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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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مقررات استخدامی وزارت اطالعات
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چکیده
داشتن نظام اداری کارامد از اولویتهای اصلی هر کشور است و برنامهریزی بهمنظوور دسوتبابی
به آن در تمام جوامع ،تجربههای متفاوتی را ارائه کرده است .در ایران نبز با تأکبد قانون اساسی
اقدامهای متعددی در این زمبنه انجام گرفته ،ولی دستبابی به کموا مللووم متوأار از موامو
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
همبن منظور ،در این پژوهش با روش تحلبلی -توصبفی جایگاه حق آزادی دسترسی بوه اسوناد
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
استثنائات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات نبست ،ولوی اقتاوای مشخصوههوای وزارت
اطالمات در حبلة امنبتی ،محرمانه و دور از دسترس مموم بودن اسناد و اطالموات اسوتخدامی
را میرساند .با وجود این محرمانه انگاری اسناد و اطالمات استخدامی باید در سلح ضرورتهوا و
حداقلی باشد تا ضوابط حق دسترسی برای افراد ذینفع مورد توجه قرار گبرد.
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مقدمه
یکی از مؤلفههای اصلی جوامع پبشرفته ،حاکمبت قانون و ضابلهمند شدن نظام اداری براساس
قانون و مقررات از پبش تصویبشده است (ملریان .)283 :1396 ،اما مهمترین آفت فرایندهای
اداری در جامعة امروزی ،پنهانکاری غبرقانونی است که به بهانههای مختلف صورت میگبورد و
در نتبجه ،از انحای مختلوف دسترسوی موردم بوه اطالموات محودود مویشوود .محودود کوردن
غبرقانونی اسناد و اطالمات در مغایرت با آزادی دسترسی به اطالموات 1و از مووارد بوارز پایموا
کردن حقوق مدنی افراد است ،چراکه حق دسترسوی بوه آزادی اطالموات از پایوههوای اساسوی
حقوق شهروندی (محسنی و همکاران )2 :1398 ،و از مصادیق نس او حقوق بشر در جواموع
دموکراتبک است ( .)Beetham, & Boil, 1999: 29به همبن ملت موضوع سالمت اداری ،کموا
مللوم هر جامعة انسانی است و تمام جوامع درصدد احقاق و دستبابی به آناند (مبرمحمدی و
حسنپور .)3 :1390 ،تجربههای بهدست آمده از کشورهای مختلف ببانگر این اسوت کوه مبوزان
سالمت اداری در هر کشور متأار از سباست حاکم دولتها بور جامعوه و سوایر موامو از جملوه
مبزان دسترسی آزاد به اطالمات در نظامهای اداری است که به نتایژ متفاوتی در بهرهوری نظام
اداری منجر میشود (خانی والیزاده .)968 :1399 ،از سوی دیگر ،یکوی از اسوناد اداری کوه در
این زمبنه ببشتر مورد تأکبود اسوت ،اسوناد مربوو بوه اسوتخدام در دسوتگاههوا و نهادهاسوت
(قلیپور .)113 :1383 ،ازاین رو موضوع استخدام و اطالمات و اسوناد مربوو بوه آن از مثاحو
مهم و اساسی حقوق شهروندان در جامعة ماست که دسترسی آزاد به اطالمات و اسوناد در ایون
زمبنه رابلة تنگاتنگی با بهرهمندی از این حقوق دارد (خانی والیزاده .)968 :1399 ،در اصوو
مختلف قانون اساسی بهطور ضمنی به دسترسی آزاد به اطالمات تأکبد شده است .الزمة اجرای
اص  6قانون اساسی که بر متکی بودن ادارۀ اموور کشوور بوه آرای مموومی تأکبود دارد ،آزادی
دسترسی به اطالمات و اسناد است .اجرای صحبح اص  ،3بهخصوص بنودهای  10 ،9و  14کوه
همانا ایجاد نظام اداری صح بح و حذف تشکبالت غبرضرور و از ببن بردن تثعوب و نوابرابری و
تأمبن حقوق همهجانثه برای زنان و مردان است ،مستلزم در دسترس بودن اسناد و اطالموات و
به مثارتی آزادی دسترسی به اطالمات اداری و استخدامی است .به همبن منظور در این پژوهش
بهطور اختصاصی حق آزادی دسترسی به اسوناد و اطالموات اسوتخدامی در قووانبن و مقوررات
استخدامی وزارت اطالمات بررسی شده است .ویژگیهای سواختاری وزارت اطالموات بوهمنووان
سازمانی که اصلیترین تأمبنکنندۀ امنبت برای شهروندان است ،منحصوربهفورد بووده و حفو
هویت شغلی و سازمانی مناصور اطالمواتی بور هور چبوزی اولویوت دارد و افشوای اطالموات بوه
کارکردهای این سازمان للمه میزند .از سووی دیگور دسترسوی اشوخاص ذینفوع بوه اسوناد و
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اطالمات استخدامی در برخی موارد حتیاالمکان ،ضروری و در احقاق حقووق اسوتخدامی آنهوا،
الزم است.
در واقع این تحقبق در پی پاسخگویی به این پرسشهاست؛ آیا حق دسترسی آزاد به اسوناد
و اطالمات در قوانبن استخدامی این وزارتخانه  -با در نظر گرفتن خصوصبات امنبتی آن  -مورد
توجه قرار گرفته است؟ چه ضمانتهای اجرایی برای اسوتقرار حوق دسترسوی آزاد بوه اسوناد و
اطالمات استخدامی در وزارت اطالمات وجود دارد؟ برای یافتن پاسوخ ایون پرسوشهوا ،گسوترۀ
نظام محرمانگی در حقوق ایران از یک سوو و قووانبن و مقوررات اسوتخدامی وزارت اطالموات از
سوی دیگر ،با جزئبات کام به روش توصبفی-تحلبلی بررسی شد تا بهطوور مشوخ بوه ایون
پرسش پاسخ داده شود که آیا حق دسترسی آزاد بوه اطالموات جایگواهی در قووانبن و مقوررات
استخدامی وزارت اطالمات دارد؟

حق دسترسی آزاد به اطالعات
 .1مفهوم حق دسترسی آزاد به اطالعات
حق دسترسی به اطالمات و اسناد از حقوق پایهای افراد جامعه است کوه برخاسوته از حوق آزادی
ببان است (انصاری .)13 :1378 ،آزادی دسترسی به اطالمات و اسناد ،در واقع حق جسوتوجوو و
حق دریافت اطالمات است .در دو دهة گذشته قوانبن مختلفی در کشورها برای این موضوع تدوین
شده است ( .)Banisar, 2006: 6همزمان با تحوالت اخبر ،سازمانهای ببنالمللی نبز در این زمبنه
فعالبتهای گستردهای را شروع کردهاند (زندیه و ساالری .)3 :1394 ،در جمهوری اسالمی ایوران،
حق انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات بوه صوورت ضومنی در قوانون اساسوی (اصو  ،)24قوانون
ملثومات و بهطور اختصاصی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات مورد توجوه مقونن قورار
گرفته است .حق دسترسی به اطالمات در قانون اخبر به این معناست که هریک از اماای جامعه به
اطالماتی که نزد مؤسسات ممومی است ،دسترسی داشته باشد و مؤسسات ممومی نبز بهطور متقاب
موظف باشند بنا به تقاضای افراد ،اطالمات را در اختبار متقاضبان قرار دهند.
بهطور کلی میتوان آزادی دسترسی به اطالمات را یوک حوق امتثواری بورای افوراد جامعوه
بهمنظور دسترسی به اطالماتی که نزد نهادهای مموومی اسوت ،دانسوت ( Birkinshaw, 2010:
 .)505مستفاد از مادۀ  1قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات ،میتوان اطالمات را هور نووع
داده که در اسناد مندرج باشد یا حتی بهصورت نرمافزار یا هر وسبلة دیگری ذخبره شده باشود،
در نظر گرفت .بنابراین اطالمات موردنظر قانون مذکور بهطور موسع شام هور نووع اطالموات و
اسنادی میشود .الثته در این خصوص با استثنائاتی مواجهبم که در ادامه بررسی خواهد شد.
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 .2مبانی حق دسترسی آزاد به اطالعات
مثانی حق دسترسی آزاد به اطالمات به مثانی سباسی ،حقوقی ،اجتمامی ،فرهنگوی و اقتصوادی
تقسوبم مویشوود (انصواری .)38 :1397 ،در مثوانی سباسوی ،شوفافبت ، 1مشوارکت مموومی و
پاسخگویی ببشتر مدنظر است .در مثوانی اجتموامی بوه توانمندسوازی 2شوهروندان و در حووزۀ
فرهنگی به تعالی فرهنگ ممومی و دسترسی به دانش اشاره شده است .اما در مثانی حقوقی که
ببشتر به مثح این تحقبق مربو میشود ،آزادی ببان و رسانهها  -مالکبت ممومی اطالمات و
خالف قامده بودن محرمانگی  -برابری و منع تثعب  -حکومت قانون و مثارزه بوا فسواد موورد
توجه است (انصاری.)38 :1397 ،

 .3رویکرد ایران از نظر گسترۀ حق دسترسی آزاد به اطالعات
در تعاریف متفاوتی که از مفهوم آزادی دسترسی به اطالمات ارائوه شوده اسوت ،بوا دو دسوته از
تعاریف مواجهبم (محسنی و همکاران)4 :1398 ،؛ الف) تعریف موسع؛ که جریان تحصب  ،انتشار
و انتقا اطالمات را ماری از هر گونه محدودیت میداند ،به نحوی که افراد در کسوب هور گونوه
اطالماتی ،آزادی کام داشته باشند .این رویکرد پبشتر در قلعنامة  59مصوم مجموع مموومی
سازمان مل ( )1946ارائه شده است3؛ م) تعریف مابق؛ این تعریف از آزادی اطالمات ،رویکرد
آزادی کام در دسترسی به اطالمات را با محدودیتهایی برای شهروندان معرفی میکند و ایون
حق را محدود به مواردی مانند اطالمات نگهداریشده توسط دولت میداند 4.با توجه به تعاریف
ارائه شده ،هر کدام از نظامها ی حقوقی در کشورهای مختلف ،نسثت به حق آزادی دسترسی بوه
اطالمات ،رویکردی نزدیک به تعریف موسع یا ماوبق را در پوبش گرفتوهانود (خوانی والویزاده،
 .)968 :1399رویکرد مقنن در ایران با تصویب قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانوه و
سری دولتی ( ،)1353/11/29رویکردی نزدیک با تعریف مابق بوده است ،ولی در سا  1388با
تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات و پبشتر از آن با تصویب قوانون انتشوار اسوناد
طثقهبندی شدۀ وزارت امور خارجه ( ،)1363/11/28قانونگذار جمهوری اسالمی ایران ،رویکردی
نزدیک به تعریف موسع از آزادی دسترسی به اطالمات در پبش گرفته و سوعی کورده اسوت بوا
تدوین و تصویب شبوهنامههای اجرایی ،گسترۀ انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات را افزایش دهد.
در این زمبنه ،تاکنون چهار شبوهنامه توسوط کمبسوبون انتشوار و دسترسوی آزاد بوه اطالموات
تصویب و پس از تأیبد رئبسجمهور ،بهمنظور اجرا ابالغ شده است که آخرین موورد شوبوهناموة
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انتشار و دسترسی آزاد بوه اطالموات متاومن حوق و تکلبوف بورای موردم (قووانبن ،مقوررات و
تصمبمات ممومی) است که در تاریخ  1399/02/09برای اجرا ابالغ شده است.

 .4ممانعت از دسترسی به اطالعات
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات در مادۀ  22ممانعت از دسترسی بوه اطالموات را جورم
معرفی کرده و در بند «م» این ماده به گسترۀ آن افزوده است؛ بدیننحو که برای مرتکثان جرم
ممانعت از دسترسی به اطالمات -با توجه به دفعات ارتکام و وضعبت حاکم بر شورایط -جوزای
نقدی از سبصد هزار ( )300.000ریا تا یکصد مبلبون ( )100.000.000ریا در نظور گرفتوه
است و دامنة ارتکام جرم را شام ممانعت از دسترسی به اطالمات برخالف مقررات این قانون،
هر فع یا ترک فعلی که مانع انجام وظبفة کمبسبون انتشوار و دسترسوی آزاد بوه اطالموات یوا
وظبفة اطالعرسانی مؤسسات ممومی برخالف مقررات این قانون شوود ،امحوای جزئوی یوا کلوی
اطالمات بدون داشتن اختبار قانونی و مدم رمایت مقررات این قوانون در خصووص مهلوتهوای
مقرر منوان کرده است.

 .5دستگاههای مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
مخاطب مادۀ  22و بندهای آن در بند «د» مادۀ  1قانون انتشوار و دسترسوی آزاد بوه اطالموات
مثارتاند از سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای مام کلموه شوام تموام ارکوان و
اجزای آن که در مجمومه قوانبن جمهوری اسالمی ایران آموده اسوت .ازایون رو قوانون انتشوار و
دسترسی آزاد به اطالمات بهطور جامع و مانع دامنة شمو خود را تعریف کرده است .همچنبن
به استناد بند «ه» مادۀ  1قانون مذکور ،مؤسسات خصوصوی اموم از انتفوامی و غبرانتفوامی نبوز
مشمو این قانون هستند.

 .6استثناهای حق آزادی دسترسی به اطالعات
مواد  13تا  17قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات ،به تعببن استثناهای دسترسی آزاد بوه
اطالمات پرداخته است .مثاح مربو به این بخش که مثبن نظام محرمانگی در حقووق ایوران
است ،در چهار حبلة  .1اسناد و اطالمات طثقهبندیشده تحت منوان اسرار دولتی .2 ،اسوناد و
اطالمات مربو به حریم خصوصی .3 ،حبلة سالمت و اطالمات تجواری و  .4امنبوت مموومی،
ملرح شده است .همچنبن در شبوهنام ة مصوم کمبسبون انتشار و دسترسی آزاد بوه اطالموات
تحت منوان «تشخب و تفکبک اطالمات مربو بوه حوریم خصوصوی و اطالموات شخصوی از

 6فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

اطالمات ممومی »1استثناهای انتشار اطالمات مربو به حریم خصوصی تعببن شده اسوت کوه
در ادامه به اقتاای موضوع مورد بح  ،به تشریح اسناد و اطالمات طثقهبنودی شوده و اسوناد و
اطالمات امنبت ممومی پرداخته میشود.
اسناد و اطالعات طبقهبندی شدده ااسدرار دولتدی در خصووص اسوناد و اطالموات
طثقهبندیشده که ببشتر بهمنوان اسرار دولتی معرفی میشود ،قانون مجازات انتشوار و افشوای
اسناد محرمانه و سری دولتی مصوم  1353/11/29بهمنوان قانون اصولی و آیوبنناموة مربوطوه
تحت منوان آیبننامة طرز نگهداری اسناد سری و محرمانة دولتی و طثقهبندی و نحوۀ مشخ
کردن نوع اسناد و اطالمات 2باید مدنظر قرار گبرد .همچنبن قوانبن دیگری مانند قانون مجازات
اسالمی مصوم  1392/02/01و کتام پنجم قانون مذکور (تعزیرات و مجوازاتهوای بازدارنوده)
مصوم  1375موارد ممنومبت در انتشار اسناد را ببان کرده اسوت ( موواد  501توا  506قوانون
مجازات اسالمی از کتام پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوم  .)1375به موجب موادۀ
 1قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سوری دولتوی مصووم  ،1353/11/29اسوناد
طثقهبندیشده ،اسنادی است که افشای آنها در مغایرت با مصالح دولت یا مملکت یا در مغایرت
با مصالح خاص مربو به وظایف و فعالبتهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
و شرکتهای دولتی است .به استناد موواد  2 ،1و  3آیوبنناموة طورز نگهوداری اسوناد سوری و
محرمانه دولتی و طثقوهبنود ی و نحووه مشوخ نموودن نووع اسوناد و اطالموات؛ اسوناد دارای
طثقهبندی به چهار طثقة محرمانه ،خبلی محرمانه ،سری و به کلی سری تقسبم میشوند.
اسناد و اطالعات مربوط به امنیت عمومی؛ مادۀ  17قانون انتشوار و دسترسوی آزاد بوه
اطالمات ،افشای اسناد و اطالمات را در مواقعی که به امنبوت و آسوایش مموومی ،پبشوگبری از
جرائم یا کشف آنها و بازداشت یا تعقبب مجرمان ،ممبزی مالبات یا مووار قوانونی یوا وصوو
آنها ،امما نظارت بر مهاجرت به کشور ،للمه میزند ،ممنووع اموالم کورده اسوت .در خصووص
تعببن استثناهای دسترسوی آزاد بوه اطالموات شوایان ذکور اسوت گنجانودن مووارد متعودد در
حبلههای مختلف تحت یک مادۀ قانونی -که میبایست مواد استثنا را بهطوور دقبوق مشوخ
کند -میتواند از موارد نق اصو قانونگذاری تلقی شود .افزون بر آن ،قرار دادن مثاراتی ماننود
امنبت ملی یا امنبت ممومی و نظم ممومی در قانون انتشوار و دسترسوی آزاد بوه اطالموات بوه
تفاسبر موسع منجر می شوود و راه را بورای آزادی دسترسوی بوه اطالموات محودودتر مویکنود.
________________________________________________________________
 .1شبوه نامة تشخب و تفکبک اطالمات مربو به حریم خصوصی و اطالمات شخصی از اطالمات ممومی براسواس
مادۀ  18قانون انتشار و دسترسوی آزاد بوه اطالموات مصووم  1387و آیوبنناموههوای اجرایوی آن ،در تواریخ
 1397/07/29به تصویب کمبسبون انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات رسوبده و در تواریخ  1398/09/02بوه
تأیبد رئبس محترم جمهور رسبده است.
 .2تصویبنامة شمارۀ /170-14م مورخة  1354/10/02هبأت وزیران.
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همچنبن محو کردن تشخب محرمانگی اسناد و اطالمات به مسئوالن دستگاهها ،بدون ارائوة
تعریفی دقبق از این اسناد ،به ایجاد رویههای مختلف در نظام اداری منجر میشود.

اسناد و اطالعات استخدامی
منظور از اسناد استخدامی در این تحقبق ،به استناد مادۀ  12شبوهنامه انتشوار و دسترسوی آزاد
به اطالمات ،1اسنادی است که براساس آن شورایط مموومی داوطلوب طوی فراینود و تشوریفات
استخدام و حبن خدمت در دستگاه مربوطه احراز و مستند میشود و مثارتاند از .1 :درخواست
کووار ،اسووتخدام یووا جووذم؛  .2اطالمووات پرونوودۀ گووزینش؛  .3اطالمووات معوورفهووای شووغلی؛ .4
گزارشهای اداری یا اربامرجوع یا مردمی دربارۀ کارکنان (امم از مدیران و کارمندان مادی)؛ .5
دادههای حاور و غبام کارکنان؛  .6اطالمات مربو به مقامات و کارکنان مؤسسات مموومی در
ایام مرخصوی؛  .7سووابق کبفوری؛  .8اطالموات تخلفوات اداری و اناوثاطی؛  .9مسوامدتهوای
دریافتی از اداره؛  .10پروندۀ ارزشبابی؛  .11پروندۀ ارتقا؛  .12کارتها و شناسنامههای تشوخب
هویت اداری؛  .13پروندۀ سالمت و  .14اطالمات پارکبنگ .این اسناد و اطالموات بوه دو دسوته
تقسبم میشوند :الف) اسناد و اطالمات مربوو بوه فراینود و تشوریفات اسوتخدام؛ م) اسوناد و
اطالمات مربو به شرایط ممومی استخدام (مواد  41و  42قمخک) .به استناد موواد  19 ،18و
 20شبوهنامة مذکورر ،این اسناد و اطالمات استخدامی توسط افرادی که دادهها به آنهوا مربوو
میشوند ،وکب  ،ولی و قوبم آنهوا قابو دسترسویانود .همچنوبن مسوتفاد از بنود  11موادۀ 13
شبوهنامة مذکور ،دادههای اداری مربو به نتایژ امتحانات ،مسابقات و انواع رقابتهوای مموومی
مشمو اطالمات و اسناد شخصی نثوده و توسط مموم قاب دسترسی اسوت .در ایون خصووص،
مادۀ  44قمخک بهکارگبری افراد در دستگاههای اجرایی را منو به پذیرفته شدن در امتحوان
ممومی که بهطور ممومی نشر آگهی میشود و نبز امتحان یا مسابقه تخصصی دانسته اسوت .در
انتهای مادۀ مذکور منوان شده است دستورالعم مربو به نحووۀ برگوزاری امتحوان مموومی و
تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد .دستورالعم مذکور که شوام  36مواده و
 20تثصره است ،در تاریخ  1393/05/14به تصویب شورای توسعة مودیریت و سورمایة انسوانی
رئبسجمهور رسبده است .در مادۀ  35دستورالعم مربوطه منوان شده است آگهی اسوتخدامی
________________________________________________________________
 .1شبوهنامههای  .1انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائهدهندۀ
خدمات ممومی؛  . 2تشخب و تفکبک اطالمات مربو به حوریم خصوصوی و اطالموات شخصوی از اطالموات
ممومی و  .3دسترسی آزاد به اسناد و مکاتثات اداری؛ که براساس مادۀ  18قوانون انتشوار و دسترسوی آزاد بوه
اطالمات مصوم  1387و آیبننامه های اجرایی آن ،در تواریخ  1397/07/29بوه تصوویب کمبسوبون انتشوار و
دسترسی آزاد به اطالمات و در تاریخ  1398/09/02به تأیبد رئبس محترم جمهور رسبده است.
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باید بهگونهای تنظبم شود که موارد مرتثط بوا وظوایف داوطلثوان اسوتخدام از جملوه شورایط و
فراینوودهای مختلووف اسووتخدام در آن لحووا شووود .بوورای اثووت و ضووثط شوورایط و فراینوودهای
استخدامی ،در مادۀ  23آیبنناموة موذکور سوامانهای معرفوی شوده کوه فراینودهای مربوو بوه
اطالعرسانی ممومی به داوطلثان استخدام ،امکان اثتنام داوطلثان ،صدور کوارت ،اموالم نتوایژ،
امالم فهرست پذیرفتهشدگان اولبه و نهایی در هریک از فرایند استخدام را فراهم میکنود و بوه
استناد تثصرۀ  1مادۀ  24همبن آیبننامه ،اطالمات سامانة مذکور توا دو سوا از تواریخ اجورای
آزمون معتثر خواهد بود.

قوانین و مقررات استخدامی وزارت اطالعات
از ببن دستگاهها ی استثناشده از قانون مدیریت خدمات کشوری ،وزارت اطالموات بورای جوذم
نبروی انسانی مورد نباز خود برخالف ببشتر دستگاههای دیگر ،اقدام به انتشار اطالمبوة مموومی
استخدام نکرده و از روشهای منحصربهفرد خود در این خصوص استفاده میکند کوه در اداموه
تشریح خواهد شد .این وزارتخانه قانون استخدامی ملیحودهای در زمبنوة اسوتخدامی دارد کوه
مشتم بر  105ماده و  87تثصره است که به تاریخ  1374/04/25در مجلس شوورای اسوالمی
به تصویب رسبده و در تاریخ  1380/01/29موادی از آن موورد اصوالح و بوازنگری قورار گرفتوه
است .مادۀ  2قانون مذکور نوع استخدام در این وزارتخانوه را رسومی ،پبموانی و خریود خودمت
منوان کرده است .تثصرۀ مادۀ مذکور نحووۀ اسوتخدام پبموانی و خریود خودمت را بوه تصوویب
آیبننامهای که باید ظرف سه ماه تصویب شود ،محوو کورده اسوت .اموا آیوبنناموة موذکور در
دسترس نبست؛ شاید ملت مدم دسترسی به ببشتر آیبننامههای این وزارتخانه ،محرمانه تلقوی
شدن این اسناد است که با توجه به حوزۀ فعالبت ایون وزارتخانوه توجبوهپوذیر اسوت .اصولالح
«آیبننامههای داخلی» در تثصرۀ  1مادۀ  69قانون اسوتخدامی مصووم  1374/04/25احتموا
محرمانه تلقی شدن آن را تقویت میکند.
با در نظر گرفتن اصو استخدام قوانونی ،بوهنظور مویرسود اولویوت در اسوتخدام در وزارت
اطالمات ،استخدام رسمی باشد ،چراکه رسالت مستمر وزارتخانه در حبلة امنبتی ایجام میکند
که مأموریتهای امنبتی و اطالماتی توسط مستخدمان با اثات شغلی (رسمی) ،صورت گبورد .از
طرفی بهطور معمو در مقاطعی ،با بروز برخی تهدیدات یا فرصتهای امنبتوی ،ایون وزارتخانوه
ناچار میشود در حوزههایی مانند اقتصادی ،مالی ،فاای مجوازی و حتوی فرهنگوی ،از خودمات
متخصصان امر استفاده کند که بهترتبب به شبوۀ پبمانی و خرید خدمتی ،استخدام میکند.
مادۀ  4قانون استخدامی وزارت اطالمات ،امور استخدامی ایون وزارتخانوه را از شومو موادۀ
 104قانون استخدام کشوری -که مربو به نظارت سازمان اداری استخدامی بر امور استخدامی

جایگاه حق آزادی دسترسی به اسناد و اطالعات استخدامی9 ...

دستگاههاست -اس تثنا کرده است .در همبن ماده ،وزارت اطالموات از تثصورۀ موادۀ  112قوانون
استخدام کشوری نبز استثنا شده است .تثصرۀ مادۀ  112قانون اسوتخدام کشووری منووان موی
کند« :کلبة مؤسسات دولتی مکلفاند قث از وضع ،اصالح یا تغببور مقوررات اسوتخدامی خوود،
موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب کنند».
در مادۀ  6قانون استخدامی وزارت اطالمات نحوۀ جذم نبوروی انسوانی و اسوتخدام تعبوبن
شده است .در مادۀ مذکور آمده است استخدام در این وزارتخانه از طریوق شناسوایی ،معرفوی و
گزینش صورت خواهد گرفت 1.همچنبن در تثصرۀ مادۀ موذکور ،افوزونبور شورایط فووقالوذکر،
«صالحدید وزارتخانه» نبز در نظور گرفتوه شوده اسوت .در اداموه بوا توجوه بوه قوانون مصووم
 ،25/4/1374فرایندهای استخدامی در وزارت اطالمات بهترتبب بازخوانی و تحلب میشوود.1 :
فراخوان جذم و استخدام :مادۀ  6ق.ا.و.ا.ج.ا ،زمبنة هر گونه اطالع و فراخوان مموومی در حووزۀ
استخدام را غبرممکن ساخته است ،بهطوریکه شوبوۀ اسوتخدام نوومی و مموومی را بوه شوبوه
استخدام شخصی و اختصاصی تثدی نموده است .اصلح گزینی از طریق سوه شوبوه شناسوایی،
معرفی و گزینش ،جایگزین فراخوان ممومی استخدام رسمی قبد شده است .ملیاالصو شوبوۀ
گزینش شام دانشجویان دانشگاه اطالمات و امنبت ملی است کوه بخشوی از دانشوجویان ایون
دانشگاه برای رفع نبازهای انسانی ،جذم وزارتخانة مزبور میشوند و معرفی و شناسایی ناظر بور
جذم نبرو از ببن سایر فارغالتحصبالن دانشگاهی و حوزوی است .معرفی ممکن است از ناحبوة
اشخاص حقبقی یا حقوقی و حتی اشخاص درونسازمانی باشد .بهنظر میرسد شناسایی و رصود
افراد ذیصالح ،روش سوم جذم در این وزارتخانه است.
تابعبت اصلی ایرانی متقاضوی و همسور وی و فقودان سوابقة کبفوری از مموده تفواوتهوای
چشمگبر شرایط مموومی اسوتخدامی ایون وزارتخانوه (موادۀ  8ق .ا.و.ا.ج )1.بوا قوانون مودیریت
خدمات کشوری است که با در نظر گرفتن جایگاه خلبر وزارتخانه ،چنوبن سوختگبوریهوایی،
قاب توجبه و دفاع است.
 .2سنجش ،آزمون و مصاحثه :سنجش اولبه بهصورت آزموون کتثوی اسوت و ملویاالصوو ،
داوطلثانی که حد نصام تعببن شده را کسب کنند ،به مصاحثه دموت میشوند؛ اما طثق مادۀ 6
قانون استخدامی وزارت اطالمات ،اولویت استخدامی این وزارتخانه ،اصولحگزینوی اسوت؛ یعنوی
استخدام فرد اصلح از خال فرایند اسوتخدام .بوه ببوان دیگور ،شوبوۀ اسوتخدام بورخالف روش
ممومی ،بهصورت محرمانه و خاصگزینی است.
 .3گزینش :هرچند مم گزینش به معنای مرفوی آن بایود محرمانوه صوورت گبورد ،لوبکن
________________________________________________________________
 .1مادۀ  6قانون استخدام وزارت اطالمات -استخدام از طریق شناسایی ،معرفی و گزینش براساس لباقوت ،کوارایی و
صالحبت و انتخام اصلح انجام میگبرد .تثصرۀ استخدام پبمانی و خرید خدمت نبز به طریق یادشده بوا توجوه
به صالحدید وزارتخانه صورت میپذیرد.
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سازوکار گزینش  -با در نظر گرفتن مسائ امنبتی در خصوص اسناد و اطالمات -بایود شوفاف و
قاب ارزیابی باشد و متقاضی استخدام از این سازوکار مللع شود تا امر گزینش در بستر طثبعی
و قانونی طی شود .مدم دسترسی و بیاطالمی از فرایند گزینش قانونی ،مالوهبر تاوببع حقووق
متقاضی ،موجب امما سلبقه و شخ محوری میشود و مسئولبتگریزی مرجع گزینشکننده
را در پی خواهد داشت.
 .4دموت و شروع به کار :با سازوکار اتخاذشده در وزارت اطالمات ،تمام فراینودهای قثو از
دموت به اشتغا  ،محرمانه و دور از دسترس متقاضی است و با دموت به کار ،مستخدم از نتبجة
فرایند استخدامی مللع میشود و اشتغا مییابد و اگر نتبجة استخدام مثثت نثاشد ،دموت بوه
کار نخواهد شد .در چنبن شرایلی ،متقاضی به روند استخدامی دسترسی ندارد توا از سرنوشوت
استخدامی خود مللع شود .بنابراین سؤا مهم این است که آیا افوراد معرفوی و شناسواییشوده
دارای واجد صالحبت ،باید روند استخدامی شام آزمون و غبره را نبز طی کنند یا نه؟ و اینکوه
ببن شبوه و فرایند استخدام افراد شناسایی و معرفیشده با افراد گزینششده ،چوه تفواوتهوایی
وجود دارد؟ مستفاد از مفاد قانون استخدامی مذکور جوام این است که استخدام در شبوههوای
معرفی و شناسایی ،اصوالً افراد واجد صالحبت ،شناسایی و معرفی و به گزینش وارد مویشووند،
این روندها در طو هم قرار میگبرند و افرادی که معرفی و شناسایی نمیشوند ،اصوالً به بخش
بعدی که شام آزمون و گزینش است نبز وارد نمیشوند و ایون موضووع مویتوانود فراینودهای
اصلحگزینی در منابع انسانی را تاعبف کند.

 .1محرمانهسازی اسناد و اطالعات استخدامی در وزارت اطالعات
مدخ و مثنای استناد وزارت اطالمات در محرمانهسازی اسوناد و اطالموات اسوتخدامی کوه در
ارتثا مستقبم با حق دسترسی آزاد به اسناد و اطالمات استخدامی است ،مربوو بوه موادۀ 80
قانون مذکور است .مادۀ مذکور منوان میکند« :کلبة اسناد ،اماکن و اطالمات وزارتخانه غبرقاب
افشا بوده و اظهار آن به هر صورت مگر در حدود وظایف اداری ممنوع اسوت» .اسوتفاده از لفو
«کلبة اسناد» و مهمتر از آن ،قرار دادن ایون موادۀ قوانونی ذیو قوانون اسوتخدامی وزارتخانوه،
احتما تسری آن به اسناد و اطالمات استخدامی را ببشتر تقویت میکند .الثتوه نظور دیگور آن
است که آوردن قبد «حدود وظایف اداری» در انتهای ماده ،مثبن نوومی اسوتثنا در استثناسوت.
بهمثارت دیگر ،دو تفسبر مت مایز از این مادۀ قوانونی ارائوه شوده اسوت :ارائوة اسوناد و اطالموات
استخدامی به افراد ذینفع -مندرج در شبوهنامة انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات -به اسوتناد
مادۀ  80قانون استخدامی وزارت اطالمات ،افشای اطالمات محسووم شوده و ممنووع اسوت .یوا
اینکه ارائة اسناد استخدامی به این افراد در حدود وظایف اداری بهمنظور بهورهمنودی از حقووق
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استخدامی و احقاق حق ،مشمو «افشای» منوان شده در موادۀ موذکور نبسوت .الثتوه رویکورد
مدیران وزارتخانه در استنثا آنها از مادۀ مذکور و همچنبن رویة وزارتخانه در ارائة آیبننامهها،
اسناد و اطالمات استخدامی حاکی از ممنومبت در ارائة این اسناد است.
شایان ذکر است خارج کردن امور استخدامی و سازماندهی منابع انسانی وزارت اطالموات از
شمولبت مواد  104و  112قمخک به لحا امنبتی بوودن ایون وزارتخانوه توجبوهپوذیر اسوت.
همچنبن در خصوص مواد  19 ،18و  20شبوهنامة انتشار و دسترسی آزاد به اطالمات که منوان
میکند« ،اسناد و اطالمات استخدامی توسط افرادی که دادهها به آنها مربو میشووند ،وکبو ،
ولی و قبم آنها قاب دسترسی هستند» .باید متذکر شد که دسترسی وکب  ،قبم و ولی در موورد
مستخدمان وزارت اطالمات فاقد وجاهت منلقی و مملی است ،ازاینرو این موضوع نمیتواند در
خصوص اسناد و اطالمات استخدامی وزارت اطالمات مدنظر قرار گبرد.
در بخش تحقبقات تلثبقی ،پژوهشهای پبشبن نشوان دادهانود یکوی از ملو نارضوایتی از
نحوۀ اجرای قوانبن مربو به حق دسترسی آزاد به اسناد و اطالمات اداری در ایران نسوثت بوه
کشور فرانسه ،تأخبر سه دههای در تصویب این قوانبن در ایران است (خوانی والویزاده:1399 ،
 .)968اما نتایژ پژوهش حاضر نشان میدهد ،استثنا کردن قوانبن استخدامی برخی سوازمانهوا
از قوانبن استخدامی اصلی ،همچنبن مدم دسترسی آزاد به آیبننامههای اسوتخدامی و بوهویوژه
محو کردن تصویب آیبننامهها به مسئوالن سازمانها – افزونبر توأخبر بوهوجودآموده – موی
تواند راه را برای اجرای قوانبن مذکور ناهموار کند.
همچنبن مقایسة تحقبقات انجام گرفته در نظام دسترسی به اسناد و اطالموات آژانوسهوای
امنبتی موجود در ایاالت متحدۀ آمریکا با نتایژ پژوهش حاضر نشان میدهود مقوام صوالحبتدار
تعببن سبستم محرمانگی در آمریکا ،ریاست جمهوری است که در قالب فرمان اجرایی سبسوتم
محرمانگی و استانداردهای حاکم بر آن و زمان خروج از محرمانگی را تعببن مویکنود ( Amiri,
 ،)2015: 21اما در نظام حقوقی ایران مراجع ذیصالح کوه در رأس آنهوا مجلوس اسوت کوه در
قالب تصویب قوانبن استخدامی نهادها و سازمانهوا ماننود قوانون اسوتخدامی وزارت اطالموات،
صالحبت تعببن محرمانگی را بر مهده دارند و تعبوبن سولوح محرموانگی بوا بواالترین مسوئو
دستگاهها محو شده است (قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوم
 .)1353/11/29بنابراین از حب مرجع صالحبتدار ببن دو نظام تفاوت اساسی وجوود دارد؛ دوم
اینکه ،با مقایسة نحوۀ طثقهبندی هر دو سبستم مشخ میشوود کوه سبسوتم حقووقی ایوران
امکان شکایت از مقام صالحبتدار را مشخ نکرده است .بهطور کلی نظام حقوقی ایران نبازمند
قانونی جامع و مانع در خصوص طثقهبندی اسناد اداری و بهخصووص اسوناد اسوتخدامی اسوت
(.)Reeves, 2006: 53
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نتیجهگیری
در این پژوهش جایگاه حوق دسترسوی آزاد بوه اسوناد و اطالموات اسوتخدامی وزارت اطالموات
بررسی شد.
برای داشتن نظام اداری کارامد  ،نباز به استخدام نبروی انسوانی کارامود ضوروری اسوت و
الزمة بوهکوارگبر ی نبوروی انسوانی کارامود ،در دسوترس بوودن اطالموات و شوفافبت اسوناد
استخدامی است .با آزادی دسترسی به اسناد و اطالمات استخدامی است کوه افوراد شایسوته
امکان ورود به خدمت و استخدام را در دستگاهها پبدا می کنند و اصوالح نظوام اداری مودنظر
قانون اساسی ،شک میگبرد .ازاین رو قانونگذار جمهووری اسوالمی در راسوتای پبواده سوازی
اهداف قانون اساسی اقدام به تصویب قوانون انتشوار و دسترسوی آزاد بوه اطالموات و تعبوبن
ضمانت اجرایی برای آن کرده و متعاقثاً شبوهنامههای اجرایوی آن را در حبلوههوای مختلوف
تدوین کرده است .با وجود تصویب قانون مذکور و تدوین شوبوه ناموههوا ی اجرایوی آن ،نظوام
محرمانگی در آزادی دسترسی افراد به اطالمات و اسناد اسوتخدامی ،بوه یکوی از بخوشهوای
ممده در این حبله تثدی شده است .به مثارت دیگر ،جای اص (انتشار اطالمات) و استثنای
آن (محرمانگی اطالمات) مو شده است .اما بی شک جایگاهی کوه حوق دسترسوی آزاد بوه
اسناد و اطالمات استخدامی در وزارت اطالمات میتواند داشته باشد ،با جایگواه ایون حوق در
سازمانها و نهادهای دیگر متفاوت خواهد بود .در این زمبنه ،نتایژ پژوهش نشان میدهود در
قوانبن و مقررات استخدامی وزارت اطالمات به جای انتشار اطالمبة ممومی استخدام و انجوام
فرایند آزمون و مسابقة استخدام ،روشها یی نبز از شناسایی ،معرفی و گوزینش موالک ممو
قرار میگبرد  .الثته در این خصوص باید به موضوع نفوذ در سرویسهای اطالماتی کوه اموری
واقعی و جدی است نبز توجه کرد و ازاین رو استخدام از طریوق آگهوی و آزموون مموومی در
چنبن سازمانی نمیتواند با جزئبات کام که در دستورالعم مربو به نحوۀ برگزاری امتحان
ممومی و تخصصی مصوم شورای توسعة مدیریت منوان شده ،مالک مم باشد و شبوههوای
جایگزین که الزمة جذم نبروی انسانی در یک سازمان با مشخصهها ی وزارت اطالمات است،
میتواند استفاده شود ،اما باید به منظور رمایت ضووابط حوق دسترسوی آزاد بوه اطالموات ،بوا
سازوکارهایی مانند شفافبت در اثت و ضثط شرایط و فرایندهای اسوتخدامی در موواقعی کوه
مستخدم یا ذی نفع به این اسناد و اطالمات نباز دارد  -با در نظر گرفتن محدودیتهوایی کوه
وزارتخانه در ارائة اسناد و اطالمات دارد -مانع تاببع حقوق افراد شود .بوه ایون صوورت کوه
سازوکار و فرایند جذم نبروی انسانی در وزارت اطالمات باید از شفافبتی برخوردار باشد کوه
قاب ارزیابی باشد و تا حد امکان اشخاص ذینفع از این سازوکار مللع شوند تا امور گوزینش
در بستر طثبعی و قانونی طی شود ،چراکه مودم دسترسوی و بویاطالموی از فراینود گوزینش
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قانونی ،مالوهبر تاببع حقوق متقاضی ،میتواند موجب امما سلبقه و شخ محوری شوود و
مسئولبتگریزی مرجع گزینشکننده را بهدنثا داشته باشد.
هرچند قانون آزادی دسترسی به اطالمات (بهمنوان قانون مام مؤخر) ،اسناد اسوتخدام ادارۀ
ممومی کشور را بدون استثنا ،غبرمحرمانه تلقی کرده است ،لبکن قانون و مقررات حووزۀ وزارت
اطالمات (بهمنوان قانون خاص مقدم) ،شبوۀ خاص و تقریثاً محرمانهای برای جذم و استخدام در
وزارت اطالمات ،پبشببنی کورده اسوت کوه بوا در نظور گورفتن سواختار ایون وزارتخانوه بورای
کارکردهای امنبتی توجبهپذیر است .در این زمبنه باید در نظر داشت کوه مودم انتشوار شورایط
استخدامی به تاعبف حق دسترسی آزاد به اسناد و اطالمات استخدامی منجور مویشوود ،ایون
تاعبف یا مدم دسترسی ،افزونبر موارد مذکور سثب میشود که کارکنوان و کارمنودان چنوبن
سازمانهایی در مواقعی که نباز به احقاق حقی در خصوص امور استخدامی خود دارند ،با مشک
دسترسی به اسناد و اطالمات و در برخی مواقع ،با مشک استناد به این اسناد و اطالمات مواجه
شوند و به این نحو ،حقوق این افراد در این زمبنه در معر تاببع قرار میگبرد .در این زمبنه
هبأت ممومی دیوان مدالت اداری ،ضرورت اطالع ذینفع از جزئبوات دالیو و مودارک را بورای
امکان دفاع مورد تأکبد قرار داده است (رأی شمارۀ  350/88مورخة  ،1388/04/28پاراگراف.)6 :
اما در خصوص اسناد و اطالمات استخدامی وزارت اطالمات موضوع متفاوت است و این وزارتخانه
بنا به مأموریتهایی که در حوزههای امنبتی انجام میدهد ،نمیتواند هویت مستخدمان خوود را
از طریق آگهی جذم ممومی یا انتشار نتایژ آزمونهای استخدامی افشا کند ،بنابراین در چنوبن
شرایلی تنها راه ممکن جهت رمایت حوق دسترسوی آزاد افوراد ذینفوع بوه اسوناد و اطالموات
اسوتخدامی ،اسووتفاده از هموان سووازوکارهای شوفافبت در اثووت و ضوثط شوورایط و فراینوودهای
استخدامی است .منوان وزارت اطالمات نبز ببانگر شفافبت ،مسئولبت و نظوارتپوذیری اداری و
قاایی است .ازاینرو شفافبت در ابعاد مختلف اداری و استخدامی ،مقدمه واجب دسترسی آزاد به
اطالمات استخدامی برای افراد ذینفع در تمام مراح استخدامی است .بودیهی اسوت دسترسوی
آزاد به اسناد و اطالمات استخدامی ،زمبنه نظارت اداری و حتی ارزیابی قاایی روند استخدام را
هموار خواهد ساخت و فقدان چنبن روند شفافی ،زمبنه قانونگریزی و سلبقهگرایی و محرومبت
متقاضبان استخدامی از احقاق حق خود در مراح آزمون ،گوزینش ،مصواحثه ،جوذم و شوروع
خدمت خواهد بود .همچنبن قاب دسترس بودن فرآیند استخدام ،بوه مشورومبت نظوام اداری و
استخدامی وزارت اطالمات خواهد انجامبد .الثته در زمبنه حق دسترسی آزاد به اطالمات و اسناد
استخدامی ببن دسترسیهای فردی و دسترسوی و انتشوار مموومی؛ همچنوبن بوبن دسترسوی
اشخاص ذینفع با اشخاص غبرذینفع باید تفکبک قائ شد و آنچه در این پژوهش – بوا در نظور
گرفتن مشخصههای ساختاری و کارکردهای امنبتی وزارت اطالمات -مودنظر اسوت ،دسترسوی
اشخاص ذینفع به صورت فردی و موردی است نه انتشار ممومی اسناد.
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بهطور کلی؛ وزارت اطالمات به منوان شجره طبثه جمهوری اسوالمی ،رسوالت خلبوری در
تأمبن و حف و ارتقای امنبوت در حووزههوای اجتموامی ،اقتصوادی ،سباسوی دارد بنوابراین در
راستای بازدارندگی مملباتی ،تشکبالت و اقدامهای سازمانی آن اداره ،محرمانه و دور از دسترس
مموم اسوت .از طرفوی حاکمبوت ارزشهوای بنبوادین آزادی و حقووق بشوری ،اقتاوا دارد کوه
محرمانگی سازمانی و رفتاری در سازمانها ،حداق و موجه و ضابلهمنود باشود .بوا وجوود ایون،
جلوگبری از افشای اسناد و اطالمات برای دستگاههایی مانند وزارت اطالمات که مسئو توأمبن
امنبت هستند ،در اولویت است ،ولی مدم تاوببع حقووق افوراد در دسترسوی آزاد بوه اسوناد و
اطالمات استخدامی نبز باید در چنوبن سوازمانهوایی موورد توجوه قورار گبورد .از ایون حبو ،
دسترسی افراد – بهخصوص اشخاص ذینفوع (داوطلثوان اسوتخدامی و مسوتخدمان) -توا حود
امکان ،ضروری و در احقاق حقوق استخدامی آنها ،الزم است .بنابراین ،براسواس نتوایژ تحقبوق
حاضر ،پبشنهاد میشود در صورت امکان با استثنا کردن اسوناد و اطالموات امنبتوی در قووانبن
استخدامی وزارت اطالمات ،امکان ارائة سایر اسناد و اطالموات اسوتخدامی (بوا در نظور گورفتن
محدودیتهایی که وزارتخانه در ارائة اسناد و اطالمات دارد) به متقاضی ذینفع فراهم شوود .در
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
ذینفعان برقرار کند ،بهنحوی که حق هبچکدام از این دو مورد نادیده گرفته نشود.
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