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Abstract 

To start an investment, business and in general any economic activity in a 

society, in addition to having the relevant knowledge and skills, having 

specialized manpower, equipment required and adequate financial resources, 

you must have information about Each field of activity also had access and 

was aware of the government's decisions regarding that field, so that it could 

engage in economic activity with less risk and more economic security. The 

right to free access to information has been recognized in our country for 

many years by the Law on Dissemination and Free Access to Information, 

and this right includes all types of data and information, including economic 

information. Power can be seen as a prelude to achieving transparency in 

economic information. But what has been targeted so far; The fight against 

corruption and deviation from the law has been through the transparency of 

economic information of government institutions and economic enterprises 

and has mainly had a regulatory application. While access to this 

information can be useful for producers and economic actors and play a 

significant role in how they operate. This right to information and free access 

not only does not include economic information, but this article seeks to 

identify this right to make economic decisions, including the formulation, 

modification and implementation of economic policies, laws and regulations. 

Using library data and descriptive-analytical method, we will study and 

identify this issue. 
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  موقع از تصميمات و دسترسي آزاد حق فعاالن اقتصادي برآگاهي به

  به اطالعات اقتصادي
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  چكيده
بر در اختيار داشتن دانش و مهارت وكار و هر فعاليت اقتصادي در جامعه، افزونگذاري، كسببراي شروع سرمايه

مربوط، برخورداري از نيروي انساني متخصص، تجهيزات مورد نياز و منابع مالي متناسب، بايد به اطالعات مربوط 
فعاليتي نيز دسترسي داشت و از تصميمات حاكميت درباره آن حوزه آگاه بود تا بتوان با خطرپذيري به هر حوزه 

هاست كه در كمتر و امنيت اقتصادي بيشتر، مشغول فعاليت اقتصادي شد. حق دسترسي آزاد به اطالعات، سال
ها ده است. اين حق، انواع دادهموجب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، به رسميت شناخته شكشور ما به

اي براي تحقق شفافيت اطالعات اقتصادي است. گيرد و  مقدمهو اطالعات ازجمله اطالعات اقتصادي را دربرمي
آن چيزي كه تاكنون هدف قرار گرفته، مقابله با فساد و انحراف از قانون با شفافيت اطالعات اقتصادي مؤسسات 

كه دسترسي به اين اطالعات براي است و عمدتاً كاربرد نظارتي دارد درحاليهاي اقتصادي حاكميتي و بنگاه
كند. اين حق بر توليدگنندگان و فعاالن اقتصادي، جنبه كاربردي دارد و در نحوه فعاليت آنان نقش بسزايي ايفا مي

ر شناسايي اين حق، شود، بلكه در اين مقاله سعي بتنها شامل اطالعات اقتصادي نميآگاهي و دسترسي آزاد، نه
نيز هست كه با  اقتصادي مقررات و قوانين ها،سياست اجراي و تغيير ناظر به تصميمات اقتصادي اعم از وضع،

  تحليلي، به بررسي و شناسايي اين موضوع خواهيم پرداخت.ـاي و روش توصيفيهاي كتابخانهاستفاده از داده
  

  يواژگان كليد
     مقررات اقتصادي. ؛حق بر آگاهي ؛شفافيت اطالعات اقتصادي ؛حق دسترسي آزاد به اطالعات ؛امنيت اقتصادي
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  مقدمه
هاي اقتصادي است و شرط فعاليتبه هر حوزه اقتصادي، پيش مربوطكسب اطالعات 

ها، امتيازات و فرايندهاي ها، معافيتفعاليت بدون اطالع از قوانين، مقررات، ممنوعيت
برد و از طرف ديگر، امنيت اقتصادي را اداري هر حوزه، خطرپذيري آن را را باال مي

ادي نيست، بلكه عموم جامعه نيز دهد. اين موضوع تنها مختص فعاالن اقتصكاهش مي
هاي زندگي آنان است، از تصميمات و قوانين ترين جنبهكه مسائل اقتصادي يكي از مهم

ريزي زندگي خود را با وضع شوند و فعاليت اقتصادي و برنامهاقتصادي حاكميت متأثر مي
  كنند.اين تصميمات و قوانين منطبق مي
هاي كالن اقتصادي، شاهديم كه اين تصميمات گيريمتأسفانه در مواردي از تصميم

پذيرد نفعان صورت ميصورت دفعي و بدون كسب نظر و حتي بدون اطالع قبلي ذيبه
ترين سوءاثر اين اتفاق، گسترش كه  عواقب بسيار بدي را در جامعه در پي دارد. مهم

د اعتمادي عموم مردم به حاكميت در اثر ناديده انگاشته شدن در فراينبي
شود و حتي  بروز هاست  كه موجب ناراحتي و اعتراضات گسترده مردم ميگيريتصميم

  مشكالت امنيتي را نيز در پي دارد. 
از طرف ديگر، اين اتفاق موجب نقض حق تعيين سرنوشت و مشاركت عامه مردم 

قانون اساسي  3اصل  8صراحت در بند در تعيين سرنوشت اقتصادي خويش كه به
مي ايران جزو وظايف دولت شمرده شده، است. همچنين، شفاف نبودن و جمهوري اسال

دسترسي نداشتن به اين اطالعات، موجب ايجاد رانت اطالعاتي و درنتيجه، فساد اقتصادي 
  شود.مي

تاكنون تحقيقات و مقاالت گوناگوني در خصوص حق دسترسي آزاد به اطالعات 
هاي مختلف آن بررسي شده گاشته و جنبهازجمله دسترسي به اسناد و اطالعات دولتي ن

بر تمركز بر حق دسترسي آزاد به اطالعات اقتصادي مورد نياز است. در اين مقاله، افرون
موقع اين و تعيين مصاديق آن، به بررسي حق بر آگاهي و تكليف دولت بر واگذاري به

صاديق حقوق پردازيم؛ موضوعي كه از ماطالعات، بدون درخواست قبلي شهروندان، مي
اي بدان پرداخته است. در شود، اما كمتر تحقيق و مقالهشهروندي در ايران شمرده مي

ادامه، پس از تعاريف كلي، با استفاده از هنجارهاي قانوني موجود در نظام حقوق داخلي 
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هاي كلي نظام، قوانين عادي و مقررات دولتي، به ايران ازجمله قانون اساسي، سياست
داريم كه اين اطالعات را پردازيم و بيان مين حق و چگونگي ايفاي آن ميشناسايي اي

  بندي، از عموم مردم پنهان داشت. توان به بهانه محرمانه بودن و با طبقهنمي

  آزادي اطالعات. 1
شود و هاي فكري شمرده ميآزادي اطالعات از حقوق بنيادين بشر و از دسته آزادي

 انديشه، آزادي تضمين لوازم از آزادي ايناند. ساالري لقب دادهبرخي به آن، اكسيژن مردم
 از مباني يكي عنوانبه الملليبين اسناد و كشورها اساسي قوانين در و مطبوعات و بيان

) در 157 ، ص.1395است (عباسي،  گرفته قرار پشتيباني و شناساييمورد  بشر حقوق
، مجمع عمومي سازمان ملل در نخستين اجالسيه خود و در قطعنامه شماره 1946سال 

هايي ترين حقوق بشر و آزادي) اعالم كرد كه آزادي كسب اطالعات يكي از بنيادي1( 59
و از شوراي اقتصادي و اجتماعي  است كه ملل متحد براي تحقق آن به وجود آمده است

در ژنو  1948خواست كه كنفرانسي را در اين باره تشكيل دهد. اين كنفرانس در سال 
المللي آوري و پخش بيننامه جمعنامه زير عنوان مقاولهتشكيل شد و سه طرح مقاوله

ات، تهيه و المللي كسب اطالعنامه بينالمللي تصحيح و مقاولهنامه حق بيناخبار، مقاوله
تصويب و شوراي اقتصادي  1949تقديم كرد. مجمع عمومي دو طرح نخست را در سال 

صورت يك اعالميه صادر و اعالم كرد (طباطبايي آن را به 1962و اجتماعي در سال 
  ).99 ، ص.1396مؤتمني، 

«آزادي اطالعات» و «حق دسترسي آزاد به اطالعات»، دو مفهوم نزديك به هم هستند؛ 
گذاري قوانين خود استفاده كه بسياري از كشورها از عنوان اول براي عنوانطوريبه

اند و برخي از عنوان دوم. نزديكي و ارتباط تنگاتنگ اين دو مفهوم باعث شده است كرده
كه بسياري از نويسندگان اين دو مفهوم را يكسان بدانند و جايگزين يكديگر استفاده 

هايي براي اين دو مفهوم قائل توان تفاوتفاهيم و مباني، ميكنند، اما با دقت نظر در م
گيرد (ويژه و طاهري، شد. از نظر برخي، آزادي اطالعات هر نوع اطالعاتي را دربرمي

 دسترسي حق اطالعات به معناي كه از نظر برخي ديگر، آزادي) درحالي241 ، ص.1390
) و اين 138 ، ص.1386عمومي (انصاري،  مؤسسات ها ودر دستگاه موجود اطالعات به

 برخي براي را تصور اصطالحي است كه عنوانش با محتوايش تناسب چنداني ندارد و اين
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 آزادي قوانين موضوع كهدرحالي است آزاد اطالعات انواع گويا همه كه كندمي ايجاد
 همه آزادي نه است عمومي مؤسسات در موجود اطالعات به دسترسي عمدتاً اطالعات،

  ).23 ، ص.1397اطالعات (انصاري، 
شود كه آزادي اطالعات اعم از طور برداشت مي، ايننظردر مقام جمع بين اين دو 

 كه است اين اطالعات آزادي از حق دسترسي آزاد به اطالعات است. در اين مقام، منظور
 آزادي اين از باشند و اشاعه و انتشار استفاده، بايد قابل دسترس، اصوالً اطالعات نوع همه
 اطالعات آزاد كرد. جريان نيز ياد اطالعات آزاد يا جريان رسانياطالع آزادي به توانمي

 اطالعات، به آزاد دسترسي برافزون بلكه نيست، اطالعات به دسترسي حق متضمن صرفاً
 استفادهو  قابل دسترس اطالعات آزادانه اشاعه و انتشار تكثير، حق وجو،جست آزادي
 شودمي شامل نيز را غيرتجاري و تجاري از اعم مختلف مقاصد براي اطالعات از آزاد

  .)26 ، ص.1397 انصاري،(
  اطالعات به آزاد دسترسي حق. 2

 در موجود اطالعات به دسترسي حق است از حق دسترسي آزاد به اطالعات عبارت
 دهند.ارائه مي عمومي خدمات كه خصوصي مؤسسات از آن دسته و عمومي مؤسسات

 به و كندمي شناسايي را مذكور مؤسسات اطالعات قابل دسترس بودن اصل حق، اين
 در كه باشند داشته را اطالعاتي به دسترسي تقاضاي دهد تامي اجازه شهروندان از هريك
 موارد در جز تا كندمي ملزم را مؤسسات آن و شودنگهداري مي مذكور مؤسسات از يكي

 دهد قرار متقاضي اختيار در را درخواستي مشخص، اطالعات و احصاشده و استثنايي
  .)27 ، ص.1397 (انصاري،
 ديگر، بيان به و اطالعات آزادي از خاصي معناي اطالعات، به آزاد دسترسي حق
 آزادي« عنوانبه آن از فرانسه، مانند كشورها از برخي در و است آن نتيجه و محصول
 آزادي شود. تفاوت اين دو مفهوم در اين است كه حقمي تعبير »اداري اسناد به دسترسي
 تضمين را اطالعات انتشاردهنده آزادي اگر كه معنا بدين است؛ دوسويه حقي اطالعات،

 در تنهانه گيرندهاطالعات و گيرد قرار مد نظر نيز اطالعات كنندهدريافت آزادي كند،مي
 بيان به است. آزاد نيز اطالعات وجويجست در بلكه ،است آزاد اطالعات آوريجمع
 آزادي است. گرفته قرار اطالعات وجويجست بطن در اطالعات آوريجمع ديگر،
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 دريافت آزادي نخست شود؛شامل مي خويش زيرمجموعه در را دو عنصر اطالعات
 حق اما اطالعات، آن انتشار براي ديگران با ارتباط برقراري آزادي سپس و اطالعات
 در و اطالعات در دريافت شهروند حق متضمن و سويهيك حقي اطالعات، به دسترسي
، 1390تقاضاست (ويژه، طاهري،  مورد اطالعات ارائه به عمومي نهادهاي تكليف مقابل،

  ).241 ص.
زيادي ها و مقاالت اين حق داراي پشتوانه تئوريك و مباني متعددي است كه كتاب

اند. ازجمله اين مباني به آزادي بيان، شفافيت، حق تعيين تفصيل بدين مسئله پرداختهبه
گويي و مبارزه با فساد اشاره سرنوشت و مشاركت عمومي، تعلق اطالعات به مردم، پاسخ

 و عملكرد بحث شفافيت مطلوب، حكمراني هايجلوه از براين، يكيشود. افزونمي
 شهروندان با روزمره برخوردهاي در اداري اطالعات و اسناد به رسيدست در افراد آزادي
 هاييآن چه شهروندان، اساس،). براين79 ، ص.1400، ديگراناست (خسروي و  اداره
 اعمال از غيرمستقيم صورتبه كه هاييآن چه و انداداره با ارتباط در مستقيم صورتبه كه
 و مدارك اسناد و تصميمات اين أخذ چگونگي به بايد پذيرند،مي تأثير اداره تصميمات و

 داشته آزادانه دسترسي است، اداره نزد كه خود مدارك و اسناد همچنين، و آن با مرتبط
 خواهيپاسخ اداره از لزوم، صورت در اداره، عملكرد نحوه از بودن مطلع برافزون تا باشند
 و اطالع كسب و افراد مشاركت اجازه اداره، كاري روند داشتن نگه مخفي بدون و كنند

 هايشاخص از اطالعات به امروزه حق دسترسي آزادانه زيرا شود؛ داده آنان به آگاهي
  ).58 ، ص.1392است (جاللي و ضيايي،   ساالرمردم هاينظام

ترين مباني حق دسترسي آزاد به اطالعات، زمينه اقتصادي است كه يكي از مهم
 هايسياست به تبعيض بدون دسترسي اقتصادي، حوزه ي اين مقاله است. درموضوع اصل
 اهميت كشور اقتصادي هايداده و اقتصادي آثار داراي تصميمات و مصوبات اقتصادي،

 مانند داليلي به است ممكن كشور اقتصادي اطالعات از بخشي حال،درعين دارد. حياتي
 اقتصادي، ديدگاه از شود. اعالم عموم براي دسترس غيرقابل تجاري، اسرار از حمايت
 كاهش با اطالعات خرد، اقتصاد منظر از است؛ بررسي شايان بعد دو از اطالعات اهميت

 منابع نادرست تخصيص از گيري،تصميم زمان در ابهام و قطعيت عدم بردن بين از يا
 هاسازمان افراد، كند.مي كمك منطقي و عقالني گيريتصميم براي افراد به و جلوگيري
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 زيان و سود شوند، آگاه خود تصميمات نتايج از تا دارند نياز اطالعات به هاو شركت
 ارائه موارد، برخي در همچنين، آورند. دست به را هاآن واقعي ارزش و بسنجند را هاآن

 نقش رفته،ازدست فرصت هزينه مانند جانبي هايهزينه كاهش در شهروندان اطالعات به
  دارد. بسزايي
 اقتصادي كالن هايگذاريسياست رو كه درازاين اطالعات نيز كالن اقتصاد منظر از
 نيازمند اقتصادي، نظر از ويژهبه كشور، توسعه اساس،براين دارد. اهميت است، نياز مورد
 ها،آن بندياولويت مسائل، شناسايي كه اطالعاتي است؛ دقيق و درست اطالعات داشتن
 قطعيت عدم شرايط در گيريتصميم زيرا سازد؛مي بهينه را منابع تخصيص و ريزيبرنامه

 منابع از عظيمي بخش هدررفت و منابع نامناسب ناكافي، به تخصيص با اطالعات و
 پيشرفت مسير در جامعه، به اضافي هايهزينه تحميل با همچنين، و شودمي منجر جامعه
  ).56 ، ص.1397كند (انصاري، مي ايجاد مانع

  آزادي بيان .3
 ديگري عده است. بيان آزادي براي ابزاري و درآمدپيش بسياري، زعمبه اطالعات آزادي

خسروي و (است  بيان آزادي هايرگ در جاري خون مانند آزادي اطالعات كه معتقدند
المللي حقوق بشر نيز آزادي اطالعات جزء بين. در بيشتر اسناد )82 ، ص.1400، ديگران
اعالميه جهاني حقوق  19ناپذير آزادي بيان شناخته شده است. براي مثال، در ماده جدايي

 اسـت آن مزبور شـامل حـق و دارد بيـان و عقيده آزادي حـق بشر آمده است: «هركـس
 و اطالعـات كسـب در و باشـد نداشـته و اضطرابي بيـم خـود عقايـد داشـتن از كـه

 آزاد مرزي، بدون مالحظـات و ممكـن وسـايل تمام به آن انتشـار و أخـذ در افكار و
المللي حقوق مدني و سياسي نيز حق آزادي ميثاق بين 19ماده  2باشـد». همچنين، بند 

داند. مي قبيل هر از افكار و اطالعات اشاعه و تحصيل و تفحص آزادي بيان را شامل
كند كه حق داران بيشتري پيدا ميروز طرفترتيب، امروزه اين گرايش روزبهاينبه

دسترسي آزاد به اطالعات، ازجمله تبعات ذاتي آزادي بيان است؛ زيرا بدون اطالعات 
). 219 ، ص.1388زاده و احمدي، ماند (رضاييكامل و معتبر، چيزي براي بيان باقي نمي

هوم آزادي اطالعات با آزادي بيان، اين دو مقوله مترادف نيستند و با رغم نزديكي مفبه
 در و است «بيان» از حمايت بيان، آزادي هايي دارند. براي مثال، موضوعيكديگر تفاوت
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 تنهانه مفهوم اين گيرد.دربرمي را ايگسترده قلمرو «بيان» بشر، حقوق الملليبين نظام
 باشد. پيام يك حاوي كه شودمي رفتاري نوع هر شامل بلكه نوشتار، و گفتار شامل

 موسيقي، پسند يا فيلم ساخت كنسرت، اجراي هنري، نمايشگاه برگزاري پرچم، سوزاندن
 پوشش، طرز شعار، و اعالميه گرفتن دست به مجازي، فضاي در ديگران مطلب كردن
 اجتماعات برگزاري و هاانجمن تشكيل اجتماعي، مختلف هايمناسبت در برخورد طرز
 برخوردار آزادي اين هايحمايت از و قلمداد بيان مصاديق آزادي از هاپيماييراه و

دارد  اطالعات آزادي با مقايسه در تريگسترده بسيار قلمرو بيان آزادي بنابراين، .شوندمي
 خاص تشريفات تابع اصوالً آن اعمال كه بيان آزادي ). برخالف29 ، ص.1397(انصاري، 

 براي است. خاص قانوني تشريفات رعايت مستلزم اطالعات آزادي نيست، اعمال
 اختيار در را اطالعات كه ايمؤسسه به بايد متقاضي نظر، مورد اطالعات به دسترسي

 را اعالم درخواستي اطالعات و خود مشخصات و پر را خاص هايفرم و مراجعه دارد،
 امكان يا عدم امكان و بررسي را درخواست متقاضي مهلت مشخص،در  مؤسسه كند.

  كند.مي اعالم را دسترسي نوع و اطالعات به دسترسي
  شفافيت .4

از  طور كه بيان شد، شفافيت از مباني حق دسترسي آزاد به اطالعات و اين حقهمان
 دسترسي آزاد حق كامل تحقق كهطورياست؛ به شفافيتهاي مهم و از توابع اصل جلوه

 جز گريزي حق، اين به دستيابي براي و معناستشفافيت بي وجود بدون اطالعات به
). 119 ، ص.1392سازماني نيست (زنديه و ساالرسروري،  مختلف هاياليه در شفافيت
 و تصميمات و اعمال درباره اطالعات آن، با كه است فرايندي سازمان، در شفافيت
 بر اساس شفافيت. شودمي پذيرفهم و پذيريافتني، رؤيتدست موجود، هايوضعيت
 اعضا در دسترس اطالعات و ساختارها فرايندها،. گيردمي شكل اطالعات آزادانه جريان
 شفافيت. شودمي فراهم هاآن بر نظارت و فهم درك، براي كافي اطالعات و گيردمي قرار
 هاسازمان طرف از شدهارائه اطالعات محتواي كه شودمي صورتي حاصل در سازمان در
  ). 23 ، ص.1383 مقري، زادهباشد (بولو و اسماعيل پذيررؤيت وضوحبه دولتي نهادهاي و

 مفهوم گرفته است. خود به حقوقي شكل كه است سياسي اصطالحي شفافيت
 به اطالعات عمومي دسترسي كه شده تشكيل ايپيچيده و مختلف هاياليه از شفافيت
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 نقطه شفافيت در واقع، است. آن عناصر و هااليه از يكي عمومي، مؤسسات در موجود
 به اين شفافيت سياست، علم ). در36 ص.، 1397است (انصاري،  اسرارگرايي مقابل

 تا دهد امكان هاآن به گذارد،مي شهروندان اختيار در دولت كه اطالعاتي با كه معناست
  ).5 ، ص.1383 خيرخواهان، شوند (خاكباز و آگاه دهند،مي انجام هادولت از آنچه

كند. بسزايي ايفا مياز طرف ديگر، شفافيت در ايجاد عدالت و امنيت اقتصادي  نقش 
 ارتقاي است. غيررانتي و سالم اقتصاد هايويژگي از اطالعات آزاد جريان و شفافيت
 جامعه آن اقتصادي هايفعاليت در شفافيت وجود مستلزم اي،جامعه هر در اقتصاد جايگاه
  است، اطالعات آزاد جريان در اخالل دليل به كه اطالعات شفاف نبودن نتيجه است.
 اقتصادي توسعه فرايند و دهدمي سوق رانتي و انحصاري اقتصاد سمت به را اقتصاد
 شفاف وضعيت از اقتصاد اطالعات، بودن پنهان با كند.مي مواجه جدي موانع با را جامعه
يابد (حاجيان مي كاهش جامعه رفاه و شودخارج مي مدار از توسعه روند گيرد،مي فاصله

  ).82 ، ص.1396، ديگرانو 
تاكنون در نظام حقوق داخلي ايران تعريفي از شفافيت نشده و تنها در «اليحه 

شود: گونه تعريف مياكنون دولت به مجلس ارائه كرده است، شفافيت اينشفافيت» كه هم
 مؤسسات و عملكردهاي رفتارهـا هـا،صـالحيت اطالعات، آن، در كه «وضعيتي
 استفاده و دسترسي در معرض مناسـب، كيفيـت بـا و مناسـب زمـان در مشـمول،
گيرد». افزون بر اين تعريف، مي نظـارتي قرار مراجع يا مردم عموم يا نفعذي اشخاص
 افراد است كه اصلي «شفافيت :گويدمي چنين آن تعريف شفافيت در الملليبين سازمان
تحت  را هاآن زندگي كه ايخيريه امور و تجاري معامالت اداري، تصميمات از بتوانند
 گيريتصميم هايشيوه و هاموضوع تعداد موضوع، اصل از فقط نه دهد،مي قرار تأثير
 كه است اين دولتي مديران و دولتي مستخدمان تكليف و وظيفه بلكه گردند، ها مطلعآن

  باشد». درك قابل و بينيپيش قابل رؤيت، آنان قابل رفتار
 حق آگاهي  .5

حق آگاهي ازجمله حقوق شهروندي و داراي دو مفهوم مضيق و موسع است. مفهوم 
دهد، اما مفهوم موسع وجوي اطالعات را مد نظر قرار ميمضيق آن، آزادي در جست

، 1382آن، شامل حق دسترسي به اطالعات يا حق دريافت اطالعات است (حبيبي، 
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با حق دسترسي آزاد به اطالعات دانست، بلكه )؛ البته اين را نبايد مترادف 65 ص.
موضوع اين حق، صرفاً محدود به اطالعات نيست و موضوع آن تمام اطالعات اعم 

ها و امور حاكميت است. تفاوت ديگر حق از مدون و غيرمدون، تصميمات، سياست
آگاهي با حق دسترسي آزاد به اطالعات، در چگونگي تكليف متقابل دولت نسبت به 

حق است. در حق دسترسي آزاد به اطالعات، دولت با رويكردي منفعالنه و در  اين
مقابل درخواست متقاضي، تكليف به انتشار اطالعات دارد، اما در حق آگاهي، دولت 

رساني طور فعاالنه و بدون هيچ درخواست و وجود متقاضي، اقدام به انتشار و اطالعبه
  كند.ثر ميؤموقع و مبه

اين حق، تكليف دولت بر باال بردن سطح آگاهي شهروندان است؛ حقي  متناظر 
، 2صراحت به آن اشاره دارد. بند قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 3كه  اصل 

 عمومي هايآگاهي سطح بردن يكي از وظايف دولت جمهوري اسالمي ايران را «باال
ديگر»  وسايل و گروهي هايرسانه و مطبوعات از صحيح استفاده با هازمينه همه در

 تعيين در مردم عامه ، يعني «مشاركت8دانسته است. از طرف ديگر، الزمه تحقق بند 
خويش»، آگاهي مردم از امور كشور  و فرهنگي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي سرنوشت

 براي كوشش و ايشان قبال در حكومت وظايف از شهروندان آگاهي .و حاكيمت است
 مشاركت شودمي سبب حكومت، مقابل در تعهداتشان اجراي و تحقق حقوق

 برخوردار بيشتري پذيريمسئوليت و استمرار پايداري، مراتب از در امور، شهروندان
 را دوجانبه وظايف زمينه شهروندي، تعهدات و حقوق از آگاهي. تر شودثمربخش و

 كارگزاران و حكومت از شهروندان كشيحساب و خواهيپاسخ باعث و كندفراهم مي
  ).144 ، ص.1395نژاد و عامري، شود (حبيبمي امور بيشتر هرچه و شفافيت

ترينشان، اماني بودن هاست كه از مهمشباهت اصلي اين دو حق در مباني يكسان آن
 در حقوقي، نظر حكومت و تعلق آن به مردم و مالكيت عمومي اطالعات است. از

 مديران و حاكمان و دارد تعلق مردم به آن اطالعات و حكومت كل ساالر،مردم جامعه
 هر مانند جامعه اعضاي هستند. مردم امين و غيرمستقيم نماينده، وكيل يا متقيمس جامعه
 شود. مطلع آن اداره وكيفكم از دسترسي داشته باشد و خود دارايي به بايد مالكي

 است مردم ازآنِ بلكه ندارد، تعلق به حكومت حكومتي هايدستگاه در موجود اطالعات
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، 1397كند (انصاري، مي نگهداري اطالعات آن از از مردم، نمايندگي به حكومت و
 شمار به متصديان دست در امانتي حكومت اسالمي نيز هايآموزه منظر ). از46 ص.
 تؤدوا أن يأمركم اهللا إن« فرمايد:مي نساء مباركه سوره 58 آيه در متعال خداوند رود.مي

 فرمان شما به خداوند ؛»بالعدل تحكموا أن الناس بين حكمتم إذا و أهلها إلي األمانات
 به كنيد،مي داوري مردم ميان كه هنگامي و بدهيد صاحبانش به را هاامانت كه دهدمي

ــ به عنوان يك منظومه اسالمي ــ به  البالغهنهج جايجاي كنيد. در داوري عدالت
نظامي و امنيتي از  اسرار ها اذعان شده و فقطارائه اطالعات به مردم و حق دانستن آن

اين قاعده استثنا شده است. در روايت جالبي از حضرت امير نقل شده است: «آگاه 
گر در خصوص جنگ باشيد كه شما اين حق را بر عهده من داريد كه هيچ رازي را م

از شما پنهان ننمايم و هيچ امري را بدون مشورت با شما جز در احكام شرعي انجام 
   ).9 ، ص.1395ندهم» (طاهري و ارسطا، 

  شفافيت اطالعات اقتصادي در هرم هنجاري  .6
 متخصص، انساني بر برخورداري از نيرويبراي شروع هر فعاليت اقتصادي، افزون

 فعاليتي حوزه هر به مربوط اطالعات به بايد متناسب، مالي منابع و نياز مورد تجهيزات
صورت مساوي و بدون ايجاد رانت اطالعاتي، داشت. اين اطالعات بايد به دسترسي نيز

مسئله شفافيت اطالعات اقتصادي و حق  در اختيار همه فعاالن اقتصادي قرار بگيرد.
هاي هرم هنجاري نظام حقوق ريح مرتبهداشتن اقتصاد شفاف، مورد اشاره ضمني و ص

داخلي ايران قرار گرفته است. در اين قسمت، به بررسي اين موضوع در قانون اساسي، 
  پردازيم.هاي كلي نظام، قوانين عادي و مقررات دولتي ميسياست

  قانون اساسي .1ـ6 
صراحت به هنجاري، بهعنوان باالترين مرتبه اساسي جمهوري اسالمي ايران به قانون

مسئله شفافيت اشاره نكرده است، اما از برخي اصول آن، چنين مفهومي برداشت 
 شود. از طرف ديگر، اجراي برخي اصول مستلزم وجود چنين شفافيتي است. مقدمهمي

 هايپايه كه است پرداخته اركاني و مباني به ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون
 در اشاره مورد هايصراحت از برخي ازآنجاكه و دهدمي لتشكي را اساسي قانون
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 اساسي قانون متن به اكتفا نيامده، آن اصول طي و اساسي قانون متن در مقدمه،
 ،ديكرانكعبي و ( داشت نخواهد پي در را مقنن مراد به نيل بايسته و شايسته صورتبه

»، اشاره اسالم در حكومت در مقدمه قانون اساسي و در بخش «شيوه) 13 ، ص.1393
 انحصار و اجتماعي و فكري استبداد هرگونه نفي شده است: «قانون اساسي تضمينگر

طور قطع، ايجاد رانت اطالعاتي يكي از موجبات انحصار اقتصادي است». به اقتصادي
گيرد. يكي از در هر جامعه است كه به دنبال آن، فساد اقتصادي نيز شكل مي

هاي مبارزه با انحصار اقتصادي، ايجاد شفافيت اطالعات اقتصادي است. ترين راهاصلي
هدف»، پس از بيان ديدگاه اسالم  نه است وسيله از طرف ديگر، در بخش «اقتصاد

 بروزبراي  مناسب زمينه كردن فراهم درباره اقتصاد، آمده است: «برنامه اقتصاد اسالمي
 متناسب و مساويامكانات  تأمين جهت، بدين و است انساني متفاوت هايخالقيت

 تكاملي حركت استمرار جهت ضرورينيازهاي  رفع و افراد همه براي كار ايجاد و
است». بدون شك، يكي از امكانات متناسب براي هر اسالمي  حكومت بر عهده او،

موقع از تصميمات بهكار و فعاليت اقتصادي، داشتن اطالعات مورد نياز و آگاهي 
طور خاص، فعاالن طور مساوي براي تمام مردم و بهاقتصادي دولت است كه بايد به

  اقتصادي محقق شود.
ايران است.  اسالمي جمهوري كننده وظايف متعدد دولتقانون اساسي بيان 3 اصل
بر  طور مستقيم، به حقو به عمومي هايآگاهي سطح بردن اين اصل، به باال 2در بند 

طور كه قبالً بيان شد، يكي ها اشاره شده است. از طرف ديگر، همانآگاهي در همه زمينه
از مباني آزادي اطالعات و حق دسترسي آزاد به اطالعات، حق مردم در تعيين سرنوشت 

 تعيين در مردم عامه بدان اشاره كرده و فراهم كردن مشاركت 8است؛ حقي كه بند 
نيز مانند مقدمه، به  9خويش را از وظايف دولت دانسته است. بند  اقتصادي سرنوشت

معنوي  و مادي هايزمينه تمام در همه، براي عادالنه امكانات رفع تبعيضات ناروا و ايجاد
اشاره كرده و در اختيار داشتن اطالعات اقتصادي الزم از مصاديق اين امكانات است. از 

عات و برقراري اقتصاد شفاف از مستلزمات طرف ديگر، برخورداري از شفافيت اطال
، از ديگر وظايف دولت است. 12موجب بند عادالنه است كه به و صحيح اقتصاد ريزيپي

 اساس بر ايران اسالمي جمهوري نيز به ضوابطي اشاره كرده است كه اقتصاد 43 اصل
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 و شرايط ين، يعني تأم5و  2هاي شود ازجمله ضوابط مندرج در بندمي استوار هاآن
  و منع انحصار. همه براي كار امكانات
 مردم ازمنكرنهي و معروفامربه خير، به قانون اساسي نيز به وظيفه دعوت 8 اصل

دولت اشاره دارد كه يكي از ابعاد اين وظيفه، بعد اقتصادي است. ايفاي چنين  به نسبت
ها نسبت به امور و اي مستلزم برخورداري مردم از اطالعات كافي و آگاهي آنوظيفه

  كند. تصمميات جاري است كه حكومت در فضاي اقتصادي اتخاذ مي
  هاي كلي نظامسياست .2ـ6

سي، يكي از وظايف و اختيارات رهبر در نظام جمهوري قانون اسا 110اصل  1طبق بند 
 مصلحت تشخيص مجمع با مشورت از پس نظام كلي هايسياست اسالمي ايران، تعيين

ها پس از قانون اساسي در مرتبه دوم هرم دانان، اين سياستاست. بنا بر نظر بيشتر حقوق
تر ازجمله قوانين عادي و پايينهنجاري نظام حقوق داخلي ايران قرار دارد و مراتب 

  ها باشند.نبايد مخالف اين سياست مقررات دولتي
 اقتصادي، ابالغي امنيت خصوص در نظام كلي هايدر نخستين مورد  به سياست

 و است: «قوانين آمدهها اين سياست 3شود. در بند مياشاره  03/11/1379
 هماهنگي و شفافيت و ثبات و سازگاري داراي بايد مقررات و اجرايي هايسياست

تنها در سطح قوانين، بلكه در سطح مقررات و باشند». واضح است كه شفافيت نه
هاي اجرايي يكي از موجبات برقراري امنيت اقتصادي است. همچنين، حتي سياست

عنوان يكي از شرايط فعاليت اقتصادي نام نيز از دسترسي به اطالعات به 5در بند 
 خصوصي، و تعاوني دولتي، هايبخش براي عادي، شرايط ده است كه بايد دربرده ش
  .باشد عادالنه و يكسان

، مطابق است 14/01/1389 ابالغي اداري، نظام كلي هايسياست 18دومين مورد، بند 
 اداري نظام و مردم متقابل تكاليف و حقوق به نسبت بخشيآگاهي و سازياين بند، شفاف

هاي صحيح، يكي از سياست اطالعات به مردم مندضابطه و آسان دسترسي بر تأكيد با
ترين حقوق مردم در ارتباط با نظام كلي نظام در موضوع اداري است. مسلماً يكي از مهم

موقع از تصميمات اداري اداري، دسترسي آزاد به اطالعات اقتصادي و همچنين، آگاهي به
  ي باشد.كه ممكن است داراي آثار مهم اقتصاد
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است.  29/11/1392مقاومتي، ابالغي  اقتصاد كلي هايسياست 19سومين مورد، بند 
آن اشاره دارد. در همين راستا  سازيسالم و اقتصاد سازيصراحت به شفافاين بند به

   مقررات دولتي نيز برقرار شد كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت.
  قوانين عادي .3ـ6

ترين قانون مرتبط با اصل شفافيت و حق دسترسي به اطالعات، قانون ترين و اصليمهم
است. موضوع اين قانون  06/11/1387انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 

 اسناد در كه داده نوع ، يعني «هر1«اطالعات» است كه مطابق تعريف مندرج در ماده 
 شده ضبط ديگري ٴوسيله هر با يا گرديده ذخيره افزارينرم صورتبه يا باشد مندرج

شود. باشد». اطالعات خود به دو دسته  اطالعات شخصي و اطالعات عمومي تقسيم مي
 ملي ارقام و آمار ها،نامهآيين و ضوابط نظير غيرشخصي اطالعات عمومي يعني «اطالعات

 .نباشد» قانون اين چهارم فصل مستثنيات مصاديق از كه اداري مكاتبات و اسناد رسمي، و
يكي از انواع اين اطالعات، اطالعات عمومي اقتصادي است كه از مصاديق آن، به 

 بانكي، و پولي اي،اطالعات بودجه ازجمله كشور اقتصادي نظام درباره اطالعات
 وكار،كسب اقتصادي، ويژه و تجاري آزاد مناطق بهادار، بورس و اوراق گذاري،سرمايه

 تجاري هايشركت و مالياتي نظام گمركي، امور و واردات و صادرات سازي،خصوصي
  شود. اشاره مي
مدون  اطالعات شوند.تقسيم مي غيرمدون و مدون به اطالعات بندي ديگري،دسته در

اطالعات  اما است، قابل انتقال آن همراه به كه شودمي داده قرار حاملي يا وسيله در
). مطابق تعريف 92 ، ص.1397دارد (انصاري،  شفاهي جنبه است و افراد نزد غيرمدون،

در  شوند و چونغيرمدون شامل اين حق نمي اطالعاتمندرج از اطالعات در قانون، 
 به خوداظهاري اطالعات به دسترسي هستند، اطالعات حامل افراد غيرمدون، اطالعات
  .دارد بستگي وي با مصاحبه يا اطالعات دارنده

و حق مردم بر دسترسي به اطالعات  اطالعاتصراحت به آزادي در اين قانون به
 به دسترسي حق ايراني شخص اين قانون، «هر 2اشاره شده است. مطابق ماده 

باشد». متناظر اين حق، مطابق ماده  كرده منع قانون آنكه مگر دارد را عمومي اطالعات
 ممكن زمان حداقل در را قانون اين موضوع اطالعات اندمكلف عمومي ، «مؤسسات5
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عنوان «آيين  بااين قانون  2دهند». فصل  قرار مردم دسترس در تبعيض بدون و
كند و مطابق تعريفي كه دسترسي به اطالعات»، نحوه استيفاي اين حق را بيان مي

منوط به تقاضاي  ابتداي مقاله از حق دسترسي آزاد به اطالعات انجام شد، اين حق
دسترسي است و تكليف مؤسسات عمومي به انتشار اطالعات، با رويكردي منفعالنه 

كه طورياست. اين قانون در برخي موارد، رويكرد فعاالنه را پيش گرفته است؛ به
حاكميت خود، فعاالنه و بدون هيچ درخواست و تقاضاي دسترسي از سوي متقاضي، 

پردازد كه اين رويكرد، به مفهوم حق بر آگاهي مي به انتشار و اعالن اطالعات
، مؤسسات عمومي و خصوصي مشمول اين قانون، 10تر است. وفق ماده نزديك
 وظايف، سري از اطالعات عمومي مربوط به خود مانند اهداف،اند يكمكلف
 مستقيمطور به كه خدماتي اتمام مراحل و هاساختار، روش و هامشيخط و هاسياست

 نگهداري مؤسسه آن در كه اطالعاتي اشكال و دهند، انواعمي ارائه جامعه اعضاي به
 خود را در ارشد مأموران وظايف و ها و اختياراتآن به دسترسي آيين و شودمي

 ساالنه منتشر سازند. طوربه كمشهروندي، دست حقوق و عمومي نفع راستاي

 مردم براي تكليف و حق متضمن كه «اطالعاتي، 5همچنين، بنا بر تبصره ماده 
 هايرسانه و عمومي اعالن و انتشار طريق از ،موجود قانوني موارد بر عالوه بايد است،

اين قانون، استثنائات دسترسي به اطالعات را  4برسد». فصل  مردم آگاهي به همگاني
است. طبق  )دولتي اسرار( شدهبنديطبقه اطالعات و ها، اسنادبرشمرده كه يكي از آن

 مصوب ،»عمومي اطالعات از دولتي اسرار تفكيك و تشخيص« نامهشيوه 1ماده 
، اسرار دولتي )قانون 18 ماده موضوع(اطالعات  به آزاد دسترسي و انتشار كميسيون

  قانون مجازات« اساس بر و عمومي مؤسسات از هريك اسنادي هستند كه توسط
 طرز نامهآيين« ، و29/11/1353 مصوب» دولتي سرّي و محرمانه اسناد افشاي و انتشار

 مشخص نمودن نوع نحوه و بنديطبقه و دولتي محرمانه و سرّي اسناد نگاهداري
 مقررات و قوانين ساير و وزيران هيئت 01/10/1354 مصوب» اطالعات اسناد و
 يا »محرمانه خيلي« ،»سرّي« ،»سرّي كليبه« مهرهاي از يكي هاآن روي مرتبط،

نگاهداري، طبقه هر سند را  نامه طرزشده باشد. متأسفانه طبق آيين قيد »محرمانه«
بندي معيار كند و اين طبقهمي تعيين است، كرده تهيه را سند آن كه واحدي مسئول
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ادي مشخص و دقيقي ندارد و در عمل نيز ديده شده است كه بسياري از اسناد ع
شوند. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات بندي مياي مشمول طبقهطور سليقهبه

 و خود بيان كرده است: «مصوبه 11اي شده و در ماده تا حدي مانع اين معيار سليقه
 دولتي اسرار عنوانبه بنديطبقه قابل است، عمومي تكليف يا حق موجد كه تصميمي
، اما اگر مؤسسات عمومي چنين اطالعاتي را بود» خواهد الزامي هاآن انتشار و نيست
 به آزاد دسترسي و انتشار نامه مذكور، كميسيونشيوه 9بندي كردند، مطابق ماده طبقه

 مؤسسه به را اطالعات، موضوع نوع اين بنديطبقه از اطالع صورت در اطالعات
 شخصي هر همچنين،. كندمي اصالح درخواست دهد ومي اطالع كنندهبنديطبقه
  كند. فراهم را اطالعات به دسترسي و انتشار امكان تا بخواهد كميسيون از تواندمي

تعيين اين موضوع كه چه تصميمي موجد حق يا تكليف عمومي است، مورد 
 آزاد دسترسي و انتشار گرفت تا اينكه كميسيونربط قرار مياعمال سليقه مسئوالن ذي

 اطالعات به آزاد دسترسي و انتشار نامه، «شيوه30/01/1399ت در تاريخ اطالعا به
 از منظور نامه،اين شيوه 1مردم» را تدوين كرد. طبق ماده  براي تكليف و حق متضمن
 تصميماتي و مصوبات از «كليه است عمومي عبارت تكليف و حق متضمن اطالعات

 مهلت تمديد ارفاق، شدن، استثنا معافيت، بخشودگي، تقدم، ترجيح، امتياز، حق، كه
 ايجاد نوعي صورتبه را ممنوعيتي يا محروميت جريمه، پرداخت نظير تكاليفي يا
نيستند...». در ادامه، با ابتكاري  محصور و خاص اشخاص يا شخص بر ناظر و كنندمي

تصميمات از اين برانگيز، مانع هرگونه دستاويز براي خارج ساختن انواع تحسين
تعريف شده و تمام عناوين ممكن براي يك سند حاوي اطالعات را نام برده است: 

قانون،  :باشد آمده دارد، را زير عناوين از يكي كه سندي در است ممكن «... و
ملي،  نامه، برنامهضوابط، بخش و اجرايي، ابالغيه، اساسنامه، اصول نامهنامه، آيينآيين

نامه، دستورالعمل، اسالمي، تصويب شوراي مجلس ميماتنامه، تصتصميم
كلي،  هايها، سياستملي، سياست راهبردي، سند اجرايي، راهبردها، سند دستورالعمل

نامه و المللي، مقرره، موافقتبين نامهموافقت يا نامه، ضوابط، مصوبه، معاهدهشيوه
  نامه».نظام
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نيز در مواد مختلف  16/11/1390مصوب  وكاركسب محيط مستمر بهبود قانون
اين قانون،  24خود به شفافيت اطالعات اقتصادي و حق آگاهي مردم اشاره دارد. ماده 

 و هاسياست سازيبراي شفاف را مكلف كرده است تا اجرايي هايدستگاه و دولت
 ييرتغ هرگونه گذاري،سرمايه و اقتصادي امنيت و ثبات ايجاد و اقتصادي هايبرنامه

 طريق از اجرا، از قبل مقتضي زمان در را اقتصادي هايرويه و مقررات ها،سياست
شود، اين تكليف طور كه مشاهده ميهمان .برسانند عموم اطالع به گروهي هايرسانه

ناظر به آينده و اطالعات مربوط به تغييرات است. نكته شايان توجه ديگر اينكه، اين 
قانون برخالف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، شامل اطالعات غيرمدون 

شود. نيز ميكه معموالً اطالعات ناظر به آينده است و افراد حامل آن اطالعات هستند 
رساني، همچنين، رويكرد دولت در اين قانون صرفاً فعاالنه است و انتشار و اطالع

منوط به هيچ درخواست يا تقاضايي نيست. تبصره اين ماده مواردي را كه محرمانه 
باشد، از شمول اين تكليف استثنا كرده و اين تشخيص را بر  داشته اقتضا آن بودن

توان اجرايي گذاشته است، اما همچنان به نظر نگارنده مي گاهدست مقام عهده باالترين
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات را در اين مورد نيز اجرايي  11حكم ماده 

كه از عبارت «اطالعات» استفاده كرده، عبارت  5كرد؛ زيرا در اين ماده برخالف ماده 
ي در دسترس نيست، اما در «تصميم» آمده است. از «تصميم» تعريف مشخص قانون

معناي عرفي، تصميم معناي اعمي از اطالعات دارد و حتي اطالعات غيرمدون را نيز 
اقتصادي، ناشي  هايرويه و مقررات ها،سياست تغيير شود. از طرفي، هرگونهشامل مي

  از يك «تصميم» بوده است.
 آماري ملي تا برنامه كرده است موظفرا  ايران آمار مركز نيز 6 بر اين ماده، مادهافزون

 اقتصادي فعاالن براي نياز مورد آماري اطالعات آن، بر اساس كه كند تهيه طوري را كشور
 روزآمد و شكل مستمر كشور، به آماري اطالعات پايگاه در ايران، در گذارانسرمايه و

وكار) كسب محيط مستمر بهبود قانون 11(موضوع ماده  وگوگفت شوراي .شود ارائه
 شكل بايد به كه اقتصادي را فعاالن و گذارانسرمايه نياز مورد آماري اطالعات و اقالم

  .كندمي تعيين شود، منتشر پايگاه اين در مستمر
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  مقررات دولتي .4ـ6
 اي به تاريخجلسه در اقتصاد هاي كلي اقتصاد مقاومتي، شورايدر پي ابالغ سياست

 وزارت عملياتي هايبرنامه و هاسياست اهداف، مستندات، مباني،، 16/10/1393
اين  1را تصويب كرد. ماده  »مقاومتي اقتصاد اجرايي برنامه« خصوص در دادگستري

كلي اقتصاد  هايسياست 19مقرره، يكي از مباني و مستندات اين مقرره را بند 
ها و دي، به سياستسازي اقتصاد بيان كرده و در مواد بعمقاومتي، يعني شفاف

فزايش ، «ا3ها اشاره كرده است. مطابق ماده هاي عملياتي متناظر با آن سياستبرنامه
هاي اجرايي و مقرراتي در حوزه مالكيت، سازگاري، ثبات و شفافيت قوانين و سياست

ها در گذاري، كار و كارآفريني و حقوق مرتبط با آناقتصادي، سرمايه  هايفعاليت
هاي وزارت دادگستري در باره برنامه اجرايي اقتصاد مقاومتي » يكي از سياستكشور

شود كه بيان مي سياستاين متناظر با عملياتي هاي برنامه، 4شمرده  و در ماده 
  اند از: عبارت
تهيه و تدوين سازوكارهاي مناسب حقوقي براي افزايش سازگاري، شفافيت در  .١

گذاري، كار و اقتصادي، سرمايه هاييت فعاليتقوانين و مقررات در حوزه مالك
  .كارآفريني و حقوق مرتبط

و قضايي براي دسترسي يكسان  حقوقيتدوين سازوكارهاي مناسب  .٢
 .اقتصادي به اطالعات و امتيازات قانوني فعاالن

 چهارچوب در مالي منابع تأمين و مذكور عملياتي هايبرنامه اجراي مسئوليت
است، اما متأسفانه تاكنون عملكرد و نتيجه  دادگستري وزارت عهده بر دستگاه، اعتبارات

  خاصي از اين مصوبه مشاهده نشده است.
عنوان «منشور  با، سندي 29/09/1395جمهوري دولت يازدهم در تاريخ رئيس

مشي مثابه «برنامه و خط، به134را طبق اصل  سندحقوق شهروندي» را منتشر و اين 
جمهوري در نظام سياسي و اداري جمهوري دولت» اعالم كرد. با توجه به نقش رئيس

گذاري براي اين مقام، منشور حقوق اسالمي ايران و با فرض اثبات صالحيت مقرره
ي، ذيل مراتب هنجاراي دولتي و از حيث سلسلهمنزله مقررهشهروندي را بايد به

قوانين عادي شمرد. در اين منشور، «حق اقتصاد شفاف و رقابتي» به رسميت شناخته 
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 تغيير وضع، موقع شهروندان از فراينداين منشور، به حق آگاهي به 69شده است. ماده 
دارد: اشاره دارد. اين ماده بيان مي اقتصادي مقررات و قوانين ها،سياست اجراي و

 مقررات و قوانين ها،سياست اجراي و تغيير وضع، فرايند از كه است شهروندان «حق
 برسانند كنندهتصويب مرجع اطالع به را خود نظرات و باشند داشته اطالع اقتصادي

 پيشين هايرويه و هاسياست با متفاوت تصميمات اتخاذ از مناسب زماني فاصله با و
 تصميم اتخاذ از پس و كنند آماده تغييرات وقوع براي را خود بتوانند تا شوند مطلع

 از عمومي رسانياطالع با دارند حق شهروندان شفافيت، اصل رعايت براي و
 شفافيت با و برابر صورتبه نيز اطالع شهروندان 70ماده  .يابند» آگاهي تصميمات

تكليف به  71داند. همچنين، ماده را از حقوق آنان مي اقتصادي اطالعات از كامل
 هايفعاليت انواع براي منصفانه رقابتي و شفاف قانونمند، دولت در تضمين فضاي

منشور، فراهم  72كند. آخر ماده گذاري اشاره ميسرمايه امنيت و شهروندان اقتصادي
 حقوق اقتصادي را از وظايف دولت براي تأمين تصميمات در ثبات و كردن صراحت

 هايفعاليت در جامعه آحاد مشاركت رساندن حداكثر به و شهروندان اقتصادي
  داند.اقتصادي مي
، مصوبه «حقوق شهروندي 09/11/1395 مورخ 178جلسه  در اداري عاليشوراي

در نظام اداري» را كه منبعث از منشور حقوق شهروندي است، به تصويب رساند. 
عبارت  اداري نظام در شهروندي حقوق اين مصوبه، يكي از مصاديق 2مطابق ماده 

 اطالعات به دسترسي و اداري فرايندهاي و تصميمات از موقعبه آگاهي از «حق است
اداري، تصميمات داراي آثار  تصميماتترين نياز» كه بدون شك، يكي از مهم مورد

نسبت  اجرايي هايدستگاه و كاركنان نيز تكاليف 8و تبعات اقتصادي است. در ماده 
 بر دارند حق اين ماده اشاره شده است: «مردم 1ده است. در بند اين حق را بيان كر

 كنند،مي منتشر يا دهندمي قرار دسترس در اجرايي هايدستگاه كه اطالعاتي اساس
 اعالم قبالً كه اطالعاتي برخالف دستگاهي چنانچه. كنند تنظيم را خود هاي برنامه
 عمل نمايد، ]است[قرار گرفته مردم اقدامات و تصميمات مبناي اطالعات، آن و كرده
هاي اجرايي دراين باشد». همچنين، ارائه گزارش عملكرد ساالنه دستگاه گوپاسخ بايد

 دسترسي خصوص، در دسترس قرار دادن اطالعات درخواستي مردم، ارائه راهنماي
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 فرايندهاي و خود حقوق با مردم كردن اطالعات هر دستگاه اجرايي و آشنا به مردم
هاي اجرايي نسبت به جمعي ازجمله تكاليف دستگاهارتباط وسايل از طريق اداري

هاي دستگاهاين ماده،  12موقع از تصميمات اداري است. بنا بر بند حق آگاهي به
  :رساني خود نكات زير را مورد توجه قرار دهندهاي اطالعاجرايي بايد در فعاليت

ها، اطالعات قابل دسترس يا ارائه شده؛ يعني اطالعاتي كه علم به آنـ مفيد بودن الف
  .دهدميقضاوت و آگاهي افراد را افزايش  ،توان تشخيص

ـ درست بودن اطالعات ارائه شده؛ بدين معنا كه هم اسناد و مدارك و ابزارهاي ب
  .ه باشدها عاري از خدشحاوي اطالعات بايد واقعي و صحيح و هم مفاد و مندرجات آن

شده؛ يعني اطالعات بايد حاوي روز بودن اطالعات قابل دسترس يا ارائهبه ـپ
    .ها و تفسيرها باشدآخرين تحوالت، مصوبات، اصالحيه

رساني؛ يعني اطالعات بايد در زماني كه نياز به آن وجود موقع بودن اطالعبه ـت
گيري پس از براي واكنش و تصميم معقولكه مخاطبان، فرصت نحويبه ؛ارائه شود ،دارد
    .داشته باشندرا  از آن ه شدنآگا

رساني؛ يعني تمام اطالعاتي كه واكنش يا اقدام يا تصميم كامل بودن اطالع ـت
زمان، مكان، اسناد و ادله، هزينه و مدارك هويتي الزم،  مانند ها منوط استمخاطبان به آن

  .صورت يكجا اعالم شوندبه
، داراي ضمانت اجراست و چنانچه شهرونديوبه برخالف منشور حقوق اين مص

مصوبه نقض شود يا رعايت نشود، از مصاديق  اين در مندرج الزامات و هريك از حقوق
اداري،  تخلفات به رسيدگي هايهيئت شود و درتخلفات اداري كارمندان شمرده مي

  رسيدگي خواهد شد.
 گيري نتيجه

 فعاليت و وكاركسب هر ضروري لوازم از آن، از برخورداري و اطالعات كسب
 مانند باشد تكاليف و حقوق متضمن تواندمي هم كه اطالعاتي. است اقتصادي
 ها،بخشودگي ها،معافيت امتيازات، فعاليت، مجوز انواع دريافت چگونگي
 و هاسياست مقررات، ازقبيل اطالعاتي متضمن و هم هاجريمه ها،ممنوعيت
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ترجيحي،  ارز اساسي، حذف خدمات يا كاال قيمت افزايش مانند اقتصادي هايرويه
 و انتشار قانون موجببه اقتصادي فعاالن ازجمله مردم تمام... . و حذف يارانه

 در و برخوردارند اطالعات اين به آزاد دسترسي حق از اطالعات، به آزاد دسترسي
 حقوقي نظام در. دارند اطالعات اين انتشار به تكليف نيز مشمول مؤسسات مقابل،
 بايد متقاضي، درخواست به اقتصادي اطالعات انتشار وظيفه برافزون دولت ايران،

 انتشار به اقدام درخواستي، هيچ بدون خود و باشد داشته نيز فعاالنه رويكرد
اطالعات، اطالعات مندرج در قانون انتشار و دسترسي آزاد به  بكند. اطالعات
وكار، كسب محيط مستمر بهبود موجب قانونهستند. همچنين، به مدون اطالعات
 هايرويه و مقررات ها،سياست ازجمله تغيير تصميماتي حاوي كه اطالعاتي

 هايرسانه طريق از اجرا، از قبل مقتضي زمان در اقتصادي باشد، دولت موظف است
العات مدون باشند چه غيرمدون. از برساند؛ چه اين اط عموم اطالع به گروهي

طرف ديگر، شناسايي و اجراي چنين حقي، موجب تقويت امنيت اقتصادي و اصل 
 نظام كلي هايشفافيت در نظام اقتصادي كشور خواهد شد؛ شفافيتي كه در سياست

مقاومتي بدان اشاره شده و  اقتصاد كلي هاياقتصادي و سياست امنيت خصوص در
است. وجود  اساسي قانون 8 و 3 هاياصل 8 و 2 هايبند ملزومات همچنين، از
 از. هست نيز 3 اصل 12 بند در اشاره مورد صحيح اقتصاد مقتضيات شفافيت از

 تأمين موارد از اطالعات، به آزاد دسترسي و آگاهي حق بر برقراري ديگر، طرف
  است. 43 اصل انتظار مورد كار امكانات و شرايط
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