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Abstract 

Having an efficient system of administration is considered a priority in every 

country. Planning to achieve such a system in any society brings about various 

experiences. Several measures have been taken in Iran as it is emphasized in the 

Constitution; however, achieving the desired perfection is influenced by several 

factors including the degree of free access to the employment facts and documents. 

Furthermore, one group of the administrative documents closely associated with the 

right of citizenship is the facts and documents concerned with employment. For this 

purpose, the present study investigates the status of the right of having free access to 

employment documents and facts using an analytical-descriptive methodology. The 

findings of the study in investigating the confidentiality system of rights in Iran 

indicated that documents and facts concerned with employment is not included in 

“the law of publicizing and free access to facts”. But the requirements of the 

characteristics of this ministry in the field of security, Keeps employment documents 

and information confidential and out of the reach of the public. Nevertheless, should 

be placed at the level of necessity and minimum in confidentiality to consider the 

rules of free access rights for beneficiaries in the rules of free access to facts.  
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 چکیده

منظوور دسوتبابی   ی بهزیربرنامه واست  کشورهر  ی اصلیهاتیاولواز  داشتن نظام اداری کارامد
متفاوتی را ارائه کرده است. در ایران نبز با تأکبد قانون اساسی  یهاتجربه ،تمام جوامعبه آن در 

در این زمبنه انجام گرفته، ولی دستبابی به کموا  مللووم متوأار از موامو      های متعددی اقدام
مختلفی از جمله مبزان دسترسی آزاد به اسناد و اطالمات استخدامی است. از سوی دیگر، یکوی  
از اسناد اداری که با حقوق شهروندی رابلة نزدیکی دارد، اسناد و اطالمات استخدامی است. بوه  

توصبفی جایگاه حق آزادی دسترسی بوه اسوناد    -ژوهش با روش تحلبلیهمبن منظور، در این پ
استخدامی در قوانبن و مقررات استخدامی وزارت اطالمات بررسی شوده اسوت. نتوایژ پوژوهش     
حاضر در بررسی نظام محرمانگی حقوق ایران نشان داد اسناد و اطالموات اسوتخدامی مشومو     

ی وزارت هوا مشخصوه اطالمات نبست، ولوی اقتاوای   استثنائات قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
بودن اسناد و اطالموات اسوتخدامی    مموم دسترس از دور و محرمانهاطالمات در حبلة امنبتی، 

و  هوا ضرورتانگاری اسناد و اطالمات استخدامی باید در سلح . با وجود این محرمانهرساندیمرا 
 نفع مورد توجه قرار گبرد.حداقلی باشد تا ضوابط حق دسترسی برای افراد ذی

 کلیدواژگان
 اسناد اداری، حقوق استخدامی، دسترسی آزاد به اطالمات، قانون استخدامی وزارت اطالمات.  
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 مقدمه

 براساسشدن نظام اداری  مندضابلهی اصلی جوامع پبشرفته، حاکمبت قانون و هامؤلفهیکی از 
آفت فرایندهای  نیترمهم(. اما 283: 1396شده است )ملریان، قانون و مقررات از پبش تصویب

و  ردبو گیمی مختلف صورت هابهانهی است که به رقانونبغی کارپنهاناداری در جامعة امروزی، 
. محودود کوردن   شوود یمو در نتبجه، از انحای مختلوف دسترسوی موردم بوه اطالموات محودود       

و از مووارد بوارز پایموا      1اتی اسناد و اطالمات در مغایرت با آزادی دسترسی به اطالمو رقانونبغ
ی اساسوی  هوا هیو پاحق دسترسوی بوه آزادی اطالموات از     چراکهکردن حقوق مدنی افراد است، 

( و از مصادیق نس  او  حقوق بشر در جواموع  2: 1398حقوق شهروندی )محسنی و همکاران، 
کموا   موضوع سالمت اداری، (. به همبن ملت Beetham, & Boil, 1999: 29دموکراتبک است )
)مبرمحمدی و  نداتمام جوامع درصدد احقاق و دستبابی به آن وانسانی است  ةمللوم هر جامع

مبوزان  آمده از کشورهای مختلف ببانگر این اسوت کوه   دستبه یها. تجربه(3: 1390، پورحسن
از جملوه   موامو  و سوایر  بور جامعوه    هاسباست حاکم دولت سالمت اداری در هر کشور متأار از

 نظامی وربهرهاست که به نتایژ متفاوتی در  ی اداریهانظام در دسترسی آزاد به اطالمات مبزان
(. از سوی دیگر، یکوی از اسوناد اداری کوه در    968: 1399، زادهیوال)خانی  شودیم اداری منجر

 سوت و نهادها هوا دسوتگاه این زمبنه ببشتر مورد تأکبود اسوت، اسوناد مربوو  بوه اسوتخدام در       
رو موضوع استخدام و اطالمات و اسوناد مربوو  بوه آن از مثاحو      (. ازاین113: 1383 پور،)قلی

مهم و اساسی حقوق شهروندان در جامعة ماست که دسترسی آزاد به اطالمات و اسوناد در ایون   
(. در اصوو   968: 1399، زادهیوالی از این حقوق دارد )خانی مندبهرهزمبنه رابلة تنگاتنگی با 

ضمنی به دسترسی آزاد به اطالمات تأکبد شده است. الزمة اجرای  طوربهاساسی مختلف قانون 
قانون اساسی که بر متکی بودن ادارۀ اموور کشوور بوه آرای مموومی تأکبود دارد، آزادی       6اص  

کوه   14و  10، 9خصوص بنودهای  ، به3دسترسی به اطالمات و اسناد است. اجرای صحبح اص  
بح و حذف تشکبالت غبرضرور و از ببن بردن تثعوب  و نوابرابری و   همانا ایجاد نظام اداری صح

برای زنان و مردان است، مستلزم در دسترس بودن اسناد و اطالموات و   جانثههمهحقوق  نبتأم
مثارتی آزادی دسترسی به اطالمات اداری و استخدامی است. به همبن منظور در این پژوهش به
ه اسوناد و اطالموات اسوتخدامی در قووانبن و مقوررات      اختصاصی حق آزادی دسترسی ب طوربه

 منووان بوه ی سواختاری وزارت اطالموات   هایژگیواستخدامی وزارت اطالمات بررسی شده است. 
حفو   بووده و   فورد منحصوربه است،  شهروندانۀ امنبت برای کنندنبتأم نیتریاصلسازمانی که 

اطالموات بوه   و افشوای   داردیوت  هویت شغلی و سازمانی مناصور اطالمواتی بور هور چبوزی اولو     
بوه اسوناد و    نفوع یذ اشوخاص  یدسترسو . از سووی دیگور   زندیمکارکردهای این سازمان للمه 

________________________________________________________________ 
1. Freedom of Information. 
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 ،آنهوا  یاسوتخدام  حقووق  احقاق در و ضروری االمکان،یحتاطالمات استخدامی در برخی موارد 
  .الزم است

ترسی آزاد به اسوناد  ست؛ آیا حق دسهادر واقع این تحقبق در پی پاسخگویی به این پرسش
مورد  -با در نظر گرفتن خصوصبات امنبتی آن  -و اطالمات در قوانبن استخدامی این وزارتخانه 

ی اجرایی برای اسوتقرار حوق دسترسوی آزاد بوه اسوناد و      هاضمانتتوجه قرار گرفته است؟ چه 
، گسوترۀ  اهو پرسوش اطالمات استخدامی در وزارت اطالمات وجود دارد؟ برای یافتن پاسوخ ایون   

نظام محرمانگی در حقوق ایران از یک سوو و قووانبن و مقوررات اسوتخدامی وزارت اطالموات از      
مشوخ  بوه ایون     طوور بهتحلبلی بررسی شد تا -سوی دیگر، با جزئبات کام  به روش توصبفی

پرسش پاسخ داده شود که آیا حق دسترسی آزاد بوه اطالموات جایگواهی در قووانبن و مقوررات      
 زارت اطالمات دارد؟ استخدامی و

 

 حق دسترسی آزاد به اطالعات
 مفهوم حق دسترسی آزاد به اطالعات .1

از حوق آزادی   برخاسوته ی افراد جامعه است کوه  اهیپاحق دسترسی به اطالمات و اسناد از حقوق 
و  وجوو جسوت (. آزادی دسترسی به اطالمات و اسناد، در واقع حق 13: 1378)انصاری،  استببان 

گذشته قوانبن مختلفی در کشورها برای این موضوع تدوین فت اطالمات است. در دو دهة حق دریا
ی نبز در این زمبنه المللنببی هاسازمان. همزمان با تحوالت اخبر، (Banisar, 2006: 6شده است )

 (. در جمهوری اسالمی ایوران، 3: 1394)زندیه و ساالری،  اندکردهی را شروع اگستردهی هاتبفعال
(، قوانون  24ضومنی در قوانون اساسوی )اصو       بوه صوورت  اطالمات  به آزاد دسترسی و انتشار حق

مورد توجوه مقونن قورار     اطالمات به آزاد دسترسی و انتشار اختصاصی در قانون طوربهملثومات و 
به  جامعه اماای از هریک که معناست این به اطالمات در قانون اخبر به دسترسی حق گرفته است.

طور متقاب  نبز به ممومی مؤسسات و باشد داشته دسترسی است، ممومی مؤسسات نزد که ماتیاطال
 متقاضبان قرار دهند. اختبار در را اطالمات افراد، تقاضای به بنا باشند موظف
آزادی دسترسی به اطالمات را یوک حوق امتثواری بورای افوراد جامعوه        توانیمکلی  طوربه
 :Birkinshaw, 2010، دانسوت ) اسوت تی که نزد نهادهای مموومی  منظور دسترسی به اطالمابه

اطالمات را هور نووع    توانیمقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات،  1(. مستفاد از مادۀ 505
یا هر وسبلة دیگری ذخبره شده باشود،   افزارنرم صورتبهداده که در اسناد مندرج باشد یا حتی 

موسع شام  هور نووع اطالموات و     طوربهقانون مذکور  موردنظرات در نظر گرفت. بنابراین اطالم
 . الثته در این خصوص با استثنائاتی مواجهبم که در ادامه بررسی خواهد شد.  شودیماسنادی 
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 . مبانی حق دسترسی آزاد به اطالعات2
ی مثانی حق دسترسی آزاد به اطالمات به مثانی سباسی، حقوقی، اجتمامی، فرهنگوی و اقتصواد  

، مشوارکت مموومی و    1(. در مثوانی سباسوی، شوفافبت   38: 1397)انصواری،   شوود یمو  مبتقسو 
شوهروندان و در حووزۀ    2است. در مثوانی اجتموامی بوه توانمندسوازی     مدنظرپاسخگویی ببشتر 

فرهنگی به تعالی فرهنگ ممومی و دسترسی به دانش اشاره شده است. اما در مثانی حقوقی که 
مالکبت ممومی اطالمات و  - هارسانه، آزادی ببان و شودیمحقبق مربو  ببشتر به مثح  این ت

حکومت قانون و مثارزه بوا فسواد موورد     -برابری و منع تثعب   -خالف قامده بودن محرمانگی 
 (.38: 1397توجه است )انصاری، 

 

 رویکرد ایران از نظر گسترۀ حق دسترسی آزاد به اطالعات .3
مفهوم آزادی دسترسی به اطالمات ارائوه شوده اسوت، بوا دو دسوته از       در تعاریف متفاوتی که از

(؛ الف( تعریف موسع؛ که جریان تحصب ، انتشار 4: 1398تعاریف مواجهبم )محسنی و همکاران، 
نحوی که افراد در کسوب هور گونوه    ، بهداندیمو انتقا  اطالمات را ماری از هر گونه محدودیت 

مصوم مجموع مموومی    59اشند. این رویکرد پبشتر در قلعنامة اطالماتی، آزادی کام  داشته ب
؛ م( تعریف مابق؛ این تعریف از آزادی اطالمات، رویکرد 3( ارائه شده است1946سازمان مل  )

و ایون   کندیمیی برای شهروندان معرفی هاتیمحدودآزادی کام  در دسترسی به اطالمات را با 
با توجه به تعاریف  4.داندیمشده توسط دولت نگهداری حق را محدود به مواردی مانند اطالمات

ی حقوقی در کشورهای مختلف، نسثت به حق آزادی دسترسی بوه  هانظامشده، هر کدام از ارائه
، زادهیوالو )خوانی   انود گرفتوه اطالمات، رویکردی نزدیک به تعریف موسع یا ماوبق را در پوبش   

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانوه و   (. رویکرد مقنن در ایران با تصویب968: 1399
با  1388(، رویکردی نزدیک با تعریف مابق بوده است، ولی در سا  29/11/1353سری دولتی )

تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات و پبشتر از آن با تصویب قوانون انتشوار اسوناد    
قانونگذار جمهوری اسالمی ایران، رویکردی  (،28/11/1363شدۀ وزارت امور خارجه )یبندطثقه

نزدیک به تعریف موسع از آزادی دسترسی به اطالمات در پبش گرفته و سوعی کورده اسوت بوا     
ی اجرایی، گسترۀ انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات را افزایش دهد. هانامهوهبشتدوین و تصویب 
انتشوار و دسترسوی آزاد بوه اطالموات     توسوط کمبسوبون    نامهوهبشچهار  تاکنوندر این زمبنه، 

ة نامو وهبشو منظور اجرا ابالغ شده است که آخرین موورد  ، بهجمهورسبرئتصویب و پس از تأیبد 

________________________________________________________________ 
1. Transparency 
2. Empowerment 

3. Calling of an International Conference on Freedom of Information.  

4. Council of Europe Convention on Access to Official Documents. 



 5امی...   جایگاه حق آزادی دسترسی به اسناد و اطالعات استخد

انتشار و دسترسی آزاد بوه اطالموات متاومن حوق و تکلبوف بورای موردم )قووانبن، مقوررات و          
 ست.برای اجرا ابالغ شده ا 09/02/1399تصمبمات ممومی( است که در تاریخ 

 

 ممانعت از دسترسی به اطالعات .4
ممانعت از دسترسی بوه اطالموات را جورم     22قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات در مادۀ 

نحو که برای مرتکثان جرم این ماده به گسترۀ آن افزوده است؛ بدین« م»معرفی کرده و در بند 
جوزای   -کام و وضعبت حاکم بر شورایط ارت دفعات بهبا توجه  -ممانعت از دسترسی به اطالمات

در نظور گرفتوه    ( ریا 100.000.000مبلبون ) ( ریا  تا یکصد300.000هزار ) از سبصدنقدی 
 ،ممانعت از دسترسی به اطالمات برخالف مقررات این قانوناست و دامنة ارتکام جرم را شام  

سوی آزاد بوه اطالموات یوا     کمبسبون انتشوار و دستر  ةهر فع  یا ترک فعلی که مانع انجام وظبف
جزئوی یوا کلوی     یامحوا  ،مؤسسات ممومی برخالف مقررات این قانون شوود  یرساناطالع ةوظبف

 یهوا مدم رمایت مقررات این قوانون در خصووص مهلوت    و اطالمات بدون داشتن اختبار قانونی
 رر منوان کرده است.مق

 

 اتی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعهادستگاه .5
قانون انتشوار و دسترسوی آزاد بوه اطالموات      1مادۀ « د»و بندهای آن در بند  22مخاطب مادۀ 

ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای مام کلموه شوام  تموام ارکوان و     سازماناز  اندمثارت
رو قوانون انتشوار و   . ازایون که در مجمومه قوانبن جمهوری اسالمی ایران آموده اسوت  آن یاجزا
جامع و مانع دامنة شمو  خود را تعریف کرده است. همچنبن  طوربهرسی آزاد به اطالمات دست

ی نبوز  رانتفوام بغخصوصوی اموم از انتفوامی و     مؤسساتقانون مذکور،  1مادۀ « ه»به استناد بند 
 .دمشمو  این قانون هستن

 

 ی حق آزادی دسترسی به اطالعاتاستثناها .6
دسترسی آزاد به اطالمات، به تعببن استثناهای دسترسی آزاد بوه  قانون انتشار و  17تا  13مواد 

اطالمات پرداخته است. مثاح  مربو  به این بخش که مثبن نظام محرمانگی در حقووق ایوران   
. اسوناد و  2شده تحت منوان اسرار دولتی، یبندطثقه. اسناد و اطالمات 1است، در چهار حبلة 

. امنبوت مموومی،   4بلة سالمت و اطالمات تجواری و  . ح3اطالمات مربو  به حریم خصوصی، 
ة مصوم کمبسبون انتشار و دسترسی آزاد بوه اطالموات   ناموهبشملرح شده است. همچنبن در 

تشخب  و تفکبک اطالمات مربو  بوه حوریم خصوصوی و اطالموات شخصوی از      »تحت منوان 
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عببن شده اسوت کوه   ی انتشار اطالمات مربو  به حریم خصوصی تاستثناها« 1اطالمات ممومی
ی شوده و اسوناد و   بنود طثقهدر ادامه به اقتاای موضوع مورد بح ، به تشریح اسناد و اطالمات 

 .  شودیماطالمات امنبت ممومی پرداخته 
در خصووص اسوناد و اطالموات     شدده ااسدرار دولتدی     یبندطبقهاسناد و اطالعات  
، قانون مجازات انتشوار و افشوای   شودیم منوان اسرار دولتی معرفیشده که ببشتر بهیبندطثقه

ة مربوطوه  نامو نیوب آمنوان قانون اصولی و  به 29/11/1353اسناد محرمانه و سری دولتی مصوم 
ی و نحوۀ مشخ  بندطثقهة طرز نگهداری اسناد سری و محرمانة دولتی و نامنیبآتحت منوان 

وانبن دیگری مانند قانون مجازات قرار گبرد. همچنبن ق مدنظرباید  2کردن نوع اسناد و اطالمات
ی بازدارنوده(  هوا مجوازات و کتام پنجم قانون مذکور )تعزیرات و  01/02/1392اسالمی مصوم 

قوانون   506توا   501موارد ممنومبت در انتشار اسناد را ببان کرده اسوت ) موواد    1375مصوم 
(. به موجب موادۀ  1375ی بازدارنده مصوم هامجازاتمجازات اسالمی از کتام پنجم تعزیرات و 

، اسوناد  29/11/1353قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سوری دولتوی مصووم     1
در مغایرت با مصالح دولت یا مملکت یا در مغایرت  آنهاشده، اسنادی است که افشای یبندطثقه

ابسته به دولت دولتی و و مؤسساتو  هاوزارتخانهی هاتبفعالبا مصالح خاص مربو  به وظایف و 
ة طورز نگهوداری اسوناد سوری و     نامو نیوب آ 3و  2، 1. به استناد موواد  استی دولتی هاشرکتو 

ی و نحووه مشوخ  نموودن نووع اسوناد و اطالموات؛ اسوناد دارای        بنود طثقوه محرمانه دولتی و 
 .شوندیمی به چهار طثقة محرمانه، خبلی محرمانه، سری و به کلی سری تقسبم بندطثقه
ی آزاد بوه  و دسترسو قانون انتشوار   17مادۀ ؛ و اطالعات مربوط به امنیت عمومیاسناد  

اطالمات، افشای اسناد و اطالمات را در مواقعی که به امنبوت و آسوایش مموومی، پبشوگبری از     
و بازداشت یا تعقبب مجرمان، ممبزی مالبات یا مووار  قوانونی یوا وصوو       آنهایا کشف  جرائم
، ممنووع اموالم کورده اسوت. در خصووص      زندیمهاجرت به کشور، للمه ، امما  نظارت بر مآنها

تعببن استثناهای دسترسوی آزاد بوه اطالموات شوایان ذکور اسوت گنجانودن مووارد متعودد در          
دقبوق مشوخ     طوور بهمواد استثنا را  ستیبایمکه -ی مختلف تحت یک مادۀ قانونی هالهبح

بر آن، قرار دادن مثاراتی ماننود  تلقی شود. افزونی قانونگذاراز موارد نق  اصو   تواندیم -کند
امنبت ملی یا امنبت ممومی و نظم ممومی در قانون انتشوار و دسترسوی آزاد بوه اطالموات بوه      

. کنود یمو شوود و راه را بورای آزادی دسترسوی بوه اطالموات محودودتر       تفاسبر موسع منجر می

________________________________________________________________ 
نامة تشخب  و تفکبک اطالمات مربو  به حریم خصوصی و اطالمات شخصی از اطالمات ممومی براسواس  . شبوه1

هوای اجرایوی آن، در تواریخ    ناموه بنو آیو  1387قانون انتشار و دسترسوی آزاد بوه اطالموات مصووم      18مادۀ 
بوه   02/09/1398به تصویب کمبسبون انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات رسوبده و در تواریخ    29/07/1397

 تأیبد رئبس محترم جمهور رسبده است.
 هبأت وزیران. 02/10/1354/م مورخة 170-14نامة شمارۀ تصویب. 2
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، بدون ارائوة  هادستگاهمسئوالن  همچنبن محو  کردن تشخب  محرمانگی اسناد و اطالمات به
 .شودیم ی مختلف در نظام اداری منجرهاهیروتعریفی دقبق از این اسناد، به ایجاد 

 

 اسناد و اطالعات استخدامی  
انتشوار و دسترسوی آزاد    نامهوهبش 12منظور از اسناد استخدامی در این تحقبق، به استناد مادۀ 

آن شورایط مموومی داوطلوب طوی فراینود و تشوریفات        براساس، اسنادی است که 1به اطالمات
. درخواست 1از:  اندمثارتو  شودیماستخدام و حبن خدمت در دستگاه مربوطه احراز و مستند 

. 4ی شووغلی؛ هووامعوورف. اطالمووات 3. اطالمووات پرونوودۀ گووزینش؛ 2کووار، اسووتخدام یووا جووذم؛ 
. 5امم از مدیران و کارمندان مادی(؛ یا مردمی دربارۀ کارکنان ) رجوعاربامی اداری یا هاگزارش
مموومی در   مؤسسات. اطالمات مربو  به مقامات و کارکنان 6ی حاور و غبام کارکنان؛ هاداده

ی هوا مسوامدت . 9. اطالموات تخلفوات اداری و اناوثاطی؛    8. سووابق کبفوری؛   7ایام مرخصوی؛  
ی تشوخب   هاشناسنامهو  هاکارت. 12. پروندۀ ارتقا؛ 11. پروندۀ ارزشبابی؛ 10دریافتی از اداره؛ 
. اطالمات پارکبنگ. این اسناد و اطالموات بوه دو دسوته    14. پروندۀ سالمت و 13هویت اداری؛ 

: الف( اسناد و اطالمات مربوو  بوه فراینود و تشوریفات اسوتخدام؛ م( اسوناد و       شوندیمتقسبم 
و  19، 18ه استناد موواد  (. بکخمق 42و  41اطالمات مربو  به شرایط ممومی استخدام )مواد 

مربوو    آنهوا به  هاداده، این اسناد و اطالمات استخدامی توسط افرادی که رة مذکورناموهبش 20
 13موادۀ   11همچنوبن مسوتفاد از بنود     .انود قابو  دسترسوی   آنهوا ، وکب ، ولی و قوبم  شوندیم
ی مموومی  هوا رقابتانواع ی اداری مربو  به نتایژ امتحانات، مسابقات و هادادهة مذکور، ناموهبش

. در ایون خصووص،   اسوت مشمو  اطالمات و اسناد شخصی نثوده و توسط مموم قاب  دسترسی 
یی را منو  به پذیرفته شدن در امتحوان  اجرای هادستگاهی افراد در ربکارگبه کخمق 44مادۀ 

ه اسوت. در  و نبز امتحان یا مسابقه تخصصی دانست دشویمممومی نشر آگهی  طوربهممومی که 
انتهای مادۀ مذکور منوان شده است دستورالعم  مربو  به نحووۀ برگوزاری امتحوان مموومی و     

مواده و   36. دستورالعم  مذکور که شوام   رسدیمتخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت 
به تصویب شورای توسعة مودیریت و سورمایة انسوانی     14/05/1393تثصره است، در تاریخ  20
دستورالعم  مربوطه منوان شده است آگهی اسوتخدامی   35رسبده است. در مادۀ  جمهورسبرئ

________________________________________________________________ 
دهندۀ به اطالمات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه . انتشار و دسترسی آزاد1های نامهشبوه. 1

. تشخب  و تفکبک اطالمات مربو  به حوریم خصوصوی و اطالموات شخصوی از اطالموات      2خدمات ممومی؛ 
قوانون انتشوار و دسترسوی آزاد بوه      18. دسترسی آزاد به اسناد و مکاتثات اداری؛ که براساس مادۀ 3ممومی و 

بوه تصوویب کمبسوبون انتشوار و      29/07/1397های اجرایی آن، در تواریخ  نامهو آیبن 1387اطالمات مصوم 
 به تأیبد رئبس محترم جمهور رسبده است. 02/09/1398دسترسی آزاد به اطالمات و در تاریخ 
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ی تنظبم شود که موارد مرتثط بوا وظوایف داوطلثوان اسوتخدام از جملوه شورایط و       اگونهبهباید 
ی مختلووف اسووتخدام در آن لحووا  شووود. بوورای اثووت و ضووثط شوورایط و فراینوودهای نوودهایفرا

ی معرفوی شوده کوه فراینودهای مربوو  بوه       اسوامانه ذکور ة مو نامو نیبآ 23استخدامی، در مادۀ 
داوطلثان، صدور کوارت، اموالم نتوایژ،     ناماثتی ممومی به داوطلثان استخدام، امکان رساناطالع

و بوه   کنود یماولبه و نهایی در هریک از فرایند استخدام را فراهم  شدگانرفتهیپذامالم فهرست 
، اطالمات سامانة مذکور توا دو سوا  از تواریخ اجورای     مهنانیبآهمبن  24مادۀ  1استناد تثصرۀ 

 آزمون معتثر خواهد بود. 
 

 قوانین و مقررات استخدامی وزارت اطالعات
ی استثناشده از قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت اطالموات بورای جوذم    هادستگاهاز ببن 

به انتشار اطالمبوة مموومی    ی دیگر، اقدامهادستگاهببشتر  برخالفنبروی انسانی مورد نباز خود 
کوه در اداموه    کندیمخود در این خصوص استفاده  فردمنحصربهی هاروشکرده و از ناستخدام 

ی در زمبنوة اسوتخدامی دارد کوه    احوده یملتشریح خواهد شد. این وزارتخانه قانون استخدامی 
ای اسوالمی  در مجلس شوور  25/04/1374تثصره است که به تاریخ  87ماده و  105مشتم  بر 

موادی از آن موورد اصوالح و بوازنگری قورار گرفتوه       29/01/1380به تصویب رسبده و در تاریخ 
قانون مذکور نوع استخدام در این وزارتخانوه را رسومی، پبموانی و خریود خودمت       2است. مادۀ 

منوان کرده است. تثصرۀ مادۀ مذکور نحووۀ اسوتخدام پبموانی و خریود خودمت را بوه تصوویب        
ة موذکور در  نامو نیوب آی که باید ظرف سه ماه تصویب شود، محوو  کورده اسوت. اموا     امهنانیبآ

ی این وزارتخانه، محرمانه تلقوی  هانامهنیبآدسترس نبست؛ شاید ملت مدم دسترسی به ببشتر 
اسوت. اصولالح    ریپوذ هبو توجشدن این اسناد است که با توجه به حوزۀ فعالبت ایون وزارتخانوه   

احتموا    25/04/1374قانون اسوتخدامی مصووم    69مادۀ  1در تثصرۀ « لیی داخهانامهنیبآ»
 .  کندیممحرمانه تلقی شدن آن را تقویت 

اسوتخدام در وزارت   در اولویوت  رسود ینظور مو  بوه  قوانونی،  استخدام اصو  گرفتن با در نظر
 کندیم ایجام مستمر وزارتخانه در حبلة امنبتی رسالت چراکه باشد، رسمی اطالمات، استخدام

از . گبورد  ، صورت(رسمی) شغلی با اثات مستخدمان توسط و اطالماتی امنبتی یهاتیمأمور که
 وزارتخانوه  امنبتوی، ایون   یهافرصت یا تهدیدات با بروز برخی مقاطعی، در طور معمو به طرفی
 خودمات  فرهنگوی، از  و حتوی  مجوازی  اقتصادی، مالی، فاای مانند ییهاحوزه در شودیم ناچار
  .کندیم استخدام خدمتی، خرید و پبمانی شبوۀ به ببترتبه که کند استفاده امر صانمتخص

قانون استخدامی وزارت اطالمات، امور استخدامی ایون وزارتخانوه را از شومو  موادۀ      4مادۀ 
که مربو  به نظارت سازمان اداری استخدامی بر امور استخدامی -قانون استخدام کشوری  104
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قوانون   112تثنا کرده است. در همبن ماده، وزارت اطالموات از تثصورۀ موادۀ    اس -هاستدستگاه
یمو قانون اسوتخدام کشووری منووان     112استخدام کشوری نبز استثنا شده است. تثصرۀ مادۀ 

قث  از وضع، اصالح یا تغببور مقوررات اسوتخدامی خوود،      اندمکلفدولتی  مؤسساتکلبة : »کند
 «. خدامی کشور را جلب کنندموافقت سازمان امور اداری و است

قانون استخدامی وزارت اطالمات نحوۀ جذم نبوروی انسوانی و اسوتخدام تعبوبن      6در مادۀ 
شناسوایی، معرفوی و   شده است. در مادۀ مذکور آمده است استخدام در این وزارتخانه از طریوق  

، الوذکر فووق بور شورایط   همچنبن در تثصرۀ مادۀ موذکور، افوزون   1صورت خواهد گرفت. گزینش
 نبز در نظور گرفتوه شوده اسوت. در اداموه بوا توجوه بوه قوانون مصووم          « صالحدید وزارتخانه»

 .1: شوود یم بازخوانی و تحلب  ببترتبه، فرایندهای استخدامی در وزارت اطالمات 1374/4/25
 در حووزۀ  مموومی  و فراخوان اطالع هر گونه ا، زمبنة.ج.ا.و.ا.ق 6مادۀ  و استخدام: جذم فراخوان

 شوبوه  بوه  را و مموومی  نوومی  اسوتخدام  شوبوۀ  کهیطورهب است، ساخته رممکنبغ را ستخداما
شناسوایی،   شوبوه  سوه  از طریق گزینی اصلح .است نموده تثدی  اختصاصی و شخصی استخدام
شوبوۀ   االصو ی. ملاست شده قبد رسمی استخدام ممومی فراخوان جایگزین و گزینش، معرفی
ایون   دانشوجویان  از بخشوی  کوه است  اطالمات و امنبت ملی شگاهدان دانشجویان شام  گزینش
 بور  ناظر و شناسایی و معرفی شوندیممزبور  وزارتخانة جذم انسانی، نبازهای رفع برای دانشگاه
 ناحبوة  از است ممکن معرفی. است و حوزوی دانشگاهی النبالتحصفارغ سایر از ببن نبرو جذم

 و رصود  شناسایی رسدینظر مبه .باشد سازمانیدرون اشخاص و حتی حقوقی یا حقبقی اشخاص
 . در این وزارتخانه است جذم سوم صالح، روشذی افراد

 یهوا تفواوت  مموده  از کبفوری  سوابقة  فقودان  و و همسور وی  متقاضوی  ایرانی اصلی تابعبت
 مودیریت  قوانون  بوا  (1.ج.ا.و.ا. ق 8 موادۀ ) وزارتخانوه  ایون  اسوتخدامی  مموومی  شرایط چشمگبر
 یی،هوا یربو گسوخت  چنوبن  وزارتخانه، خلبر جایگاه گرفتن با در نظر که کشوری است خدمات

 .است و دفاع قاب  توجبه
، االصوو  یملو و اسوت   آزموون کتثوی   صورتبه اولبه سنجش :سنجش، آزمون و مصاحثه .2

 6مادۀ  ؛ اما طثقشوندیم مصاحثه دموت شده را کسب کنند، بهتعببن حد نصامداوطلثانی که 
 اسوت؛ یعنوی   گزینوی اصولح  این وزارتخانه، استخدامی اولویت استخدامی وزارت اطالمات، نقانو

 روش بورخالف  اسوتخدام  شوبوۀ  دیگور،  ببوان  اسوتخدام. بوه   از خال  فرایند اصلح فرد استخدام
  .است ینیگزخاصو  محرمانهصورت بهممومی، 
 رت گبورد، لوبکن  صوو  مرفوی آن بایود محرمانوه    معنای به مم  گزینش هرچندگزینش:  .3

________________________________________________________________ 
ی و استخدام از طریق شناسایی، معرفی و گزینش براساس لباقوت، کوارای   -قانون استخدام وزارت اطالمات 6. مادۀ 1

گبرد. تثصرۀ استخدام پبمانی و خرید خدمت نبز به طریق یادشده بوا توجوه   صالحبت و انتخام اصلح انجام می
 پذیرد.به صالحدید وزارتخانه صورت می
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بایود شوفاف و    -ی در خصوص اسناد و اطالماتتبامنبا در نظر گرفتن مسائ   -گزینش  سازوکار
 طثبعی در بستر امر گزینش شود تا از این سازوکار مللع استخدام و متقاضی قاب  ارزیابی باشد

 حقووق  اوببع ت برمالوه قانونی، گزینش از فرایند اطالمیو بی دسترسی شود. مدم طی و قانونی
 کنندهگزینش مرجع یزیگرتبولئمسشود و می یمحورشخ و  امما  سلبقه موجب متقاضی،

 .داشت خواهد در پی را
از  قثو   فراینودهای  در وزارت اطالمات، تمام اتخاذشده سازوکاربه کار: با و شروع  دموت .4
نتبجة  از ر، مستخدمبه کا دموت است و با متقاضیاز دسترس  و دور محرمانه اشتغا ، به دموت
بوه   دموت نثاشد، مثثت استخدام نتبجة و اگر ابدییم اشتغا  و شودمللع می استخدامی فرایند
 از سرنوشوت  توا  ندارد دسترسی استخدامی روند به متقاضی در چنبن شرایلی، شد. نخواهد کار

 شوده ییناسوا شو  معرفوی  افوراد  آیا که است این مهمسؤا  بنابراین . شود مللع خود استخدامی
یا نه؟ و اینکوه   طی کنند و غبره را نبز آزمون استخدامی شام  باید روند صالحبت، دارای واجد

 ییهوا تفواوت  ، چوه شدهنشیگز افراد با شدهیمعرفو  شناسایی افراد استخدام و فرایند شبوه ببن
 یهوا وهبش در دارد؟ مستفاد از مفاد قانون استخدامی مذکور جوام این است که استخدام وجود
، شووند یمو و معرفی و به گزینش وارد  صالحبت، شناسایی واجد افراد و شناسایی، اصوالً معرفی

، اصوالً به بخش شوندینمگبرند و افرادی که معرفی و شناسایی این روندها در طو  هم قرار می
دهای فراینو  توانود یمو و ایون موضووع    شوندینمبعدی که شام  آزمون و گزینش است نبز وارد 

 ی در منابع انسانی را تاعبف کند.نیگزاصلح
 

 ی اسناد و اطالعات استخدامی در وزارت اطالعاتسازمحرمانه. 1
ی اسوناد و اطالموات اسوتخدامی کوه در     سازمحرمانهمدخ  و مثنای استناد وزارت اطالمات در 

 80بوه موادۀ    ارتثا  مستقبم با حق دسترسی آزاد به اسناد و اطالمات استخدامی است، مربوو  
 رقاب بغکلبة اسناد، اماکن و اطالمات وزارتخانه : »کندیم. مادۀ مذکور منوان استقانون مذکور 

اسوتفاده از لفو    «. اداری ممنوع اسوت  فیوظاافشا بوده و اظهار آن به هر صورت مگر در حدود 
ی وزارتخانوه،  از آن، قرار دادن ایون موادۀ قوانونی ذیو  قوانون اسوتخدام       ترمهمو « کلبة اسناد»

. الثتوه نظور دیگور آن    کندیماحتما  تسری آن به اسناد و اطالمات استخدامی را ببشتر تقویت 
در انتهای ماده، مثبن نوومی اسوتثنا در استثناسوت.    « حدود وظایف اداری»است که آوردن قبد 

مایز از این مادۀ قوانونی ارائوه شوده اسوت: ارائوة اسوناد و اطالموات        مثارت دیگر، دو تفسبر متبه
به اسوتناد   -ة انتشار و دسترسی آزاد به اطالماتناموهبشمندرج در  -نفعیذاستخدامی به افراد 

. یوا  اسوت قانون استخدامی وزارت اطالمات، افشای اطالمات محسووم شوده و ممنووع     80مادۀ 
ی از حقووق  منود بهوره منظور این افراد در حدود وظایف اداری به اینکه ارائة اسناد استخدامی به
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شده در موادۀ موذکور نبسوت. الثتوه رویکورد      منوان« افشای»استخدامی و احقاق حق، مشمو  
، هانامهنیبآاز مادۀ مذکور و همچنبن رویة وزارتخانه در ارائة  آنهامدیران وزارتخانه در استنثا  
 اکی از ممنومبت در ارائة این اسناد است.اسناد و اطالمات استخدامی ح

ی منابع انسانی وزارت اطالموات از  سازماندهشایان ذکر است خارج کردن امور استخدامی و 
اسوت.   ریپوذ هبو توجبه لحا  امنبتی بوودن ایون وزارتخانوه     کخمق 112و  104شمولبت مواد 

آزاد به اطالمات که منوان  ة انتشار و دسترسیناموهبش 20و  19، 18همچنبن در خصوص مواد 
، وکبو ،  شووند یممربو   آنهابه  هادادهاسناد و اطالمات استخدامی توسط افرادی که »، کندیم

قبم و ولی در موورد   وکب ، دسترسیباید متذکر شد که  .«قاب  دسترسی هستند آنهاولی و قبم 
در  تواندینماین موضوع رو ، ازایناست منلقی و مملی ن وزارت اطالمات فاقد وجاهتامستخدم

  .قرار گبرد مدنظرخصوص اسناد و اطالمات استخدامی وزارت اطالمات 
یکوی از ملو  نارضوایتی از     انود دادهی پبشبن نشوان  هاپژوهشدر بخش تحقبقات تلثبقی، 

نحوۀ اجرای قوانبن مربو  به حق دسترسی آزاد به اسناد و اطالمات اداری در ایران نسوثت بوه   
: 1399، زادهیوالو ی در تصویب این قوانبن در ایران است )خوانی  ادهه، تأخبر سه کشور فرانسه

 هوا سوازمان ، استثنا کردن قوانبن استخدامی برخی دهدیم(. اما نتایژ پژوهش حاضر نشان 968
 ژهیو وبوه ی اسوتخدامی و  هانامهنیبآی اصلی، همچنبن مدم دسترسی آزاد به استخداماز قوانبن 

یمو  –آموده  وجودبوه بر توأخبر  افزون – هاسازمانبه مسئوالن  هانامهنیبآ محو  کردن تصویب
 راه را برای اجرای قوانبن مذکور ناهموار کند.  تواند

ی هوا آژانوس گرفته در نظام دسترسی به اسناد و اطالموات  همچنبن مقایسة تحقبقات انجام
 تداربصوالح مقوام   دهود یمان ۀ آمریکا با نتایژ پژوهش حاضر نشمتحدی موجود در ایاالت تبامن

تعببن سبستم محرمانگی در آمریکا، ریاست جمهوری است که در قالب فرمان اجرایی سبسوتم  
 ,Amiri) دکنو یمو محرمانگی و استانداردهای حاکم بر آن و زمان خروج از محرمانگی را تعببن 

اسوت کوه در   مجلوس   آنهوا  رأسکوه در   صالحیذاما در نظام حقوقی ایران مراجع  (،21 :2015
ماننود قوانون اسوتخدامی وزارت اطالموات،      هوا سازمانقالب تصویب قوانبن استخدامی نهادها و 

دارند و تعبوبن سولوح محرموانگی بوا بواالترین مسوئو         بر مهدهصالحبت تعببن محرمانگی را 
محو  شده است )قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوم  هادستگاه

ببن دو نظام تفاوت اساسی وجوود دارد؛ دوم   تداربصالح(. بنابراین از حب  مرجع 29/11/1353
کوه سبسوتم حقووقی ایوران      شوود یمی هر دو سبستم مشخ  بندطثقهاینکه، با مقایسة نحوۀ 
کلی نظام حقوقی ایران نبازمند  طوربهرا مشخ  نکرده است.  تداربصالحامکان شکایت از مقام 

اسوناد اسوتخدامی اسوت     خصووص ی اسناد اداری و بهبندطثقهمانع در خصوص  قانونی جامع و
(Reeves, 2006: 53). 
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 یریگجهینت
در این پژوهش جایگاه حوق دسترسوی آزاد بوه اسوناد و اطالموات اسوتخدامی وزارت اطالموات        

 بررسی شد.
و  اسوت  یضورور ، نباز به استخدام نبروی انسوانی کارامود   مداکاربرای داشتن نظام اداری 

اسوناد   تبشوفاف ی نبوروی انسوانی کارامود، در دسوترس بوودن اطالموات و       ربکوارگ بوه الزمة 
استخدامی است. با آزادی دسترسی به اسناد و اطالمات استخدامی است کوه افوراد شایسوته    

 مودنظر کنند و اصوالح نظوام اداری   پبدا می هادستگاهامکان ورود به خدمت و استخدام را در 
ی سواز ادهبو پرو قانونگذار جمهووری اسوالمی در راسوتای    . ازاینردبگیمک  قانون اساسی، ش

و تعبوبن   و دسترسوی آزاد بوه اطالموات    قوانون انتشوار  اهداف قانون اساسی اقدام به تصویب 
ی مختلوف  هوا لوه بحی اجرایوی آن را در  هانامهوهبشضمانت اجرایی برای آن کرده و متعاقثاً 

ی اجرایوی آن، نظوام   هوا ناموه وهبشو قانون مذکور و تدوین  تدوین کرده است. با وجود تصویب
ی هوا بخوش محرمانگی در آزادی دسترسی افراد به اطالمات و اسناد اسوتخدامی، بوه یکوی از    

مثارت دیگر، جای اص  )انتشار اطالمات( و استثنای ممده در این حبله تثدی  شده است. به
جایگاهی کوه حوق دسترسوی آزاد بوه     شک آن )محرمانگی اطالمات( مو  شده است. اما بی
داشته باشد، با جایگواه ایون حوق در     تواندیماسناد و اطالمات استخدامی در وزارت اطالمات 

در  دهود یم نشانو نهادهای دیگر متفاوت خواهد بود. در این زمبنه، نتایژ پژوهش  هاسازمان
ممومی استخدام و انجوام   جای انتشار اطالمبةبهقوانبن و مقررات استخدامی وزارت اطالمات 

یی نبز از شناسایی، معرفی و گوزینش موالک ممو     هاروشفرایند آزمون و مسابقة استخدام، 
اموری  کوه  اطالماتی  یهاسینفوذ در سرو. الثته در این خصوص باید به موضوع ردبگیمقرار 

در  یاستخدام از طریوق آگهوی و آزموون ممووم     روازاین ونبز توجه کرد واقعی و جدی است 
با جزئبات کام  که در دستورالعم  مربو  به نحوۀ برگزاری امتحان  تواندینمچنبن سازمانی 

ی هوا وهبشمالک مم  باشد و  ممومی و تخصصی مصوم شورای توسعة مدیریت منوان شده،
ی وزارت اطالمات است، هامشخصهجایگزین که الزمة جذم نبروی انسانی در یک سازمان با 

منظور رمایت ضووابط حوق دسترسوی آزاد بوه اطالموات، بوا       ده شود، اما باید بهاستفا تواندیم
در موواقعی کوه    اثت و ضثط شرایط و فرایندهای اسوتخدامی شفافبت در سازوکارهایی مانند 
یی کوه  هوا تیمحدودبا در نظر گرفتن  -نفع به این اسناد و اطالمات نباز دارد مستخدم یا ذی

ایون صوورت کوه     بوه شود.   افراد ببع حقوقاتمانع  -اطالمات دارد وزارتخانه در ارائة اسناد و
نبروی انسانی در وزارت اطالمات باید از شفافبتی برخوردار باشد کوه   سازوکار و فرایند جذم

 امور گوزینش   شوند تا از این سازوکار مللع نفعو تا حد امکان اشخاص ذی قاب  ارزیابی باشد
 گوزینش  از فراینود  اطالموی و بوی  دسترسوی  مودم  اکهچرشود،  طی و قانونی طثبعی در بستر
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و  شوود  یمحورشخ و  امما  سلبقه موجب تواندیم متقاضی، حقوق تاببع برمالوه قانونی،
 .داشته باشد دنثا به را کنندهگزینش مرجع یزیگرتبولئمس

 ۀدارا اسوتخدام  اسناد ،(مؤخر مام قانونمنوان )به اطالمات به یدسترس یآزاد قانون هرچند
 وزارت ۀحووز  مقررات و قانون کنبل است، کرده یتلق رمحرمانهبغ استثنا، بدون را کشور یمموم

 در استخدام و جذم یبرا یامحرمانهاً ثیتقر و خاص ۀوبش ،(مقدم خاص قانونمنوان )به اطالمات
کوه بوا در نظور گورفتن سواختار ایون وزارتخانوه بورای          اسوت  کورده  ینببشبپ اطالمات، وزارت
در این زمبنه باید در نظر داشت کوه مودم انتشوار شورایط      .پذیر استرکردهای امنبتی توجبهکا

، ایون  شوود یمو استخدامی به تاعبف حق دسترسی آزاد به اسناد و اطالمات استخدامی منجور  
که کارکنوان و کارمنودان چنوبن     شودیمبر موارد مذکور سثب تاعبف یا مدم دسترسی، افزون

اقعی که نباز به احقاق حقی در خصوص امور استخدامی خود دارند، با مشک  یی در موهاسازمان
دسترسی به اسناد و اطالمات و در برخی مواقع، با مشک  استناد به این اسناد و اطالمات مواجه 

. در این زمبنه ردبگیمشوند و به این نحو، حقوق این افراد در این زمبنه در معر  تاببع قرار 
از جزئبوات دالیو  و مودارک را بورای      نفعیذان مدالت اداری، ضرورت اطالع هبأت ممومی دیو

(. 6، پاراگراف: 28/04/1388مورخة  88/350امکان دفاع مورد تأکبد قرار داده است )رأی شمارۀ 
اما در خصوص اسناد و اطالمات استخدامی وزارت اطالمات موضوع متفاوت است و این وزارتخانه 

هویت مستخدمان خوود را   تواندینم، دهدیمی امنبتی انجام هاحوزهکه در  ییهاتیمأموربنا به 
ی استخدامی افشا کند، بنابراین در چنوبن  هاآزموناز طریق آگهی جذم ممومی یا انتشار نتایژ 

شرایلی تنها راه ممکن جهت رمایت حوق دسترسوی آزاد افوراد ذینفوع بوه اسوناد و اطالموات        
اثووت و ضوثط شوورایط و فراینوودهای  شوفافبت در  سووازوکارهای اسوتخدامی، اسووتفاده از هموان   

 و یادار یریپوذ نظوارت  و تبمسئول ت،بشفاف انگربب زبن اطالمات تروزا منواناستخدامی است. 
 به آزاد یدسترس واجب مقدمه ،یاستخدام و یادار مختلف ابعاد در تبشفاف رونیازا. است ییقاا

 یدسترسو  اسوت  یهیبود  .است یاستخدام مراح  مامت در نفعیذ افراد یبرا یاستخدام اطالمات
 را استخدام روند ییقاا یابیارز یحت و یادار نظارت نهبزم ،یاستخدام اطالمات آزاد به اسناد و

 تبمحروم و ییگراقهبسل و یزیگرقانون نهبزم ،یشفاف روند نبچن فقدان و ساخت خواهد هموار
 شوروع  و جوذم  مصواحثه،  نش،یگوز  آزمون، مراح  در ی از احقاق حق خوداستخدام انبمتقاض
 و یادار نظوام  تبمشوروم  بوه  استخدام، ندیفرآ بودن دسترس قاب همچنبن  .بود خواهد خدمت
. الثته در زمبنه حق دسترسی آزاد به اطالمات و اسناد دبانجام خواهد اطالمات وزارت یاستخدام

دسترسوی  نوبن بوبن   ؛ همچدسترسوی و انتشوار مموومی    وفردی  یهایدسترساستخدامی ببن 
بوا در نظور    –تفکبک قائ  شد و آنچه در این پژوهش  بایدغبرذینفع با اشخاص اشخاص ذینفع 

اسوت، دسترسوی    مودنظر  -ی وزارت اطالماتتبامنی ساختاری و کارکردهای هامشخصهگرفتن 
 فردی و موردی است نه انتشار ممومی اسناد.  به صورتنفع اشخاص ذی
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 در یربو خل رسوالت  ،یاسوالم  یجمهور ثهبط شجرهبه منوان  ماتاطال وزارتکلی؛  طوربه
 در نیبنوابرا  دارد یاسو بس ،یاقتصواد  ،یاجتموام  یهوا حووزه  در تبو امن یارتقا و حف  و نبمأت

 دسترس از دور و محرمانه اداره، آن یسازمان هایاقدام و التبتشک ،یاتبممل یبازدارندگ یراستا
 کوه  دارد اقتاوا  ،یبشور  حقووق  و یآزاد نیادبو نب یهوا ارزش تبو حاکم یطرفو  از اسوت.  مموم

 ،. بوا وجوود ایون   باشود منود  ضابله و موجه و حداق  ،هاسازماندر  یرفتار و یسازمان یمحرمانگ
 نبتوأم یی مانند وزارت اطالمات که مسئو  هادستگاهجلوگبری از افشای اسناد و اطالمات برای 

افوراد در دسترسوی آزاد بوه اسوناد و     امنبت هستند، در اولویت است، ولی مدم تاوببع حقووق   
  ،بو ح نیو ا ازیی موورد توجوه قورار گبورد.     هوا سوازمان اطالمات استخدامی نبز باید در چنوبن  

توا حود    -(نامسوتخدم  و یاسوتخدام  داوطلثوان ) نفوع یذ اشخاص صوصخبه – افراد یدسترس
نتوایژ تحقبوق    براسواس بنابراین،  .الزم است ،آنها یاستخدام حقوقاحقاق  در و ضروری امکان،

در صورت امکان با استثنا کردن اسوناد و اطالموات امنبتوی در قووانبن      شودیمحاضر، پبشنهاد 
استخدامی وزارت اطالمات، امکان ارائة سایر اسناد و اطالموات اسوتخدامی )بوا در نظور گورفتن      

هم شوود. در  نفع فرایی که وزارتخانه در ارائة اسناد و اطالمات دارد( به متقاضی ذیهاتیمحدود
واقع هنر وزارت اطالمات در این است که تعاد  و تووازن موورد نبواز را بوبن حراسوت از اسوناد       
امنبتی و ایجاد بستر الزم برای برخورداری از حق دسترسی آزاد به اسناد و اطالمات استخدامی 

 .از این دو مورد نادیده گرفته نشود کدامچبهنحوی که حق نفعان برقرار کند، بهذی
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