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چکیده
هاي دموکراتیک و از حق دسترسی به اطالعات یکی از اصول بنیادین حکومت

حقوق بشر به . مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندي است
عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدي بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح 

ت اما حقوق شهروندي تنها در یک رابطه حق و تکلیفی و تصریح در قانون اساسی نیس
. وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی براي شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد

هاي اجتماعی به یکی از مهمترین با گسترش سریع شبکهشناسایی و تضمین حق مزبور 
علیرغم تصویب .استمصادیق تحقق حقوق شهروندي در نظام حقوقی ایران تبدیل شده 

، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی 1388قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات سال 
اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل 

پرسش اصلی این است . ، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است18کمیسیون موضوع ماده 
گذاري نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطالعات مقرراتکه اصول حاکم بر

آیااست کهچیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندي چگونه است؟ فرضیه اصلی این 
تواند در حوزه حق دسترسی به گذاري نظام حقوقی ایران میشناسی مقرراتظرفیت

. اطالعات و بر تحقق حقوق شهروندي تأثیرگذار باشد

آزادي اطالعات، حق دسترسی آزاد به  اطالعات، حقوق شهروندي، :واژگان کلیدي
پاسخگویی، شفافیت
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مقدمه
دسترسی آزاد به حق«در مفهوم خاص خود یعنی » آزادي اطالعات«در چند دهه اخیر 

به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجراي این آزادي در برخی از کشورهاي 1»اطالعات
رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین . ایی را به خود جلب کرده استان داشته، توجه ویژهجه

هاي اجتماعی نظیر تلگرام نیز، منجر به فراگیر شدن این ارتباطی همچون اینترنت به ویژه شبکه
موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطالعات و اخبار شده 

در . تر کرده استتر و افکار عمومی را به آن حساستمالی آن در جوامع را محسوسو خالء اح
ساالري مطرح و موجب تحقق کرامت انسانی، واقع امروزه این حق به عنوان زیربناي مردم

لذا به هر . گرددمشارکت عمومی، عدالت اجتماعی و همچنین شفافیت در ارکان حکومت می
دست یافتن شهروندان خود به اخبار و اطالعات، محدودیت ایجاد ها در مسیر میزان که دولت

. گیرندکنند از عدالت دورتر و بیشتر در معرض فساد قرار می
را یکی 1388توان قانون آزادي  انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب بر این اساس می

ترساز نظارت همگانی بر هاي حمایت از آزادي اطالعات و بسترین و مؤثرترین روشاز مهم
هاي دولتی و عمومی دانست که بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی از جمله فعالیت مؤسسه

. گذاردسیاست، اقتصاد و فرهنگ عمیقاً تأثیر می
که نسبت میان تضمین حق دسترسی عموم به اطالعات با تحقق پرسش اصلی این است 

حقوق شهروندي چیست؟ 
ز یه این صورت است که تضمین حق دسترسی آزاد افراد به اطالعات، فرضیه این مقاله نی

مهمترین عامل تحقق حقوق شهروندي بوده اما عدم تبیین و تعریف دقیق از محدودیت هاي 
حاکم بر این حق، سبب فقدان ایجاد یک ضمانت اجراي قوي و کارآمد در عرصه آزادي 

.اطالعات و نقض حقوق شهروندي گردیده است
قدان یک پژوهش جامع پیرامون موضوع تحقیق با توجه به اهمیت تضمین حق دسترسی لذا ف

آزاد به اطالعات در تحقق حقوق شهروندي، ضرورت تحقیق در این حوزه را مضاعف کرده 
.است

گیري از منابع موجود در پنج توصیفی و با بهره- بر این اساس، این مقاله با رویکردي تحلیلی
1. Freedom of Information.
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قسمت اول در خصوص مفهوم حقوق شهروندي و آزادي اطالعات، . استقسمت سامان یافته 
قسمت دوم پیرامون مبانی آزاد اطالعات، قسمت سوم پیرامون حق دسترسی به اطالعات در منابع 

و قسمت پنجم ایراندراطالعاتآزاديهايبایستهوموانعحقوقی ایران، قسمت چهارم راجع به 
.باشدمیاطالعاتديآزابروارداستثنائاتدرباره 

اطالعاتآزاديوشهرونديحقوقمفهوم.1
شهرونديحقوقمفهوم.1-1

هاي اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، جایگاه و حقوق یکی از مؤلفه
هاي سیاسی در دو قرن گذشته و به دنبال تحوالت اجتماعی و انقالب. و امتیازات شهروندان است

هاي خودکامه و پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات سیاسی و حقوقی، دوره ومتفروپاشی بنیان حک
پیدایش مجالس قانونگذاري، تفکیک قواي حکومتی، . جدیدي در تجربه تاریخی بشر رقم خورد

استقالل دستگاه قضا، تحدید قدرت سیاسی و ظهور قوانین اساسی به عنوان میثاق عمومی میان 
فق نوینی را در تنظیم و شفافیت روابط متقابل دولت و شهروندان و حاکمیت سیاسی و شهروندان، ا

1.هاي جدید جایگاهی ممتاز یافتحقوق و امتیازات شهروندان در قوانین اساسی دولت

آید، در حقیقت، به سبک خاصی از اما زمانی که از حقوق شهروندي سخن به میان می
هاي ها نظامهاي سلطانی یا به قول ایرانیامشود، به این معنی که در ذیل نظزندگی اشاره می

افرادي که در قلمرو سرزمینی این دسته . خسروانی، مفهومی به نام حقوق شهروندي وجود ندارد
رعیتی –کردند، رعیت نام داشته و وضعیت حقوقی آنها وضعیت ارباب ها زندگی میاز دولت
نی با وضعیت حقوقی شهروند دارد این وضعیت تفاوت بنیادی. رعیتی بوده است–یا شاه 

).4: 1388احمدي طباطبائی، (
شد اما در آنجا لفظ حقوق شهروندي به کار برده می-در یونان و روم باستان-در گذشته

شده است، مثالً زنان یا مفهوم بسیار مضیقی مطمح نظر بوده و منحصر به یک طبقه خاص می
).97: 1388گرجی ازندریانی، (د پذیرفتنها را به عنوان شهروند نمیبرده

شدن افراد در مکان خاص و تشکیل جامعه انسانی، منجر به است صرف جمعآنچه مسلم 
گیرند که نسبت به حقوق و شود، بلکه افراد زمانی لقب شهروند به خود میایجاد شهروند نمی

1. Citizen.
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).  35: 1390پور،تقی(تکالیف خود آگاهی داشته باشند 
یکدروندراستقراربشرحقوقکهگرددمیمطرحجاییدرشهرونديقحقوبنابراین

مصالحعمومی،اخالقجملهازاجتماعیزندگیهاياولویتگرفتننظردربامدنیجامعه
درخاص،حکومتیکذیلعمومی،منافعوعمومیامنیتعمومی،بهداشتعمومی،
حقوق. بگیردخودبهاجراییوقانونیشکلخاص،مردمیمورددروخاصسرزمینی

ازشدنشناختهرسمیتبهواسطهبهکهاستبشريحقوقکشور،یکدروندرشهروندي
.)73: 1392جاوید، (شودمیتلقیقانونیقانونگذار،سوي

شود که مفهوم حقوق شهروندي مفهومی مدرن است و شامل با این توضیحات روشن می
کنند و در قبال تکالیفی که کشور زندگی می- مینی یک دولتشود که در قلمرو سرزافرادي می

گرجی (شناسد هایی را براي آنها به رسمیت میها و آزاديگیرند، دولت حقبر عهده می
هاییآزاديوحقوقمجموعهبهشهروندي،حقوقدیگر،عبارتیبه). 97- 98: 1388ازندریانی، 

کردهتضمینوتامینخوداتباعبرايداخلینینقواطبقراآناجرايدولتکهشودمیگفته
موتمنی، طباطبایی(باشد متفاوتدیگرکشوربهکشوریکازاستممکنآنمحتوايواست

1388 :9(.

اطالعاتآزاديمفهوموتعریف.1- 2
آزادي اطالعات؛ اصطالحی است که نخستین بار در ایاالت متحده آمریکا به کار رفته و در 

منظور از آزادي اطالعات، آزادي . اي گمراه کننده استود نیز تا اندازهمورد محتواي خ
عمومی دسترسی افراد و جامعه به اطالعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیر

، در معناي »حق دسترسی به اطالعات«آن، آزادي اطالعات و مؤلفه). 25: 1387انصاري، (است 
هاي اخیر توجه به اطالعات که در اختیار حکومت است، در سالتوانایی شهروندان در دسترسی 

). 64: 1383نمک دوست تهرانی، (اي را به خود جلب کرده است ویژه
توان دو دیدگاه متمایز را در خصوص المللی و دکترین حقوقی، میبا بررسی اسناد بین

: مفهوم اصل آزادي اطالعات، مشاهده نمود
ها در سطح آزادي اطالعات، جریان عاري از محدودیت دادهاصل :موسعتعریف- الف

ها به صورت آزادانه، صورت پذیرد، در ایی که تحصیل، انتقال و انتشار آناست؛ به گونهجامعه
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این صورت؛ آزادي اطالعات و حق بر اطالعات، عبارت از حق افراد در کسب هرگونه 
مجمع عمومی 59) 1(قطعنامه شماره . ی خواهد بوداطالعات و انتقال و انتشار آزادانه در هر مکان

آزادي المللی در عرصهمیالدي به عنوان نخستین سند بین1946سازمان ملل متحد، مصوب سال
آوري، انتقال و انتشار اخبار در هر اطالعات، با چنین رویکردي این اصل را متضمن حق جمع

1.مکانی دانسته است

مفهوم آزادي الملل، ضمن تحدید دامنهبین، جامعهبا گذشت زمان:مضیقتعریف- ب
اطالعات، آن را منحصر بر آزادي شهروندان در دسترسی به اطالعات نگهداري شده توسط 

تنها شامل آزادي در : مؤسسات دولتی نموده است که در این رهیافت، آزادي اطالعات اوالً
باشد و ثانیاً؛ فقط ها میو انتشار آنتحصیل اطالعات بوده و منصرف از مواردي نظیر انتقال

گیرد که در اختیار مؤسسات وابسته به حکومت اطالعاتی در این چارچوب مطمح نظر قرار می
2009درکنوانسیون دسترسی به مدارك رسمی که در سال . بوده و یا کارکرد عمومی دارند

در معناي دسترسی به مدارك نروژ، توسط شوراي اروپا تهیه شد، این نهاد» ترومسو«میالدي در 
2.نگهداري شده نزد مقامات دولتی، منحصر شد

آزادي اطالعات نیز واقع شده، لذا بر مبناي تعریف کنونی که مورد وفاق متخصصان عرصه
توان حق بر اطالعات را به معناي حق اعتباري دسترسی اشخاص به اطالعاتی که در اختیار می

3.نمودنهادهاي دولتی باشد، تعریف 

بنابراین منظور از آزادي اطالعات،آزادي دسترسی عموم شهروندان به اطالعات موجود در 
حکومت درباره اعمالو فعالیت بدنه) غیرعمومی(مؤسسات عمومی، برخی مؤسسات خصوصی 

.استالمللی و ملیبینحاکمیت و در عرصه

اطالعاتآزاديمبانی.2
مبانی متعددي را . دارد» شهروندمداري«تقارب نزدیکی با بطورکلی، مبانی آزادي اطالعات 

1. Calling of an International Conference on Freedom of Information (Resolutions
Adopted by the General Assembly During its First Session, No, 59, Retri July 22, 2012,
from, http//daceess-adds- ny- Un. Orgl. Seen:7/04/2018.
2. Council of Europe Convention on Access to Official Documents, No. 205, Ret may 3
2014, from: http:// www. conventions, coe.int/treaty/commun/cherchsig.asp? Nt=
2058cm=8Df= 3/05/2014d=ENG. Seen:7/ 04/2018
3. Right to Information, Birkinshaw, Patrick, (2014), Freedom of Information (The Law,
the Practice and the Ideal), Cambridge University Press, Fourth Edition.
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:توان به موارد زیر اشاره کردتوان براي آزادي اطالعات بر شمرد از آن جمله میمی

سرنوشتتعیینحقوسیاسیمبناي.1-2
قرارداد «مفهوم . است» قرارداد اجتماعی«ترین مبناي آزادي اطالعات مربوط به مهم

ها جهت پایان خواست و اراده انسان: یه یا شرط اولیه و واحد استوار است، بر یک فرض»اجتماعی
سیاسی، تشکیل جامعه. شودنامیده می» وضع طبیعی«بخشیدن به ناامنی و منازعات میان خود که 

اند ها براي خروج از این اوضاع نابسامان یافتهمدنی و دولت، پاسخی است که انسانجامعه
). 13-12: 1384صناعی، (

گرفتن از افکار حاکم زمان خود، قرارداد اجتماعی را اساس دولت و جامعه کانت نیز با الهام
آیند، یا بهتر بگوئیم صورت عقالنی عملی که با آن مردم، خود به صورت دولت در می«: دانست

ادي تک افراد آزایی است که با آن، همه و تکعملی که مبین مشروعیت آن است، قرارداد اولیه
» نهند تا سرانجام آن را در مقام یک جمهوري باز پس گیرندبیرونی خود را فرو می

).39-40:1381فلسفی،(

مردمحاکمیت.2- 2
به نظر برخی اندیشمندان، از منظر حقوق بشر معاصر، حتی پشتوانه اعتبار قوانین نیز، 

وق بشري، واجد هاي غیرانتخابی از منظر حقحکومت. دموکراتیک بودن نظام حکومتی است
ترین حق انسانی، پس از که بنیاديبخش اخالقی نیستند، چه اینگونه مبنا و اساس مشروعیتهیچ

). 92و180:1388سیدفاطمی، (اند حق حیات که همانا حق تعیین سرنوشت را نادیده گرفته
بنابراین آزادي اطالعات، منجر به نوعی پاسخگویی عمومی با هدف اثبات حاکمیت مردم

همچنین اصوالً داوري در مورد اعمال و کارکردهاي دولت و مقامات دولتی، از طریق . شودمی
).34و38:1381مندل،(کند و مجراي اطالعات گذر می

عمومیمقاماتپاسخگویی.3-2
ها به حکومتمقدمـه پاسخگوییحکومتی،هايدستگاهبه اطالعات موجـود دردسترسی

پاسخگویی اختیاري یعنی . اختیاري و اجباري: گونه استسخگویی دوپا. عمومی استافکـار
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ها، این که مقامات و مدیران دولتی راساً به گزارش عملکرد خود بپردازند و اهداف، ماموریت
پاسخگویی اجباري یعنی اینکه مقامات و . هاي خود را تشریح و تبیین نمایندها و برنامهسیاست

اهمیت این نوع . شود، پاسخ دهندی که از آنها پرسیده میهایمدیران دولتی به پرسش
پاسخگویی بیشتر است، زیرا در پاسخگویی نخست، مقامات و مدیران دولتی، معموالً اطالعات 

ها و نهادها کنند که در تمجید عملکرد آنها است؛ اما در پاسخگویی اجباري، سازمانرا ارائه می
ر اذهان عمومی مطرح است و ممکن است مدیران هایی پاسخ دهند که دباید به پرسش

بنابراین، حق ).12: 1392صدقی، (ها به افشا و انتشار این اطالعات تمایلی نداشته باشندسازمان
هاي دموکراتیک پیوند بر دانستن به نحو الینفکی با پاسخگویی یعنی هدف اصلی تمام نظام

. خورده است

شفافیتاصل.2- 4
رین دلیل براي شفافیت آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور تترین و عقالییمهم

هاي دموکراسی مشورتی تکیه این مبناي شفافیت بر نظریه. کندسیاسی و اجتماعی تقویت می
دارد که معتقدند شفافیت باید شامل طیف وسیعی از سازوکارهایی باشد که مشارکت شهروندان 

گذاري و اظهارنظر سی موثر به روندها و برآیندهاي سیاستها از طریق دسترگذاريدر سیاست
1.سازددرآنها را ممکن می

هاي اساسی اي ویژگیدر همین ارتباط، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطعانه
یک حکمرانی خوب را شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی مشارکت، حاکمیت قانون و 

).162:1383زارعی،(داند پذیري میانعطاف
دهند که شفافیت اسنادي به معناي باز بودن حکومت است، زیرا بیشتر حکومتها ترجیح می

کننده ها به جاي آنکه خود را امانتدار و نگهداريبیشتر دولت«. امورشان را در خفا بگذارنند
2.»کنداطالعات بدانند، خود را مالک اطالعات رسمی فرض می

1. Verhoeven, A, (2000), The Right to Information: A Fundam Ental Right?? Lecture at
EIPA, Maastricht,
available at: http: www. eipa. nl / Publications / Summaries / 1997-2000, l.
5.Seen:3/02/2018.
2. ARTICLE 19, (1999), “The Publics Right to Know: Principles on Freedom of
Information Legislation,” Article 19, at: http://www.article19.org/data/files/pdf/
standards/righttoknow.pdf,Seen: 5/04/2018.
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وان به این نتیجه رسید که شفافیت خود هدف نیست، بلکه ابزار تبا توجه به تعاریف فوق می
اي است براي تحقق حکمرانی خوب که از این طریق مدیریت دولتی را پاسخگو نگه و وسیله

-داشته و با نشر اطالعات و عینی نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومی می

خورد عات زمانی با عنصر شفافیت پیوند بیشتري میاصوالً آزادي اطال). 11:1390ناعمه،(گردد 
به بیان بهتر، . کنند نیز حمایت شودکه از افراد و کارمندانی که به سمت شفافیت امور حرکت می

کند، ساز وکار نظارتی زمانی که قانون آزادي اطالعات، نهادها را مکلف به افشاي اطالعات می
). 76: 1387شعبانی،(گیرد ت حمایت قرارنماید که کارمند افشاگر تحایجاب می

بنابراین شفافیت، به عنوان بک ابزار قصد دارد روابط میان مقامات عمومی و عامه را توسعه 
دهد تا میان اطالعات ایجاد شده توسط دولت و آنچه در اختیار شهروندان است توازنی قوي 

.قرار نمایدجهت تحقق دموکراسی و مشارکت مردم در اداره امور کشور بر

اجتماعیمبانی.5-2
آزادي اطالعات پیوند قوي با برخورداري از حق سالمت، حق محیط زیست سالم، حق 

هر . شودمعموالً از اطالعات به قدرت یاد می. آموزش و پرورش، حق کار و حق برابري دارد
عیف فردي که اطالعات داشته باشد قدرتمند و برعکس هر فردي که اطالعات نداشته باشد ض

کند که آزادي اطالعات درصدد است که به افراد جامعه چنان قدرت و توانی اعطا. خواهد بود
و هم ) قدرت قضاوت(کند ، هم خوب تحلیل و بررسی)قدرت شناخت(هم خوب بشناسد 

از این رو، آزادي اطالعات ) قدرت دفاع(کنند خوب از حقوق و امتیازات خود دفاع و حمایت
: 1386به نقل از انصاري،(تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است هايشرطاز پیش

41 -40.(1

اقتصاديمبناي.6-2
المللی المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بینهاي اخیر، مؤسسات مالی و اعتباري بیندر سال

المللی را پایبندي کشور متقاضی هاي بینها و وامهاي اعطاي کمکشرطپول، یکی از پیش
1. Access to Information: An Instrumental Right for Empowerment ARTICLE 19:
Asociacion Por Los Derechos Civiles (ADC) July 2007, at: http://wwww.Article 19.Org.
Seen: 5/04/2018.
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مبناي این نگرش آن است که در عمل، . انداطالعات قرار دادهمک یا وام به شفافیت و آزاديک
بارها مشاهده شده است که برخی از کشورها، تسهیالت اخذ شده را در اموري غیر از آن چه 

هاي کذب که تشخیص صحت مطالب آنها نیز اند یا با ارائه اسناد و گزارشباید، صرف کرده
به دیگر سخن، اثبات شده است که . اندالمللی را تلف کردهوار است، تسهیالت بینغالباً دش

).41-42: 1386انصاري، (اند المللی منشأ فساد شدهبرخی از تسهیالت بین
پردازان، حقوق سیاسی تأثیر قابل انکاري در رفع فقر به اعتقاد بسیاري از کارشناسان و نظریه

هاي سیاسی و مدنی، دچار مشکالت وقتی که مردم بدون آزاديحتی. اقتصادي داردو توسعه
هاي الزم در تعیین سرنوشت خویش محروم هستند و فرصت گردند، آنان از آزادياقتصادي می

: 1382سن، (هاي مهم مربوط به امور عمومی از آنان سلب شده است گیريدخالت در تصمیم
ساالر، چه هاي مردمیده است که قحطی هرگز در نظامبر این عق» آمارتیا سن«به همین دلیل ). 31

در آنهایی که اقتصاد غنی دارند، مانند اروپا و آمریکاي شمالی، چه در آنهایی که به طور نسبی 
بنابراین باید گفت عدم توجه ).30:1382سن، (فقیرند، مانند هند پس از استقالل رخ نداده است 

هاي تواند خود منجر به برخی آشفتگینادرست میبه آزادي اطالعات یا ارائه اطالعات
.اقتصادي گردد

ایرانحقوقیمنابعدراطالعاتبهدسترسیحق.3
اساسیقانون.3- 1

در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به حق دسترسی آزاد به اطالعات تصریح نشده 
شتم این قانون، شاید اما با تفسیر موسع اصل بیست و پنجم قانون اساسی، همین طور اصل ه. است

. بتوان تا حدي حق دسترسی به اطالعات را تضمین نمود
اصل سوم قانون اساسی به تکلیف دولت جمهوري اسالمی نسبت به باالبردن سطح 2بند 
به علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در 68هاي عمومی، اصل آگاهی
ودن مذاکرات مجلس شوراي اسالمی اشاره دارد  به علنی ب69هاي دادگستري و اصل دادگاه

).160:1395عباسی،(
مند از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، افراد ملت را بهرهاصل بیستم قانون اساسی؛ همه

داند و از آن جا که حق دسترسی آزاد به اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم می



98بهار، 62، شماره یکموبیستپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه330

تواند در حدود قانون قابل تفسیر و تأویل است، میاطالعات در ذیل هرکدام از این حقوق 
همچنین اصل بیست و پنجم، عدم مخابره و . گیرداساسی و شریعت اسالم مورد حمایت قرار

رو این اصل قانون از این. حکم قانون منع کرده استنرسانیدن مصادیقی از اطالعات را مگر به
. ت دارداساسی نیز به طور ضمنی اشاره به آزادي اطالعا

حقظ آزادي و استقالل شهروندان است که فحواي آن حق دسترسی آزاد به اصل نهم درباره
هیچ مقامی حق ندارد به نام استقالل و تمامیت ارضی کشور، . [... ] کننداطالعات را تأیید می

. هاي مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کندآزادي
توان با تفسیر لذا می. داندایی همگانی میمر به معروف را وظیفهاصل هشتم قانون اساسی ا

میالدي که در بند ب از حق 1990اسالمی حقوق بشر مصوب سال اعالمیه22با ماده «این اصل 
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مصداقی از آزادي بیان در اسالم ذکر کرده است، سازگار 

مر به معروف و نهی از منکر به عنوان حق تلقی شود، باید در قالب در این صورت اگر ا. باشد
و در ذیل حمایت از آزادي بیان، ) 62: 1381کمالی، (» حق انتقاد یا اصل در حسبه مطرح شود

. حق دسترسی را نیز حقی قانونی براي شهروندان تلقی کنیم
هم 24عات ندارد و اصل در نهایت اینکه قانون اساسی ایران، اشاره صریحی به آزادي اطال

معطوف به آزادي مطبوعات و آزادي بیان در «گیرد، که به طور ضمنی این موضوع را در برمی
است و در آن » مخل حقوق عمومی«و » مخل به مبانی اسالم«صدا و سیما، با دو قید عدم 

زادانه اخبار و آوري، انتقال، انتشار و دریافت آتأکیدي بر ملزومات این امر یعنی جستجو، جمع
توجه به این کاستی از آن جهت ضروري است که بسیاري از . استعقاید صورت نگرفته 

المللی و کشورها به رسمیت شناختن آزادي بیان را در قوانین اساسی خود، داللتی نهادهاي بین
نه به متأسفا. اندآشکار در به رسمیت شناختن آزادي اطالعات و حق دسترسی به اطالعات دانسته

جاي استنباطی چنین، در کشور ما بیشتر به فراز دوم این دو اصل پرداخته شده و تفسیرهاي 
).650: 1382نمک دوست تهرانی، (» کننده از این اصل توجه شده استمحدود

عاديقوانین.3- 2
اولین قانون عادي که در جمهوري اسالمی ایران از آزادي اطالعات حمایت کرده، قانون 

توجه به کسب و انتشار اخبار در عبارت زیر بیان شده «ماده پنجم این قانون. ستمطبوعات ا
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کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ : است
. »مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است

به منظور افزایش آگاهی «قید کلی و مبهم شود، در این ماده با دوهمانگونه که مشاهده می
بدون تجویز و در نظر گرفتن هیچ نوع ساز و کاري براي » حفظ مصالح جامعه«و » عمومی

شود و نه حق دسترسی تضمین حق کسب و انتشار اخبار و اطالعات نه راه حل مشخصی ارائه می
.شودبه اطالعات به طور کامل تضمین می

است » انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات«زادي اطالعات، قانون دومین قانون در حوزه آ
، به 1388که به دنبال اختالف مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان و ارجاع آن در سال «

این قانون در . مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع در همان سال، قانون مذکور را تصویب کرد
ندان به اطالعات را تضمین نموده و نهادي را پنج فصل و بیست و سه ماده حق دسترسی شهرو

این نخستین بار . تحت عنوان کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات بوجود آورده است
است که متنی قانونی در نظام حقوقی ایران، چنین حقی را به رسمیت شناخته و مقرراتی را در 

افزاید، لذا تردیدي نیست که داخلی میباب این حق مهم شهروندان، به منظومه مقررات حقوقی 
االجرا به خودي خود شایسته و حرکتی در نفس طرح این موضوع و تضمین آن در قانون الزم

- 243: 1390ویژه و طاهري،. (»رودجهت تضمین و گسترش حقوق اساسی افراد به شمار می
244 .(
اهیم کلیدي و مهم در این الیحه اما در عین حال به دلیل نبود انسجام الزم و فقدان برخی مف«

جم و (» هایی مواجه شودموجب شده تا دستیابی به هدف واقعی و نهایی این الیحه با کاستی
).703: 1389دیگران، 

يشهروندحقوقمنشور.3-3
برنامه«نیتدومنظوربهويشهروندحقوقيارتقاوفایاستهدفبايشهروندحقوقمنشور

حقوقازيامجموعهشاملوشدهمیتنظیاساسقانون134صلاموضوع،»دولتیمشخطو
،ییشناسايبرادولتایواندشدهییشناسارانیایحقوقنظاممنابعدرایکهاستيشهروند

بیتصويریگیپونیتدوویحقوقنظامتوسعهواصالحقیطرازآنهاياجراوتحققجاد،یا
خواهدمعمولراخودریفراگويجدتالشالزم،یقانوناماقدایریتدبگونههراییقانونحیلوا
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مادهمطابق. استافتهیاختصاصاطالعاتبهیدسترسحقییشناسابهمنشور،نیاچبند. داشت
.استدهیگردلحاظنهادهاوهادستگاهيبرافیتکلکیوشهرونديبراحقکی1منشور،30

یخصوصویعموممؤسساتدرموجودیعموماطالعاتبهیدسترسشهروندان،حق
اطالعاتمستمرانتشارزیننهادهاوهادستگاهفیتکلواستیعمومخدماتدهندههیارا
بهیدسترسحقازيگریدسمق2منشور،31مادهدر. استجامعهازینموردوشدهيبندرطبقهیغ

اطالعاتبهوندانشهریدسترسحق«عنوانتحتحق،نیا.استشدهییشناسااطالعات
. استشدهییشناسا»شودیمينگهدار30مادهدرمذکورموسساتتوسطکهخودیشخص
قانونموجببهمگراشاره  گردیده است »اشخاصیخصوصاطالعاتيافشامنع«به نیهمچن

بهآزادیدسترسحق،يشهروندحقوقمنشور31مادهاساسبر. افرادخودتیرضاباای
قانونموجببهکهاستيثغوروحدوديداراحقنیاوستیننامحدودحقکیاطالعات،

میحربهيتعدکهاستیاطالعاتواسناديافشامزبور،حقدیتحدمواردازیکی.شودیمنییتع
برناظر31مادهلیذمقرره. استشهروندانیخصوصمیحرناقضوگرددیمیتلقمردمحقوق

اطالعاتیعنیافرادیخصوصمیحريهاجنبهازیکیباالعاتاطبهیدسترسحقدیتحد
.استاشخاصیخصوص

اطالعاتبهدسترسیحقمشمولمؤسسات.3- 4
داده و طور سنتی، قوانین مربوط به آزادي اطالعات، تنها قوه مجریه را مورد توجه قراربه

کند، تمام یجاب میشوند ولی مبانی آزادي اطالعات اقضاییه نمیمتعرض قواي مقنّنه و
کشورها برخی از موسسات الوصف، تقریباً در همهمع. هاي اجرایی مشمول آن شونددستگاه

موسسات : این مؤسسات عبارتند از. اندعمومی از شمول قانون آزادي اطالعات استثناء شده
ی آزاد به انتشار و دسترس«در قانون ). 148: 1389جم و دیگران، (نظامی، امنیتی و اطالعاتی 

حق شهروندان است که به اطالعات عمومی موجود در موسسات عمومی و «: شهروندي مقرر داشتهمنشور حقوق30ماده.1
ها و نهادها موظف به انتشار مستمر دستگاههمه. موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند

.»باشندبندي شده و مورد نیاز جامعه میاطالعات غیرطبقه
حق شهروندان است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و «: قوق شهروندي مقرر داشتهمنشور ح31ماده .2

شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، آوري و نگهداري میدهنده خدمات عمومی جمعموسسات ارائه 
قرار داد، مگر به در اختیار دیگرانوان تاطالعات خصوصی مربوط به افراد را نمی. خواستار اصالح این اطالعات گردند

.»موجب قانون یا با رضایت خود افراد
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موسسات خاصی، از شمول الزامات ناشی از آزادي اطالعات استثناء نشده است و » اطالعات
. اندموسسات عمومی مشمول آن شدههمه

تنها در صورتی ملزم به ارائه «در رابطه با موسسات خصوصی، قانون؛ موسسات خصوصی را 
یا حمایت از حقوق آنها ضروري داند که اطالعات درخواستی، براي اجراي حقوقاطالعات می

بایست خود شخص یا نماینده قانونی او که می) مصوبه مجلس شوراي اسالمی6ماده (باشد 
.درخواست مربوطه را تحویل مؤسسات مربوطه نماید

دسترسیآیین.5-3
بینی شده است که فرآیند ، فصل مجزایی تحت عنوان آیین دسترسی پیشمذکورقانوندر

این قانون، مؤسسات عمومی را مکلف به ارائه 5ماده . داردعات را بیان میدسترسی به اطال
. دانداطالعات موضوع این قانون، در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض می

تواند از متقاضی دسترسی به اطالعات، عمومی نمیبراساس ماده هفتم این قانون هیچ موسسه
، موسسات مورد تقاضا، 8طور در ماده همین. دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند

بایست در اسرع وقت، پاسخگوي درخواست متقاضیان باشند و حداکثر زمان پاسخگویی، می
. تواند از ده روز تجاوز کندنمی

شفافیتترویج.6-3
و در جهت ترویج شفافیت، منافع 10در ماده » انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات«قانون 

بندي شده مؤسسات عمومی را جز در مورد اطالعات طبقهو حقوق شهروندي، کلیهعمومی 
این اطالعات، شامل عملکرد و . استملزم به انتشار اطالعات عمومی مرتبط با آن مؤسسه کرده 

االمکان، ایی و حتیبایست حداقل سالی یک بار از طریق امکانات رایانهباشد که میترازنامه می
: راهنما اطالعاتی شامل موارد زیر در دسترس عموم قرار گیرددر یک کتاب 

ها و ساختار؛مشیاهداف، وظایف، سیاست ها و خط- الف
دهد؛ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاي جامعه ارائه میروش- ب
ساز وکارهاي شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه؛- پ
شود و آیین دسترسی به آنها؛ل اطالعاتی که در آن موسسه نگهداري میانواع و اشکا- ت
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اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود؛- ث
هاي هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانتمام ساز و کارها یا آیین-ج

ري موثر واقع توانند در اجراي اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگغیردولتی می
.شوند

ایراندراطالعاتآزاديحقتحققاصولیهايبایسته.4
اطالعاتآزاديزمینهدرسازيفرهنگوعمومیآگاهیارتقاي.4- 1

در . اندگرایی خو گرفتهها و موسسات عمومی طی سالیان متمادي با فرهنگ اسرارحکومت
رفتن از شناسایی آن، معقول و طفرههاي کنونی جهان، نبود آزادي اطالعات بسیاري از حکومت

کند، ساز دلیل حمایت از آزادي اطالعات ایجاب میبه همین. وجود چنین فرهنگی است
بینی ها پیشگرایی در درون حکومتوکارهایی براي پاسخ به مسائل ناشی از فرهنگ محرمانه

.ی، فرهنگی و تقنینیآموزش: بندي هستنداین ساز وکارها در سه دسته مهم قابل تقسیم. شود

آنازبرخورداريراهکارهايآموزشواطالعاتآزاديکردننهادینه- الف
براي تحقق اهداف آزادي اطالعات، آگاه ساختن مردم از حقوق آنها و ترویج فرهنگ 

هاي آموزشی و ترویج دهنده، جزء بنابراین فعالیت. شفافیت در درون دولت، ضروري است
. روددي اطالعات به شمار میمهمی از نظام آزا

: آموزش اطالعات دو فایده دارد
مقامات و مسئوالن دولتی را به تکالیفی که نسبت به آگاه ساختن مردم دارند واقف * 

. سازدمی
هاي حکومتی، مردم را از حقوق خود نسبت به دسترسی به اطالعات موجود در دستگاه* 

).84:1387انصاري،(سازدآگاه می
قانون اساسی، در جهت 3است، طبق اصلدولت جمهوري اسالمی ایران موظف 

هاي گروهی و ها با استفاده صحیح از رسانهزمینههاي عمومی در همهباالبردن سطح آگاهی«
. عمل کند» مطبوعات

. عالوه بر آموزش عمومی، آموزش کارکنان دولت نیز از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است



335...سنجی حق دسترسی عموم به اطالعات با تحقق حقوق شهرونديتحلیل حقوقی نسبت

هایی براي آموزش آزادي اطالعات به کارکنان مؤسساتی که رو الزم است که برنامهاز این
فرهنگی باید اهمیت –هاي آموزشی در این برنامه. مکلف به ارائه اطالعات هستند، تنظیم شود

آزادي اطالعات، ساز وکارهاي مشکلی براي دسترسی به اطالعات، چگونگی حفظ و بایگانی 
گونه ارك و چگونگی دسترسی کارآمد به آنها، اطالعاتی که باید بدون هراطالعات، اسناد و مد

). 710:1389جم و دیگران، (درخواست منتشر شوند و استثناها  مشخص شوند 

مؤسساتتوسطفعالرسانیاطالع- ب
عمومی نسبت به پذیرش گیرنده وظایف مؤسساتتنها در برآزادي اطالعات نه

کند، مؤسسات مذکور به صورت باشد، بلکه ایجاب میه اطالعات میهاي دسترسی بدرخواست
آنها . فراگیر، اطالعاتی را که منفعت همگانی دارند منتشر ساخته و در دسترس عموم قرار دهند

. انفعالی به خود نگیرندباید فعال بوده و فقط جنبه

عمومینهادهايهاينشستکردنعلنی- پ
دانستن همگان نیز هست، به این معنا که شهروندان باید حق آزادي اطالعات، مشتمل بر

گیري مشارکت بدانند حکومت به انجام چه اموري مشغول است و بتوانند در فرآیندهاي تصمیم
هاي فرض علنی بودن همه جلسهبنابراین قانون آزادي اطالعات باید بر پیش. فعال داشته باشند

هاي حکومت، نهادهایی هستند که از بته مقصود از دستگاهال. هاي حکومت استوار باشددستگاه
بنابراین معموالً در قوانین آزادي اطالعات، نهادهاي . گیري برخوردارندقدرت انجام تصمیم

. شونددهنده از این قاعده مستثنی میپیشنهاد و مشاوره
ر قانون هاي موسسات عمومی را درو در برخی کشورها لزوم علنی بودن نشستاز این

اند که به قانون بینی و برخی دیگر، قانون خاصی در این باره وضع کردهآزادي اطالعات، پیش
اما حمایت از چنین ). 56-59:1382نمک دوست تهرانی،(مرسوم است » هاي علنینشست«

بینی نشده است و قانون خاصی که امکانی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، پیش
کند وجود ندارد، لذا شایسته بودن قانونگذار، علنی بودن این خالء اساسی را برطرفبتواند

. کردهاي دولت را لحاظ مینشست
، 16/11/1390قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 24همچنین قانونگذار در ماده 
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ها و سازي سیاستهاي اجرایی را مکلف کرده است به منظور شفافیتدولت و دستگاه
ها، مقررات گونه تغییر سیاستگذاري، هرهاي اقتصادي و ثبات و امنیت اقتصادي و سرمایهبرنامه

هاي گروهی به اطالع عموم هاي اقتصادي را در زمان مقتضی، قبل از اجرا، از طریق رسانهو رویه
. برساند

الکترونیکدولتتقویتوتکنولوژیکهايزیرساختتقویتوایجاد.4- 2
کردهاي مثبت وسایل نوین ارتباطی اذعان دیگر کسی در هیچ نقطه از دنیا نیست که به کار

. نداشته باشد
که بر پایه «هاي ارتباطی ترین زیرساختشبکه جهانی اینترنت به عنوان یکی از اصلی

دهد در حکمرانی گذاري شده است، به شهروندان اجازه میپایه» تکنولوژي ارتباطی مخابراتی
تواند با ایجاد فرصت براي افراد، جهت ارائه نظر در هاي تعاملی میسامانه. مشارکت داشته باشند

هاي در حال اجراي حکومت مورد استفاده قرار گیرد مورد لوایح یا در مورد سیاست
).120:1386بورگنسون،(

سات را به ، مؤس10قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات به صورت خیلی گذرا در ماده 
قانون انتشار و 10ماده(» االمکان در یک کتاب راهنمااي و حتیاستفاده از امکانات رایانه«

. کندبا اخذ هزینه، در بازه زمانی ساالنه، ملزم به انتشار اطالعات می) دسترسی آزاد به اطالعات
رو نتوانسته مؤسسات رسد این نحو قانونگذاري با اقتضائات روز، منطبق نیست و از اینبه نظر می

).152: 1386انصاري، (را به استفاده روزآمد از امکانات نوین ارتباطی، سوق دهد 

سانسورمنعوهارسانهاستقالل.3-4
آزادي «رو یکی از مبانی آزادي اطالعات، تقویت آزادي بیان و مطبوعات است از این

حقوقی مورد نظر از این آزادي، تمام شود و حمایتاطالعات، آزادي مطبوعات را نیز شامل می
خواننده (ها، از منشأ اصلی آنها، تا وصول به مخاطب نهایی هاي خبري و اندیشهگذرگاه

).166: 1388معتمدنژاد، (گیرد را در بر می) مطبوعاتی، شنونده رادیو و بیننده تلویزیون
ت شناخت شرایط به عبارت دیگر، حق دسترسی آزادانه همگان به اطالعات، از ضرور

محیط زندگی، براي رفع نیازهاي اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته 
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ها، تأمین و تحقق آن مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایر رسانه
به همین جهت با توجه به آن که آزادي مطبوعات و حق همگان براي. و تضمین شوند

نشریات هاي مورد انتقال و انتشار، به وسیلهبرخورداري از اطالعات، با تدارك اخبار و گزارش
یابند، بنابراین ضروري ایی، تحقق مینگاران حرفههاي دیگر و از طریق روزنامهایی و رسانهدوره

).1389نژاد، علی(1ایی داشته باشندها استقالل حرفهاست که آن

اطالعاتآزاديبرردواهايمحدودیت.5
هر فردي به هر نحوي حق دارد آزادانه اطالعات مورد خواست خود را دریافت یا انتقال 

گیري از این تبادل اطالعات را ندارد مگر به حکم مقام عمومی هم حق کنترل، منع یا جلو. دهد
نیت ملی یا براي مثال، حق دسترسی به اطالعات ممکن است با حقوق عمومی نظیر حق ام. قانون

حق تعقیب جرایم و مجرمان یا با حقوق خصوصی نظیر حق حریم خصوصی یا حق حرمت و 
در چنین مواردي باید از خود . هاي فکري در تعارض قرار گیردحیثیت افراد یا حق مالکیت

پرسید آیا حق دسترسی و آزادي اطالعات مقدم است یا حق امنیت ملی؟ آیا حق دسترسی 
ق حریم خصوصی؟ترجیح دارد یا ح

. اندهاي وارده بر آزادي اطالعات در اسناد حقوق بشري نیز ریشه دوانیدهمحدودیت
دارد که اعمال مقررات مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعار می19ماده 3المثل بند فی

هایی معینی ممکن است تابع محدودیت«، از جمله حق دسترسی آزاد به اطالعات 18و19ماده 
:شود که در قانون تصریح شده باشد و براي امور ذیل ضرورت داشته باشد

احترام به حقوق یا حیثیت دیگران؛- الف
: 1387انصاري، (» حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا سالمت عمومی، یا اخالق عمومی- ب

157 .(
صالحیت ها باید ضرورت قانونی داشته باشد و مقام عمومی باید حال این محدودیتدر هر

بار اثبات همواره بر . ها با ذکر دلیل و ضرورت آن اثبات نمایداین محدودیتخود را در زمینه
شهروندان ضرورتی «: اندبه همین خاطر است که به درستی نوشته. کنددوش دولت سنگینی می

که ها هستند براي اثبات حق در دسترسی آزاد به اطالعات ندارند، بلکه به عکس این حکومت

.http://rasaneh.farhang.gov.ir/fa/newsagency/819/ هاریزي رسانهدفترمطالعات و برنامه/ 1389تیرماه6. 1
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تهرانی، نمک دوست(» باید هرگونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطالعات را توجیه کنند
1382 :35.(

:شودهاي وارد بر آزادي اطالعات بیان میدر این قسمت، پنج مورد از محدودیت

غیرمهموناکافیناقص،اطالعات.5- 1
کاري نهاد عمومی بوده و گاه اطالعات مورد درخواست شهروندان تنها مربوط به حوزه

لزومی به آگاهی شهروندان از اطالعات مربوطه نیست و یا اطالعات محفوظه مشمول اصل 
در «: داردقانون اساسی استونی مقرر می44اصل 2به طور مثال بند . آزادي اطالعات نیست

هاي صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آیین مقرر به موجب قانون، تمامی نهاد
دادن هاي محلی و مشاوران رسمی آنان مکلف به در دسترس قراررسمی کشور و ایالت

مگر اطالعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا . هاي خود هستنداطالعات مربوط به فعالیت
در قانون انتشار و 1.»اطالعاتی که صرفاً براي استفاده در داخل نهادهاي دولتی ایجاد شده است

.ی آزاد به اطالعات، چنین موردي به عنوان استثناي آزادي اطالعات احصاء نشده استدسترس

ملیامنیت.5- 2
منحصر به اشخاص و افراد حقیقی نیست، بلکه نهادهاي مختلف، داشتن اسرار محرمانه، 

شئون مختلف زندگی هاي حقوقی و اعتباري و باالتر از همه حاکمیت سیاسی که ادارهشخصیت
ها و اقدامات خود را علنی و با فعالیتتوانند همها در دست دارد، به حکم عقل نمییک ملت ر

پذیر تر نیز امکانبنابراین افشاي اسرار در یک حوزه و عرصه مهم. اطالع همگان صورت دهند
تر از افشاي است و آن افشاي اسرار حکومتی و دولتی است که قطعاً شعاع تأثیر آن بسیار وسیع

العاده روابط اجتماعی به همین لحاظ امروزه و با پیشرفت فوق. خصی و خصوصی استاسرار ش
و نیز نهادهاي حکومتی، مسئله افشاي اسرار از حد یک جرم اخالقی گذر کرده و به یک اقدام 

. عمومی و ملی تبدیل شده استمجرمانه
اشاره 1370ب سالقانون تعزیزات مصو505و 501به موضوع افشاي اسرار دولتی در مواد 

:داردقانون مذکور مقرر می501ماده. شده است

1. Estonian Constitution, available at: freedominfo.org,Seen: 9/06/2017.



339...سنجی حق دسترسی عموم به اطالعات با تحقق حقوق شهرونديتحلیل حقوقی نسبت

ها یا اسرار یا اسناد دولتی و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی هرکس نقشه«
را ندارند قرار دهد یا از کشور را عالماَ یا عامداً در اختیار افرادي که صالحیت دسترسی به آنها

به نحوي که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به . مفاد آن مطلع کند
.»شودیک تا ده سال حبس محکوم می

. همانطورکه مشهود است، در این ماده، عنصر معنوي جرم، قصد جاسوسی دانسته شده است
لتی مشمول این ماده نخواهد بود و از این جهت به بنابراین بدون قصد جاسوسی افشاي اسرار دو

رسد که قانون مجازات انتشار و افشاي اسرار و اسناد دولتی محرمانه و سري مصوب نظر می
بندي و نحوهنامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتی و طبقهبه همراه آیین19/11/1353

قانون 501تري نسبت به ماده بیش11/4/1314مشخص نمودن نوع اسناد و اطالعات مصوب 
. مجازات اسالمی دارد

اسراري که (اسناد به کلی سري -1: به موجب این دو مصوبه، اسرار دولتی به چهار طبقه
اسراري (سري - 2؛ )رساندناپذیري میافشاي آنها بر اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران

اسراري (خیلی محرمانه -3؛ )کندرا دچار مخاطره میکه افشاي آنها منافع عمومی و امنیت ملی
اسراري که افشاي آنها (محرمانه - 4و ) سازدها را مختل میکه افشاي آنها نظام امور سازمان

. گرددتقسیم می) شودموجب اختالل امور داخلی سازمانی می
ه که واجد عنوان نگذار، اسناد و تصمیماتی را مد نظر قراردادهمچنین روشن است که قانو

محرمانه و سري باشند و االّ صرف دولتی بودن جرم، موجب تحقق جرم افشاي اسرار نخواهد 
).178- 179:1385فخار طوسی، (بود 

در «: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ایران نیز در این باره مقرر نموده است13ماده 
مربوط ) اسـرار دولتی(بنـدي شده عات طبقهصورتی که درخواست متقاضی به اسنـاد و اطال

دسترسی به اطالعات . بـاشد، مـوسسات عمومی بایـد از در  اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند
. »بندي شده، تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بودطبقه

که ارديقانون مزبور، مؤسسات مشمول این قانون، مکلّفند در مو17همچنین بر اساس ماده
: اطالعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد نماید، از دادن آنها خوددداري کنندارائه

امنیت و آسایش عمومی؛- الف
پیشگیري از جرائم یا کشف آنها یا بازداشت یا تعقیب مجرمان؛- ب
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ممیزي مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها؛- پ
.شورا عمال نظارت بر مهاجرت به ک- ت

اطالعات راجع به وجود یا ، مفاد دو ماده فوق زمانی که ارائه17بر اساس تبصره نخست ماده 
بنابراین اطالعاتی . گرددمحیطی و تهدید سالمت عمومی باشد، اجرا نمیبروز خطرات زیست

اراسربهمربوطاطالعاتعنوانبهتواندکه در ارتباط با سالمت عمومی افراد جامعه باشد، نمی
. شودمنتشرایوشدهيبندطبقه،یدولت

خصوصیحریم.3-5
اطالعات . یکی از موارد مهم محدودیت بر گردش آزادانه اطالعات، حریم خصوصی است

مربوط به اشخاص خصوصی جز با رضایت آنها قابل افشا نبوده و حتی در برخی کشورها افشاي 
. گرددآنها جرم محسوب شده و مرتکب مجازات می

توان گفت قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً عریف حریم خصوصی میدر ت
یا عرفاً یا با اعالن قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وي به اطالعات راجع به آن قلمرو 

- نکنند یا به هردسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت

. ندهنددیگري وي را درآن قلمرو مورد تعرض قرارصورت 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب مرداد ماه 14در نظام حقوق ایران، در ماده 

چنانچه اطالعات درخواست شده «: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده است1388
ی باشد که با نقض احکام مربوط اطالعاتمربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره

. »به حریم خصوصی تحصیل شده باشد، درخواست دسترسی باید رد شود
نیاموجببه. استیخصوصمیحراطالعات،يآزاداتیمستثننیمهمترازیکیلذا،
ازافرادیخصوصـمیحـرازـتیحمايبـراتواننـدیمـیخصوصویعموممؤسساتاسـتثنا،

انیمارتباط. کندجابیایاجتماعمبرمضرورتآنکهمگرکنندامتناعیرخواستداطالعاتارائه
یشخصـيهـادادهبـهکـهشـودیمـمطرحیاطالعاتدربارهیخصوصمیحرواطالعاتيآزاد

لیتشکراافرادیخصوصمیحـرقلمـروازیجزئـیشخصـيهـادادهواقـع،در.هسـتندموسـوم
اریاختدررايادیزيهادادهناخواسـتهایخواستهجامعهافرادازکیهرهآنکحیتوض. دهندیم

ـنیاارائـهمـواردازياریبسدر. دهـندیمـقراریخصوصبخشمؤسساتازیبرخودولت
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ییهـادادهنیچنبهیدسترسواسـتیعمـومخـدماتبـهشـهروندیدسترسـالزمههـاداده
ت،ینهادروضیتبعبامبارزهویعمـومخـدماتازيبرخـوردارردمسـاواتـتیرعايبـرا
دریمشخصمقرراتماکشوردرمتأسـفانه.اسـتيضـروریعمـومخـدماتعادالنهعیتوز
درمختلفاریبسوياقهیسليهـاـهیروعمـلدرونـداردوجـودهـادادهـنیاازتیحما

: 1390،يطاهروژهیو(خوردیمچشـمبـهیشخصـيهـادادهازاستفادهويآورجمعخصوص
224(.

دردومفصـلاولبنـددراسـتشدهتالشاطالعاتبهآزادیدسترسوانتشارقانوندر
مـوردرایخصوصـمیحرازییهاجنبه،15و14مواددرچهارمفصلازدومبنددرو6ماده
قـرارتوجـهموردیشخصـاطالعاتیمتقاضـسـمت6مادهدرمثاليبرا. دهندقرارتیحما

دراسـت،شـدهذکـر»یخصوصـمیحـربـهمربـوطاطالعات«عبـارت15مـادهدروگرفته
قانونيابتـدادرکـهیشخصاطالعات«بـااطالعاتنـوعنیارابطهستینمشخصکهیصورت
نجایادرزینيگریدرسشپاساساًست؟یچشده،ذکر»اطالعاتبهآزادیدسترسوانتشار

ازیفیتعرکهیهنگام،یخصوصمیحربـهمربـوطاطالعاتدرنکـهیاآنوشـودیمـمطـرح
ییشناسارابدانمربوطاطالعاتتوانیمـچگونـهباشـد،نداشـتهوجود»یخصوصمیحر«

محلینوعبهکهگرددیمبازافرادفهموقضاوتبهاطالعاتنوعنیاصیتشخنجایادرکرد؟
.)162: 1393حاجی، (رسدی منظربهانتقادقابـلامـرـنیاواسـتیشخصـيارهـایمعاعمال

پیرامون حمایت از حریم خصوصی، 1مزبور،قانون15مادهگانهسهيبندهادرهمچنین 
نهادهاي دولتی را مکلف نموده تا صرفاً تحت شرایطی مبادرت به افشاي اطالعات اشخاص 

یدسترسازیخصوصمیحـربـودناسـتثناکر،الذفوقمادهدرمذکورموارد.ی نمایندخصوص
براستثنا،15مادهلیذدرشـدهـادیمـواردواقـعدرواستنمودهیمستثنرااطالعاتبهآزاد
.هستندیخصوصمیحرازتیحمابارابطهدراطالعاتبهیدسترسيآزادییاستثنا

کـه پـذیرش درخواسـت متقاضـی متضـمن افشـاي غیرقـانونی        این ماده، مؤسسـات مشـمول ایـن قـانون در صـورتی     بر اساس .1
یک شخص حقیقی ثابت باشد، باید از در اختیار قراردادن اطالعات درخواست شده خودداري کنـد،  اطالعات شخصی درباره

: مگر آنکه
.اجع به خود رضایت داده باشدشخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاي اطالعات ر- الف

. شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد- ب
متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطالعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً بـه وظـایف آن بـه عنـوان     - پ

. عمومی مرتبط باشدیک مؤسسه



98بهار، 62، شماره یکموبیستپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه342

ها، بازرسی و نرساندن نامه«: کندساسی جمهوري اسالمی ایران، بیان میقانون ا25اصل 
کردن مکالمات تلفنی، افشاي مخابراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، ضبط و فاش

با توجه به این . »نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون
، تصرف در حریم خصوصی افراد را ممنوع اعالم کرده در واقع قانون اساسی: اصل باید گفت

.باشد مگر به حکم قانوناصل بر حفظ حریم خصوصی افراد می

فکريمالکیتازناشیحقوقرعایت.4-5
این . از دیگر استثنائات اصل آزادي اطالعات، حفظ حق تألیف و دسترنج دیگران است

. تبیین شده است» رعایت حقوق دیگران«بر مبناي استثناء نیز به مانند رعایت حریم خصوصی، 
بنابراین، ). مؤسسه عمومی(حق انتشار این آثار، اصوالً با پدیدآورنده است نه سفارش دهنده 

یک اثر سفارشی به هیچ وجه راضی نباشد که اثر وي منتشر شود یا در ممکن است تهیه کننده
رش را به شرط لحاظ برخی اصالحات اجازه تواند انتشار اثاو می. دسترس عمومی قرار گیرد

مگر آنکه در قرارداد سفارش، تهیه اثر به قصد انتشار شرط شده باشد که در این صورت . دهد
داند که اثرش کننده اثر نیز از همان بدو امر میبرداري از اثر یا انتشار، پیوندي خورد و تهیهبهره

انصاري، (کند اقتضائات آن را رعایت میدر دسترس عموم قرار خواهد گرفت و در نتیجه،
1387 :253-252.(

در خصوص افشاي اختراعات نیز این نکته قابل ذکر است که افشاي اختراع؛ به تصمیم 
مالک آن اختراع بستگی دارد که این مالک حسب مورد ممکن است خود مخترع یا کارفرماي 

هاي صنعتی و عالیم تجاري اختراعات، طرحقانون ثبت 1ماده . اختراع باشداو یا سفارش دهنده
اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که براي اولین«: گویددر تعریف اختراع می1386مصوب 

کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوري، صنعت اي خاص را ارائه میبار فرآیند یا فرآورده
. »نمایدو مانند آنها حل می

ورقه توان بدون اجازه دارندهین معناست که مورد اختراع را نمیحمایت از اختراع به ا
اختراع به صورت تجاري تولید کرد، مورد استفاده قرارداد یا توزیع نمود و به فروش رساند 

).254: 1387انصاري، (
اند که براي حمایت از اسرار تجاري خود یا برخی مؤسسات عمومی و غیرعمومی مدعی
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اسرار تجاري عبارتند از اطالعات . رائه اطالعات درخواستی معذور هستنداشخاص ثالث، از ا
. اندشغلی یا اداري داراي ماهیت فنی که ارزش تجاري داشته و محرمانه نگهداري شده

تواند مشمول فرآیندهاي سري، ترکیبات، دانش فنی یا هرگونه اطالعات محرمانه دیگري می
1.عنوان اسرار تجاري باشد

قانون مزبور، اطالعات 16ما در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، ماده در کشور 
تجاري را جزء استثنائات آزادي اطالعات آورده است، ولی تعریفی از اطالعات تجاري بیان 

. نکرده است
طبق . قانون تجارت الکترونیکی از اسرار تجاري در مبادالت الکترونیکی حمایت کرده است

است که شامل اطالعات، » هاي پیامداده«انون مذکور، اسرار تجاري الکترونیکی ق65ماده 
ها و فرآیندها، تألیفات منتشر ها، تکنیکها، ابزار و روشافزارها و برنامهها، الگوها، نرمفرمول

ها و فراگردها و امثال اینهاست که به طور هاي انجام تجارت و دادوستد، نقشهنشده، روش
هاي معقول براي راي ارزش اقتصادي بوده و در دسترسی عموم قرار ندارد و تالشمستقل دا

).256:1387انصاري،(حفظ و حراست از آنها انجام نشده است 

اسالممبانیبهمخل.5-5
اي که در تفاوت عمده. هایی براي آزادي اطالعات وجود دارددر قوانین ایران محدودیت

شود، در حدود موضوعات المللی مشاهده مین و اسناد بینها در حقوق ایراحدود این آزادي
داند قانون اساسی نیز حد آزادي مطبوعات و نشریات را تا جایی می24اصل. خالف شرع است

2. که مخل به مبانی اسالم و یا حقوق عمومی نباشد

ل قانون اساسی ما در بیان مسائ. خلل به مبانی اسالم، اصطالحی چند پهلو و مبهم است
: اسالمی چهار تعبیر متفاوت دارد

موازین اسالمی؛ * 
احکام اسالمی؛ * 

1. Global Trends on the Right to information: A Survey of South Africa: State of Access
to Information, available at: http://freedom info.org/ contries/ south – africa. Htm. Also
see: http:// freedominfo.Org/ documently global. Survey 2006. Pdf, Seen: 8/09/2017. نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبـانی اسـالم یـا    : ساسی جمهوري اسالمی ایرانقانون ا24اصل . 2

. کندحقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می
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مبانی اسالمی؛ * 
1.قوانین و مقررات اسالمی* 

قانون اساسی جمهوري اسالمی . مبانی اسالم را باید از احکام و مقررات اسالمی جدا دانست
قانون مزبور، صدا و 175اصل ایران موازین و مبانی را در یک معنا به کار برده است، چرا که در

اصطالح موازین، بیشتر به اصول و مواردي اطالق . داندسیما را محدود به موازین اسالمی می
تواند به شدت محل به خالف احکام که می. عالمان اسالمی باشدشود که مورد اتفاق همهمی

یک شود، در حالیکه احکام به کالم و اعتقادات نیز نزدتواند به حوزهموازین می. اختالف باشد
).18: 1391محقق داماد، (باید و نبایدها توجه دارد 

توانند از طریق صدا و سیما نظرات خود را به گوش مردم ها میرو افراد و گروهاز همین
اسالمی بیان این نظرات برسانند و کسی حق ممنوعیت این امر را ندارد و شاید مطابق اندیشه

2.ز باشدالزم و واجب نی

عمومیحقوقومصالح.6-5
این . کندمصالح کشور از مواردي است که براي دسترسی به اطالعات محدودیت ایجاد می

مصالح عمومی یعنی مصالح مربوط به گروه . توان دیدقانون اساسی می175اصطالح را در اصل 
که شهرداري آن را وسیعی از یک محل یا مملکت یا دسته، مانند مصالح مربوط به یک شهر 

کند و مصالح مربوط به کشور و مصالح مربوط به دانشگاه و یا وقف عام یا صغار و حفظ می
).655: 1392جعفري لنگرودي، (غائبان 
یتمامکهدانستمربوطیمسائلوموضوعاتبهتوانیمرایعموممصلحترسدیمنظربه

,Barry(دهدیمقرارریتأثتحتراجامعهاعضاي 1977: 114-119 & Held, 1970: 115-118(.به
استجامعهياعضامثابهبهافرادمشتركمنافعقت،یحقدر،یعموممصلحتسخن،گرید
)Barry, 1967: 195-196(.ویسلبوجهدويدارایعموممصلحتمزبور،فیتعربراساس
استیاعمالنجاماازاشخاصهمهيخوددارمستلزمیعموممصلحتسوکیاز. استیجابیا

.قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران4و96،91،27اصول.1
ایی است همگانی و امر به معروف و نهی از منکر وظیفهدر جمهوري اسالمی ایران دعوت به خیر، «: قانون اساسی8اصل .2

شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون . متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت
.»والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیا بعض یأمرون بالعروف و ینهون عن المنکر«. کندمعین می



345...سنجی حق دسترسی عموم به اطالعات با تحقق حقوق شهرونديتحلیل حقوقی نسبت

کردنآلودهازيخوددارماننداندازدیممخاطرهبهقطعاًراآنانیجمعاتیحامکانواصلکه
استهمگانيسوازامورازياپارهانجاممستلزمشده،ادیمصحلتسوگریداز. ستیزطیمح
،راسخ(ی عمومتیامنونظميبرقرارماننداستيضروریجمعاتیححفظيبراکه

104:1390-103(.
و مطبوعات و است » حقوق عمومی«است، تعبیر تعبیر دیگري که در قانون اساسی آمده

مالحظه و بدون توجه به معناي این تعبیر بسیار بی. کندمحدود مینشریات مخل به آن را
اسیر نقد این الفاظ تف. اصطالحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معناي مصطلح است

به خصوص آنکه معموالً . متعدد را به دنبال دارد و گاه ممکن است در تفسیر دچار اشتباه شویم
کنند و به تعبیر محمدجعفر جعفري لنگرودي، حقوقدانان ما همه چیز را با نظم عمومی توجیه می
).58: 1382جعفري لنگرودي، (نظم عمومی کامیونی است که اضافه ظرفیت دارد 

استثنائاتعنوانتحت،1388مصوباطالعاتبهآزادیدسترسحققانونچهارمفصل
نظربه. استدادهاختصاصخودبهرا17یال13موادواستشدهذکراطالعاتبهیدسترس

بهاطالعات،بهآزادیدسترسحقاتیمستثنازیکیعنوانبهیعموممصلحتمفهومرسدیم
. شودیمدهیدمزبورحقتیمحدودعنوانبهآنقیصادمبلکهاستنشدهییشناساحیصرطور

ویعمومبهداشتحداقل،یعمومرفاهحداقل،یعمومتیامن،یعمومنظمرینظیقیمصاد
طوربه. روندیمشماربهیعموممصلحتقیمصادنیمهمترزمرهدریعمومآموزشحداقل
ارائهجهتقانوننیاولمشممؤسساتتیممنوعمواردازمزبور،قانون17مادهدرخاص

یقانونمادهالفبندآنمواردنیمهمترازیکیکهاستشدهبردهنامشده،درخواستاطالعات
شمولتحتمواردازیکی»یعمومشیآساوتیامن«الف،بنداساسبر. استمذکور
مصلحتيهاجلوهوقیمصادازیکیتیامنمیریبپذچنانچه. باشدیممادهدرمذکورتیممنوع
یدسترسحقدیتحدبریعموممصالحریتأثبهمیمستقریغطوربهتوانیمگاهآناست،یعموم
تداومجهتیعمومتیامنوجودتیاهمبهزینیتیمحدودنیچنفلسفه. بردیپاطالعاتآزاد
.گرددیمبازیعمومنظماستمرارویبخش

ي وارد برآزادي اطالعات یک استثناء هامحدودیت: باتوجه به مباحث ذکر شده بایدگفت
.شود و اصل برآزادي اطالعات استمحسوب می
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مصوباطالعاتبهآزادیدسترسوانتشارقانونبهنسبتيانتقاديکردیرو.6
1388

مذکورقانونیشکلیابیارز.6- 1
قت،یحقدر. استافتهیاختصاصاطالعاتيآزادموضوعبهقانوناولفصلازدومبند
اریاختدراطالعاتبهشهروندانیدسترسبرناظردیباعموماَ،اطالعاتبهیدسترسمفهوم
،یرانیاشخصهر«:داشتهمقررهدفنیهميمبنابرمذکورقانون2ماده. باشدیعمومينهادها

موادریسادراما.»باشدکردهمنعقانونآنکهمگردارد،رایعموماطالعاتبهیدسترسحق
حقوخبرنگارانياحرفهاستقاللاطالعات،يآزادانیماختالطینوعف،موصوقانون

ازقانونگذار،مذکور،قانون4و3مواددرخاصطوربه. گرددیممشاهدهاطالعاتبهیدسترس
نیمادتوفق. استآوردهانیمبهسخن»خبرنگارانياحرفهاستقالل«و»اطالعاتيآزاد«

انیجردریولشدههیتهاولهیوسبهکهیاطالعاتپخشایانتشارازداردحقشخصهرمزبور،
-اشاعهوکنندگانهیتهاجباروکنديریگجلواستافتهیرییتغانتشاريبراآنيسازآماده

.استممنوعخوداطالعاتمنابعيافشابهدهندگان
یدسترس«فهوممدوانیمزیتماعدم،استتیاهمحائزکهزینيگریدیمفهوماختالط
یهیبد. استمذکورقانون10مادهموضوع»یرساناطالع«و»یدولتاطالعاتبهشهروندان

مورددرفیتکلنیاامارودیمشماربهیعمومينهادهافیتکلزین»یرساناطالع«کهاست
تشارانقالبدرویعمومزینآنبهمربوطاطالعاتارائهواستمذکورينهادهاتیفعالاتیکل

گرچه،»یدولتاطالعاتبهشهروندانیدسترسحقنیتضم«کهیصورتدر. ردیگیمصورت
شهروندانيتقاضابهمشروطیولشودیممحسوبیعمومينهادهافیتکلن،یشیپموردمانند
گریکدیباًکامالیحقوقمفهومدونیان،یبنابرا. گرددیمارائهتقاضاکنندهبهتنهاواست

ستیبایمیولکردهیتوجواحدقانوندررافیتکلدوهروجودبتواندیشا. دارندتفاوت
دولت،فیتکلدونیاانیمبتوانسهولتبهتاشدیمکیتفکيگریدازکیهرمقررات

.شدقائلکیتفک
که5مادهتبصرهمانند. استشدهشمردهیالزامقانوندرمواردیبرخدر»یرساناطالع«

گرفتهنظردریرساناطالعقالبدررامردميبرافیتکلوحقمتضمناطالعاتیومعماعالن
: استتیاهمحائزنکتهدومادهنیادر.است
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رایزست؟یچشهروندانيبرافیتکلوحقنییتعازمنظورکهاستنشدهمشخصنخست،
بهبودبهتردیشا. دباششهروندانيبرافیتکلوحقمتضمنتواندیمقانونفقطالقاعدهیعل

ونییتعبهمربوطاطالعات«منجزترصورتبهعبارته،یمجرقوهبهتبصرهمفادمیتعممنظور
اطالعاتانتشاريبرایزمانمهلتچگونهیهدوم،. شدیمدیق»شهروندانفیتکلوحقياجرا

زینمواردنیادریزمانمهلتنییتعکهیصورتدراست،نشدهگرفتهنظردرتبصرهنیاموضوع
. استيضرور
پرداختبایعموماعالنبهمربوطمواردهمانکهدیآیمبرنیچن10مادهنگارشوهیشاز

شده،اعالنموارددراستیهیبدکهی صورتدر. ردیگیمقرارشهرونداناریاختدرنهیهز
مواردبابخشنیاعموضواطالعاتوندارندشهروندانيتقاضاانجامبهیالزام،هامؤسسه
.داردتفاوتشدهیرساناطالع
گانهسهيقواآن،قیمصادنینخستکهاستیهیبددهنده،اطالعاتمؤسسهایادارهمورددر

به1ماده»د«بند. استشدهپرداختهآنبهزینکشورمانقانوندرکههستندیدولتيهاشرکتو
»کلمهعاميمعنابهحکومتبهوابستهينهادهاوهاسازمان«رایعموميهامؤسسه،صراحت

برداشتنیچن»عاميمعنادرحکومت«زینو»نهادهاوهاسازمان«عباراتاز. استکردهفیتعر
رمتمرکزیغينهادهاکهستینمشخصاماستینهیمجرقوهفقطقانونگذارمنظورکهشودیم

هستندحکمنیامشمولرند،یگینمقرارکومتحساختاردراصوالًکهیاسالميشوراهامانند
يهامؤسسهزیتماریمعتنهاحکومتبهیوابستگکهدینمایممهمآنجاابهامنیاواقعدرر؟یخای

یعموممؤسسه(ی عمومخدماتارائهماننديگریديهامؤلفهبلکهستینیخصوصازیعموم
قیمضریتفسنیبنابرا. هستندمطرحولهمقنیادر) یدولتشرکت(یدولتنظارتو) یردولتیغ

اطالعاتبهیدسترسقانونشمولازنهادهاازیبرخکهشودیمسببدهندهاطالعينهادها
منطقبهتوجهبایعموممؤسسهمفهومموسعریتفسرسدیمنظربهکهچندهر. شوندخارج
درمذکوريهامؤسسهندبتواوباشدنداشتهیمانعاطالعاتبهیدسترسحقبرحاکمیحقوق
.ردیگبردررايکشورخدماتتیریمدقانون

مذکورقانونيماهویابیارز.6- 2
مجلسمیتقد1383سالکهیقانونحهیالدر. افتیتوانیمقانونعنواندرراابهامنینخست
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يآزادکهچرابودمبهمکهبودشدهدهیبرگز»اطالعاتيآزاد«عنوانشدیاسالميشورا
.)207: 1387،يانصار(آنکلنهاستیعموماطالعاتبهیدسترسيآزادازیجزئعاتاطال

اطالعاتبهیدسترسيآزادواطالعاتيآزادمفهومدواختالطموجبامرنیاآنبرافزون
یدسترسوانتشارحهیالبهراآنعنوانحه،یاليمحتوابهتوجهبایاسالميشورامجلس. شدیم

نخست،. داردوجودییهاابهامزینعنواننیادر.دادرییتغ) قانونیکنونعنوان(عاتاطالبهآزاد
وقانونگذارهدفبهتوجهباوصفنیاوجوداصالًایآمعناست؟چهبه»آزاد«صفت

عنواندردوم،است؟يضرورشود،یمگرفتهنظردرحقنیااعماليبراکهیقانونچهارچوب
دیپدراابهامنیاعاممفهومنیاکهاستشدهگرفتهنظردر»اطالعات«ازیعاممفهومقانون

یمنتفیفرضنیچنقانون،نیابهنظرامعانبااست؟نظرمورداطالعاتمطلقایآکهآوردیم
.نداردیهماهنگقانونمفادباعنوانجهینتدرواست
یاختالفاطالعات،واژهمورددر. استاطالعاتواژه،قانوننیادرمبهممیمفاهازیکی
دراطالعاتبهیدسترسم؛یهستشاهداطالعاتبهیدسترسنیقوانانیمدررایشناختواژه

یمفهومویانتزاعياواژهاطالعات،کهاستیهیبد. یدولتاسنادوسوابقبهیدسترسمقابل
يآزاديمدکارآتحقق. استخاصیمفهوموینیعياواژهسند،کهیحالدراستعام

باشد،شدهاستفادهاطالعات،ازریغیاصطالحازچنانچهکهاستآنمستلزماطالعات،
یدسترسحقدر»اطالعات«یکلطوربه. شوددادهشدهاستعمالواژهبهممکنيمعنانیترعیوس
ي نگهدارورهیذخشکلازنظرصرفکهاستیمدارکواسنادسوابق،تمامشاملاطالعات،به
ریسااییعموممقاملهیوسبهنکهیا(آنمنبعازصرفنظر،....)ویکیالکترونضبطنوار،سند،(

.شودیمينگهداریدولتواحدکیدرد،یتولخیتارازصرفنظرو) باشدشدهدیتولمقامات
به. استاطالعاتيریپذکیتفکاصلاطالعات،خصوصدرمهمنکاتازگریدیکی

اطالعاتيآزاداستثنائاتمشمولآنکهبدونشدهدرخواستاطالعاتاگراصل،نیاموجب
یمتقاضيبراامکاننیادیباباشد،شدهاعالمممنوعآنبهیدسترسوگنجاندهيسنددرباشد،
قراراواریاختدروشودجداسنديهاقسمتریساازيويتقاضاموردقسمتکهدیآفراهم

کهیحالدراستشدهفراموشیکلبهبحث،موردقانوندراصلنیاکهرسدیمنظربه. ردیبگ
- یممحسوبمطلوباطالعاتبهیدسترسقانوندرنظرمورداطالعاتیمبانازیکیاصلنیا

.باشدیمآنتحققيبرایمانعخصوص،نیادرقانونمتنسکوتوشود
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دهیدمزبورنونقايماهوویشکلمؤثرراداتیاخصوصدرزینيگریدمتعددموارد
حقوقنقضدرمؤثرجتاًینتکهییهایکاستوراداتیانیمهمترگاننگارندنظربهاماشودیم

.باشدیمالذکرصدرمطالبباشد،یميشهروند

گیرينتیجه
در حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، اصول مختلف قانون اساسی به طور ضمنی بر 

رده است، زیرا اجراي برخی از اصول بسیار مهم آن منوط به ضرورت آزادي اطالعات تأکید ک
امور کشور به تحقق اصل ششم قانون اساسی که به اداره. شناسایی و رعایت آزادي مذکور است
اصل سوم قانون اساسی که دولت را موظف کرده است . اتکاي آراي عمومی تأکید کرده است

رکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، مشا«امکانات خود را براي محقق ساختن همه
و ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیالت » اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خویش

به کار گیرد و اصل هشتم قانون اساسی که نظارت مردم بر دولت را در قالب اصل » غیرضرور«
. ي اطالعات دارندقوي با آزادامربه معروف و نهی از منکر به رسمیت شناخته است، مالزمه

هاي توسعه و سایر قوانینی که بر ایجاد و تقویت سازوکارهاي الزم براي همچنین، برنامه
اند هاي مردمی بر عملکرد دولت یا بر مبارزه با فساد یا پاسخگویی حکومت تأکید کردهنظارت

.اندتوجهی به آزادي اطالعات، راهکارهاي اجرایی مناسب پیدا نکردهبه دلیل بی
منشور حقوق شهروندي، حق دسترسی به اطالعات با هدف استیفا 31و 30همچنین در مواد 

و ارتقاي حقوق شهروندي و به منظور پشتیبانی از حق، گسترش عدالت، حمایت از آزادي و 
ملت به عنوان یکی از مهمترین حقوق انسانی مورد تأکید کرامت انسانی افراد و حقوق حقه

.استگرفتهدولت  قرار
هاي مهم امروزه، نظام استثنائات در حق دسترسی شهروندان به اطالعات، یکی از بخش

ها باعث اما عدم تبیین و تعریف دقیق از محدودیت. باشدقوانین مرتبط با آزادي اطالعات می
عناوینی همچون . آزادي اطالعات شده استنبود ضمانت اجراي قوي و کارآمد در عرصه

رسد و امنیت عمومی و نظم عمومی، عناوینی مبهم و داراي تفسیر موسع به نظر میامنیت ملی یا 
برخی از نهادهاي حکومتی نظیر قوه قضاییه، گاهی بر اساس تبیین و تفسیر موسع، این مفاهیم را 

کنند و حتی گاهی نظر شخصی و منفعت خود را بر منفعت عموم ترجیح تعریف و تبیین می
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به اصالح و تکمیل دارد و بدون ر انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات نیازاز طرف دیگ. دهندمی
وجود یک قانون صریح و به دور از ابهام، آزادي اطالعات درکشور محقق نخواهد شد؛ به ویژه 

رسان خارجی مانند تلگرام هاي اجتماعی پیامکه در طول چند سال گذشته استفاده از شبکه
توان ناقض و نافی آزادي اطالعات و حق ف و فیلترینگ آن میگسترش پیدا کرده است و حذ

.دسترسی عموم به اطالعات باشد
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