛
تا حدی کــه حتی باید رســانه های وابســته به هــر عضو از
دولت را اعــام عمومی کنــد.در حوزه وزارت بهداشــت،
تقویت یک سامانه اطالعات دارویی ،شفاف کردن هزینه
کرد بودجه ای و تشــریح هر گونه تعــارض منافع در حوزه
سالمت پیش بینی شده است .به عنوان نمونه افرادی که از
تولید ،توزیع یا تجویز دارو منع شده اند ،به صراحت اعالم
می شود .این الیحه در حوزه آموزش و پرورش و همچنین
آموزش عالی تکالیف زیادی را به این دو وزارتخانه بار کرده
است .در زمینه کنکورها یا آزمون های ورودی دانشگاه ها
نیز اقدامات خوبی ترتیب داده شــده اســت که در صورت
اجرایی شــدن مــی توان بــه برگــزاری آزمون هــای بدون
حاشیه دانشگاهی امیدوار بود.
▪تکالیفی که برای دستگاه قضا در نظر گرفته شده است

در بخــش انتهایی این قانــون نیز مقرراتی درباره شــفافیت
فرایندهای اداری در نهادهای دولتی یا عمومی قید شــده
است .در این بین شفافیتی که در زمینه قوه قضاییه تشریح
شده جالب توجه است؛ به عنوان نمونه نام قضات هر پرونده
از یک ماه قبل باید به همــراه زمان جلســه دادگاه در پایگاه
اطــاع رســانی مجتمــع قضایــی منتشــر شــود .همچنین
آرا و تصمیمــات قضایی با رعایــت مالحظاتــی مانند حریم
خصوصی افــراد یا مســائل محرمانــه یا موضوعــات خالف
عفت ،به صورت عمومی منتشر می شود .بر اساس این بند
قوه قضاییه مکلف اســت آمار مجازات ها و در کل اجرای هر

یک وکیل :الیحه شفافیت رانت خواری اطالعاتی را تقلیل می دهد

تابناک :آقای روحانی! الیحه را از طنزپردازان استراتژیک پس بگیرید!

علیرضا آذربایجانی وکیل دادگســتری با تأیید مفاد الیحه شــفافیت گفــت :این الیحه در مبنا وقتی تصویب شــود هم
رانتخواری اطالعاتی را بسیار تقلیل میدهد و هم این که اگر بعدها کسانی تخلف و جرمی را مرتکب شوند این الیحه
منجر به علنی شدن رفتارشان میشود .به گزارش ایسنا ،وی در خصوص آزادی رسانهها و تأثیر آن بر شفافسازی در
جامعه اظهار کرد :آزادی رسانهها یک عامل مقدماتی و یک عامل تبعی برای این موضوع است .به این صورت که وقتی
الیحه شفافیت به تصویب برسد ،اگر در ارتباط با اجرای بندهای آن مطبوعات و رسانهها بخواهند گام بردارند در نتیجه
در معرض بازخواست و اتهام قرار نمیگیرند.

پایگاه تابناک در نقد این الیحه گزارش مبسوطی منتشر کرده که در بخشــی از آن آمده است :در قانون دسترسی آزاد
اطالعات برای مدیرانی که حاضر به ارائه اطالعات نشــوند ،در حد شکایت و جریمه ،مجازاتی در نظر گرفته شده بود،
ولی در این قانون ،همین مجازات را نیز در نظر نگرفته است .مدیری که بیم پیگرد توسط نهاد ناظر به دلیل منتشر نکردن
اطالعات را ندارد و اگر اطالعات را منتشر نکند ،هیچ جرمی مرتکب نشده و قانون هیچ تعقیب حقوقی و قضایی برای او
متصور نیست ،چرا باید اطالعات حسابهای مالی خود یا همکارانش را منتشر کند؟! این گزارش همچنین خطاب به
روحانی نوشته است :آقای رئیس جمهور! الیحه شفافیت را از طنزپردازان استراتژیک پس بگیرید!

حکمی را به صورت دسته بندی شده ،ارائه کند.
▪نهادهای امنیتی هم مکلف به شفافیت شدند

یکی دیگر از بخش های جالب توجه این قانون که احتما ً
ال
در مراحل بعــدی مورد جرح و تعدیل قــرار خواهد گرفت؛
شــفافیت در نظارت هــا و نهادهــای امنیتــی و اطالعاتی
اســت .بر اســاس ماده  172این الیحــه موضوعاتی چون
بودجــه بخــش اطالعاتــی کشــور ،مؤسســات امنیتــی و
قوانین حاکم بر آن و شــیوه نظارت بر نهادهــای همکار با
مجموعه های امنیتی باید به صورت عمومی منتشر شود.
همچنین وزارت اطالعات و دیگر نهادهای امنیتی مکلف
است گزارش آماری شــنودها و رهگیری ها و نظارت های
امنیتی اطالعاتــی و دالیل و نتایج آن ها را به طور ســاالنه
بــه دبیرخانه شــورای عالــی امنیــت ملی گــزارش کنند.
وزارت اطالعات مکلف اســت فهرست کامل و به روز گروه
های تروریســتی ،احزاب منحله ،تشــکل ها و گــروه های
غیرقانونــی را در دســترس عموم قرار دهد .این فهرســت
مبنــای تصمیمــات و اقدامــات کلیــه مؤسســات عمومی
در اجرای وظایف و اختیــارات قانونی آن هــا خواهد بود.
همچنین وزارت اطالعات مکلف است همه ساله گزارش
تهدیدهای امنیتی کشور و تدابیر اتخاذ شده در برابر آن ها
را به همراه پیش بینی تهدیدهای امنیتی پیش روی کشور
و سیاســت های مرتبط را بــه رئیس جمهور و کمیســیون
سیاســی دفاعی مجلس شــورای اســامی تقدیم کند که
خالصه این گزارش باید منتشر شــود و در دسترس عموم
قرار گیرد.در بین نهادهای نظامی کشور هم وزارت دفاع
مکلف شده است اطالعاتی از قبیل بودجه دفاعی ساالنه
کشــور و نحوه توزیع آن در بین بخش های مختلف دفاعی
کشــور و مــواردی از قبیل اطالعــات راجع بــه خریدهای
نظامی کشــور ،اطالعــات راجع بــه صادرات تســلیحات
از کشــور ،اطالعــات راجع بــه کلیــه مانورهــای نظامی،
اطالعــات راجع به فعالیــت های غیرنظامــی نظامیان در
زمان صلح و اطالعات راجع به هزینه هــای آزمایش های
نظامــی را در اختیــار مجموعــه ای به نام کمیســیون امور
دفاعی شورای عالی شفافیت قرار دهد .این کمیسیون با
حضور عالی ترین مقامات امنیتی و انتظامی کشور تشکیل
می شود که اسامی آن ها در الیحه آمده است.
▪تشکیل نهادی به نام شورای عالی شفافیت

برای اجرای مفادی که در بندهای باال گفته شد باید نهادی
عالی رتبه تشکیل شــود تا موضوعات را رســیدگی و احیان ًا
اختالفات را حل و فصل کند .به همین دلیل در ماده 180
از شــورایی به نام شــورای عالی شــفافیت نام برده شده که
ریاســت آن با رئیس جمهور اســت .رؤســای قــوای مقننه و
قضاییه ،هشــت وزیر ،ســه رئیس ســازمان و معاون حقوقی
رئیس جمهور دیگر اعضای این شورا هستند .برای این شورا
سه کمیسیون دفاعی ،اسرار دولتی و تنقیح قوانین در نظر
گرفته شده است .دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری
تشــکیل می شــود و انجام کلیــه امــور دبیرخانه ای شــورا و
کمیســیون های آن را بر عهده خواهد داشت .دبیر به حکم
رئیس جمهور منصوب خواهد شــد .خود این شورا نیز باید
گزارش ساالنه خود را به رهبری ،مجلس و مردم ارائه کند.
▪امیدواری به آینده

هر چند به نظر می رســد برخــی مفاد الیحه بــه دلیل تفصیل
بیش از حد یا ورود به عرصه های حریم خصوصی قابلیت اجرا
را نداشته باشد و هر چند ممکن است اجرای برخی از بندهای
گفته شده مخاطراتی مانند تحریم هدفمند نهادهای کشور را
در بر داشته باشد ،اما جرح و تعدیل احتمالی مجلس در مفاد
اینالیحهمیتواندمارابهآیندهشفافیتدرایرانامیدوارکند؛
تجربهشفافیتدربارهاختصاصارزدولتیبهبرخیشرکتها
نشان می دهد که در حوزه اقتصادی هنوز جای کار بیشتری
است و الیحه شفافیت باید عالوه بر ابعاد اجتماعی یا سیاسی،
در زمینه اقتصادی ،وســواس بیشــتری به خرج دهد .بدیهی
است برخی بخش ها ممکن است مورد حذف شورای نگهبان
یا حتی هیئت وزیران قرار گیرد ،اما محتوای الیحه خبر از عزم
راسخی می دهد که این بار در عرصه شفافیت نمود پیدا کرده
استچهاینکهالیحهشفافیتهممطالعهتطبیقیرابراساس
تجربههایدیگرکشورهاچراغراهخودقراردادهوهمبهتجربه
گاهی شکست خورده دیگر قوانین مشابه در کشورمان توجه
داشته اســت .اکنون باید دید با توجه به دستور  10روز پیش
رئیس جمهور به معــاون اول خود بــرای در اولویت قرار دادن
این الیحه و ارســال ســریع آن به مجلس شــورای اسالمی آیا
دولت روند نهایی کردن این الیحه و سپردن آن به بهارستان را
سرعت خواهد داد و آیا بهارستان با عزم جدی به سراغ بررسی
دقیق و تصویب سریع آن خواهد رفت؟
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