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Abstract 

Citizens' right of access to information as well as the regulation of the system of 
classification of administrative documents are two important issues in examining the 
function of a state. In principle, everyone has right to access all information, and regulating 
a system of classification of documents to restrict access to information is an exception, and 
it could be possible where there is a higher interest than that of right of access to 
information. The way of limiting the right of free access and determining the instances of 
confidentiality is the main issue of the confidentiality system governing the administrative 
documents, and it raises the question that who is the authority to determine the 
confidentiality of administrative documents and its classification system? Also, how is it 
possible to declassify the documents? Using a comparative approach, this article endeavors 
to study the similarities and differences of the classification systems of Iran and the U, S, 
and while reviewing the system of declaring the classification of administrative documents 
in the United States, investigates the system of classification and declassification of 
documents in Iranian laws. 
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در پرتو حق    ی اسناد ادار   ی و خروج از محرمانگ   ی بند الم، طبقه اع 

 کا ی متحده امر   االد ی و ا   ران ی ا   ی به اطالعاد در نظام حقو    ی دسترس 

 

 چکیده
دسترس تنظ   ي حق  و  اطالعات  به  شهروندان  ادار  ي محرمانگ  ست يس   يآزاد  در    ،یاسناد  مه   موضوع  دو 

و    به تمام اطالعات را دارند  ي است كه همه افراد حق دسترس   نی. اصل بر اباشدي عملكرد دولت م  ي بررس
و فقط در   باشدي مبه اطالعات، استثنا    ي در دسترس  تیمحدود  جادیاسناد به لصد ا  ي محرمانگ  ست يس   يتنظ 

حق   دیبه اطالعات وجود داشته باشد. نحوه تحد ي از حق دسترس تري عال ي ممكن است كه مصلحت ي صورت
پرسش را مطر     نیت و ااس  یاسناد ادار   محرمانگي   نظام  بحث  ها،محرمانه   قیمصاد  نييآزاد و تع  ي دسترس

تع  سازدي م مرجع  ادار  نييكه  اسناد  بودن  نظام طبقه  یمحرمانه  همچن  یبندو  و  است؟  نحوه   نيآن كدام 
طبقه حالت  از  اسناد  م  بندیخروج  ممكن  بد  رو يپ  گردد؟ي چگونه  پاسخ  بررس  نیلزوم  و  در    ي پرسش 

ا در  آن،  رو   نیخصوص  با  تفاوتشباهت  ،ي قيتطب  یكرد یمقاله  و  محرمانگ  ست يس   یاهها  اسناد   ي اعالم 
ا امر  رانیدولت  بررس  كایو  سع  ي مورد  و  بررس  ه شد  ي لرار گرفته  با   ي اعالم محرمانگ  ست يس  ي است كه 

مورد   رانیدر حقوق ا   ي اسناد و نحوه خروج از محرمانگ  ي اعالم محرمانگ  تيوضع  كا،یدر امر   یاسناد ادار
 .رديتوجه لرار گ

از محرمانگ  یندب اطالعام طبقه  واژگان کلیدی: به    یحق دسترس  ،یشده، خروج  آزاد 

 .یقی طب اسناد، مطالعه  یمحرمانگ ستمیاطالعام، س
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 مقدمه

اداره   در  مشاركت شهروندان  و  تعيين سرنوشت  بر  تحقق حق  بنيادین  و  اساسي  لوازم  از 
امور عمومي، اطالع از اطالعات و اسناد اداری و عمومي است و در صورت عدم وجود  

اط نخواهند  این  را  مزبور  حقوق  تحقق  برای  مطلوبي  و  موثر  امكان  شهروندان  العات، 
داشت. دولت نيز اصوال نماینده شهروندان در اداره امور جامعه است و اطالع شهروندان 
از اطالعات مربوط به اداره جامعه، منطقاً الزم و ضروری است اما والعيت امر این است  

دولت توسط  جامعه  امور  اداره  حق  كه  و  لزوم  در خصوص  دارد.  خاصي  مقتضيات  ها، 
اطالع شهروندان از اطالعات و اسناد اداری شكي وجود ندارد، اما دسترسي برخي افراد  

تواند موجب خلل در نظ  و امنيت جامعه شود. چرا كه امكان  اع  از اتباع و غيراتباع، مي 
عات و اسناد مربوط به امنيت و  استفاده از این اطالعات وجود دارد. مضافاً اینكه اطال سوء 

والع   در  نيست.  آن  از  و گریزی  دارد  را  ماندن  محرمانه  التضای  نظ  عمومي در جامعه، 
از  دولت یكي  و  دارند  نياز  گوناگوني  اطالعات  به  خود  وظایف  به  دادن  سامان  برای  ها 
از  برتری عظيمي  حج   به  دولت  دسترسي  خصوصي،  نهادهای  به  نسبت  دولت  های 
دولت اطالعا  كه  ه   اطالعاتي  همه  است.  اهميت  ت  دارای  دارند،  سروكار  آن  با  ها 

به عنوان مثال برخي اطالعات به موضوعات حياتي مانند دفاع از كشور و   1یكساني نيستند؛
نهادهای امنيتي و نظامي مرتبط است كه افشای اطالعات مذكور در زمان نامناسب نه تنها  

های جبران ناپذیری به حيات  تواند منجر به ورود آسيبكند بلكه ميكمكي به جامعه نمي
و   اطالعات  محرمانگي  سيست   طراحي  سمت  به  دولتي  هر  راستا  همين  در  شود.  جامعه 

رود تا بتواند به بهترین شكل ممكن از اطالعات حياتي استفاده كند و مانع  اسناد اداری مي
پيچيدگي از  موضوع  وجود  این  با  شود.  استفاده  به    هایسوء  و  است  برخوردار  خاصي 

پيش  پيش صرف  معضالت  تمامي  محرمانگي،  سيست   نميبيني  حل  دنيای رو  در  گردند. 
تری  بخش  های دموكراتيك عملكرد رضایتامروز این تصور حاك  شده است كه دولت 

دولت به  از  دسترسي  حق  و  دارند  مردم  نيازهای  به  پاسخگویي  زمينه  در  استبدادی  های 

 

1. Brooks, Nathan , “The Protection of Classified Information: The Legal Frame 

Work”, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 6, (2004), 

available at: https://sgp.fas.org/crs/RS21900, at 7. 

https://sgp.fas.org/crs/RS21900
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و حق دسترسي به اطالعات و اسناد اداری    1گر حق آزادی بيان است ضمين اطالعات كه ت
  2سازند. را كه در پرتو حق دسترسي آزاد به اطالعات پدید آمده است، بهتر فراه  مي

ها وظيفه دارند كه از اطالعات موجود حفاظت كنند اما این موضوع نباید مانعي  دولت
به شهروندان خود پاسخگویي دولت  مسير  بياني دیگر دولتي در زمينه    در  به  ایجاد كند. 

حفظ و نگهداری از اطالعات موفق است كه در كنار حفاظت از اطالعات، به شهروندان  
درغير این صورت حفظ اطالعات محرمانه    3های اتخاذی پاسخگو باشد. در لبال سياست

مي شهروندان  اوليه  حقوق  نقض  برای  دستاویزی  و  بهانه  به  چراتبدیل  آزادی    شود،  كه 
بيان دارد  با آزادی  تنگاتنگي  به اطالعات رابطه  نتيجه    4دسترسي  و حق آزادی اطالعات 

بر این اساس و پيرو لزوم تعيين حدود و للمرو اصل آزادی اطالعات و   5آزادی بيان است. 
شود كه نحوه اعالم  استثنای محرمانه بودن برخي اسناد اداری، ابتدا این پرسش مطر  مي

بندی چگونه است؟ همچنين نحوه  بودن اسناد اداری و خروج آن از حالت طبقهمحرمانه  
بود؟ فرضيه مطر   طبقه به چه صورتي خواهد  از حالت محرمانگي  اسناد  بندی و خروج 

این است كه مرجعي مشخص در نظام اداری با عنایت به مقتضيات نظ  عمومي و اداری،  
بندی و خروج آن را خواهد نحوه طبقه  صالحيت تشخيص محرمانه بودن اسناد اداری و

شود با روش تحليلي و توصيفي و با نگاهي تطبيقي به نظام  داشت. در این مقاله سعي مي
حقولي آمریكا در این خصوص، به نكات لوت و ضعف سيست  اعالم محرمانگي دولت  

 ایران پرداخته شود.  
های كمي در جهت  وهش برخالف ادبيات حقولي آمریكا در ادبيات حقولي ایران، پژ

الذكر انجام شده است و صرفاً مقاالتي پراكنده در زمينه آزادی اطالعات و  موضوع فوق
پرسش   خصوص  در  بررسي  پيرو  و  اساس  این  بر  دارد.  وجود  اداری  محرمانگي  اسناد 

 

نمك1 حق. حسن  و  اطالعات  »آزادی  تهراني،  ده ،    دوست  سال  پژوهش  و  مجلس  دمكراسي«،  بنيان  ؛  دسترسي 

 . 65(، ص   1382، )42شماره  

آیين2 و همكاران،  مهدی هداوند  توسعه  های تصمي .  و  معاونت حقولي  تطبيقي(،  )مطالعه  اداری  در حقوق  گيری 

 . 27 (، ص 1391لضایي لوه لضایيه، مركز مطالعات توسعه لضایي، چاپ دوم )تهران: انتشارات خرسندی، 

3. Dorota Mokrosinska, “The People’s Right to Know and State Secrecy”, 

Canadian Journal of Law & Jurisprudence XXXI No.1 February, (2018), at 87. 
 . 36(، ص  1386. بالر انصاری، حقوق ارتباط جمعي )تهران: انتشارات سمت،  4

5. Sarah  Joseph, Schultz Jenny, Castan Melissa, The International Convenant on 

Civil and Plitical Rights (New York: Oxford, 2000) at 51. 
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موضوع این مقاله، ابتدا مختصری در خصوص استثناء بودن اعالم محرمانگي اسناد اداری  
شود. سپس  بر دسترسي اطالعات در دو نظام حقولي ایران و آمریكا بيان مي  در پرتو حق 

بندی اطالعات محرمانه در ایران و آمریكا به ها و چگونگي طبقهمراجع تشخيص محرمانه
بندی  شود. در نهایت ه  بطور تطبيقي خروج اسناد از حالت طبقهشكل تطبيقي بررسي مي 

 گيرد. مورد مطالعه لرار مي

دس .1 استثنای  حق  و  آمریکا  و  ایران  حقوقي  نظام  در  اطلعات  به  ترسي 
 محرمانگي اسناد اداری

ذیل این بخش، استثنایي بودن اعالم محرمانگي اسناد اداری و وضعيت آن در پرتو حق  
 گيرد.های حقولي ایران و آمریكا مورد بحث لرار ميدسترسي آزاد به اطالعات در نظام

ب1-1 دسترسي  حق  بودن  اصل  اسناد  .  محرمانگي  استثنای  و  اطلعات  ه 
 اداری 

حق دسترسي به اطالعات و اسناد اداری منشعب از حق تعيين سرنوشت و حق مشاركت  
بنيادین شهروندان در جوامع   و  اساسي  از حقوق  یكي  امور عمومي،  اداره  در  شهروندان 

 2یر است. پذنيت، محدودیتامحفظ نظ  و  لانوني همچون    الیل و تنها به د  1است معاصر  
ایجاب   عمومي  امور  اداره  در  مشاركت  حق  و  شهروندان  سرنوشت  تعيين  حق  والع  در 

نماید كه هر شهروندی از اطالعات مربوط به سرنوشت خوبش مطلع بوده و بر مبنای مي
آن تصمي  اتخاذ نموده و انتخاب نماید. بر همين اساس نيز حق دسترسي آزاد اطالعات به  

اطالعات به  شدن  نهادهای    معطوف  توسط  حاكميت  اعمال  نحوه  به  مربوط  و  عمومي 
به این اطالعات تاكيد دارد.  بر دسترسي آزاد  یا نقص اطالعات مذكور    3عمومي،  فقدان 

نماید، خواهد بود.  موجبي برای نقص حقوق مزبور كه عمدتاً در لالب انتخابات جلوه مي
ااما بي به  ناگزیر از پذیرش برخي تحدیدات  لتضای اداره امور عمومي و  شك این حق، 

 

محمد1 رضایي  .  مجله  جواد  حقولي،  فصلنامه  دولتـي«،  اطالعات  و  اسناد  به  شهروندان  دسترسي  حق  »مباني  زاده، 

 . 26(، ص 1388، )4  شماره ،  39دوره   ، دانشكده حقوق و علوم سياسي

 .23. مهدی هداوند و همكاران، همان، ص  2

3. Patrick Birkinshaw, Freedom of Information: The Law, The Practice and the 

Ideal, Fourth Edition (Cambridge University Press, 2010) at 129. 
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بعبارتي دليق  یا  اداری  اسناد  نظام محرمانگي  لالب  نظ  عمومي است كه در  تر  مقتضيات 
باشد. انتشار برخي اسناد اداری كه با امنيت و نظ  جامعه  محرمانگي برخي اسناد اداری مي

مي  است،  جبرانمرتبط  و چارتواند صدمات  وارد سازد  مزبور  به جامعه  ای جز  هناپذیری 
اما نكته اساسي این است كه اصل،  پذیرش برخي محدودیت این خصوص نيست.  ها در 

حق دسترسي شهروندان به اطالعات بوده و محرمانگي اسناد اداری، استثناء است. مطابق  
شود  لواعد حقولي نيز جز در صورت لطعيت در خصوص استثناء، حك  اصل جاری مي 

مح محرمانه  بحث،  موضوع  اسباب  در خصوص  طریق  از  باید  اداری  اسناد  كردن  سوب 
موجهه دارای لطعيت، لزوم و ضرورت ثابت شود. در غير اینصورت، محرمانگي نامعتبر و  

رو در لانون باید به روشني موردهای  از همين مغایر حقوق اساسي شهروندان خواهد بود.  
ه  در نظر گرفته شود كه  مشخص شوند. البته دامنه استثناها نباید چنان وسيع و مب  ء استثنا 

اثر ترین شيوه بياز محتوا تهي كند. توسل به موردهای استثنایي، معمول  اطالعاتزادی  آ
 1به آن است. و حق دسترسي  طالعات زادی الوانين آكردن 

نظام حقوقي  1-2 اداری در  اسناد  به اطلعات و محرمانگي  . حق دسترسي 
 ایران و آمریکا 

 . نظام حقوقي آمریکا 1-2-1
مصوب    2در نظام حقولي آمریكا حق بر دسترسي به اطالعات در لانون آزادی اطالعات 

پيش   1967 و  دليلي حق  مقرر  هر  به  هر شخصي  مذكور  لانون  اساس  بر  است.  بيني شده 
لبول   مورد  لانونگذاری  از  شكل  این  دارد.  را  اداری  نهادهای  از  اطالعات  درخواست 

زه تبدیل به ساختاری ضروری در كشورهایي كه  بسياری از كشورهای جهان والع و امرو
در حال حاضر بيش از صد كشور جهان    3باشد، شده است. ها دموكراسي ميفرم غالب آن

سال   در  نيز  كشورمان  در  و  هستند  اطالعات  آزادی  لانون  و   1387دارای  انتشار  لانون 
 ، هر4ت آمریكادسترسي آزاد به اطالعات به تصویب رسيده است. طبق آمار اداره اطالعا 

 

 .103دوست تهراني، همان، ص  . حسن نمك1

2. Freedom of Information Act (FOIA). 
3. David E Pozen, “Freedom of Information Beyond the Freedom of Information 

Act”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 165, No. 2, (2017), at 1097. 

4. Central Intelligence Agency. 
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مي   700ساله   ثبت  اشخاص  توسط  اطالعات  به  دسترسي  درخواست  بدون    1شود. هزار 
شك این لانون، پيشرفت بزرگي در زمينه تثبيت حاكميت دموكراتيك است. بر طبق این  
لانون تمامي افراد چه آمریكایي چه غيرآمریكایي حق كسب آگاهي از اطالعات دولتي  

ف لانون لبلي كه اجازه كسب اطالعات به شهروندان آمریكا را در  باشند. برخال را دارا مي
دهه از صدور این لانون، همچنان نقش   5داد؛ با گذشت صورت وجود ضرورت و نياز مي

افراد متفاوت از متخصصان گرفته تا   مهمي را در بررسي عملكرد دولت دارا هست و از 
باشند از حقوق مندرج در این  ت ميكساني كه نيازمند دریافت اطالعات از اداره مهاجر

باید به این نكته توجه كرد كه تمام اطالعات لابليت دسترسي    2گردند.مند ميلانون بهره
به   موجب  كه  اطالعاتي  یا  افراد  شخصي  اطالعات  از  حفاظت  برای  كنگره  و  ندارند 

مي ملي  امنيت  افتادن  لانمخاطره  این  شمول  از  را  اطالعات  از  دسته  نُه  معاف شوند،  ون 
مه  از  یكي  است.  معافيتكرده  این  طبقهترین  اطالعات  ميها  شده  برای  بندی  و  باشد 

محافظت از امنيت ملي بوجود آمده است. با این وجود برخالف لانون دسترسي آزاد به  
بندی شدن یا  اطالعات، این معافيت مطلق نيست و امكان تغيير نظر سازمان اداری در طبقه

و اطالعات  مورد  نشدن  محرمانگي  حالت  از  اطالعات  خروج  بخش  ذیل  كه  دارد  جود 
 3بحث لرار خواهد گرفت. 

برای بررسي بهتر رویكرد نظام حقولي آمریكا، باید آن را به دو دوره زماني تصویب   
سال   در  اطالعات  آزادی  حادثه    1966لانون  ولوع  از   11تا  پس  زماني  دوره  و  سپتامبر 

نه تنها رویكرد دولت در سيست  محرمانگي اسناد اداری  تقسي  كرد.    4یازده سپتامبر  زیرا 
های مربوط به تغيير كرده است بلكه سيست  لضایي نيز به شكل متفاوتي به بررسي پرونده

 این موضوع پرداخته است.

اجرایي    فرمان  از صدور  طبقهترومن بعد  به  لبل  از  بيش  مجریه  لوه  اطالعات  ،  بندی 
نف  از  پرداخت. ترس  مجریهاداری  لوه  را تحت   آمریكا وذ شوروی در حين جنگ سرد 

 

1. Central Intelligence Agency, 8/5/2018, www.cia.gov. 10/8/2019. 

2. Martin E Halstuk, “Holding Spymaster Accountable After 11/9: A Proposal 

Model for CIA Disclosure Requirements under The Freedom of Information Act”, 

HASTINGS COMM. & ENT. L.J. 79, (2004), at 81. 
3. Amin Pashaye Amiri, Freedom of Information and National Security: A Study 

of Judicial Review Under U.S. Law (Munich: Herbert UtzVerlag, 2015) at 71. 
4. Post-September 11. 

http://www.cia.gov/
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طبقه برای  راهي  دنبال  به  آنها  و  بود  داده  لرار  حداللي  تاثير  افشای  و  حداكثری  بندی 
مبنا لرار گرفت. آیين  نظریه موزایيك  به  نامهاطالعات بودند. در همين راستا  های مربوط 

یيك را اینگونه تعریف كرده است:  آزادی اطالعات دپارتمان نيروی دریایي، نظریه موزا
شوند، ممكن  ضرر جمع مي»مفهوم این نظریه اینگونه است زماني كه تعدادی اطالعات بي

بي اطالعات  مجموع  شوداست  ملي  امنيت  به  آسيب  موجب  توسط    1. « ضرر  نظریه  این 
این   با  رویكرد شد.  این  به  نسبت  انتقاداتي  بروز  موجب  و  استفاده  ریگان  رئيس جمهور 
شد.  سپرده  فراموشي  بدست  نظریه  این  ریگان،  جمهوری  ریاست  اتمام  از  پس  حال 

نميدادگاه را  موزایيك  استدالل  نيز  مذكور  ها  نظریه  شدن  اجرایي  مخالف  و  پذیرفتند 
موزایيك    2بودند.  نظریه  مجدد  طر   موجب  تروریس   از  ترس  و  سپتامبر  یازده  حوادث 

شد. های فدرال مي اضيان اطالعات در دادگاهگردید. اعمال این نظریه موجب شكایت متق 
طبقه اطالعات  متقاضي  شخص  اینكه  دليل  به  وجود  این  و  با  نيست  آگاه  شده،  بندی 
ضرر است را ندارد، معموالً  همچنين توانایي اثبات این موضوع را كه انتشار اطالعات بي

پيروز ميدولت در این پرونده مت فقط زماني كه دادگاه  3شود. ها  وجه سوءنيت سازمان  ها 
مي شوند،  اطالعات  ارائه  در  طبقهاداری  حالت  از  اطالعات  خروج  به  حك   بندی  توانند 

 صادر كنند. 
بطور كلي نظریه موزایيك، راهكار مناسبي برای حفظ امنيت ملي در عصر تروریس   

كه  مي همانطور  اما  اكتونباشد.  نامه  لرد  در  اعظ ،  انگليسي  اسقف  به  كریتوای  ،  نمندل 
معنای جمله مذكور    4.كند« كند و لدرت مطلق مطلقاً فاسد ميگفته بود »لدرت فاسد مي

آید. در دوره مدرن موجودیت دولت در جهت خدمت به  در تحليل مباحث مقاله بكار مي 
باشد و خود دولت موجودیت اصيلي ندارد. حفاظت از امنيت از اهميت زیادی  مردم مي

تواند راه را برای استبداد و ظل  به مردم باز  وی در این امر ميربرخوردار است، اما زیاده
تواند از افشای اطالعات مربوط به امنيت ملي  كند. این موضوع یعني حفاظت از امنيت مي

 بارتر باشد.  نيز زیان

 

1. David E Pozen, op. cit. at 1091. 
2. Ibid. at 632. 

3. Martin E Halstuk, op. cit. at 81. 
4. Laski Harold J, “Lord Acton: Idealist” The Dial, Vol. LXV, (1918), at 59. 
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 . نظام حقوقي ایران1-2-2
  8اصل    در  نظام حقولي ایران، حق دسترسي به اطالعات مورد تصریح لرار گرفته است.

لانون اساسي در خصوص تكليف بودن امر به معروف و نهي از منكر مالزمه با شناسایي  
بهره  22این حق داشته و اصل   بر  اساسي  از  لانون  انساني  از همه حقوق  مندی شهروندان 

و  انتشار  لانون  نيز  موضوع  این  پيرو  دارد.  تصریح  اطالعات  آزاد  دسترسي  حق  حمله 
د  اطالعات  آزاد  سال  دسترسي  بدون شك    1387ر  لانون  این  رسيد.  مجلس  تصویب  به 

رو بوده    لدمي  اطالعات  به  شهروندان  دسترسي  برای  سازوكاری  تهيه  زمينه  در  جلو  به 
كاستي و  ابهامات  لانون  این  وجود  این  با  مياست.  نظر  به  كه  دارد  فراواني  به  های  رسد 

 1حقولي دولت ایران باشد.  دليل نو بودن موضوع و عدم وجود ادبيات حقولي در سيست 
  7این لانون، هر ایراني حق دسترسي به اطالعات عمومي را دارد. طبق ماده    2بر طبق ماده  

این لانون، ایرانيان برای دریافت اطالعات عمومي از موسسات نيازی به ارائه دليل ندارند. 
ات تكليف  بعبارت دیگر دسترسي به اطالعات عمومي حق شهروندان است و ارائه اطالع

گونه  را این   "موسسات عمومي "این لانون منظور از    1بند د ماده    2باشد.موسسه عمومي مي
ها و نهادهای وابسته به حكومت به معنای عام كلمه« كه با توجه به  بيان كرده كه »سازمان

توان فهميد منظور از اصطال  فقط لوه مجریه نيست و نهادهای مربوط به  این عبارت مي
این لانون نيز ضمانت اجراهای    22و    21گيرد. مواد  لضائيه و لوه مقننه را نيز در بر ميلوه  

ماده   الف  بند  در  بویژه  و  داشته  بيان  را  حق  این  از  حمایت  و  از »  22تضمين  ممانعت 
 انگاری شده است. « جرمدسترسي به اطالعات برخالف مقررات این لانون 

مصوبه و تصميمي كه موجد حق یا تكليف  دارد: این لانون بيان مي 11هرچند كه ماده 
  باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود بندی بعنوان اسرار دولتي نميعمومي است لابل طبقه

ماده   در  طبقه  13اما  اطالعات  و  اسناد  و  دولتي  اسرار  مذكور،  از  لانون  را  شده  بندی 
برای خارج شدن اطالعات از    كند. لكن، زمانياستثنائات دسترسي به اطالعات اعالم مي

طبقه اطالعات  حاالت  زمره  از  یكي  كه  حالي  در  است؛  نگردیده  مشخص  شده  بندی 

 

محمدرضا ویژه، »تحليلي بر لانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در پرتو اصول كلي    و   . آزاده سادات طاهری1

 . 268(، ص 1390، سال سيزده ، ) 35شماره   ،حاك  بر دسترسي به اطالعات«، فصلنامه پژوهش حقوق

فصلنامه علوم  . زهرا  2 نظام حقولي مطبوعات«،  آثار آن در  به اطالعات و  انتشار و دسترسي  لانون  حاجي، »بررسي 

 . 173(، ص  1393، )9خبری، سال دوم، شماره 
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از شكل طبقه اسناد  یا مرور زمان است. در همين  خروج  بندی شده، خروج سيستماتيك 
باشد كه مقرر داشته در مواردی  مي  17رابطه یكي از مقرارت مورد چالش، بند الف ماده  

توانند  شود، موسسات مشمول ميات باعث لطمه به امنيت و آسایش عمومي ميكه اطالع
از تحویل اطالعات خودداری كنند. اصطال  امنيت و آسایش عمومي بسيار مبه  است و  

مصلحت داد  اجازه  لي نباید  حالتي  است  ملت  نماینده  كه  دولت  خود  سنجي  به  گونه 
انت از نظ  و امنيت عمومي كاربرد چنين  البته باید توجه داشت كه حفاظت و صي   1گيرد.

بيني رسيدگي اداری و لضایي بر صحت یا عدم نماید و مه ، پيش واژگاني را ایجاب مي
صحت تطبيق مصادیق بر لواعد مزبور است. با عنایت به اینكه دیوان عدالت اداری نيز در  

ننموده و صحت ه نظ  و  سنجي در خصوص مسائل مربوط بچنين مواردی ورود ماهوی 
سنجي عمل اداره و وضع لاعده  بيني راهكار صحتدهد، ضرورت پيش امنيت انجام نمي

 نماید.  در این خصوص دوچندان مي

 . نحوه اعلم محرمانگي اطلعات در نظام حقوقي ایران و آمریکا 2
دموكراسي  در  اساسي  حقوق  زمره  از  اطالعات  به  شهروندان  آزاد  دسترسي  بر  های  حق 

محسو ميمعاصر  نهادهای  ب  و  لوانين  نيز  آن  از  صيانت  و  حمایت  راستای  در  و  شود 
محرمانه   لالب  در  آن  تحدید  از  گریزی  وجود  این  با  است.  شده  تعبيه  موثری  حقولي 
للمداد نمودن برخي اسناد اداری و عمومي نيست. موضوع این بخش، مرجع صالحيتدار  

طبقه نحوه  و  محرمانگي  محرمانهاعالم  اطالعات  حقوق  مي  بندی  تطبيقي  بطور  كه  باشد 
 ایران و آمریكا مورد مطالعه لرار خواهد گرفت.

صلحیت2-1 مرجع  حقوقي  .  نظام  در  اطلعات  بودن  محرمانه  اعلم  دار 
 ایران و امریکا

دار اعالم محرمانگي اسناد و اطالعات اداری و عمومي  نخست به بررسي مرجع صالحيت
ه و سپس رویكرد نظام حقولي ایران در این خصوص  در نظام حقولي آمریكا پرداخته شد

 گيرد. مورد مطالعه لرار مي

 

 . 150-149. همان، ص 1



 193 |قهرمانی و همکاران   |...در پرتو  یاسناد ادار  یو خروج از محرمانگ ی بند اعالم، طبقه

 . نظام حقوقي آمریکا2-1-1 
در امریكا، رئيس جمهور بعنوان فرمانده كل لــوا و بــا توجــه لــدرتي كــه لــانون اساســي و 

كننــد، صــالحيت تعيــين اســتانداردهای راجــع بــه لوانين مصوب كنگــره بــه وی اعطــا مــي
البته این صالحيت ذیــل صــالحيت كنگــره در وضــع   1باشد.طالعات را دارا ميبندی اطبقه

باشد. رئيس جمهور نيــز بــا اســتفاده از ظرفيــت صــدور »فرمــان لوانين در این خصوص مي
پردازند. اختيار صدور فرمــان اجرایــي از طریــق به تعيين استاندارهای مربوطه مي  2اجرایي« 

هــا جمهور اعطا شده است. از همين جهت این فرمان  لانون اساسي و لوانين عادی به رئيس 
بــه همــين دليــل تمــام نهادهــای   3توانند در حك  لانون و همچون لانون اثرگذار باشــند.مي

توانــد بــا های اجرایــي هســتند. امــا بــا ایــن وجــود كنگــره مــيدولتي ملزم به رعایت فرمان
اســتانداردهای سيســت   تصویب لوانيني، حدود و ثغور صالحيت رئــيس جمهــور در تعيــين 

بعنوان مثال كنگره بــا تصــویب لــانون ضــد اطالعــات و افــزایش  4محرمانگي راهبری كند.
هایي را ایجاد كند كه دسترســي بــه كند رویه، رئيس جمهور را ملزم مي1994سال    5امنيت

بندی شده بدون بررسي پيشينه شخص درخواست كننــده ممكــن نباشــد. در اطالعات طبقه
اشــاره كــرد كــه رئــيس   7196مصــوب ســال    6توان به لانون آزادی اطالعاتمي  این رابطه

در  7كند كه حدالل استاندارهای دادرســي منصــفانههایي ميجمهور را ملزم به صدور رویه
 .بندی شده رعایت شودپروسه تحویل اطالعات و اسناد طبقه

كه حق گردش    این لانون نقطه لوت سيست  محرمانگي اسناد اداری درآمریكا است 
اداری را تضمين مي  فرمان اجرایي توسط  اسناد و اطالعات  اختيار صدور  نتيجه  كند. در 

رئيس جمهور مطلق نيست و بوسيله لوانين كنگره محدود شده است. اما با این حال رئيس  
پيش  است.  درآمریكا  اداری  اسناد  محرمانگي  سيست   اصلي  مبتكر  رئيس  جمهور  بيني 

 

1. Nathan Brooks, op. cit. at 6. 
2. Executive Order. 

3. John Contrubis, Executive Orders and Proclamation, CRS Report for Congress, 

(1999) at 26. 
4. Relyea Harold, “The Presidency and the People's Right to Know, in the 

Presidency and Information Policy, Center for Study of Presidency”, Washington, 

D.C American Bar Association Journal, Vol. 45, No. 7 (JULY 1959, 1981), at 667-

670, 768-770 (7 pages). 
5. Counter Intelligence and Security Enhancements Act.  
6. Freedom of Information Act. 

7. Due Process. 
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مبت بعنوان  و  جمهور  مجریه  لوه  به  اشراف  دليل  به  محرمانگي  نظام  اصلي  راهبر  و  كر 
وجود  سازمان این  با  است.  كشور  این  در  سيست    این  برای  مناسبي  انتخاب  اداری،  های 

وابستگي   مثال  بعنوان  نيست.  اشكال  از  خالي  درآمریكا  اداری  اسناد  محرمانگي  سيست  
به یك اداری  اسناد  محرمانگي  در    سياستگذاری در جهت  )رئيس جمهور(  مقام سياسي 

مشكل مي عمل  جمهوریساز  حزب  از  كه  جمهوری  روسای  نمونه،  برای  به  شود.  خواه 
تنظي  ميرسند، سياست سياست مي  را در جهت حزب خود  امر  های خود  و همين  كنند 

سياست نرسيدن  ثمر  به  ميموجب  بلندمدت  است.های  مطلوب  ثبات  از  مانع  و  از    1شود 
سيست    جستن  طرفي  بهره  حق  و  شهروندان  آزادی  موضوع  با  اطالعات  محرمانگي 

مي دولت  به  سپردن  و  است  ارتباط  در  منتهي  اطالعات  شهروندان  حقوق  نقض  به  تواند 
مي  رابطه  همين  در  تصمي شود.  است  بهتر  گفت  شود.  توان  سپرده  مقننه  لوه  به  گيری 

تصمي  برای  الزم  تخصص  از  مجلس  كه  شود  بيان  است  موضوعات  گممكن  در  يری 
خاصي مثل محرمانگي اسناد ادرای برخوردار نيست، اما با این حال كنگره محل مناسبي  
اهميت   به  ه   كنگره،  در  نمایندگان  زیرا  است،  انتقادات  و  پيشنهادات  دریافت  برای 
محرمانگي اسناد اداری توجه دارند و ه  حقوق مردم در دسترسي به اطالعات را مدنظر  

 2.دهندلرار مي

 ایران. نظام حقوقي 2-1-2
باعث تحدید  كه  مقرراتي  و همچنين  تكليفي عمومي هستند  و  مقرراتي كه موجب حق 

گذار به تصویب برسند. در نظام  شوند باید توسط مرجع لانونآزادی و حقوق اشخاص مي 
نيز،   ایران  طبقهمرجع صالحيتحقولي  درجه  تعيين  و  محرمانگي  تشخيص  در  بندی  دار 

لانوناسناد،   مرجع  مسئوليت  همان  اساسي،  لانون  راستا  همين  در  هست.  گذاری 
به مفهوم عام آن شامل مجلس شورای اسالمي است واگذار   به لوه مقننه  لانونگذاری را 

لانون اساسي(. البته در نظام جمهوری اسالمي ایران، لانونگذاری و    71كرده است )اصل  
شيوه از  آن  برخوفرایند  فرد  به  منحصر  مانند  ای  نهادهایي  خاص  موارد  در  است.  ردار 

برای   دارند.  لانونگذاری دخالت  امر  در  نيز  فرهنگي  انقالب  ملي، شورای  امنيت  شورای 

 

1. Nathan Brooks, op. cit. at 9. 
1. Executive Order 13526 of December 29, 2009.  

2. Ibid. at 7. 
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بندی اسناد دولتي باید به  دار، تشخيص محرمانگي و تعيين طبقههای صالحيتمعرفي مقام
ن به لانون بهبود مستمر  توانامه متعددی رجوع گردد از جمله این لوانين مي لوانين و آیين 

و لانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد مصوب   1390محيط كسب و كار مصوب
نامه داخلي شورای عالي  نامه داخلي شورای عالي فضای مجازی كشور و آیين ؛ آیين 1390

سالمت نظام اداری و    یلانون ارتقا  3ماده    1انقالب فرهنگي اشاره كرد. برای مثال تبصره  
مقابله با فساد، تشخيص محرمانه بودن لراردادهایي كه ماهيت نظامي یا امنيتي دارند را بر  
معاون   دارایي،  و  التصادی  امور  و  اطالعات  وزرای  از  مركب  كارگروهي  عهده 

 ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و معاون دستگاه مربوطه سپرده است. برنامه
انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتي مصوب    در این خصوص لانون مجازات 

نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتي  مجلس شورای ملي و آیين   22/11/1353
طبقه مصوب  و  اطالعات  و  اسناد  نوع  نمودن  مشخص  نحوه  و  هيأت    2/10/1354بندی 

 3بق ماده  لانون مزبور به تصویب رسيده است، لابل ذكر است. مطا  8وزیران كه پيرو ماده  
تعيين  آیين  است  كرده  تهيه  را  سند  آن  كه  واحدی  مسئول  را  سند  هر  طبقه  مزبور  نامه 
كند. در حالتي كه مسئول واحد، سندی را واجد شرایط سری بودن بداند باید موافقت  مي

نامه، مقررات مربوط این آیين   21ریيس سازمان یا نماینده او را جلب كند. همچنين ماده  
دهد. منظور از اطالعات در این ماده معلوماتي است  به اطالعات نيز تسری مي  به اسناد را

شود. بر اساس  كه در جلسات رسمي اظهاراً یا شفاهاً در اختيار اشخاص مجاز لرار داده مي
كند. از طرفي لرارگيری  نامه، نوع و طبقه اطالعات را اظهاركننده آن تعيين مياین آیين 

اسنااختيار طبقه اسناد  بندی  به  مقام  از جهتي كه آن  تهيه كننده آن  مقام  به  د و اطالعات 
غيردليقي   و  گوناگون  معيارهای  مقررات  كه  آنجایي  از  اما  است،  صحيح  دارد  اشراف 

بندی در نظر گرفته است، امكان سوء استفاده از این اختيار وجود دارد. فرهنگ  برای طبقه
مسئوليتاسرار از  فرار  ادارات و  افشای اطالعات مي  گرایي در  از  به موضوع  ناشي  تواند 

 سوء استفاده از اختيار مسئوالن دامن بزند. 
شيوه به  باید  همچنين  خصوص  این  از  »  نامه در  دولتي  اسرار  تفكيك  و  تشخيص 

عمومي  تایيد   1397مصوب    « اطالعات  و  اطالعات  به  آزاد  دسترسي  و  انتشار  كميسيون 
لانون انتشار و    18اره نمود كه بر اساس ماده  اش  1399شده توسط رئيس جمهور در سال  
مصوب   اطالعات  به  آزاد  آیين   1387دسترسي  رسيده  نامه و  تصویب  به  آن  اجرایي  های 
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انتشار ندارند و  است. اسرار دولتي مطابق لوانين و مقررات فوق الذكر لابليت دسترسي و 
ليه  نامه فوق، »كشيوه  1تفكيك آنها از اطالعات عمومي مه  و ضروری است. مطابق ماده  

و   انتشار  مجازات   »لانون   اساس  بر  و  عمومي  مؤسسات  از  یك  هر  توسط  كه  اسنادی 
طرز نگاهداری      هنامو »آیين   1353/ 29/11  افشای  اسناد محرمانه  و سری دولتي« مصوب 

بندی و نحوۀ مشخص نمودن نوع اسناد و اطالعات«  اسناد سری و محرمانه دولتي و طبقه
از    1/10/1354  مصوب یكي  آنها  روی  مرتبط،  مقررات  و  لوانين  سایر  و  وزیران  هيأت 

اسرار دولتي    ،مهرهای »بكلي سری«، »سری«، »خيلي محرمانه« یا »محرمانه« ليد شده است
های اجرایي  «. این ماده اختيار زیادی به دستگاه بندی شده( هستند)اسناد و اطالعات طبقه

ا تلقي كردن  اسرار دولتي  اعطا مي برای  آنها  یا محرمانه دانستن  اداری  لابل  سناد  كند كه 
شيوه اما  است.  ماده  انتقاد  در  موضوع  این  جبران  برای  مي  9نامه  مقرر  دارد:  چنين 

مصوب  طبقه» اطالعات  به  آزاد  دسترسي  و  انتشار  لانون  طبق  زیر  اطالعات   1387بندی 
لانون    11و ماده    5ماده  اطالعات موجد حق و تكليف عمومي )تبصره    -1:  ممنوع است

اطالعات به  آزاد  دسترسي  و  خطرات    -2(،  انتشار  بروز  یا  وجود  به  راجع  اطالعات 
اطالعات    -3(،  لانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات  17ماده    1محيطي )تبصره  زیست

لانون انتشار و دسترسي    17ماده    1راجع به وجود یا بروز تهدید سالمت عمومي )تبصره  
اطالعات  آزاد امكان صحتبه  باید  موضوع  این  لاعدتاً  و  منطقاً  مرجع  («.  توسط  سنجي 

 ناظر لضایي را داشته باشد.  

 بندی اطلعات محرمانه در نظام حقوقي ایران و آمریکا . نحوه طبقه2-2
بندی اطالعات در نظام حقولي آمریكا و ایران مورد بررسي لرار  در این لسمت نحوه طبقه

آخرمي اجرایي  گيرد.  فرمان  امریكا،  حقولي  نظام  در  زمينه  این  در  سند  مهمترین  و  ین 
طبقه  135261شماره   به  راجع  را  مشخصي  رویه  كه  دیده  است  تدارک  اطالعات  بندی 

لانون   ه ،  ایران  حقولي  نظام  در  سری  است.  و  محرمانه  اسناد  افشای  و  انتشار  مجازات 
 اند.بندی را مشخص كردهه طبقههای مربوطه، نحونامه و آیين  1358صوب دولتي م

 

 

1. Executive Order 13526 of December 29, (2009). 
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 . نظام حقوقي آمریکا2-2-1
یافته   گسترش  شدیداً  آن  وظایف  و  مجریه  لوه  بوروكراسي،  مداوم  رشد  با  آمریكا  در 

شكل    1است. یك  به  كه  شده  اطالعاتي  مقدار  شدید  رشد  به  منجر  وظایف  رشد  این 
مي  داشته  نگه  ميمحرمانه  وبر  ماكس  كه  همانطور  و  »شود  با  گوید:  بوركراسي  نظام  هر 

در همين راستا تا دهه    2گسترش اطالعات خود ميل به حفظ و گسترش لدرت خود دارد«.
ميالدی، محرمانه اعالم كردن اطالعات، صرفا مربوط به نيروهای مسلح بوده است و    40

با طبقه نيروهای مسلح در رابطه  اما در سال  بندی تصمي  ميمقامات  اولين   1940گرفتند. 
بندی اطالعات به تصویب رسيد. این فرمان مربوط به طبقه  1341ان اجرایي به شماره  فرم

، فرمان اجرایي 1951در خصوص افشای غيرلانوني اطالعات نظامي بود. همچنين در سال  
در   اداری  اسناد  و  اطالعات  محرمانگي  سيست   آن  موجب  به  كه  شد  صادر  دیگری 

تو غيرنظامي  به موضوعات  نظامي  اطالعات سازمانموضوعات  و  اسناد  و  یافت  های  سعه 
های اداری( ه  مشمول سيست  محرمانگي گردید. بعبارتي دیگر به موجب  اداری )آژانس

 3ها اع  از نظامي و غيرنظامي توسعه یافت. فرمان اخير، سيست  محرمانگي به تمامي سازمان
بعد از فرمان اجرابطور كلي سيست  محرمانگي و طبقه یافته  بندی اسناد  یي اخير گسترش 

 است.
مه  و  طبقهآخرین  زمينه  در  اجرایي  فرمان  اجرایي  ترین  فرمان  اجرایي،  اسناد  بندی 

سال    13526 در  كه  به    2009است  راجع  كه  فرمان  این  اول  لسمت  رسيد.  تصویب  به 
بندی ارائه  ، استانداردهایي را برای پروسه طبقهباشدبندی كننده اطالعات ميمقامات طبقه

دار انجام شود كه منظور از  بندی باید توسط مقام صالحيتداده است. در وهله اول، طبقه
ها و موسسات دولتي است  دار، رئيس جمهور، معاون وی، سران سازمان مقامات صالحيت

بندی به  شوند و دیگر نمایندگاني كه مسئوليت طبقهكه توسط رئيس جمهور انتخاب مي 
ميآن شده  واگذار  اطالعات  باشدها  تعلق  شود  توجه  آن  به  باید  كه  بعدی  موضوع   .
دولت  طبقه به  مربوط  اطالعات  اگر  كه  معنا  بدین  است.  آمریكا  دولت  به  شده  بندی 
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( 5)4شود. موضوع مه  دیگری كه در بند  بندی اطالعات نمي دیگری باشد مشمول طبقه
اشاره دارد كه طبق این  بندی اطالعات  این فرمان آمده است به استثناء بودن پروسه طبقه

بندی اطالعات بوجود آید،  مقرره اگر شك لابل توجهي نسبت به نياز یا عدم نياز به طبقه
بندی اطالعات  بندی شود. بعبارتي دیگر اصل بر عدم طبقهآن اسناد و اطالعات نباید طبقه

بند   لسمت  طبق  باشد  دارا  را  فوق  شرایط  سندی  اگر  لا5)12است.  اجرایي  فرمان  بل  ( 
: اسنادی در زمره اطالعات فوق سری  1فوق سری  -1بندی در سه دسته زیر است: »طبقه

: به 2سری   -2زند،  گيرند كه افشای آن آسيب غيرلابل جبراني را به امنيت ملي ميلرار مي
به امنيت كشور  ای از اطالعات اطالق ميدسته به آسيب جدی  افشای آن منجر  شود كه 
شوند كه افشای غيرلانوني آن منجر به ورود  مشمول اطالعاتي مي:  3محرمانه   -3شود،  مي

مي ملي  امنيت  به  مقام   شود«.آسيب  كه  است  این  كرد  توجه  آن  به  باید  كه  مهمي  نكته 
طبقهطبقه از  لبل  باید  اطالعات  و شناسایي آسيب  بندی  توانایي توصيف  اطالعات،  بندی 

همچنين   باشد.  داشته  را  اطالعات  افشای  از  طبقهناشي  با دسته  رابطه  در  بندی شكي  اگر 
 4بندی شود.تر طبقه( فرمان اجرایي باید در دسته پایين 4)12وجود داشته باشد طبق دسته 

چنانچه بيان شد اگر افشای اسناد و اطالعاتي منجر به ورود آسيب مشخصي به امنيت  
ی اطالعات، وجود  بندبندی آن وجود دارد. با این حال برای طبقهملي گردد، امكان طبقه

بخش   طبق  است.  ضروری  دیگری  اجرایي    1.4شرط  مي   13526فرمان  به  زماني  توان 
نقشه طبقه به  مربوط  اطالعات  كه  كرد  پرداخت  اطالعات  سيست   بندی  نظامي،  های 
ماموریتاسلحه فعاليتها،  خارجي،  دولت  اطالعات  اطالعات  ها،  دولت،  امنيتي  های 

به ارتباطات خارجي دو انرژی هستهمربوط  به  یا اطالعات مربوط  باشد. لت آمریكا و  ای 
الذكر منجر به آسيب  پس اگر افشای غيرلانوني اطالعات در موضوعاتي غير از موارد فوق

نمي شود،  ملي  امنيت  آنبه  طبقهتوان  را  برای ها  شهروندان  اطالع  به  باید  و  كرد  بندی 
در   مثال  برای  رساند.  نمایندگانشان  عمكرد  واترگيت لضاوت  رسوایي  ریچارد  5پرونده   ،
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غيرلانوني   برای كسب  بي آی  به سازمان اف  امریكا، دستوراتي  رئيس جمهور  نيكسون، 
امر،  این  از  آگاهي  از  پس  خبرنگار  دو  كه  بود  داده  مخالف  حزب  گروه  از  اطالعات 
رئيس   استعفای  موجب  خبر  این  كه  دادند  اطالع  مردم  عموم  به  را  دستور  این  صدور 

  1شد. جمهور 

 . نظام حقوقي ایران2-2-2
  زان ي م  و  تي اهم   ارزش،  اساس  بر  جهان  مختلفی  كشورها  در  اطالعات  یبندطبقه
  موضوع   نیا  از   زي ن  رانیا  دولت   2د.ري گ يم  صورت  باشديم  اطالعات   متوجه  كهي  داتیتهد
  ه نامن یيآ  مقررات  ن یا  ازي  ك ی.  دارد  اطالعاتی  بندطبقه  نهيزم  دري  مقررات   و  ستي ني  مستثن
  اسناد   نوع  كردن  مشخص  نحوه  وی  بندطبقه  وي  دولت   محرمانه  وی  سر  اسنادی  نگهدار  طرز
  دسته   چهار  به  اسناد نامه،  آیين   1  ماده  دراست.    رانیوز  ئتي ه  1354  مصوب   اطالعات،  و

  آن   به  ادامه  در  كهبندی شده است  ی تقسي سري  كل  به  وی  سر  محرمانه،ي  لي خ  و  محرمانه
  و   نامبردهی  ادار  اسناد  از  فقط نامه وارد است از جمله آنكه  تي به آیين انتقادا  .شوديم  اشاره
ی  ادار   اصول  بنابر  ني همچن  .است  نشدهي  صحبتي  ردولت يغ  ،یتجار  ، يخصوص  اسناد  از

  به ي  دسترس  حق  باشد،  كمتر ي  محرمانگ  درجات   چه   هر  جهان،ی  هادولت  لبول  مورد
سيست  محرمانگي اسناد اداری دولت    با این وجود  .شوديم   ن يتام  بهتر  شهروندان  اطالعات

به دو نوع طبقه اداری را ه  از لحاظ سری بودن بررسي  ایران لائل  بندی است كه اسناد 
كرده است ه  از لحاظ محرمانه بودن. سری بودن اسناد بخاطر اهميت باالی آن در زمره 

مي لرار  اسناد  اول  ددرجه  دوم.  درجه  در  ه   اسناد  بودن  محرمانه  و  سری  گيرد  زمينه  ر 
طبقه ميبودن  تقسي   سری  كلي  به  و  سری  نوع  دو  به  اطالعات  اطالعات،  شوند؛  بندی 

به  -الف آیاسناد  یك  ماده  از  مستفاد  سری:  اسنادين كلي  نگاهداری  طرز  و    نامه  سری 
شامل مطالبي است  »وزارت دادگستری، اسناد بكلي سری    1354دولتي مصوب  محرمانه  

آن   مجاز  غير  افشای  جبرانكه  ملي كشور گرددباعث خسارت  منافع  به  لبيل  « ناپذیر  از   .
پيشرفت  مطالعات مورد  در  مه   و  طر حياتي  تكنيكي،  یا  علمي  دولتي،  های  مه   های 

 

1. Richard Reeves, President Nixon: Alone in the White House (1st Touchstone ed. 

2002. ed.) New York: Simon & Schuster, (2002), at 128. 

پایان2 ایران،  در  عمومي  اداری  اسناد  محرمانگي  حقولي  نظام  موسوی،  سيد  رضا  ارشد،  .  كارشناسي  دوره  نامه 

 . 76(، ص  1395)دانشگاه علوم لضایي و خدمات اداری، 
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كشور  كليه تاميني  بودجه  كامل  شر   نظامي،  و  دفاعي  امور  مجازات  .  مسائل  لانون  در 
،  محرمانه  اسناد دولتي سری و  1358صوب  انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتي م

گردیده و  »:  ذكر  حكومت  اساس  به  آنها  مجاز  غير  افشای  كه  است  اسنادی  اول،  طبقه 
برساندمباني دولت ضرر جبران افشای غير اسناد سری:    -«. بناپذیری  اسنادی كه  شامل 

آنها  و افشای    شدید به منافع عمومي گردد  مجاز آن باعث به خطر افتادن امنيت و یا لطمه 
برای عناصر غيرمجاز  توجهي  مغایر با مصالح دولت و یا مملكت است یا اینكه منافع لابل  

آ یك  ماده  در  باشد.  دولتي  ن یي داشته  محرمانه  و  سری  اسناد  نگاهداری  طرز  ورده آنامه 
اسنادی است كه افشای غيرمجاز آنها منافع عمومي و امنيت ملي را دچار مخاطره  »  شده:
های  های هوایي مربوط به مناطق حساس، دستورها و گزارشي از عكس مانند برخ   «.كند

 . مه  سياسي به نمایندگان كشور در خارج
  شوند كه بودن، اسناد به دو دسته محرمانه و خيلي محرمانه تقسي  مي  محرمانهدر زمينه  

طبقه وجه  دارای  اداری  اسناد  مياغلب  لرار  دسته  این  در  كلي   گيرند.بندی  شامل    بطور 
اخا ایجاد  باعث  اهميت  كمتر  درجه  با  آن  افشای  كه  است  اداری    تاللسنادی  امور  در 

آن باعث    یشامل اسنادی است كه افشامحرمانه:    -الفگردد مانند اكثر مقررات داخلي.  
ایجاد اشكال در امور اداری و منافعي را برای افراد غيرمجاز در بر داشته باشد مانند اكثر  

ارزنامه به  مربوط  اسنادهای  افشای  و  انتشار  مجازات  لانون  در  كاركنان.  و    یابي  محرمانه 
اسناد دولتي محرمانه  شده كه »  محرمانه آورده  اسناد دولتي سری و،  سری دولتي مصوب

های مذكور در این ماده اسنادی است كه افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان
 بندی د كه اغلب اسناد اداری دارای وجه طبقهین گروه از اسنااخيلي محرمانه:    -ب  « .باشد
مي  هستند لرار  دسته  این  كمتر    و  گيرنددر  درجه  با  آن  افشای  كه  است  اسنادی  شامل 

 1در امور اداری گردد مانند اكثر مقررات داخلي. برابر ماده    ختاللاهميت باعث ایجاد ا 
دولتي مصوبه شماين یآ محرمانه  و  اسناد سری  نگاهداری  اسناد  1/10/1354ره  نامه طرز   ،

« محرمانه؛  اختخيلي  آنها موجب  غيرمجاز  افشای  كه  است  داخلي یك    اللاسنادی  امور 
 «. سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد

طبقه نحوه  مقایسه  تفاوتبا  متوجه  آمریكا  و  ایران  در  اطالعات  مهمي  بندی  های 
در مقررات مربوط  .  آیدبندی به چش  ميطبقه  در وهله اول فرق اصلي در معيار.  شوی مي

هایي نظير »آسيب به اساس حكومت« و یا »اطالعاتي كه  به سيست  محرمانگي ایران از واژه
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این اصطالحات مضاف بر اینكه  . كند« استعمال شده استها را مختل مينظام امور سازمان
در  .  ا نيز مشخص نشده استتعریف صریح و دليقي ندارند بلكه نحوه احراز و اثبات آنه

حاليكه در مقررات سيست  محرمانگي آمریكا تاكيد شده است كه مقام مسئول باید آسيبي  
مي ناشي  اطالعات  افشای  از  كه  تنهایي  را  به  آسيب  ادعای  و  كند  توصيف  را  شود 

طبقهنمي باعث  شودتواند  اطالعات  عدم  .  بندی  ایران،  محرمانگي  سيست   در  دیگر  ایراد 
طبقه  تعيين اطالعات  برای خروج  مشخص  ميزمان  دولت  محافظت  از  شده    باشد؛ بندی 

حداكثری زمان  كه  آمریكا  دولت  رویه  از    25  برعكس  اطالعات  خروج  برای  را  ساله 
برای   ایران زماني  نظر گرفته است، در سيست  حقولي  در  اداری  اسناد  سيست  محرمانگي 

. دهندرا به دلخواه خود به جامعه ارائه مي  مردان اطالعاتاین موضوع تعيين نشده و دولت
مي جلب  ایران  دولت  محرمانگي  سيست   با  رابطه  در  را  توجه  كه  دیگری  كند،  موضوع 

صالحيت مقام  تصمي   بودن  طبقهلطعي  استدار  اعتراض  .  بندی  امكان  رویه  این  طبق 
يز مبتني بر رویه دیوان عدالت اداری ن   .بندی انجام شده وجود نداردنسبت به صحت طبقه

مور     72عدم ورود ماهوی به چنين موضوعاتي است. نمونه این موضوع، دادنامه شماره  
بخشنامه    26/8/1365 ابطال  تقاضای  خصوص  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومي  هيات 

بندرلنگه    19904  شماره اداره كل شيالت هرمزگان است كه رئيس دادگاه صلح مستقل 
دادنامه شماره اداره    19904  نماید بخشنامه شمارهاعالم مي  64؍12؍15  مور   8248  طي 

ماده خصوصاً  لانون  برخالف  هرمزگان  شيالت  كيفری    101  كل  دادرسي  آیين  لانون 
اداره كل شيالت استان هرمزگان در مقام پاسخ  .  صادر گردیده و تقاضای لغو آن را دارد

ن منطقه، طبيعي است كه  با توجه به حساسيت مسئله جنگ و استراتژی بود :  دارداعالم مي
هر گونه در اختيار گذاشتن اطالعات باید طبق نظر باالترین مقام مسئول دستگاه مربوطه  

گيرد متذكر شود  .  انجام  است  و الزم  گردیده  فوق صادر  بخشنامه  مناسبت  همين  به  لذا 
كتبي   درخواست  به  توجه  با  كشورمان  لانوني  مراجع  نياز  مورد  اطالعات  هرگونه  ارائه 

استلا بوده  مي.  نوني  مقرر  رای صادره  نيز در  دیوان  بخشنامه  هيأت عمومي  »مفاد  دارد: 
ماده  19904  شماره با  مغایرتي  هرمزگان  شيالت  كل  دادرسي    101  اداره  آیين  لانون 

ندارد«  و    .كيفری  اسناد  محرمانگي  نيز  دیوان  صادره  رای  در  حتي  است  آشكار  چنانچه 
رلابل توجيهي موجود بوده و مشخص نيست كه مفاد  اطالعات اداری و عمومي به نحو غي 

 بخشنامه مزبور چه بوده است. 
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البته دیوان عدالت اداری بویژه پس از تصویب لانون دسترسي آزاد به اطالعات، ورود  
شكلي در این موضوعات داشته و در برخي موارد نيز مقررات دولتي را به سبب مغایرت با  

و ایجاد مانع در حق دسترسي آزاد به اطالعات عمومي  لانون دسترسي آزاد به اطالعات  
ابطال نموده است. برای نمونه مطابق دادنامه شماره  2مندرج در ماده    1514  لانون مزبور 

 2  ،1  هایهيات عمومي دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف   23/10/1399مور   
اجتماعي    5/20/ 1392ـ  4825/ 92/ 1000  دستورالعمل شماره(  الف)  بند  3  و سازمان تأمين 

و علت درخواست   دليل  بيان  به  منوط  را  اطالعات  ارائه  كه  اطالعات  ارائه  نحوه  بر  ناظر 
مي مقرر  بود،  دانسته  متقاضي  سوی  از  »اطالعات  ماده  دارد:  اساس  و   2بر  انتشار  لانون 

مصوب   اطالعات  به  آزاد  به    ،1387/11/6دسترسي  دسترسي  حق  ایراني  شخص  هر 
مومي را دارد، مگر آنكه لانون منع كرده باشد. موانع دسترسي به اطالعات در  اطالعات ع

اطالعات   ارائه  از  باید  لانون  مشمول  مؤسسات  و  است  شده  تصریح  لانون  چهارم  فصل 
نمایند خودداری  لانون  چهارم  فصل  ماده  .  موضوع  وفق  »مؤسسه   7همچنين  لانون  این 

نمي اطال عمومي  به  دسترسي  متقاضي  از  هيچتواند  جهت  عات  توجيهي  یا  دليل  گونه 
مطالبه كند«  مراتب ردیف  .تقاضایش  بر  )الف( دستورالعمل شماره    3و    2،  1های  بنا  بند 

سازمان تأمين اجتماعي كه به نحو اطالق و بدون ذكر ليود    20/ 1392/5ـ    1000/92/4825
علت درخواست  مذكور در لانون، ارائه آمار را به اخذ درخواست كتبي كه در بر گيرنده  

فوق شر   به  است،  كرده  منوط  است باشد،  لانون  مغایر  شماره  الذكر  دادنامه   .»...470  
تقاضای    1399/3/27مور    خصوص  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومي  ابطال  هيأت 

دارد:  نيز مشابه رای فوق بيان مي شهرداری مشهد 2/1391/ 12ـ  17303/28بخشنامه شماره 
:  مقرر شده است  1388انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب  لانون    7و    6»طبق مواد  

ـ درخواست دسترسي به اطالعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطالعات به    6ماده  
مي مربوط  ميآنها  پذیرفته  آنان  لانوني  نماینده  یا  عمومي  7ماده  .  شودگردد  مؤسسه  ـ 

هيچنمي اطالعات  به  دسترسي  متقاضي  از  تقاضایش  گونه  تواند  جهت  توجيهي  یا  دليل 
كند ارباب.  مطالبه  برای  محدودیت  ایجاد  پرونده   بنابراین  در  آنها  رجوع  به  مربوط  های 

در   اداری  سوابق  ندادن  لرار  اختيار  خصوص  در  اداری  مقررات  رعایت  عنوان  تحت 
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شماره   حدود    2/1391/ 12ـ 17303/28بخشنامه  از  خارج  و  لانون  مغایر  مشهد  شهرداری 
 1ات وضع شده ...«.اختيار

، موانع متعددی برای تحقق نظام جامع اسرار دولتي  عالوه بر اینها در نظام حقولي ایران
و  نداد  اسرار دولتي وجود  مادر در مورد  لانون  اینكه  بعد حقولي وجود دارد. نخست  از 

مانع از اسرار دولتي است  يمشكل دوم، فقدان تعریف  اما اميد است كه مجلس    2.جامع و 
زمينه  شو این  در  عام  و  جامع  لانوني  وضع  به  شده  ذكر  نكات  به  توجه  با  اسالمي  رای 

 .بپردازد

 . خروج از محرمانگي اسناد اداری در نظام حقوقي ایران و آمریکا 3

شود كه به موجب آن سند از  به فرآیندی در سيست  اداری اطالق مي   3بندی از طبقه  خروج
طبقه دسترسحالت  در  و  شده  خارج  مي  بندی  لرار  سند  خروج    4گيرد.عموم  از  یك 

ميطبقه صورت  زماني  نتيجه  بندی  در  آن  در  مندرج  مطالب  اهميت  و  ارزش  كه  گيرد 
و   تغيير  دچار  جدید  اوراق  و  مطلب  شدن  اضافه  یا  غيرمجاز  انتشار  زمان،  مانند  عواملي 

این بخش سعي ميتحول گردد.   از حالدر  اسناد  بر خروج  نظام حقولي حاك   ت  گردد 
 بندی در ایران و ایاالت متحده آمریكا مورد مطالعه لرار گيرد.طبقه

 

نمونه    یاند. براخصوص داشته  ین در ا  یمطلوبتر  یكردرو  ي،عموم  ياتبا ه  یسهعدالت در مقا  یوان. ظاهراً شعبات د1

شماره  مط دادنامه  ادار  یواند  یدنظرتجد  1شعبه    11/1392/ 14مور     9209970905600221ابق  ابالغ    یعدالت 

  ینكه مانع و نالض حقوق مكتسب اشخاص دانسته نشده است. مطابق دادنامه مزبور: »نظر به ا  یمحرمانه اطالعات ادار

فراه  آورد ارائه و ابراز ننموده است و از    معترض عنه را   ینقض رأ  ينهكه زم  ی مؤثر  یرادو ا  يلنظرخواه دل  یدتجد

اعالم شده است و صرفاً    یربطذ  یتوسط مباد  91/ 1/5  یخاز تار  يبصورت رسم  یهوجود بحران در كشور سور  يطرف 

در كشور مذكور    يل تحص  يمتقاض  یانعالم مراتب به صورت محرمانه به وزارت بهداشت بدون ابالغ آن بر دانشجو ا

اعالم بحران بوده    یخ نظر خوانده لبل از تاریدتجد  يلو چون آغاز به تحص  یدنمايبردگان نمنام  ی برا  يفتكل   یجادا

باشد، لذا مقررات مربوط به انتقال  يم  يتيو خاص امن  ی اضطرار  یطوجود شرا  يلبه داخل به دل  یشاناست و انتقال ا

نظر  یدراتب مذكور و حق مكتسب تجدنظر به م ینندارد، بنابرا یياجرا يتلابل  يه در خصوص مشارال یعاد یاندانشجو 

رأ اصدار    یخوانده،  مقررات  موافق  عنه  تجد  یافتهمعترض  رد  ضمن  ماده    ينظرخواه  یدو  به  استناد  لانون     71با 

 گردد ...«.  يم یيدتأ يناًع یبدو 1صادره از شعبه   یرأ ی،عدالت ادار یواند يدادرس یينو آ يالت تشك

 . 251ژه، همان، ص  محمدرضا وی و . آزاده سادات طاهری2

3. Declassification. 

4. James David, “Progress and Problems in Declassifying U.S.” Government 

Records, Journal of Government Information, 30, (2004), at 443. 
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 آمریکا  نظام حقوقي. 3-1
فرمان همچنين  و  اطالعات  آزادی  لانون  موجب  به  آمریكا  حقوق  اجرایي  در  های 

طبقه13526و    129581 حالت  از  اطالعات  خروج  برای  مختلفي  انحای  پيش ،  بيني  بندی 
است. همچنين سازوك ویژهگردیده  اسناد خارج  ار  به  و دسترسي عموم  بایگاني  برای  ای 
 شده، در نظر گرفته شده است. 

 محرمانگي  حالت  از خروج . اشکال 3-1-1
 2خروج خودکار )مرور زمان(  -الف

یا یكي از مواردی كه موجب خروج اسناد از حالت محرمانگي مي شود، مرور زمان 
طبقه كه  چرا  است.  خودكار  هميشگي خروج  نظام  بندی  در  دموكراتيك  اطالعات  های 

مه   و  نيست  اطالعات  پذیرفته  به  حساسيت  كاهش  از  پس  باید  نيز  اطالعات  ترین 
بندی باید دار طبقه، مقام صالحيت13526فرمان اجرایي    1.5طبق بخش    3شهروندان برسد. 

بندی شده را از سيست  محرمانگي مشخص كند و تمام اسناد  زمان خروج اطالعات طبقه
طبقهبقط اعالم  از  پس  سال  ده  حداكثر  شده  آنبندی  شدن  سيست   بندی  از  بایست  ها 

در   باشد كه  بالي  ملي همچنان  امنيت  به  اینكه خطر آسيب  مگر  محرمانگي خارج شود؛ 
مي صورت  تا  این  حداكثر  طبقه  25توان  از  پس  خارج  سال  محرمانگي  سيست   از  بندی 

 كرد. 
مو به  فوق،  از  حاالت  خارج  لسمت  البته  اجرایي    3.3جب  سازمان  12958فرمان   ،

سال نيز تعيين    25تواند مدت زمان محرمانگي را تا بيش از  اداری تحت شرایط خاصي مي
سال تعيين    25كند. در این حالت اگر سازمان مربوطه مدت زمان محرمانگي را بيش از  

سن  اطالعات حساس  انتشار  در  را  دیگری كه خود  سازمان  یا  هر شخص  مربوطه  كند،  د 
مي ميذینفع  در  بيند،  اداری  اسناد  این،  بر  عالوه  كند.  اعتراض  سازمان  تصمي   به  تواند 

سال  با  كه  ویژهصورتي  دستور  مشمول  یا  باشند  ارتباط  در  جمعي  كشتار  منابع  و   4ها 

 

1. Executive Order 12958 in 1995 Signed by Bill Clinton. 
2. Automatic Declassification.  

3. David James, op. cit. at 442. 

4. Specail Permission. 
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سال نيز   75بندی بيش از  بندی شوند و برای طبقهسال نيز طبقه  50توانند بيش از  باشند، مي
 یست دستور ویژه را اخذ كنند.بامي

 خروج به موجب بازنگری سازماني    -ب
حالت   از  اسناد  خروج  جهت  حقولي(  و  حقيقي  از  )اع   اشخاص  حالت،  این  در 

طبقهطبقه اطالعات  زمره  در  را  سند  كه  مربوطه  سازمان  به  است  بندی،  داده  لرار  بندی 
ظف است پس از بررسي  دهند و سازمان مربوطه ه  مو درخواست خروج و بازنگری مي

درخواست فرد، به طور مستدل نظر خود را مبني بر لبول یا رد درخواست اعالم دارد. در  
تواند مجدداً از تصمي  صادره تجدیدنظرخواهي كند.  صورت رد درخواست، خواهان مي

سازوكار   آمریكا  متحده  ایاالت  حقولي  نظام  شد،  رد  مجدداً  خواهان  درخواست  اگر 
 بيني كرده است. خاصي را پيش 

طبقه امنيت  از  تجدیدنظرخواهي  هيئت  به  موسوم  سازماني هيئتي  بين  شده  ، 1بندی 
مي تلقي  لضایي  متقاضي  بعنوان گزینه جایگزین سيست   ميان  اختالف  و وظيفه حل  شود 

مي  نظر  به  دارد.  عهده  بر  را  ميانجيگری  طریق  از  مربوطه  اداره  و  بوجود  اطالعات  رسد 
ای در زمينه حل اختالفات مربوط به درخواست  يشرفت لابل مالحظهآوردن این هيئت، پ

افراد   دسترسي  در حق  نهاد، خللي  این  در  پيگيری خواسته  وجود  این  با  باشد.  اطالعات 
آورد. در همين راستا لبل از رجوع به  های فدرال بوجود نميمتقاضي در رجوع به دادگاه

بازبيني درون  مسير  باید  امكان طر   ای  اداره-دادگاه،  مسير  این  اتمام  از  لبل  و  طي شود 
دادگاه در  دادگاهدرخواست  به  مراجع  از  لبل  شخص  ندارد.  وجود  فدرال  های  های 

لضایي، مشكل را در بطن نهاد اجرایي و سازماني حل كند. بدین منظور اشخاص بایست  
به دادگاه به هيئت مذكور مراجعه كنند. لبل از مراجعه  بعنوان  هيئت مذ  2های فدرال  كور 

بازنگری را افزون مي  بهبود  یك هيئت تخصصي و فني، كيفيت  بازنگری  كند و سرعت 
 بخشد.مي

 
 

 

1. Interagency Security Classification Appeals Panel. 
2. Christina E Wells, op. cit. at 1189. 
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 خروج به موجب بازنگری قضایي  -پ
لانون آزادی اطالعات، اگر شخص )اع  از حقولي و حقيقي(     (E)6لسمت   به موجب
سه ميمراحل  نرسيد،  نتيجه  به  و  كرد  طي  را  سازماني  درون  نهاد  تواگانه  طریق  از  ند 

های فدرال الدام كند. در همين راستا به موجب لانون  بازنگری لضایي و مراجعه به دادگاه
هئيت   تصمي   لضایي  بازنگری  امكان  امریكا،  متحده  ایاالت  اطالعات  آزادی 

بندی شده بين سازماني فراه  آمده است البته بازنگری به  تجدیدنظرخواهي از امنيت طبقه
 ون سازماني مشروط است. طي مراحل در

 

 . بایگاني اسناد خارج شده 3-1-2
است   شده  خارج  محرمانه  حالت  از  كه  اسنادی  دادن  لرار  عموم  دسترس  در  و  بایگاني 

گردد،  اهميت بسياری دارد، زیرا عالوه بر اینكه دسترسي اشخاص به این اسناد تسهيل مي
مي  فراه   نيز  اطالعات  انتشار  حق  اجرای  درلوازم  حقولي    شود.  سيست   راستا  همين 

ملي  آرشيو  و  بایگاني  اداره  پيش   1آمریكا،  هر  را  به  كه  اسنادی  تمامي  است.  كرده  بيني 
ناميده    NARAبندی خارج شده است، در سازمان فوق كه اصطالحاً  دليلي از حالت طبقه

ن  بندی به صورت خودكار در اختيار لرار داد. ای شود به موجب برنامه خروج از طبقهمي
ميليون صفحه از اطالعات خارج شده    460، چيزی بالغ بر  2006تا    1996سازمان از سال  

داد.  لرار  عموم  اختيار  در  سال    2را  در  اجرایي    2009همچنين  فرمان  موجب    13526به 
طبقه ملي حذف  مركز  به  موسوم  »  3بندی مركزی  بطور  NARAدر  كه  گشت  تاسيس   »
بندی را بر عهده  اتي خارج شده از حالت طبقهتخصصي، بایگاني و انتشار عمومي اطالع

 دارد.
 
 
 

 

1. National Archives and Records Administration. 
2. National Archives and Records Administration, 2007, https://www.archives.gov, 

2019. 

3. National Declassification Center. 

https://www.archives.gov/
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 . نظام حقوقي ایران3-2
آمریكا،    متحده  ایاالت  حقوق  لانوني برخالف  تكليف  و  برنامه  ایران  فعلي  مقررات  در 

طبقه حالت  از  خروج  شده  جهت  و بندی  ندارد  وجود  سيستماتيك  و  خودكار  بصورت 
بيني نگردیده  بندی پيش خروج از طبقهمرجعي برای رسيدگي به شكایت اشخاص جهت  

آیين  در  آنه   مختصر  بصورت  صرفاً  و  محرمانه  است  و  اسناد سری  نگاهداری  طرز  نامه 
طبقه و  مصوب  دولتي  اطالعات  و  اسناد  نوع  نمودن  مشخص  نحوه  و    1/10/1354بندی 

مطابق   الذكر،  نامهآیين   اصالحي  4ماده  نحوه خروج مشخص گردیده است.  هيأت    فوق 
برای تغيير طبقه یك سند یا خروج آن از طبقات چهارگانه، هر  »یران مقرر نموده است:  وز

كرد. اگر   طبع كار خود دستورالعملي تهيه خواهد  ها به مقتضای وظایف وسازمان  یك از
سازماني  تغيير از  كه  باشد  مربوط  سندی  به  طبقات  از  خروج  یا  دیگر    طبقه  سازمان  به 

ت  اتخاذ  بودفرستاده شده است،  ارسال كننده سند خواهد  بر عهده سازمان  همين  «.  صمي  
تبصره   در  مطلب  26ماده    3طور  مسلح،  نيروهای  جرائ   مجازات  ذكر   لانون  مشابهي 
است.   آیين گردیده  بر  فوق،مضاف  م  نامه  تبصره  زیستي جمهوری    9اده  در  ایمني  لانون 

در صورت  » ده است:مقرر گردی اسالمي، مجلس شورای  7/5/1388ایران مصوب  اسالمي 
موجودات   ناخواسته  انتشار  یا  و  غيرمترلبه  حوادث  بروز  از  ناشي  اضطراری  شرایط  بروز 

رسمي به   اعالم  زنده تغيير شكل یافته ژنتيكي، دستگاه اجرایي ذی صالح مجاز است ضمن 
ا از  بخشي  مجوز،  طبقه  طالعاتدارنده  وضعيت  از  را  نياز  مورد  و محرمانه  خارج  بندی 

مورد دستگاه  حسب  اختيار  الدامات  در  منظور  به  دیگر  اجرایي  دهد  الزمهای  در    «.لرار 
نگارش    ،این صورت شخص دارای مجوز حق هيچگونه ادعایي را نخواهد داشت و بنظر

مي نظر  به  چنين  و  نبوده  صحيح  طبقهلانون  از  خروج  كه  امكان  رسد  مفهوم  به  بندی 
 . رددگنميدسترسي ادارات است و شامل سایر اشخاص 

در این راستا چند نكته لابل ذكر است: اوالً مدت زمان مشخصي برای خروج خودكار  
بندی شده مشخص نگردیده است. ثانياً امكان درخواست یا شكایت افراد چه به  اسناد طبقه

با توجه به صورت درون سازماني و چه به صورت لضایي پيش  ثالثاً    بيني نگردیده است. 
این نظر كه آن  در سازمان  پيشينه اسرارگرایي كه ها و مؤسسات دولتي وجود دارد لبول 

بسيار ئ مس لرار دهد  از طبقات خارج كند و در دسترس عموم  را  اسناد  باورانه  خوش  ول، 
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است    بيني نكرده و الزمای جهت خروج موثر و مفيد پيش ر برنامهگذالانونرابعاً    1.است
برنامهآالزام  ای مقررهدر   اریزی  ور، خروج  و  اسناد  مفيد  و  موثر  بندی  طبقه  طالعاتشده 

بيني نماید تا ضمن اینكه این اسناد  نها پيش آبندی و تقليل  شده را در تمامي درجات طبقه
  اصال  ن جهت  آهای  گردد از مزیتدر معرض افكار عمومي و صاحبان اندیشه والع مي

 .  در جهت منفعت عمومي استفاده گردد نظام اداری و

 گیرینتیجه
اساسي   حقوق  از  معاصر  جوامع  در  اطالعات  به  آزاد  دسترسي  اصل  كه  گردید  بيان 

مي للمداد  ساختن  شهروندان  وارد  و  دیگری  حق  هر  مشابه  نيز  حق  این  تحدید  شوند. 
استثنای   است.  این خصوص  در  مشخص  چارچوبي  تعبيه  و  وجود  نيازمند  آن  بر  استثناء 

نيز، محرمانه بودن اسناد اداری است كه به  اصلي وارد بر حق دسترسي آزاد بر اطالعات  
این   در  اساسي  نكته  اما  است.  ناگزیر  عمومي  اداره  مقتضيات  و  عمومي  نظ   مقتضای 
خصوص این است كه حق دسترسي آزاد به اطالعات و اسناد اداری كه الزمه تحقق حق  
بوده اصل  است،  امور عمومي  اداره  در  مشاركت شهروندان  و حق  تعيين سرنوشت  و   بر 

محرمانگي اسناد و اطالعات اداری استثناء است. در نتيجه باید لواعد اصل و استثنا رعایت  
شده و در خروج از حك  اصل به موجب اسباب موجه و مدلل باشد و در صورت تردید 
در شك، حك  اصل یعني دسترسي آزاد به اطالعات جاری شود. در والع تنظي  سيست   

دس  و  اداری  اسناد  كفهمحرمانگي  دو  اطالعات،  به  مردم  آزاد  سنجش    ترسي  ترازوی 
است اداری  از  .  عملكرد سيست   محافظت  است كه در عين  موفق  زمينه  این  در  سيستمي 

تهيه   با  و  بداند  آنان  حق  را  اطالعات  به  مردم  دسترسي  ضروری،  و  مه   اطالعات 
 . دسازوكاری مناسب باعث افزایش سرعت و سهولت دسترسي مردم به اطالعات شو

دار تعيين سيست  محرمانگي در آمریكا  در این مقاله مشخص شد مقام اصلي صالحيت
عالوه بر كنگره، ریاست جمهوری است كه در لالب فرمان اجرایي؛ سيست  محرمانگي و  

دار  نماید اما در نظام حقولي ایران، مرجع صالحيت استاندارهای حاك  بر آن را تعيين مي
ه در لوانين و مقررات مختلف این صالحيت را به نهادهای  مجلس شورای اسالمي است ك

این   ندارد.  این خصوص وجود  در  واحدی  نهاد  یا  مرجع  و  است  نموده  واگذار  مختلف 

 

 . 79. رضا سيد موسوی، همان، ص  1
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های  شود كه رویه عدم وجود مرجع واحد برای تنظي  روابط در این خصوص، موجب مي
اسنا و  اطالعات  به  دسترسي  در  شهروندان  حقوق  و  شده  حاك   تضييع  متفاوت  اداری  د 

این بر  مضاف  طبقهشود.  نحوه  مقایسه  با  اوالً  ها  كه  شد  مشخص  سيست   دو  هر  بندی 
طبقه بودن  درجات  استثناء  مغایر  امر  این  و  است  زیاد  كشورمان  حقولي  نظام  در  بندی 

نشده   تعيين  محرمانگي  از  اطالعات  خروج  برای  ه   زماني  مدت  ثانياً  است.  محرمانگي 
بيني نشده است. ثالثاً امكان  خودكار از حالت محرمانگي مقرر و پيش است و بویژه خروج  

و   لوانين  در  خصوص  این  در  اداره  عمل  بر  لضایي  نظارت  همچنين  و  اداری  بازبيني 
پيش  مربوطه  بر دادخواهي  مقررات  از تحقق مطلوب حق  مانع  امر  این  و  نشده است  بيني 

ام حقولي ایران نيازمند لانوني جامع لانون اساسي است. بطور كلي نظ   34مندرج در اصل  
 بندی اطالعات و اسناد اداری و نحوه خروج آنها است. و مانع در خصوص طبقه

بندی در نظام حقولي ایران مقررات  همچنين راجع به خروج اطالعات از حالت طبقه
این امر  به  لوانين مختلف  ندارد؛ در حالي كه در نظام حقولي آمریكا، در  خاصي وجود 

داخته شده است. توجه به موضوع خروج اطالعات و اسناد اداری از حالت محرمانگي  پر
و   آن  از  مضيق  تفسير  امری،  بودن  استثناء  الزمه  كه  چرا  است.  ضروری  و  الزم  امری 
موضوعيت حك  اصل در موارد تردید است. حالت محرمانگي اسناد و اطالعات اداری  

ورت حفظ امنيت و نظ  عمومي است و مصادیق  نيز بعنوان یك استثنا مبتني بر عنصر ضر
نظ  عمومي و امنيت در خصوص اسناد و اطالعات اداری، مولتي بوده و دائمي نيستند. بر  
به   محرمانگي  حالت  از  اطالعات  و  اسناد  این  كه خروج خودكار  است  الزم  اساس  این 

تعي  بر  حق  تحقق  كه  ساخت  نشان  خاطر  باید  شود.  معين  و  مشخص  لانون  ين  موجب 
و   اطالعات  به  دسترسي  مستلزم  عمومي  امور  اداره  در  شهروندان  مشاركت  و  سرنوشت 

پيش  تعبيه و  و  اداری است  و  لانوني دلاسناد عمومي  این خصوص  بيني چارچوب  يق در 
 . الزم و ضروری است

 تعارض منافع 
 . تعارض منافع وجود ندارد
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