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 مقدمه:

شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم به مردم است، به شرطی که اطلاعات داده شده ویژگی های ذیل 

 را داشته باشند:

 ،در زمان مناسب 

 ،در قالب مناسب 

 ،با کیفیت مناسب 

 ،در محل مناسب 

  مخاطب مورد نظر، ارائه شوند.و به 

شفافیت حاصل شده است و در صورت نبود هر یک  زمانی که تمامی این شروط بطور همزمان بوقوع بپیوندد،

شفافیت الزاما به معنای ارائه همه  شفافیت مد نظر حاصل نشده است. با توجه به این تعریف، از این شروط،

شفافیت  اعات بصورت یکجا و بی نظم و بدون برنامه زمانی مناسب،اطلاعات به همه افراد نیست. افشای اطل

 به حساب نمی آید.

ولی توضیح این پدیده با  با وجود اینکه به ظاهر مسئله ای ساده و بدیهی به نظر میرسد،"شفافیت"پدیده 

شفافیت در در وجود و لزوم  پیچیدگی های خاص خود روبروست و با وجود اینکه همه افراد در همه سطوح،

 تمامی عرصه ها اتفاق نظر دارند، ولی هنگامی که قرار است در عرصه های مختلف شفافیت ایجاد شود،

اختلاف نظرها و ممانعتهای مختلفی در این زمنیه ایجاد میشود و این نشان از پیچیده بودن و دشوار بودن 

های حقوقی، ادگی ظاهر، اما دقتپیاده سازی این مفهوم در عرصه اجتماعی میدهد. شفافیت علیرغم س

ای نیاز دارد، لذا تعریف این مفهوم در مصادیق مختلف بهتر و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی گسترده

واضح تر میتواند معنای این پدیده را مشخص کند. هر موضوعی دارای ابعاد شفافیتی خاص خود است و به 

ای تمامی زمانها و مکانها و همه ی موضوعات تجویز کرد. هیچ عنوان نمیتوان نسخه ی واحد شفافیتی بر

ویژه در دهه گذشته( تغییرات جدی یافته است. این تغییرات عمدتًا  بهها )معنای شفافیت در طول سال

های فناوری و اجتماعی بوده است. ناگفته پیداست که با استمرار این تحولات، ناشی از تحولات مهم در عرصه

مترادف شفافیت بود، اما « دسترسی به اطلاعات»یابد. برای نمونه در گذشته یز تکامل میمعنای شفافیت ن

 های حقوقی و فنی زیادی( مصداق آن است.)با تعریف و دقت« پذیری اطلاعاتاستفاده»امروزه تنها 

شوند. برای تر میشود که در طول زمان این ابزارها کاملتحقق شفافیت از طریق ابزارهای مختلفی حاصل می

مصداق شفافیت بود، « ارائه مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو»نمونه اگر یکصد سال پیش 
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ی آرشیو صوتی و تصویری، و نیز ارائه برخط خلاصه و مشروح مذاکرات از پخش زنده و ارائه»امروزه تنها 

 اق شفافیت نام برد.را میتوان بعنوان مصد« طریق وب، با قابلیت جستجوی موضوعی و فردی

 شفافیتِ صِرف به تنهایی موجب حل مسائل و مشکلات جامعه نظیر فسادها و عدم کارآمدی ها نخواهد شد،

 اما شفافیت با ایجاد زیرساخت و بستری مناسب برای رسیدن اطلاعات درست و به موقع به مخاطبین آن،

هزینه  حل شوند. در واقع با ایجاد شفافیت، موجب خواهد شد تا مسائل با کیفیت بالا و کم ترین هزینه

ارتکاب جرم بالا خواهد رفت و ارتکاب جرم به اصطلاح به صرفه نخواهد بود، چرا که هزینه زیادی را برای فرد 

 مجرم خلق خواهد کرد که از جمله آنها آبروریزی در ملا عام و قرار گرفتن در منظر عموم خواهد بود.

بدان معنا که رویکرد جدید و کلانی نسبت به حل مسائل به ما ارائه  است،« یمکلان پارادا»شفافیت یک 

شفافیت به جای رویکرد مچ گیری و مجازات . میکند و عینک جدیدی در حل مسائل به ما ارائه میدهد

رویکرد پیشگری از ایجاد فساد و ناکارآمدی را بعنوان رویکرد اصلی  مجرمین بعد از وقوع جرم،

 .ر میگیرد و تلاش دارد از ایجاد بسترهای شکل گیری فساد جلوگیری کندخود در نظ

افزایش مشارکت و نظارت مردمی، تسهیل همکاری های بین سازمانی در دستگاههای اجرایی، افزایش 

پیشگری و مبارزه با ایجاد فساد و همچنین ارتقاء اعتماد و  مسئولیت پذیری و الزام پاسخگویی مسئولین،

 اجتماعی حاکمیت را میتوان از نتایج ایجاد شفافیت بشمار آورد.سرمایه 
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 اسناد بالا دستی حوزه شفافیت:

 

 :های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبریمبارزه با فساد در سیاستبندهای مرتبط با شفافیت و 

عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و  :های کلی نظام اداریسیاست 11بند -1

 .مقررات اداری

سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل شفاف :های کلی نظام اداریسیاست 18بند  -2

 مند مردم به اطلاعات صحیح.مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه

های مردمی در سازی برای جذب و استفاده از ظرفیتزمینه :های کلی نظام اداریسیاست 19بند  -3

 نظام اداری

های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و قوانین و سیاست سیاست امنیت اقتصادی:-4

 .شفافیت و هماهنگی باشند

شرایط فعالیت اقتصادی )دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانة اشخاص در  :سیاست امنیت اقتصادی-5

صوصی، در شرایط های دولتی، تعاونی و خهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی( برای بخشفعالیت

 .عادی باید یکسان و عادلانه باشد

ها و فضایل سازى فضاى فرهنگى، رشد آگاهیسالم :های کلی برنامه چهارم توسعهسیاست7بند  -6

هاى مورد نظر درافق رسانى مناسب براى تحقق ویژگیاطلاع اخلاقى و اهتمام به امر به معروف و نهى از منکر

 چشم انداز

گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت  :های کلی برنامه چهارم توسعهسیاست18بند  -7

 هاى عظیم مردممند ساختن دولت از همدلى و تواناییعمومى و بهره

وجه و عنایت جدى بر مشارکت عامه مردم در  :های کلی برنامه چهارم توسعهسیاست19بند  -8

 هاى اقتصادى کشورفعالیت

 تأمین برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى :سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه1بند  -9

تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمى در پیشگیرى از  :سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه11بند -01

 تحرکات ضد امنیتى

آوردن الزامات آن به توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم  :سیاست های کلی نظام اداری15بند  -00

 منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی

 

https://docs.google.com/document/d/1jLHIExxTNVDDuja95QYbqjNc29CDP8IEAAKe-gW44T0/edit?usp=sharing
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شفاف سازی و به هنگام سازی  :سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی11بند -02

های سرمایه گذاران و  آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت

 .ی مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژهها سرمایه گذاری در رشته

سازی آن و جلوگیری از سازی اقتصاد و سالمشفاف :های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست19بند  -03

 ... های پولی، تجاری، ارزی وهای فسادزا در حوزهها و زمینهاقدامات، فعالیت

 هاها و فعالیتشفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه :های کلی سلامتسیاست 11بند  -04

 

 :یتفافقوانین موجود در ش
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 شفافیت از دیدگاه مقام معظم رهبری:

 :معنای شفافیت 

طور واضح در اختیار مردم مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به»معنای شفافیت این است که 

ی شفافیت، طوری که به بهانهشود بهغلطی هم از آن برداشت می البته این شفافیت یک معنای «قرار بدهد.

اینکه ما بیاییم این و آن را بدون اینکه اثبات »مسائلی را به اشخاص نسبت دهند که هنوز ثابت نشده است، 

ها نسبت بدهیم که ممکن است در واقع راست شده باشد، بگیریم زیر بار فشار تهمت و چیزهایی را به آن

های ها و نسبتی این تهمتعمده «اما تا مادامی که ثابت نشده است، ما حق نداریم آن را بیان کنیم.باشد، 

گاه در پی بازگو کردن حقایق نبوده و اساساً این دشمن است های دشمن است، دشمن هیچناروا، کار رسانه

تابند؛ فضاى فضاى شفاف را برنمیسازی مشکل دارد. دشمنان ملت از شفاف بودن فضا ناراحتند؛ که با شفاف

توانند به مقاصد خودشان نزدیک شوند و به حرکت خواهند. در فضاى غبارآلود است که میغبارآلود را می

 (19/60/1188)خطبه های نماز عید سعید فطر  .ملت ایران ضربه بزنند

 :شفافیت در سیاست

اسلامی بدان عامل است و مسئولان باید  ترین رویکردی است که انقلاببیان شفاف مواضع سیاسی مهم

کس رودربایستی نداشت و در حرکت خود با هیچ(اللهرحمه) مواضع انقلاب را شفاف بگویند. امام خمینی

کرد. امام گفت سلطنت موروثی باید برود؛ حرف خود را صریح صریح و شفاف موضع خود را اعلام می

شکل صریح و شفّاف مورد تکیه باید قرار بگیرد. های انقلاب، بهاصول انقلاب، مبانی انقلاب، ارزش»گفت. می

ی حرف خود را صریح، بدون ابهام بیان جور بود؛ امام از اوّلِ شروع نهضت، همهکه امام بزرگوار اینهمچنان

 در مقابل مخالفان، در مقابل دوستان، در مقابل دشمنان، مواضع جمهوری اسلامی باید مواضع شفّافی» «کرد.

 (19/11/1191)دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش  «باشد.

شود باید در تنها در بیان مواضع باید شفاف بود بلکه در مواردی که باعث پدیداری شک و شبهه مینه

گوید با دشمنانِ متعرض بایستى با قدرت اسلام مى»مرزبندی با دشمنان دین و انقلاب نیز شفاف بود. 

 (65/61/1189)دیدار مردم بوشهر  «ها به وجود آورد.و شفاف با آن کرد؛ باید مرزبندى روشنبرخورد 

کند، از دائره خارج دهد؛ اگر گرایش پیدا مىکند، قدِر خودش را کاهش مىاگر کسى مرزبندى شفاف نمى»

 (61/61/1189)دیدار اعضای بسیج اساتید  «شود.مى

 :شفافیت در ارتباط با مردم 
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شود شفافیت از سوی دولتمردان صورت پذیرد، جلوی بسیاری از در اموری که به زندگی مردم مربوط میاگر 

دهد. در این رویکرد ها را خواهد گرفت. شفافیت، اعتماد مردم به حکومت را افزایش میها و اختلافبدگمانی

رسانى هم به مردم اطّلاع»؛ ها در میان گذاشته خواهد شدچیز با آنمردم جدای از حکومت نیستند؛ همه

ها را هم شفّاف با مردم در میان ها را بگویید؛ هم اگر واقعاً موانعى وجود دارد، آنکنید، خبر دهید و پیشرفت

مردم باید بدانند مشکلات کشور چیست که در این صورت بتوانند در حل مشکلات به دولت کمک  «بگذارید.

ی اقتصادی خواهد از رخنها به مردم بگویید، بگویید که دشمن میبا مردم حرف بزنید، مسائل ر»کنند؛ 

خواهد از این استفاده کند، ما نخواهیم ای داریم، دشمن میاستفاده کند، بگویید البته ما مشکلات اقتصادی

  (11/61/1197)دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت  .گذاشت و به کمک شما احتیاج داریم

 :دشفافیت در اقتصا

ی اقتصاد، با توجه به اینکه در مسائل اقتصادی، کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است و بدین ترتیب مسئله

کند. یکی از مراحل این است بدیلی ایفا مینقش بی« شفافیت»شود، ی یک کشور محسوب میاولویت درجه

کشور اگر بخواهد متکی به که فضای اقتصاد کشور برای حضور مردم شفاف باشد. در واقع مسیر اقتصادی 

برای استفاده از همین کمک  44های اصل بر خواهد بود. سیاستدولت باشد، رسیدن به نتایج بسیار زمان

ر و فکر و نیروی ی سازوکار مشخص و شفاف برای استفاده از ابتکای آن، تهیهمردمی تدوین شد که لازمه

  مانشاه()بیانات در اجتماع بزرگ مردم کر.مردم خواهد بود

و  های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی امنیت اقتصادیدر سیاست ی شفافیت اقتصاد کشورمسئله

گذار یکی از ی حمایت از تولید و سرمایهنیز آمده است. مسئله ی ششم توسعههای کلی برنامهیاستس

ثبات و شفافیت و انسجام »حل مشکلات اقتصادی کشور است. در همین راستا هایی است که راهمؤلفه

)بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری  باید رعایت شود «ها و مقررات اقتصادیسیاست

  (19/61/1185اسلامی ایران 

هاى تقلب بسته بشود، مقررات را بایستى شفاف کرد که جاى توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد. راه»

)دیدار مسئولان اقتصادی و « ءاستفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود.جلوى کسانى که اهل سو

 (16/11/1185قانون اساسی  11دست اندرکاران اجرای اصل 

روی دیگر فعالیت اقتصادی، جلوگیری از مفاسد اقتصادی است. اگر اطلاعات اقتصادی کشور شفاف باشد، 

ى بى وضع اجتماع، وضع اقتصادى کشور مثل یک خانه اگر چنانچه»ها بسته خواهد شد. فرصت سوءاستفاده

اى بود که هر که خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم درودروازه
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سازى، آید. شفافخواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعاً جلو نمىى متینى که مىاست، انسانِ نجیبِ شایسته

)بیانات در جلسه تبیین سیلست های  «سازى بشود.ى است؛ باید شفافتیزشرط اصلى این فسادس

  (16/11/1191اقتصاد مقاومتی 

هاست؛ همه مطلع باشند، گذاری کجاهاست، کدامهای سرمایهبایستی فعالان بخش خصوصی بدانند فرصت»

از افراد، دون بعضی،  خوارانه نشود. محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضیهای ویژهاستفاده

شبه را برای افرادی که ی یکهای بادآوردهشود که گاهی ثروتهای عجیبی میخواریموجب ویژه

خاطر اینکه اطلاع دارند که بناست فلان کالا بیاید، فلان کالا تولید کند؛ بهچی هستند، فراهم میسوءاستفاده

لا بالا برود یا پایین بیاید، یا فلان قانون تصویب بشود. بشود، فلان کالا جلویش گرفته بشود، قیمت فلان کا

سازی اطلاعات صورت کنند. اطلاعات باید عمومی بشود. باید شفافهایی که مطلعند، سوءاستفاده میاین

 (10/65/1196)بیانات در دیدار فعالان بخش های اقتصادی کشور « بگیرد.

واقعاً با فساد مبارزه بشود... ما باید »ا مفسدان است. ی بعدیِ فسادستیزی، شفافیت در برخورد بمرحله

برخورد کنیم بعد برخورد را به مردم بگوییم، یک نفر فاسد را پیدا کنیم یا یک گروه فاسد را پیدا کنیم، 

بخش بکنیم، بعد همین را به اطلاع مردم برسانیم، بگوییم این کار اتفاق افتاد؛ این برخورد قانونی قوی رضایت

 (11/61/1197)بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت  .استخوب 

 

 اهمیت موضوع شفافیت:

 :چیستی شفافیت )تعریف و نکات کلی(

اطلاعاتی که باید، در زمانی که باید، در قالبی که باید، با کیفیتی که باید،  ،شفافیت یعنی ارائه حق اطلاعاتی

در محلی که باید، و به مخاطبی که باید ارائه شوند. لذا وقتی همه این شروط باشند، شفافیت حاصل شده 

ت به همه افراد شود عدم شفافیت. لذا شفافیت الزاماً به معنای ارائه همه اطلاعااست. کمتر یا بیشتر از آن می

 نیست.

ای دارد. های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی گستردهشفافیت علیرغم سادگی ظاهر، اما دقت

هرگونه باز بودن ، هایی کلی بسنده کنیمها سال از آن غفلت و به گزارههمین مسئله سبب شده در طول ده

حق اطلاعاتی( است. چنین تعریفی معنایی بسیار حکومت در ارائه یا کسب اطلاعات، مصداقی از شفافیت )

 سازد.مبدل می« کلان پارادایم»گسترده را ایجاد و شفافیت را به یک 
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شوند. برای نمونه اگر تر میشود که در طول زمان کاملتحقق شفافیت از طریق ابزارهای مختلفی حاصل می

مصداق شفافیت بود، امروزه تنها « رادیوارائه مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق »یکصد سال پیش 

ی آرشیو صوتی و تصویری، و نیز ارائه برخط خلاصه و مشروح مذاکرات از طریق وب، با پخش زنده و ارائه»

 شفافیت است« قابلیت جستجوی موضوعی و فردی

کت )مردمی( و اند از: مشارترین آنها عبارتانبوهی از مفاهیم وابسته به شفافیت هستند؛ که برخی از مهم

پذیری و پاسخگویی، مبارزه با فساد، افزایش بهینگی و کارآمدی، ارتقاء دستگاهی(، مسئولیتهمکاری )بین

 ی اجتماعیاعتماد و سرمایه

 شفافیت: دو نوع کلی

 :شفافیت حکومتی )سیاسی(الف( 

 می شود.، شغافیت حکومتی گفته گیردوقتی اطلاعات از سمت حکومت در اختیار مردم قرار می

کردن حکومت )توسط مردم( و پذیر کردن، پاسخگو کردن، و بهینهمسئولیتهدف اصلی شفافیت حکومتی 

 می باشد. سازی، نظارت(یابی، تصمیمافزایش مشارکت مردم و نخبگان در کلیه فرایندهای حکومتی )عارضه

 :شفافیت اطلاعاتی )اقتصادی( ب(

 شفافیت اطلاعاتی گفته می باشد. گیردکومت قرار میوقتی اطلاعات از سمت مردم در اختیار ح

گذاری و گیری و سیاستدر اختیارِ حکومت بودن اطلاعات، به منظور تصمیمهدف اصلی شغافیت اطلاعاتی 

 می باشد. حل مسائل

 شفافیت: هافواید و ضرورت

سازوکار برای مبارزه با فساد  ترین و قابل اعتمادترینترین، مبناییترین، سادههزینهترین، کمشفافیت سریع

پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته سالاری، مشارکت )هم در پیشگیری و هم کشف جرم(، افزایش مسئولیت

، ی اجتماعی استفعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه

پذیری و پاسخگویی / های انقلاب اسلامی است: مسئولیتی بسیاری از آرمانی زنجیرهشدهشفافیت، حلقه گم

های کشور ی عموم مردم در عموم فعالیتکاهش هزینه و زمان )مبارزه با اسراف و تبذیر( / مشارکت گسترده

 می باشند.د شفافیت واز آثار وج های ناروا/ برقراری عدالت و رفع تبعیض
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شور وجود دارد، نبود شفافیت است. این مفاسد و مشکلات ی اصلی مفاسد و مشکلاتی که امروزه در کریشه

کار تحقق آنهاست. شفافیت امکان بروز جرم را کاهش و هایی دارند که شفافیت راهریشه در فقدان زیرساخت

بدون فهم شفافیت، قدم ، شوددهد و بدین ترتیب سبب کاهش ارتکاب جرم میاحتمال کشف آنرا افزایش می

ای که بدون نور. هر قدمی )حتی با نظم و آشفتهی تاریک و البته بیرداشت، همانند خانهتوان باز قدم نمی

ابهامات  کند،تواند بسیار خطرناک باشد. لذا شفافیت مانند نوری است که مسائل را روشن مینیت اصلاح( می

 ر کرد.توان نسبت به مسائل فکر و برای آنها تدبیبرد و پس از آن تازه میرا از بین می

ها و اقدامات علنی خواهند بود، دسترسی به آنها برای همگان برد؛ چرا که پروژهها را از بین میشفافیت رانت

ها به صورت گردد و فرصتها به صورت علنی ارائه میشود، نتایج و دستاوردهای پروژهآزاد و رقابتی می

 شود.طبیعی توزیع می

نشاند، چرا که شفافیت توجهات به عمق معانی، استدلال را بجای لفاظی می یکی دیگر از فواید شفافیت، 

گویی، لفاظی کند، و زمینه تقبیح پرگویی و بیهودهها و گستردگی شواهد و مدارک جلب میکیفیت استدلال

ان( را نفعان و فعالشفافیت، عموم مردم )بویژه خبرگان و ذی، علاوه بر ایم مسئله کندو سفسطه را فراهم می

بندی مسائل، تدوین یابی، شناخت مسائل، اولویتعارضه»، یعنی: «اقدامِ حکومتی»در مراحل مختلف 

 دهد.ای مشارکت میبه طور گسترده، فعال و سازنده« کارها، اجرا، نظارت و ارزیابیبندی راهکارها، اولویتراه

گیران را نسبت به ت، تصمیمشود. شفافیگیری میشفافیت سبب دقت مضاعف مسئولین در تصمیم

پذیری را به مسئولین باز کند. شفافیت مسئولیتنفعان و عموم مردم ملزم میبکارگیری نظرات خبرگان، ذی

 کند.گرداند. شفافیت مسئولین را نسبت به قول و تصمیم و فعل خود پاسخگو میمی

تلافات، ایجاد بستر همفکری و شفافیت، سبب شناسایی قوانین متعارض، مشخص شدن محل تعارضات و اخ

 شود.دستگاهی و در نتیجه وفاق و همکاری در حل مسائل میتلائم بین

های نوین )بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات( نقش مهمی در تحقق شفافیت دارد. عمده کاربرد این فناوری

و عمق(، برطرف کردن موانع  ی اطلاعات )دسترسیتوان در توان فناوری در توزیع گستردهها را میفناوری

 های عموم مخاطبان دانست.بخشی به نظرات و مشارکتزمانی و مکانی، و توان آن در گردآوری و نظم
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 ی شفافیت: هاها و آسیبریسک

شفافیت بایستی در مصادیق و تنوع آن و با دقت زیاد فهمیده شود، چرا که فهم کلی از شفافیت، اگر مشکل 

هایی که به طور سنتی این نکند، گره از کاری باز نخواهد کرد! این مطلب بخصوص در رشتهجدیدی ایجاد 

و « افشاگری»شود گاها دیده می، شوداند )نظیر علوم سیاسی، حقوق و اقتصاد( دیده میمفهوم را داشته

یا « فاتگزارشگری تخل»کنند. هر چند افشاگری )در تعبیر دقیقتش کشف جرم را شفافیت نامگذاری می

Whistle Blowerترین مفاهیم مکمل شفافیت است، با این مفهوم جدا و به خوبی متمایز ( یکی از مهم

است. شفافیت در مقام پیشگیری از فساد )پیشینی( است و افشاگری در مقام کشف متخلف )پسینی(. مثلا 

 الی که نادرست بود.را به ادبیات شفافیت گره زدند، در ح« های نجومیفیش»ها، ماجرای رسانه

ممکن است برخی اصرار داشته باشند که لازم است همه اطلاعات حکومتی در اختیار همه مردم قرار گیرد. 

( اسرار تجاری 2( امنیت ملی، 0گانه: در حالی که این تصور نادرست است. لااقل مواردی که شامل یکی از سه

ینا ارائه همه اطلاعات مخل امنیت ملی نیست، هر یق، ( حریم خصوصی باشند، نبایستی منتشر گردند3و 

 51درصد اطلاعات منافی امنیت ملی باشد، آنگاه  51چند برخی از آن اطلاعات هست. اگر )فرض کنیم( ارائه 

درصد مابقی حق مردم است و باید منتشر شود، در حالی که در شرایط کنونی کمتر از نیم درصد اطلاعات 

ای برای جلوگیری از انتشار نباشد، رس بیش از اندازه از انتشار اطلاعات، اگر بهانهت شود.حق مردم منتشر می

 یقینا ناشی از فهم نادرست است.

ارائه »هر چند شفافیت مهم و زیرساختی است، اما سرآغاز و زیربناست و برای حصول مطلوب نباید به 

سازی و لیل، ترکیب و توسعه، و بصریاکتفا کرد. اطلاعات ارائه شده نیازمند پردازش و تح« اطلاعات

سازی است تا برای بازیگران دیگری قابل فهم شود. این فهم جدید هم بایستی توسط دیگر بازیگران خلاصه

به اقدام )بعضا مطالبه( منجر شود تا بتواند زمینه تغییر اجتماعی را فراهم کند. وصول شفافیت به هدف 
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ی آنها و روابط میانشان اصطلاحا مختلفی است که به مجموعه مطلوب خود نیازمند فعالیت بازیگران

 شود.گفته می« بوم شفافیتزیست»

شود. شفافیت به مثابه آب برای اشتباه گرفته می« ارائه اطلاعات انبوه»شود که شفافیت با دیده میگاهی 

مانند میزان متعادل اکسیژن آورد. و یا هتشنه است که اگر کم باشد فایده ندارد و اگر زیاد باشد خفگی می

انفجار »شود و اگر افزایش یابد همه چیز خواهد سوخت. لذا در جو زمین که اگر کم شود حیات منقرض می

های مجازی شفافیت ی تلویزیونی و انبوهی از اخبار و اطلاعات در شبکههای شبکهو وجود ده« اطلاعات

 نیست.

ی خام( ارائه شوند. مثلا به جای ترین حالت خود )دادهنشدهدازشها در پربر مبنای شفافیت لازم است داده

؛ اعلام نرخ تورم سالیانه، مرکز آمار بایستی اطلاعات مربوط به سبد قیمتی کالاها و خدمات را منتشر کند

است. سازوکار گزارشگری، « گزارشگری تخلفات»ترین و ضروریترین مکملِ اثربخشی شفافیت، بحث اصلی

 کند.های ایجاد شده( را تضمین میمردم در نظارت و ارزیابی )مبتنی بر اطلاعات و دسترسیمشارکت 

یا انتخاب مواردی که « گوییگویی و گزیدهکم»توان دروغ گفت، اما با شفافیت ناقص. در واقع با شفافیت می

ی با شفافیت را فراهم کند. تواند زمینه فریبکارصرفا مؤید یا موافق گفتار و رفتار مسئول مربوطه باشد، می

تر خواهد بود. با این حال هر چه این مسئله بطور ویژه در مواردی که مبتنی بر خوداظهاری هستند، جدی

مصادیق اطلاعات )شفافیت طولی( و دقت اطلاعات )شفافیت عرضی( بیشتر شود، امکان فریبکاری کمتر 

گویی کنند، لذا هر چند ممکن است دروغیابی میشود، چرا که اطلاعات متقاطع، صحت یکدیگر را ارزمی

 .مبتنی بر شفافیت در کوتاه مدت ممکن باشد، اما در درازمدت یقینا گره از مشت متخلف باز خواهد کرد

 

 آمار مقایسه ای کشور های جهان بر اساس شفافیت:

ن در کشورهایی حاکی از آن است که اغلب مردم جها« 2105سرشماری بودجه باز »سرشماری موسوم به 

کنند که در آنها نظام کارآمدی برای اطمینان از پاسخگویی دولت به ملت در مورد نحوه استفاده زندگی می

، مشخص شده است که تنها کشور به عمل آمده 012از منابع دولتی وجود ندارد. در این سرشماری که از 

بخشی به مردم در مورد فرآیند د برای آگاهیهای مناسب و کارآمتعداد کمی از کشورهای جهان از مکانیزم

استفاده دولت از منابع عمومی وجود دارد. برای مشخص کردن میزان شفافیت عملکرد دولت در استفاده از 

ها اختصاص داده شده است که بر اساس آن رتبه دولت 011ای از صفر تا منابع عمومی، به هر کشوری نمره

 .شودمومی مشخص میدر شفافیت استفاده از منابع ع
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اند را کسب کرده 61ای بالاتر از چهارم آنها، نمرهکشور، کمتر از یک 012کشور از  24در این رتبه بندی تنها 

درستی از ریز اند در زمره کشورهای دارای عملکرد شفاف مالی قرار گیرند و مردم خود را بهو موفق شده

سازی مانده که موفق به شفافکشور باقی 78ازند. متاسفانه سهای دولت از منابع دولتی مطلع میبرداشت

 78مورد از این  07اند. حتی درصد از مردم کره زمین را در خود جای داده 68درستی در این زمینه نیستند 

دهند. البته های عمومی را در اختیار مردم قرار نمیگونه اطلاعاتی از نحوه استفاده دولت از بودجهکشور هیچ

ها در مورد بودجه در سطح جهان رو به بهبود است و این مطالعه مشخص شده است که شفافیت دولت در

نمره بهبود یافته است. این بهبود بیشتر در کشورهایی  011از کل 45میانگین نمره کشورها در این زمینه به 

که از جمله آنها شدند محسوس است که تا پیش از این در زمره کشورهای دارای شفافیت محسوب نمی

ای توان به جمهوری قرقیزستان، تونس و غرب آفریقا اشاره کرد. نمره قرقیزستان در شفافیت بودجهمی

نزدیک به سه برابر شده و نمره تونس نیز تقریبا چهار برابر شده است. بر اساس این بررسی، تنها چهار کشور 

ر سه ستون شفافیت را به مرحله اجرا درآورند. این سه اند هبرزیل، نروژ، آفریقای جنوبی و آمریکا توانسته

بخشی به های کافی برای آگاهیستون شامل شفافیت کافی در زمینه برداشت از منابع عمومی، ایجاد فرصت

کشور در هر سه ستون ناکارآمد  32مردم و استقرار قوانین قوی و نهادهای نظارتی عالی است. از سوی دیگر 

گیری رسانی به مردم با سرعت در حال شکلاین، پیشرفت کشورهای جهان در زمینه اطلاع اند. با وجودبوده

ای برخوردار عنوان مثال مشخص شده که اغلب کشورهایی که از کمترین نمره در شفافیت بودجهاست. به

ای بزرگ در همند هستند و جهشای برای کاربردهای داخلی خود بهرهتوجه بودجهاند، از اطلاعات قابلشده

سایت این زمینه با کمترین هزینه قابل انجام است، کافی است که به سادگی این اطلاعات موجود، در وب

 .دولت منتشر شود

بر اساس این بررسی، کشورهای نیوزیلند، دانمارک، فنلاند و سوئد به ترتیب بهترین جایگاه را به لحاظ 

اند. یک مشخصه مشترک مهم بین این چهار تصاص دادهشفافیت در استفاده از منابع دولتی به خود اخ

رسانی به مردم در آنها اند، اما نظام اطلاعنقصی نداشتهکشور این است که گرچه هیچ یک از آنها عملکرد بی

بسیار موفق عمل کرده است. علاوه بر این، سرانه تولید ناخالص داخلی آنها نسبتا بالاست، نرخ نابرابری در 

درصد است و مسائل مربوط به حقوق بشر )که آزادی  011پایین است، نرخ باسوادی نزدیک به  این کشورها

شود( در آنها در اولویت قرار دارد. سابقه تصویب قانون دسترسی مردم به اسناد اطلاعات را نیز شامل می

یت عملکرد دولت ترین قوانین مربوط به شفافگردد که یکی از قدیمیبازمی 0766دولتی در سوئد به سال 

شان های سفر و هدایای دریافتیاست. در دانمارک، وزرا موظف به انتشار ماهانه اطلاعات مربوط به هزینه

 .هستند
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های مختلفی برای اطلاع رسانی به مردم در زمینه امور مختلف وجود دارد سایت دولت آمریکا، لینکدر وب

های مختلف های دولت در سالکه عموم مردم را از ریز هزینهتوان به لینکی اشاره کرد که از جمله آنها می

در این فضای مجازی آرشیو شده است، با کلیک روی هر  0996کند. این اطلاعات که از سال مالی مطلع می

های راحتی قابل دسترس است و مردم این امکان را دارند که از جزئیات برداشتهای مورد نظر بهیک از سال

 .های مختلف، مطلع شوندهای مختلف و در دولتبع دولتی در سالدولت از منا

 :تجربه نوپای میانمار

های اصلی اصلاح عنوان اولویتسیاستی را به-دستورالعمل اقتصادی 02ها، سرانجام دولت میانمار پس از سال

ها با هدف تقویت مدیریت مالی دولت به منظور کارآتر ساختاری این کشور منتشر کرد. این دستورالعمل

کردن مخارج عمومی و شفاف شدن بودجه دولت طراحی شدند. برای بیش از پنجاه سال امکان دسترسی 

های مربوط به بودجه دولت جزء اطلاعات عات مالی دولت میانمار وجود نداشت. دادهعموم مردم به اطلا

های ابتدایی گذار دموکراتیک در این کشور دسترسی به چنین اطلاعاتی شد و در سالمحرمانه تلقی می

ش زیادی آور برای تایید آن بود. در نتیجه بخنیازمند روابط قوی سازمانی و همچنین فرآیند طولانی و ملال

نظر، محققان و حتی خود کارمندان دولت هیچ اطلاعی از فرآیند بودجه، از مردم مانند افراد صاحب

 .هایی که در بودجه وجود دارد یا اینکه مخارج دولت چقدر است نداشتنداولویت

تیاز این ، ام2102گیری شفافیت بودجه در سال بر اساس همین سیستم ناکارآمد بود که بنابر گزارش اندازه

بندی شد سال بندی امتیاز گرفت و وارد رتبهشد. اولین سالی که میانمار در این رتبه 011کشور صفر از 

را تصاحب کرد. اگرچه این تغییر در  3کسب کرد و از انتهای جدول رتبه  011را از 2بود که امتیاز  2105

بینش عمومی نسبت به بهبود وضعیت  رتبه شفافیت بودجه این کشور بسیار اندک بود، اما باعث شد که

 .اسفناک این کشور در مدیریت نظام مالی عمومی ایجاد شود

دسترسی به اطلاعات بودجه دولت مرکزی در این کشور شروع به رشدی مثبت کرد. اگرچه همچنان اسناد 

ها و ز بخششد، اما دسترسی به اطلاعات هریک اصورت عمومی منتشر نمیکامل مربوطه به بودجه دولت به

سایت مربوط به هر بخش امکان پذیر است. همچنین علاوه بر دولت مرکزی های این کشور در وبوزارتخانه

تشکیلات دولتی ایالتی و محلی هم شروع به در دسترس قرار دادن اطلاعات خود در اختیار شهروندان خود 

های مربوطه به بودجه دولت در طور دادههای اصلی همچنان در جای خود باقی هستند: چاند، اما چالشکرده

 .دسترس قرار گیرند و چطور آن را برای عموم مردم قابل فهم نمود

سازی و فدر روز چهارم اوت امسال بنیاد آسیایی حمایت از بودجه شفاف در میانمار، با هدف شفا

ن بار در این کشور سامانه سازی امکان بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی پیشرفت بودجه، برای اولیفراهم
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های مربوط به بودجه این کشور وجو در دادهاندازی کرد که ابزار دسترسی برای جستآنلاین بودجه را راه

های ملی و محلی در پرتال این سایت طوری شود. سازماندهی و ارائه اطلاعات مربوط به بودجهمحسوب می

 .طراحی شده است که کاربرپسند باشد

 :OECD رهای عضوتجربه کشو

ترین کشورها در حوزه شفافیت از موفق (OECD)های اقتصادی و توسعهکشورهای عضو سازمان همکاری

توان در دست آمده، موفقیت کشورها را میهای عمومی دولت هستند. بر اساس تجارب بهبودجه و پرداخت

ید بر اساس آنها ارائه شود. بخش سه روش خلاصه کرد. بخش اول مربوط به اصولی است که گزارش بودجه با

هایی ها باید صورت گیرد و بخش سوم مربوط به شیوههایی است که در گزارشسازیدوم مربوطه به شفاف

 .توانند باعث باکیفیت شدن و یکپارچگی گزارش شونداست که می

د سیاستی دولت است. ترین سنترین و مهمعنوان کلیدیدر توافق این سازمان آمده است که بودجه دولت به

های دولت باشد. دولت باید آمدها و هزینهبودجه دولت باید کامل و دربرگیرنده تمام اطلاعات مربوط به در

نویس بودجه خود را در زمانی تحویل مجلس دهد تا مجلس فرصت کافی برای بررسی آن را داشته پیش

ماه قبل از  3خود را تحویل مجلس دهند حداقل نویس بودجه توانند پیشها میباشد. مدت زمانی که دولت

ها مدت و بلندمدت اقتصادی که دولتشروع سال مالی دولت است. همچنین بهتر است اهداف کوتاه

صورت ها در سه نوبت بهاند، به تفکیک و با اعداد و ارقام وارد بودجه شود. این گزارشگذاری کردههدف

 .شوندارائه می ماهه و گزارش انتهایی سال6ماهانه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


