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  چکیده

. پیدا کرده است بسیاريکننده در کنار انرژي اهمیت امروزه اطالعات به عنوان عامل تعیین
شود، میسیاسی تلقی اقتصادي، فرهنگی و ۀدر عمل نیز اطالعات نه تنها به عنوان سرمای

عالوه به . تحدي است که عصر کنونی، عصر اطالعات نامیده شده اس بلکه اهمیت آن به
کی از لوازم نهادینه کردن یدسترسی آزاد و بدون محدودیت مردم به اطالعات هم اکنون 

هایی که براي اجراي تالشهمهبا وجود واقعیت این است که .ساالري واقعی استمردم
دسترسی آزاد  ۀدر زمین است، صورت گرفتهنه کردن آن در ایران یاصول دموکراسی و نهاد

اقدام دیگري به چشم به اطالعات غیر از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، 
 راآنهاي دموکراسی فراهم نیست و باید اما این امر به آن معنا نیست که زمینه. خوردنمی

توان بنابراین می .قانون است ، بلکه راه حل آن، اجراي هرچه بهتر احکام اینکرد فراموش
تواند می مدعی بود چنانچه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات به درستی اجرا شود،

  . ثري نمایدؤساالري کمک منظام مردم
بـین المللــی،   ۀرسـی اجمـالی آزادي اطالعــات در عرصـ   ایـن مقالـه سـعی دارد ضــمن بر   

.نمایدسیاست جنایی ایران را در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات تجزیه و تحلیل 

ــد ــات :واژگانکلی ــ  دموکراســی، آزادي اطالع ــه اطالعــات، حــریم خصوص ی، دسترســی ب
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مقدمه 
. آراء و عقایـد اسـت   تبـادل  ۀیافتـ هـاي قانونمنـد و سـازمان   پیشرفت جامعه مرهـون سـازوکار  

 ۀکاري غیر قانونی است که گاهی بـه بهانـ  شفاف و دموکراتیک، پنهان ۀترین آفت جامعمهم
شوند مزاحم محسوب می يدر این نگرش مردم افراد. شودمصلحت کشور و مردم انجام می

تـدریج حـذف   توانند خیر و صالح خود را تشخیص دهنـد، لـذا از جریـان امـور بـه      که نمی
ر محور حذف اطالعاتی اسـت کـه ضـعف مسـئوالن کشـور را      اثر این امر عمدتاً ب. شوندمی

: از انـد  به طور کلی هر نظام دموکراتیک چهار رکن اساسی دارد کـه عبـارت  . نشان می دهد
برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه، دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مـدنی و سیاسـی   

عنی دولت شفاف یآنچه مورد تأکید این مقاله است رکن دوم 1.و در نهایت شهروندمداري
نمایـد کـه تـا    حاکمیت دولت پاسخگو و شفاف از این جهت ضـروري مـی  . و پاسخگوست

هـاي آن در دسـترس   زمانی که اطالعاتی جامع و صحیح از عملکرد دولت و نتـایج سیاسـت  
توانند فـرد  هروندان نیز نمیابند و شیعموم مردم نباشد، مسئولین دولتی خود را پاسخگو نمی

کـی  یبنابراین دسترسی آزاد به اطالعات باید به عنوان . موردنظر و ذیصالح را انتخاب نمایند
ها تلقی شود، نه به عنـوان  از مصادیق بارز حق شهروندي و به نیابت از شهروندان، حق رسانه

دسترسـی آزاد بـه    اصـل . شـود ها در حق شهروندان روا داشـته مـی  لطفی که از جانب دولت
کنـد و از ایـن رو   دموکراتیـک تقویـت مـی    ۀت دولـت را در جامعـ  یاطالعات، ویژگی شفاف

  .  شوداست که از آن به عنوان اکسیژن دموکراسی تعبیر می
ۀدر این مقاله ضمن بررسی اجمالی مفهوم، مبـانی و جایگـاه آزادي اطالعـات در عرصـ    

به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، به ایـن  شود با نگاهی تحلیلی سعی می المللی بین
هاي اساسی پاسخ داده شود که آیا این قانون بر اساس اصـول و اسـتانداردهاي شـناخته    سؤال

اجرا موفق باشد یا همانند بسیاري از  ۀتواند در مرحلآیا این قانون میشده تصویب شده است؟
، بدون اینکه مشکلی از معضالت اجتماعی را گرددقوانین دیگر فقط موجب تورم قوانین می

.حل کند
                                                                                                                  

شهرام نقش تبریزي، انتشارات ترجمه ، دموکراسیدموکراسی چیست؟ آشنایی باو کوپن بویل، دیوید بیتهام .1
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  مفهوم و مبانی آزادي اطالعات) الف
  مفهوم آزادي اطالعات -1

ــه اطالعــات موجــود در    منظــور از آزادي اطالعــات، آزادي دسترســی عمــوم شــهروندان ب
حکومـت   ۀبدنـ  هـاي فعالیـت و ) غیر عمـومی (، برخی مؤسسات خصوصی مؤسسات عمومی

  . و ملی است المللی بینۀاعمال حاکمیت و در عرص ةباردر
ار و دسترسـی آزاد بـه   حق انتشار و دسترسی آزاد به اطالعـات کـه موضـوع قـانون انتشـ     

بنـدي  آزادي اطالعـات طبقـه   ةتـر ثمـر  آزادي اطالعات و به بیان دقیـق  ة، ثمراطالعات است
عضـاي جامعـه بـه    حق دسترسـی بـه اطالعـات بـه ایـن معناسـت کـه هریـک از ا        . شده است

سسـات عمـومی نیـز    ؤاطالعاتی که نزد مؤسسات عمـومی اسـت، دسترسـی داشـته باشـد و م     
  . متقابالً موظف باشند بنا به تقاضاي افراد، اطالعات را در اختیار متقاضیان قرار دهند

حـق انتشـار و حـق    : متضـمن دو حـق اسـت   » انتشار و دسترسی آزاد بـه اطالعـات  قانون «
منظور از انتشار اطالعات این است که محدودیت و مانعی بـر سـر راه   . اطالعاتدسترسی به 

از ایـن نـوع   . باشد انتشار اطالعات وجود نداشته باشد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده
  .دانندمیمترادف با آزادي مطبوعات  راآنگاهیو  شودمیاد یآزادي به آزادي انتشار نیز 

. حق دسترسی آزاد به اطالعات حق دیگري است که در قانون بـه آن اشـاره شـده اسـت    
معموال از حق دسترسی به اطالعات موجود در مؤسسات عمومی،  بـه عنـوان یکـی از لـوازم     

، آزادي اطالعـات را از  المللـی  بـین هاي همچنین اسناد و کنوانسیون. شودمیآزادي بیان یاد 
. ندینمامیمقدمات آزادي بیان تلقی 

  
  مبانی آزادي اطالعات -2
  مبانی سیاسی . 2-1

ــانی سیاســی، اســتداللمنظــور ــأثیر آزادي اطالعــات را در هــایی اســت کــه نقــش  از مب و ت
سـازي  شـفاف : از انـد  و عبـارت  1کنـد مـی گیري، اعمال و توزیع قدرت در جامعه بیان شکل

ــع نقــایص آزادي   ــی و رف ــان و مطبوعــاتحاکمیــت، مشــارکت و نظــارت مردم آزادي .بی
 هـا دولـت بـه عبـارت دیگـر، شـفافیت     . سـت هادولـت اطالعات، عنصر محرك در شـفافیت  

                                                                                                                  
.33ص  چاپ اول،، نشر دادگستر، آزادي اطالعات ،باقر انصاري .1
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درغیـر  . کـه مـردم در دسترسـی بـه اطالعـات آزادي کامـل داشـته باشـند         کننـد مـی ایجاب 
  .صورت، شفاف بودن دولت، امري ظاهري خواهد بوداین

ننـد  توامـی د که مردم در صورتی کید نموأدر خصوص مشارکت و نظارت مردمی باید ت
مجلس یا رئیس جمهور انتخاب کنند که از آنچـه  ة افرادي الیق و شایسته را به عنوان نمایند

بـه عبـارت دیگـر، تنهـا بـا آزادي      . گـذرد، اطـالع داشـته باشـند    میدر مجالس قانونگذاري 
نـدگان  مـردم بـا نمای  ۀ اطالعات و حق دسترسی مردم بـه اطالعـات عمـومی اسـت کـه رابطـ      

تواننـد در  منتخب خود به زمان کوتاه دوره انتخابات محدود نخواهد شد و مردم همواره مـی 
ــد   ــارت کنن ــا نظ ــار آنه ــانه .ک ــات و رس ــال مطبوع ــز انتق ــا نی ــده ــت   ةدهن ــات و فعالی اطالع

انجـام   هـا نتواننـد در  بدیهی است چنانچه مطبوعات و رسـانه . اندجامعهة اندرکاران اداردست
اي عمـل نماینـد، معضـالت و مشـکالتی ایجـاد      اي خود به نحـو شایسـته  وظایف رسانه دادن

این امـر  . ها توبیخ یا تعطیل شده استبسیاري از روزنامهشود دیده میکه چنان. خواهند کرد
.کند عملیخوبی است رسالت خود را به بدین معناست که رسانه به عنوان واسطه نتوانسته 

  
  مبانی حقوقی. 2-2
پذیري و صیت مردمی بودن اطالعات، مسئولیتبانی حقوقی آزادي اطالعات در سه خصوم

سـاالر، تمـامی اقتـدار    مردم ۀجامعاز نظر حقوقی در.شودمیرویکردهاي اعتقادي گنجانده 
کـه هـر مـالکی حـق      گونـه همـان . دولتی حکومت و اطالعات آن  متعلق به شهروندان است

نیز حق مردم  1آن مطلع شود ةدارد به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف ادار
دولتـی دسـت یابنـد، چـرا کـه       نهادهاي دارند هر زمان که اراده کنند به اطالعات موجود در

. گیـرد ئت میاز وجود مردم نش مردم است و حاکمیت و برقراري نظمآزادي اطالعات حق 
حق دسترسی مـردم  . گیردمیعبارت دیگر، حکومت مشروعیت خود را از مردم به عاریه  به

ــود در دســـتگاه  ــومتی مقدمـــهبـــه اطالعـــات موجـ ــاي حکـ پاســـخگویی حکومـــت و هـ
ن گفت رکن شـفافیت، پاسـخگویی را نیـز بـه همـراه      توامیواقع در 2.ناسی استشتیمسئول

و  شـود میهاي دولت آگاهی مردم از فعالیتدارد؛ بدین معنی که شفافیت، موجب اطالع و 
  .داشته باشندکه مردم از دولت تقاضاي پاسخگویی و توضیح  شودمیهمین آگاهی باعث 

                                                                                                                  
.همان.1
.نهما.2
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و  هـا دولـت هاي کاري از ویژگیها و  مخفیقبل از قرن بیستم، تمایل به پوشاندن فعالیت
. مانـد ها مخفی مـی توجهیشد و از این طریق اشتباهات و بیمحسوب می هاي اداريدستگاه

تـر  حفظ اعتبار خود بود که در نزد آنها از هـر چیـز دیگـر مهـم     هادولتدر این دوره هدف 
را موظـف بـه    هـا دولـت این امـر امـروزه از طریـق اجـراي قـوانینی کـه بـر اسـاس آنهـا          . بود

  .تا حدود زیادي تعدیل شده استد، نکنپاسخگویی می
هاي مشارکت مـردم در  زمینه تنها موجب فراهم نمودنحق دسترسی آزاد به اطالعات نه 

، بلکـه  شـود مـی ل عمومی و امکان نظارت مردم بر عملکرد مـدیران  ئها در مساگیريتصمیم
هـاي  ه فسـاد اداري هماننـد سـایر فعالیـت    ابزاري مهم براي مبارزه با فساد اداري است، چرا ک

  .  افتدمیمنفی معموال در خفا اتفاق 
  

نگاهی فراملی و تطبیقی به آزادي اطالعات  )ب
ن پـس از خاتمـه   تـوا مـی اصـل آزادي اطالعـات و مطبوعـات را     المللی بینبه حکایت اسناد 

در واقـع شـکل کالسـیک آزادي     1.مشـاهده نمـود   المللـی  بـین جنـگ جهـانی دوم در نظـام    
 1948ق بشـر  جهانی حقو ۀر در اعالمیهاي جدید مربوط به حقوق بشاطالعات در چارچوب

  2.خودنمایی کرد
جهانی حقوق بشر، در نخسـتین اجالسـیه    ۀمجمع عمومی ملل متحد دوسال قبل از اعالمی

اسـت   هايآزاديترین حقوق بشر و آزادي کسب اطالعات یکی از بنیادي:کردخود اعالم 
  3.که ملل متحد براي تحقق آن به وجود آمده است

 62ةمـاد  4و بند  50ةاجتماعی دستور داد در اجراي ماداین مجمع به شوراي اقتصادي و 
ایـن کنفـرانس  در رابطـه بـا     4.را در این خصوص برگزار نماید یمنشور ملل متحده کنفرانس
متحـد برگـزار شـد و سـه طـرح       در ژنو توسط سـازمان ملـل   1948آزادي اطالعات، به سال 

ها، اعالمیه حقـوق بشـر   نامها تهیه مقاولههمزمان ب. عالم کردنامه در این زمینه صادر و امقاوله
آن مربـوط بـه آزادي اطالعـات اسـت کـه بیـان        19ةمـاد به تصویب مجمع عمومی رسید و 

                                                                                                                  
.350ص  ، نشر میزان، چاپ اول،هاي اساسیحقوق بشر و آزادي،سیدمحمد هاشمی .1
کتابخانه گنج  ،، بهمن آقاییاسناد مهمالملل ارتباطات و اطالعات مجموعه ازحقوق بینادوارد پلومان،  .2

.304، ص دانش
.103ص چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران،،عمومی و حقوق بشرهاي آزاديمنوچهر طباطبایی مؤتمنی،  .3
.307منبع پیشین، ص  ادوارد پلومان، .4
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حق شامل آن است که از داشتن عقایـد  این هرکس حق آزادي عقیده و بیان دارد و  کندمی
نتشار آن  بـا تمـام   خود بیم و هراسی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و ا

  1.باشد وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزي آزاد
هر کس حق آزادي بیان : حقوق مدنی و سیاسی المللی بینمیثاق  2همچنین بر اساس بند 

این حق شامل آزادي تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکـار از هـر قبیـل بـدون     .دارد
چاپ شده یا به صـورت هنـري   به طور شفاهی یا به صورت نوشته یا  چهتوجه به سرحدات، 

  .خواهد بوددیگر به انتخاب خود  ۀیا هر وسیل
نیـز ایـن حـق از چنـدین دهـه قبـل        المللـی  بـین کـه در اسـناد    شودمیبه هر حال مالحظه 

، طبـق فرمـان پادشـاهی،    1688از منظر حقوق تطبیقی در سوئد بـه سـال   . شناسایی شده است
طبـق  . گردیـد د دولتی جزء اموال پادشاهی محسوب شد و انتشار آنها به طور صریح منع اسنا

. شـد هاي آن محرمانه تلقی مـی یتههاي پارلمان و کمنامهمقاوله 1720سال قانون دولتی سوئد 
منجر به نارضایتی از کمبـود اطالعـات در    کپسو هات  تدریج نزاع بین دو حزب سیاسیه ب

از قدرت از طریـق بوروکراسـی غیرمسـئوالنه    هاي مستمرسوءاستفاده ل مهم کشوري وئمسا
سـال   بـه در بطـن قـانون آزادي مطبوعـات    را شد و سرانجام تدوین قـانون آزادي اطالعـات   

  2.شودمیاین نخستین قانون آزادي اطالعات در جهان محسوب  کهشد  سبب 1766
در ) آزادي مطبوعـات سـوئد  قـانون   مـذکور در (آنجا که فصل عمومیت اسناد دولتی از

تـرین نـوع حمایـت    ن ادعا کرد کـه قـوي  توامیصراحت ذکر شده است، به قانون اساسی نیز
  . حکمفرماستاز آزادي اطالعات در کشور سوئد  قانونی

س قـانون جـامع دسترسـی بـه اطالعـات      یئدر اروپاي غربی فقط کشورهاي آلمـان و سـو  
 اکثـر . قانون اساسی کشـور آلمـان بیـان شـده اسـت      درالبته آزادي اطالعات، .دولتی ندارند

اطالعـات دولتـی را بـه عنـوان بخـش       ، قانون دسترسی بهکشورهاي اروپاي مرکزي و شرقی
 ۀدر ایـن کشـورها معمـوال بـر جنبـ     .انـد انتقال به دموکراسـی تصـویب کـرده   ة مهمی از دور

درکشـورهاي  . دشـو مـی کیـد  أجـان اسـتوارت میـل ت   از نظـر  گرایانه و عملـی آزادي  منفعت
اروپاي شمالی، براي مقابله بـا تعصـب در خـط مشـی ارائـه اطالعـات عمـومی اقـداماتی در         
                                                                                                                  

.103- 4منبع پیشین، صص  منوچهر طباطبایی مؤتمنی، .1
، نشریه خبرنامه انفورماتیک، شماره نویس قانون آزادي اطالعاتشرحی بر پیشسیامک قاجار قیلونلو، .2

.1، ص84
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وظیفـه   ةکننـد دییـ أعمومی به اطالعات انجام شده است؛ کـه ت  ابییدستچارچوب اصل معروف 
  1.ارائه اطالعات مورد نیاز شهروندان است

انتشار اسناد سوئد پیروي کرد و در فنالند اولین کشور اروپاي شمالی است که از الگوي 
کشورهاي بعدي دانمارك و .قانونی در مورد انتشار اسناد رسمی به تصویب رساند 1951سال 

  2.اجرا کردند 1970نروژ بودند که هر دو این قانون را در سال 
کنگره براي اختیارات نهادهاي فـدرال در تنظـیم    1950ۀدر ایاالت متحده آمریکا از ده

هـایی  ها شامل بایگانی و نگهـداري سـوابق و اطالعـات، محـدودیت    درونی فعالیت سازوکار
تـوان  در واقـع مـی  . قانون آزادي اطالعات را به تصـویب رسـاند   1966ایجاد کرد و در سال 

گفت که تصویب این قانون در این کشور انگیزه و محرك مهمی براي تمامی کسـانی بـوده   
در کانادا نیز با توجه به ماهیت سـاختار سیاسـی   3.تنداست که آرزوي دولت پاسخگو را داش

هاي دولت، تصویب قانون دسترسی به اطالعات قابل کشور و اصول مربوط به پنهانکاري این
هـاي  آلا به استمرار وجـود ایـده  یبرتر ةاي موفقیت این امر را به قدرت عقیدعده. توجه بود

گونه در انگلیس، طرح و تصویب این4.دهنددموکراتیک در فرهنگ سیاسی کانادا نسبت می
هاي پیش از دستور مطرح شد و لـوایحی  قوانین از طرف برخی اعضاي مجلس عوام در نطق
شده از طـرف مـارك فیشـر    الیحه ارائه. مبنی بر تأیید حق دسترسی به اطالعات ارائه گردید

عات توسط عموم مـردم و  کلی دسترسی به اطال ، با عنوان حق دانستن، نه تنها بر حق)1992(
مسئوالن تأکید داشت، بلکه دسترسـی بـه اطالعـات شخصـی افـراد توسـط مسـئوالن را نیـز         

گذاري در زمینه دسترسی بـه اطالعـات دولتـی بـه     قانون ۀبه رغم اینکه سابق5.کردمطرح می
این زمینه گذشته را باید آغاز جنبش قانونگذاري در ۀ، دو دهگرددمیمیالدي بر 1766سال 

هـاي  افتن دموکراسـی یـ هـاي توتـالیتر و موجودیـت    مقطع فروپاشی رژیم 1980ۀده. دانست
                                                                                                                  
1. Francis, Sejersted, Freedom of Information in a Modern Society, p4.
2. Hon Bertil, Wennergren; Freedom of Information in Nordic Countries: Recent
Developments, Governmental Publications Review, Vol.10, p15.
3. Howard, Coxon; the Freedom of Information Debate in Australia, Governmental 
Publications Review, Vol.8A, p 374.
4. John D, Mccamus; Freedom of Information in Canada, Governmental Publications 
Review, Vol.10, p59.

، )زمایشینسخه آ(رسانی المعارف کتابداري و اطالعدایرهترجمه کاظم حافظیان رضوي؛  موریس فرانکل،.5
..http://www.portnal.nlai.irواقع در سایت 
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جدید بوده است که در اصول قانون اساسی جدید حق دسترسـی بـه اطالعـات دولتـی را بـه      
به طور کلی در کشورهاي در حـال  . اندرسمیت شناخته و به تصویب قانون عادي احاله داده

. مـیالدي آغـاز شـد    21سوي آزادي اطالعـات، عمـدتاً از دهـه اول قـرن     توسعه، حرکت به 
، )2002(، پاکسـتان  )1996( ، کره جنوبی )2005(، هند ) 1996(آفریقاي جنوبی  کشورهاي
از  یافتـه عمومـًا  این درحالی است کـه کشـورهاي توسـعه   1.انداز آن جمله) 2003(ازبکستان 

آزادي اطالعـات روي آوردنـد کـه از    در زمینهمیالدي به تصویب مقرراتی  1980ول ۀ اده
، اسـترالیا  )1978(، فرانسـه  )1966(آمریکـا   کشـورهاي ایـاالت متحـده   ن بـه  توامیآن جمله 

2.اشاره کرد... و) 1983(، کانادا )2000(، انگلستان )1982(

  
  بازتاب حق آزادي اطالعات در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات )ج

چـرا  . استآن تحقق آزادي اطالعات مستلزم اجراي دقیق قانون و پایبندي به اصول و لوازم 
تصـویب و اجـرا    المللـی  بـین که این قانون در صورتی که طبق اسـتانداردهاي شـناخته شـده    

هاي قـانون انتشـار   این قسمت الزم است اصول و زمینهدر. کندشود، تحولی عظیم ایجاد می
اطالعات در ایران  بررسی شود تا این حقیقت به اثبات برسـد کـه ایـن     و دسترسی آزادي به

  .است یا خیر المللی بینقانون مطابق استانداردهاي شناخته شده 
: اصول مندرج در قانون به اختصار عبارت از

  
  توسعه قلمرو آزادي اطالعات  -1

هـاي  اطالعات، مؤسسهآزادي یعنی ة در بررسی این خصیصه الزم است عناصر تشکیل دهند
: ر شودیعمومی و دارندگان حق دسترسی به اطالعات در معناي موسع، تفس   

  اطالعات. 1-1
هـر نـوع   : قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات عبـارت اسـت از   ة یکمادطبق  اطالعات

ط دیگـري ضـب   ۀنرم افزاري ذخیره یا به هر وسـیل  داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت
این زمینه اصل قابل تفکیک بودن اطالعات قابل توجه است، بدین معنا که اگر در. شده باشد

اطالعات درخواست شده فی نفسه، مشمول استثناهاي آزادي اطالعات نباشد، ولی در سندي 
                                                                                                                  

.123ص  ،باقر انصاري، همان.1
.103ص  ،همان.2
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ممنوع اسـت، بایـد امکـان    افشاي آن گنجانده شود که به استناد استثناهاي آزادي اطالعات، 
  .که این اطالعات از سایر اطالعات جدا شود و در اختیار متقاضی قرار گیردداشته باشد 

دسترسـی بـه اطالعـات واقعـی اسـت نــه       ،آنچـه در قـوانین آزادي اطالعـات مهـم اسـت     
، بایـد  گیـرد مـی غیرواقعی، بدین معنا که اطالعاتی که در اختیـار شـهروندان قـرار    اطالعات 

  . مفید و قابل استفاده باشد
بایـد ممانعـت از   ي حمایـت از تمامیـت اسـناد و قابـل دسترسـی بـودن آنهـا،        همچنین برا

این است . کنندبزه تلقی   را دسترسی به آنها یا از بین بردن اسناد و مدارك و سوابق عمومی
بنـد الـف، ممانعـت از دسترسـی بـه      قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در 22ة که ماد

جزئـی یـا    يهمچنین در مورد امحا. جرم انگاري کرده است اطالعات بر خالف مقررات را
  .داردشده اهمیت  ادیةمادکلی اطالعات بدون داشتن اختیار قانونی،  بند ب 

این است که براي جلوگیري از هر گونه تغییـر و قلـب    نمودتوجه  به آنباید که اي نکته
د و سوابق و مـدارك شـود و   اطالعات باید معطوف به خود اسنا ياسناد، تعهد نسبت به افشا

به این معنی که مأمور ارائـه اطالعـات   . نه متوجه اطالعاتی که داخل آنها گنجانده شده است
قـانون   9مـاده شاید بـا همـین هـدف قانونگـذار در     . باید سند را در اختیار متقاضی قرار دهد

ــ: انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات تصــریح دارد ه پاســخی کــه مؤسســات خصوصــی ب
بایـد بـه صـورت کتبـی یـا الکترونیکـی        دهند،میهاي دسترسی به اطالعات داده درخواست

  .باشد نه شفاهی
  

  مؤسسات مشمول قانون. 1-2
: عمـومی عبـارت از   ۀیک قانون انتشار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات مؤسسـ     طبق بند د ماده

 يو نهادهاي وابسته به حکومت به معناي عام کلمه شـامل تمـام ارکـان و اجـزا     هاسازمان...«
  . »...آن که در مجموعه قوانین جمهوري اسالمی ایران آمده است

در عمومی را  ۀدر این قسمت از ماده قانونگذار به شایستگی معناي عام و موسع از مؤسس
مؤسسـات عمـومی تـابع     ۀهمـ  شود ایـن اسـت کـه آیـا    میالی که مطرح ؤس. ظر گرفته استن

  الزامات ناشی از آزادي اطالعات هستند؟
و  گیـرد مـی نظـر  در مجریـه را   ةسنتی قواعد مربوط به آزادي اطالعـات تنهـا قـو   به طور

ایـن اسـت کـه اصـل علنـی بـودن       زیـرا فـرض بـر   . شـود متعرض قواي مقننه و قضـاییه نمـی  
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آزادي اطالعـات را در ایـن دو    ها تا حد زیـادي اهـداف  مذاکرات مجلس و جلسات دادگاه
هـاي  کـه تمـام دسـتگاه    کنـد میاما مبانی و فلسفه آزادي اطالعات ایجاب  کندمیمین أقوه ت

ک قـانون مــورد اشـاره، مؤسســات   یــةقانونگـذار در بنــد ه مـاد  . اجرایـی مشـمول آن شــوند  
بـه  . ددانـ انتفاعی و غیرانتفاعی به اسـتثناء مؤسسـه عمـومی مـی     ۀمؤسسخصوصی را شامل هر

، امـا  خواهنـد بـود  مؤسساتی که عمومی نیستند، مشمول این بند  ۀهمنظرمی رسد با این تعبیر 
مؤسسـات غیرعمـومی را در    ۀچند این تعریف، همـ ایرادي که وجود دارد، این است که هر

زیـرا  . قـرار گیـرد  » عمـومی «ۀ مقابـل مؤسسـ  در توانـد مـی ن» خصوصی«اصطالح گیردمیبر 
 از ایـن رو بهتـر بـود   . اند و نه کامالً خصوصـی د که نه کامالً عمومینداروجود  ییهاسازمان

. کـرد مـی  مطرح» عمومی«را در مقابل مؤسسات » غیر عمومی«گذار اصطالح مؤسسات قانون
زیـرا  . آنهـا بـه آزادي اطالعـات اسـت    م نبـودن  ملـز مورد مؤسسات غیرعمومی، اصل بـر  در

منـد  کـه ضـابطه   کنـد غیرعمـومی، ایجـاب مـی   سسـات  ؤهاي مفرض خصوصی بودن فعالیت
  . کیف ارائه اطالعات توسط این مؤسسات به اراده آنها واگذار شودوکردن کم

بـه نظـر مـی رسـد در قـانون انتشــار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات، اسـتثنائاتی در مــورد          
 5واد به عنوان مثال قانونگـذار در مـ  . دسترسی به اطالعات مؤسسات غیر عمومی وجود دارد

در کنـار   9و  8مـواد   عمومی را طرف خطاب قرار داده است و فقط در ۀمؤسسفقط  12،  7،
البته این امـر ابهامـاتی را بـه دنبـال     . هاي عمومی، مؤسسات خصوصی را آورده استمؤسسه

انـد  فقط مؤسسات عمومی مکلف به پاسخگویی 12و7و5آیا طبق مواد  :دارد، از جمله اینکه
مؤسسـات   9و  8ت خصوصـی نیـز چنـین تکلیفـی دارنـد؟ اگـر طبـق مـواد         ا اینکـه مؤسسـا  ی

ترین زمان ممکن پاسخ  دهند و این پاسخ بایـد بـه صـورت    خصوصی مکلف باشند در سریع
چیـزي بیـان   در مـورد مؤسسـات خصوصـی    12و 7چـرا  مـوارد    ،کتبی یا الکترونیکی باشـد 

  نکرده است؟
  

  دارندگان حق دسترسی به اطالعات  . 1-3
آیا حق دسترسی آزاد به اطالعات اختصـاص بـه اتبـاع     :که شودمیاین سؤال همواره مطرح 

یک کشور دارد یا عمـوم افـراد اعـم از شـهروندان یـک کشـور یـا غیـر آن از چنـین حقـی           
حقوق بشـر قـرار گیـرد یـا     ة مستلزم این است که حق مذکور در زمر آنبرخوردارند؟ پاسخ 

ن حق از مصادیق حقوق بشر محسوب شـود، بـدون هـیچ   حقوق شهروندي؟ اگر ای ةدر زمر
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گونه تبعیضی براي همه اعم از تبعه و غیر تبعه قابل تصور اسـت، امـا اگـر ایـن حـق مخـتص       
بایـد   -دنـ عقیـده دار  چنینکه در بعضی از کشورها  گونههمان-شودحقوق شهروندي تلقی 

دوم  ةزاد بـه اطالعـات ایـد   در قـانون انتشـار و دسترسـی آ   . تباع ایران دانسـت را مختص اآن
دسترسـی بـه   هر شخص ایرانـی حـق   «:کنداین قانون مقرر می مدو ةپذیرفته شده است و ماد

  .  »...، مگر آنکه قانون منع کرده باشداطالعات عمومی را دارد
نفـع بـودن متقاضـی، از   نظر از ذیمفهوم عامی است که صرف حق دسترسی به اطالعات،

باید بـه  اي که در اهمیت دسترسی به اطالعات نکته. کندمیمایت دسترسی او به اطالعات ح
البتـه  . ، این است که براي دسترسی به اطالعات الزم نیست شخص ذینفع باشدکردتوجه آن 

فراگیر نیست و تنهـا  ) خصوصی(سی به اطالعات مؤسسات غیرعمومی با توجه به اینکه دستر
هفـت قـانون    ةمـاد ،اطالعات دسترسـی داشـته باشـند   نفع اجازه دارند که به این اشخاص ذي

از متقاضـی  تواننـد  مؤسسـات عمـومی نمـی   «: کندانتشار و دسترسی آزاد به اطالعات بیان می
و ذکـري از  » تقاضـایش مطالبـه کننـد    بـراي گونه دلیل یا توجیهی دسترسی به اطالعات هیچ

تقاضاي اطالعـات   ةبارکه در این امر بیانگر آن است. آوردبه میان نمیمؤسسات غیرعمومی 
  . گونه توجیهی الزم نیستسسات عمومی هیچؤاز م

  
  کارياتخاذ تدابیر ترویجی و مبارزه با فرهنگ پنهان-2

ــاري   حکومــت ــگ پنهانک ــا فرهن ــالیان متمــادي ب ــا طــی س ــده ــه ان ــیاري از . خوگرفت در بس
  .چنین فرهنگی است پیامدتوجهی نسبت به آن بیها، فقدان آزادي اطالعات و حکومت

  
  تعیین دقیق استثناهاي آزادي اطالعات -3

سـازي  شـفاف هـاي نیـل بـه گسـترش فرهنـگ     ستثنائات آزادي اطالعات از ضرورتتعیین ا
هـا  اعمال شود، محـدودیت  تواندمیاز آنجا که هیچ حقی به صورت مطلق ن. اطالعات است

فهرست کامـل اسـتثنائات   .شودمیده و موانعی نیز در قبال حق دسترسی آزاد به اطالعات دی
باید به صورت روشن و دقیق در ، شودمیآزادي اطالعات که بر مبناي عنصر ضرر سنجیده 

  .مؤسسات عمومی اطالعات درخواستی را به متقاضیان ارائه دهندقانون تعیین شود و
مواردي که ابهام وجـود دارد و مشـخص نیسـت کـه اطالعـات جـزء مـوارد        همچنین در

 متـیقن استثناء هست یا خیر، باید به صورت مضیق تفسیر و در تعیین مصادیق استثناء بـه قـدر   
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بـر  . فـرع بـر آن اسـت   ها استثناء وعات و محدودیتاکتفا کرد، چرا که اصل بر آزادي اطال
اسـتثنائات   17الـی   13آزاد به اطالعات ضـمن مـواد    همین اساس در قانون انتشار و دسترسی

.آزادي اطالعات تعیین شده است
  

  تسهیل در دسترسی به اطالعات -4
. هزینـه باشـد  سریع و کم ،که دسترسی به اطالعات باید آسان دیگر این است نظامنکته حائز 

 همچنین مؤسسات عمومی باید ملـزم شـوند درونـی شـفاف و پاسـخگو بـراي تضـمین حـق        
نکتـه اول  :  در این زمینه چند نکته قابل توجـه اسـت  . دسترسی مردم به اطالعات برقرار کنند

هاي دسترسی به اطالعات مکتوب باشد؛ در اکثـر قـوانین آزادي اطالعـات    اینکه درخواست
هاي دسترسی به اطالعات خواستکشورها از جمله آمریکا و کانادا ضرورت کتبی بودن در

کـافی از   متقاضی باید نام و شـماره تمـاس را بـه همـراه توصـیف نسـبتًا      . بینی شده استپیش
  . در اختیار مؤسسه قرار دهداست، که درخواست کرده  یاطالعات

 بینـی پیشها به اطالعات دسترسی برخی گروه برايهمچنین قانون باید تسهیالت خاصی 
اصـی کـه بـه زبـان     ندارنـد یـا اشخ  سرعت اشخاصی که در خواندن و نوشتن  براي مثال. کند

. شودداشته تري دارند، شرایط سهل بیناییاسناد و سوابق ثبت شده، آشنا نیستند یا مشکالت 
رنتـی نیـز هماننـد    هـاي روزافـزون علمـی تقاضـاي اینت    در برخی کشورها به مقتضاي پیشرفت

  . ته شده استفبینی و پذیرتقاضاي کتبی پیش
بینـی  پـیش  اطالعات در این مورد حکم خاصـی  متأسفانه قانون انتشار و دسترسی آزاد  به
معمـول و   ۀشاید بتوان گفت که با توجه بـه رویـ  . نکرده و موضوع را مسکوت گذاشته است

اصولی که به طور کلی در این زمینه وجود دارد، این تقاضا بایـد کتبـی باشـد، هرچنـد ایـن      
  . استنباط نیز قطعی نیست

ها سریع باشد؛ تعیین مهلـت زمـان دقیـق    استنکته دوم این است که پاسخگویی به درخو
هـا نیـز   و امتناع از پاسـخ بـه درخواسـت    داردها ضرورت براي به جریان انداختن درخواست

تمدیـد مهلـت پاسـخگویی را    بسیاري از کشورها از جمله ایتالیا و سـوئد  . مستلزم دلیل است
مل حجم زیادي از اطالعات ویژه اگر درخواست، پیچیده، مبهم یا شابه بینی کرده اند؛ پیش

یا مستلزم جستجو در میان شمار زیادي از سـوابق و اطالعـات یـا کسـب رضـایت اشـخاص       
روز در سـی روز تـا   چهـارده این مهلـت پاسـخگویی در بسـیاري از کشـورها از     . ثالث باشد
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اما چنانچه دسترسی بـه اطالعـات، بـا توجـه بـه دالیـل یـا قـرائن کـافی، بـراي            ،نوسان است
  . از جان یا آزادي متقاضی ضروري باشد، مهلت پاسخگویی باید کوتاه باشد حمایت
:کنـد کید بر این ضـرورت، بیـان مـی   أقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات با ت 8ماده

تـرین زمـان   سسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطالعـات در سـریع  ؤم«
حـداکثر  بـیش از ده روز از    توانـد مـی ن پاسخ نصورت مدت زماممکن پاسخ دهد و در هر

  . »...زمان دریافت درخواست باشد
بینی نشده، بلکه کاهش میـزان ایـن مـدت    قانون نه تنها موارد فوري پیشاین  متأسفانه در

بینـی کـاهش ایـن    ایسته بود قانونگذار در کنار پـیش ش. در موارد فوري نیز تعیین نشده است
کرد تا بدین وسیله عـالوه بـر حمایـت از    موارد را بیان می گونهاینمهلت براي موارد فوري، 

مـوارد فـوري را بـه     شـد و تشـخیص  جلوگیري میمؤسسات  یحقوق متقاضیان، از کارشکن
ها مستدل و کتبـی باشـد؛   این است که پاسخ درخواستهم پایانی نکته.کردآنها محول نمی

دهـد از یـک سـو در صـورت پذیرفتـه شـدن درخواسـت، بـا         این امر به متقاضی امکـان مـی  
آمادگی الزم براي استفاده از اطالعات اقدام کند و از سوي دیگر، در صورتی کـه تمـام یـا    

آگاه شود و چنانچـه اعتراضـی داشـته    ودي دمربخشی از درخواست پذیرفته نشود  از دالیل 
بینـی  ار و دسترسی آزاد به اطالعات پـیش قانون انتش 9ةماداین امر در . نمایدبیان  راآنباشد، 

شده است؛ قانونگذار عالوه بر کتبی بودن، پاسخگویی الکترونیکی را نیـز بـا هـدف تسـریع     
چـرا قانونگـذار فقـط مؤسسـات خصوصـی را      : کـه توجـه اسـت    شایاناما . امر پذیرفته است

اس اصـول و  مکلف به این امر نموده است؟ شاید پاسخ این باشد که مؤسسات عمومی براسـ 
. اند و نیازي به ذکر مجدد آن نبوده استقواعد کلی مکلف به چنین امري شده

  
  ضرورت حمایت کیفري -5

در واقع تاکنون تنها اشیاء مادي و قابل مشاهده مورد حمایت جدي قـوانین جزایـی بودنـد و    
البته حمایت و حفاظت . شودجدید در حقوق کیفري تلقی می ياي رویکردبزهکاري رایانه

از اطالعات و سایر اموال غیر مادي از مدتی پیش مطرح بوده است، اما تا چند دهه قبل مورد 
صنعتی بـه  ۀ حرکت جامع. هاي اخیر کامال تغییر کرده استاین وضع در دهه. شدبه آنها نمی

طالعات براي اقتصاد، جامعه و سیاست اقتضائات سمت جامعه فراصنعتی و ارزش رو به رشد ا
جدیدي را به وجود آورده به طوري که رشته جدیدي تحت عنوان حقوق کیفري اطالعات 
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کی از ابعاد حمایت از اطالعات این است که به منظور جلـوگیري از  ی1.به وجود آمده است
باید در قوانین مربوط هاي متقاضیان اطالعات کندي، تعلل و پاسخگو مؤسسات به درخواست

. بینـی شـود  مرجـع بـاالتري پـیش   به آزادي اطالعات، امکان شکایت از موارد یـاد شـده در   
کمیسـیون انتشـار و   «اینکه در قانون دسترسـی آزاد بـه اطالعـات مرجعـی تحـت عنـوان       کما

.بینی شده استپیش» دسترسی آزاد به اطالعات
  

  هاي دولتی علنی بودن نشست-6
اطالعات متضمن حق آگاهی از امور و مسائلی است که دولت به نماینـدگی از آنهـا   آزادي 

رو دراز ایـن . هاسـت گیـري ه متضـمن حـق مشـارکت مـردم در تصـمیم     انجام می دهد، بویژ
هاي مؤسسات عمومی را در قـانون آزادي اطالعـات   برخی کشورها لزوم علنی بودن نشست

هـاي  نشسـت «باره وضع کرده اند که بـه قـانون   این و برخی دیگر قانون خاصی در  بینیپیش
  3.موسوم است 2»علنی

نشده اسـت و قـانون    بینیپیشچنین فرصتی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
وجود ندارد، لذا شایسته بـود قانونگـذار    برطرف کنداساسی را  که بتواند این خأل خاصی نیز

  .کردمیلحاظ هاي دولت را علنی بودن نشست
قـانون بهبـود مسـتمر محـیط      24جا الزم است ذکر شود که قانونگـذار در مـاده   در همین

هاي اجرایی را مکلف کرده است به منظور دولت و دستگاه 16/11/1390وکار مصوب کسب
ــفاف ــازي سش ــتیس ــه اس ــا و برنام ــات  ه ــاد ثب ــادي و ایج ــاي اقتص ــادي و   ه ــت اقتص و امنی
هاي اقتصادي را در زمان مقتضی قبل ها، مقررات و رویهسیاست گذاري، هرگونه تغییرسرمایه

بدین ترتیب قانونگذار بار دیگر به . هاي گروهی به اطالع عموم برسانداز اجرا از طریق رسانه
  4.هاي اقتصادي توجه نموده استاهمیت شفاف بودن اطالعات مربوط به سیاست و برنامه

                                                                                                                  
.343، انتشارات اطالعات، چاپ اول، ص منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی،حسن حبیبی.1

2. Open Meeting Act.
.73باقر انصاري، همان، ص .3
ذینفعان در انجام معامله  ۀایجاد شفافیت و امکان رقابت همبه منظور «: کند کهاین قانون بیان می 19ماده  .4

جمهور موظف است با استفاده از ریزي و نظارت راهبردي رئیسهاي اجرایی، معاونت برنامهبا دستگاه
ري قانون برگزا) 23(رسانی مناقصات موضوع ماده امکانات و نیروي انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطالع

رسانی این پایگاه اطالع. رسانی جامع معامالت بخش عمومی توسعه و ارتقا دهدمناقصات را به پایگاه اطالع
باید اطالعات کلیه معامالت متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این 
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سالمت نظام اداري و مقابله با فسـاد مصـوب    يارتقاقانون 8ةهمچنین قانونگذار در ماد
ــی از راه 29/2/1387 ــکل  یک ــگیري از ش ــاي پیش ــاد را  ه ــري فس ــت گی ــدوین سیاس ــا و ت ه

  1.هاي اطالعاتی دانسته استسازي اطالعات و استقرار و تقویت نظامراهکارهاي شفاف
  
  استثنائات حق دسترسی آزاد به اطالعات) د

 ترین و کارآمدترین روش بـراي اعمـال  ي اطالعات، یافتن مناسبه در افشاترین مرحلاصلی
به عبارت دیگر، در مقـررات آزادي اطالعـات    2.هاي الزم در افشا و انتشار استمحدودیت

یک استثناي واجد شرایط تنها وقتی قابل اعمال است که منافع عمومی در حفـظ اطالعـات،   
این بخش از قانون، مراجع و اولیـاي قـانونی   . تر از منفعت عامه در افشاي اطالعات باشدمهم

.اطالعات و هم علیه آن در نظر بگیرد ۀعت عمومی را براي ارائفکه من کندمیرا ملزم 
3  

این حق ممکـن  . دارد يحق دسترسی به اطالعات همانند هر حق دیگري، حدود و ثغور
حق امنیت ملی یا حـق تعقیـب جـرایم و مجرمـان یـا بـا حقـوق        است با حقوق عمومی مانند 

هـاي  حرمت و حیثیت افراد یا حـق مالکیـت  خصوصی نظیر حق حریم خصوصی، حق حفظ 
  . باشدفکري در تعارض 

  : از اند ها عبارتترین محدودیتمهم
  اسرار دولتی . 1

عاتی که در این اطال .آزادي اطالعات استمهم در هاي اسرار دولتی نیز یکی از محدودیت
. شـوند مـی هـایی  و تابع محدودیت کنندمیگیرند، از سازوکار خاصی پیروي مقوله قرار می

                                                                                                                  
فات یا ترك تشریفات یا دیگر روشها که از طریق برگزاري مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشری

تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و محلی، در زمانی 
.»...که براي همه واجدان شرایط فرصت برابر فراهم کند، به اطالع عموم برساند

ریزي و هاي برنامهمعاونتگیري فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده ـ به منظور پیشگیري از شکل 8ماده.1
  :است نظارت راهبردي و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

هاي اطالعاتی و سازي اطالعات و استقرار و تقویت نظامها و راهکارهاي شفافبه تدوین سیاست) الف
هاي اجرائی براي ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه هاي دستگاهاستانداردسازي امور و مستند نمودن فعالیت

هاي نظارتی و اطالعاتی رسانی الزم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهاي اطالعاتی دستگاهعملیات، اطالع
.کشور اقدام نماید

2. Hon Bertil, Wennergren, p 14.
3. Marcus, Turle, Freedom of Information and the Public Interest Test, Computer Law 
& Security Report, p168.
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را اسرار دولتی به اطالعـات  یز. قلمرو اسرار دولتی در مقایسه با قلمرو امنیت، محدودتر است
  . شودمیبندي شده اطالق طبقه

درصــورتی کــه «: کنــدمقــرر مــیدسترســی آزاد بــه اطالعــات وقــانون انتشــار 13ةمــاد
مؤسسـات   ،مربـوط باشـد  ) اسرار دولتـی (بندي اسناد و اطالعات طبقه درخواست متقاضی به

بنـدي شـده   دسترسی به اطالعـات طبقـه  . دادن آنها امتناع کنندعمومی باید از در اختیار قرار
  .»تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود

مصـوب  » دولتـی  رّيانتشار و افشاي اسناد محرمانه و سـ قانون مجازات «در این خصوص 
هـر نـوع   : از انـد  براساس ایـن قـانون، اسـناد دولتـی عبـارت     . قابل توجه است 1353بهمن  29

هـا و  هـاي وزارتخانـه  فعالیـت نوشته یا اطالعـات ثبـت یـا ضـبط شـده مربـوط بـه وظـایف و         
هـا  ، پرونـده دفاتر ،مراسالت: هاي دولتی از قبیلت دولتی و وابسته به دولت و شرکتمؤسسا
ها و نوارهاي ضـبط صـوت کـه در    میکروفیلم ،ها، فیلمنمودارها ،ها، کلیشههانقشهها،عکس

اسـت  ي سّرآن دسته از اسناد دولتی اسنادي  .مراجع مذکور تهیه یا به آن مراجع رسیده باشد
محرمانـه اسـنادي اسـت    که افشاي آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناد دولتی 

 ةمـاد . مـذکور در ایـن مـاده باشـد     يهـا سازمانکه افشاي آنها مغایر  با مصالح خاص اداري 
دولتی را به اعتبار مقدار مراقبتی که بایـد در   ۀهمین قانون اسناد سري و محرمان ۀنامیک آیین

  1.کندمیبه چهار دسته تقسیم  ،حفظ آنها بشود
ت دولتی و وابسته بـه  ها، مؤسساهریک از کارکنان وزارتخانه«اد شده یقانون  2ةمادطبق 

هاي  دولتی که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتی بوده دولت و شرکت
خـارج از   ایـ ر او بوده و آنها را انتشار داده یا افشا نمایـد  یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیا

ن قرار دهد یا به هر نحو دیگران را از مفاد آنها مطلـع  حدود و ظایف اداري در اختیار دیگرا
مورد اسناد محرمانه  از دو تا ده سال و در 2در مورد اسناد سري به حبس جنایی درجه  کند،

همچنـین مجـازات حسـب مـورد      .شـود میاي از شش ماه تا سه سال محکوم به حبس جنحه
الع از سري یا محرمانه بـودن آن چـاپ   کسانی که این اسناد را با علم و اط ةمقرر است دربار

ایـن قـانون نیـز     3ةمـاد . »...فـراهم نماینـد   راآنمنتشر نموده و یا موجبات  چاپ یـا انتشـار   یا
یـا اشـخاص دیگـر کـه      1ةمـاد مـذکور در   يهـا سـازمان هریک از کارکنان « : تصریح دارد

                                                                                                                  
.47ص میزان،نشر  ،حقوق کیقري اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومیحسین میر محمد صادقی،  .1
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از انحـا بـه کسـی کـه      اطالعات یا مذاکرات یا تصمیمات سري و محرمانه دولتی را به نحوي
عمـل   ،ا انتشـار آنهـا را فـراهم نمایـد    یصالحیت اطالع برآن را ندارد، بدهد یا موجبات افشا

  . »شودمیمرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سري یا محرمانه دولتی محسوب 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در مورد اینکه اگـر کسـی اسـرار دولتـی را بـر      

نکـرده اسـت و فقـط در مـورد      بینیپیشهیچ مقرره اي  ،کند منتشرا یاین قانون افشاخالف 
بـه نظـر مـی رسـد، بـا      . دیده مسئله را روشن کرده اسـت جبران خسارت و حقوق زیانةنحو

این قانون، بتوان متخلفین را براساس قـانون مجـازات انتشـار و    توجه به سکوت قانونگذار در
چرا که این قـانون خـاص بـوده و    . سري دولتی تحت تعقیب قرار دادافشاي اسناد محرمانه و 

  .همچنان معتبر است
  

حریم خصوصی.2
انسان متعارف، بـا درك نیازهـاي    هرحریم خصوصی، قلمروي از زندگی اشخاص است که 

هـا  گروهبه دیگر سخن حق افراد،. شناسدوضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی جامعه، در هیچ
نسبت به اینکه کی، چگونه و چه اندازه اطالعات درباره آنها بـه دیگـران منتقـل    سسات ؤیا م

1.حق حریم خصوصی نام داردشود،

هـاي  وز هم موضوع اصـلی مـورد توجـه دولـت    هنحق برخورداري از حریم خصوصی،
. بـه نحـوي تثبیـت شـده اسـت      المللـی  بـین و در قوانین ملی و هنجارهـاي   استدموکراتیک 

 اسـتقالل شخصـی و خوداتکـایی دموکراتیـک افـراد بشـر کـامًال       ن،أبراي شارزش این حق 
  2.واضح و روشن است

اسـت و  صورت نگرفته اهمیت حریم خصوصی، متأسفانه در قوانین ما تعریفی از آن با وجود 
ن مانند قانون اساسی، قـانون مجـازات اسـالمی و قـانون مسـئولیت مـدنی بـه        یتنها در برخی از قوان

در تمامی این اصول اضرار به دیگري حتی در صورتی کـه در  3.ن اشاره شده استموارد نقض آ
                                                                                                                  

تدوین و تنقیح قوانین ، نشرمعاونت پژوهش،هاي همگانیمسئولیت مدنی رسانه،باقر انصاري و دیگران.1
.16ص و مقررات، 

انتشارات سازمان اسناد و ،الملوك ارجمندترجمه تاج،وضعیت تحقیق در جامعه اطالعاتییونسکو،.2
.95کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران، ص 

که حریم خصوصی  -افراد  ۀبه رعایت حقوق اساسی هم...و 20،  14،  13، 12به عنوان مثال در اصول .3
  : حتی حقوق اساسی غیر مسلمان تأکید شده است -یکی از مصادیق آن است
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مقام اعمال حق مشروعی همچون حق دسترسی آزاد به اطالعـات باشـد، ممنـوع شـده اسـت کـه       
یکی از نتایج این ممنوعیت پیدایش مسئولیت مدنی اعمال کننده حق از یک سـو و حـدود بهـره    

  1.وي دیگر استمندي از حقوق مشروع افراد از س
قاضـی   ةمـیالدي و مقالـه منتشـر شـد     1890در غرب، خاستگاه رعایـت چنـین حقـی را سـال     

هـا در مـورد زنـدگی اشـخاص     زنامـه لوئیس برنـدایس و سـاموئل وارن در رابطـه بـا شـایعات رو     
احترام به حـریم خصوصـی در   2.تر دارداما در شرق و در فرهنگ ما این امر منشأ دیرینه. دانندمی

در دسترسـی آزاد بـه   .تأکید شده است) ص(منقول از پیامبر اکرم  4و احادیث 3آیات قرآن کریم
توان مرز دقیقی مشـخص کـرد؛ چـرا کـه     اطالعات، بین حریم خصوصی و عمومی به سختی می

فضـاي  (و اصـل گـردش اطالعـات   ) فضاي خصوصی(در برخی مقوالت، اصل حریم خصوصی
  5.دارند هم همپوشانیبا) عمومی

                                                                                                                  
االبد غیر قابل تغییر عشري است و این اصل الیدین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفري اثنی: 12اصل 

کامل هستند و است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدي داراي احترام 
پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال 

ها رسمیت دارند و در هر و دعاوي مربوط به آن در دادگاه) ازدواج، طالق، ارث و وصیت(شخصیه 
محلی در حدود اختیارات شوراها  اي که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقرراتمنطقه

  .بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب
شوند که در حدود قانون در ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهاي دینی شناخته می: 13اصل 

  .کنندعمل میانجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود 
ان  من دیارکم یخرجوکم ن لم یقاتلوکم فی الدین و لمیال ینهاکم اهللا عن الذ«شریفه  ۀبه حکم آی: 14اصل 

ند نسبت ا دولت جمهوري اسالمی ایران و مسلمانان موظف» اهللا یحب المقسطین تبروهم و تقسطوا الیهم ان
سالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل ا

  .این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوري اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند. کنند
حقوق انسانی،  ۀهمه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از هم: 20اصل 

.سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند
.73باقر انصاري و دیگران، همان، ص .1
.18ص  گنج دانش،انتشارات ، هاحقوق حمایت داده، نخجوانیو رضا نوري محمدعلی .2
در امور : »...والتجسسوا والیغتب بعضکم بعضا...«: حجرات اشاره کرد ةسور 12آیه  بهتوان از جمله می .3

....همدیگر تجسس و غیبت نکنید
من به جستجو در نهان و درون : انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس و ال اشق بطونهم): ص(پیغمبراکرم .4

).19؛ 1383گنجینه امثال عرب و امثال قرآن به نقل از نوري، : مامردم امر نشده
سسه ؤ، انتشارات ممبانی حقوق ملی و شهروندي در فضاي تبادل اطالعاتطاهره میرعمادي، .5

.159تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ص 
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، بـه  یدر این موارد محـدود کـردن آزادي اطالعـات بـراي حمایـت از حـریم خصوصـ       
هاي شخصی مانند اطالعات داده. اندهاي شخصی مرتبطشود که با دادهاطالعاتی مربوط می

  .شوندمرتبط با شخص معین و مشخص جزئی از قلمرو حریم خصوصی افراد محسوب می
هاي مربـوط  هاي شخصی را داده پیامالکترونیکی ، داده پیامون تجارت قان 2ماده » ر«بند 

  . داندمی )دادهموضوع (به شخص معین و مشخص حقیقی 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در جهت پیـروي از اصـول قـانون اساسـی و بـه      

  .است نمودهخارج 14حق، حریم خصوصی را از شمول آزادي اطالعات در ماده 
آزادي اطالعـات اسـت و مـوردي را بیـان      در واقع استثناء در اسـتثناي اصـل  15ةماددر 

 ةکه امکان پذیرش درخواست متقاضـی در مـورد افشـاي اطالعـات شخصـی دربـار      کند می
  . شده است بینیپیشیک شخص حقیقی ثالث از سوي مؤسسات 

ثالـث  ، قیم و وکیـل شـخص   ود که قانونگذار در کنار شخص ولیبه نظر می رسد الزم ب
چـه بسـا مـواردي مطـرح     . کرددر جهت رعایت حقوق او اشاره می یبه وراث و وصی متوف

وي و  ۀمتـوفی بـراي دفـاع از حقـوق حقـ      صدسترسی این افراد بـه اطالعـات شـخ    شود که
. رعایت آن ضروري باشد

  
حمایت از سالمتی و اطالعات تجاري .3

گیري از رشد حق دسترسی آزاد به اطالعات شکل لیه جرایم اقتصادي در نتیجه بهرهمبارزه ع
رو ضرورت داشتند که اشکال جدید جرایم اصالحات یاد شده از آن.خود گرفته اي بتازه

کردند که تـا کنـون از حمایـت حقـوق جـزا      نه تنها به اموالی خسارت وارد میانفورماتیکی 
کـارگیري  ه یـرا امکـان بـ   ز .زدنـد لکه به امـوال غیرمـادي هـم صـدمه مـی     ب ،برخوردار بودند

افزون فناوري اطالعات هر با توجه به اهمیت روز1.هاي جدید ارتکاب جرم فراهم بودروش
قانون تجـارت  . روز جهان شاهد افزایش سرعت در روابط تجاري و اقتصادي بین افراد است

اد در سوم فصل سوم ایـن قـانون یعنـی مـو    . الکترونیکی از این نظر حائز اهمیت فراوان است
. هـا اختصـاص یافتـه اسـت    هاي شخصـی یـا حمایـت از داده   به حمایت از داده پیام 61تا  58

. رودمـی ن قرارداد بـه شـمار   یامروزه در قراردادها، حفظ اسرار تجاري به عنوان تکلیف طرف
ایـن اطالعـات کـامالً منطقـی و از جهـت       ۀلذا مستثنا کردن آن از وظایف مؤسسات در ارائـ 

                                                                                                                  
.344حسن حبیبی، همان، ص.1
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 ،هـاي اقتصـادي هـر کشـوري را تشـکیل مـی دهنـد       وابط تجاري کـه پایـه  حفظ سالمت و ر
  . ضروري است

  
  نتیجه

بخواهنـد،  اگـر  این معنی اسـت کـه هریـک از اعضـاي جامعـه       بهدسترسی آزاد به اطالعات 
در مـورد مسـائل سیاسـی،     را مراجـع دولتـی و حکـومتی   در شـده  د اطالعات نگهدارينبتوان

  .این اطالعات باشند ۀنماید و این مراجع ملکف به ارائ درخواست... اقتصادي و
قانون آزادي اطالعات به شهروندان حق دسترسی مستقیم بـه اطالعـات دولتـی را بـدون     

رویکـرد قانونگـذار در تصـویب قـانون آزادي     . دهـد ذکر علت تقاضا و دلیـل تـوجیهی مـی   
وقی جریان آزاد اطالعـات  هاي حقاطالعات بسیار مهم است،  قانونگذار در تعیین چارچوب

و بدین معنی که براي دسترسی بیشتر بـه اطالعـات و کنتـرل     کننداتخاذ  يرویکرد تواندمی
هـاي ملـی   اربرد مثبـت اقـدام بـه تنظـیم سیاسـت     ثیرات منفی آن و به حـداکثر رسـاندن کـ   أت

توانـد  هـاي مـالی ب  سازي و اعطاي برنامههمچنین با فرهنگ. با قانون نمایدهماهنگ و همگام 
.تر دنبال کندایف خود در قبال قانون مذکور جديسسات مشمول قانون را در اجراي وظؤم

استثنائاتی بر اصل آزادي اطالعات  نوعی تعادل بـین مصـالح عمـومی و حقـوق و     بینی پیش
، حـریم  امنیـت عمـومی   کـار بـردن عنـاوین کلـی ماننـد     ه زیرا ب کند،میمنافع افراد را فراهم 

قانون تعریف دقیقی ندارد و ممکن است با تفاسیر موسع مراجـع رسـمی و  خصوصی که در 
و بدین ترتیب عرصه را بر آزادي اطالعـات تنـگ نمایـد،    استفاده شودسوء  از آنحکومتی 

مطلب دیگر اجراي این قانون اسـت، چـرا کـه اگـر     . استاز سوي قانونگذار عملی نسنجیده 
اجرا نواقصـی داشـته باشـد، بـه قـانونی       ۀاما در مرحل ،قانونی به بهترین نحو ممکن وضع شود

در واقع اجراي دقیق قانون آزادي اطالعات به عوامـل متعـددي   . ناکارآمد تبدیل خواهد شد
تدوین قانون آزادي اطالعات با تأکید بر تعریف دقیق از اسناد و مراجع دولتی : بستگی دارد

هـاي دریافـت ایـن    هزینـه  تعیین دقیق. شودمیو اطالعات موضوع قانون اولین گام محسوب 
اطالعات بـه افـراد    ۀاطالعات نادرست یا ارائ ۀجبران خسارت تأخیر در ارائ ةاطالعات و نحو

صالحیت گام بعدي و در نهایت بیان استثنائات دسترسی بـه اطالعـات بـه طـور مفصـل و      بی
اص صـالح بـه   هاي خـ دادگاه بینیپیشو  تفسیر صحیح ضرر از سوي مرجع رسمیروشن و 

  . شودمیموضوع مراحل بعدي روند اجرایی محسوب 
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ررات و بدین ترتیب تحقـق اهـداف ایـن قـانون مسـتلزم اصـالح و بـازنگري قـوانین، مقـ         
  .این قانون است بوط بههاي مرضوابط اداري در تمامی بخش

سسـات  ؤتبعـیض آشـکار در تکلیـف م    ،قانون دسترسی آزاد بـه اطالعـات  ایراد دیگر بر 
 ۀسسـات خصوصـی بـه ارائـ    ؤمی به آزادي اطالعات و سـکوت در خصـوص تکلیـف م   عمو

 نمایـد مـی کید بر آگاهی عمـوم از اطالعـات   أاطالعات است؛ قانونی که در موارد مختلف ت
تنهـا مؤسسـات عمـومی را مکلـف      5ةمـاد و در کنـد  مـی را فراموش  مذکورمؤسساتالزام 

مان ممکن و بدون تبعـیض در دسـترس مـردم    که اطالعات این قانون را در حداقل ز کندمی
قانونگـذار اسـت کـه     ازاین ایراد . آوردامی از مؤسسات خصوصی به میان نمیقرار دهند و ن

دسترسی به اطالعـات مـورد نیازشـان    مؤسسات خصوصی در این ماده مردم را ازنشدن ذکر 
دیگري  اطالعـات   در حالی که در این قانون در مواد نماید،میدر مؤسسات مذکور محروم 

مـورد نیـاز   کـه  یعنی اطالعـاتی  ) 1بند ج ماده (کند میرا به عنوان اطالعات عمومی تعریف 
عموم است و اطالع عموم از آنها ضروري است و دسترسی به آنها را حق هر شخص ایرانـی  

  ).2ةماد(داندمی
قراردادن ایـن   در دسترسویژه بخش استثنائات؛ اگراز طرفی دیگر هم در برخی مواد به

 ،اطالعات باعث ایجاد ضرر یا خسارتی بشود یا احیانـاً منـافع افـراد را بـه نـوعی تهدیـد کنـد       
ایـن نـوع   نشـدن  بنـابراین هـیچ دلیلـی بـراي ذکـر      . انـد این نوع اطالعات مسـتثنی شـده   ۀارائ

5ةمـاد اگـر مؤسسـات خصوصـی هـم در     . قابـل پـذیرش نخواهـد بـود     5ةسسات در مادؤم
اما با سکوت قانونگذار  ،نستند از این استثنائات استفاده کنندتوامیآنها هم  ،شدیبینی مپیش

که مردم از دسترسی به اطالعاتی که براي رسـیدن بـه حقـوق     شودمیدر این ماده نتیجه این 
 ،ماننـد محـروم مـی   شـود، میخصوصی نگهداري  مؤسساتاما در  ستقانونی مورد نیاز آنها

  .  موارد مستثنا نیز نباشد ءو جز باشندمی گرچه این اطالعات عمو
نـامی از مؤسسـات خصوصـی     5ةمـاد تر آن است که قانونگذار بدون آنکه در ایراد مهم

لف کتنهایی ما بهیدر مواد دیگري مؤسسات خصوصی را در کنار مؤسسات عمومی  ،بیاورد
بـه عنـوان مثـال در    . ارائه اطالعات به متقاضیان نموده است ةبه رعایت وظایف خود در نحو

عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسـی بـه    ۀمؤسس« : کندقانونگذار بیان می 8ةماد
مؤسسـات خصوصـی را    9ةمـاد یـا در  » ...ترین زمان ممکن پاسخ دهـد و  اطالعات در سریع

امـا  . هاي متقاضیان را به صورت کتبی یا الکترونیکی بدهدکند که پاسخ درخواستمیملزم 
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دهد به عنوان مثـال قانونگـذار   اب قرار میسایر موارد قانونی تنها مؤسسات عمومی را خطدر 
کند و در سایر مواد از عبـارت  میتنها مؤسسات عمومی را ملزم ... 13، 12،  10،  7در مواد 

چـه   :کـه  شـود مـی حـال ایـن سـؤال مطـرح     . کنـد مـی استفاده » مؤسسات مشمول این قانون«
کـه درآن قانونگـذار    5ةمـاد رسد با توجه بـه  به نظر می! قانون هستند؟مول این مؤسساتی مش

اما تکلیف مؤسسـات خصوصـی   . ، تنها مؤسسات عمومی منظور باشددر مقام بیان بوده است
  چیست؟ 

رسد که مؤسسات خصوصی هم در کنـار مؤسسـات عمـومی ابتـدا مکلـف بـه       به نظر می
گویا قانونگذار فرامـوش کـرده اسـت کـه در     . انداند اما بعضاً حذف شدهاطالعات بوده ۀارائ

ز بایسـت سـایر مـواد را نیـ    انجام این تکلیـف در برخـی مـواد مـی    پی حذف این مؤسسات از 
  . کردهماهنگ با این اقدام، اصالح می

به هرحال تبیین و بررسی حق دسترسی آزاد به اطالعات مستلزم درك درست از مفهـوم  
تـوان بـه   نمـی  ،که درك درستی از آزادي اطالعـات نباشـد  تا زمانی  .آزادي اطالعات است

تمـدن و  «: بـه تعبیـر پـوپر    .داشتن چنین حقی اذعـان نمـود و دسترسـی بـه آن را آرزو کـرد     
دي کـه نشـانگر   به طور کامل از شوك تولد خود بیرون نیامـده اسـت؛ تولـ   فرهنگ ما هنوز

ایـم  گوییم ما هنوز نتوانستهوقتی می باشد؛ اي یا جامعه بسته به جامعه بازگذر از زندگی قبیله
خواهنـد بـه   مـی به این معناست که هنوز نیروهایی وجود دارند کـه   ،به این شوك غلبه کنیم

ما را بـه همـان دنیـاي بسـته     دهند،نظارت و کنترل متونی که درك ما را از واقعیت شکل می
فایـده اسـت و بایـد از آن    زمینه بیاما این امر بدان معنا نیست که تالش در این 1.»بازگردانند

در فرهنـگ اجتمـاعی   » آزادي اطالعـات «کردن مفهوم  توان با نهادینهبلکه می ،دست کشید
کـه  مجـالس    کنـد مـی هـیچ کـس انکـار ن   «تحقق این هدف را هرچه بیشتر سرعت بخشـید؛  

 عاقالنـه نیسـت کـه بـه     ،خـوب کـار نکنـد   خودرویی اما اگر  ،نیستکامل قانونگذاري فعلی 
  2.»ببریمگاري پناه 

  

  

                                                                                                                  
1. Francis Sejersted, Freedom of Information in a Modern Society, p9.

.318ص  ،، نشرنیسیاستبنیادهاي علم ،عالمعبدالرحمن.2
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