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 دهیچک

 هاي موضوع يكي از كه شهروندي مفهوم تحقق به كه است حقوقي جزو اطلاعات به دسترسي حق و آزادي امروزه     

 دستتر  در اطلاعات تكيفي كميت و بر قدر هر واقع به .رساند مي ياري است مشاركتي دمكراسي گفتمان در اصلي

 اين شناختن رسميت به بنابراين .شودمي تربيش و مشاركت فراگيرتر دمكراسي ميزان همان به شود افزوده شهروندان

 كته معني اين به شود مي نيز ها دولت سنتي نقش در تغيير سبب كه ها ساختار  حكومت تغيير موجب تنها نه حق

بته  تتدري  به بودند اطلاعات مالك كه گذشته برخلاف دسترسي، حق و اطلاعات آزادي قوانين پرتو اجراي در ها دولت

دسترسي شهروندان بته استناد و اطلاعتات موجتود در ادارات، ستازمان هتا و . شد خواهند تبديل اطلاعاتي اي واسطه

رد توجه قترار نهادهاي دولتي حقي است كه براي شهروندان وجود دارد. اما اين كه اين حق توسط نهادهاي دولتي مو

مي گيرد يا خير؟ و يا تاثير دسترسي يا عدم دسترسي شهروندان به استناد و اطلاعتات اداري در كتارايي ن تام اداري 

چگونه خواهد بود؟ سوالي است كه مطرح مي گردد. مطالعات انجام شده بته صتورت كتابنانته اي و تحليتل مطالتب 

ارايي ن ام اداري كشور كه در آن دسترسي بته اطلاعتات، بته گردآوري شده، صورت گرفت و نهايتا مشنص گرديد ك

دليل عدم شفافيت و پاسنگويي كامل نهادها و سازمان هاي اداري، و همچنين نبود قتوانين لتازم و كتافي در زمينته 

 آزادي دسترسي شهروندان به اطلاعات، كارايي ن ام اداري به صورت كامل محقق نگرديده است. 

 هاکلید واژه

 دستگاههاي اجرايي، راهبرد سياسي. دسترسي به اطلاعات، اطلاعات، آزادي
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 مقدمه

آزادي اطلاعات اصطلاحي است كه ننستين بار در ايالات متحده آمريكا به كار رفته و در مورد محتواي خود      

عات است؛ امّا اين ي انواع اطلااي گمراه كننده است. شايد تصور شود كه من ور از آن، آزادي همهنيز تا اندازه

تصور درست نيست، من ور از آزادي اطلاعات، آزادي دسترسي افراد و جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات 

در « حق دسترسي به اطلاعات» ي آنآزادي اطلاعات و مؤلفه. عمومي و برخي مؤسسات غير عمومي است

اي هاي اخير توجه ويژهحكومت است، در سال معناي توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعات كه در اختيار

ي اسرار دولتي را داريم كه مي تواند به صورت مستقيم بر پديده . و از طرفي مقولهرا به خود جلب كرده است

ي آزادي اطلاعات تاثير داشته باشد. وضعيت حقوقي اسرار دولتي در ايران را مي توان از دو زاويه مورد نقد و 

از يك سو قوانين و مقررات مربوط به اسرار دولتي در زمينه برخي از اصول و قواعد اسرار  بررسي قرار داد؛

دولتي ساكت است، از سويي ديگر حاوي مقرراتي است كه با ايراد مواجه بوده و نياز به بازنگري دارند. به ديگر 

ارد كه بايد آنها را شناخت سنن از يك زاويه خلاء هاي در ن ام حقوقي ايران در خصوص اسرار دولتي وجود د

و قواعد مناسبي براي رفع آنها پيشنهاد داد و از زاويه ديگر بايد به رفع ايرادها ي قوانين و مقررات موجود و 

اصلاح آنها اقدام كرد. از سويي ديگر لازم به ذكر است كه كشورهايي كه درصد حمايت از آزادي اطلاعات بر 

ي اسرار دولتي مورد ن قانون آزادي اطلاعات، قوانين و مقررات خود را در زمينهآمده اند ناگزير به موازات تدوي

تجديد ن ر قرارداده اند. برخي كشورها قانون جديد در اين باره تدوين كرده اند و برخي نيز به اصلاح قوانين 

هاي رو آن از لحاظموجود روي آورده اند. در تدوين قانون اسرا دولتي همواره اين نگراني وجود دارد كه قلم

منتلف آنچنان گسترده شود كه قلمرو آزادي اطلاعات را شديداً تحت الشعاع خود قرارر دهد. بدين من ور در 

اينجا قوانين اسرار دولتي در كشور روسيه و ايران مورد بررسي تطبيقي قرار مي گيرد تا مشنص شود چگونه و 

رار دولتي حمايت كرده اند.كه لازم به ذكر است كه در كشور تا چه اندازه از آزادي اطلاعات در مصاف با اس

قانون جديد اين كشور براي حمايت از اسرار دولتي وضع شده كه علي رغم حفظ بر  3991روسيه در ژولاي 

ي شفاف به هاي جديدي را براي انطباق با نيازهاي حادث و ايجاد جامعهخي از ميراث ها ن ام گذشته، روش

است.كه در اثناي فصول پژوهش به آنها خواهيم پرداخت .لذا با توجه به موارد بيان شده به ارمغان آورده 

باشيم كه در صورت كلي در اين پژوهش در پي بررسي همه جانبه و موشكافانه از مسائل مرتبط با موضوع مي

 اين پژوهش به آنها خواهيم پرداخت.
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 اطلاعات در روسیه:قوانین اسرار دولتی و تاثیر آن بر آزادی  :1

كشورهايي كه درصدد حمايت از آزادي اطلاعات برآمده اند ناگزير به موازات تدوين قانون آزادي اطلاعات      

قوانين و مقررات خود را در زمينه اسرار دولتي مورد تجديدن ر قرار داده اند. برخي كشورها قانون جديد در 

 صلاح قوانين موجود روي آورده اند.اين باره تدوين كرده اند و برخي نيز به ا

در تدوين قانون اسرار دولتي همواره اين نگراني وجود دارد كه قلمرو آن از لحاظ هاي منتلف آنچنان      

گسترده شود كه قلمرو آزادي اطلاعات را شديداً تحت الشعاع خود قرار دهد. بدين من ور در اينجا قوانين 

سيه، قزاقستان، مولداوي و اسلووني مورد مطالعه تطبيقي قرار مي گيرد اسرار دولتي در كشورهاي چين، رو

 تا مشنص شود كه چگونه و تا چه اندازه از آزادي اطلاعات در مصاف با اسرار دولتي حمايت كرده اند.

 

 نقض موازین بین المللی در حمایت از امنیت ملی در روسیه :1-1

اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند  39، با الزامات مقرر در ماده مفاد قانون حمايت از اسرار دولتي چين     

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مغاير است. زيرا، آزادي بيان و اطلاعات را بدون  39سوم ماده 

 توجه به معيارهاي مشرويت، محدود كرده است.

بازسازي ن ام ديوان سالار و تبديل آن  ، فدراسيون روسيه به تدري  گام هايي را براي3991از اوايل دهه      

قانون جديد اين كشور براي  3991به يك ن ام پاسنگو و متناسب با شرايط زمان برداشته است. در ژولاي 

حمايت از اسرار دولتي وضع شده كه عليرغم حفظ برخي از ميراث هاي ن ام گذشته، روش هاي جديدي 

 3جامعه شفاف به ارمغان آورده است.را براي انطباق با نيازهاي حادث و ايجاد 

قانون مذكور در هشت فصلتدوين شده كه هر يك حاوي مباحث زير هستند: فصل اول، به تعريف      

اصطلاحات به كار رفته در قانون و احصا اختيارات مقامات دولتي در طبقه بندي اسرار دولتي پرداخته و 

اسرار دولتي قابل طبقه بندي هستند، احصاء كرده است. فصل دوم، مقوله هاي اطلاعاتي را كه به عنوان 

اصول حاكم بر طبقه بندي اطلاعات، اطلاعات غيرقابل طبقه بندي، درجات طبقه بندي، تشكيل كميسيون 

بين وزارتنانه اي براي حمايت از اسرار دولتي، حق مطالبه خسارت از دادگاه توسط اشناصي كه اقدامات و 

ندي كننده يا نگهدارنده اطلاعات به آنها خسارت زده است در فصل سوم پيش تصميمات مقامات طبقه ب

بيني شده است. فصل چهارم، خارج ساختن اطلاعات از طبق بندي فصل پنجم نقل و انتقال اسرار دولتي 

ميان ادارات و واحدهاي دولتي در داخل كشور و نيز نقل و انتقال اسرار دولتي به خارج از كشور را پيش 
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ي كرده است. حمايت از اسرار دولتي و واحدهايي كه مكلف به اين امر هستند، دسترسي به اطلاعات بين

طبقه بندي شده و دلايل رد درخواست هاي شهروندان در دسترسي به اسرار دولتي، محدوديت هايي كه 

مسئوليت  در صورت دسترسي آنهاب ه اسرار طبقه بندي شده ممكن است بر حقوق مدني آنها وارد شود و

هاي ناشي از دسترسي، محتواي فصل ششم را تشكيل مي دهد. سرانجام آنكه روش هاي تامين بودجه لازم 

براي حمايت از اسرار دولتي در فصل هفتم و كنترل و ن ارت بر حمايت از اسرار دولتي كه شامل كنترل 

كل مي شود در فصل آخر پيش بيني اي و وزارتنانه اي و كنترل دادستاني پارلماني، كنترل بين وزارتنانه

 شده است.

از نكات مهم قانون مذكور مي توان به محدود كردن سطح طبقه بندي اطلاعات و مقوله هاي اطلاعات      

قابل طبقه بندي اشاره كرد. همچنين طبقه بندي اطلاعاتي كه در چهارچوب مقوله هاي ذكر شده در قانون 

 3نيستند ممنوع اعلام شده است.

مصوباتي را منتشر ساخت كه جزئيات بيشتري را درباره چگونگي طبقه بندي  3991دولت روسيه در سال      

 3991اسرار جديد و اينكه چه كسي مي تواند اطلاعات قابل طبقه بندي را معين كند ارائه مي دهد. قانون 

يده، در مطبوعات منتشر تصريح كرده است كه بايد فهرست كاملي از اطلاعات طبقه بندي شده، تهيه گرد

توسط يلتسين رئيس  3991نوامبر  11شود. اولين فهرست اطلاعاتي كه اسرار دولتي محسوب مي شوند در 

دولت روسيه، اتناذ شد كه مبناي  071تصميم شماره  3991جمهور وقت روسيه منشتر شد. در سپتامبر 

هر وزارتنانه براي تعيين اطلاعات قابل  تعيين سطح طبقه بندي اطلاعات، مسئوليت رئيس هر كارشناسي در

طبقه بندي را مشنص كرد. همچنين شيوه توزيع فهررست هاي اطلاعات طبقه بندي شده در ميان اشناصي 

كه با اطلاعات طبقه بندي شده سروكار دارند و آئين هاي لازم براي تجديدن ر در فهرست ها براي به روز 

 تصميم مورد توجه قرار گرفته است.ساختن آنها از نكاتي است كه در اين 

 : اصول و موازین ناظر بر اسرار دولتی2-1

با تامل در اسناد و موازين بني المللي ناظر بر آزادي اطلاعات و مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات      

كرده كشورهايي كه در حمايت از شفافيت و آزادي اطلاعات به وضع يا اصلاح قوانين اسرار دولتي مبادرت 

اند اصول و موازين يبه شرح زير به دست مي آيد كه به ن ر مي رسد در تدوين و تفسير قوانين و مقررات 

راجع به اسرار دولتي بايد از آنها الهام گرفت تا در عين حمايت از منافع ناشي از طبقه بندي برخي اطلاعات 

 ل و موازني عبارتند از:دولتي، منافع ناشي از آزادي اطلاعات نيز تامين شود. اين اصو
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 :مشروط بودن ممحدود کردن آزادی اطلاعات به استناد اسرار دولتی3-1

اصل اول از مجموعه اصول ژوهانسبورگ مي گويد كه نبايد برمبناي امنيت ملي هيچ گونه « د»بند      

قانون بوده و محدوديتي بر آزادي اطلاعات تحميل شود مگر آنكه اثبات شود وضع آن محدوديت به تجويز 

 3در يك جامعه دموكراتيك براي حمايت از منافع مشروع ناشي از امنيت ملي ضرورت دارد:

 : وضع محدودیت باید به توصیه قانون باشد1-3-1

يعني تمام محدوديت هاي وارد بر آزادي اطلاعات بايد به حكم قانون باشد. اين قانون بايد قابل دسترسي      

چنان دقتي تن يم شده باشند كه افراد با توجه به آنها به آساني بتوانند اعمال قانوني را و غيرمبهم بوده و با 

 از غيرقانوني تشنيص دهند.

 : ضروری بودن محدودسازی ازادی اطلاعات برای یک جامعه دموکراتیک2-3-1

 بدين معناست كه حكومت بايد براي محدود كردن آزادي اطلاعات اثبات كند كه:

 مورد بحث يك تهديد جدي عليه منافع مشروع امنيت ملي به شمار مي رود.( اطلاعات 3

 ( محدوديت تحميل شده، آخرين وسيله محدود كننده ممكن براي حمايت از آن منافع مي باشد.2

 ( محدوديت وضع شده با اصول دموكراتيك سازگار است.1

 منافع ناشی از امنیت ملی باید مشروع باشد: :3-3-1

كه برمبناي امنيت ملي بر آزادي اطلاعات اعمال مي شود مشروع نيست مگر آنكه مقصود  ( محدوديتي3

واقعي و اثر قابل اثبات آن عبارت باشد از حمايت از موجوديت يك كشور يا تماميت سرزميني آن در برابر 

 امي و خواه از استفاده از زور و يا تهديد به استفاده از زور خواه از سوي منابع خراجي ن ير يك تهديد ن

 سوي عوامل داخلي ن ير تحريك به سرنگوني خشونت آميز حكومت.

( محدوديت وارد بر آزادي اطلاعات مشروع نيست اگر هدف واقعي آن، حمايت از منافع غيرمرتبط با 2

امنيت ملي ن ير حمايت از مقامات دولتي در برابر افشاي خطا كاري ها، اخفاي اطلاعات راجع به سوء 

 2د نهادهاي عمومي باشد.عملكر

 بندی اسرار دولتی: تعیین اصول حاکم بر طبقه4-1

باتوجه به اينكه تطبيق قواعد كلي قانون اسرار دولتي بر مصاديق خاص آنها كار بسيار دشوار و حساسي      

و  است قوانين اسرار دولتي اكثر كشورها به اصول خاصي در زمينه طبقه بندي اسرار دولتي تصريح كرده

                                                                 
1 . The Johannesburg principles on national security, freedom of expression and access to information. 
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موسسات و ماموران مجري قانون را مكلف ساخته اند كه باتوجه به آن اصول به طبقه بندي اسرار دولتي 

اقدام كنند. اين اصول درصدد حمايت از اطلاعاتي هستند كه واقعاً با امنيت ملي ارتباط دارند ضمن اينكه با 

ايت از آزادي اطلاعات نيز مي منع طبقه بندي هاي خودسرانه و سليقه اي، به طور غيرمستقيم به حم

 انجامند. برخي از اين اصول عبارتند از:

 : اصل قانونی بودن طبقه بندی1-4-1

يعني تنها آن دسته از اطلاعاتي كه در يكي از مقوله هاي اسرار دولتي قرار مي گيرند قابل طبقه بندي      

تناد به كدام مقوله يا زيرمجموعه هاي هستند و مقام طبقه بندي كننده بايد دقيقاً مشنص كند كه با اس

آن، كار خود را انجام مي دهد. روي ديگر سكه قانوني بودن طبقه بندي آنست كه طبقه بندي برخي 

اطلاعات بايد ممنوع اعلام شده ومقام طبقه بندي كننده به هنگام انجام وظيفه بايد به فهرست اطلاعاتي كه 

 3جه كند.طبقه بندي آنها ممنوع مي باشد نيز تو

 : اصل مستدل بودن طبقه بندی2-4-1

يعني تنها اطلاعاتي را مي توان به عنوان اسرار دولتي طبقه بندي كرد كه افشاي آنها براي امنيت ملي يا      

ايفاي وظايف سازمان هاي دولتي، خطر بزرگ و خسارت سنگيني به دنبال داشته باشد. لذا به بهانه هاي 

ه طبقه بندي اطلاعات كرد. از اين اصل در برخي قوانين خارجي به اصل مصلحت و واهي نمي توان اقدام ب

 مقتضي بودن طبقه بندي نيز ياد شده است.

 

 : وضعیت اسرار دولتی در ایران و تاثیر آن بر آزادی اطلاعات2

از يك سو، قوانين  وضعيت حقوقي اسرار دولتي در ايران را مي توان از دو زاويه مورد نقد و بررسي قرار داد:     

و مقررات مربوط به اسرار دولتي در زمينه برخي از اصول و قواعد اسرار دولتي ساكت است. از سوي ديگر، 

حاوي مقرراتي است كه با ايراد مواجه بوده و نياز به بازنگري دارند. به ديگر سنن، از يك زاويه، خلاءهايي در 

دارد كه بايد آنها را شناخت و قواعد مناسبي براي رفع آنها  ن ام حقوقي ايران درخصوص اسرار دولتي وجود

 پيشنهاد داد و از زاويه ديگر بايد به رفع ايرادهاي قوانين و مقررات موجود و اصلاح آنها اقدام كرد.

 : خلاءهای قانونی1-2

 عمده ترين خلاءهايي كه در ن ام حمايت از اسرار دولتي به چشم مي خورد عبارتند از:

 

                                                                 
 .13،ص همان- 1
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 : نبود قانون جامع1-1-2

در ن ام حقوقي ايران قانوني جامع در زمينه اسرار دولتي وجود ندارد. در وضع كنوني، ن ام بندي مقوله      

مصوب « قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي»هاي منتلف اسرار دولتي، تابع 

حرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشنص و آئين نامه طرز نگاهداري اسناد سري و م 29/33/3111

هيات وزيران، قانون مجازات اسلامي و قانون مجازات  3/31/3111نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 

مي باشد. قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري  9/31/3102جرايم نيروهاي مسلح مصوب 

لتي سري و محرمانه بسنده كرده و براي افشاي آنها مجازات هاي دولتي تنها به ارائه تعاريفي از اسناد دو

 كيفري پيش بيني كرده است. 

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اعلام كرده است كه طبقه بندي و تغيير طبقه بندي  22ماده  1تبصره      

شده به موجب دستورالعملي اسناد و مدارک، مذاكرات، تصميمات و اطلاعات و طرز نگاهداري اسناد طبقه بندي 

 خواهد بود كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه شده و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد. 

 بندی: نامحدود بودن مدت طبقه2-1-2

آئين  1يكي ديگر از خلاءهاي مقررات فوق، عدم پيش بيني مدت براي طبقه بندي اطلاعات است. ماده      

اسناد سري و ... به تغيير طبقه يا از طبقه بندي خارج شدن اسرار دولتي اشاره كرده ولي  نامه طرز نگاهداري

اين امر را به تشنيص هر يك از سازمان ها واگذار كرده است. باتوجه به فرهنگ اسرارگرايي كه همانند 

چه خواهد  بسياري از كشورها در ايران نيز حاكم شده است پيش بيني اينكه تشنيص سازمان هاي ذيربط

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري  22ماده  1بود چندان دشوار نيست. علاوه بر اين، تبصره 

اسلامي ايران نيز تنها از تغيير طبقه بندي اطلاعات سنن گفته و از طبقه بندي خارج ساختن آنها سنني به 

 3ميان نياورده است.

 ندیب: عدم تعیین اطلاعات غیرقابل طبقه3-2-1

يكي از مقررات مهم قانون اسرار دولتي كه براي جلوگيري از خودرايي مسئولان طبقه بندي كننده اسرار      

دولتي پيش بيني مي شود غيرقابل طبقه بندي اعلام كردن برخي اطلاعات است. در ن ام حقوقي ايران، 

ر سبب شده است كه موسسات متن قانوني يا آئين نامه اي خاصي در اين زمينه وجود ندارد. همين ام

عمومي به آساني بتوانند اطلاعاتي را كه توليد يا وصول مي كنند با يكي از مهرهاي چهارگانه طبقه بندي، از 

 ستر  شهروندان خارج كنند.
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 نبود مقررات درباره حق دسترسی شهروندان به اسرار دولتی :4-2-1

روندان به اطلاعاتي كه به عنوان اسرار دولتي طبقه در ن ام كنوني، مقرراتي درباره حق دسترسي شه     

 بندي شده اند وجود ندارد.

قانون مجازات انتشار  1در حالي كه در ن ام حقوقي ايران حكم خاصي در اين باره وجود ندارد. در ماده      

شده و در  و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي از عبارت به كسي كه صلاحيت طلاع بر آن ندارد استفاده

آئين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و ...  از عبارت كسي كه لازم نيست  2تبصره ماده 

سند سري يا محرمانه را رويت كند استفاده شده است. ولي مشنص نشده است كه چه كسي صلاحيت 

ا محرمانه را رويت كند يا از اطلاع بر اطلاعات طبقه بندي شده را دارد و يا چه كسي لازم است سند سري ي

مفاد آن مطلع شود. اينكه آيا شهروندان مي توانند در زمره اشناص صلاحيت دار براي اطلاع از اسناد طبقه 

بندي شده باشند يا اينكه چگونه مي توان فهميد كه آيا لازم است يك شهروند از اطلاعات طبقه بندي شده 

 3مطلع شود يا خير، مسكوت مانده است.

 

 : ضرورت حمایت از حریم خصوصی و حفظ اسرار دولتی در حقوق ایران و تطبیقی3

با آنكه مطالعه تاريني نشان مي دهد مسئله حريم خصوصي كم و بيش در همه جوامع مطرح بود      

است، اما دغدغه حمايت از حريم خصوصي از دغدغه هاي جدي جوامع امروز و زاييده تحولات منتلف سده 

 كه در همه جوامع ابا كمي دير و زود به وقع پيوسته يا در حال وقوع اند.اخير است 

و حقوق و آزادي هاي ملازم با آن است. در گذشته، فرد « هويت فردي»يكي از اين تحولات، شناسايي      

انساني در پس ن امات سياسي، اجتماعي، شبه ديني و فلسفي قرار داشت اما در جوامع امروز، انسان سوژه 

اي خودمنتار و داراي هويت و هستي مستقل از ن امات كلي شناخته مي شود كه داراي حقوق و آزادي 

هاي ذاتي است. اين هويت مستقل مي تواند درخصوص كم و كيف روابطش با جامعه و دولت تصميم 

 گيري كند و حوزه اي براي خود تعريف كند كه مصون از تعرض جامعه و دولت باشد.

ر تحولات ن ري، نقش تحولات علمي و فني در اهميت يافتن حريم خصوصي بسيار چشمگير علاوه ب     

بوده است. تحولات علمي و فني سبب شده است به دست آوردن، ضبط و نگهداري حجم انبوهي از 

اطلاعات خصوصي افراد به آساني و با روش هاي منتلف پنهاني و آشكار ممكن شود. به طوري كه اكنون 

ز دستگا هاي دولتي و متصديان مشاغل خصوصي ن ير شركت ها، بانك ها و فروشگاه ها به دلايل بسياري ا
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متعدد و با استفاده از وسايلي ن ير تلويزيون هاي مدارسته و دوربين هاي ويدئويي، بر اعمال و رفتار و گفتار 

نگراني وجود دارد كه آنها كاركنان و ارباب رجوع و مصرف كنندگان، ن ارت هاي سمعي و بصري دارند. اين 

از اطلاعاتي كه خواسته يا ناخواسته جمع آوري مي كنند سوءاستفاده كنند و به ويژه آن اطلاعات را به ضرر 

 3افرادي كه اطلاعات به آنها مربوط مي شود به كار برند.

عليه حريم  باتوجه به تهديدهاي فزاينده اي كه از جانب افراد عادي جامعه، بنش خصوصي و دولت     

خصوصي وجود دارد ضرورت حمايت از حريم خصوصي بيش از پيش احسا  مي شود. هدف از اين 

 حمايت عمدتاً عبارت است از دفاع از آزادي و استقلال فردي و آبرو و حيثيت افراد.

پژوهش نشان مي دهد كه حمايت از حريم خصوصي در حقوق اسلامي از قدمت بسيار برخوردار است و      

مقوله اي منتلف اين حق با مباني متعدد و محكمي مورد حمايت قرار گرفته است. حريم خصوصي پيش از 

المللي حقوق بشر پيش بيني شود با تاكيد بسيار زيادي در منابع آنكه در غرب و كنوانسيون ها و اسناد بين

، احكام متعددي درخصوص اسلامي مورد توه واقع شده است. در منابع اسلامي ن ير قرآن، سنت و اجماع

نه در آيات قرآن و نه در « حريم خصوصي»مقوله هاي منتلف حريم خصوصي وجود دارد. البته، اصطلاح 

روايات اسلامي استعمال نشده و موضع اسلام در حريم خصوصي در قالب احاله به حقوق و آزادي هاي ديگر 

 حمايت شده است.

حقوقي ايران و نه در ن ام حقوقي ساير كشورهاي مسلمان، چه در  با وجود اين، متاسفانه نه در ن ام     

تدوين و مقررات منتلف مرتبط با حريم خصوصي و چه در رويه هاي عملي، اهميت اين حق و آثار ناشي از 

آن در روابط افراد با يكديگر و با حكومت چنان كه بايد درک نشده و حمايت هاي لازم از آن صورت نگرفته 

م تكليفي بسيار زيادي كه در حمايت از حريم خصوصي وجود دارند و قابليت تبديل به احكام است. احكا

وضعي داشته اند مورد بي توجهي قرار گرفته اند و حتي در عمل، قواعد وضعي منالف با احكام مذكور لازم 

 2الاجرا شناخته شده اند.

معنون حمايت نشده است. موضع در ن ام حقوقي ايران نيز حريم خصوصي به صورت مشنص و      

حقوق موضوعه ايران نسبت به حريم خصوصي يك موضع تحويل گرايانه است. يعني حقوق آزادي هايي 

كه تحت عنوان حريم خصوصي قابل حمايت هستند غالباً به طور ضمني و در بطن قواعد منتلف هر چند 
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قانون مجازات اسلامي مي توان  210و  211د به طور ناقص مورد حمايت قرار گرفته اند. براي مثال، در موا

 مي گويد: 211حاميت ضمني از داده هاي شنصي را مشاهده كرد. ماده 

هر يك از مستندمين دولتي اعم از قضايي و اداري نوشته ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به      

معدوم يا منفي نمايد يابه كسي بدهد كه آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است، 

به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا يك 

 سال محكوم خواهد شد.

 نيز: 210طبق ماده 

سرار مي اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم ا»

شوند، هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به 

 «.يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند

 : تاثیر حمایت از حریم خصوصی بر آزادی اطلاعات1-3

حريم خصوصي درباره اطلاعاتي مطرح مي شود كه به داده هاي شنصي  ارتباط ميان آزادي اطلاعات و     

جزئي از قلمرو حرين خصوصي افراد را تشكيل مي دهند.  موسوم هستند. درواقع، داده هاي شنصي،

توضيح آنكه هر يك از افراد جامعه خواسته يا ناخواسته داده هاي زيادي را در اختيار دولت و برخي از 

موسسات بنش خصوصي قرار مي دهد. در بسياري از موارد، ارائه اين داده ها لازمه دسترسي شهروند به 

مثال، استفاده از خدمات بانكي، پزشكي و بهداشتي، آموزشي و تحصيلي،  خدمات عموم ياست. براي

خدمات آب و برق و گاز و تلفن، استندام در دستگاه دولتي يا خصوصي منوط به آن است كه داده هاي 

شنصي متقاضي در اختيار دولت يا بنش خصوصي قرار گيرد. دسترسي به چنين داده هايي براي رعايت 

داري از خدمات عمومي و مبارزه با تبعيض و درنهايت، توزيع عادلانه خدمات عمومي مساوات در برخور

 3ضروري است.

دو خطر و تهديد جدي در جمع آوري و استفاده از اين داده ها وجود دارد: از يك سو، ممكن است داده      

از سوي ديگر، داده هايي هايي كه ملازمه اي بين آنها و ارائه خدمات عمومي وجود ندارد جمع آوري شود و 

كه با وجود ملازمه منطقي جمع آوري شده اند براي اهداف ديگري غير از ارائه خدمات عمومي به كار روند و 

درنهايت، از امور مادي يا معنوي شنصي كه داده ها به او مربوط است سوءاستفاده شود. باتوجه به اينكه 

طلاع شهروند صورت مي گيرد او از آسيب هاي مادي و معنوي سوءاستفاده از داده هاي شنصي غالباً بدون ا

                                                                 
 .686،ص 6، بررسی حق حریم خصوصی )قسمت اول(، مجله تعالی حقوق، شماره 6835جعفری، عباس، - 6
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پنهاني و تدريجي كه به تماميت مادي يا معنوي اش وارد مي شود بي خبر مانده، نمي تواند دفاع و واكنش 

 متناسبي نشان دهد و اين هجمه اي بزرگ به آزادي، استقلال و كرامت انساني است.

مهمترين سندي است  3ور العمل شوراي اروپا درحمايت از داده هاي شنصيدر ميان اسناد بين المللي، دست     

كه درباره داده هاي شنصي تصويب شده و الگوي بسياري از كشورها در تهيه و تصويب مقررات راجع به حمايت 

گيرد.  از داده ها قرار گرفته است. به همين دليل، در اينجا نيز نكات مهم اين سند مورد توجه و بررسي قرار مي

ماده يك اين دستورالعمل، هدف از آن را حمايت از حقوق بنيادين و آزادي هاي اشناص حقيقي و به ويژه حق 

 حريم خصوصي آنها دانسته و حمايت از داده ها را حمايت از حقوق بشر تلقي كرده است.

از داده هاي شنصي  مقررات خاصي در حمايت 2برخي كشورهاي اروپايي ن ير هلند، پرتغال و اسپانيا     

در قوانين اساسي خود پيش بيني كرده اند و تا حد زيادي از اين حق به صورت منحصر به فرد كه رژين 

حقوقي خاصي دارد، حمايت كرده اند. البته در برخي از قوانين عادي و نيز آراي قضايي خود حمايت از داده 

م خصوصي )پرتغال و هلند( يا حريم هاي شنصي را به حمايت از برخي حقوق ديگر ن ير حق حري

خصوصي و خاوادگي و آبرو و شرف )اسپانيا( يا به حق كلي حمايت از شنصيت افراد )هلند( احاله داده اند. 

در اتريش حماي از داده هاي شنصي در قالب حق بر محرمانگي داده هاي شنصي در قانون اساسي 

 .1ه استحمايت شده گاه نيز به حق زندگي خصوصي استناد شد

 : اصول حمایت از داده های شخصی2-3

با فرض اينكه مفهوم داده شنصي معلوم باشد اين پرسش به ميان مي آيد كه چه تدابير و تمهيداتي      

براي حمايت از حريم اين داده ها لازم است. در پاسخ به اين پرسش، اصولي ارائه شده است كه كم و بيش 

ص براي حمايت از داده ها طراحي كرده اند مورد پذيرش و توجه خاص در كشورهاي منتلفي كه ن ام خا

است. طبق اين اصول، جمع آوري داده هاي شنصي، استفاده از آنها، به گردش انداختن آنها، نگهداري از 

آنها و امكان دسترسي افراد به داده هاي شنصي خود ازجمله نكات بسيار مهم در طراحي ن ام حمايت از 

 1داده هاست.

 

 

                                                                 
1 . Council of Europe convension for the protection of individuals with regard to Automatic 

processing of personal data. 
2 . Data protection Act available at. 
3 . Sui generis right. 

 .681،ص انتشارات دانشگاه تهرانچاپ سوم،تهران،آزادی های عمومی و حقوق بشر ،  ،6834طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر، - 4
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 های شخصی: جمع آوری داده1-2-3

طبق اين اصل، بايد از جمع آوري گسترده داده هاي شنصي افراد پيشگيري كرد. داده هاي شنصي به      

قلمرو خصوصي افراد تعلق دارند دو از استثناهاي دسترسي آزاد به اطلاعات محسوب مي شوند. بنابراين، 

عمومي ارائه مي دهند، تنها در صورت ضرورت مي موسسات عمومي و موسسات خصوصي كه خدمات 

توانند اين اطلاعات را جمع آوري كنند. جمع آوري اطلاعات با اين ذهنيت كه ممكن است روزي به كار آيند 

ممنوع است. همچنين، اطلاعات بايد تا آنجا كه ممكن است از افرادي كه داده ها به آنها مربوط مي شود و 

 نابع موثق و معتبر جمع آوري شوند.در  غير اين صورت از م

 در اين خصوص، مجموعه اصول ناظر بر داده هاي شنصي در مشترک المنافع استراليا مي گويد:

الف( )سازمان هاي دولتي( موسسات عمومي نبايد اقدام به جمع آوري اطلاعات شنصي كنند، مگر اينكه 

 باشد. آن اطلاعات براي انجام وظايف و فعاليت هاي آنها ضروري

ب( موسسات عمومي بايد اطلاعات شنصي را تنها با استفاده از وسايل قانوني و شفاف و نه با روش هاي 

 عرفاً مزاحمت آميز جمع آوري كنند.

ج( هنگام جمع آوري اطلاعات شنصي درباره اشناص يا پس از انجام اين امر، موسسات عمومي بايد گام 

 ز موارد زير بردارند:هاي معقولي جهت تضمين آگاهي افراد ا

 . هويت موسسه عمومي و چگونگي تما  با آن3

 . اين امر كه او مي تواند به آن اطلاعات دسترسي داشته باشد.2

 . اهداف و مقاصد جمع آوري اطلاعات1

 . اشناصي كه موسسات عمومي، اطلاعات را به آنها افشا خواهند كرد.1

 ص را لازم مي شمارد.. هر نوع قانوني كه جمع آوري اطلاعات خا1

 . اگر كل اطلاعات يا بنشي از آن ارائه نشود چه عواقب مهمي براي افراد به دنبال خواهد داشت.2

 د( اگر معقول و عملي باشد موسسات عمومي بايد اطلاعات شنصي درباره فرد را از همان فرد به دست آورند.

 های شخصی: استفاده از داده2-2-3

داده هاي شنصي اين خطر وجود دارد كه از آنها براي مقاصد منتلفي كه در ابتدا  پس از جمع آوري     

موردن ر نبوده است استفاده شود. براي مثال، يك شركت منابراتي ممكن است داده هاي مشتركان خود را 

ده كنند. مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار شركت هاي تجاري قرار دهد تا براي اهداف تبليغاتي از آنها استفا

يا شركت پست ممكن است داده هاي برخي افراد را در اختيار موسسات خصوصي كه در زمينه مذكور 

فعاليت مي كنند قرار دهد تا بسته هاي تبليغاتي آنها به منزل افرادي كه در آزمون ثبت نام كرده اند سرازير 
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ليغاتي اشناص منتلف قرار شود. حتي خود شركت پست ممكن است وسيله اي براي اجراي معنويات تب

گيرد و از داده هاي بسيار باارزشي كه در اختيار دارد در اين زمينه استفاده كند. همين وضعيت در مورد 

ارائه دهندگان خدمات اينترنتي وجود دارد. بنابراين، بايد نسبت به هرگونه سوءاستفاده از داده هاي شنصي 

 ديشيد.حسا  بود و تدابير خاصي براي اين امر ان

 حمایت از رایزنی ها و همفکری های مقامات حکومتی، اسناد داخلی و تصمیمات ناتمام :3-3

 1: فراهم ساختن فضای آرام و غیرعلنی برای مقامات حکومتی1-3-3

فراهم ساختن فضاي لازم براي همفكري و رايزني بي پرده بين مسئولان و مقامات حكومت و ايجاد      

ت و ادارات آن جهت تدبر و تامل قبل از تصميم گيري يكي از مناقشه برانگيزترين شرايط لازم باي دول

 موضوعات آزادي اطلاعات است.

موافقان با وجود چنين فضايي استدلال مي كنند كه كه حكومت نيازمند يك فضاي محرمانه است تا      

آرامش و امنيت، تن يم و نهايي اطلاعات و اسناد خود را پيش ا زآن كه در سطح همگاني منتشر شوند با 

كند. هدف از اين محرمانگي، حمايت از كيفيت كار و تعامل بين مسئولان و اجتناب از اعمال نفوذها و 

 2فشارهاي زود هنگام بر آنهاست.

علاوه بر اين، همواره تاكيد مي شود كه حكومت بايد يك زبان داشته باشد نه چند زبان. به ديگر سنن،      

ايد در قبال مسائل و مشكلات جامعه، موضع و جبهه واحدي داشته باشد. عقيده بر آن است كه حكومت ب

فضاي محرمانه اين امكان را فراهم مي سازد كه ديدگاه ها و ن رات منتلف مسولان در جلسات خصوصي آنها 

به مردم اطلاع رساني بحث شود و پس از تفاهم بين آنها، راه حل و تصميم پيشنهادي با تعابير نسبتاً يكسان 

شود. وجود زبان هاي منتلف در دولت، به امنيت حقوقي، آسيب مي زند. نشان دهنده آن است كه دولت 

دچار آشفتگي دروني است و تابعان قوانين و مقررات و تصميمات عمومي ار در اجراي آنها منفعل مي سازد. 

ائين اتناذ كند اعلام اين امر كه نزديك به نصف هيات براي مثال، اگر دولت تصميمي را با اكثريت آراء بسيار پ

 وزيران با اين تصميم منالف بوده اند اعتقاد مجريان آن تصميم را به اجراي جدي آن، متزلزل مي سازد.

از سوي ديگر، منالفان معتقدند كه استثناهاي آزادي اطلاعات براي برآورده ساختن هدف هاي موافقان      

يي چنين استثنايي ضرورت ندارد. به اعتقاد اينان، ادعاي اينكه محرمانگي فضاي فكري كافي است و شناسا

دولت و ادارات آن، به افزايش كيفيت اداره امور منجر مي شود با يك ايراد اساسي مواجه است و آن تقليل 

يري و مشاركت شهروندان است. توضيح بيشتر انكه مشاركت شهروندان در همان لح ه هاي اول تصميم گ

                                                                 
1 . Space to think 
2 . Achim Berge.  
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به عبارت بهتر در مرحله تصميم سازي، بيشتر از محرمانگي موردن ر موافقان به تصميم گيري هاي بهتر 

دولت و افزايش كيفيت اداره امور كمك م يكند. اين مشاركت سبب مي شود ن رها و پيشنهادهاي منتلف 

همچنين عدم محرمانگي و به دولت ارايه شودو مقامات حكومتي را در تصميم گيري هاي خود ياري دهد. 

مشاركت دادن مردم در هنگام اتناذ تصميمات به كارآمدي نيز منجر مي شود. زيرا دولت از همان ابتدا با 

عقايدي كه در منالفت با تصميم يا طرح موردن ر او ارايه شده اند يا خواهند شد آگاه مي شود و از همان 

 3ل هاي مناسب را تمهيد مي كند.زمان واكنش هاي آتي را پيش بيني كرده و راه ح

 : عدم ضرورت دسترسی به اسناد داخلی و تصمیمات ناتمام2-3-3

همان طور كه اشاره شد در قوانين بسياري از كشورها، اسنادي كه در موسسات عممي براي استفاده      

اد، انواع اسنادي داخلي تهيه مي شوند از شمول حق دسترسي به اطلاعات مستثنا هستند. من ور از اين اسن

است كه به صورت دست نوشته يا تايپ شده، در قالب ها و تشريفات اداري يا بدون هرگونه تشريفات اداري، 

تهيه شده و به من ور كمك به تصميم گيري، ارائه ن ر و مشورت و همفكري درباره امري خاص، توصيه در 

قرار دارند.علاوه بر اين، كليه پيش نويس هاي مورد چيزي يا انتقاد از امري، در اختيار موسسات عمومي 

تصميمات و دستورات و احكام اداري، گزارش ها، ارزيابي ها و حسابرسي ها و گزينش ها كه هنوز در مورد 

آنها تصميم قطعي و نهايي اتناذ نشده است ممكن است از قلمرو آزادي اطلاعات استثنا شوند.دليل اين 

تنها اسناد توليد شده مشمول آزادي اطلاعات هستند و اسناد مذكور هنوز استثنا آن است كه از يك سو، 

اسناد توليد شده نيستند. از سوي ديگر، همواره محتمل است كه موسسات عمومي پيش از نهايي شدن اين 

اسناد، تغييراتي در آنها بدهند. انتشار زود هنگام اين اسناد ممكن است ابتكار و آزادي عمل موسسات 

را در اعمال تغييرات موردن ر، از آنها سلب كند و آنها را قبل از آنكه تصميم گيري كرده باشند در عمومي 

معرض مواخذه و انتقاد قرار دهد. همچنين، گفته مي شود كه مديريت ادارات دولتي با آزادي مسولان اين 

به ديگر سنن، برخي اسناد ادارات در تعيين فرايندهاي داخلي تصميم سازي و تصميم گيري ملازمه دارد و 

صرفاً استفاده داخلي دارند و لزومي ندارد كه به طور عمومي در دستر  قرار گيرند.علاوه بر اين، برخي 

و گفتگوهاي بين مقامات و موسسات عمومي  2معتقدند كه مقوله ديگري از اسناد و اطلاعات كه به مذاكرات

تثنا شوند. تنها دولت سوئد با اين استثنا منالف است و مربوط مي شوند بايد از شمول آزادي اطلاعات اس

                                                                 
دانشکده  چاپ اول،تهران،انتشاراتحکومت قانون وجامعه مدنی، در قانون و آزادی نسبت ،6835جعفری تبار ، حسن،  - 1

 .642،ص حقوق دانشگاه تهران
2 . Confidentiality of deliberations 
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مستثنا كردن اسناد مقدماتي را براي برآورده كردن اين هدف كافي مي داند. به اعتقاد اين دولت، وضع 

 محدوديت بر مذاكرات و گفتگوها به معاي مضاعف ساختن محرمانگي اسناد كاري و مقدماتي است.

ناي مذكور بر منافع شفافيت تاكيد دارند و اين منافع را در مقايسه با منافع ناشي در مقابل، منالفان استث     

از محرمانگي اسناد داخلي بيشتر مي دانند.باتوجه به اين كه هم استدلال هاي موافقان و هم استدلال هاي 

داوري بين منالفان از استحكام لازم برخوردار است برخي صاحب ن ران آزادي اطلاعات معتقدند كه براي 

دو ن ر فوق بايد به كيفيت پيش بيني اين استثنا در قانون توجه شود. اگر چنين استثنايي در قالب يك 

قاعده يا عبارت كلي نامتعين و مبهم در قانون گنجانده شود مطمئناً هزينه هاي آن از منافعش بيشتر 

به مفهوم اعم تمايز قايل شده و در  خواهد شد. بنابراين، بهتر است بين اسناد به مفهوم اخص و اطلاعات

تهيه شده اند، « اسنادي كه براي استفاده داخلي»و « اسناد مقدماتي»مورد اسناد، از ميان دو اصطلاح 

اصطلاح اولي را بر دومي ترجيح داد. قاعده اي كه قانون سوئد از آن پيروي كرده است. مزيت چنين تدبيري 

برمي گيرد و استثنا را هم به لحاظ قلمرو شمول محدود مي كند و  آن است كه وضعيت هاي متفاوتي را در

هم از ن ر مفهوم و معنا واضح و روشن مي سازد. اصطلاح اسناد مقدماتي به خود اسناد مربوط مي شود و 

درواقع، وصف سند است در حالي كه اصطلاح استفاده داخلي به نوع استفاده برمي گردد كه در مقايسه با 

بسيار مبهم، نسبي و قابل تفسير است. بر اين اسا ، اسناد مقدماتي، وصف مقدماتي خود را از  اصطلاح اول

دست خواهند داد اگر از قلمرو كنترل توليدكننده خود خارج شوند و براي مثال از وزارتنانه اي به وزارتنانه 

نگهداشتن اسناد مقدماتي ديگر ارسال شوند. لذا دولت و ادارات آن فرصت زيادي براي پنهان و محرمانه 

ننواهند داشت. به عبارت ديگر، اسناد مقدماتي، بالاخره، از حالت مقدماتي خارج مي شوند و همراه با 

تصميم نهايي و به عنوان پشتوانه توجيهي آن قابل دسترسي قرار مي گيرند اما اسنادي كه به بهانه استفاده 

براي هميشه اين وصف خود را حفظ كنند.درخصوص  داخلي غيرقابل دستر  اعلام مي شوند ممكن است

غيرعلني ساختن مذاكرات و گفتگوهاي مقامات و موسسات عمومي نيز همان طور كه برخي صاحب ن ران 

گفته اند بايد باتوجه به چند نكته اساسي، بين اين دو نفع متعارض يعني محرمانگي مذاكرات و برقراري 

آن است كه مستثنا كردن اسناد مقدماتي به معناي فراهم ساختن شفافيت سازش ايجاد كرد. نكته اول 

فضاي محرمانگي براي مذاكرات در لح ه هاي اوليه مي باشد. بنابراين، نيازي به استثناي جديد نيست. 

نكته دوم آنكه، گاهي استثناهاي ديگري مي تواند براي برآورده ساختن اين هدف مناسب باشند كه در اين 

از آنها بهتر است. سوم آنكه، بين نفر جلسات و نشست ها و اسنادي كه در آن جلسات توليد صورت استفاده 

مي شود تفاوت وجود دارد. بدين صورت كه ممكن است جلسه محرمانه باشد ولي سندي كه در آن توليدم 

گي يشود محرمانه نباشد. اين سنن بدين معناست كه امكانات و فروض منتلفي براي حمايت از محرمان
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مذاكرات وجود دارد بدون آن كه پيش بيني استثناي جديد موردنياز باشد. لذا، باتوجه به نكات مذكور، 

 3محرمانگي مذاكرات، عملاً نمي تواند استثناي موسعي بر آزادي اطلاعات وارد كند.

 

 نتیجه گیری

دولتي اقدام كرده است اما چون  اگرچه قانونگذار ايراني به تناوب راجع به قانونمند كردن جريان اطلاعات     

اين اقدامات براسا  معكو  كردن قاعده با استثنا صورت گرفته، موفق نبوده است. به عبارتي با اصل قرار 

گرفتن عدم دسترسي آزاد، اقدامات قاونگذار ايراني صرف دسترسي آزاد شده است. روشن است كه در اين 

اطلاعات نياز داريم و نه فقط قانون آزادي اطلاعات همچنين صورت ما به قوانين متعدد و گسترده آزادي 

باتوجه به اين كه ن ام اداري پاسنگو را مي توان نوعي ن ام اداري مدرن به شمار آورد. كارايي و كيفيت 

پايين كاركردهاي يك سازمان مي تواند، نشان دهنده اداره يك سازمان به وسيله افراد ناشايست باشد. 

تاثيرگذار بر امر پاسنگوي مديران و كاركنان شاغل در ن ام اداري كشور ما بازرسي و اصلاح مهمترين عامل 

اداري است. پيشنهاد مي شود كه در ن ام اداري جمهوري اسلامي ايران وقت و زمان بيشتري در امر برنامه 

ميزان تجزيه تحليل ريزي در زمينه هاي بازرسي و اطلاع نقاط ضعف، همراه با آينده نگري در جهت افزايش 

مسايل، نيازها و مشكلات اداري و پيش بيني نتاي  حاصل از تصميم گيري هاي اداري شوند. ن ارت بر 

اعمال اداري و رفتار كاركنان دقيق و به طور مستمر صورت گيرد. و در هنگام تنطي كاركنان اداري با 

با افزايش و ايجاد زمينه هاي استفاده از  اعمال قانون تنلفات اداري با آنها برخورد گردد. همچنين اگر

فناوري اطلاعات و ارتباطات مدرن در باب شيوه هاي اجرايي، كه از آن به عنوان دولت الكترونيك تعبير مي 

شود. امر كارايي ن ام اداري را به سمت ن ام اداري مطلوب سوق داد. اگر با تصويب و اجراي درست قوانين 

، به ميزان موثري بر كارآمدي ن ام اداري كشورها افزوده خواهد شد و اين اصل آزادي اطلاعات همراه شود

باعث كاهش هزينه هاي اجرايي نيز مي شود. در واقع يك ن ام اداري و قانونگذاري شفاف و كارآمد ن امي 

د در خواهد بود كه امكان بصيرت را براي شهروندان خود فراهم آورد. دسترسي آسان مردم به اطلاعات موجو

موسسات و نهادهاي عمومي، امكان بصيرت همگاني را در يك سطح پيشرفته و موثر فراهم مي آورد. چنين 

باورهايي در ميان بيشتر مديران و كارمندان ن ام اداري كشور وجود دارد، كه خود را در برابر مردم پاسنگو 

ز مي زنند و متاسفانه مانع بزرگي در زمينه نمي دانند و از ارايه اطلاعات صحيح به افراد مراجعه كننده سر با

 كارايي ن ام اداري و درنتيجه عدم رعايت كامل حقوق شهروندي در كشور گرديده است.

                                                                 
 .655،ص شرکت سهامی انتشار انتشارات تهران،چاپ اول ،، حقوق اساسی، 6832شهری، جعفر، بو - 6
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