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چکیده
منظور از فساد در این پژوهش (فساد نهادهای دولتی و مسئولیتی) ،سوءاستفاده از قدرت
واگذار شده برای منافع شخصی است که برای مقابله و مبارزه با آن ،راهکارهای متعددی در
سطح ملی و فرا ملی وجود دارد .شفافیت آفرینی به مجموعهای از اقدامات برای دسترسی و
انتشار اطالعات گویند .سازمان های مردم نهاد (سمن) به عنوان نهادهای مستقل از دولت می-
توانند در راستای فساد زدایی و شفافیت آفرینی نقش پررنگ و تاثیرگذاری داشته باشند .طبق
مبانی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،حاکمیت مردم و مشارکت عامهی آنها در تعیین
سرنوشت کشور مورد تأکید است .سمن ها عینیترین نهاد مردمی مشارکتی برای نیل به اهداف
محوله هستند و مشارکت این نهادها در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد
عمومی نقش برجستهای ایفا کند .موانع فعالیت سمن ها شامل :عدم دسترسی کامل به فهرست
دارایی ها و ترازنامهی مسئولین ،التزام به پرداخت هزینه و صرف وقت ،محدودیت قانونی و ...
هست .مشارکت سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از عوامل حسن ادارهی کشور از جنبه
های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود.
واژگان کلیدی :سمن ،فساد زدایی ،مردم نهاد ،ایران ،شفافیت آفرینی.
* دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی ،گروه حقوق عمومی و بین الملل ،دانشکده حقوق ،الهیات و
علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
** استادیار ،گروه حقوق عمومی و بین الملل ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و
تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) sabberniavarani@gmail.com
*** استادیار ،گروه حقوق عمومی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
**** استادیار ،گروه حقوق عمومی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
مبارزه با فساد طیف وسیعی از قوانین کیفری و اداری را شامل میشوود .بسویاری از
مصادیق فساد یا در مجموعه قوانین کیفری قرار دارند و یا برای تحقق آنها بوه قووانین
کیفری نیاز است .همچنین تحقق بسیاری از قووانین کیفوری بوه صوورت غیور مسوتقی
نیازمند ظرفیت سازی مبارزه با فساد است .با همهی اهمیت مبوارزه بوا فسواد ،نهادهوای
مدنی در این حوزه ،علی رغ پشت سر نهادن تحوالتی پر فرار و نشیب؛ تنهوا در وادی
دستور و قامت قانون بارقهی امیدی را روشن نگاه داشته است؛ اموا در عرصوه عمول ،از
همین اندك ظرفیت های سازمان های مردم نهاد استفاده نمویشوود .نوشوتار حاضور بوا
مالحظه ظرفیت های بین المللی و داخلی ،کوششی است با این هدف که ظرفیت هوای
نظام حقوقی مبارزه با فساد را برای نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد ایوران بیوان
کند و فرصت ها و محدودیت ها و چالش های فراروی را روشن نماید.
 -1-1فساد زدایی و شفافیت آفرینی
تعریف فساد شامل مواردی مانند :سوءاستفاده از قودرت ،دریافوت رشووه ،اخوا ی،
اختالس ،کاله برداری ،باج و موارد مشابه دیگر است(Lambsdorff & UN, 2004) .
فساد برخالف تصور اولیه ،امری مطلق نیست و از جامعهای به جامعه دیگر تفاوت دارد
و امکان دارد عملی در یو جامعوه فسواد تلقوی شوود ولوی در کشووری دیگور فسواد
محسوب نشود و حتی ممکن است در برههی زمانی خاص فساد تلقی شود ولی پس از
مدتی فساد محسوب نشود( .موسوی)98 :1382 ،
نظریه پردازان معتقدند افشای اطالعات مالی ،شفافیت آفرینوی و اطوال رسوانی بوه
عنوان دشمن اصلی فسواد اداری تلقوی مویشووند( .خضوری )82 :138٧ ،بورای ایجواد
شفافیت ناگزیر باید به اصل انتشار اطالعات توسل کرد؛ به طوری کوه موی تووان گفوت
شفافیت از مدخل انتشار اطالعات به دست می آید و بدون انتشار اطالعات رسویدن بوه
شفافیت امری موهوم می باشد( .زارعی و محسن زاده)34 :1392 ،
اصول قانون اساسی که به طور ضمنی بور ضورورت مبوارزه بوا فسواد و ریشوهکنوی
مصادیق و مظاهر آن تأکید می نماید ،از جمله مه ترین ابزارهای قانونی مبارزه با فساد
در کشووور مووا محسوووب مووی شووود .در کنووار اصووول قووانون اساسووی توواکنون در نظووام
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قانون گذاری ایران قوانین بسیاری برای مبارزه با فسواد تودوین و بووه تصوویب مراجوع
قانونگذاری رسیده است.
 -2-1قوانین و راهکارهای مربوط به منع فساد
طبق مطالعات صورت گرفته بین سطح فساد و تحت تعقیب قرار گورفتن مسوئوالنی
که از قانون تبعیت نمیکنند رابطهی مسوتقی وجوود دارد و در کشوورهایی کوه قوانون،
متخلفین از اعالم اموال را تحت تعقیب قرار میدهند فساد کمتر است.
هرچه حاکمیت قانون (در مقابل حاکمیت اشخاص) در کشور بیشتر باشد بوه هموان
اندازه در مسیر حکمرانی خوب قدم مؤثری برداشتهای (میدری .)2٦٥ :138٥ ،همچنوین
داشتن ضمانت اجرا یکی از ویژگی های اتی قانون اسوت و قوانونی موفوق اسوت کوه
دارای ضمانت اجرای مناسبی نیز باشد (راسخ .)1٦ :138٥ ،عمده قوانین مرتبط با بحث
منع فساد در ایوران عبوارت انود از :قوانون الحواق دولوت جمهووری اسوالمی ایوران بوه
کنوانسیون سازمان ملل متحد (سند مریدا ٥)2003 ،برای مبارزه با فسواد مصووب ،138٥
قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد موصوب  138٧و قوانون رسیدگی بووه
دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران جمهووری اسوالمی ایوران مووصوب  .1394اصول
 142قانون اساسی جمهوری اسالمی ایوران رسویدگی بوه امووال و دارایوی هوای تعوداد
محدودی از مقامات عالی رتبه کشور را به رئیس قوهی قضائیه سپرده اسووت کووه ایون
اصل پیشگیرانه از فساد و مقودماتی محسووب مویشوود( .کوانون اندیشوهی دانشوجوی
مسلمان)103 :1380،
برنامه شش توسعه نیز بخش شش برنامه را تحت عنوان «نظوام اداری ،شوفافیت و
مبارزه با فساد» کر کرده است و در مادهی  29برنامه ،دولت را مکلف به ثبت حقوق و
مزایای کارکنان خود در راستای افزایش شوفافیت و مبارزه با فساد کرده است (درخشان
و وکیلیان.)2٥0-22٥ :139٦ ،
از راهکارهای مقابله با فساد ایجاد زمینهی پاسخگویی هست کوه پاسوخگویی خوود
انوا مختلفی دارد و با توجه به بسترهای قانونی و شرایط ساختار اداری ممکن است از
آنها استفاده شود .پاسخگویی درون سازمانی یا سلسله مراتبوی ٦و پاسوخگویی بورون -
سازمانی به نهادهای قضایی ،سازمان های مردم نهاد و افکار عمومی انوا پاسخگوییاند
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است که کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در آنجا منعقد شده بود.
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که نقوش بوه سوزایی در کواهش فسواد دارنود و در کشوورهای دموکراتیو تمایول بوه
پاسخگویی برون سازمانی بیشتر است؛ چرا کوه امکوان تبوانی و تسوامح در پاسوخگویی
سلسله مراتبی بیش از پاسخگویی برون سازمانی است)Paul,1991: 12( .
دسترسی آزاد به اطالعات و آزادی بیان از راهکارهای دیگر بورای مقابلوه و مبوارزه
فساد است .در کشورهای دموکراتی به دلیل آزادی بیان مطبوعات ،عکس العمل موردم
مسالمتآمیز و از طریق انتخابات است ولی در کشورهای غیر دموکراتیو ایون عکوس
العمل از طریق خیزش یا کودتا است؛ چراکه اغلب اجازه اعتورا بوه عملکورد دولوت
ازجمله در زمینهی مبارزه با فساد به مردم داده نمی شود( .حبیبی)٧٦ :13٧٥ ،
 -3-1نقش نهادهای غیردولتی در مقابله با فساد
جامعهی مدنی و نهادهای مردم نهاد می توانند به عنوان مه تورین ابزارهوای مبوارزه
با فساد ایفای نقش کنند .هر کشور ،اقدامات داخلی الزم را بر اساس قانون اساسی خود
انجام میدهد تا مشارکت فعال افراد و گروه های خارج از بخوش عموومی و دولتوی را
مانند جامعهی مدنی ،سازمان های غیردولتی ،ادارات منطقهای و  ...جلوب نمایود توا در
جهت پیشگیری و مبارزه با فسواد و افوزایش آگواهی عموومی در موورد وجوود ،علول،
گرایش و اثرات فساد ،فعالیوت نماینود )U.N, 2003: 41( .بوا توجوه بوه سوابقه موفوق
سازمان های مردم نهاد در برخی مسائل جهوانی ماننود محویط زیسوت ،حقووق بشور و
مراقبت های بهداشتی ،گرایش جهانی به همکاری با سازمان های مردم نهاد برای مبارزه
با فساد اقدام مناسبی بوه نظور مویآیود )Mariette & Glasbergen, 2010: 49( .پوس
گرچه دولت ،خود می تواند در این راستا ،در کنار مردم قرار گیرد اما سازمان های مردم
نهاد به دلیل موفقیتشان در زمینه های دیگر ،عناصر قابول اعتموادی در زمینوهی افوزایش
آگاهی عمومی و ارائهی اطالعات مرتبط با پیگرد قانونی فساد به حساب میآیند.
 -2ظرفیت های موجود در قانون اساسی و اسناد باالدستی کشور
امروزه سازمان های مردم نهاد به عنوان نمایندگان جامعه در پیشبرد مسائل فرهنگوی
و اجتماعی جایگاه و نقش خطیر و اساسی دارند .حضور و نقشآفرینی این سازمان هوا
میتواند ضمن تأمین و تضمین مشارکت عموم مردم ،بر کارآمدی و اثربخشوی سیاسوت
ها و برنامه های مختلف کشور اثرگذار باشد .روشن است که برای بهرهگیری از ظرفیت
های سازمان های مردم نهاد در سیاست هوا و برناموه هوای مختلوف کشوور ،بسوترهای
مناسب برای مشارکت آنها در جامعه فراه است.
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طیف وسیعی از روش های مفید از جملوه برگوزاری جلسوات جوامع ،منواظره هوا،
گفتگوهای غیررسمی و ...وجوود دارد کوه در آن سوازمان هوای موردم نهواد مویتواننود
فعالیتهای حمایتی و نظارتی را به چرخه بیندازند که به طور قابل مالحظهای در بهبوود
اثربخشی کلی سیاست های مبارزه با فساد و سیست هوای پاسوخگویی بهتور در هور دو
بخش عمومی و خصوصی مؤثر است.
 -1-2قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به طور مستقی نامی از سازمان هوای موردم
نهاد دیده نمی شود ،اما همواره یکی از مبانی جمهوریت نظام ،حاکمیت مردم در تعیوین
سرنوشت خود بوده است .در بند  8اصل سوم قانون اساسی ،مشارکت عامهی موردم در
تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش کرشده است .اصل 2٦
قانون اساسی نیز مقرر می دارد :احزاب ،جمعیت ها ،انجمون هوای سیاسوی و صونفی و
انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ،مشروط به ایونکوه اصوول
استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،مووازین اسوالمی و اسواس جمهووری اسوالمی را نقو
نکنند .هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا بوه شورکت دریکوی از آنهوا
مجبور ساخت.
با مراجعه به تبصره  1ماده  1آییننامهی اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم
نهاد مالحظه می شود عناوین جمعیت ،انجمن ،مجمع و نظایر آن می تواند بهجای واژه
سازمان در نامگذاری به کار رود .با عنایت به اینکه اصل  2٦قانون اساسی بوه جمعیوت
ها و انجمن ها اشاره کرده است و هنگام نگارش قانون اساسوی و بوازنگری آن ،واژهی
«سازمان های مردم نهاد» مصطلح نبوده و از سویی عناوین مطرحشده در اصل  2٦قانون
اساسی از باب حصر نیست و تعیینی و مصداقی است می توان مفهوم موافق با اصل 2٦
قانون اساسی را این گونه استنباط نمود که جمعیت ها ازجمله سازمان هوای موردم نهواد
بهشرط رعایت استقالل و آزادی و رعایت مبوانی اساسوی جمهووری اسوالمی ایوران در
تأسیس و فعالیت آزادند.
از آنجا که از سویی بند  1اصل سوم قانون اساسی مبوارزه بوا کلیوه مظواهر فسواد و
تباهی در نظام جمهوری اسالمی و بند  2باال بوردن سوطح آگواهی عموومی بوا اسوتفاده
صحیح از وسایل جمعی و بند  8از سووی دیگور مشوارکت عاموه در تعیوین سرنوشوت
خویش را مقرر نموده است و از طرفی دولت در معنای عام موظف است برای نیول بوه
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این اهداف از همه امکانات استفاده کند ،به نظر میرسد مرجعی مردمیتر از تشکلهوای
مردم نهاد نمی توان یافت که مبارزه با کلیهی مظاهر فساد و تبواهی و بواال بوردن سوطح
آگاهی عمومی از طریق شفافیت آفرینی فعالیت کند و به عنوان یکی از امکانات کوه در
صدر اصل سوم قانون اساسی یادشده می تواند بستر مبارزه با فساد و شفافیت آفرینی را
فراه کند.
در اصل هشت قانون اساسی آن زمان که از واژه مردم استفاده شوده ،یکوی از جلووه
های فعالیت مردم در قالب سازمان های مردم نهاد تصور می شود .این اصول مقورر موی
دارد :در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر وظیفوهای
است همگانی و متقابل بر عهدهی مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم
نسبت به دولت که شرایط و حودود و کیفیوت آن را قوانون معوین موی کنود .از مفهووم
مخالف این اصل چنین برداشت می شود مبارزه با شور یوا فسواد وظیفوهای همگوانی و
متقابل بر عهده مردم است و از آنجا که مبارزه با فساد از طریق نهادهایی کوه سیاسوی و
انتفاعی نیستند و منفعتی مادی از فعالیت خود ندارند با توفیق بیشوتری هموراه اسوت از
این رو سازمان های مردم نهاد را می توان زمینه ساز مناسبی برای تحقق مبارزه با فسواد
معرفی نمود که با بهرهگیری از اصل هشت  ،تحقق مفاد آن را فراه می کند.
 -2-2سیاست های کلی
با امعان نظر به مفاهی درونی و طبیعت سیاست های کلی نظوام هور جوا اندیشوهی
شفاف سازی برای تأمین هدفهای ملی باشد به عنوان ی سیاست کلی نظام تلقی موی
شود اما این هدف توجیهکننده هر وسیلهای نمی تواند باشود زیورا سوازمان هوای موردم
نهاد ،خارج از حکومت به فعالیت میپردازند درحالیکوه سیاسوت هوای کلوی نظوام در
بسیاری موارد به نهادهای حکومتی مربوط است.
یکی از سیاست های کلی نظام در دورهی چش انداز ،ایجاد دسترسی به شبکه هوای
اطال رسانی از طریق نهادها و مؤسسات است .یل بند سوم این سیاسوت هوا ،سوازمان
های مردم نهاد از جمله نهادها و مؤسسات مجاز هستند کوه بوهتناسوب نیواز آنوان و بوا
رعایت اولویت ها و مصالح ملی حضوور فعوال و اثرگوذار در زمینوهی تولیود و عرضوه
اطالعات و خدمات ضروری و مفید دارند.
در برنامه های توسعهی پنج ساله نیز اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد در برناموه
های ملی باألخص شفاف سازی امور تأکید شده است .مواده  140قوانون برناموهی پونج
ساله چهارم مقرر می دارد :به دولوت اجوازه داده موی شوود بوه منظوور توسوعه بخوش
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خصوصی و جلب مشارکت تشکل های غیردولتی و سایر بخش های جامعوه مودنی بوه
ایجاد و توسعهی نهادهای غیردولتی برای توسعه شفافیت کم کند.
در بند ط قانون برنامهی پنج سالهی پنج بیوان شوده در راسوتای توسوعه دسترسوی
جامعه به عدالت ،دولت مکلف است در احقاق حق افراد عوالوه بور اسوتفاده از ارگوان
دولتی ،از سازمان های مردم نهاد نیز استفاده نماید .از آنجا که وفق ماده  23ایون قوانون،
توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد و در ماده  102تقویوت سوازمان هوای موردم
نهاد در جهت نظارت همه جانبه پیش بینیشده است ،دسترسی جامعوه بوه عودالت کوه
یکی از جلوه های آن مبارزه با فساد است ،درگرو توسعه و تقویت سوازمان هوای موردم
نهاد است.
ماده  39برنامه شش توسعه مقرر می دارد ارتقاء سالمت اداری و اقتصادی و مبوارزه
با فساد در این عرصه از طریق تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد صورت موی گیورد .در
بند سوم برنامهی شش توسعه یکی از نهادهای در کنار دولت برای آن نقش ملی و فورا
ملی لحاظ شده است ،سازمان های مردم نهاد هستند.
ماده  3مقرر می دارد :دولت مکلف است مشارکت و بهرهگیری مناسوب از ظرفیوت
نهادهای غیردولتی برای ایفای نقش ملی و فرا ملی را فراه آورد .نتیجه اینکه در ارتقاء
سالمت اداری و مبارزه با فساد ،سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهای ملی به مبوارزه
با فساد می پردازند.
در قانون برنامه شش نیز مالك از آنجا کوه مطوابق ایون مواده ،امکوان دسترسوی بوه
سامانهی ثبت حقوق و مزایا برای عموم فراه است جلوهی نظارتی سازمان های موردم
نهاد ازنظر دسترسی به اطالعات که مترادف با شفافیت آفرینی است تقویت می گردد.
 -3قوانین عادی ناظر بر شفافیت و مبارزه با فساد
در قوانینی که به طور خاص در مورد مبارزه بوا فسواد تودوینشوده اسوت ،یکوی از
ابزارهای مبارزه با فساد ،قرار دادن و انتشار اطالعات و لزوم شفاف سازی آنهاست .بوه
طور نمونه با توجه به مطوق بند الف ماده  8قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله بوا
فساد که مقرر داشته :بهمنظور پیشوگیری از شوکلگیوری فسواد ،تودوین سیاسوت هوا و
راهکارهای شفاف سازی اطالعات و استقرار و تقویت نظام های اطالعاتی و اسوتاندارد
سازی امور و مستند نمودن فعالیت های دستگاه های اجرائی برای ثبت و ضبط شوفاف
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و جامع کلیهی عملیات ،اطال رسانی الزم به عمووم موردم و همچنوین توأمین نیازهوای
اطالعاتی دستگاه های نظارتی و اطالعاتی کشور ضروری می نماید.
افشا سازی ثروت متصدیان عمومی موجب افزایش نظارت بر آنها می شوود و اگور
به طور غیرمعمول ثروت آنها افزایش پیدا کرده باشد برای ادای توضویحات فراخوانوده
می شوند .نظارت گسترده بوه موعنای تعودد مراجوع نظوارتی و حجو بواالی کارمنودان
نیست؛ بلکه به معنای تحت شمول قرار گرفتن نهادها و دستگاه های بیشتری یل نهواد
نظارتی می باشد)Messick, 2009: ٧( .
به نظر می رسد قانونگذار ،چارهی کار مبارزه با فساد را در شفاف سازی اطالعوات
و شفافیت کلیه عملیات و دسترسی مردم به آنها پیشبینی نموده است .هنگوامیکوه در
ماده  10وزارت کشور موظف است تمهیدات الزم را دربارهی توسعه و تقویت سوازمان
های مردم نهاد در زمینه ی پیشگیری و مبارزه با فسواد و سونجش شاخصوهای فسواد بوا
رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربووط فوراه آورد و گوزارش
ساالنه آن را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید ،استنباط می شود کوارکرد مبوارزه بوا
فساد و شفافیت آفرینی از سویی وظیفهی نهادهای دولتی و توسعه و تقویت مبوارزه بوا
آن به حک صریح مقنن در مادهی  10توسط سازمان های مردم نهاد فراه می شود.
قانون گذار برای مبارزه با فساد از نهادهای دولتی متعددی نام برده است اما در میوان
نهادهای غیردولتی نامی از احزاب و انجمن های سیاسی دیده نموی شوود و اختصواص
ی مادهی کامل به سازمان های مردم نهاد در قانونی که دقیقاً با عنوان مقابلوه بوا فسواد
تدوین شده است ،ظرفیت سازمان های مردم نهاد در مقابله با فساد را تبیین می نماید.
از مه ترین قوانین که ظرفیت سازمان های مردم نهاد را در مبارزه بوا فسواد توسوعه
داده و عمالً باب مشارکت از حیث دفا حقوق عمومی را فراه کورده مواده  ٦٦قوانون
آیین دادرسی کیفری است که امروزه مشارکت سازمان های مردم نهاد به عنوان یکوی از
عوامل حسن ادارهی کشور از جنبه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگوی بوه شومار موی
رود .مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمودی و ایجواد اعتمواد عموومی
نقش برجسته ای ایفا کند .قانون جدید آیوین دادرسوی کیفوری باهودف عملیواتی کوردن
اهداف فوق ،تعقیب دعوای عمومی را در دستهای خاص از جرائ توسوط ایون سوازمان
ها به رسمیت شناخته است .هرچند در متن قانون از سمت این سوازمان هوا بوه عنووان
«اعالم کنندهی جرم» یادشده است ،اختیارات گستردهای از قبیل اقامهی دلیل و اعتورا
به آرای صادره به آن ها واگذارشده است .در واقع ،قانون به علت احتیواطی کوه در ایون
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زمینه به خرج داده است از کر عنوان «شاکی» در مورد آنهوا خوودداری کورده اسوت.
شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات پیشبینی شده ،نقشی شاکی بدون کور عنووان
برای این دسته از سازمان ها در نظر گرفته است زیرا در مواردی کوه جورم دارای بوزه -
دیدهی خاص باشد ،حسب موورد ،کسوب رضوایت بوزهدیوده یوا سرپرسوت قوانونی او
ضروری است.
ممکن است بیان شود کوه پیگیوری و تعقیوب جورائ عموومی از وظوایف عموومی
حاکمیت ها اسوت و اشخاص خصوصی اع از حقیقی و حقوقی (موانند سازمان هوای
مردم نهاد) ،تکلیف و وظیفهای در این زموینه ندارند .دولت ها از طریق دادسورا و جمع
آوری ادلهی مناسب و اعترا نسبت به احکام بدوی ،نقش خود را در این زمینوه ایفوا
می کنند .ولی باید ا عان کرد که مشارکت سازمان های مردم نهاد ،تعارضی با اسووتدالل
باال ندارد زیرا سازمان های مردم نهاد به عنوان «چشمان بویدار» جامعوه و حاکمیوت بوه
عنوان یار و مددکار دادستان به شمار رفته و با حضور فعالی که در سطح جامعوه دارنود
نوقش انکارناپذیری در کشف و تعقیب جورائ و بوه طوورکلی پیشوگیری از جورائ در
سطح جامعه بر عهده دارند .از سوی دیگر با توجه بوه تخصصوی بوودن سوازمان هوای
غیردولتی و شناخت دقیق و همه جانبهای که از بخش هایی اجرایوی دارنود بوهصوورت
دقیق و شفاف و با ارائهی دالیل متناسب می توانند گام های چشمگیری در مسیر توأمین
امنیت کشور ایفا کنند (کوشکی.)٧ :1392 ،
سازمان های مردم نهاد از طریق مشارکت و برگزاری اجالس ها و کارگاه ها ،زمینه-
ی بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مربوط به فساد ،ارتقواء و توانمند سازی پیشگیری
از فساد را در دستگاه های ضد فساد سراسر دنیا فراه می سازند.
 -1-3منشور حقوق شهروندی و قانون انتشار و دسترسی آزاد اطالعات
اگر بند دوم مادهی ی آییننامهی اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعوات
را مدنظر قرار دهی  ،بهرهمندی سازمان های مردم نهاد از این قانون نموی توانود پررنوگ
باشد زیرا در این صورت ،اطالعات به عنوان حری خصوصی تلقی موی شوود و حوری
خصوصی ،قلمرویی از زندگی شخصی فرد است که انتظار دارد دیگران بودون رضوایت
یا اعالم قبلی وی یا به حک قانون یا مراجع قضایی آن را نقو کننود؛ از قبیول حوری
جسمانی ،وارد شدن ،نظاره کردن ،شنود و دسترسی اطالعوات شخصوی فورد از طریوق
رایانه ،تلفن همراه ،نامه ،منزل مسکونی ،خودرو و آن قسمت از مکان هوای اجوارهشوده
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خصوصی نظیر هتل و کشتی و همچنین آنچه حسوب قوانون از قبیول اسوناد تجواری و
اختراعات و اکتشوافات فعالیوت حرفوه ای خصوصوی هور شوخص حقیقوی و حقووقی
محسوب می شود (عظیمی.)139٦ ،
مطابق این ماده ،اطالعات مربوط به هویت ،احوال شخصی ،وضعیت فوردی ،عقایود
و باورها ،پست الکترونیکی ،عکس و فیل و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فوردی
از قبیل نام و نام خانوادگی ،محل و تواریخ تولود ،ازدواج ،طوالق ،مشخصوات همسور،
والدین و فرزندان ،نسبت خانوادگی ،ناراحتی های جسومی و روحوی ،شوماره حسواب
بانکی و رمز عبور ،محل کار و سکونت و همچنین اطالعات شخصی مربوط بوه انجوام
امور تجاری ،شغلی ،تحصیلی ،مالی ،آموزشی ،اداری ،پزشوکی و حقووقی جوزء حوری
خصوصی تلقی می شود.
اگر مطابق موارد کر شده حوری خصوصوی افوراد شوامل حسواب بوانکی و اسوناد
تجاری فرد می شود و دارایی افراد مسئول و کارگزاران جمهوری اسوالمی مطوابق موواد
یادشده محرمانه است ،آنگاه می توان استنباط کورد اصووالً واژهای تحوت عنووان واژهی
«شفافیت» منعقد نمی شود که با تکیه بر آن سوازمان هوای موردم نهواد بوه فسواد زدایوی
بپردازند .این در حالی است که واژهی مسئول به معنای پاسوخگو و موورد سوؤال خوود
بهتنهایی گویای این مطلب است که مسئول با یو فورد خصوصوی و حقیقوی متفواوت
است و آنچه او را متمایز می سازد استحاله از جایگاه حقیقی به جایگاه حقوقی اسوت و
در این صورت او متعلق به مردم است و بهجز اطالعات خانوادگی و بقیه موارد ازجمله
دارایی های او و فعالیت های ایشان مورد رصد افراد سؤال کننده اسوت و چوارهای جوز
شفاف سازی این موارد برای عموم ندارد؛ بنابراین وجه لوزوم پوذیرش یو شخصویت
حقوقی ،حقوق عمومی است.
قانون ،انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ابهوام ایون قووانین را در خصووص افوراد
عمومی روشن نموده است .از آنجا کوه در موادهی  ٧ایون قوانون از عبوارت «عموومی»
استفاده شده و مفاد فصل سوم قانون در خصوص ترویج شفافیت اسوت ،سوازمان هوای
مردم نهاد با استفاده از ایون قوانون موی تواننود یول بنود دوم تحوت عنووان پاسوخ بوه
درخواست ها مقامات عمومی را رصد کنند .در این بوین شوفافیت آفرینوی و مبوارزه بوا
فساد توسط سازمان های مردم نهاد به عنوان هدف اصلی بورای تقاضوای دسترسوی بوه
اطالعات تلقی شود.
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آنچه سازمان های مردم نهاد برای استفاده از قانون باید مدنظر قرار دهند تالش برای
رفع موانع است .یکی از موانع سازمان های موردم نهواد بورای شوفاف سوازی مسوائل و
دسترسی به اطالعات درخواست سازمان ،پرداخت هزینه و صرف وقت است .هور یو
از مؤسسات عمومی باید جز در موواردی کوه اطالعوات دارای طبقوه بنودی هسوت ،در
راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست ک به طور ساالنه اطالعات عمومی شامل
عملکرد و ترازنامه (بیالن) خود را با استفاده از امکانات رایانهای و حتیاالمکان در یو
کتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینوه تحویول دهود.
سازمان های مردم نهاد باید با جمعآوری اعانه و کم های اعضوا بورای دسترسوی بوه
اطالعات از کوشش دریغ نورزند و قانون گوذار نیوز مکلوف اسوت بورای ایون دسوته از
سازمان ها که اهداف غیرانتفاعی دارند ،دسترسی رایگان را لحاظ نماید.
از موانع دیگری که سازمان های مردم نهاد فعال در حوزهی شوفافیت آفرینوی بوا آن
روبرو هستند ،تبصره ماده  10قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات است .در حوالی
که ماده  10قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مقرر می دارد :مؤسسات مکلفاند
در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی اطالعات عمومی ازجمله تمام سازوکارها یا
آیین هایی که بهوسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سوازمان هوای غیردولتوی موی
تواند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند را
منتشر سازند و وفق این ماده ظرفیوت سوازمان هوای موردم نهواد در دسترسوی آزاد بوه
اطالعات برای شفافیت آفرینی برجسته می شود ،تبصره ماده  10دستگاه هوایی کوه زیور
نظر مقام رهبری هستند را مستثنا نموده و سازوکاری که سازمان هوای موردم نهواد موی
توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته باشند یا به نحو دیگری مانند منوابع
مالی و ارقام بودجه آنها مؤثر باشند منوط به عدم مخالفت مقام رهبری نموده است.
به نظر می رسد سازمان های مردم نهاد در راستای دسترسی به اطالعات و شوفافیت
آفرینی در این حوزه با دشواری روبرو هستند زیرا موافقتی نیز در ایون خصووص بورای
سازمان های مردم نهاد اعالم نشده و رویهی عملی نیز اینگونه است کوه دسوتگاه هوای
زیر نظر مقام رهبری بهصورت بسته عمول مویکننود و منوابع آنهوا عمومواً محرمانوه و
غیرقابل دسترسی است.
اگرچه مواد مربوط بوه حوری خصوصوی در منشوور حقووق شوهروندی بوه محول
سکونت ،اماکن و اشیاء خصوصی و اطالعات و داده های شخصی اشاره داشته بوا ایون
وجود کر دو مورد از حقوق اساسوی دسترسوی بوه اطالعوات و دسترسوی بوه فضوای
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مجازی و حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعی از امکان دسترسی و برقوراری
ارتباط و کسب اطالعات و دانش بهره مند شوند؛ و کر حق تشوکل و حوق شوهروندان
است که در قالب اتحادیه ها ،انجمن ها و نظوام هوای صونفی در سیاسوت گوذاری هوا،
تصمی گیری ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشوند بوه فعالیوت سوازمان هوای
مردم نهاد به طور کلی و با درج عبوارت فعالیوت هوای مودنی در حووزه هوای حقووق
شهروندی حق هر شهروند است و سوازمان هوای موردم نهواد بایود حوق دسترسوی بوه
اطالعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در موورد نقو حقووق شوهروندی داشوته
باشند ،بر فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزهی شفافیت صحه گذاشته است.
 -2-3قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران حکومتی
در ماده  2قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی
ایران مقرر می دارد :بهمنظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئوالن جمهوری اسوالمی
ایران و ارتقای سالمت اداری از تاریخ الزم االجورا شودن ایون قوانون ،یکوی از شورایط
تصدی سمت های موضو این قانون ،تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود ،همسر و
فرزندان تحت تکفل ،در قالب خود اظهاری به قوهی قضائیه است.
ماده  4قانون رسیدگی بوه دارایویهوای مقاموات ،مسوئوالن و کوارگزاران جمهووری
اسالمی مقرر داشته است« :صورت دارایی افراد مشمول این قووانون شوامل مووارد زیور
است -1 :کلیه اموال غیرمنقوول و حقووق دارای ارزش موالی  -2مطالبوات و دیوون -3
سرمایه گذاری و اوراق بهادار  -4موجودی حساب های مختلف در بان ها ،مؤسسات
مالی و اعتباری و نظایر آنها  -٥هرگونه منبع درآمدی مستمر» .ایون مواده را موی تووان
نقطه عطف این قانون دانست که به نظر می رسد جامعیوت الزم را داشووته و حووتی از
قووانین برخی کشور های دیگر که در رتبه بندی شواخص ادراك فسواد بواالتر از ایوران
قرار دارند آن را جامعتر و برتر دانسوت .قوانونگوذار بوهخووبی در ایون مواده امووال و
داراییهایی که باید اعالم شود را شمرده و آن را دسته بندی کرده است  .جامعیوت ایون
ماده از آنجایی معلوم می شود کوه قوانونگوذار از عبواراتی ماننود «کلیوه»« ،هرگونوه» و
«نظایر» استفاده کرده و راه را بر استدالل ها و توجیهات مفسدان مبنی بر اینکه عمول یوا
برخی اقوالم با ارزش آنها جزو این ماده محسوب نمی شود را بسته است.
فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطالعات مربووط بوه آن بوه جوز در
مواردی که در این قانون و آییننامهی یل آن تعیین شده است ،محرمانه بوده و هر ی
از مسئوالن و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه ،ثبت ،ضبط و حفظ فهرست دارایوی
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های افراد مشمول یا اسناد و اطالعات مورتبط بوا آن ،موضوو ایون قوانون باشوند و یوا
برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد ،اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یوا
انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیوار دیگوران
قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنهوا مطلوع سوازند ،بوه یکوی از مجوازات
درجهی شش مقرر در ماده  19قانون مجازات اسالمی مصووب  1392محکووم خواهنود
شد .همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با عل و اطال مبادرت به افشواء،
چاپ و یا انتشار اطالعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء ،چواپ یوا انتشوار آنهوا را
فراه نمایند.
 -4ظرفیت های فرا ملی و اقدامات پیش رو
 -1-4قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان مل ل متح د
برای مبارزه با فساد
قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملول متحود بورای
مبارزه با فساد نیز قوانین زمینهای در مورد نقش گروه های خارج از بخش دولتوی مثول
جامعهی مدنی ،سازمان های مردم نهاد و سازمان های جامعهمدار را جهت جلووگیری و
مبارزه با فساد ،ارتقاء می بخشد .ماده  13این قانون مقرر داشته است :هر کشوور عضوو،
در چهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود ،اقودامات مقتضوی
را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعاالنه افراد و گروه های خارج از بخش دولتوی مثول
جامعهی مدنی ،سازمان های مردم نهاد و سازمان های جامعه مدار را برای جلووگیری و
مبارزه با فساد ،ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود ،علل ،شدت و تهدیود
فساد ارتقاء دهد .مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:
الف و ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمی گیری.
ب و تضمین این امر که مردم دسترسی مؤثر به اطالعات دارند.
پ و انجام فعالیت های مربوط به اطال رسانی همگانی که به عودم تحمول فسواد و
نیز برنامه های آموزشی مردمی ازجمله برنامه های درسی مدارس و دانشگاه هوا کمو
می کند.
ت و ارج نهادن ،ارتقاء و حمایت از آزادی جهوت یوافتن ،دریافوت ،نشور و توزیوع
اطالعات مربوط به فساد.
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این آزادی ممکن است منوط به بعضی محدودیت ها باشد اموا ایونهوا فقوط هموان
هایی خواهند بود که قانون تعیین کرده و برای موارد زیر الزم هستند:
 احترام به حقوق یا حیثیت دیگران. حفظ امنیت ملی یا نظ عمومی یا بهداشت یا اخالق عمومی.از این رو هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخا خواهد نمود تا تضمین کنود کوه
نهادهای ضد فساد مربوط موضو این کنوانسیون مانند سازمان هوای موردم نهواد بورای
مردم شناخته شدهاند و در صورت اقتضاء دسترسی بوه ایون نهادهوا را جهوت گوزارش
دهی ،ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثهای که ممکن است طبوق ایون کنوانسویون
جرم تلقی شود ،فراه خواهد آورد.
مضافاً بند چهارم فصل هفت و ماده  ٦3قانون الحاق دولت جمهوری اسوالمی ایوران
به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فسواد مقورر موی دارد :تسوهیل مبادلوهی
اطالعات در بین کشورهای عضو در خصوص گرایش ها و الگوهای فساد و رویه هوای
موفقیت آمیز جهت پیشگیری و مبارزه با آن و بازگرداندن عواید ناشی از جرم ازجمله از
طریق نشر اطالعات مربوطه بوه گونوه ای کوه در ایون مواده کور شوده اسوت در قالوب
کمیسیون هایی متشکل از جامعهی مدنی صورت گیرد.
بند شش در خصوص نحوه ی همکواری مقورر نمووده اسوت :دولوت بوا همکواری
سازمان های منطقهای و بین المللی مربوط و سازوکارها و سازمان هوای غیردولتوی هور
کشور عضو ،اطالعات مربوط بوه برناموه هوا ،طورح هوا ،رویوه هوا و اقودامات اداری و
قانونگذاری خود برای اجرای این کنوانسیون را برای فراهمایی کشورهای عضو فوراه
خواهد کرد.
فراهمایی یا همان کمیسیون های مبارزه با فساد در کشوورهای عضوو موؤثرترین راه
دریافت و اقدام بر اساس اطالعات ازجمله اطالعات دریوافتی از درجوهی اعتبوار قابول
قبول برخوردار است زیرا به صراحت بند  ٦ماده  ٦3قانون مال الذکر ،داده های دریافتی
از سازمان های غیردولتی مربوط که طبق تشریفاتی کوه فراهموایی کشوورهای عضوو در
مورد آن تصمی گیری خواهد کرد ،به طور مقتضی معتبر شوناخته شودهانود نیوز ممکون
است مورد توجه قرار گیرد.
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 -2-4توصیه نامه «استانداردهای بین المللی در مبارزه ب ا پولش ویی و ت ممین م الی
تروریسم و اشاعهگری»
یکی از ظرفیت های مه سمن ها که امروز در فضای داخلوی کشوور بسویار موورد
چالش و بحث جدی قرار گرفته است؛ توصیهنامه «استاندارد های بین المللوی در مبوارزه
با پولشویی و تأمین مالی تروریس و اشاعه گری» میباشد .ی رویکرد چند وجهوی در
استفاده از سازمان های غیردولتی الزم خواهد بود .کوارگروه حقووقی بوین المللوی موی
تواند با سازمان های غیردولتی (سازمان های غیردولتی) ،خیریه هوا و سوفارتخانه هوای
موجود همکاری کند تا به طور مثال همبستگی بین خشونت ،قاچواق انسوان و سوازمان
های تروریستی را ردیابی کند .این مه است که قربانیان تروریس از جمله کسوانی کوه
در معر خشونت جنسی ،قاچاق یا نسل کشی به عنوان ی تاکتیو تروریسو قورار
گرفته اند  -به همکاری با سازمان های غیردولتی و سازمان هایی که اعتماد دارند اداموه
دهند و برای حمایت از این گروه ها باید بودجه الزم تهیه شود.
این اطالعات به کم  ،جبران خسارت و عدالت به قربانیوان تروریسو کمو موی
کند .پس از الحاق کشورمان به کنوانسیون بین المللی مقابلوه بوا توامین موالی تروریسو
( )CFTدر مجلس یا مجمع تشخیص مصحلت نظام و لووایح مورتبط بوا  ،FATFایون
ظرفیت را برای نهادهای مدنی خصوصا سازمان های موردم نهواد فوراه کنود توا نظوام
یکپارچه در مقررات و مراودات مالی و بانکی را آمووزش داده و از پولشوویی و توامین
مالی تروریس پیشگیری نماید)Parker & Sitter : 2013( .
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نتیجهگیری
مبارزه با شر یا فساد وظیفهای همگانی و متقابل بر عهدهی مردم است .در رابطوه بوا
موضوعات مبارزه با فساد و شفافیت آفرینی قوانین بسیاری تدوین و به تصویب مراجوع
قانون گذاری رسیده است .رسیدن به شفافیت نیازمند دسترسی به اطالعات و انتشار آن-
هاست .سازمان های مردم نهاد می توانند این مفاهی را بهخوبی ایجاد کنند.
سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه شفافیت آفرینی با موانعی روبورو هسوتند کوه
برخی بدین شرح است :مستثنا بودن برخی از دستگاه ها از نظارت یا بهنوعی بهصورت
بسته عمل کردن این دستگاه هوا ،عودم دسترسوی بوه اطالعوات و دادگواه صوالح بورای
دادخواهی و محدودیت قوانونی .فهرسوت دارایوی هوای افوراد مشومول و نیوز اسوناد و
اطالعات مربوط به آن به جز در مواردی که در قانون و آییننامهی یول آن تعیوینشوده
است ،محرمانه هست پس افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد خارج از حودود وظوایف
اداری باعث محکومیت به مجازات درجهی شش خواهد شد.
از مه ترین قوانین که ظرفیت سازمان های مردم نهاد را در مبارزه بوا فسواد توسوعه
داده و عمالً باب مشارکت از حیث دفا حقوق عمومی را فراه کرده مادهی  ٦٦قوانون
آیین دادرسی کیفری است که امروزه مشارکت سازمان های مردم نهاد به عنوان یکوی از
عوامل حسن ادارهی کشور از جنبه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگوی بوه شومار موی
رود .قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحود بورای
مبارزه با فساد نیز قوانین زمینهای در مورد نقش گروه های خارج از بخش دولتوی مثول
جامعهی مدنی ،سازمان های مردم نهاد و سازمان های جامعه مدار را جهت جلوگیری و
مبارزه با فساد ،ارتقاء می بخشد.
پیشنهادات
از آنجا که در مبحث مبارزه با فساد اصل استقالل و نفو ناپذیری مورد توجوه قورار
دارد و مبارزه با فساد از طریق نهادهایی که سیاسی و انتفاعی نیستند و منفعتی موادی از
فعالیت خود ندارند با توفیق بیشتری همراه است ازاینرو سازمان های مردم نهاد را موی
توان زمینهساز مناسبی برای تحقق مبارزه با فساد معرفی نمود .سوازمان هوای غیردولتوی
می توانند از طریق مشارکت در فعالیت هایی مانند افزایش آگاهی ها ،نقوش تعواملی بوا
ینفعان مختلف و توسعه سیاست های مبارزه بوا فسواد در هور دو بخوش خصوصوی و
دولتی ،نقش مهمی را در مبارزه با فساد بوازی کننود .از آنجوا کوه معیوار ثووابتی بوورای
اشوخاصی که باید اعالم دارایی کنند وجود ندارد و از طرفی ازدیاد افراد یادشده موجب
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سردرگمی قوه قضوائیه موی گوردد و آن را از وظیفوه اصولی خوود بوازمی دارد در ایون
خصوص می توان با برگزاری نشست های مختلف با سمن ها به نتایج مثبت ،همکواری
و هماهنگی کامل رسید.
با توجه به اینکوه اعوالم امووال مقاموات مشومول محودود بوه ابتودا و انتهوای دوره
مسئولیت آنان شده است و به حین خدمت آنان در دورهی مذکور توجهی نشوده اسوت
به نظر میرسد ماده مربوط به این قانون نیاز به بازبینی و ارتقاء دارد.
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