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شناسایی افراد منتفع از فساد؛ کارکرد راهبردی و مغفول روزنامه رسمی

چکیده:
  یکــی از مهم تریــن دالیــل بــروز فســاد در ســاختارهای حکمرانــی، منتفــع 
شــدن برخــی مســئوالن از فســاد و ترجیــح منافــع فــردی بــر منافــع ملــی اســت 
ــی و  ــات حاکمیت ــفافیت اطالع ــگیری از آن، ش ــرد پیش ــن راهب کارآمدتری ــه  ک
دسترســی آزاد بــه آن اســت. روزنامــه رســمی بــه عنــوان مهم تریــن بانــک 
کارکــردی راهبــردی در شناســایی و تشــخیص  کشــور  جامــع اطالعاتــی در 
کــه بــه دلیــل ســازوکار ســنتی  جریان هــای فســاد در ســاختار حکمرانــی دارد 

ــی نشــده اســت. ــه اطالعــات در روزنامــه رســمی، هنــوز عملیات ارائ
***

یکــی از بســترهای اصلــی بــروز فســاد در هــر نظــام حکمرانــی قــرار گرفتــن 
ــت.  ــع« اس ــارض مناف ــت »تع ــر در موقعی ــات تصمیم گی ــئولین و مقام مس
وقتــی یــک فــرد در ســاختار حکمرانــی کشــور دارای قــدرت و اختیــار باشــد، 
کــه بــه وی  کــه بــا اســتفاده از قــدرت و اختیاراتــی  ایــن احتمــال وجــود دارد 
اعطــا شــده اســت تصمیماتــی بگیــرد کــه بیشــتر در راســتای افزایش منافع 
شــخصی، صنفــی یــا حزبی خــود باشــد. بنابراین مادامــی که تامین منافع 
جامعــه نوعــی محدودیــت بــرای منافــع شــخصی یــا صنفــی فــرد مســئول 
ایجــاد می کنــد ممکــن اســت فــرد مســئول، منافــع شــخصی یــا صنفــی 
اش را بــر منافــع آحــاد جامعــه ترجیــح دهــد. بــه چنیــن موقعیت هایــی کــه 
مســئولین در ســاختار حکمرانــی کشــور بــا آن مواجــه می شــوند، موقعیــت 
»تعــارض منافــع« می گوینــد. بنابــر »اصل تعارض منافع« عموم مســئوالن 
کثرســازی منافــع خــود یــا  در هنــگام تصمیم گیــری در یــک دوگانــه حدا
کــه چنیــن وضعیتــی  کثرســازی منافــع جامعــه قــرار خواهنــد گرفــت  حدا
عامــل بالقــوه انحــراف و فســاد تصمیمــات و سیاســت های اتخــاذ شــده 

توســط آن فــرد مســئول اســت. 

شــفافیت تصمیمــات و اطالعــات راهــکار پیشــگیری از فســاد در 
کشــور ســاختار حکمرانــی 

ناکارآمــدی  یــا  نظــارت  عــدم  بــا  منافــع  تعــارض  توام شــدن موقعیــت 
کــه بــه شــدت قابلیــت  ســاختارهای نظارتــی، شــرایطی را ایجــاد می کنــد 

ایجــاد فســاد را دارد. از همیــن رو، رصــد و تجزیــه و تحلیــل تصمیمــات و 
دســتورات افــراد در ســاختار حکمرانــی و همچنیــن اطــاع از موقعیت هایی 
که برای افراد منفعت ســاز اســت مهمترین مســیر برای کشــف تصمیمات 
کــه شــفافیت اطاعــات و  متعــارض بــا منافــع جامعــه محســوب می شــود 
تصمیمــات چنیــن امکانــی را فراهــم می کنــد. کارکرد شــفافیت در ســامت 
کــه از طریــق ایجــاد قابلیــت  نظــام حکمرانــی بــه ایــن صــورت اســت 
شناسایی منافع بالقوه شخصی یا صنفی که در نتیجه اتخاذ تصمیمات 
حاکمیتــی، بــرای مســئولین و مدیران فراهم شــده اســت، احتمال کشــف 
تصمیمــات تضعیــف کننــده منافــع جامعــه را افزایــش داده و در نتیجــه از 
بروز فســاد پیشــگیری می نماید. همچنین، شــفافیت در نظام حکمرانی 
منجــر بــه ایجــاد نوعــی بســتر نظــارت و مشــارکت عمومــی نیــز می شــود. 
بنابرایــن، مــی تــوان گفــت کــه شــفافیت اطاعــات حاکمیتــی و دسترســی 
آزاد بــه آن، اساســی ترین زیرســاخت پیشــگیری از فســاد در ســاختارهای 

حکمرانــی اســت.

کارکــرد راهبــردی روزنامــه رســمی در شناســایی جریان هــای فســاد 
در ســاختار حکمرانــی

یکپارچه ســازی داده  و اطاعــات رســمی و حاکمیتــی و همچنیــن طراحــی 
بانک هــای جامــع اطاعاتــی از جملــه اقدامــات کشــورهای مختلــف در 
راســتای شفاف ســازی جریــان اطاعــات بــوده اســت. در همیــن راســتا 
ســامانه هایی متفــاوت بــا کارکردهــای ویــژه ارائــه اطاعــات بــه شــهروندان 
ایجــاد شــده  کــه اطاعــات و داده هــای رســمی را منتشــر می کننــد. در نظــام 
حقوقــی ایــران نیــز داده هــای حاکمیتــی در قالــب روزنامــه رســمی منتشــر 
می شــود. در حــال حاضــر روزنامــه رســمی بــه صــورت شــرکت ســهامی 
متعلــق بــه دولــت و تحت نظــارت و مدیریت قوه قضائیه در حال فعالیت 
و ارائــه داده هــای رســمی اســت. بنابرایــن روزنامــه رســمی بــه عنــوان 
مهمتریــن بانــک جامــع اطاعاتــی در کشــور قلمــداد می شــود کــه می توانــد 
کارکردی راهبردی در شناسایی و تشخیص جریان های فساد در ساختار 
حکمرانــی کشــور داشــته باشــد. چــرا که بســیاری از موقعیت هــای تعارض 



گزارش تحلیلی- خبری نظام حقوقی و قضایی | شماره بیست و ششم | اردیبهشت ماه 1397

ــل رصــد و  منافــع از طریــق اطاعــات منتشــر شــده در روزنامــه رســمی قاب
شناســایی اســت. بــر همیــن اســاس، روزنامــه رســمی یکــی از ســاختارهای 
اصلــی پیشــگیری از جــرم در نظــام حکمرانــی کشــور محســوب می شــود. 
اعــام داده هــای رســمی شــرکت ها و انــواع داده هــای تجــاری رســمی 
کشــور بــه عنــوان بخشــی از وظایــف روزنامــه رســمی تعییــن شــده اســت 
کــه منجــر بــه شفاف شــدن روابــط ســهامداری مدیــران در بخــش غیــر 
دولتــی می شــود. عــاوه بــر ایــن، منافعــی کــه در نتیجــه تصمیمــات اتخاذ 
شــده توســط مســئولین، برایشــان ایجــاد شــده اســت نیــز قابــل شناســایی 
و تشــخیص خواهــد بــود. ایــن کارکــرد فــوق العــاده مهــم موجــب شــده تــا 
روزنامــه رســمی بــه عنــوان ابزاری غیرقابل اغماض در پیشــگیری از فســاد 
محســوب شــود. امــا در حــال حاضــر، ایــن کارکــرد راهبــردی روزنامه رســمی 
مــورد غفلــت قــرار گرفته و فراینــد ارائه داده توســط این نهاد با چالش های 

جــدی مواجــه اســت.

رعایت استانداردهای شفافیت؛ اصلی کلیدی در ارائه اطالعات
امــروزه بــا توجــه بــه توســعه فضــای مجــازی و ضــرورت تحقــق شــفافیت، 
نهادهــای متولــی انتشــار اطاعــات موظــف بــه رعایــت اســتانداردهای 
شــفافیت شــده اند 1. رعایــت ایــن اســتانداردها نقــش به ســزایی در تحقــق 
شفافیت اطاعات و بهبود عملکرد دولت ها در مدیریت تعارض منافع و 
پیشگیری از فساد دارد. ارائه اطاعات مبتنی بر استانداردهای شفافیت 
کــردن دسترســی آزاد بــه اطاعــات بــرای عمــوم مــردم منجــر بــه  و فراهــم 
فعال شــدن ظرفیــت بــی بدیــل روزنامــه رســمی در پیشــگیری از فســاد 

خواهــد شــد.
ــش  ــامل ش ــی ش کل ــور  ــه ط ــات ب ــه اطاع ــفافیت در ارائ ــتانداردهای ش اس

معیــار می شــود2:
مجــوز داده بــاز: مبتنــی بــر ایــن معیــار داده هــا بایــد بــه نحــوی ارائــه . 1

بشــود کــه همــه بــه داده دسترســی داشــته  و بتواننــد از آن اســتفاده کــرده و 
بــه اشــتراک بگذارنــد. بــه بیــان دیگــر تحقــق ایــن مجــوز در ســامانه های 
ــا اطاعــات و داده هــای موجــود در ســامانه  ــه داده موجــب می شــود ت ارائ

اســتفاده پذیر و قابــل اشــتراک شــوند. 
ماشــین خوان بــودن داده: یعنــی داده هــا بــه گونــه ای منتشــر شــوند . 2

کــه قابلیــت تحلیــل بــرای ماشــین وجــود داشــته باشــد. گونه هــای انتشــار 
داده شــامل فرمت هــای خــاص ارائــه داده ماننــد html، csv و… می شــود. 
ایــن قابلیــت امــکان تقاطع گیــری اطاعــات و بارگیــری تحلیلــی آن هــا 

توســط ماشــین را ایجــاد می کنــد.
امــکان دانلــود یکجــای تمــام داده هــا: ایــن قابلیــت شــامل حالتــی . 3

کــه بتــوان داده هــا را بــه طــور کامــل از ســامانه اتخــاذ نمــود. از  خواهــد بــود 
جملــه مولفه هایــی کــه می توانــد ایــن قابلیــت را ایجــاد نمایــد، تمهیــد ابزار 

دریافــت سیســتمی داده هــای موجــود در ســامانه )API( اســت.
دسترســی عمــوم بــه داده: بــه ایــن معنــا کــه همــه مــردم بــدون هیچ . 4

محدودیتــی بتواننــد بــه داده هــا دسترســی پیــدا کننــد. از جملــه ابزارهــای 
تحقــق ایــن دسترســی حــذف محدودیت هایــی از جملــه مکانیــزم کپچــا 

)Captcha( اســت.
به روز بودن داده. 5
رایگان بودن داده. 6

در بررســی کارآمــدی شــرکت روزنامــه رســمی ایــران، متاســفانه بــا توجــه بــه 
وضعیــت کنونــی مبنــی بــر ســنتی بــودن شــیوه جــاری روزنامــه رســمی در 
ارائــه و انتشــار اطاعــات و داده هــا و عدم تحقق اســتانداردهای شــفافیت، 
پتانســیل عظیم و بالقوه آن مورد خدشــه بوده و کارآمدی روزنامه رســمی 
کــرده  در پیشــگیری از فســاد بــه پایین تریــن ســطح ممکــن تقلیــل پیــدا 

اســت.
با اســتناد به ماده ی دوم قانون انتشــار و دسترســی آزاد به اطاعات مبنی 
بــر حــق دسترســی هــر شــخص ایرانــی بــه اطاعــات عمومــی و بــه منظــور 
تســهیل دسترســی مناســب عموم مردم به داده های روزنامه رســمی، این 
نهــاد مــی بایســت خــود را بــا معیارهــای اســتاندارد شــفافیت در ارائــه داده 
همســو نمایــد. در همیــن راســتا اصاحــات ذیــل بــه منظــور کارآمدســازی 

رویــه ارائــه اطاعــات در روزنامــه رســمی پیشــنهاد می گــردد:
امــکان بارگیــری بدون محدودیت کلیــه اطاعات موجود در ســامانه ی   

روزنامــه رســمی بــه صــورت یکجــا و رایــگان: متاســفانه در حــال حاضــر 
کنــده و تفکیکــی و در برخــی  بارگیــری اطاعــات در ســامانه بــه صــورت پرا
کــه اصــاح ایــن رونــد  مــوارد در ازای دریافــت هزینــه امکان پذیــر اســت 
می توانــد بســتر را بــرای تحلیــل و تقاطع گیــری داده هــا و در نتیجــه آن 

تعییــن موقعیت هــای فســادزا و پیشــگیری از آن فراهــم نمایــد. 
رفــع مشــکل محــدود بــودن حجــم داده هــای ارائــه شــده و چندپــاره   

بــودن اطاعــات: داده هــای ارائــه شــده در ســامانه روزنامــه رســمی از نظــر 
زمانــی، تمامــی ســال ها را در بــر نمی گیــرد و چندپــاره بــودن اطاعــات نیــز 

کــرد. صحــت تحلیــل داده را بــا چالــش مواجــه خواهــد 
تحقق مجوز داده باز جهت تسهیل بهره برداری مخاطبین  
رفــع مشــکات موجــود در ارائــه اطاعــات تقنینــی کشــور از جملــه ناقص   

بــودن ثبــت قوانین
تأمین بسترهای فنی مورد نیاز از جمله:   

  )API( ابزار دریافت سیستمی داده های موجود در سامانه
حــذف مکانیــزم کپچــا )Captcha( بــرای دسترســی بــه اطاعــات   

منــدرج در ســامانه

پانوشت 
کشــورهای  کــه تمــام معیارهــا را رعایــت نمــوده انــد، مــی تــوان بــه  کشــورهایی  1. از جملــه 

ــادا اشــاره نمــود. کان اســترالیا و 
2 . معیارهای استاندارد ارائه اطاعات معرفی شده توسط سایت مرجع
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