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شــفافیت اداره بــهمثابــه اصــل و اســتثنا بــودن تحدیــد آن در دولــت حقوقــی از چنــان جایــگاه
برجســتهای برخــوردار اســت کــه مشــروعانگاری اَعمــال اداره را در گــرو شــفاف و علنــیبــودن آن
میتــوان جس ـتوجو کــرد .قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» در ایــاالت متحــده امریــکا نمون ـهای مقــدم
ن رو ،پرســش اصلــی مقالــه حاضــر آن اســت
از ابتــکار تقنینــی بــر مبنــای چنیــن اندیش ـهای اســت .از ای ـ 
کــه مبانــی و منابــع موجهســاز تحدیــد شــفافیت در قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» کــدام اســت؟
ایــن پژوهــش بــرای پاسـخدهی بــه ایــن پرســش بــا اســتفاده از روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بررســی متــون
و اســناد رســمی حقوقــی و گــردآوری اطالعــات بــه صــورت کتابخانـهای بــه ایــن نتیجــه رســید کــه قانــون
یادشــده بــا اصلانــگاری شــفافیت در همــه ســازمانهای شــورایی و تبییــن ژرفنگرانــه اســتثنائات آن از
قبیــل امنیــت ملــی ،قوانیــن داخلــی مربــوط بــه پرســنل ،حریــم خصوصــی ،اطالعــات طبقهبندیشــده بـه
موجــب قانــون و اتهامهــای کیفــری کوشــش کــرده اســت ضمــن فراهــم آوردن بســتری بــرای دسترســی آزاد
عمــوم بــه اطالعــات ،از حقــوق اشــخاص و نیــز توانایــی حکومــت در اِعمــال مســئولیتهایش حفاظــت کنــد.
کلیدواژهها :اداره ،شفافیت ،منابع موجهساز تحدید شفافیت ،قانون دولت زیر نور خورشید ،ایاالت متحده
امریکا.
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مقدمه
دگرگونــی نگــرش انســان معاصــر از «تكلیفمــداری» و «ســلطهپذیری» در دوران كهــن و گرایــش
یافتــن او بــه ســوی «حقمــداری» و «حقجویــی» در دوران مــدرن انکارناشــدنی اســت .از ایــنرو ،اگــر
عصــر حاضــر را «عصــر حــق» و گفتمــان غالــب بــر آن را «گفتمــان حــق» بنامیــم ،ب ـیراه نگفتهایــم.
از ســوی دیگــر ،اگــر تعبیــر «حقــوق همچــون اختــراع» را بپذیریــم ،میتــوان و بایــد تــا زمانــی بــه
در دهیــم کــه گرهــی از مشــکالت کــور جوامــع پیچیــده امــروزی را بگشــاید
آن دانــش گرانبهــا تـن 
و بــر اســاس کارویــژه اصلــی خــود حرکــت کنــد .بــر ایــن اســاس ،نظامهــای حقوقــی نیــز بــر مبنــای
عقالنیــت موجهســاز خــود ارجنهادنــی هســتند .بنــا بــر ایــن ،طبــق «گفتمــان حــق» و «عقالنیــت نظــام
حقوقــی» ،شــفافیت بــهمثابــه اصــل توجیهشــدنی و تحدیــد آن مســتلزم اقامــه دالیــل متقــن اســت.
موســع اســت کــه در حوزههــای گونهگــون علــوم اجتماعــی بــه کار مـیرود و
شــفافیت ،مفهومــی ّ
دارای انــواع مختلفــی از جملــه «شــفافیت اَســنادی» اســت .بــهطــور کلــی ،شــفافیت موجــب افزایــش
پاس ـخگویی میشــود و نظــارت بــر حکومــت را تســهیل میکنــد .در واقــع ،دسترســی بــه اطالعــات
همچــون ابــزاری در نظامهــای دموکراتیــک ،بــرای نظــارت بــر ســازمانهای دولتــی و کنتــرل
آنهاســت .بـه دیگــر ســخن ،شــفافیت ،نقطــه مقابــل محرمانگــی اســت .مفهــوم اخیــر در ذیــل مفاهیــم
ســترگی همچــون «نظــم عمومــی» و «منفعــت عمومــی» ب ـ ه دنبــال کاســتن از شــفافیت و افزایــش
اســرارگرایی اســت؛ مفاهیمــی کــه بیگمــان در عصــر معاصــر بــهدیــده تردیــد بــه آنهــا نگریســته
میشــود.
شــفافیت ،فراتــر از رویکردهــای فلســفی و در قالــب صورتهــای حقوقــی از جملــه قانونگــذاری
در عرصــه نظامهــای حقوقــی داخلــی و بینالمللــی نمــود و نمــاد یافتــه اســت .فــارغ از اصــل نوزدهــم
اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر در ایــن خصــوص ،قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» در ایــاالت متحــده
امریــکا (مصــوب  ،)1976نمون ـهای تأملبرانگیــز در ابتــکار تقنینــی بــا هــدف الــزام اداره بــه علنــی
بــودن و شفافســازی در امــور و حتــی مهمتــر از آن ،تصریــح در جنبههــای اســتثنایی نبــود شــفافیت
ذیــل مــوارد دهگانــه همــراه بــا رعایــت ضوابــط مخصــوص اســت.
بــر همیــن اســاس ،هــدف اصلــی مقالــه پیــشرو بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی و گــردآوری اطالعات
ِ
شــفافیت اداره بــا مطالعــه مــوردی قانــون
از طریــق کتابخانــهای ،تبییــن دالیــل توجیهــی تحدیــد
«دولــت زیــر نــور خورشــید» اســت .گفتنــی اســت بــه لحــاظ پیشــینه و ادبیــات مقالــه حاضــر،
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پژوهشهــای گســتردهای در حــوزه شــفافیت 1ـ بــهطــور کلــی ـ و شــفافیت اَســنادی 2ـ بــهطــور
خــاص ـ صــورت گرفتــه اســت .بــا ایــن حــال ،قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» ب ـه طــور دقیــق
همــراه بــا تفطــن در مفــاد مختلــف آن بررســی نشــده اســت 3.از ایــن نظــر ،مقالــه حاضــر ،واجــد وصــف
4
نــوآوری و مــآالً تدقیــق در موضــوع مــورد بحــث ،ناگریــز و ناگزیــر مینمایــد.

گفتــار نخســت ـ چارچــوب مفهومــی و دالیــل توجیهــی «شــفافیت
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 ایـن

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 organizational behavior tending to prevent or restrict access to information”, International Review of Administrative Sciences,
2007, Vol. 73, Issue 1, p. 148

همچنین :انصاری ،باقر ،حق دسترسی به اطالعات :آزادی اطالعات ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1397 ،؛ زندیه ،حسن
و حسن ساالرسروی« ،شفافیت اسنادی و حق دسترسی به آزادی اطالعات» ،گنجینه اسناد ،1392 ،شماره  ،89صص 116ـ.134
 .3گفتنی است در آثار فارسی ،فقط دو اثر به صورت اجمالی و صرفاً به معرفی مختصر این قانون پرداختهاند ،بدون آنکه وارد مقوله
استثنائات شفافیت شوند .مهدی هداوند در جلد اول کتاب «حقوق اداری تطبیقی» ،ذیل عنوان «دولت باز» (صصص  302و ،)303
اشارهای 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 شفافسازی» (ص  )320نام برده و هرگز به ساختار و مفاد این قانون وارد نشده است.
 .4گفتنی است دلیل انتخاب این قانون ،با وجود قوانین متعدد وضعشده در حوزه شفافیت اَسنادی در نظامهای حقوقی گوناگون آن
است که میتوان این قانون را از نخستین تالشها 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» 1و «اداره» 2بــهمثابــه دو واژه کلیــدی در ایــن مقالــه ،همــراه بــا دالیلــی توجیهــی آن
ـدی اســت.
شایســته تأمــل جـ ّ

بند نخست ـ چارچوب مفهومی «شفافیت اداره»

شــفافیت ،اصــل توانمنــد ســاختن عمــوم بــرای بــهدســتآوردن اطالعــات در مــورد عملیــات و
3
ســاختارهای یــک نهــاد معیــن تعریــف میشــود .شــفافیت در بیشتــر موردهــا بــا «علنــیبــودن»
و «افشــاگری» 4،متــرادف در نظــر گرفتــه میشــود5 .و 6بــ ه بــاور برخــی صاحبنظــران ،شــفافیت
8
ن دو برقــرار کــرد.
بــا «قطعیــت حقوقــی» 7نیــز مرتبــط اســت ،اگــر چــه نبایــد اینهمانــی بیــن آ 
موســع اســت کــه بــر بخشهــای گوناگونــی اعمــال میشــود« :شــفافیت
همچنیــن شــفافیت ،واژهای ّ
11
10
َ
ســازمانی»« 9،شــفافیت حســابداری و بودجــه»« ،شــفافیت اعمــال و مســئولیتهای حکومــت» و
12و13
«شــفافیت اَســنادی».
جدیتریــن وروزآمدتریــن ابعــاد شــفافیت را بایــد شــفافیت اســنادی دانســت .بــر اســاس
یکــی از ّ
شــفافیت اَســنادی ،اشــخاص میتواننــد بــدون نیــاز بــه ارائــه دلیــل یــا توجیــه ماهیــت درخواســت،
اطالعــات یــا یــک ســند حــاوی اطالعــات را مطابــق میــل خــود درخواســت کننــد14.و 15تمــام انــواع
شــفافیت بــه گون ـهای در حــوزه بحــث ایــن پژوهــش جــای میگیرنــد ،ولــی مرتبطتریــن بُعــد آن در
1-Transparency.
2-Administration.
3-Openness .
4-Disclosure.
5-Etzioni, Op.cit., p. 389.

 .6نکته قابل توجه آن است که هر دو واژه «علنیبودن» و «افشاگری» در قانون «دولت زیر نور خورشید» به کار میروند.
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.

 .14زندیه و ساالرسروی ،پیشین ،ص .117
 .15برای آگاهی بیشتر در خصوص واژهشناسی 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  ،3ص .5
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خصــوص قانــون مــورد بحــث را بایــد در شــفافیت اَســنادی جسـت.
واژه «اداره» (اداره کــردن) دارای معانــی گوناگونــی اســت ،ولــی در ایــن جــا ،معنــای مرتبــط بــا «عمــل
حکومــت» 1مــراد اســت .در ایــن معنــا نیــز دســت کــم ســه مفهــوم قابــل شناســایی اســت :اداره در
«موسـعترین مفهــوم» بــهمعنــای تمامــی فعالیتهــای حکومــت ،اداره در «مفهــوم محدودتــر» بـ ه معنــای
ـذاری محــض توســط قــوه مقننــه و ســرانجام،
فعالیتهــای حکومــت ب ـ ه اســتثنای فعالیتهــای قانونگـ ِ
ـی
اداره در «مضیقتریــن مفهــوم» ب ـ ه معنــای تمامــی فعالیتهــای حکومــت بــهاســتثنای عمــل تقنینـ ِ
ـی محــض بــهوســیله دادگاههــا 2.اداره و مــآالً شــفافیت اداره در
محــض توســط قــوه مقننــه و عمــل قضایـ ِ
ایــن پژوهــش شــامل اداره در موسـعترین مفهــوم و بــهمعنــای تمامــی فعالیتهــای حکومــت اســت .بــر
ایــن اســاس ،اصــل بــر آن اســت کــه تمامــی اَعمــال حکومــت ،شــفاف ،علنــی و در معــرض مشــاهده عموم
3
صــورت گیــرد مگــر در مــوارد اجتنابناپذیـ ِر معیــن و البتــه بــا رعایــت ضوابـ ِ
ـط مخصــوص.

بند دوم ـ دالیل توجیهی «شفافیت اداره»

اندیشــمندان حوزههــای مختلــف علــوم اجتماعــی دالیــل متعــددی را بــرای توجیــه شــفافیت اداره
مطــرح کردهانــد کــه برخــی از مهمتریــن آنهــا را میتــوان شــفافیت بــهمثابــه شــرط حداقلــی
تحقــق نظــارت و پیشگیــری از فســاد ،شــفافیت بــهمثابــه عنصــر مرکــزی پاس ـخگویی و مشــروعیت
اقتــدار عمومــی ،شــفافیت بــهمثابــه حــق بنیادیــن و باالخــره تأثیــر شــفافیت در افزایــش اعتمــاد
عمومــی و مشــارکت شــهروندان در امــور سیاســی و اجتماعــی در نظــر گرفــت.
 .1شفافیت بهمثابه شرط حداقلی تحقق نظارت و پیشگیری از فساد
یکــی از شــرایط حداقلــی تحقــق «نظــارت»  4بــه مثابــه یکــی از اصــول بنیادیــن حقــوق
عمومــی ،رؤیتپذیــری موضــوع نظــارت اســت .در توضیــح بایــد گفــت کــه اگــر میــان ناظــر
و موضــوع نظــارت ،مانعــی باشــد ،اساســاً نظــارت تحقــق نمییابــد .بــه عبــارت دیگــر ،شــرط
دیــده شــدن« ،شــفافیت» اســت کــه امــکان دسترســی بــه اطالعــات را فراهــم و ســاختمانهایی
شیشــهای بــرای ســازمانهای تحــت نظــارت ایجــاد میکنــد .ایــن ادعــا کــه «فســاد»  5در
مکانهــای مخفــی رشــد میکنــد و از مکانهــای عمومــی اجتنــاب م ـیورزد 6 ،ناظــر بــر همیــن
1-Function of Government.

 .2هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی ،تهران :سمت ،1396 ،ج  ،1ص .83
ِ
ضوابط مخصوص ذیل قانون «دولت زیر نور خورشید» تبیین میشوند.
 .3موارد اجتنابناپذی ِر معین همراه با رعایت
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 Government 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 لزومـاً بــهمثابــه «ارزش»،
بلکــه چــون «روش» نیــز توجیهشــدنی اســت؛ روشــی کــه بــرای هــر نــوع ســامانه حکمرانــی بــا هــر
درونمای ـهای الزم و ضــروری اســت.
 .2شفافیت بهمثابه عنصر مرکزی پاسخگویی و مشروعیت اقتدار عمومی
شــفافیت در قلــب فرآیندهــای مــدرن «پاســخگویی» 2و مشروعســازی اقتــدار عمومــی جــای
میگیــرد3.و 4کوتاهســخن آنکــه مبنــا و هســته پاســخگویی ،شــفافیت اســت و اِعمــال نظــارت و
مــآالً پاس ـخگویی ،دلیــل وجــودی خــود را از شــفافیت ـ کــه خــود نیــز البتــه بــر پایــه حقمــداری
توجیهشــدنی اســت ـمیگیــرد .همچنیــن بــه بــاور برخــی صاحبنظــران ،شــفافیت مبتنــی بــر ســه
نظریــه موجــب ایجــاد مشــروعیت میگــردد« :نظریــه نمایندگــی» 5از طریــق افزایــش کنتــرل« ،نظریــه
دموکراســی مشــورتی» 6بــا الــزام در اســتدالل برتــر و افزایــش احتــرام بــه گروههــای دیگــر و «نظریــه
انصــاف رویــهای» 7از رهگــذار شفافســازی رویههــای عادالنــه و تــاش بــرای هــر چــه عادالنهتــر
کــردن آنهــا 8.بنــا بــر ایــن ،شــفافیت عاملــی در راســتای فربهشــدن مشــروعیت در نظامهــای حقوقــی
ـ سیاســی اســت.
 .3شفافیت بهمثابه حق بنیادین
صــرف نظــر از اینکــه شــفافیت همچــون روش و شــرط حداقلــی نظــارت در نظــر گرفتــه شــود یــا
ســنجهای در توســعه مشــروعیت اقتــدار عمومــی تلقــی گــردد ،خــود ،یــک ارزش بــهشــمار مـیرود .بــر
اســاس همیــن رویکــرد ،شــفافیت« ،حــق بــر دانســتن» 9اســت و از ایــن منظــر ،ذیــل حقــوق بنیادیــن
 .1ســازمان غیر دولتی جهانی «شــفافیت بینالملل» که برای مبارزه با فســاد ایجاد شــده است ،در یکی از گزار شهای خود
از حق دسترســی به اطالعات بهعنوان مهمترین ابزار و ســاح علیه فســاد نام میبرد .نک :احمدی ،ســید علیاکبر و همکاران،
فســاد اداری و مالی در ســازمانهای امروزی ،تهران :فوژان ،1394 ،ص 16؛ انصاری ،باقر« ،مفهوم ،مبانی و لوازم
آزادی اطالعات» ،نامه حقوقی ،1386 ،شــماره  ،1ص .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

همچنین نک :محســنی ،وجیهه ،ســید محمد هاشــمی ،محمدجواد جاوید و بیژن عباســی« ،تحلیل حقوقی نسبتسنجی
حق دسترسی عموم به اطالعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران» ،پژوهش حقوق عمومی،
 ،1398شماره  ،62ص .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 میگیــرد 1.در واقــع ،شــفافیت بــر یــک «حــق غیــر قابــل مذاکــره بــر دانســتن» اســتوار
اســت کــه در مــاده  19اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر نیــز مطمــح نظــر قــرار گرفتــه اســت 2.همــان
طــور کــه مــاده  19اعالمیــه نیــز تصریــح میکنــد ،آزادی بیــان در بــاب مســائل عمومــی بــدون آزادی
در آگا ه بــودن بیمعناســت3.و 4بــهعبــارت دیگــر ،شــفافیت بــر ایــن ایــده تأکیــد مـیورزد کــه مــردم،
ـی خودمختــاری هســتند کــه میتواننــد بــر خــود حکومــت کننــد 5و واضــح اســت
فاعلهــای عقالنـ ِ
کــه تحقــق حکمرانــی بــر خــود بــهشــدت بــر شــفافیت و فرآیندهــای مرتبــط بــا آن متکــی اســت.
 .4تأثیر شفافیت در افزایش اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان (حکمرانی مطلوب)
بــ ه بــاور برخــی نویســندگان ،مهمتریــن و عقالییتریــن دلیــل بــرای شــفافیت آن اســت کــه
مشــارکت فعــال شــهروندان را در امــور سیاســی و اجتماعــی تقویــت میکنــد 6.ضمــن اینکــه یکــی از
شــاخصهای مهــم «حکمرانــی مطلــوب» 7در کنــار شــاخصهایی چــون «حاکمیــت قانــون»« 8،آزادی
13
اطالعــات»« 9،پاســخگویی»« 10،مشــارکتجویی» 11و «کارآمــدی» 12را بایــد شــفافیت دانســت.
شــفافیت همچنیــن عاملــی بــرای بهبــود روابــط بیــن مقامهــای دولتــی و عمــوم مــردم در نظــر گرفتــه
شــده اســت 14.تجربههــای متعــدد بشــری نشــان میدهــد کــه اَســرارگرایی بــهدلیــل محــرو م کــردن
1-See for instance: Erkkilä, Op.cit., p. 75.

همچنیــن نــک :نمکدوســت تهرانــی ،حســن« ،آزادی اطالعــات و حــق دسترســی؛ بنیان دموکراســی» ،مجلــس و پژوهش،
 ،1382شــماره  ،10ص 64؛ هاشــمی ،ســید محمد ،حقوق بشر و آزادیهای اساســی ،تهران :میزان ،1384 ،ص  .320برای 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 .

 .4بــرای آگاهــی بیشتــر در خصــوص اســناد بینالمللــی راجــعبــه آن نــک :قــاری ســیدفاطمی ،ســید محمــد،
حقــوق بشــر معاصــر (دفتــر دوم :جســتارهایی تحلیلــی در حقهــا و آزادیهــا) ،تهــران :نــگاه معاصــر ،1395 ،صــص
 103و 104؛ معتمدنــژاد ،کاظــم ،حقــوق ارتباطــات ،تهــران :دفتــر مطالعــات و توســعه رســانهها ،1386 ،ص .166
5-Etzioni, Op.cit., p. 403.

 .6زندیه و ساالرسروری ،پیشین ،ص .121
7-Good Governance.
8-The Rule of Law .
9-Free Information.
10-Accountability.
11-Participation.
12-Efficiency.

 .13نک :هداوند ،مهدی« ،حکمرانی خوب ،توسعه و حقوق بشر» ،حقوق اساسی ،1384 ،شماره  ،4ص.80

14-See for instance: Pasquier and Villeneuve, Op.cit., p. 149.

175

شفافیت اداره و مبانی و منابع موجهساز تحدید آن؛ مطالعه

موردی قانون «دولت زیر نور خورشید» ایاالت متحده امریکا

مــردم از آگاهیهــای الزم دربــاره امــور جامعــه ،مشــارکت و نظــارت آنهــا در اداره جامعــه را تضعیــف و
چــهبســا منتفــی میکنــد 1.بنــا بــر ایــن دیــدگاه« ،مخف ـیکاری 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 زمان ـهای تصویــب شــد؟ ایــن قانــون را چــه
مرجــع (مراجعــی) تصویــب کــرد؟ رویکــرد ایــن قانــون بــه شــفافیت و تحدیــد آن چیســت؟ اساس ـاً
مبانــی و منابــع موجهســاز تحدیــد شــفافیت در ایــن قانــون کدامنــد؟ ایــن قانــون کــه در ســال 1976
بــا  6مــاده کلــی و تعــداد قابــل توجهــی تبصــره تصویــب شــد ،شایســته واکاوی و تحلیــل دقیــق اســت.

بند نخست ـ 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 تبصرههــای
آن ،آگاهــی از مبانــی تاریخــی و حقوقــی ایــن قانــون بــهمنظــور فهــم دقیقتــر مفــاد آن ضــروری اســت.
 .1مبانی تاریخی
نخســت بایــد بــر ایــن نکتــه متفطــن بــود کــه قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» در دورهای
تصویــب شــد کــه ســرخوردگی و بیاعتمــادی بــه دولــت در اوج خــود قــرار داشــت 3.در واقــع ،کنگــره
در واکنــش بــه ایــن نگرانــی مســتمر کــه دولــت فــدرال نســبت بــه مــردم امریــکا پاس ـخگو باشــد،
قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» را در ســال  1976وضــع کــرد .بــر اســاس آن ،همــه بخشهــا در
همــه نشســتهایی کــه نهادهــای فدرالــی برگــزار میکننــد ،ملــزم شــدند آن نشســتها را علنــی
برگــزار کننــد ،مگــر مــواردی کــه بــا یکــی از ده مــورد معافیــت اســتثنا شــود 4.در واقــع ،تأکیــد بــر همه
 .1انصاری ،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 Administrative Law Issue, 1977, Vol. 5, No. 2, p. 565
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بخشهــا و همــه نشس ـتها در ایــن قانــون ،تجلیگــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه شــفافیت همچــون
اصــل و تحدیــد موجــه آن نیــز مســتلزم ارائــه دالیــل متقــن اســت.
در تحلیلــی تاریخــی میتــوان مدعــی شــد کــه قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» ـ مصــوب
 1976و اجراشــده در ســال  1977ـ بــهنوعــی نمایانگــر مصداقــی برجســته از اقتــدار کنگــره در
راســتای تنظیــم روابــط کارمنــدان اســت 1.ایــن قانــون ،نقطــه عطفــی در ابتــکار تقنینــی و عملیســازی
شــفافیت در ایــاالت متحــده امریــکا و بلکــه سرتاســر جهــان بــهشــمار م ـیرود .بــا ایــن حــال ،بــه
اعتقــاد برخــی افــراد ،بــذر شــفافیت در امریــکا پیــش از تصویــب ایــن قانــون و در واقــع ،از طریــق
«اعالمیــه اســتقالل» 2کاشــته شــده اســت .بــه بــاور اینــان ،پشــت ایــن عبــارت ظاهــراً ســاده کــه
«دولتهــا اختیــارات عادالنــه خــود را صرف ـاً از رضایــت حکومتشــوندگان میگیرنــد» ،ایــن بصیــرت
قــرار دارد کــه رضایــت زمانــی معنــادار خواهــد شــد کــه حکومتشــوندگان از (اَعمــال) حکومــت
و رهبــران آن مطلــع شــوند .جفرســون 3،نویســنده اصلــی اعالمیــه ،بعــداً ـ زمانیکــه بــه یکــی از
ن بــاره توضیــح مــیداد کــه «مبنــای حکومــت مــا ،عقایــد مــردم اســت» ـ ایــن
همکارانــش در ایــ 
4
موضــوع را تصریــح کــرد کــه مــردم بایــد دارای «اطالعــات کامــل» باشــند .عــاوهبــر مبانــی تاریخــی،
تفطــن در ایــن موضــوع نیــز الزم اســت کــه قانــون یادشــده از منظــر حقوقــی چگونــه و در چــه
فرآینــدی بــهتصویــب رســیده اســت.
 .2مبانی حقوقی
فراتــر از مبانــی تاریخــی و در تحلیــل مبانــی و ریشــههای حقوقــی قانــون «دولــت زیــر نــور
خورشــید» بایــد بــر ایــن نکتــه انگشــت تأکیــد نهــاد کــه کنگــره در واکنــش بــه فشــار عمومــی
بــرای شــفافیت ،قوانیــن متعــددی وضــع کــرد کــه دسترســی عمومــی بــه دولــت فــدرال را افزایــش
مــیداد« .قانــون آزادی اطالعــات» )1966( 5و اصالحیههــای بعــدی آن ( ،)1974واحدهــای قــوه
ع عمــوم بــه اَســناد را امکانپذیــر ســازند« .قانــون
مجریــه را ملــزم میســاخت تــا دسترســی وســی 
حریــم خصوصــی و حقــوق آموزشــی خانــواده» )1974( 6ایــن حــق را بــه شــهروندان اعطــا کــرد تــا
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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موردی قانون «دولت زیر نور خورشید» ایاالت متحده امریکا

از آنچــه نهادهــای دولتــی انجــام میدهنــد ،اطالعــات بهدســت آورنــد« .قانــون کمیتــه مشــورتی
فــدرال» )1972( 1و قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» )1976( 2نیــز برگــزاری جلســات بــا حضــور
کمیتههــای مشــورتی و ســازمانهای دولتــی انتخابــی را فراهــم ســاخت 3.بنابرایــن ،قانــون «دولــت
زیــر نــور خورشــید» را میتــوان محصــول دســت کــم یــک دهــه تــاش تقنینــی در حمایــت حقوقــی
از شــفافیت در ایــاالت متحــده امریــکا دانســت.
بــا در نظــر گرفتــن ایــن اصــل کــه دولــت بایــد بــه شــهروندان پاسـخگو باشــد ،قانــون «دولــت زیــر
4
نــور خورشــید» ،ایــن مفــروض کلــی را شناســایی کــردکــه نشس ـتهای اداری بایــد علنــی باشــد.
اســتدالل مدافعــان برگــزاری نشسـتهای بــاز (علنــی) ایــن بــود کــه ســازمانها در نشسـتهای غیــر
علنــی و هنــگام تصمیمگیــری ممکــن اســت منفعــت عمومــی را نادیــده بیانگارنــد 5.در واقــع ،سیاســت
نهفتــه در ایــن قانــون ،اعطــای اجــازه بــه عمــوم شــهروندان بــرای دسترســی هــر چــه بیشتــر بــه
اطالعـ ِ
ـات مرتبــط بــا فرآیندهــای تصمیمگیــری از جانــب دولــت فــدرال یــا بــهعبــارت دیگــر ،ایــن
6
ادعاســت کــه «دولــت بایــد مســائل عمومــی را در انظــار عمومــی حــل و فصــل کنــد».
بــهدیگــر ســخن ،پیشفــرض زیربنایــی ایــن قانــون آن بــود کــه بــاز بــودن هــر چــه بیشتــر
عمومــی برنامههــای دولــت میشــود ،کیفیــت بــاالی کار از ســوی
دولــت موجــب بهبــود دانــش
ِ
کارمنــدان دولــت را تشــویق و مباحثــات عمومــی دربــاره سیاســتهای دولــت را تهییــج میکنــد و
اعتمــاد عمومــی بــه اقدامــات دولــت را افزایــش میدهــد 7.از همیــنرو ،میتــوان مدعــی شــد هــدف
8
اصلــی از ایــن قانــون ،افزایــش ارتبــاط و تعامــل بیــن شــهروندان و دولــت فــدرال اســت.
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 .همچنیــن بایــد ایــن امــکان را بــه
دولــت بدهــد کــه بتوانــد بــه وظایــف خــود بــهنحــو احســن ادامــه دهــد 9.در واقــع ،ایــن قانــون تــاش
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 .

178

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

بند دوم ـ منابع تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید»

قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» کــه بــا عنــوان «قانــون نشس ـتهای علنــی» 1نیــز شــناخته
میشــود ،در مجالــس ســنا و نماینــدگان ایــاالت متحــده امریــکا در تاریــخ  13ســپتامبر  1976و در
شــش مــاده کلــی وضــع شــد کــه عنوانهــای مختلفــی دارد و شــامل برخــی قوانیــن فرعــی میشــود.
در قســمت نخســت ،قانونگــذار بــا عنــوان «اعالمیــه سیاســتگذاری» ،اهــداف قانــون را تبییــن
میکنــد .ســپس واژگان کلیــدی را در قانــون تعریــف میکنــد .در قســمت پایانــی نیــز کــه در واقــع،
بدنــه اصلــی ایــن قانــون را شــکل میدهــد ،اســتثنائات دهگانــه شــفافیت را همــراه بــا رعایــت ضوابــط
مخصــوص بــه آن بیــان کــرده اســت.
 .1اعالمیه سیاستگذاری
مــاده دوم ایــن قانــون بــا عنــوان «اعالمیــه سیاســتگذاری» ،هــدف از وضــع ایــن قانــون را
ن وســیله اعــام میشــود سیاســت ایــاالت متحــده آن اســت کــه
چنیــن مطــرح میکنــد« :بــه ایــ 
3
عمــوم مــردم مســتحق هســتند تــا بــه «کاملتریــن اطالعــات عملــی» مرتبــط بــا فرآیندهــای
تصمیمگیــری دولــت فــدرال دسترســی داشــته باشــند .هــدف ایــن قانــون آن اســت کــه ضمــن فراهـم
کــردن دسترســی بــه اطالعــات بــرای عمــوم ،از حقــوق اشــخاص و نیــز توانایــی حکومــت در انجــام
مســئولیتهایش حفاظــت کنــد».
دســت کــم ،دو نکتــه در ایــن اعالمیــه قابــل تأمــل اســت :نخســت آنکــه طبــق قانــون ،عمــوم مردم
مســتحق هســتند تــا صرف ـاً بــه کاملتریــن اطالعـ ِ
ـات «عملــی» دسترســی داشــته باشــند .تالــی ایــن
ســخن آن اســت کــه ممکــن اســت اطالعاتــی وجــود داشــته باشــد کــه دسترســی عمــوم بــه آنهــا
مجــاز نیســت .نکتــه دیگــر آن اســت کــه قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» تــاش دارد بــه حــق
دسترســی بــه اطالعــات و مــآالً آزادی اطالعــات از چنــد بعــد بنگــرد و در دام تحلیلهــای افراطــی
تکبعــدی 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 ،قانونگــذار
بــا اصــل تلقــی کــردن شــفافیت و اولویــت قائــل شــدن بــرای تقــدم حــق بــر آزادی اطالعــات ،از
تضمیــن حریــم خصوصــی و نیــز تــاش بــرای تســهیل اِعمــال کارکردهــای دولــت غافــل نشــده اســت.
قانونگــذار در بخــش ســوم قانــون یادشــده بــا جزئیــات بــه ایــن موضــوع تصریــح کــرده اســت.
2

1-Open Meetings Act .
2-Declaration of Policy.
3-The Fullest Practicable Information.
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 .2تعریف برخی واژگان کلیدی

ســه واژه کلیــدی «ســازمان»« ،جلســه» و «عضــو» در ایــن قســمت تعریــف شــده اســت کــه
در واقــع ،حــدود شــمول قانــون را تبییــن میکنــد .در قســمت نخســت بنــد «الــف» مــاده ســوم،
ســازمانهای مشــمول ایــن قانــون مشــخص شــده اســت« :مــراد از واژه ســازمان در ایــن جــا ،هــر
ســازمانی اســت کــه «ســاختاری شــورایی» 1ـ متشــکل از دو عضــو یــا بیشتــر ـ آن را اداره میکنــد».
بنــا بــر ایــن ،بــهمحــض اینکــه دو نفــر از اعضــا یــا بیشتــر بــرای تصمیمگیــری دربــاره موضوعــات
2
ســازمان ،یکدیگــر را مالقــات کننــد ،ایــن مالقــات بایــد بــرای مشــاهده و حضــور عمــوم علنــی باشــد.
در قســمت دوم بنــد «الــف» مــاده ســوم نیــز واژه «جلســه» بــهمعنــای «رایزنیهــای حداقــل تعدادی
از اعضــای ســازمان اســت کــه ملــزم هســتند تــا از ســوی ســازمان ،اقدامــی را انجــام دهنــد ،در جای ـی
کــه چنیــن رایزنیهایــی منجــر بــه رفتــار مشــترک یــا واگــذاری امــور نمایندگــی رســمی میگــردد».
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 میکنــد» .بنــا بــر ایــن ،شــورایی بــودن ســازمان
اهمیتــی ویــژ ه دارد و صرف ـاً ســازمانهای تکمدیریتــی را از شــمول ایــن قانــون معــاف میکنــد.

 .3موارد استثنای شفافیت و ضوابط مخصوص آن

پیــش از ورود بــه مفــاد قانونــی ،بیــان ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه هــر یــک از ده مــورد معافیــت
در ایــن قانــون نشــاندهنده ایــن بــاور کنگــره اســت کــه ممکــن اســت برخــی عوامــل دیگــر ماننــد
«حــق بــر حریــم خصوصــی» 4یــا «نیــاز بــه محرمانگــی» 5بــر فوایــد مشــاهده عمومــی اثــر بگذارنــد.
معافیتهــای یادشــده نیــز ســهلگیرانه اســت ،نــه اجبــاری؛ بــهایــن معنــا کــه یــک اداره «ممکــن
اســت» یــک نشســت یــا بخشــی از آن را غیــر علنــی برگــزار کنــد ،اگــر تحــت پوشــش حمایتــی یکــی
از ده مــورد معافیــت قــرار بگیــرد ،مگــر آنکــه اداره مدعــی شــود منفعــت عمومــی مســتلزم مــوردی
فراتــر از آن معافیتهاســت 6.البتــه همچنــان طبــق بنــد «ب» مــاده ســوم« ،هــر بخــش از هــر جلســه
یــک ســازمان بایــد بـه صــورت علنــی در معــرض عمــوم برگــزار گــردد».
3

1-Collegial Body.

 .2هداوند ،پیشین ،ص .302
 .3گفتنی است هر دو واژه معافیت « »Exemptionو استثنا « »Exceptionکه در این قانون استفاده شده است ،در یک معنای واحد
به کار میرود و مراد از آن ،تحدید موجه شفافیت است.
4-Right to Privacy.
5-Need to Secrecy.
6-Baird, Op.cit., p.p. 572-573.
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بــاری ،بنــد «پ» مــاده ســوم ،مــوارد دهگانــه اســتثنا را مشــخص میکنــد کــه بــر اســاس آن،
«یــک ســازمان تشــخیص میدهــد کــه منفعــت عمومــی مســتلزم برخــورد دیگــری اســت»:
« .1مــواردی را افشــا کنــد کــه (الــف) بــهطــور خــاص بــر اســاس معیارهــای تعیینشــده توســط
یــک فرمــان اجرایــی ملــزم اســت تــا در راســتای منافــع «دفــاع ملــی» یــا «سیاســت خارجــی» مخفــی
بمانــد و (ب) در واقــع ،صریحـاً طبــق ایــن دســتور اجرایــی طبقهبنــدی شــده اســت» .بــر ایــن اســاس،
دفــاع ملــی و سیاســت خارجــی در صورتــی منبــع موجهســاز تحدیــد شــفافیت بــهشــمار میرونــد
کــه نخســت ،منطبــق بــا قوانیــن موضوعــه و دوم ،صریــح و واضــح ،مخفـیکاری را توجیــه کننــد.
« .2مــواردی کــه صرفــاً بــه «قوانیــن و عملکردهــای داخلــی پرســنل» یــک ســازمان مربــوط
میشــود» .در توضیــح ایــن مــورد بایــد گفــت کــه روابــط موجــود بیــن کارکنــان بــا یکدیگــر و بــا
گروههــای کاری و مدیــران و ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی در ایــن مقولــه قــرار میگیرنــد.
تعرفههــای پرداخــت دس ـتمزد 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
ارائهدهنــده آنهــا ،بــهصــورت صریــح یــا ضمنــی ،افشــا نشــدن آنهــا بــه اشــخاص ثالــث را شــرط
کنــد و احتمــال قــوی وجــود داشــته باشــد کــه افشــای آنهــا بــه منافــع اقتصــادی شــخص ثالــث
1
آســیب خواهــد زد.
ً
ً
بنــا بــر ایــن ،اصــوال و عموم ـا قوانیــن و عملکردهــای داخلــی پرســنل ســازمانهای دولتــی بایــد
شــفاف ،علنــی و در معــرض مشــاهده عمــوم باشــد .از همیــنرو ،همــه حقــوق و وجــوه دریافتــی
کارمنــدان مؤسســات دولتــی بایــد بــه صــورت شــفاف و بــدون پنهــانکاری عرضــه شــود.
« .3مــواردی کــه بــهطــور خــاص توســط قانــون از افشــا مســتثنی شــده اســت ،مشــروط بــر
اینکــه چنیــن قانونــی (الــف) ایجــاب میکنــد کــه ایــن موضوعــات از عمــوم پوشــیده نــگاه داشــته
شــود ،بــهگون ـهای کــه هیــچ اختیــاری در مــورد موضــوع باقــی نمانــد یــا (ب) معیارهــای خاصــی را
بــرای خــودداری تعییــن کنــد یــا بــه انــواع خاصــی از «موضوعاتــی کــه نبایــد افشــا شــوند» اشــاره
دارد» .بــر ایــن اســاس ،اَعمالــی کــه پنهــانداشــتن آنهــا از مــردم منطقـاً موجــه نیســت یــا قوانینــی
کــه در خصــوص محرمانگــی اداری صراحــت ندارنــد ،از شــمول ایــن قانــون خارجنــد.
بازرگانــی بــهدســت آمــده از یــک شــخص و
« .4اِفشــای اَســرار تجــاری و اطالعــات مالــی یــا
ِ
اطالعــات ممتــاز یــا محرمانــه» .در توضیــح ایــن مــورد بایــد گفــتکــه اِفشــای آن دســته از اطالعــات
کــه موجــب اضــرار بــه ســازمان یــا مانــع کســب منفعــت بــرای آن میشــود ،مجــاز نیســت و کارمنــدان
موظفنــد بــرای حفــظ منافــع ســازمان بکوشــند.
« .5متهـم 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
 .1انصاری ،پیشین ،ص .295
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کــه بیانگــر محکومیــت رســمی اشــخاص باشــد ،ممنــوع اســت .در واقــع ،ایــن بنــد نیــز همچــون
بنــد بعــدی بــه حریــم خصوصــی افــراد اشــاره دارد .بــا ایــن حــال ،بــهنظــر میرســد چــون اِفشــای
اطالعــات دربــاره اتهــام یــا محکومیــت کیفــری اشــخاص نــزد قانونگــذار اهمیتــی خــاص دارد ،ایــن
موضــوع از بــاب تأکیــد در بنــدی جداگانــه آمــده اســت.
« .6اِفشــای اطالعـ ِ
ـات بــا ماهیــت خصوصــی در مــواردی کــه اِفشــای اطالعــات بــهمنزلــه تجــاوز
آشــکارا ناموجــه بــه «حریــم خصوصــی» شــخصی باشــد» .همــانگونــه کــه در اعالمیــه سیاســت ایــن
قانــون نیــز پیشبینــی شــده ،قانونگــذار بــا تضمیــن آزادی اطالعــات ،حراســت از حریــم خصوصــی
را نیــز تأمیــن کــرده اســت .از ایــنرو ،حریــم خصوصــی افــراد ،مانعــی مهــم در راه دسترســی آزاد بــه
اطالعــات قلمــداد میشــود.
« .7اِفشــای «ســوابق تحقیقاتــی» کــه بــا هــدف اجــرای قانــون جمـعآوری شــدهاند یــا اطالعاتــی
ـدی کــه تولیــد چنیــن
کــه اگــر نوشــته شــود ،مشــمول چنیــن ســوابقی میشــود ،امــا فقــط تــا حـ ّ
ســوابق یــا اطالعاتــی (الــف) در رونــد اجرایــی تداخــل داشــته باشــد( ،ب) باعــث ســلب یــک شــخص از
حــق دادرســی منصفانــه یــا قضــاوت بیطرفانــه گــردد( ،پ) تجــاوز غیــر قانونــی بــه حریــم خصوصــی
شــخصی باشــد( ،ت) اِفشــای هویــت یــک منبــع محرمانــه و در مــورد ســابقهای باشــد کــه توســط
مرجــع الزماالجــرای قانــون کیفــری در مــورد تحقیقــات کیفــری جم ـعآوری شــده اســت یــا توســط
ســازمانی کــه تحقیقــات اطالعاتــی امنیــت ملــی را انجــام میدهــد ،اطالعــات محرمان ـهای کــه صرف ـاً
توســط منبــع محرمانــه ارائــه شــده اســت( ،ث) تکنیکهــا و آیینهــای تحقیقاتــی را اِفشــاکنــد یــا
(ج) حیــات یــا ایمنــی جســمی پرســنل اجــرای قانــون را بــه خطــر بیانــدازد» .بنــا بــر ایــن ،ســوابق
تحقیقاتــی نیــز بــهخــودی خــود نمیتواننــد دســتاویزی بــرای تحدیــد شــفافیت قلمــداد شــوند و تنهــا
در مــوارد انحصــاری یادشــده قابــل اســتنادند.
« .8اِفشــای اطالعــات موجــود یــا مربــوط بــه گزارشهــای آزمــون ،عملیــات یــا شــرایط تهیهشــده
توســط ،بــه نمایندگــی ،یــا بــرای اســتفاده از یــک ســازمان مســئول در خصــوص تنظیمگــری یــا نظارت
بــر مؤسســات مالــی» .بــا وجــود تشــابه ایــن بنــد بــا بنــد پیشــین بــهنظــر میرســد قانونگــذار بــرای
تأکیــد بــر تنظیمگــری یــا نظــارت بــر مؤسســات مالــی ،اِفشــای اطالعــات دربــاره آنهــا را ذیــل بنــدی
مجــزا شناســایی کــرده اســت .از ســوی دیگــر ،بنــد قبلــی در مــورد ســوابق تحقیقاتــی و اطالعــات بــه
دســتآمــده پیشــینی اســت ،در حالیکــه بنــد حاضــر ،بــر افشــای اطالعــات موجــود تأکیــد دارد.
« .9اِفشــای زودهنــگام اطالعــات( :الــف) در مــورد ســازمانهایی کــه در خصــوص ارزهــا ،اوراق
بهــادار ،کاالهــا تنظیمگــری میکننــد یــا مؤسســات مالــی کــه احتمــاالً ( )1منجــر بــه ســفتهبازیهای
ـی قابــل توجــه در ارزهــا ،اوراق بهــادار یــا کاالهــا شــود یــا ( )2بــهطــور قابــل توجهــی ثبــات هــر
مالـ ِ
ً
مؤسســه مالــی را بــهخطــر بیانــدازد یــا (ب) در مــوردی کــه هــر ســازمانی ،احتمــاال اجــرای یــک اقــدام
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پیشــنهادی ســازمانی را بــهطــور قابــل توجهــی مختــل میکنــد ،بــهاســتثنای بنــد «ب» کــه نبایــد
در هیــچ مــوردی اِعمــالشــود کــه ســازمان قبـ ً
ا محتــوا یــا ماهیــت اقــدام پیشــنهادی خــود را بــرای
عمــوم فــاش کــرده باشــد ،یــا در مــواردی کــه ســازمان طبــق قانــون موظــف اســت قبــل از اقــدام
نهایــی در مــورد چنیــن پیشــنهادی ،بــه ابتــکار خــود چنیــن افشــاگری را انجــام دهــد».
« .10بــهطــور خــاص مربــوط بــه صــدور حکــم فرعــی توســط ســازمان یــا مشــارکت ســازمان در
یــک دعــوا یــا دادرســی مدنــی ،دعــوا در یــک دادگاه خارجــی یــا محاکــم بینالمللــی یــا یــک داوری،
ابتــکار ،رفتــار یــا تمایــل ســازمان بــهویــژه در مــورد قضــاوت نمایندگــی رســمی طبــق آیینهــای
منــدرج در بخــش  554ایــن عنــوان یــا در غیــر ایــن صــورت ،مســتلزم تعییــن در پرونــده پــس
از فرصــت بــرای اســتماع باشــد» .در واقــع ،قانونگــذار در دو بنــد اخیــر و بــا توجــه بــه اهمیــت
دو مقولــه «ثبــات اقتصــادی» و نیــز «ثبــات ســازمانی» ،اِفشــای اطالعــات در ایــن دو حــوزه را از
اســتثنائات شــفافیت در نظــر گرفتــه اســت.
بنــا بــر ایــن ،بــهطــور کلــی میتــوان مدعــی شــد کــه معافیتهــای قانونــی کــه ســازمانهای
شــورایی را بــرای برگــزاری نشســتهای غیــر علنــی مجــاز میکنــد ،عبارتنــد از« :امنیــت ملــی»،
«قوانیــن داخلــی مربــوط بــه پرســنل»« ،اطالعــات طبقهبندیشــده بــهموجــب قانــون»« ،اَســرار
تجــاری یــا اطالعــات مالــی و بازرگانــی»« ،اتهامهــای کیفــری»« ،حریــم خصوصــی»« ،ســوابق تحقیــق
و رســیدگی مــورد اســتفاده در اجــرای قانــون»« ،گزارشهــای مؤسســات مالــی»« ،اِفشــای اطالعاتــی
کــه منجــر بــه کالهبرداریهــای مالــی شــده یــا اقدامــات پیشــنهادی ســازمان را خنثــی میکنــد»،
1
«صــدور احضاریــه یــا شــرکت در یــک دعــوای مدنــی».
نکتــه قابــل تأمــل آن اســت کــه قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» بــه بیــان صــرف مــوارد دهگانــه
اســتثنائات شــفافیت بســنده نکــرده و بــا دقــت و تیزبینــی ،ضوابــط خاصــی را بــرای اِعمــال هــر یــک
از آنهــا در نظــر گرفتــه اســت .از همی ـن رو ،قســمت  1بنــد «د» مــاده ســوم تأکیــد م ـیورزد کــه
«اقدامــات بنــد «پ» (اســتثنائات شــفافیت) تنهــا زمانــی اِعمــال میشــود کــه اکثریــت کل اعضــای
ســازمان بــه انجــام چنیــن اقدامــی رأی دهنــد .رأی جداگانـهای از اعضــای ســازمان در رابطــه بــا هــر
جلســه گرفتــه میشــود کــه بــر اســاس آن پیشــنهاد میگــردد بخــش یــا بخشهایــی از یــک جلســه
یــک ســازمان منطبــق بــر بنــد «پ» نســبت بــه عمــوم غیــر علنــی باشــد .رأی عضــو شــرکتکننده
ســازمان بایــد ثبــت شــود و نمایندگــی در آرا پذیرفتـ ه نیســت».
همچنیــن طبــق قســمت  2بنــد «ت»« ،هــرگاه هــر شــخصی کــه ممکــن اســت منافعــش بــه
صــورت مســتقیم در بخشــی از جلســه تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد ،از ســازمان درخواســت کنــد کــه بــه
هــر یــک از دالیــل یادشــده در قســمتهای  6 ،5یــا  7از بنــد «پ» ،آن بخــش از جلســه را بـ ه صــورت
1-Hartle & Chitwood, Op.cit., p. 271.

183

شفافیت اداره و مبانی و منابع موجهساز تحدید آن؛ مطالعه

موردی قانون «دولت زیر نور خورشید» ایاالت متحده امریکا

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 ،رأیگیــری کنــد».
در ضمــن ،طبــق قســمت  3بنــد «ت»« ،ظــرف یــک روز پــس از هــر رأیگیــری ،ســازمان بایــد
یــک نســخه کتبــی از ایــن رأی را کــه منعکسکننــده رأی هــر یــک از اعضــا در مــورد ســؤال اســت،
در دســترس عمــوم قــرار دهــد .اگــر قــرار اســت بخشــی از جلســه بــرای عمــوم غیــر علنــی باشــد،
ســازمان بایــد «ظــرف یــک روز پــس از رأیگیــری» ،توضیــح کامــل کتبــی مربــوط بــه اقــدام خــود
مبنــیبــر غیــر علنــی اعــا م کــردن بخشــی از نشســت را بــه همــراه فهرســتی از همــه افــرادی کــه
انتظــار میرفــت در آن نشســت شــرکت کننــد ،بــههمــراه وابســتگی ســازمانی آنهــا در دســترس
عمــوم قــرار دهــد» .ایــن ضمانتهــای اجرایــی مهــم بنــا بــر منطــق شــفافیت و اســتثنایی بــودن
تحدیــد آن شناســایی شــدهاند.
قســمت  4بنــد «ت» نیــز اشــعار م ـیدارد« :اگــر چنیــن اطالعاتــی بــر اســاس مفــاد بنــد «پ» از
اِفشــا معــاف اســت ،زمــان ،مــکان و موضــوع جلســه بایــد در زودتریــن زمــان ممکــن بـه اطــاع عمــوم
برســد» .ضمــن اینکــه قســمت  1بنــد «ث» مقــرر م ـیدارد« :در مــورد هــر جلســه ،ســازمان بایــد
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 پاس ـخگویی بــه درخواس ـتهای
اطالعــات دربــاره جلســه تعییــن شــده اســت ،بــه عمــوم مــردم اعــام کنــد .چنیــن اعالمــی بایــد
انجــام شــود ،مگــر اینکــه اکثریــت اعضــای ســازمان بــا رأی ثبتشــده تعییــن کننــد کــه مقتضیــات
ســازمان ایجــاب میکنــد کــه چنیــن جلسـهای در تاریــخ قبلــی برگــزار شــود .در ایــن صــورت ،ســازمان
بایــد زمــان ،مــکان و موضــوع ایــن نشســت را اعــام کنــد و علنــی یــا غیــر علنــی بــودن نشســت را در
زودتریــن زمــان ممکــن بیــان دارد».
همچنیــن طبــق قســمت  1بنــد «ج»« ،بــر اســاس بندهــای  1تــا  10بنــد «پ» ،مشــاور عمومــی
یــا مدیــر ارشــد حقوقــی ســازمان بایــد علن ـاً تأییــد کنــد کــه بــهنظــر او ،جلســه میتوانســت غیــر
علنــی باشــد و البتــه بایــد مقــرره معافیــت مربــوط را نیــز اعــام کنــد ».در ادامــه« ،ســازمان بایــد یــک
نســخه کتبــی یــا صوتــی الکترونیکــی کامــل یــا صورتجلس ـهای را تهیــه کنــد کــه بیانگــر احــکام
هــر جلســه یــا بخشــی از هــر جلســه اســت کــه غیــر علنــی برگــزار شــده اســت .ایــن صورتجلســه
بایــد بــهطــور «کامــل» و «واضــح» ،همــه موضوعــات مــورد بحــث را تشــریح کنــد و خالصــه کامــل
و دقیقــی از اقدامــات انجامشــده و دالیــل آن ،از جملــه شــرح هــر یــک از نظرهــای بیانشــده در
بــاب هــر مــورد و ســوابق هــر رأی مربــوط را ارائــه دهــد کــه منعکسکننــده رأی هــر یــک از اعضــا
در مــورد ســؤال اســت».
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باالخــره مســتند بــه قســمت  2بنــد «ج»« ،ســازمان بایــد یــک رونوشــت کامــل کلمــه بــه کلمــه،
یــک نســخه کامــل از صورتجلســات 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 ضمانتهــای اجرایــی در موجهســازی تحدیــد شــفافیت
موجــب میشــود کــه ضمــن حفــظ شــفافیت اداره ،کارمنــد اداری از خودســری و تمســک جســتن
واهــی بــه مــوارد دهگانــه اســتثنا در شــفافیت خــودداری کنــد .همچنیــن قانونگــذار بــه ضمانتهــای
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 علنــیبــودن
چنیــن جلســاتی و شــرح هــر گونــه دعــوای حقوقــی کــه بــر اســاس ایــن بخــش علیــه ســازمان مطــرح
شــده اســت ،از جملــه هــر گونــه هزینـهای کــه در چنیــن دعــاوی علیــه ســازمان ارزیابــی شــده اســت
ـ خــواه ســازمان پرداخــت کــرده یــا نکــرده باشــد ـ ارائــه دهــد ».قانونیســازی دقیــق ایــن ضوابــط
ـدی بــه آن دســته از کارمندانــی اســت
خــاص در قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» ،هشــداری جـ ّ
کــه بــر خــاف اصــلبــودن شــفافیت و اســتثناگرایی تحدیــد آن ،در جسـتوجوی یافتــن بهانــه بــرای
پنهــانکاری اداری هســتند.
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نتیجهگیری
زیســت در عصــر حقهــا و پدیــدار شــدن نظامهــای حقوقــی عقالنــی ،شــفافیت را بــهمثابــه
اصــل و تحدیــد آن را مســتلزم اقامــه دالیــل موجــه دانســته اســت .شــفافیت اداره کــه ذیــل شــفافیت
اَســنادی ،تمــام نهادهــای دولتــی را ملــزم بــه برگــزاری علنــی نشســتهای خــود و مــآالً اجــرای
امــور در معــرض مشــاهده عمــوم میکنــد ،عــاوه بــر کارکردهــای ابــزاری از قبیــل شــرط حداقلــی
تحقــق نظــارت و پیشگیــری از فســاد ،عنصــر مرکــزی پاســخگویی و مشــروعیت اقتــدار عمومــی و
نیــز اثرگــذاری آن بــر افزایــش اعتمــاد عمومــی و مشــارکت شــهروندان در امــور سیاســی و اجتماعــی،
نوعــی ارزش بـه شــمار میآیــد و ذیــل حــق بــر دانســتن ،امــروزه ،بخشــی از حقــوق بنیادیــن در نظــر
گرفتــه میشــود.
قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» در ایــاالت متحــده امریــکا (مصــوب  1976کنگــره و ســنا)،
مقــدم و درخشــان ابتــکار تقنینــی در عملیســازی شــفافیت و حتــی مهمتــر از آن،
از نمونههــای
ّ
تبییــن دقیــق منابــع موجهســاز تحدیــد شــفافیت و نیــز تصریــح در رعایــت ضوابــط مخصــوص
اســتناد بــه آنهاســت .طبــق ایــن قانــون ،اصــل بــر شــفافیت اســت و برخــی اســتثنائات در مــوارد
اجتنابناپذیــر ممکــن اســت آن را محــدود ســازد .مــوارد دهگانــه موجهســاز تحدیــد شــفافیت
طبــق ایــن قانــون عبارتنــد از :امنیــت ملــی و سیاســت خارجــه ،قوانیــن داخلــی مربــوط بــه پرســنل،
اطالعــات طبقهبندیشــده بــهموجــب قانــون ،اَســرار تجــاری یــا اطالعــات مالــی و بازرگانــی،
اتهامهــای کیفــری ،حریــم خصوصــی شــخصی ،ســوابق تحقیــق و رســیدگی مــورد اســتفاده در
اجــرای قانــون ،گزارشهــای مؤسســات مالــی ،افشــای اطالعاتــی کــه منجــر بــه کالهبرداریهــای
مالــی شــود یــا اقدامــات پیشــنهادی ســازمان را خنثــی میکنــد ،صــدور احضاریــه یــا شــرکت در
یــک دعــوای مدنــی.
چنیــن اســتثنائاتی بــا تعییــن ضوابــط مخصوصــی از قبیــل نگ ـهداری رونوشــت کامــل کلمــه بــه
کلمــه جلســات غیــر علنــی تــا حداقــل ،دو ســال پــس از برگــزاری و نیــز اعــام زمــان ،مــکان و موضــوع
جلســه اعــم از علنــی یــا غیــر علنــی ،حداقــل ،یــک هفتــه پیــش از نشســت ،مانــع خودســری مقــام
اداری و تمس ـک جســتن ناموجــه بــه مــوارد تحدیــد شــفافیت میشــود.
در حقیقــت ،ایــن قانــون بــا اصــل تلقــی کــردن آزادی اطالعــات ،ســه هــدف متعــارض دسترســی
عمــوم بــه اطالعــات ،حریــم خصوصــی اشــخاص و اِعمــال کارکردهــای دولــت را بــا یکدیگــر آشــتی
داده اســت و میخواهــد نوعــی تعــادل میــان آنهــا برقــرار ســازد .چنیــن رویکــردی را متناســب بــا
مؤلفههــای خــاص نظامهــای حقوقــی مختلــف و بــا دقــت و تیزبینــی میتــوان بــه کار بســت.
در نظــام حقــوق اداری داخلــی ،ذیــل فصــل چهــارم قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات،
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اســتثنائات دسترســی بــه اطالعــات در چهــار بنــد مجــزا معیــن شــده ،ولــی بــه بعــد بســیار مهــم
«ضوابــط مخصــوص کاربســت اســتثنائات توســط مقــام اداری» توجــه چندانــی نشــده اســت کــه از
ایــن نظــر ،تفطــن در قانــون «دولــت زیــر نــور خورشــید» میتوانــد در حمایــت قانونــی مؤثــر از آزادی
اطالعــات و مــآالً شــفافیت راهگشــا باشــد.
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Transparency of Administration and its Justifying Principles and Resources; A Case Study of the United States Government under Sunshine Act
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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 administration’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 example 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 security, 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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