
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره یازدهم / تابستان 1401

169

شفافیت اداره و مبانی و منابع موجه ساز تحدید آن؛ 
مطالعه موردی قانون »دولت زیر نور خورشید« ایاالت متحده امریکا

مهدی هداوند *
جواد یحیی زاده **
 

چکیده
ــگاه  ــان جای ــی از چن ــت حقوق ــد آن در دول ــودن تحدی ــتثنا ب ــل و اس ــه اص ــه  مثاب ــفافیت اداره ب         ش
برجســته ای برخــوردار اســت کــه مشــروع انگاری اَعمــال اداره را در گــرو شــفاف و علنــی  بــودن آن 
می تــوان جســت وجو کــرد. قانــون »دولــت زیــر نــور خورشــید« در ایــاالت متحــده امریــکا نمونــه ای مقــدم 
از ابتــکار تقنینــی بــر مبنــای چنیــن اندیشــه ای اســت. از ایــن  رو، پرســش اصلــی مقالــه حاضــر آن اســت 
ــدام اســت؟  ــید« ک ــور خورش ــر ن ــت زی ــون »دول ــفافیت در قان ــد ش ــاز تحدی ــع موجه س ــی و مناب ــه مبان ک
ایــن پژوهــش بــرای پاســخ دهی بــه ایــن پرســش بــا اســتفاده از روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بررســی متــون 
و اســناد رســمی حقوقــی و گــردآوری اطالعــات بــه صــورت کتابخانــه ای بــه ایــن نتیجــه رســید کــه قانــون 
ــتثنائات آن از  ــه اس ــن ژرف نگران ــورایی و تبیی ــازمان های ش ــه س ــفافیت در هم ــگاری ش ــا اصل ان ــده ب یادش
قبیــل امنیــت ملــی، قوانیــن داخلــی مربــوط بــه پرســنل، حریــم خصوصــی، اطالعــات طبقه بندی شــده بــه  
موجــب قانــون و اتهام هــای کیفــری کوشــش کــرده اســت ضمــن فراهــم آوردن بســتری بــرای دسترســی آزاد 
عمــوم بــه اطالعــات، از حقــوق اشــخاص و نیــز توانایــی حکومــت در اِعمــال مســئولیت هایش حفاظــت کنــد.
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مقدمه
دگرگونــی نگــرش انســان معاصــر از »تکلیف مــداری« و »ســلطه پذیری« در دوران کهــن و گرایــش 
یافتــن او بــه ســوی »حق مــداری« و »حق جویــی« در دوران مــدرن انکارناشــدنی اســت. از ایــن  رو، اگــر 
عصــر حاضــر را »عصــر حــق« و گفتمــان غالــب بــر آن را »گفتمــان حــق« بنامیــم، بــی راه نگفته ایــم. 
ــه  ــی ب ــا زمان ــد ت ــوان و بای ــم، می ت از ســوی دیگــر، اگــر تعبیــر »حقــوق هم چــون اختــراع« را بپذیری
آن دانــش گران بهــا تــن  در     دهیــم کــه گرهــی از مشــکالت کــور جوامــع پیچیــده امــروزی را بگشــاید 
و بــر اســاس کارویــژه اصلــی خــود حرکــت کنــد. بــر ایــن اســاس، نظام هــای حقوقــی نیــز بــر مبنــای 
عقالنیــت موجه ســاز خــود ارج نهادنــی هســتند. بنــا بــر ایــن، طبــق »گفتمــان حــق« و »عقالنیــت نظــام 
حقوقــی«، شــفافیت بــه  مثابــه اصــل توجیه شــدنی و تحدیــد آن مســتلزم اقامــه دالیــل متقــن اســت.

شــفافیت، مفهومــی موّســع اســت کــه در حوزه هــای گونه گــون علــوم اجتماعــی بــه کار مــی رود و 
دارای انــواع مختلفــی از جملــه »شــفافیت َاســنادی« اســت. بــه  طــور کلــی، شــفافیت موجــب افزایــش 
ــات  ــه اطالع ــع، دسترســی ب ــد. در واق ــر حکومــت را تســهیل می کن پاســخ گویی می شــود و نظــارت ب
هم چــون ابــزاری در نظام هــای دموکراتیــک، بــرای نظــارت بــر ســازمان های دولتــی و کنتــرل 
آن هاســت. بــه  دیگــر ســخن، شــفافیت، نقطــه مقابــل محرمانگــی اســت. مفهــوم اخیــر در ذیــل مفاهیــم 
ــه  دنبــال کاســتن از شــفافیت و افزایــش  ســترگی هم چــون »نظــم عمومــی« و »منفعــت عمومــی« ب
ــه آن هــا نگریســته  ــد ب ــده تردی ــه  دی اســرارگرایی اســت؛ مفاهیمــی کــه بی گمــان در عصــر معاصــر ب

می شــود.
ــه قانون گــذاری  ــی از جمل ــب صورت هــای حقوق ــر از رویکردهــای فلســفی و در قال شــفافیت، فرات
در عرصــه نظام هــای حقوقــی داخلــی و بین المللــی نمــود و نمــاد یافتــه اســت. فــارغ از اصــل نوزدهــم 
اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر در ایــن خصــوص، قانــون »دولــت زیــر نــور خورشــید« در ایــاالت متحــده 
ــه علنــی  ــزام اداره ب ــا هــدف ال ــکار تقنینــی ب ــز در ابت ــه ای تأمل برانگی ــکا  )مصــوب 1976(، نمون امری
 بــودن و شفاف ســازی در امــور و حتــی مهم تــر از آن، تصریــح در جنبه هــای اســتثنایی نبــود شــفافیت 

ذیــل مــوارد ده گانــه همــراه بــا رعایــت ضوابــط مخصــوص اســت. 
بــر همیــن اســاس، هــدف اصلــی مقالــه پیــش  رو بــا روش توصیفــیـ  تحلیلــی و گــردآوری اطالعات 
ــون  ــوردی قان ــه م ــا مطالع ــفافیِت اداره ب ــد ش ــی تحدی ــل توجیه ــن دالی ــه ای، تبیی ــق کتابخان از طری
ــر،  ــه حاض ــات مقال ــینه و ادبی ــاظ پیش ــه  لح ــت ب ــی اس ــت. گفتن ــید« اس ــور خورش ــر ن ــت زی »دول
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ــور  ــه  ط ــنادی2 ـ ب ــفافیت َاس ــی ـ و ش ــور کل ــه  ط ــفافیت1 ـ ب ــوزه ش ــترده ای در ح ــای گس پژوهش ه
ــا ایــن حــال، قانــون »دولــت زیــر نــور خورشــید« بــه  طــور دقیــق  خــاص ـ صــورت گرفتــه اســت. ب
همــراه بــا تفطــن در مفــاد مختلــف آن بررســی نشــده اســت.3 از ایــن نظــر، مقالــه حاضــر، واجــد وصــف 

ــد.4 ــر می نمای ــز و ناگزی ــورد بحــث، ناگری ــق در موضــوع م ــآاًل تدقی ــوآوری و م ن

ـ چارچــوب مفهومــی و دالیــل توجیهــی »شــفافیت  گفتــار نخســت 
اداره«

پیــش از پرداختــن بــه قانــون »دولــت زیــر نــور خورشــید« الزم اســت چارچــوب مفهومــی بحــث 
را ـ هــر چنــد بــه طــور اجمالــی ـ مشــخص و بــا اتــکا بــر آن ، قانــون یادشــده را تحلیــل کنیــم. از ایــن  

 1-For instance: Erkkilä, T., Government Transparency Impacts and Unintended Consequences, London: Palgrave

 Macmillan, 2012; Florini, A., The Right to Know Transparency for an Open World, NewYork: Columbia University

 Press, 2007; Lathrop and Ruma, Open Government, Sebastopol: O’Reilly Media, 2010; De Fine Licht & Others,

 “Does transparency generate legitimacy? An experimental study of procedure acceptance of open and closed-door

 decision-making”, QoG Working Paper Series, 2011, Vol. 8, No. 1, p.p. 1-32; Etzioni, A., “Is Transparency the Best

 Disinfectant?” The Journal of Political Philosophy, 2010, Vol. 18, No. 4, p.p. 389-404

2-For instance: Pasquier & Villeneuve, “Organizational barriers to transparency: a typology and analysis of organiza-

 tional behavior tending to prevent or restrict access to information”, International Review of Administrative Sciences,

2007, Vol. 73, Issue 1, p. 148

هم چنین: انصاری، باقر، حق دسترسی به اطالعات: آزادی اطالعات، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  1397؛ زندیه، حسن 

و حسن ساالرسروی، »شفافیت اسنادی و حق دسترسی به آزادی اطالعات«، گنجینه اسناد، 1392، شماره 89، صص 116ـ134.

3. گفتنی است در آثار فارسی، فقط دو اثر به صورت اجمالی و صرفًا به معرفی مختصر این قانون پرداخته اند، بدون آن که وارد مقوله 

استثنائات شفافیت شوند. مهدی هداوند در جلد اول کتاب »حقوق اداری تطبیقی«، ذیل عنوان »دولت باز« )صصص 302 و 303(، 

اشاره ای اجمالی به قانون »دولت زیر نور خورشید« داشته است. باقر انصاری در کتاب »حق دسترسی به اطالعات: آزادی اطالعات« 

از این قانون با عنوان »قانون شفاف سازی« )ص 320( نام برده و هرگز به ساختار و مفاد این قانون وارد نشده است.

4. گفتنی است دلیل انتخاب این قانون، با وجود قوانین متعدد وضع شده در حوزه شفافیت َاسنادی در نظام های حقوقی گوناگون آن 

است که می توان این قانون را از نخستین تالش ها برای ابتکار تقنینی در الزام دولت به شفافیت دانست. وجه ممیزه این قانون نسبت 

به دیگر قوانین آن است که استثنائات شفافیت را ذیل ده مورد و همراه با جزئیات تشریح و تصریح کرده است.
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رو، »شــفافیت«1 و »اداره«2 بــه  مثابــه دو واژه کلیــدی در ایــن مقالــه، همــراه بــا دالیلــی توجیهــی آن 
شایســته تأمــل جــّدی اســت.

بند نخست ـ چارچوب مفهومی »شفافیت اداره«
شــفافیت، اصــل توان منــد ســاختن عمــوم بــرای بــه  دســت  آوردن اطالعــات در مــورد عملیــات و 
ــودن«3  ــی  ب ــا »علن ــا ب ــر مورده ــف می شــود. شــفافیت در بیش ت ــن تعری ــاد معی ــک نه ســاختارهای ی
ــفافیت  ــران، ش ــی صاحب نظ ــاور برخ ــه  ب ــود. 5و6 ب ــه می ش ــر گرفت ــرادف در نظ ــاگری«،4 مت و »افش
ــرد.8  ــرار ک ــن آن  دو برق ــی بی ــد این همان ــر چــه نبای ــط اســت، اگ ــز مرتب ــی«7 نی ــت حقوق ــا »قطعی ب
هم چنیــن شــفافیت، واژه ای موّســع اســت کــه بــر بخش هــای گوناگونــی اعمــال می شــود: »شــفافیت 
ــت«11 و  ــال و مســئولیت های حکوم ســازمانی«،9 »شــفافیت حســابداری و بودجــه«،10 »شــفافیت َاعم

»شــفافیت َاســنادی«.12و13
یکــی از جّدی تریــن و  روزآمدتریــن ابعــاد شــفافیت را بایــد شــفافیت اســنادی دانســت. بــر اســاس 
ــا توجیــه ماهیــت درخواســت،  ــه دلیــل ی ــه ارائ شــفافیت َاســنادی، اشــخاص می تواننــد بــدون نیــاز ب
ــواع  ــا یــک ســند حــاوی اطالعــات را مطابــق میــل خــود درخواســت کننــد.14و15 تمــام ان اطالعــات ی
شــفافیت بــه گونــه ای در حــوزه بحــث ایــن پژوهــش جــای می گیرنــد، ولــی مرتبط تریــن ُبعــد آن در 

1-Transparency.

2-Administration.

3-Openness .

4-Disclosure.

  5-Etzioni, Op.cit., p. 389.

6.  نکته قابل توجه آن است که هر دو واژه »علنی  بودن« و »افشاگری« در قانون »دولت زیر نور خورشید« به کار می روند.

7-Legal Certainty.

8-Ávila, H., Certainty in Law, New York: Springer, 2016, p 176 .

9-Organizational Transparency.

10-Accounting and Budgetary Transparency.

11-Transparency of Government Action and Responsibilities.

12-Documentary Transparency.

13-Pasquier and Villeneuve, Op.cit., p.p. 148-149.

14. زندیه و ساالرسروی، پیشین، ص 117.

15. برای آگاهی بیشتر در خصوص واژه شناسی و جایگاه شفافیت در اسالم نک: طاهری، محسن و محمدجواد ارسطا، »بررسی تطبیقی 

مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم و نظریه حکمرانی خوب«، پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب، 1395، شماره 3، ص 5.
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خصــوص قانــون مــورد بحــث را بایــد در شــفافیت َاســنادی جســت . 
واژه »اداره« )اداره کــردن( دارای معانــی گوناگونــی اســت، ولــی در ایــن جــا، معنــای مرتبــط بــا »عمــل 
ــت: اداره در  ــایی اس ــل شناس ــوم قاب ــه مفه ــم س ــت ک ــز دس ــا نی ــن معن ــت. در ای ــراد اس ــت«1 م حکوم
»موســع ترین مفهــوم« بــه  معنــای تمامــی فعالیت هــای حکومــت، اداره در »مفهــوم محدودتــر« بــه  معنــای 
فعالیت هــای حکومــت بــه  اســتثنای فعالیت هــای قانون گــذارِی محــض توســط قــوه مقننــه و ســرانجام، 
ــه  اســتثنای عمــل تقنینــِی  ــه  معنــای تمامــی فعالیت هــای حکومــت ب اداره در »مضیق تریــن مفهــوم« ب
محــض توســط قــوه مقننــه و عمــل قضایــِی محــض بــه  وســیله دادگاه هــا.2 اداره و مــآاًل شــفافیت اداره در 
ایــن پژوهــش شــامل اداره در موســع ترین مفهــوم و بــه  معنــای تمامــی فعالیت هــای حکومــت اســت. بــر 
ایــن اســاس، اصــل بــر آن اســت کــه تمامــی اَعمــال حکومــت، شــفاف، علنــی و در معــرض مشــاهده عموم 

صــورت گیــرد مگــر در مــوارد اجتناب ناپذیــِر معیــن و البتــه بــا رعایــت ضوابــِط مخصــوص.3

بند دوم ـ دالیل توجیهی »شفافیت اداره«
اندیشــمندان حوزه هــای مختلــف علــوم اجتماعــی دالیــل متعــددی را بــرای توجیــه شــفافیت اداره 
ــی  ــرط حداقل ــه ش ــه  مثاب ــفافیت ب ــوان ش ــا را می ت ــن آن ه ــی از مهم تری ــه برخ ــد ک ــرح کرده ان مط
تحقــق نظــارت و پیش گیــری از فســاد، شــفافیت بــه  مثابــه عنصــر مرکــزی پاســخ گویی و مشــروعیت 
ــاد  ــش اعتم ــفافیت در افزای ــر ش ــره تأثی ــن و باالخ ــه حــق بنیادی ــه  مثاب ــفافیت ب ــی، ش ــدار عموم اقت

عمومــی و مشــارکت شــهروندان در امــور سیاســی و اجتماعــی در نظــر گرفــت.

1. شفافیت به  مثابه شرط حداقلی تحقق نظارت و پیش گیری از فساد 
ــوق  ــن حق ــول بنیادی ــی از اص ــه یک ــه  مثاب ــارت«4 ب ــق »نظ ــی تحق ــرایط حداقل ــی از ش یک
ــر  ــان ناظ ــر می ــه اگ ــت ک ــد گف ــح بای ــت. در توضی ــارت اس ــوع نظ ــری موض ــی، رؤیت پذی عموم
ــرط  ــر، ش ــارت دیگ ــه  عب ــد. ب ــق نمی یاب ــارت تحق ــًا نظ ــد، اساس ــی باش ــارت، مانع ــوع نظ و موض
دیــده  شــدن، »شــفافیت« اســت کــه امــکان دسترســی بــه اطالعــات را فراهــم و ســاختمان هایی 
ــاد«5 در  ــه »فس ــا ک ــن ادع ــد. ای ــاد می کن ــارت ایج ــت نظ ــازمان های تح ــرای س ــه ای ب شیش
ــر همیــن  ــاب مــی ورزد،6 ناظــر ب مکان هــای مخفــی رشــد می کنــد و از مکان هــای عمومــی اجتن

1-Function of Government.

2. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت، 1396، ج 1، ص 83. 

3. موارد اجتناب ناپذیِر معین همراه با رعایت ضوابِط مخصوص ذیل قانون »دولت زیر نور خورشید« تبیین می شوند. 

  4-Control, Review, Surveillance, Check, Exam.

5-Corruption.

6-Hartle, T. W. & S. R. Chitwood, “Increasing Public Access to Government: The Implementation and Impact of The Govern-

ment in The Sunshine Act”, Government Publications Review, 1983, Vol. 10, No. 3, p. 269
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موضــوع اســت.1 بــر اســاس چنیــن رویکــردی، شــفافیت در ایــن جــا نــه لزومــًا بــه  مثابــه »ارزش«، 
بلکــه چــون »روش« نیــز توجیه شــدنی اســت؛ روشــی کــه بــرای هــر نــوع ســامانه حکمرانــی بــا هــر 

درون مایــه ای الزم و ضــروری اســت.

2. شفافیت به  مثابه عنصر مرکزی پاسخ گویی و مشروعیت اقتدار عمومی 
ــای  ــی ج ــدار عموم ــازی اقت ــخ گویی«2 و مشروع س ــدرن »پاس ــای م ــب فرآینده ــفافیت در قل ش
ــارت و  ــال نظ ــت و اِعم ــفافیت اس ــخ گویی، ش ــته پاس ــا و هس ــه مبن ــخن آن ک ــرد.3و4 کوتاه س می گی
ــداری  ــه حق م ــر پای ــه ب ــز البت ــه خــود نی ــل وجــودی خــود را از شــفافیت ـ ک ــآاًل پاســخ گویی، دلی م
ــاور برخــی صاحب نظــران، شــفافیت مبتنــی بــر ســه  توجیه شــدنی اســت ـ  می گیــرد. هم چنیــن بــه ب
نظریــه موجــب ایجــاد مشــروعیت می گــردد: »نظریــه نمایندگــی«5 از طریــق افزایــش کنتــرل، »نظریــه 
دموکراســی مشــورتی«6 بــا الــزام در اســتدالل برتــر و افزایــش احتــرام بــه گروه هــای دیگــر و »نظریــه 
ــر  ــه عادالنه ت ــر چ ــرای ه ــالش ب ــه و ت ــای عادالن ــازی رویه ه ــذار شفاف س ــه ای«7 از رهگ ــاف روی انص
کــردن آن هــا.8 بنــا بــر ایــن، شــفافیت عاملــی در راســتای فربه شــدن مشــروعیت در نظام هــای حقوقــی 

ـ سیاســی اســت.

3. شفافیت به  مثابه حق بنیادین
صــرف نظــر از این کــه شــفافیت هم چــون روش و شــرط حداقلــی نظــارت در نظــر گرفتــه شــود یــا 
ســنجه ای در توســعه مشــروعیت اقتــدار عمومــی تلقــی گــردد، خــود، یــک ارزش بــه  شــمار مــی رود. بــر 
اســاس همیــن رویکــرد، شــفافیت، »حــق بــر دانســتن«9 اســت و از ایــن منظــر، ذیــل حقــوق بنیادیــن 

1. ســازمان غیر دولتی جهانی »شــفافیت بین الملل« که برای مبارزه با فســاد ایجاد شــده است، در یکی از گزارش های خود 
از حق دسترســی به اطالعات به  عنوان مهم ترین ابزار و ســالح علیه فســاد نام می برد. نک: احمدی، ســید علی اکبر و همکاران، 
فســاد اداری و مالی در ســازمان های امروزی، تهران: فوژان، 1394، ص 16؛ انصاری، باقر، »مفهوم، مبانی و لوازم 

آزادی اطالعات«، نامه حقوقی، 1386، شــماره 1، ص 141.
2-Accountability.
3-Pasquier and Villeneuve, Op.cit., p. 148.
 4-See also: Piotrowski, S. J., “The “Open Government Reform” Movement: The Case of the Open Government.
Partnership and U.S. Transparency Policies”, American Review of Public Administration, 2016, Vol. 47, No. 2, p. 1
هم چنین نک: محســنی، وجیهه، ســید محمد هاشــمی، محمدجواد جاوید و بیژن عباســی، »تحلیل حقوقی نسبت سنجی 
حق دسترسی عموم به اطالعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران«، پژوهش حقوق عمومی، 

1398، شماره 62، ص 326.
 5-Agency theory.
 6-Deliberative democratic theory.
7-Procedural fairness theory.
8-de Fine Licht and Others, Op.cit., p.p. 7-8.
9-Right to Know.
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انســان قــرار می گیــرد.1 در واقــع، شــفافیت بــر یــک »حــق غیــر قابــل مذاکــره بــر دانســتن« اســتوار 
اســت کــه در مــاده 19 اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر نیــز مطمــح نظــر قــرار گرفتــه اســت.2 همــان 
 طــور کــه مــاده 19 اعالمیــه نیــز تصریــح می کنــد، آزادی بیــان در بــاب مســائل عمومــی بــدون آزادی 
در آگاه  بــودن بی معناســت.3و4 بــه  عبــارت دیگــر، شــفافیت بــر ایــن ایــده تأکیــد مــی ورزد کــه مــردم، 
ــد5 و واضــح اســت  ــر خــود حکومــت کنن ــد ب ــاری هســتند کــه می توانن ــِی خودمخت فاعل هــای عقالن

کــه تحقــق حکمرانــی بــر خــود بــه  شــدت بــر شــفافیت و فرآیندهــای مرتبــط بــا آن متکــی اســت. 

4. تأثیر شفافیت در افزایش اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان )حکمرانی مطلوب(
ــه  ــت ک ــفافیت آن اس ــرای ش ــل ب ــن دلی ــن و عقالیی تری ــندگان، مهم تری ــی نویس ــاور برخ ــه  ب ب
مشــارکت فعــال شــهروندان را در امــور سیاســی و اجتماعــی تقویــت می کنــد.6 ضمــن این کــه یکــی از 
ــون«،8 »آزادی  ــار شــاخص هایی چــون »حاکمیــت قان ــوب«7 در کن ــی مطل شــاخص های مهــم »حکمران
اطالعــات«،9 »پاســخ گویی«،10 »مشــارکت جویی«11 و »کارآمــدی«12 را بایــد شــفافیت دانســت.13 
شــفافیت هم چنیــن عاملــی بــرای بهبــود روابــط بیــن مقام هــای دولتــی و عمــوم مــردم در نظــر گرفتــه 
ــه  دلیــل محــروم  کــردن  شــده اســت.14 تجربه هــای متعــدد بشــری نشــان می دهــد کــه َاســرارگرایی ب

 1-See for instance: Erkkilä, Op.cit., p. 75.

هم چنیــن نــک: نمک دوســت تهرانــی، حســن، »آزادی اطالعــات و حــق دسترســی؛ بنیان دموکراســی«، مجلــس و پژوهش، 
1382، شــماره 10، ص 64؛ هاشــمی، ســید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساســی، تهران: میزان، 1384، ص 320. برای آگاهی 
از ضمانــت اجراهــای حقوقــی دسترســی بــه اطالعــات نــک: انصــاری، باقــر، حقوق ارتباط جمعــی، تهــران: ســمت، 1390، ص 51.
2-Pasquier and Villeneuve, Op.cit., p. 148.

 3-Florini, Op.cit., p. 3 .

4. بــرای آگاهــی بیش تــر در خصــوص اســناد بین المللــی راجــع  بــه آن نــک: قــاری ســیدفاطمی، ســید محمــد، 
ــص  ــر، 1395، ص ــگاه معاص ــران: ن ــا(، ته ــا و آزادی ه ــی در حق ه ــتارهایی تحلیل ــر دوم: جس ــر )دفت ــر معاص ــوق بش حق
103 و 104؛ معتمدنــژاد، کاظــم، حقــوق ارتباطــات، تهــران: دفتــر مطالعــات و توســعه رســانه ها، 1386، ص 166.
  5-Etzioni, Op.cit., p. 403.

6. زندیه و ساالرسروری، پیشین، ص 121.
7-Good Governance.

8-The Rule of Law .

9-Free Information.

10-Accountability.

11-Participation.

12-Efficiency.

13. نک: هداوند، مهدی، »حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر«، حقوق اساسی، 1384، شماره 4، ص80.
14-See for instance: Pasquier and Villeneuve, Op.cit., p. 149.
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مــردم از آگاهی هــای الزم دربــاره امــور جامعــه، مشــارکت و نظــارت آن هــا در اداره جامعــه را تضعیــف و 
چــه  بســا منتفــی می کنــد.1 بنــا بــر ایــن دیــدگاه، »مخفــی کاری اداری«،2 آثــار منفــی متعــددی ماننــد 
کاهــش اعتمــاد عمومــی و مشــارکت شــهروندان در اداره امــور سیاســی و اجتماعــی را در پــی خواهــد 

داشــت. 

 گفتــار دوم ـ مبانــی و منابــع تحدیــد شــفافیت در قانــون »دولــت 
زیــر نــور خورشــید«

قانــون »دولــت زیــر نــور خورشــید« در چــه زمینــه و زمانــه ای تصویــب شــد؟ ایــن قانــون را چــه 
ــد آن چیســت؟ اساســًا  ــه شــفافیت و تحدی ــون ب ــن قان مرجــع )مراجعــی( تصویــب کــرد؟ رویکــرد ای
مبانــی و منابــع موجه ســاز تحدیــد شــفافیت در ایــن قانــون کدامنــد؟ ایــن قانــون کــه در ســال 1976 
بــا 6 مــاده کلــی و تعــداد قابــل توجهــی تبصــره تصویــب شــد، شایســته واکاوی و تحلیــل دقیــق اســت.

بند نخستـ  مبانی تحدید شفافیت در قانون »دولت زیر نور خورشید«
پیــش از ورود مســتقیم بــه قانــون مــورد بحــث و بررســی مجــزای هــر یــک از مــواد و تبصره هــای 
آن، آگاهــی از مبانــی تاریخــی و حقوقــی ایــن قانــون بــه  منظــور فهــم دقیق تــر مفــاد آن ضــروری اســت.

1. مبانی تاریخی
ــور خورشــید« در دوره ای  ــر ن ــت زی ــون »دول ــه قان ــود ک ــه متفطــن ب ــن نکت ــر ای ــد ب نخســت بای
تصویــب شــد کــه ســرخوردگی و بی اعتمــادی بــه دولــت در اوج خــود قــرار داشــت.3 در واقــع، کنگــره 
ــکا پاســخ گو باشــد،  ــردم امری ــه م ــدرال نســبت ب ــت ف ــی مســتمر کــه دول ــن نگران ــه ای در واکنــش ب
قانــون »دولــت زیــر نــور خورشــید« را در ســال 1976 وضــع کــرد. بــر اســاس آن، همــه بخش هــا در 
ــی  ــت ها را علن ــدند آن نشس ــزم ش ــد، مل ــزار می کنن ــی برگ ــای فدرال ــه نهاده ــت هایی ک ــه نشس هم
برگــزار کننــد، مگــر مــواردی کــه بــا یکــی از ده مــورد معافیــت اســتثنا شــود.4 در واقــع، تأکیــد بــر همه 

1.  انصاری، پیشین، ص 36.

2-Administrative Secrecy.

 3-Bradley, K. “Do You Feel the Sunshine? Government in the Sunshine Act: Its Objectives, Goals, and Effect on the

 FCC and You”, Federal Communications Law Journal, 1997, Vol. 49, No. 2, p. 475

4-Baird, B. S., “The Government in the Sunshine Act: An Overview”, Duke Law Journal, Eighth Annual Adminis-

 trative Law Issue, 1977, Vol. 5, No. 2, p. 565
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بخش هــا و همــه نشســت ها در ایــن قانــون، تجلی گــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه شــفافیت هم چــون 
اصــل و تحدیــد موجــه آن نیــز مســتلزم ارائــه دالیــل متقــن اســت.

ــید« ـ مصــوب  ــور خورش ــر ن ــت زی ــون »دول ــه قان ــد ک ــی ش ــوان مدع ــی تاریخــی می ت در تحلیل
ــره در  ــدار کنگ ــته از اقت ــی برجس ــر مصداق ــی نمایانگ ــه  نوع ــال 1977 ـ ب ــده در س 1976 و اجراش
راســتای تنظیــم روابــط کارمنــدان اســت.1 ایــن قانــون، نقطــه عطفــی در ابتــکار تقنینــی و عملی ســازی 
ــه  ــن حــال، ب ــا ای ــه  شــمار مــی رود. ب ــکا و بلکــه سرتاســر جهــان ب ــاالت متحــده امری شــفافیت در ای
ــق  ــع، از طری ــون و در واق ــن قان ــب ای ــکا پیــش از تصوی ــذر شــفافیت در امری ــراد، ب ــاد برخــی اف  اعتق
ــه  ــراً ســاده ک ــارت ظاه ــن عب ــان، پشــت ای ــاور این ــه ب ــه اســتقالل«2 کاشــته شــده اســت. ب »اعالمی
»دولت هــا اختیــارات عادالنــه خــود را صرفــًا از رضایــت حکومت شــوندگان می گیرنــد«، ایــن بصیــرت 
ــت  ــال( حکوم ــوندگان از )َاعم ــه حکومت ش ــد ک ــد ش ــادار خواه ــی معن ــت زمان ــه رضای ــرار دارد ک ق
ــی از  ــه یک ــه ب ــداً ـ زمانی ک ــه، بع ــی اعالمی ــنده اصل ــون،3 نویس ــوند. جفرس ــع ش ــران آن مطل و رهب
ــن  ــردم اســت« ـ ای ــد م ــا، عقای ــت م ــای حکوم ــه »مبن ــی داد ک ــح م ــاره توضی ــن  ب ــش در ای همکاران
موضــوع را تصریــح کــرد کــه مــردم بایــد دارای »اطالعــات کامــل« باشــند.4 عــالوه  بــر مبانــی تاریخــی، 
ــه  ــه و در چ ــی چگون ــر حقوق ــده از منظ ــون یادش ــه قان ــت ک ــز الزم اس ــوع نی ــن موض ــن در ای تفط

ــه  تصویــب رســیده اســت.  فرآینــدی ب

2. مبانی حقوقی
ــور  ــر ن ــت زی ــون »دول ــی قان ــه های حقوق ــی و ریش ــل مبان ــی و در تحلی ــی تاریخ ــر از مبان فرات
ــی  ــار عموم ــه فش ــش ب ــره در واکن ــه کنگ ــاد ک ــد نه ــت تأکی ــه انگش ــن نکت ــر ای ــد ب ــید« بای خورش
بــرای شــفافیت، قوانیــن متعــددی وضــع کــرد کــه دسترســی عمومــی بــه دولــت فــدرال را افزایــش 
ــوه  ــای ق ــدی آن )1974(، واحده ــای بع ــات«5 )1966( و اصالحیه ه ــون آزادی اطالع ــی داد. »قان م
ــون  ــازند. »قان ــر س ــناد را امکان پذی ــه َاس ــوم ب ــیع  عم ــی وس ــا دسترس ــاخت ت ــزم می س ــه را مل مجری
ــه شــهروندان اعطــا کــرد تــا  ــواده«6 )1974( ایــن حــق را ب حریــم خصوصــی و حقــوق آموزشــی خان

 1-Welborn, D. M., W. Lyons & L. W. Thomas, “The federal Government in The Sunshine Act and Agency Decision

 Making”, Administration & Society, 1989, Vol. 20, No. 4, p. 46

2-Declaration of Independent.

3-Thomas Jefferson.

 4-Frederick, A. O. & Jr. Schwarz, Democracy in the Dark, The Seduction of Government Secrecy, New York: The

New Press, 2015 , p. 26

5-The Freedom of Information Act.

6-The Family Educational Rights and Privacy Act.
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ــورتی  ــه مش ــون کمیت ــد. »قان ــت آورن ــات به دس ــد، اطالع ــام می دهن ــی انج ــای دولت ــه نهاده از آن چ
فــدرال«1 )1972( و قانــون »دولــت زیــر نــور خورشــید«2 )1976( نیــز برگــزاری جلســات بــا حضــور 
ــت  ــون »دول ــن، قان ــم ســاخت.3 بنابرای ــی را فراه ــی انتخاب ــازمان های دولت ــای مشــورتی و س کمیته ه
زیــر نــور خورشــید« را می تــوان محصــول دســت کــم یــک دهــه تــالش تقنینــی در حمایــت حقوقــی 

ــکا دانســت. ــاالت متحــده امری از شــفافیت در ای
بــا در نظــر گرفتــن ایــن اصــل کــه دولــت بایــد بــه شــهروندان پاســخ گو باشــد، قانــون »دولــت زیــر 
ــد علنــی باشــد.4  ــی را شناســایی کــرد  کــه نشســت های اداری بای ــن مفــروض کل ــور خورشــید«، ای ن
اســتدالل مدافعــان برگــزاری نشســت های بــاز )علنــی( ایــن بــود کــه ســازمان ها در نشســت های غیــر 
علنــی و هنــگام تصمیم گیــری ممکــن اســت منفعــت عمومــی را نادیــده بیانگارنــد.5 در واقــع، سیاســت 
ــه  ــر ب ــرای دسترســی هــر چــه بیش ت ــه عمــوم شــهروندان ب ــون، اعطــای اجــازه ب ــن قان ــه در ای نهفت
ــه  عبــارت دیگــر، ایــن  ــا ب ــت فــدرال ی ــا فرآیندهــای تصمیم گیــری از جانــب دول اطالعــاِت مرتبــط ب

ادعاســت کــه »دولــت بایــد مســائل عمومــی را در انظــار عمومــی حــل و فصــل کنــد«.6
ــر  ــه بیش ت ــر چ ــودن ه ــاز ب ــه ب ــود ک ــون آن ب ــن قان ــی ای ــرض زیربنای ــر ســخن، پیش ف ــه  دیگ ب
ــوی  ــاالی کار از س ــت ب ــود، کیفی ــت می ش ــای دول ــِی برنامه ه ــش عموم ــود دان ــب بهب ــت موج دول
ــد و  ــج می کن ــت را تهیی ــاره سیاســت های دول ــی درب ــات عموم ــت را تشــویق و مباحث ــدان دول کارمن
اعتمــاد عمومــی بــه اقدامــات دولــت را افزایــش می دهــد.7 از همیــن  رو، می تــوان مدعــی شــد هــدف 

اصلــی از ایــن قانــون، افزایــش ارتبــاط و تعامــل بیــن شــهروندان و دولــت فــدرال اســت.8
بنــا بــر ایــن، هــدف اولیــه ایــن قانــون، دسترســی عمومــی بــه اطالعــات اســت، ولــی ایــن حــق 
بایــد بــا حمایــت از حــق بــر حریــم خصوصــی افــراد تعدیــل شــود. هم چنیــن بایــد ایــن امــکان را بــه 
دولــت بدهــد کــه بتوانــد بــه وظایــف خــود بــه  نحــو احســن ادامــه دهــد.9 در واقــع، ایــن قانــون تــالش 

کــرده اســت نوعــی تعــادل میــان اهــداف مــورد نظــر برقــرار ســازد.

1-The Federal Advisory Committee Act.

2-The government in the Sunshine Act .

3-Hartle & Chitwood, Op.cit., p. 269-270.

4-Thomas, Op.cit., p. 260. 

5-Hartle & Chitwood, Op.cit., p. 271.

6-Bradley, Op.cit., p. 474.

 7-Thomas, L. W., “The Courts and the Implementation of the Government in the Sunshine Act”, Administrative Law

Review, 1985, Vol. 37, No. 3, p. 260

8-Welborn and Others, Op.cit., p. 482 .

9-Bradley, Op.cit., p. 474 .
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بند دوم ـ منابع تحدید شفافیت در قانون »دولت زیر نور خورشید«
ــون نشســت های علنــی«1 نیــز شــناخته  ــا عنــوان »قان ــور خورشــید« کــه ب ــر ن ــون »دولــت زی قان
ــخ 13 ســپتامبر 1976 و در  ــکا در تاری ــاالت متحــده امری ــس ســنا و نماینــدگان ای می شــود، در مجال
شــش مــاده کلــی وضــع شــد کــه عنوان هــای مختلفــی دارد و شــامل برخــی قوانیــن فرعــی می شــود. 
ــن  ــون را تبیی ــداف قان ــت گذاری«، اه ــه سیاس ــوان »اعالمی ــا عن ــذار ب ــت، قانون گ ــمت نخس در قس
می کنــد. ســپس واژگان کلیــدی را در قانــون تعریــف می کنــد. در قســمت پایانــی نیــز کــه در واقــع، 
بدنــه اصلــی ایــن قانــون را شــکل می دهــد، اســتثنائات ده گانــه شــفافیت را همــراه بــا رعایــت ضوابــط 

مخصــوص بــه آن بیــان کــرده اســت.

1. اعالمیه سیاست گذاری
ــون را  ــن قان ــع ای ــدف از وض ــت گذاری«،2 ه ــه سیاس ــوان »اعالمی ــا عن ــون ب ــن قان ــاده دوم ای م
ــه  ــاالت متحــده آن اســت ک ــالم می شــود سیاســت ای ــن  وســیله اع ــه ای ــد: »ب ــن مطــرح می کن چنی
ــای  ــا فرآینده ــط ب ــی«3 مرتب ــات عمل ــن اطالع ــه »کامل تری ــا ب ــتند ت ــتحق هس ــردم مس ــوم م عم
تصمیم گیــری دولــت فــدرال دسترســی داشــته باشــند. هــدف ایــن قانــون آن اســت کــه ضمــن فراهــم  
ــرای عمــوم، از حقــوق اشــخاص و نیــز توانایــی حکومــت در انجــام  ــه اطالعــات ب کــردن دسترســی ب

ــد«.  ــت کن ــئولیت هایش حفاظ مس
دســت کــم، دو نکتــه در ایــن اعالمیــه قابــل تأمــل اســت: نخســت آن کــه طبــق قانــون، عمــوم مردم 
مســتحق هســتند تــا صرفــًا بــه کامل تریــن اطالعــاِت »عملــی« دسترســی داشــته باشــند. تالــی ایــن 
ســخن آن اســت کــه ممکــن اســت اطالعاتــی وجــود داشــته باشــد کــه دسترســی عمــوم بــه آن هــا 
ــه حــق  ــور خورشــید« تــالش دارد ب ــون »دولــت زیــر ن مجــاز نیســت. نکتــه دیگــر آن  اســت کــه قان
ــای افراطــی  ــرد و در دام تحلیل ه ــد بنگ ــد بع ــات از چن ــآاًل آزادی اطالع ــات و م ــه اطالع دسترســی ب
تک بعــدی گرفتــار نیایــد. چــون حــق اشــخاص در دسترســی بــه اطالعــات ممکــن اســت بــا دو حــق 
دیگــر یعنــی حریــم خصوصــی اشــخاص و نیــز اِعمــال کارکردهــای دولــت برخــورد کنــد، قانون گــذار 
ــات، از  ــر آزادی اطالع ــق ب ــدم ح ــرای تق ــدن ب ــل ش ــت  قائ ــفافیت و اولوی ــردن ش ــی ک ــل تلق ــا اص ب
تضمیــن حریــم خصوصــی و نیــز تــالش بــرای تســهیل اِعمــال کارکردهــای دولــت غافــل نشــده اســت. 

قانون گــذار در بخــش ســوم قانــون یادشــده بــا جزئیــات بــه ایــن موضــوع تصریــح کــرده اســت.

1-Open Meetings Act .

2-Declaration of Policy.

3-The Fullest Practicable Information.
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2. تعریف برخی واژگان کلیدی
ــه  ــت ک ــده اس ــف ش ــمت تعری ــن قس ــو« در ای ــه« و »عض ــازمان«، »جلس ــدی »س ــه واژه کلی س
ــوم،  ــاده س ــف« م ــد »ال ــت بن ــمت نخس ــد. در قس ــن می کن ــون را تبیی ــمول قان ــدود ش ــع، ح در واق
ــر  ــا، ه ــن ج ــازمان در ای ــراد از واژه س ــده اســت: »م ــون مشــخص ش ــن قان ــازمان های مشــمول ای س
ســازمانی اســت کــه »ســاختاری شــورایی«1 ـ متشــکل از دو عضــو یــا بیش تــر ـ آن را اداره می کنــد«. 
بنــا بــر ایــن، بــه  محــض این کــه دو نفــر از اعضــا یــا بیش تــر بــرای تصمیم گیــری دربــاره موضوعــات 
ســازمان، یکدیگــر را مالقــات کننــد، ایــن مالقــات بایــد بــرای مشــاهده و حضــور عمــوم علنــی باشــد.2

در قســمت دوم بنــد »الــف« مــاده ســوم نیــز واژه »جلســه« بــه  معنــای »رایزنی هــای حداقــل تعدادی 
از اعضــای ســازمان اســت کــه ملــزم هســتند تــا از ســوی ســازمان، اقدامــی را انجــام دهنــد، در جایــی  
کــه چنیــن رایزنی هایــی منجــر بــه رفتــار مشــترک یــا واگــذاری امــور نمایندگــی رســمی می گــردد«. 
باالخــره در قســمت ســوم بنــد »الــف« مــاده ســوم نیــز مــراد از »عضــو«، »شــخصی اســت کــه بــه یــک 
ســاختار شــورایی تعلــق دارد و یــک ســازمان را مدیریــت می کنــد«. بنــا بــر ایــن، شــورایی بــودن ســازمان 

ــون معــاف می کنــد. ــًا ســازمان های تک مدیریتــی را از شــمول ایــن قان اهمیتــی ویــژه  دارد و صرف

3. موارد استثنای شفافیت و ضوابط مخصوص آن
پیــش از ورود بــه مفــاد قانونــی، بیــان ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه هــر یــک از ده مــورد معافیــت3 
ــاور کنگــره اســت کــه ممکــن اســت برخــی عوامــل دیگــر ماننــد  در ایــن قانــون نشــان دهنده ایــن ب
»حــق بــر حریــم خصوصــی«4 یــا »نیــاز بــه محرمانگــی«5 بــر فوایــد مشــاهده عمومــی اثــر بگذارنــد. 
ــک اداره »ممکــن  ــا کــه ی ــن معن ــه  ای ــاری؛ ب ــه اجب ــز ســهل گیرانه اســت، ن معافیت هــای یادشــده نی
اســت« یــک نشســت یــا بخشــی از آن را غیــر علنــی برگــزار کنــد، اگــر تحــت پوشــش حمایتــی یکــی 
از ده مــورد معافیــت قــرار بگیــرد، مگــر آن کــه اداره مدعــی شــود منفعــت عمومــی مســتلزم مــوردی 
فراتــر از آن معافیت هاســت.6 البتــه هم چنــان طبــق بنــد »ب« مــاده ســوم، »هــر بخــش از هــر جلســه 

یــک ســازمان بایــد بــه  صــورت علنــی در معــرض عمــوم برگــزار گــردد«. 

1-Collegial Body.

2. هداوند، پیشین، ص 302.

3. گفتنی است هر دو واژه معافیت »Exemption« و استثنا »Exception« که در این قانون استفاده شده است، در یک معنای واحد 

به کار می رود و مراد از آن، تحدید موجه شفافیت است.

 4-Right to Privacy.

 5-Need to Secrecy.

6-Baird, Op.cit., p.p. 572-573.

شفافیت اداره و مبانی و منابع موجه ساز تحدید آن؛ مطالعه 
موردی قانون »دولت زیر نور خورشید« ایاالت متحده امریکا
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ــاس آن،  ــر اس ــه ب ــد ک ــخص می کن ــتثنا را مش ــه اس ــوارد ده گان ــوم، م ــاده س ــد »پ« م ــاری، بن ب
ــت«:  ــری اس ــورد دیگ ــتلزم برخ ــی مس ــت عموم ــه منفع ــد ک ــخیص می ده ــازمان تش ــک س »ی

1. »مــواردی را افشــا کنــد کــه )الــف( بــه  طــور خــاص بــر اســاس معیارهــای تعیین شــده توســط 
یــک فرمــان اجرایــی ملــزم اســت تــا در راســتای منافــع »دفــاع ملــی« یــا »سیاســت خارجــی« مخفــی 
بمانــد و )ب( در واقــع، صریحــًا طبــق ایــن دســتور اجرایــی طبقه بنــدی شــده اســت«. بــر ایــن اســاس، 
ــد  ــه  شــمار می رون ــد شــفافیت ب ــع موجه ســاز تحدی ــی منب ــی و سیاســت خارجــی در صورت ــاع مل دف

کــه نخســت، منطبــق بــا قوانیــن موضوعــه و دوم، صریــح و واضــح، مخفــی کاری را توجیــه کننــد.
ــوط  ــازمان مرب ــک س ــنل« ی ــی پرس ــای داخل ــن و عملکرده ــه »قوانی ــًا ب ــه صرف ــواردی ک 2. »م
ــا  ــا یکدیگــر و ب ــان ب ــط موجــود بیــن کارکن ــد گفــت کــه رواب ــورد بای ــن م ــح ای می شــود«. در توضی
ــد.  ــرار می گیرن ــه ق ــن مقول ــی در ای ــری و کارفرمای ــازمان های کارگ ــران و س ــای کاری و مدی گروه ه
تعرفه هــای پرداخــت دســت مزد و قراردادهــای منعقدشــده بــا کارکنــان نیــز در شــمار ایــن اطالعــات 
هســتند. البتــه ایــن اطالعــات تنهــا در صورتــی اســتثنای بــر حــق دسترســی بــه اطالعــات هســتند کــه 
ــه اشــخاص ثالــث را شــرط  ــه  صــورت صریــح یــا ضمنــی، افشــا نشــدن آن هــا ب ارائه دهنــده آن هــا، ب
ــث  ــع اقتصــادی شــخص ثال ــه مناف ــوی وجــود داشــته باشــد کــه افشــای آن هــا ب کنــد و احتمــال ق

آســیب خواهــد زد.1
ــر ایــن، اصــواًل و عمومــًا قوانیــن و عملکردهــای داخلــی پرســنل ســازمان های دولتــی بایــد  بنــا ب
ــی  ــوه دریافت ــوق و وج ــه حق ــن  رو، هم ــد. از همی ــوم باش ــاهده عم ــرض مش ــی و در مع ــفاف، علن ش

ــدون پنهــان کاری عرضــه شــود. ــه صــورت شــفاف و ب ــد ب کارمنــدان مؤسســات دولتــی بای
ــر  ــت، مشــروط ب ــده اس ــا مســتثنی ش ــون از افش ــط قان ــاص توس ــور خ ــه  ط ــه ب ــواردی ک 3. »م
ــگاه داشــته  ــف( ایجــاب می کنــد کــه ایــن موضوعــات از عمــوم پوشــیده ن ــی )ال این کــه چنیــن قانون
شــود، بــه  گونــه ای کــه هیــچ اختیــاری در مــورد موضــوع باقــی نمانــد یــا )ب( معیارهــای خاصــی را 
ــد افشــا شــوند« اشــاره  ــواع خاصــی از »موضوعاتــی کــه نبای ــه ان ــا ب ــرای خــودداری تعییــن کنــد ی ب
دارد«. بــر ایــن اســاس، َاعمالــی کــه پنهــان  داشــتن آن هــا از مــردم منطقــًا موجــه نیســت یــا قوانینــی 

ــون خارجنــد. ــد، از شــمول ایــن قان کــه در خصــوص محرمانگــی اداری صراحــت ندارن
ــخص و  ــک ش ــده از ی ــه  دســت آم ــِی ب ــا بازرگان ــی ی ــات مال ــاری و اطالع ــرار تج ــای َاس 4. »اِفش
اطالعــات ممتــاز یــا محرمانــه«. در توضیــح ایــن مــورد بایــد گفــت  کــه اِفشــای آن دســته از اطالعــات 
کــه موجــب اضــرار بــه ســازمان یــا مانــع کســب منفعــت بــرای آن می شــود، مجــاز نیســت و کارمنــدان 

موظفنــد بــرای حفــظ منافــع ســازمان بکوشــند.
5. »متهــم  کــردن هــر شــخص بــه جــرم یــا محکومیــت رســمی هــر شــخص«. بــر اســاس ایــن بنــد، 
اِفشــای هــر نــوع اطالعاتــی کــه شــخص یــا گروهــی از اشــخاص را بــه جرمــی متهــم کنــد یــا اطالعاتــی 

1. انصاری، پیشین، ص 295.
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ــون  ــز هم چ ــد نی ــن بن ــع، ای ــوع اســت. در واق ــد، ممن ــمی اشــخاص باش ــت رس ــر محکومی ــه بیانگ ک
ــا ایــن حــال، بــه  نظــر می رســد چــون اِفشــای  بنــد بعــدی بــه حریــم خصوصــی افــراد اشــاره دارد. ب
اطالعــات دربــاره اتهــام یــا محکومیــت کیفــری اشــخاص نــزد قانون گــذار اهمیتــی خــاص دارد، ایــن 

موضــوع از بــاب تأکیــد در بنــدی جداگانــه آمــده اســت.
6. »اِفشــای اطالعــاِت بــا ماهیــت خصوصــی در مــواردی کــه اِفشــای اطالعــات بــه  منزلــه تجــاوز 
آشــکارا ناموجــه بــه »حریــم خصوصــی« شــخصی باشــد«. همــان  گونــه کــه در اعالمیــه سیاســت ایــن 
ــا تضمیــن آزادی اطالعــات، حراســت از حریــم خصوصــی  ــون نیــز پیش بینــی شــده، قانون گــذار ب قان
را نیــز تأمیــن کــرده اســت. از ایــن  رو، حریــم خصوصــی افــراد، مانعــی مهــم در راه دسترســی آزاد بــه 

ــود.  ــداد می ش ــات قلم اطالع
7. »اِفشــای »ســوابق تحقیقاتــی« کــه بــا هــدف اجــرای قانــون جمــع آوری شــده اند یــا اطالعاتــی 
ــا حــّدی کــه تولیــد چنیــن  کــه اگــر نوشــته شــود، مشــمول چنیــن ســوابقی می شــود، امــا فقــط ت
ســوابق یــا اطالعاتــی )الــف( در رونــد اجرایــی تداخــل داشــته باشــد، )ب( باعــث ســلب یــک شــخص از 
حــق دادرســی منصفانــه یــا قضــاوت بی طرفانــه گــردد، )پ( تجــاوز غیــر قانونــی بــه حریــم خصوصــی 
ــه توســط  ــورد ســابقه ای باشــد ک ــه و در م ــع محرمان ــک منب ــت ی شــخصی باشــد، )ت( اِفشــای هوی
مرجــع الزم االجــرای قانــون کیفــری در مــورد تحقیقــات کیفــری جمــع آوری شــده اســت یــا توســط 
ســازمانی کــه تحقیقــات اطالعاتــی امنیــت ملــی را انجــام می دهــد، اطالعــات محرمانــه ای کــه صرفــًا 
ــا  ــه شــده اســت، )ث( تکنیک هــا و آیین هــای تحقیقاتــی را اِفشــا  کنــد ی ــه ارائ توســط منبــع محرمان
)ج( حیــات یــا ایمنــی جســمی پرســنل اجــرای قانــون را بــه خطــر بیانــدازد«. بنــا بــر ایــن، ســوابق 
تحقیقاتــی نیــز بــه  خــودی خــود نمی تواننــد دســتاویزی بــرای تحدیــد شــفافیت قلمــداد شــوند و تنهــا 

در مــوارد انحصــاری یادشــده قابــل اســتنادند.
8. »اِفشــای اطالعــات موجــود یــا مربــوط بــه گزارش هــای آزمــون، عملیــات یــا شــرایط تهیه شــده 
توســط، بــه نمایندگــی، یــا بــرای اســتفاده از یــک ســازمان مســئول در خصــوص تنظیم گــری یــا نظارت 
بــر مؤسســات مالــی«. بــا وجــود تشــابه ایــن بنــد بــا بنــد پیشــین بــه  نظــر می رســد قانون گــذار بــرای 
تأکیــد بــر تنظیم گــری یــا نظــارت بــر مؤسســات مالــی، اِفشــای اطالعــات دربــاره آن هــا را ذیــل بنــدی 
مجــزا شناســایی کــرده اســت. از ســوی دیگــر، بنــد قبلــی در مــورد ســوابق تحقیقاتــی و اطالعــات بــه 

 دســت  آمــده پیشــینی اســت، در حالی کــه بنــد حاضــر، بــر افشــای اطالعــات موجــود تأکیــد دارد.
ــا، اوراق  ــوص ارزه ــه در خص ــازمان هایی ک ــورد س ــف( در م ــات: )ال ــگام اطالع ــای زودهن 9. »اِفش
بهــادار، کاالهــا تنظیم گــری می کننــد یــا مؤسســات مالــی کــه احتمــااًل )1( منجــر بــه ســفته بازی های 
مالــِی قابــل توجــه در ارزهــا، اوراق بهــادار یــا کاالهــا شــود یــا )2( بــه  طــور قابــل توجهــی ثبــات هــر 
مؤسســه مالــی را بــه  خطــر بیانــدازد یــا )ب( در مــوردی کــه هــر ســازمانی، احتمــااًل اجــرای یــک اقــدام 
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پیشــنهادی ســازمانی را بــه  طــور قابــل توجهــی مختــل می کنــد، بــه  اســتثنای بنــد »ب« کــه نبایــد 
در هیــچ مــوردی اِعمــال  شــود کــه ســازمان قبــاًل محتــوا یــا ماهیــت اقــدام پیشــنهادی خــود را بــرای 
ــدام  ــون موظــف اســت قبــل از اق ــواردی کــه ســازمان طبــق قان ــا در م ــاش کــرده باشــد، ی عمــوم ف

نهایــی در مــورد چنیــن پیشــنهادی، بــه ابتــکار خــود چنیــن افشــاگری را انجــام دهــد«.
10. »بــه  طــور خــاص مربــوط بــه صــدور حکــم فرعــی توســط ســازمان یــا مشــارکت ســازمان در 
یــک دعــوا یــا دادرســی مدنــی، دعــوا در یــک دادگاه خارجــی یــا محاکــم بین المللــی یــا یــک داوری، 
ــق آیین هــای  ــورد قضــاوت نمایندگــی رســمی طب ــژه در م ــه  وی ــل ســازمان ب ــا تمای ــار ی ــکار، رفت ابت
ــس  ــده پ ــن در پرون ــتلزم تعیی ــورت، مس ــن ص ــر ای ــا در غی ــوان ی ــن عن ــش 554 ای ــدرج در بخ من
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــر و ب ــد اخی ــذار در دو بن ــع، قانون گ ــد«. در واق ــتماع باش ــرای اس ــت ب از فرص
ــوزه را از  ــن دو ح ــات در ای ــای اطالع ــازمانی«، اِفش ــات س ــز »ثب ــادی« و نی ــات اقتص ــه »ثب دو مقول

ــه اســت.  اســتثنائات شــفافیت در نظــر گرفت
ــه ســازمان های  ــی ک ــای قانون ــه معافیت ه ــی شــد ک ــوان مدع ــی می ت ــه  طــور کل ــن، ب ــر ای ــا ب بن
ــی«،  ــت مل ــد از: »امنی ــد، عبارتن ــاز می کن ــی مج ــر علن ــت های غی ــزاری نشس ــرای برگ ــورایی را ب ش
ــرار  ــون«، »َاس ــب قان ــه  موج ــده ب ــات طبقه بندی ش ــنل«، »اطالع ــه پرس ــوط ب ــی مرب ــن داخل »قوانی
تجــاری یــا اطالعــات مالــی و بازرگانــی«، »اتهام هــای کیفــری«، »حریــم خصوصــی«، »ســوابق تحقیــق 
و رســیدگی مــورد اســتفاده در اجــرای قانــون«، »گزارش هــای مؤسســات مالــی«، »اِفشــای اطالعاتــی 
ــد«،  ــی می کن ــات پیشــنهادی ســازمان را خنث ــا اقدام ــی شــده ی ــای مال ــه کاله برداری ه ــه منجــر ب ک

»صــدور احضاریــه یــا شــرکت در یــک دعــوای مدنــی«.1
نکتــه قابــل تأمــل آن  اســت کــه قانــون »دولــت زیــر نــور خورشــید« بــه بیــان صــرف مــوارد ده گانــه 
اســتثنائات شــفافیت بســنده نکــرده و بــا دقــت و تیزبینــی، ضوابــط خاصــی را بــرای اِعمــال هــر یــک 
ــد مــی ورزد کــه  ــاده ســوم تأکی ــد »د« م ــه اســت. از همیــن  رو، قســمت 1 بن از آن هــا در نظــر گرفت
ــی اِعمــال می شــود کــه اکثریــت کل اعضــای  »اقدامــات بنــد »پ« )اســتثنائات شــفافیت( تنهــا زمان
ســازمان بــه انجــام چنیــن اقدامــی رأی دهنــد. رأی جداگانــه ای از اعضــای ســازمان در رابطــه بــا هــر 
جلســه گرفتــه می شــود کــه بــر اســاس آن پیشــنهاد می گــردد بخــش یــا بخش هایــی از یــک جلســه 
ــر بنــد »پ« نســبت بــه عمــوم غیــر علنــی باشــد. رأی عضــو شــرکت کننده  یــک ســازمان منطبــق ب

ســازمان بایــد ثبــت شــود و نمایندگــی در آرا پذیرفتــه  نیســت«.
ــه  ــش ب ــن اســت منافع ــه ممک ــر شــخصی ک ــرگاه ه ــد »ت«، »ه ــق قســمت 2 بن ــن طب هم چنی
صــورت مســتقیم در بخشــی از جلســه تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد، از ســازمان درخواســت کنــد کــه بــه 
هــر یــک از دالیــل یادشــده در قســمت های 5، 6 یــا 7 از بنــد »پ«، آن بخــش از جلســه را بــه  صــورت 

1-Hartle & Chitwood, Op.cit., p. 271.
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غیــر علنــی برگــزار کنــد، ســازمان در صــورت درخواســت هــر یــک از اعضــای آن بایــد در ایــن خصــوص 
کــه آیــا نشســت را غیــر علنــی برگــزار کنــد، رأی گیــری کنــد«. 

در ضمــن، طبــق قســمت 3 بنــد »ت«، »ظــرف یــک روز پــس از هــر رأی گیــری، ســازمان بایــد 
یــک نســخه کتبــی از ایــن رأی را کــه منعکس کننــده رأی هــر یــک از اعضــا در مــورد ســؤال اســت، 
ــرای عمــوم غیــر علنــی باشــد،  ــرار اســت بخشــی از جلســه ب ــرار دهــد. اگــر ق در دســترس عمــوم ق
ســازمان بایــد »ظــرف یــک روز پــس از رأی گیــری«، توضیــح کامــل کتبــی مربــوط بــه اقــدام خــود 
مبنــی  بــر غیــر علنــی اعــالم  کــردن بخشــی از نشســت را بــه همــراه فهرســتی از همــه افــرادی کــه 
ــا در دســترس  ــازمانی آن ه ــراه وابســتگی س ــه  هم ــد، ب ــت در آن نشســت شــرکت کنن ــار می رف انتظ
ــودن  ــتثنایی ب ــفافیت و اس ــق ش ــر منط ــا ب ــم بن ــی مه ــای اجرای ــن ضمانت ه ــد«. ای ــرار ده ــوم ق عم

ــده اند. ــایی ش ــد آن شناس تحدی
قســمت 4 بنــد »ت« نیــز اشــعار مــی دارد: »اگــر چنیــن اطالعاتــی بــر اســاس مفــاد بنــد »پ« از 
اِفشــا معــاف اســت، زمــان، مــکان و موضــوع جلســه بایــد در زودتریــن زمــان ممکــن بــه  اطــالع عمــوم 
ــد  ــورد هــر جلســه، ســازمان بای ــرر مــی دارد: »در م ــد »ث« مق برســد«. ضمــن این کــه قســمت 1 بن
حداقــل یــک هفتــه قبــل از تشــکیل جلســه، زمــان، مــکان و موضــوع جلســه را اعــم از علنــی یــا غیــر 
علنــی و نیــز نــام و شــماره تلفــن مقامــی کــه توســط ســازمان بــرای پاســخ گویی بــه درخواســت های 
ــد  ــی بای ــن اعالم ــد. چنی ــالم کن ــردم اع ــه عمــوم م ــن شــده اســت، ب ــاره جلســه تعیی ــات درب اطالع
انجــام شــود، مگــر این کــه اکثریــت اعضــای ســازمان بــا رأی ثبت شــده تعییــن کننــد کــه مقتضیــات 
ســازمان ایجــاب می کنــد کــه چنیــن جلســه ای در تاریــخ قبلــی برگــزار شــود. در ایــن صــورت، ســازمان 
بایــد زمــان، مــکان و موضــوع ایــن نشســت را اعــالم کنــد و علنــی یــا غیــر علنــی بــودن نشســت را در 

زودتریــن زمــان ممکــن بیــان دارد«.
هم چنیــن طبــق قســمت 1 بنــد »ج«، »بــر اســاس بندهــای 1 تــا 10 بنــد »پ«، مشــاور عمومــی 
ــه  نظــر او، جلســه می توانســت غیــر  ــًا تأییــد کنــد کــه ب ــر ارشــد حقوقــی ســازمان بایــد علن ــا مدی ی
علنــی باشــد و البتــه بایــد مقــرره معافیــت مربــوط را نیــز اعــالم کنــد.« در ادامــه، »ســازمان بایــد یــک 
ــه بیانگــر احــکام  ــد ک ــه کن ــا صورت جلســه ای را تهی ــل ی ــی الکترونیکــی کام ــا صوت ــی ی نســخه کتب
هــر جلســه یــا بخشــی از هــر جلســه اســت کــه غیــر علنــی برگــزار شــده اســت. ایــن صورت جلســه 
بایــد بــه  طــور »کامــل« و »واضــح«، همــه موضوعــات مــورد بحــث را تشــریح کنــد و خالصــه کامــل 
ــده در  ــای بیان ش ــک از نظره ــر ی ــرح ه ــه ش ــل آن، از جمل ــده و دالی ــات انجام ش ــی از اقدام و دقیق
ــاب هــر مــورد و ســوابق هــر رأی مربــوط را ارائــه دهــد کــه منعکس کننــده رأی هــر یــک از اعضــا  ب

در مــورد ســؤال اســت«.
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باالخــره مســتند بــه قســمت 2 بنــد »ج«، »ســازمان بایــد یــک رونوشــت کامــل کلمــه بــه کلمــه، 
یــک نســخه کامــل از صورت جلســات یــا ضبــط الکترونیکــی کامــل از هــر جلســه یــا بخشــی از یــک 
جلســه را بــه مــدت حداقــل دو ســال پــس از برگــزاری چنیــن جلســه غیــر علنــی یــا تــا یــک ســال 
پــس از خاتمــه احــکام آن ســازمان کــه جلســه یــا بخشــی از آن در مــوردش برگــزار شــده اســت، نــزد 

خــود نــگاه دارد«. 
روشــن اســت کــه در پیــش گرفتــن چنیــن ضمانت هــای اجرایــی در موجه ســازی تحدیــد شــفافیت 
ــری و تمســک  جســتن  ــد اداری از خودس ــفافیت اداره، کارمن ــظ ش ــن حف ــه ضم ــود ک موجــب می ش
واهــی بــه مــوارد ده گانــه اســتثنا در شــفافیت خــودداری کنــد. هم چنیــن قانون گــذار بــه ضمانت هــای 
اجرایــی یادشــده بســنده نکــرده اســت. طبــق بنــد »چ«، »هــر ســازمانی کــه مشــمول الزامــات ایــن 
بخــش اســت، بایــد ســاالنه، گزارشــی را در مــورد انطبــاق خــود بــا ایــن قانــون شــامل جدولــی از تعــداد 
کل جلســات علنــی ســازمان بــرای عمــوم، تعــداد کل جلســات غیــر علنــی، دالیــل غیــر علنــی  بــودن 
چنیــن جلســاتی و شــرح هــر گونــه دعــوای حقوقــی کــه بــر اســاس ایــن بخــش علیــه ســازمان مطــرح 
شــده اســت، از جملــه هــر گونــه هزینــه ای کــه در چنیــن دعــاوی علیــه ســازمان ارزیابــی شــده اســت 
ــه دهــد.« قانونی ســازی دقیــق ایــن ضوابــط  ــا نکــرده باشــد ـ ارائ ـ خــواه ســازمان پرداخــت کــرده ی
ــی اســت  ــه آن دســته از کارمندان ــور خورشــید«، هشــداری جــّدی ب ــر ن ــت زی ــون »دول خــاص در قان
کــه بــر خــالف اصــل  بــودن شــفافیت و اســتثناگرایی تحدیــد آن، در جســت وجوی یافتــن بهانــه بــرای 

پنهــان کاری اداری هســتند.
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نتیجه گیری
ــه  ــه  مثاب ــفافیت را ب ــی، ش ــی عقالن ــای حقوق ــدن نظام ه ــدار ش ــا و پدی ــر حق ه ــت در عص زیس
اصــل و تحدیــد آن را مســتلزم اقامــه دالیــل موجــه دانســته اســت. شــفافیت اداره کــه ذیــل شــفافیت 
ــرای  ــآاًل اج ــود و م ــت های خ ــی نشس ــزاری علن ــه برگ ــزم ب ــی را مل ــای دولت ــام نهاده ــنادی، تم َاس
ــی  ــزاری از قبیــل شــرط حداقل ــر کارکردهــای اب امــور در معــرض مشــاهده عمــوم می کنــد، عــالوه ب
ــی و  ــدار عموم ــزی پاســخ گویی و مشــروعیت اقت ــری از فســاد، عنصــر مرک ــق نظــارت و پیش گی تحق
نیــز اثرگــذاری آن بــر افزایــش اعتمــاد عمومــی و مشــارکت شــهروندان در امــور سیاســی و اجتماعــی، 
نوعــی ارزش بــه  شــمار می آیــد و ذیــل حــق بــر دانســتن، امــروزه، بخشــی از حقــوق بنیادیــن در نظــر 

ــود.  ــه می ش گرفت
قانــون »دولــت زیــر نــور خورشــید« در ایــاالت متحــده امریــکا )مصــوب 1976 کنگــره و ســنا(، 
ــر از آن،  ــی مهم ت ــفافیت و حت ــازی ش ــی در عملی س ــکار تقنین ــان ابت ــّدم و درخش ــای مق از نمونه ه
ــوص  ــط مخص ــت ضواب ــح در رعای ــز تصری ــفافیت و نی ــد ش ــاز تحدی ــع موجه س ــق مناب ــن دقی تبیی
اســتناد بــه آن هاســت. طبــق ایــن قانــون، اصــل بــر شــفافیت اســت و برخــی اســتثنائات در مــوارد 
ــفافیت  ــد ش ــاز تحدی ــه موجه س ــوارد ده گان ــازد. م ــدود س ــت آن را مح ــن اس ــر ممک اجتناب ناپذی
طبــق ایــن قانــون عبارتنــد از: امنیــت ملــی و سیاســت خارجــه، قوانیــن داخلــی مربــوط بــه پرســنل، 
ــی،  ــی و بازرگان ــات مال ــا اطالع ــاری ی ــرار تج ــون، َاس ــب قان ــه  موج ــده ب ــات طبقه بندی ش اطالع
ــتفاده در  ــورد اس ــیدگی م ــق و رس ــوابق تحقی ــخصی، س ــی ش ــم خصوص ــری، حری ــای کیف اتهام ه
ــای  ــه کاله برداری ه ــر ب ــه منج ــی ک ــی، افشــای اطالعات ــای مؤسســات مال ــون، گزارش ه ــرای قان اج
ــا شــرکت در  ــه ی ــد، صــدور احضاری ــی می کن ــات پیشــنهادی ســازمان را خنث ــا اقدام ــی شــود ی مال

یــک دعــوای مدنــی. 
چنیــن اســتثنائاتی بــا تعییــن ضوابــط مخصوصــی از قبیــل نگــه داری رونوشــت کامــل کلمــه بــه 
کلمــه جلســات غیــر علنــی تــا حداقــل، دو ســال پــس از برگــزاری و نیــز اعــالم زمــان، مــکان و موضــوع 
جلســه اعــم از علنــی یــا غیــر علنــی، حداقــل، یــک هفتــه پیــش از نشســت، مانــع خودســری مقــام 

اداری و تمســک  جســتن ناموجــه بــه مــوارد تحدیــد شــفافیت می شــود. 
در حقیقــت، ایــن قانــون بــا اصــل تلقــی کــردن آزادی اطالعــات، ســه هــدف متعــارض دسترســی 
ــا یکدیگــر آشــتی  ــه اطالعــات، حریــم خصوصــی اشــخاص و اِعمــال کارکردهــای دولــت را ب عمــوم ب
ــا  ــرار ســازد. چنیــن رویکــردی را متناســب ب داده اســت و می خواهــد نوعــی تعــادل میــان آن هــا برق
ــت.  ــه کار بس ــوان ب ــی می ت ــت و تیزبین ــا دق ــف و ب ــی مختل ــای حقوق ــاص نظام ه ــای خ مؤلفه ه
ــات،  ــه اطالع ــون انتشــار و دسترســی آزاد ب ــارم قان ــل فصــل چه ــی، ذی ــوق اداری داخل ــام حق در نظ
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ــم  ــد بســیار مه ــه بع ــی ب ــن شــده، ول ــد مجــزا معی ــار بن ــات در چه ــه اطالع اســتثنائات دسترســی ب
ــه از  ــی نشــده اســت ک ــام اداری« توجــه چندان ــط مخصــوص کاربســت اســتثنائات توســط مق »ضواب
ایــن نظــر، تفطــن در قانــون »دولــت زیــر نــور خورشــید« می توانــد در حمایــت قانونــی مؤثــر از آزادی 

اطالعــات و مــآاًل شــفافیت راه گشــا باشــد. 
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Transparency of Administration and its Justifying Princi-
ples and Resources; A Case Study of the United States Gov-

ernment under Sunshine Act
Mehdi Hadavand* 
Javad Yahyazadeh**

Abstract:The transparency of the administration as a principle and the exception to its 
limitation have such a prominent place in the rule of law that the legitimacy of the ad-
ministration’s actions can be sought on the basis of its transparency and openness. The 
Government under Sunshine Act of the United States is an inspiring and accurate exam-
ple of such an idea. Therefore, the main question of the present article is what are the 
principles and justifying sources for limiting transparency in the law of “ Government 
under Sunshine Act”? In response to the question in this study, by descriptive-analytical 
method and scrutiny of official legal texts and documents and collection of information 
through libraries, it was concluded that the law is based on transparency in all collegial 
body organizations and a profound explanation of its exceptions such as National secu-
rity, Law on Personnel, Privacy, Information Classified by Law, and Criminal Charges 
seeks to protect the rights of individuals to free access to information and the ability of 
the government to exercise its responsibilities by providing a platform for public access 
to information.
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