
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 آزاد به اطالعات  یقانون انتشار و دسترس بررسی 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  
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 تعاليبسمه
 بیان مسئله ◼

است. کشورهای توسعه یافته برای تحقق اهداف مهمی همچون   «شفافیت »آزادی اطالعات یکی از عناصر مهم  

پروژه بزرگی موسوم   ، کارآمدی نظام اداری و پاسخگویی  ،ارتقای اعتماد عمومی به حکومت   ،مبارزه با فساد 

معلوم شدن وضعیت   ،مقامات اند که عناصر متعددی نظیر اعالم دارایی  به شفافیت را تعریف و اجرا کرده

ها از آزادی گسترش حمایت   ،تحدید حریم خصوصی مقامات عمومی  ،تعارض منافع در انجام وظایف قانونی

بیان و حمایت از منتقدان و افشاگران را در درون خود دارد. حق دسترسی به اطالعات یکی از اجزای مهم 

شفافیت را جایگزین فرهنگ اسرارگویی کند.  . هدف پروژه شفافیت آن است که فرهنگ  این پروژه است 

اصل را بر نامحرم بودن مردم گذاشته باشد و آگاهی آنها    ،منظور از فرهنگ اسرارگویی این است که حکومت 

از چندوچون امور جامعه را به صالحدید خود منوط کرده باشد. آزادی اطالعات یکی از ابزارهای مهم تغییر 

شدنی است و نه به   ،نگ شفافیت است. اما این امر نه ظرف مدت زمان کمفرهنگ اسرارگویی به سمت فره 

تأثیرات    ،ها و نهادهای حافظ اسرار یا محرمانگی )نظیر امنیت ملی( است. امروزهمعنای نفی کامل تأسیس

مثبت و سازنده حق دسترسی به اطالعات موجب شده است که حرکت سراسری به سمت حق دسترسی به 

اصل آزادی اطالعات    ،کشور جهان  40ود. به طوری که در حال حاضر در سطح ملی بیش از  اطالعات آغاز ش

 اند. کشور نیز قانون آزادی اطالعات را تصویب کرده  100اند و بیش از  را در قانون اساسی خود شناسایی کرده

  (.14 ،1397 ،)انصاری

مطرح شده است. رهبر باالدستی  و در اسناد و قوانین    کیددر کشور ما نیز در سطوح مختلف بر شفافیت تأ

یت را در همه مسائل به غیر از امور جنگی الزم دانسته  فشفا  23/07/97معظم انقالب نیز در دیداری به تاریخ  

امیرالمؤمنین علی علیه السالم و  یک اصل اسالمی و  و این مهم را   از حقوق شهروندان  جزو سیره عملی 

 . دانستند

اصول مختلفی در قانون اساسی تکالیفی را بر عهده دولت جمهوری اسالمی ایران    ،حقوقی ایراندر نظام  

بر »آزادی    24گذاشته است که با شناسایی و اعمال حق دسترسی به اطالعات مالزمه دارند. به طور مثال اصل  

بر   175و اصل    «بر »علنی بودن محاکم  165اصل    ،بر »علنی بودن مذاکرات مجلس«   69، اصل  « مطبوعات

  اند. تصریح کرده «آزادی نشر افکار در سازمان صداوسیما »

به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد. مجلس   1383الیحه آزادی اطالعات در سال    ، با توجه به اصول مذکور

آن را با اصالحاتی اساسی در   ،های مختلف این الیحه پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبه

آزادی  »ترین اصالحات مجلس در عنوان این الیحه بود که از  یکی از مهم  تصویب کرد.  25/2/1387تاریخ  

  ، تغییر داده شد. پس از تصویب این قانون از سوی مجلس   «انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات» به    «عاتاطال

رئیس جمهور وقت از امضای این قانون و ابالغ آن برای اجرا امتنا کرد. رئیس وقت مجلس دستور انتشار 
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 ، یی قانون از سوی دولت وقت نامه اجراقانون در روزنامه رسمی را صادر کرد اما به دلیل عدم تصویب آیین

سپس کمیسیون   ،قانون برای اجرا ابالغ شد  ،متوقف ماند. در این سال نخست   1393اجرای این قانون تا سال  

اجرایی   هایانتشار و دسترسی آزاد به اطالعات به دستور رئیس جمهور وقت تشکیل و یکی از آیین نامه

و آیین نامه سوم نیز همان سال تصویب شد و شرایط   1394قانون نیز تصویب شد. آیین نامه دیگر در سال  

 . ( 18 ،1397 ،)انصاری دشبرای اجرای این قانون فراهم 

»سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات« با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  1395در سال 

در خرداد سال   مل  1396طراحی شد و  دبیرخانه  راه   «iranfoia.ir »   یسامانه  بر عهده  آن  اداره  و  اندازی 

 کمیسیون قرار گرفت. 

به عنوان مبادی دریافت   انتشار و دسترسی آزاد به اطالعاتسامانه    ودر این اثر پژوهشی به بررسی این قانون  

 پردازیم.اطالعات توسط شهروندان می

 آزاد به اطالعات یقانون انتشار و دسترس ◼

تبصره است، هر شخص   7ماده و    23  فصل،  6براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات که مشتمل بر  

 ایرانی حق دسترسی به اطالعات موسسات عمومی و خصوصی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. 

حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در    درـ مؤسسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون را    5ماده

 دسترسی مردم قرار دهند. 

توجیهی جهت تقاضایش    گونه دلیل یامتقاضی دسترسی به اطالعات هیچ   از  تواندمؤسسه عمومی نمی  ـ7ماده

 . مطالبه کند

به اطالعات در سریع  8ماده باید به درخواست دسترسی  ترین زمان ممکن  ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی 

تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست هد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیپاسخ د

 باشد. 

 : باشدتکاب عمدی اعمال زیر جرم می ار ـ22ماده 

 الف ـ ممانعت از دسترسی به اطالعات برخالف مقررات این قانون. 

رسی آزاد به اطالعات یا وظیفه  ب ـ هر فعل یا ترك فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دست

 رسانی مؤسسات عمومی برخالف مقررات این قانون شود. اطالع

 ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطالعات بدون داشتن اختیار قانونی.

 های مقرر.د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت 

عنوان مرجع  ای به ا ترکیب فراقوهقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات کمیسیون ب 18به موجب ماده 

  ناظر و پیشران قانون، برای نظارت بر حسن اجرای قانون، رفع اختالفات و بررسی سایر مسائل و

 1393موضوعات مرتبط با رعایت قانون از سوی مؤسسات عمومی به دستور رئیس جمهور در سال 

 تشکیل شد.
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 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی )رئیس کمیسیون(   (1

 ر ارتباطات و فناوری اطالعات وزی (2

 وزیر اطالعات  (3

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  (4

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  (5

 رئیس دیوان عدالت اداری  (6

 رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی  (7

 دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور  (8

عمومی در کشور است که کلیه مؤسسات عمومی، مؤسسات  قانون مذکور، تنها قانون ناظر بر شفافیت امور  

شود و برای همه شهروندان، حق  خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی را شامل می

 دسترسی بدون تبعیض به اطالعات این مؤسسات را شناسایی کرده است.  

 حقوق تحقق مهمترین مصادیق از یکی به اجتماعی هایشبکه سریع گسترش با مزبور  حق تضمین و شناسایی

 است.   شده تبدیل ایران حقوقی نظام در شهروندی

 که شهروندی حقوق منشور 31 و 30 مواد در اطالعات به مردم حق دسترسی رعایت  لزوم به تصریح  و تأکید

وقت  رئیس سوی از 1395 سال در  الن،ئومس همه شد ابالغ دولت  مشی خط و برنامه عنوان به جمهور 

 را اطالعات به آزاد دسترسی  و انتشار قانون اجرای و  تا رعایت  کندمی ملزم را  نظام کارکنان و کارگزاران

 بگیرند. جدی

 پیامدهای اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات: 

 ها و شفاف سازی عملکرد آنها و مطالبه گری مردم زمینه تحقق رؤیای پاسخگوکردن دولت  (1

 های آنها نسبت به موقعیتی که دارند افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیفشان و بازشدن دیدگاه (2

بینی کنند و همچنین عملکرد اداره کشور را نیز به ریزی و پیشتوانند به آسانی برای آینده برنامهمردم می (3

 طور شفاف رصد کنند 

 فراهم نمودن زمینه انتخاب آگاهانه  (4

 های اطالعاتی ساد اداری و رانت جلوگیری از ف (5

 ها شفافیت عملکرد دولت  (6

 گری ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه (7

 کاهش رفت و آمدهای غیرضرور (8

 استثنائات دسترسی به اطالعات ◼

 :بند اول ـ اسرار دولتي
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بندی شده )اسرار دولتی( مربوط باشد  طبقه ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطالعات  13ماده

به اطالعات طبقه  کنند. دسترسی  امتناع  آنها  دادن  قرار  اختیار  از در  باید  تابع  مؤسسات عمومی  بندی شده 

 قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.

 :بند دوم ـ حمايت از حريم خصوصي

اشخاص باشد و یا در زمره اطالعاتی ـ چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی  14ماده

 باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. 

قانون درصورتی15ماده این  افشای غیرقانونی  ـ مؤسسات مشمول  متقاضی متضمن  پذیرش درخواست  که 

اختیار قرار دادن اطالعات درخواست شده  اطالعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در  

 که:خودداری کنند، مگر آن 

 ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطالعات راجع به خود رضایت داده باشد.  الف

 ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.

العات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به  ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اط

 وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.

 بند سوم ـ حمايت از سالمتي و اطالعات تجاري:

که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار ـ در صورتی16ماده

اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی  ان یا سالمت افراد را به مخاطره میدادن اطالعات درخواست شده، ج 

 یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطالعات امتناع کنند. 

 بند چهارم ـ ساير موارد:

ه ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطالعات درخواست شده به امور زیر لطم17ماده

 نماید از دادن آنها خودداری کنند. وارد می

 الف ـ امنیت و آسایش عمومی.

 ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.

 ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. 

 د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

اطالعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و ( شامل 17( الی )13ـ موضوع مواد )1تبصره

 گردد.تهدید سالمت عمومی نمی

شامل اطالعاتی که موجب هتک عرض وحیثیت افراد یا مغایر عفت   ( 16(و)15ـ موضوع مواد)2تبصره

 گردد. شود، نمی عمومی و یا اشاعه فحشا می 
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 خدمات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات   ◼

سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و ایجاد بسترهای تقنینی و آموزشی   پنج  گذشت با  

اطالع و  و  عمومی  نهادهای  و  موسسات  اطالعات  به  عمومی  دسترسی  و  شفافیت  موضوع  برای  رسانی 

برای   گام  مهمترین  و  تحققخصوصی  آگاهی  دستگاه  حق  اطالعات  به  مردم  و دسترسی  اجرایی    های 

به عنوان بستر قانونی ثبت درخواست    «iranfoia.ir »  پاسخگویی آنها برداشته شد. با نگاهی به سامانه ملی

دستگاه و نهاد    1700شود بیش از شهروندان و پاسخگویی و اجرای قانون دسترسی به اطالعات مشاهده می

 فعال هستند.و سازمان در این سامانه 
 اتصال مؤسسات مشمول قانون به سامانه یگزارش کل 1جدول  

 تعداد پاسخ به مردم  سال فعالیت سامانه 

 338 1396ماهه سال  9

 237 1397سال 

 449 1398سال 

 605 1399سال 

 97 1400سال 

 1726 مجموع 

 ند:شده ا  زاد به اطالعات متصلتاکنون به سامانه ملی انتشار و دسترسی آ  زیرهای دستگاه

 دیوان عالی و...( ،ها دادسراها و دادگاه ،پزشکی قانونی  ،قوه قضائیه )سازمان ثبت اسناد •

 شورای نگهبان  •

 سازمان صداوسیما  •

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی •

 ایدرو( های وزارت صمت )ایمیدرو و زیرمجموعه •

 نیروی انتظامی  •

 ستاد اجرایی فرمان امام )ره(  •

 صندوق ذخیره فرهنگیان  •

 شوراهای اسالمی شهر و روستا  •

 اتاق اصناف  •

 وری موقوفات آستان قدس رضویبنیاد بهره •

 اتاق اصناف  •

 سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  •

 وکالی دادگستری )اسکودا( های سراسری اتحادیه کانون •
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 های مشمول و مؤسسات غیرفعال در سامانه مطابق جدول زیر است: ن سامانه دستگاهبنابر اعالم متصدیا
 های مشمول و غیرفعال در سامانهتعداد دستگاه 2جدول  

 غیرفعال  مشمول  حوزه

 152 929 قوه مجریه 

 1 10 قوه مقننه 

 10 16 قوه قضائیه 

 48 55 ( عمومیارائه دهنده خدمات )مؤسسات خصوصی 

 552 1345 ها شهرداری

 325 445 سایر مؤسسات مشمول

های مختلف کشور در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به  زیر وضعیت کلی پاسخگویی دستگاه جدول و نموداردر 

 کنید: اطالعات را مشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد بوده است.  84روز و درصد پاسخگویی  60در این مدت میانگین کلی زمان پاسخگویی  شود یادآوری می
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قوه مجریه قوه قضائیه قوه مقننه موسسات خصوصی شهرداری ها سایر موسسات

1400تا مهر 96گزارش کلي پاسخگويي در سامانه از خرداد 

درخواست پاسخ شکایت پاسخ به شکایت

 شکايت  به  پاسخ  شکايت  پاسخ  درخواست  حوزه

 1405 2493 20560 22115 مجريه  قوه 

 9 21 219 272 قضائیه  قوه 

 13 47 429 503 مقننه  قوه 

 2 4 51 129 خصوصي  موسسات 

 132 342 2171 3054 ها  شهرداري 

 73 120 1374 1820 موسسات  ساير 

 1634 3026 24704 27893 مجموع 
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 ی عبارتند از: دهنده خدمات عموم هیارا یموسسات خصوصدر جداول یاد شده 

مهندس  /اصناف  اتااق نظام  پرستار  /یسازمان  نظام  وکال   /یسازمان  پزشک  /کانون  نظام  دفاتر    /یسازمان  کانون 

 و...  یکانون مترجمان رسم /یی قضا کیالکترونخدمات 

 نیز عبارتند از: موسسات مشمول  ریساو 

مالبانک  /هامهیب موسسات  و  اعتبار  یها  روستا  یاسالم  ی شوراها  /یو  کم  اد یبن  /شهرو  امداد/    تهیمستضعفان/ 

 .  و... یاسالم غاتیسازمان تبل /یاقنالب فرهنگ یعالی شورا رخانهیدب

 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  کار پرکار و کمهای دستگاه ◼

شرکت   سازمان انرژی اتمی/که عبارتند از:    اندها پاسخ دادهدرصد درخواست 100در سامانه به  دستگاه فعال    376

  ی سازمان جهاد کشاورز  ی/سازمان حسابرس   /استان فارس  یسازمان جهاد کشاورز  /فارس  جیخل  یمیپتروش  عیصنا

کوچک  عیسازمان صنا  ی/شرق  جانی آذربا یسازمان جهاد کشاورز /دانشگاه زنجان ی/اریاستان چهار محال و بخت

 .رانیا یصنعت  یهاو شهرك

شهرداری    اند که عبارتند از:ه نکردهالعاتی به مردم ارائ هیچ اط با درصد پاسخگویی صفر    نیز  دستگاه و موسسه   325

 اراك/ شهرداری ورامین / شهرداری صفادشت/ شهرداری اندیشه / شهرداری آستانه اشرفیه  

 

ترین  به عبارتی سریع  ؛ها پاسخ دهندروز به درخواست   10اند براساس زمان قانونی  دستگاه در سامانه توانسته  111

وزارت اقتصاد/ وزارت جهاد   /هواشناسی/ بانک مرکزیسازمان    اند که عبارتند از:پاسخگویی را از خود نشان داده

روزنامه    /کشاورزی/ سازمان محیط زیست/ وزارت نفت/ سازمان ثبت احوال/ شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 .رسمی

 اند.هیچ درخواست نداشتهتاکنون عالیت دستگاه و سازمان از زمان اتصال و ف 518

وزارت   /سازمان برنامه و بودجه  در بازه زمانی یادشده عبارتند از: از سوی مردم  دستگاه ها    نیپردرخواست تر

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم /تهران یوزارت کشور/ شهردار  /روین

های مردمی در سامانه  ها در پاسخ به درخواست یا به عبارتی کندترین دستگاه  ییزمان پاسخگومدت    نیشتریب

ها  یشهردار  /تابعه وزارت علوم  یموزش عالآ ها و مراکز  دانشگاه  /امداد  تهیکم  /یاسالم  غاتیسازمان تبل عبارتند از:  

 روز به درازا کشیده شده است.   900تا    50از    آنها  ییزمان پاسخگو  نیانگیمکه    شهر و روستا   یاسالم  یو شوراها

ها  های تهران، اصفهان، هرمزگان، گیالن و خوزستان به ترتیب بیشترین درخواست مردم استاناز حیث جغرافیایی  

 اند. را در سامانه ثبت کرده
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 های مختلف به طور خالصه در جدول زیر آمده است: وضعیت پاسخگویی دستگاه

 

 چگونگی ثبت نام در سامانه و درخواست دسترسی به اطالعات: ◼
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 گیری:خالصه و نتیجه ◼

جای  هها و موانع اجرایی مواجه بوده و هست. چون شفافیت را ب این قانون مترقی از زمان اجرا با چالشاجرای  

-مدیران و کارگزاران در زمینه های عمومی و  کردن دستگاه و سازمانکند و الزام به پاسخگواسرارگرایی دنبال می

توان به حکم انقالب اساسی در  قانون در ایران را میهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی دارد. اجرای این 

 نظام اداری، اجرایی و مدیریت کالن در کشور ارزیابی کرد. 

از   بیش  تاکنون  مردم  هرصورت  کرده27در  ثبت  سامانه  این  طریق  از  اطالعات  درخواست  معدل  هزار  که  اند 

 روز است.   60ی درصد با میانگین زمان پاسخگوی 84 پاسخگویی کلی دستگاه های فعال

، نفت و... بیشتر ارکان دولتی در  بزرگی مثل وزارت کشور، وزارت نیرو، راه و شهرسازی   ها و نهادهایدستگاه

دلیل عدم آشنایی با قانون و دستاوردهایش اندکی مقاومت  هاین سامانه فعال و پاسخگو هستند و اگر چه در ابتدا ب

سسات با یکدیگر رقابت همه مؤنتشار و دسترسی عمومی اطالعات  جنبه ا  اکنون از هر دووجود داشت اما هم

هزار سند و بخشنامه و آیین نامه و قرارداد و... را در   47ها و استثنائات قانونی بیش از رغم محدودیت دارند و به

سرار  ا  واند. اطالعاتی که زمانی جزاین سامانه منتشر و یا طی پاسخ به درخواست اطالعات مردم منتشر کرده

-های موضوعیهای اجرایی و شیوه نامه، آیین نامهاکنون با پشتوانه قانونسازمانی و رازهای مگوی مدیران بود هم

 ه و به صورت عمومی منتشر شود.  به مردم ارائاش در زمان مشخص باید 

براساس نیاز و برای  سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات از زمان راه اندازی برای توانمندسازی شهروندان  

 ، ها سخگویی دستگاهتسهیل و تسریع پاسخگویی دستگاه تغییرات ایجاد کرد از جمله دسترسی عمومی به گزارش پا

های  دسترسی به درخواست ها،  ، پیامک اطالع ثبت درخواست برای سازمانثبت شکایت از عدم ارائه اطالعات

ورت دهی برخط برای پاسخگویی یبانی برخط خرابی، مشمردمی، محرمانه کردن مشخصات درخواست کننده، پشت

ها و  های اجرای قانون، گزارش بهترین و بدترین دستگاه، دسترسی به گزارشدسترس به اسناد منتشر شده، دقیق

 موسسات و... اشاره کرد. 

اطالعات شهری    مثالًشود  سختی و مقاومت به شهروندان داده میهدر حوزه اجرایی کردن قانون برخی اطالعات ب

های مرتبط و با احاله به یکدیگر دسترسی را برای  اطالعات عمومی برای شهروندان است با تعلل سازمان  که جزو

  که این نوع اطالعات حق و تکلیفی باید برای عموم منتشر شوند. کنند در حالیشهروندان دشوار و طوالنی می


