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قلمرورفاه

مقدمه ضر وری اعتمادعـــــ

تعاونی ،مدلی از مشارکت شفاف دولت و مردم در توسعه و آبادانی منطقهای

محمد کبیری
معاون تعاون وزارت
تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

امروزه پس از گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی و پیادهسازی
و امتحان مدلهای مختلف اجرایی در کشور و در آغاز پنجمین
دهه انقالب ،اعتماد عمومی یکی از مهمترین مواردی است که
نیازمند توجه ویژه در عرصه اجتماعی است.
اعتماد عمومی جز با مشارکت فعاالنه مردم و شفافیت در تمام
سطوح اجرایی و نظارتی میسر نخواهد شد .همچنین شفافیت
و نیز نظارت به صورت دستوری و آییننامهای راهگشا نبوده و
نیازمند نظارت همگانی و عموم مردم است که نتیجه آن افزایش
پاسخگویی ،شایستهگزینی وکاهش فساد خواهد بود.
در دنیای امروز رشد فناوریها و ابزارهای ارتباطی باعث افزایش
دسترسی مردم به اطالعات و نظارت هرچه بیشتر آنها در سطوح
مختلف شده است .موضوعی که در ایران اسالمی نیز فرصتی
فراهم کرده تا بیشازپیش در راستای افزایش شفافیت و ترمیم
سرمایه اجتماعی گامهای موثری برداشته شود.

تعاونیها به عنوان یکی از مهمترین ســاختارهای حقوقی
برای تشریک مساعی مردمی ،با امکان ایجاد زیرساختهای
فناورانه و با توجه به ساختار و ماهیت مشارکتی آنها باید بیش
از گذشته در مسیر شفافیت قدم برداشته و اعتماد عمومی را
جلب کنند .در نتیجه میتوانند ساختاری در راستای کسب
ارزشهای اقتصادی و اجتماعی توام با توزیع عادالنه ثروت
ایجاد کنند.
در همین راستا معاونت تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ن برنامههای خود را در مسیر اهداف ذیل و در راستای
مهمتری 
شفافسازی هرچه بیشتر در حوزه تعاون تعریف کرده است:
 )1حق دسترسی آزاد اعضا بر اطالعات تعاونیهای خود و امکان
نظارت آنها بر عملکرد تعاونی
 )2اصالح مشکالت ساختاری در بخش تعاون
 )3مشارکت اعضا در مدیریت تعاونی و بخش تعاون

شفافیت وسیله است ،نه هدف

مهمترین قانون در زمینه شفافیت ،قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات است
محمود صادقی
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شفافیت یکی از مولفههای حکمرانی خوب است .اگر حاکمیت
قانون ،شمولگرایی قانون ،کارآمدی ،پاســخگویی و ...در کنار
یکدیگر نباشــند ،به حکمرانی خوب نایل نمیشویم .از طرفی
شفافیت وسیله است ،نه هدف و نباید آن را هدف در نظر بگیریم.
قوانین مختلفی درخصوص شفافیت داریم و مهمترین آنها قانون
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات است.
در این قانــون اصطالحات زیر در معانی مشــروح مربوط به کار
میرود:
الف) اطالعات :هر نوع داده که در اســناد منــدرج یا به صورت
نرمافزاری ذخیره و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب) اطالعات شــخصی :اطالعات فردی نظیر نام و نامخانوادگی،
نشانیهای محل سکونت و محل کار ،وضعیت زندگی خانوادگی،
عادتهای فردی ،ناراحتیهای جسمی ،شماره حساب بانکی و
رمز عبور است.
ج) اطالعــات عمومی :اطالعات غیرشــخصی نظیــر ضوابط و
آییننامهها ،آمار و ارقام ملی و رسمی ،اسناد و مکاتبات اداری که از
مصادیق مستثنائات فصل چهارم این قانون نباشد.
د) موسسات عمومی :سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به
معنای عام کلمه شــامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه
قوانین جمهوری اسالمی ایران آمده است.
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هـ) موسســات خصوصی :از نظر این قانون ،موسسه خصوصی
شامل هر موسســه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثنای موسسات
عمومی است.
بر اساس بند دوم این قانون که مربوط به آزادی اطالعات است:
ماده ( :)۲هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی را
ت عمومی یا
دارد ،مگر آنکه قانون منعکرده باشد .استفاده از اطالعا 
انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ( :)۳هر شخصی حق دارد از انتشــار یا پخش اطالعاتی که
به وسیله او تهیه شــده اما در جریان آمادهسازی آن برای انتشار
تغییر یافته است جلوگیری کند ،مشروط بهآنکه اطالعات مزبور
به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد
بین آنها خواهد بود.
ماده ( :)۴اجبار تهیهکنندگان و اشاعهدهندگان اطالعات به افشای
منابع اطالعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی
و البته این امر نافی مســئولیت تهیهکنندگان و اشاعهدهندگان
اطالعات نیست.
بند سوم این قانون مربوط به حق دسترسی به اطالعات است که بر
اساس آن ،موسسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون
را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار
دهند اما اطالعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید

