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اقبال كشورها به اين مسئله وجود دارد كه بعضا عبارتند از مبارزه با فساد، گـسترش مـشاركت 

و ارتقاي سطح زندگي افراد  بـا آگـاهي از اطالعـات شهروندان، بهبود كيفيت خدمات عمومي

و اطالعات دولتي پشتوان. كاربردي و در حقوقةحق دسترسي به اسناد  تئوريك عميق نيز دارد

و از توابـع اصـل بنيادين بشر، از و حـق تعيـين سرنوشـت ريـشه دارد  جمله حق آزادي بيان

ش مفهومي ارتباط حق دسترسي به اطالعات با آزادي بيان، ناشي از گستر. باشدشفافيت نيز مي

در بحث حق مشاركت در تعيين سرنوشت هم امـروزه بـدون دسترسـي بـه. آزادي بيان است

اطالعات عمومي، شهروندان قادر به مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در امور عمـومي نخواهنـد 
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.ي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيدبرا



 1388 زمستان،4شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 214

 مقدمه
مطالعـات مختلـف،. بسياري معتقدند كـه دوران معاصـر را بايـد عـصر اطالعـات خوانـد

و همچنين اسناد مختلف دولتي در نقاط مختلف جهان نشان دهنده اين اسـت  تحقيقات رسمي

ميتكه اطالعات مهم و يكم محسوب و منبع قرن بيست . شود رين ذخيره

و مديريت اطالعات براي هر نـوع فعاليـت در حال حاضر براي شركت هاي تجاري، توليد

و خدماتي، ضروري است  ها نيز اطالعـات مبنـاي اوليـه سياسـتگذاري در براي دولت. توليدي

. هاي مختلف بوده است زمينه

د كه و گسترش روزافزون رويكـرد بعالوه، با تحوالت مختلف ر مفهوم دموكراسي رخ داده

و بهره شهروند محوري در عرصه مندي شهروندان از اطالعات دقيـق هاي سياستگذاري، آگاهي

هـاي ضـروري مـشاركت در شـرط در زمينـه رفـاه عمـومي، يكـي از پـيشو كافي، مخصوصاً 

و براي نظارت مؤثر آنان فرايندهاي تصميم  و گيري عمومي بوده بـر عملكـرد مقامـات سياسـي

كه در بلند مـدت بـه مـردم نقـش اگر دولت. ناپذير است اقتصادي اجتناب  ها در پي اين هستند

و مسئوليت بيشتر را در گرو  و سياسـي بـه عهـدههبيشتر در اداره امورشان بدهند هاي اجتماعي

و ابزارهاي مناسب  كه امكانات راه در اختيار مـردم قـرار تر را در اين مردم بگذارند، الزم است

. دهند

كه مردم با بهره و شـفاف، در اين فرايند، ابتدا الزم است مندي از يك محيط اطالعـاتي بـاز

نه بـر مبنـاي شـايعاتي كـه در  و و جامع شكل دهند، عقايد خود را بر اساس اطالعاتي مطمئن

مي  و بدل و تاريك رد و شـفا.شود محيطي تيره ف، اصـالح طـرز تلقـي الزمه اين محـيط آزاد

و ادارات دولتـي بـه جـاي. موجود از جايگاه دولت است  اين اصالح بدين معناست كه نهادها

و ايـن اطالعـات را بـصورت  اينكه خود را مالك مطلق اطالعات موجود در نزد خـود بداننـد

ن  به و و براي اهداف خود مورد استفاده قرار دهند، ديدگاه خود را تغيير داده هادهايي انحصاري

مي  كه آزادانه با مردم تعامل برقرار و مردم را در اطالعاتي كه در دست دارنـد تبديل شوند كنند

.كنند سهيم مي

و سياسي محقق شـده و فضاي باز فكري كه در آن هم حق آزادي اطالعات چنين فرايندي

و از سـوي ديگـر، سـالمت دو  و هم مشاركت آگاهانه مردم در آن متجلـي باشـد لـت بـا باشد

به عبارتي حق دسترسي شهروندان  گسترش شفافيت تضمين شود، در بحث آزادي اطالعات يا

مي  و اطالعات دولتي تجلي م. يابد به اسناد و گـسترش حـق ، تحـول الزم در زبـور با تـضمين

و يكي از مؤلفه مي ديدگاه دولت ايجاد شده .شود هاي بسيار مهم دولت مدرن، محقق
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ميا امروزه جامعه بين به اهميت اين حق پي و كـشورهاي مختلـف لمللي بيش از پيش بـرد

مي  به رسميت هـاي مختلـف قـوانين كـشور در قـاره50در حال حاضر، حـدود. شناسند آن را

و در بسياري از كشورها نيز قوانين مـشابهي در دسـت متضمن حق دسترسي را تثبيت كرده  اند

.تصويب است

.حق دسترسي، علل گوناگون ذكر شده استبراي اين اقبال روز افزون به

و افـزايش ارتباطـات ميـان ملـت از هـا، آگـاهي با گسترش فناوري اطالعـات، هـاي مـردم

مي  به روز افزايش و روز بـه روز در نقـاط مختلـف جهـان، مـردم در پـي. يابد حقوقشان روز

و بهره .مندي از حقوقشان هستند مشاركت بيشتر در سرنوشت خود

ب ا گسترش روز افزون دموكراسي در كشورهاي مختلـف جهـان، ملزومـات آن نيـز بعالوه،

مي مورد توجه واقع مي كه و مردمي به شوند خواهند در حكومت سهيم باشند، نياز روز افزوني

.كنند اطالعات موجود در نزد نهادهاي عمومي احساس مي

دم هاي نوپا از تجربه در اين راستا الگوبرداري دموكراسي از سـابقه هاي بـا وكراسيهاي تـر،

به حساب مي .آيد ديگر علل اين استقبال

و متوسـل ها نيز در راه مبارزه با فساد، خود را محتاج نظارت شهروندانشان مي دولت بيننـد

و آثار آن مي .شوندبه شفافيت

هـاي عمـومي حـق دسترسـي را مـورد توجـه قـرار نظران عمدتا جنبـه گرچه اكثر صاحب

ا مي و خـصوصي نيـز بـسياري از اطالعـات دهند، كه در زندگي شخصي ما نبايد فراموش كرد

مي  از. تواند كارگشا باشـد موجود در نزد نهادهاي دولتي، بـه عنـوان مثـال، در كـشورهايي كـه

مند هستند، اطـالع افـراد از وضعيتـشان در ايـن سيـستم هاي جامع تأمين اجتماعي بهره سيستم

به برنامه مي تواننـد بـاو بعـالوه، اشـخاص مـي. هاي زندگي شخصي آنها كمك كند ريزي تواند

به خود، تصحيح اشتباهاتي كـه ممكـن اسـت تـأثير نـامطلوبي در  دسترسي به اطالعات مربوط

.شان داشته باشد را خواستار شوند زندگي

و اطالعات دولتـي به اسناد از سوي ديگر، در حوزه اقتصاد نيز بخش خصوصي نياز مبرمي

ويبسياري از اطالعات موجود در نزد نهادهاي دولتي اهميت. دارد  بسزا در امـر تجـارت دارنـد

و افراد گذاشته نشود، احتمـال گـسترش رانـت اگر بطور شفاف در اختيار شركت و ها خـواري

و تبعا وجوه ديگري از فساد، ايجاد مي .شود سوءاستفاده

و اط به اسناد العات دولتي در سطح جهاني زمان اگرچه از مطرح شدن بحث حق دسترسي

و در سال زيادي نمي  به اين سمت جلب شده اسـت، بـا ايـن گذرد كه توجهات هاي اخير بوده

به سال حال ريشه  گونه كه در اين مقاله نشان داده خواهـدآن. گردد ها پيش باز مي هاي اين حق

و همچنـ  كه مباحث آزادي اطالعات، حق دموكراسـي ين شـفافيت مطـرح شد، در همان زماني
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مي شده مي و اطالعات دولتي نيز در دل آنها مطرح به اسناد زيـرا. شده اسـت اند، حق دسترسي

و شفافيت سر بر آورده است، ولي  و بسط آزادي بيان، دموكراسي گرچه اين حق در اثر توسعه

و تام امور مذكور هم بدون تضمين حق دسترسي، مقدور نخواهد شد . بدون شك تحقق كامل

ممي،در واقع سه مبحث يكي از نقاط اشتراك و زبوتوان گفت ر، همين حق دسترسي است

مي  به ميان كشيده يك چنانكه خواهيم ديد، وقتي پاي حق دسترسي به هر شود، مباحث مربوط

به هم مي .شود از اين امور بسيار نزديك

سه مبحث  ضـمن"شـفافيت"و"حق تعيـين سرنوشـت"و"آزادي بيان"مقاله حاضر در

م ميزببررسي ارتباط حق دسترسي با مباحث پـردازد كـه آيـا حـق دسترسـي ور، به اين مسئله

و آيا تحقق كامـل حقـوقي همچـون آزادي  اطالعات، ريشه در ديگر حقوق بنيادين بشر دارد؟

و همچنين تحقـق اصـل شـفافيت، بـدون تـضمين حـق دسترسـي بـه  و آزادي اطالعات بيان

پ  ذير خواهد بود يا خير؟اطالعات امكان

 آزادي بيان.1
و يكي از مباني ايـن حـق، حـق آزادي به اطالعات يكي از مباحث مرتبط با حق دسترسي

و وابـستگي حـق. بيان است  به حق دسترسـي بـه اطالعـات در اين مبحث، ارتباط آزادي بيان

و همچنين اهميت حق دسترسي بـه اطالعـات در راسـتاي  به آزادي بيان تحقـق كامـل دستري

مي گيرد .آزادي بيان، مورد بررسي قرار

و حمايـت از آن محـدود و طرح و انديشمندان بوده آزادي بيان از ديرباز مورد توجه مردم

و يا يك دوره زماني خاص نبوده است  چنانكـه در سـخنان حكمـاي. به يك منطقه جغرافيايي

و همچنين بزرگان دين اسالم نيز ضمن تكلي  و نهي از منكـر، يونان باستان به معروف به امر ف

به حكومت مي و نظراتشان نسبت به بيان آزادانه انتقادات و بـه عنـوان كرده مردم را تشويق انـد

بر من گمان مبريد كه اگر حرف حقي بگوييـد، پـذيرفتنش بـر مـن": اند مثال، امام علي فرموده 

كه من مي  و خيال نكنيد و دشوار است، كه بزر سنگين گم شـماريد؛ چـه، آن كـسي كـه خواهم

و يا نماياندن عدل بر او سنگين آيد، اجـراي حـق عـدل بـر وي سـنگين  تـر شنيدن سخن حق

ري("نمايد مي ص 1379شهري، محمدي و تشويقات، همگي مستلزم وجـود آزادي)46، و اين تكاليف

.بيان است

يكي آزادي و گفته شـده هاي بنيادين بشر دانسته اين آزادي را و(آزادي اطالعـات" كـه اند

و زيربناي همه آزادي) آزادي بيان كه ملل متحـد نـسبت يكي از حقوق بنيادين بشر هايي است

ص 1384هاشمي،(".ورزندبه آن اهتمام مي ،350(.
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بعالوه در بند دوم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، يكي از وظايف دولـت

وي در همـه زمينـه هـاي عمـوم باال بردن سطح آگـاهي" هـا بـا اسـتفاده صـحيح از مطبوعـات

و وسائل ديگر رسانه هم"هاي گروهي و در بند هفتم همين اصل هـاي تأمين آزادي" ذكر شده

و اجتماعي در حدود قانون  يكي ديگر از اين وظايف برشمرده شـده اسـت كـه قطعـاً"سياسي

به عهده دولت گذا يكي از اين آزادي كه تأمين آن زيـرا كمتـر. شته شده، آزادي بيان است هايي

و  و اگـر هـم اختالفـي هـست، بـر سـر قلمـرو كسي است كـه اصـل آزادي بيـان را رد كنـد

آن محدوديت نه اصل و .هاي آزادي بيان است

و شهروند انقالب كبير در بحث تعريف آزادي بيان، تعريف اوليه كه اعالميه حقوق بشر اي

ماده يازده ارائه كرده است، همچنان اهميت خـود را حفـظدر، خصوصاً 1789فرانسه مصوب 

در. كرده است  و از آن تاريخ تاكنون، در مراحل مختلف تاريخي آن تعريف تحـول پيـدا كـرده

م11در ماده. واقع از نظر مفهوم گسترش يافته است  كه زبو اعالميه و انتشار":ر ذكر شده انتقال

يكي از گرانبهات  و عقايد، توانـد بنابراين، هر شـهروندي مـي. رين حقوق انساني استآزاد افكار

و چاپ كند؛ به استثناي مواردي كه براي مقابله بـا سوءاسـتفاده از  آزادانه سخن بگويد، بنويسد

و قابل تعقيبند اين آزادي در قانون مشخص شده ".اند
ن كه مفهوم آزادي بيان از زمان انتشار يـت از ايـن اعالميـه در حما خستينتحوالت مختلف

مراحـل در قرن هفدهم تا زمان حاضر شاهد بـوده،) شاعر انگليسي(آزادي توسط جان ميلتون 

.گيرد مختلفي را در بر مي

در مرحله اول كه از زمان انتشار دفاعيه جان ميلتون تـا پايـان جنـگ جهـاني دوم را در بـر

بر مي . بوده است"گرائي اطالعات آزادي"گيرد، تأكيد اصلي

طي آن، عوامل گوناگون باعث تغييـر دوم، پس از جنگ جهاني دوم آغاز مي مرحله كه شود

از جمله، نظريه ماركسيستي درباره حقوق بشر، ديدگاه پيشين موسوم بـه. شوند نگرش قبلي مي 

مي آزادي كه شامل مفهوم پيشين آزادي بيان نيـز گرايي را زير سؤال و نسل اول حقوق بشر برد

ومي"ظاهري"هاي آزادي شود را صرفاً مي و معتقد اسـت فـراهم نمـودن شـرايط الزم خواند

كه از اهميت اصلي برخوردار اسـت ها، مسئله مخصوصا شرايط اقتصادي تحقق آزادي  . اي است

و شرايط الزم اسـت كـه در اين ديدگاه، آزادي هاي مختلف تنها در صورت ايجاد بستر مناسب

ش مي به صورت واقعي محقق ها در يـك سـند حقـوقي كفايـت ذكر آزاديلذا صرفاً. وندتوانند

.كند نمي

و بـا طي سومين مرحله از تحول مفهوم آزادي بيان، در اواخر دهه هفتاد قرن بيستم ميالدي

كه پس از جنگ جهاني دوم ايجاد شده بودند، شاهد ظهور مفهـوم و گسترش نظرياتي يتثبيت

ت كه از آن مي"مطلع شدن"حت عنوان حق جديدي از آزادي بيان هستيم .كنند ياد
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و مدتي بعد البته اين مفهوم ابتدا تلويحاً  در اعالميه جهاني حقوق بشر مورد اشاره واقع شد

كه در قرن هجدهم در بحـث در حالي. اندبه آن اشاره كرده هم مقامات مذهبي واتيكان صريحاً

 اسـت، از اواخـر دهـه هفتـاد قـرن متمركز بـوده"فرستنده"آزادي بيان تأكيد اصلي بر شخص

به فرد يا افراد از. شـودمي"گيرنده"بيستم، توجهات بيشتر معطوف در ايـن مرحلـه، بـسياري

 به منظور هر چه شـفافتر كـردن عملكردهـاي خـويش، خـود را هاي دموكراتيك تدريجاً دولت

ائل مربـوط بـه منـافع ملزم كردند كه اطالعات گوناگوني را از جمله در زمينه امور اداري يا مس

.عمومي در اختيار عموم قرار دهند

 در رأي بـسيار معـروف دربـاره 1979بطور نمونه، ديـوان اروپـايي حقـوق بـشر در سـال

به مسائل مربوط به منافع عمومي كه دادگاه به آنها رسيدگي كنند، اعـالم اطالعات راجع ها بايد

نه تنها بايد وسائل ارتباط جمعي اين مي كه  اطالعات را به مردم منتقل كنند، بلكه مردم نيـز كند

از. گونه اطالعات را دارند اين"حق دريافت" در واقع، حق مطلـع شـدن يـا حـق برخـورداري

يكي از مهم به اطالعات برشمرده شده استاطالعات، .ترين مصاديق حق دسترسي

و"المللي، حق از سوي ديگر، اكثر اسناد اصلي حقوق بشر در سطح بين و تحصيل تفحص

مي شناسند"اشاعه به رسميت به عنوان بخش تفكيك ناپذير آزادي بيان، به عنوان. اطالعات را

. هر كس حق آزادي بيـان دارد": ميثاق جهاني حقوق مدني سياسي آمده است19مثال، در ماده

و افكار از هر قبيل بدون توجـ و اشاعه اطالعات و تحصيل ه بـه اين حق شامل آزادي تفحص

به هـر وسـيله ديگـر سرحدات، خواه شفاها يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا

مي  و نـشر."باشدبه انتخاب شخص برداشت سنتي ايـن بـوده كـه ايـن حـق شـامل دريافـت

نه حقي كلي مبني بر دريافت اطالعـات از دولـت يـا  و اطالعات بدون دخالت حكومت است

.)http://iranwsis.ir/Default.asp?C=IRAR&R=&I=36#BN36(.ديگران

و اشـاعه و تحصيل كه آزادي بيان شامل آزادي تفحص اما امروزه بسياري معتقدند از آنجا

مي  و آزادي اطالعات نـوعي هـم اطالعات نيز ايـن. پوشـاني وجـود دارد شود، ميان آزادي بيان

 قلمرو اين حق همچنان گردد؛ گرچه ممكن است"حق دانستن"پوشاني ممكن است شامل هم

و اطالعـاتمي. مبهم باقي بماند توان حق مردم بـراي دانـستن را شـامل حـق اطـالع از اسـناد

.)Mason, 2000, p. 238(موجود در نزد دولت هم دانست 

و داخلي، در سال المللي، منطقه در بعد بين به تدريج بصورت تكليفي بر عهده اي هاي اخير

هاي بنيـادين را در اختيـار مـردم مندي از آزادي العات الزم براي بهره دولت گذاشته شده تا اط 

. قرار دهد

، شوراي وزيران اتحاديه اروپا درباره حق دسترسي بـه اطالعـات موجـود در 1981در سال

از. اي خطـاب بـه كـشورهاي عـضو صـادر كـرد نامـه نزد نهادهاي عمومي، توصيه ايـن شـورا
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به اطالعات موجود در نزد نهادهـاي تمامسي كشورهاي عضو خواست تا حق دستر  اتباع خود

و قضائيه(عمومي نامـه، حـق دسترسـي بـه طبق اين توصـيه. را تضمين كنند) غير از قوه مقننه

و در راستاي حفظ شامل محدوديت اطالعات بايد صرفاً  هاي الزم براي يك جامعه دموكراتيك

و(منافع عمومي  و ديگـر منـافع خـصوصيو حفظ حـ ...) همچون امنيت ملي ريم خـصوصي

هـاي نهاد رسمي مسئول بايـد در يـك محـدوده زمـاني معقـول بـه درخواسـت. مشروع باشد 

و بايد داليل هرگونه رد اين .ها را اعالم نمايدگونه درخواستدسترسي رسيدگي كند

مي،بدين ترتيب كه حق دست امروزه اين گرايش روز به روز طرفداران بيشتر پيدا رسـي كند

و معتبـر،. به اطالعات، از جمله تبعات ذاتي آزادي بيان است  چرا كـه بـدون اطالعـات كامـل

 اعالم كرده است1995گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز، در سال. ماند چيزي براي بيان باقي نمي 

يكي از ضـروري"كه به اطالعات، "تـرين عناصـر آزادي بيـان اسـت حق جستجو يا دسترسي
ص 1383عسگري،( ،82(.

كه عده به تبـع آزادي بيـان، با استناد به همين ارتباط است به اطالعات را اي، حق دسترسي

.)Mendel, 2008, p.7(شمارند از جمله حقوق بنيادين بشر مي

كـه چـرا. شناسـند گونه به رسميت نمـي اما از سوي ديگر، بسياري نيز هنوز اين حق را اين

"حق دسترسـي بـه اطالعـات موجـود در نـزد نهادهـاي دولتـي"هب المللي، مشخصاً اسناد بين 
و از طرفي در هنگام درج مواد مربـوط بـه آزادي بيـان در اعالميـه. كنندي مستقيمي نمي اشاره

و حتـي جهاني حقوق بشر يا ميثاق جهاني حقوق مدني سياسي، اين بحث مطرح نـشده اسـت

بـ در هنگام تهيه پيش  شر، بـسياري از كـشورها در مقابـل تـالش نويس معاهده اروپايي حقوق

و آزادي بيان، مقاومت نشان دادند  .)Verhoven,  p. 12(سوئد براي مربوط كردن حق دسترسي

داننـد، آن را حقـي مـستقل حق دسترسي را از مصاديق آزادي بيـان نمـي اما كساني هم كه

مي مي و در نهايـت، رابطـه دانند كه و حـق تواند به آزادي بيـان كمـك كنـد ميـان آزادي بيـان

.)Barendt, 2005, p.p. 108-112(اند دسترسي را غير قابل انكار دانسته

كه امروزه آزادي بيان ديگر صرفا يك  نيـست؛"آزادي منفي"ولي به هر حال، بايد پذيرفت

كه دولت براي تحقق ايـن گذشته از اينكه دولت نبايد از بيان آزاد جلوگيري كند، بايد پذيرفت

و بايد زمينه آز به اطالعات موجود. هاي الزم را فراهم آورد ادي تكاليفي هم دارد حق دسترسي

و اكمل آزادي بيان است در نزد دولت نيز يكي از زمينه .هاي بسيار مهم براي تحقق اتم
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 حق مشاركت در تعيين سرنوشت.2
ج به اطالعات دريايگاهعالوه بر آنچه درباره آزادي بيان ذكر شد، حق دسترسي  مهم نيـز

در اين مبحث نـشان داده خواهـد. ارتباط با تحقق كامل حق مشاركت در تعيين سرنوشت دارد

و حق تعيين سرنوشت وجود دارد، داليل  كه بين حق دسترسي به دليل همبستگي عميق شد كه

مي  و ايـن دو حـق بـه مثبته حق تعيين سرنوشت به حق دسترسي نيـز دانـسته شـود تواند ناظر

و ملزوم يكديگر هستند  و توابـع حـق. نحوي الزم عالوه بر اينكه حق دسترسي يكـي از آثـار

تعيين سرنوشت است، تحقق كامل حق تعيين سرنوشت نيز بدون تـضمين حـق دسترسـي بـه 

و اطالعات دولتي، متزلزل خواهد شد .اسناد

كه به حكم قانون طبيعي، هيچ كس نمي وال گفته شده است به ديگـري و سـلطه تواند يـت

ص 1383كاتوزيان،(خودسرانه بر خود را بدهد  و حتي در جوامعي كـه حكومـت دموكراسـي.)99،

لذا قطعا در جوامعي. وجود ندارد، الزم است كه مردم بر عملكرد حكومت نظارت داشته باشند

.ندما كه در آنها حق حاكميت از آن مردم است، ترديدي در مورد حقوق نظارتي مردم باقي نمي

هـدف از حكومـت،"در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز در مقدمه آمده است كه

به سوي نظام الهـي اسـت  و)و الـي اهللا المـصير(رشد دادن انسان در حركت تـا زمينـه بـروز

ب شكوفايي انسان  اهللا(منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيده ها و)و تخلقـوا بـاخالق

توانـد گرو مشاركت فعال گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمـي اين جز در

بـا توجــه بـه ايــن جهـت، قــانون اساسـي زمينــه چنـين مــشاركتي را در تمـام مراحــل. باشـد 

و سرنوشت گيري تصميم سـازد تـا در سـير ساز براي همه افراد اجتماع فـراهم مـي هاي سياسي

و رهبري گردد كه اين همـان اند تكامل انسان هر فردي خود دست  و ارتقاء و مسئول رشد ركار

".تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود
مي ريشه و هاي حق مشاركت مردم در تعيين سرنوشت را در اسالم نيز توان مـشاهده كـرد

به مباحثي همچون شورا  و شـاورهم فـي ..."و همچنين38 سوره شورا، آيه"و امرهم شورا بينهم"(در اين راستا

و طرق نظارت عمومي همچون حق النصيحه، دعوت به)159 سوره آل عمران، آيـه"االمر ، بحث بيعت

و نهي از منكر مي به معروف و امر .)287-306ص.ص1384عميد زنجاني،(توان استناد كرد خير

و نهي از منكر در اصل هشتم قانون اساسـي مـ به معروف ورد از بين موارد فوق، بحث امر

از": اشاره واقع شده است  و نهـي به خير، امـر بـه معـروف در جمهوري اسالمي ايران دعوت

و منكر وظيفه  به مردم به يكديگر، دولت نسبت و متقابل بر عهده مردم نسبت اي است همگاني

به دولت ".مردم نسبت
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و نهـي از منكـر، فقيهـان چهـار شـرط را ضـرور به معـروف ي اما براي تحقق وجوب امر

از دانسته و منكر؛.1: اند كه عبارتند ارتكاب فعلي منكر.3وجود زمينه تأثير؛.2علم به معروف

.عدم وجود مفسده.4و اصرار بر ادامه آن؛ 

طبـق ايـن شـرط، كـسي. در ميان شرايط فوق، شرط اول از اهميت ويژه برخـوردار اسـت

و منكر بپردازد مي و نهي در زمينه معروف به امر در لـزوم.كه آگاه از مفهـوم آنهـا باشـد تواند

و تقدم اين آگاهي بر هر گونـه اقـدامي ترديـد نبايـد كـرد، زيـرا چگونـه  و شر آگاهي از خير

و بـد اسـت؟ بـه بيـان مي به نيك توان انتظار داشت مردم از كسي اطاعت كنند كه خود جاهل

كه هم از مفـاد  و هـم ديگر، تكليف اجراي حكم تنها بر كسي سزاوار است  حكـم آگـاه باشـد

و تـصميم بـه اطاعـت بگيـرد و نهي برسد به لزوم امر . مصداق خارجي موضوع آن را بشناسد،

و امر به منكر منتهي شود و شتابزده ممكن است به نهي از معروف .وانگهي، اقدامي نسنجيده

و نهـي مجـا ز با وجود اين، گروهي از فقيهان در همان حـال كـه اقـدام جاهـل را بـه امـر

و وجوب را به او انكار نكرده ندانسته براي جمع اين دو نقيض، گفته شده. اند اند، تعلق تكليف

و نهي از منكر فراخوانده شده  به امر به معروف از است كه همگان اند، منتها چون جاهل پـيش

به منظور جمع آوردن شرايط اجـرا حكـم،  آگاهي حق هيچ اقدامي ندارد، بر او واجب است كه

و جهل را نبايد عذر تكليـف سـاخت از و تحقيق، تحصيل علم كند ، 1382كاتوزيـان،( راه شهادت

.)25ص

و نهـي از منكـر را وظيفـه مـردم با اين حساب، در حالي كه قانون اساسي امر بـه معـروف

به دولت مي كه آگاهي مردم است نيز بايـد فـراهم باشـد نسبت و بـدون شـك،. داند، الزمه آن

و اسنادي اسـت كـه يكي از مهم به اطالعات ترين ابزارها براي اين آگاهي، حق دسترسي مردم

مي .كند دولت نزد خود نگهداري

بـه. الملل نيز حق مشاركت شهروندان در امور سياسـي تـضمين شـده اسـت در حقوق بين

و سياسي، ميثاق بين25عنوان مثال، طبق ماده   هـر انـسان عـضو اجتمـاع"المللي حقوق مدني

و امكان خواهد داشت بدون و2هيچ يك از تبعيـضات مـذكور در مـاده) در نظر گرفتن(حق

:هاي غير معقول بدون محدوديت

 در اداره امور عمومي بالمباشره يا به واسطه نماينـدگاني كـه آزادانـه انتخـاب شـوند-الف

.شركت نمايد

و-ب و در انتخابات ادواري كه از روي صحت به آراي عمومي مساوي  مخفي انجام شود

و انتخاب شود تضمين كننده بيان آزادانه اراده انتخاب .كنندگان باشد رأي بدهد

به مشاغل عمومي كشور خود نايل شود-ج ". با حق مساوي طبق شرايط كلي بتواند
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كه نمي مي بديهي است و يـا توان درباره عملكرد حكومتي كه در خفا كار كند قضاوت كرد

ب  .ه اطالعات موجود در نزد نهادهاي عمومي، در امور عمومي مشاركت داشـت بدون دسترسي

به عنوان مثال، ديوان عالي هند حق دسترسي بـه اطالعـات را يكـي از تـضمينات آزادي بيـان

كه  و چنين استدالل كرده است كه دموكراسي را به عنوان راهكار اصلي براي جامعه"دانسته اي

يكي از شر  وط اوليه اين است كه شـهروندان بداننـد كـه حكومتـشان چـه خود برگزيده است،

.)Mendel, 2008,  p.19("كند مي

و اطالعات دولتي، در بطن حـق تعيـين سرنوشـت به اسناد حـق(در نتيجه، حق دسترسي

در. نيز همچون حق آزادي بيان، آمده است) برخورداري از دموكراسي  كميـسيون حقـوق بـشر

 تأكيد كرده كـه يكـي از توابـع حـق"ط حق برخورداري از دموكراسيبس"اي با عنوان قطعنامه

و اشاعه اطالعات از طريق رسانه و تعيين سرنوشت، حق آزادي تفحص، تحصيل هاي مختلـف

و پاسخگو"همچنين  .)Verhoven,  p. 12( است"نهادهاي حكومتي شفاف

يكي از حياتي ترين مسائل براي بقاي دموكراسي اسـت ر مـردم از آنچـه در اگـ. اطالعات،

و اقدامات حاكمان از ديده ها پنهان باشد، مـردم جامعه در حال وقوع است اطالع نداشته باشند

.)ARTICLE 19, 1999, p. 4(قادر به ايفاي نقشي معنادار در امور اجتماعي نخواهند بود

يكي از تثبيت در كننده اطالعات ي، بطـور كلـ. سـطوح اسـت تمـامي هاي اصلي دموكراسي

هـاي مربـوط بـه گيـري دموكراسي عبارت است از توانايي افراد در مشاركت مـؤثر در تـصميم 

آنيجوامع دموكراتيك، طيف. خودشان كه از و كارهاي مشاركتي را در بر دارند  گسترده از ساز

به انتخابات دوره و جمله و خدمات بهداشـتي اي تا نهادهاي نظارت مردمي بر آموزش عمومي

و لوايح قـانوني يـا طـرح سازوكارها اي هـاي توسـعهي اظهار نظر در مورد پيشنهادهاي سياسي

.توان اشاره كرد مي

مشاركت مؤثر در تمام اين مراحل، از جهات متعدد مـستلزم حـق دسترسـي بـه اطالعـاتي

مي   يك تـشريفات رأي دادن، صرفاً. شوند است كه از جمله، در نزد نهادهاي عمومي نگهداري

براي اينكه انتخابات بتواند كاركرد واقعي خود را داشته باشد، الزم اسـت.ي نيست زيباي سياس

 ديگر اشـكال مـشاركت خصوصدر. كه رأي دهندگان به اطالعات الزم دسترسي داشته باشند 

.)Mendel, 2008,  p.7(كند سياسي نيز همين امر صدق مي

 تعيين سرنوشت در زمينه اطالعات
، يكي از توابع حق تعيين)Informational self-determination(عاتي حق تعيين سرنوشت اطال

و مفهومي نسبتاً . تنگاتنگ با حق دسترسي به اطالعـات داردي جديد است كه ارتباط سرنوشت

و خصوصاً و در ديگـر اين مفهوم از قاره اروپا  دادگاه قانون اساسي آلمان نشأت گرفتـه اسـت
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رس دموكراسي به و در قوانين حقوق بشري كشورهاي كـامن هاي ليبرال نيز ال ميت شناخته شده

.مورد توجه قرار گرفته است

و اظهار نظر درباره اطالعاتي اسـت كـه دربـاره آنهـا اين مفهوم، بيانگر حق افراد در كنترل

مي  به وي توسـط دولـت منتشر و نگهداري اطالعات مربوط و همچنين چگونگي استفاده . شود

و مجارستان كـه پـيش از ايـن حكومـت در كشورهايي مثل انـد، هـاي اسـتبدادي داشـته آلمان

به اين مسئله وجود دارد  به اين. حساسيت زياد نسبت گونـه كـشورها اما اين حساسيت محدود

و مثالً  ، دربـاره خطـر رويكـرد 2004 در انگستان، كميسيونر اطالعات اين كشور در سال نبوده

.ر نگراني كرده استتجميع اطالعاتي در انگلستان اظها

مي- از ديدگاه كاربردي به نظر رسد؛ اگـر افـراد سـوءنيتي اداري، اين نگراني كمي عجيب

ندارند، چرا بايد بترسند از اينكه مأموران دولتي قـادر باشـند بـه اطالعـاتي كـه در نـزد ديگـر 

ات نيست، چـرا، اگر فرد در پي فرار از مالي نهادهاي حكومتي است دسترسي داشته باشند؟ مثالً 

به اطالعات تأمين اجتماعي او دسترسي داشته باشند؟  بايد نگران اين باشد كه مأموران مالياتي

كه فلسفه محدود كردن دسترسي نهادهاي مختلـف دولتـي بـه تمـامي در پاسخ، گفته شده

بـه) در ارائه اطالعـات خـود(اطالعات فردي شخص، صيانت از اعتمادي است كه شهروندان 

بي. دارنددولت  به حجم عظيم اطالعاتي كه دولتها از افراد دارند، به زيرا با توجه اعتمادي افراد

و محتمل استنهادهاي دولتي در اين زمينه، كامالً . معقول

مي از نظر حقوق بشري در اين مفهوم است كه حق دسترسي  چرا؛كند اهميت بيشتري پيدا

اكه براي حفاظت از آزادي ميهاي مدني الزم كه هر كس كه فكر كه حكومت حقـوق ست كند

مي او را، خصوصاً  كند، بايد بتواند براي اثبـات ادعـاي خـود بـه از طريق اعمال تبعيض، نقض

همچنين افرادي كه با اتهامات كيفري روبرو هستند بايـد. اطالعات دولتي دسترسي داشته باشد 

مي  كه به اتهام و مدارك مرتبط اث به اسناد بيتواند به شان كمك كند، دسترسي داشـته گناهي بات

.باشند

 شامل دسترسي به اطالعات موجود در البته در اين مفهوم، حق دسترسي به اطالعات صرفاً

و اطالعات موجود در نزد سـازمان نزد نهادهاي دولتي نمي هـاي خـصوصي را نيـز در بـر شود

م. گيرد مي به روز اهميتي بيشتر پيدا بنـدي از طريـق رتبـه كنـد، زيـرا مـثالًيديدگاه اخير، روز

، زندگي خصوصي افـراد)هاي خصوصي قدرتمند ها يا ديگر سازمان توسط بانك(اعتباري غلط 

.تواند آسيب ببيندبه راحتي مي

حق تعيين سرنوشت اطالعاتي، ارتباط تنگاتنگي با مفاهيم ديگـر حقـوق بـشري، همچـون

 ,Robertson, 2004( نيـز دارد) Human dignity(كرامـت انـسانيو) Privacy(حـريم خـصوصي 

p.127(.
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 شفافيت.3
آزادي اطالعــات صــرفا بــراي مــردم الزم نيــست، بلكــه بــراي يــك دولــت خــوب نيــز

و. دولت فاسد، براي بقا محتاج پنهانكاري است. ناپذير است اجتناب پنهانكاري بـه ناكارآمـدي

مي دهد  و فساد، امكان ادامه حيات كـه آماريتـا سـن، اقتـصاددان برنـده ونهگمانه. اسرافكاري

و آزادي بيـان نـسبي  كه از شـيوه حكـومتي دموكراتيـك جايزه نوبل گفته است، در كشورهايي

مي. برخوردار هستند، قحطي شديد بوقوع نپيوسته است  به مردم اين امكان را كه اطالعات دهد

و آگاهانه نس  به اقدامات مذكور، اقدامات حكومت را بر مبناي اطالعاتي مناسب  مورد مداقه بت

.)ARTICLE 19, 1999, p. 4(قرار دهند

مي، اكثر حكومتبا اين حال در زبـان. دهنـد كـه امورشـان را در خفـا بگذراننـد ها ترجيح

كه براي حكومت استفاده مي  حتـي. اسـت"راز بـزرگ"شود، سواحيلي، معناي يكي از كلماتي

كه اكثر اقـدامات خـود را دور از چـشم جامعـه انجـامده هاي دموكراتيك ترجيح مي دولت ند

مي دولت. دهند اقتضائات امنيـت ملـي،(توانند توجيهي براي پنهانكاري پيدا كنند ها نيز همواره

و منافع عمومي اهم، برخي از مصاديق اين توجيهات هستند  هـا بـه اكثـر دولـت ). نظم عمومي

و نگهداري كنند  ه اطالعات بدانند، خود را مالـك اطالعـات رسـمي جاي آنكه خود را امانتدار

.)Ibid( كنندفرض مي

و گرچه معموالً به اطالعات رسمي" دو مفهوم شفافيت شـوند، ولـي خلـط مـي"دسترسي

كه شامل مسائل متعدد مي  كه شفافيت مفهومي وسيعتر است شفافيت، عـالوه. شود بايد دانست

سـ،"باز بودن حكومت"بر  و جامعيـت هـم مـي شامل مفـاهيمي چـون در حيطـه. شـود ادگي

و از آنجـا كـه دموكراسـي مفهـومي.، شفافيت زائيده تمايل به پيشبرد دموكراسي است عمومي

و قلمرو آن نيز متفاوتند به علت لزوم شفافيت .مبهم است، استدالالت مربوط

ميمهم كه براي لزوم باز بودن حكومت مطرح :شود، از اين قرارند ترين داليلي

و كـم ول اينكه شفافيت باعث تسهيل نظارت بر فعاليـتا هـاي مقامـات عمـومي كـاري هـا

مي. شود مي به فساد كه قدرت منجر تـرين اين سـنتي. شود اين عقيده، مبتني بر اين فرض است

به شفافيت است  مي. تلقي از علت نياز به رويكردهاي مختلف، در اينجا توان دو جنبه با توجه

از ديدگاه فردي، نظارت مستلزم دسترسي به اطالعات مربوط به موقعيت. كرد را از هم تفكيك 

از. فرد در رابطه با دولت است تا فرد بتواند در برابر سوء استفاده سياسي، از خود دفاع كند  امـا

، نظارت براي جلوگيري از سوء استفاده منتخبـين نظر شهروندي يا اجتماعي از نقطه سوي ديگر 

ض مي ارتباطدر. روري است براي حكومت، گردد، عقيده با اينكه چگونه چنين نظارتي تضمين

در. واحد وجود ندارد  و فـساد در اواخر قرن هجدهم، تمايل بـراي كـم كـردن سـوء اسـتفاده

و كاري براي تضمين حق گـسترده افـراد در دسترسـي بـه  كه ساز حكومت، سوئد را واداشت
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و حفـظ اما از سوي. اسناد عمومي ايجاد كند ديگر، انگلستان بـراي جلـوگيري از سوءاسـتفاده

به مسئوليت سنتي وزرا در قبال پارلمان اكتفا كرد  .)Verhoven, p.p. 2-3(اعتماد عمومي،

در مقابـل. جرمي بنتام، متفكر انگليسي نيز بحث شفافيت را مـورد توجـه قـرار داده اسـت

به دليل امكان قضاوت  كه فعاليت هاي خام مردم، مخال كساني كه وف اين بودند هاي حكومـت

به هر حال مردم:كه سياستمداران در معرض ديد عموم قرار گيرد، استدالل اصلي بنتام اين بود 

مي،كنند؛ بنابراين قضاوت مي تواند به آناني كه ممكن است در قضاوت خـود مراعات اين اصل

ا .تري اتخاذ كنند فكار درستمرتكب اشتباه شوند، ياري دهد تا بر اساس اطالعات دقيق

به هاي او درباره آشكار بودن كنش انديشه اعتمادانـه بـر مثابه ابـزار مراقبـت بـي هاي سياسي

كه پيشبه نظم هايتكنيكگذاران، يادآور قانون را درآوردن رفتار زندانيان است تر جزئيات آن

.)Splichal, p. 12( بيان داشته بود)زندان سراسربين(اپتيكون در پان

كه بر جنبه،در رويكرد بنتام و قابل رؤيت هاي كلي ودر دسترس  مـؤثر بـر نظـارت هستند

ميرا نخبگان را.، تأكيد شده است سازند ممكن براي مثال او يك نظـام كارآمـد چهـار جزئـي

و شفاف كردن كنش  انتـشار دقيـق مـذاكرات مجلـس،: هاي پارلمان پيـشنهاد كـرد براي كنترل

ج  و پاسخ زئيات دقيق تمام سخنراني نگهداري و پرسش  انتـشار تـسامح در برخـورد بـا هـا؛ ها

و نشريه براي مثال در روزنامه(دقيق مطالب غير و اجـازه حـضور مـردم بـه) هاي غير رسمي ها

نه زنان(عنوان ناظر .)Ibid(هاي پارلمان در جلسه)و البته

و آشـكار بـودن كـنش از اين نكته كـه بگـذريم، بنتـام اسـتدالل مخالفـان هـاي حكومـت

مي گران را بر دو پيش سياست :داند فرض استوار

كم•  ترند؛ لياقت شهروندان از كارگزاران دولتي

. هستند اعتمادقابل كارگزاران بيش از شهروندان•

به اعتقاد وي هر دو اين پيش بنـا بـر توضـيح بنتـام، البتـه.قابل ترديد هـستند ها، فرض اما

شان كمتر از بعضي كارگزاران دولتي است، امـا آنچـه سياسي شايستگيشهرونداني كه بسيارند 

بـه بـاور بنتـام، تـوان داوري. شهروندان فعال در سياست اسـت شايستگي،مد نظر قرار بگيرد 

از. گونه شهروندان با تـوان كـارگزاران برابـر اسـت اين در عـين حـال، حتـي اگـر ايـن دسـته

كه اطالعاتتر اطالع شهروندان كم  از ديد آنـان را موثرباشند، گناه آن متوجه كارگزاراني است

.)Gutmann p. 97( اند نگه داشتهپنهان 

 از زبـان آنهـا بـه،كـاري را آشـكار گردانـد بنتام براي آنكه منطق نادرست هواداران پنهـان

و بـر": گويد شهروندان مي كه نادانيد و لياقت داوري نداريد، زيرا اي آنكـه قـادر بـه شما توان

كه نادان بمانيد  كاري مشكلي را كـه خـود اين چنين است كه پنهان.)Ibid("داوري نباشيد، بايد

.گرداند در پديد آوردنش دخيل است، بدتر مي
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، الزم نيـست هـستندبه اعتقاد بنتام براي انكار اينكه كارگزاران از شهروندان قابل اعتمـادتر

كه منش اخالقي گرو را.ه اول بدتر از گروه دوم اسـت فرض كنيم آنچـه بـدگماني شـهروندان

مي  به كارگزاران توجيه كننـد كـه هايي كـار مـي اين است كه كارگزاران در وضعيت،كند نسبت

كه منش اخالقي   اعتنـايي بـه منـافع عمـومي را بـر، وسوسـه بـي است معتدلشان حتي در آنان

. انگيزد مي

مي بنتام چه كساني بايد بدگمان بود، اگر نـه بـه آنـان كـه"كه كند اين پرسش را مطرح به

به استفاده ناروا از ايـن اقتـدار وجـود دارد؟ اقتدار بزرگ يافته  و وسوسه نيرومندي در آنان "اند
)Ibid, p.98(.

به او توضيح مي  است؛ امـوري چـه"امور ديگران"دهد كه وظيفه صاحبان اقتدار رسيدگي

و دشوار كه صاحبان اقتـدار طبيعتـاً اين. بسا پيچيده  بـه امـور ديگـران اهميـت در حالي است

به امور خودشان كمتري مي و منافع شخصي آنان غالباً. دهند تا  بر خالف منـافع عمـومي اسـت

به خويشتن  بـدين سـببو دارنـد در دستبه زيان مردمو آنان همه امكانات را براي خدمت

ميچ. شان نيز وجود ندارد امكان محكوم شدن  غلبـه"انگيـزه خطرنـاك"تواند بر ايـنه چيزي

به افكار عمومي كند؟ فقط آنو(احترام  در يك كالم، هرآنچه از در منظـرو) هراس از داوري

مي .)http://mfoi.ir/b_main/articlestext.php( شود عموم قرار گرفتن حاصل

كه بيشتر رويكردي معرفت عب دومين توجيه شفافيت ارت اسـت از تمايـل بـه شناسانه دارد،

و كارآيي در فرايند تصميم  به تبع افـزايش اعتمـاد ارتقاي معقوليت، كارشناسي و گيري عمومي

به. عمومي به اين فرايند  و دري در برابر انتقـادات ويژه پاسخگوي علني بودن ، شـركت كننـدگان

و استدالل بحث را تشويق مي در حقيقت اجبار بـه. هاي خود بيشتر دقت كنند كند تا در باورها

هـاي نـامنتظره بيان دقيق موضع خود، دفـاع از آن در برابـر اسـتدالل معموالً، عام بحث در مأل 

به كار گرفته، مخالف، در نظر گرفتن ديدگاه  كه فرد هاي مخالف، آشكار كردن مراحل استداللي

به آنها متوسل مي كه فرد ميو اظهار صريح اصولي .)Chambers, p.3( سازد شود را ضروري

به عنوان آزمون نيز در عباراتي، شفافيت امانوئل كانت معرفـي كـرده مـشروعيتي بـراي را

:است

شان اجـازه در منظـر عمـوم قـراراي اگر اصل پايه، ارتباط دارندانكه با حق ديگر اعمالي"

و قانون هستند،گرفتن را ندهد  يا". ضد حق م"و كه نتوانم آن را بيـان دارم گـر آنكـه سياستي

و از همـين را در برابر نقشه ديگرانالجرم از رهگذر آن مقاومت  هايم برانگيزم، ناعادالنه است

ميو رو تهديدي عليه همگان،  و عمومي تنها و بنـابراين از قبـل قابـل(تواند مقاومت ضروري

ع از نظر بدين ترتيب".را عليه من برانگيزد) بيني پيش ادالنـه كانت، هـر سياسـتي بـراي آنكـه

به اعتقاد او سياسـتي كـه نتـوان زيراباشد، بايد آزمون در منظر عموم قرار گرفتن را تاب آورد؛ 

و يا با علني گشتن بالاثر گردد، ناعادالنه است .)Ibid, p. 23(آن را علني كرد
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آن هاي ساختگي توجيه در اينجا ديگر طرح بنتام براي اعدام پذير نخواهـد بـود حتـي اگـر

مي»انقرباني« كه نقش خود را ايفاء كنند موهوم حاضر اين چنين سياستي را كـه بـه نـام. شدند

آنكـه خـود توان بر همه شهروندان آشكار گردانيد بـي همه شهروندان در پيش گرفته شود، نمي 

 در نظـام عـدالت پس اين چنـين سياسـتي امكانـات الزم را بـراي تـأمين. اثر گردد سياست بي 

و نـزد شـهرونداني كـه بنابراين، سياست. داشتدموكراتيك نخواهد هاي دولتـي بايـد شـفاف

مي بدان .پذير باشند توجيه،گردند ها متعهد

هاي يك حكمـران در منظـر عمـوم قـرار هاي كانت، دو استدالل براي آنكه كنش در آموزه

:بگيرد وجود دارند

و بنابراين هيچ دليلي وجود نـدارد بـراي نخست آنكه حكمران محافظ منفعت عموم است

كه از چنـين نظـارتي بـيم داشـته. اينكه از نظارت عموم بر اعمالش بگريزد  در واقع، حكمراني

و در ايـن ترديـد بـه سـر  كه اعمالش در خدمت منفعت عمـوم نيـست باشد، بيمناك آن است

كه حقيقت، در پرتو اصل علني گشتن كنش مي .ها آشكار شود برد

 نيازمند جست وجوي رضايت عمومي نيـست، امـا ناچـار بـه دوم آنكه يك حكمران الزاماً

و جوي توصيه از جانب عموم هست مي. جست كه تنها از همفكرانش مشورت پـذيرد حاكمي

به استفاد از خرد شخصي نيست   انتقـاد نيـز نيازمنـدواستدالل معقول نيازمند انتقاد است. قادر

. استعقايد واقعي متفاوت

به ما اجـازه مـي نكته جالب توجه آنكه دهـد بر اساس نظر كانت اصل در منظر قرار گرفتن

به ناعادالنه بودن قوانين  . نيز پي ببريم"اي در خرد ناببه عنوان تجربه"كه

و نمـي هـايش مسئوليتخرد بايد در همه توانـد آزادي، خويـشتن را تـابع سـنجش سـازد

بييگونه منع سنجش را بوسيله هيچ  وآن از ميان بردارد،  درون را تعـصبي كه به خود آسيب زند

كه براي خود او زيان  چنـدان مقـدس ولـو سـودمند، اينك هيچ چيز. بخش است خود برانگيزد

و اقتدار شخصي را بر نمي كه خود را از اين بررسي دقيق كه هيچ اعتبار به كنـار نيست شناسد،

و اقتدار زيرا خرد. وجود خرد بر پايه اين آزادي استوار استيحت. كشد  مستبدانهيهيچ اعتبار

كه هر يك از ايشان در هر مـورد ندارد، بلكه فرمان او همواره فقط توافق شهروندان آزاد است

بل  و تأمل خود را ابراز دارد،  veto: حتـا بگويـد كـه بايد بتواند بدون وقفه دروني، نه تنها ترديد

مي( مي؛كنم من منع ص() دهم رأي مخالف .)783. كانت،

و حتي نخستين نوع خودانتقادگري نمـي و نقـد،. دانـد او چنين سنجشي را يگانه سـنجش

كه خرد در معرض داوري عموم قرار بگيرد مي  از نيازمند آزادي است؛ زيرا تنها هنگامي توانـد

كه برعهده گرفته است، برآيد پس وظيفه . اي
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 در انديـشه او روشـنگري.شود روشنگري آشكارتر مي ماهيت در تبيين،رويكرد كانت اين

 آنچه بدان نياز است آزاد سـاختن خـود. است"فهم فرد بدون هدايت ديگري"متضمن كاربرد

داننـد كـه بـه جـاي ديگـرانكه بر خودشان فرض مـي مقاماتي، يعني شعور"مراقبان" از است

انجامـد، مـي مبارزه براي آزاد ساختن خود از اين قيد، به ندرت در انزوا به موفقيـت. بينديشند

به اعتقاد كانت، فقدان روشنگري غالباً  مقصود وي از اين اصـطالح. است"خواستهخود" زيرا

و آزادانه الگوهاي انديشه  كه ما عامدا مي آن است كه اي را اتخاذ و به مـا داده ديگران كنيم انـد،

اي  به ميكه كنيم فكر نميناغلب حتي به جاي ما دهـيم كـه نمـي ما تشخيص. انديشند ديگران

و عقيده  و كنش بنيان انديشه و باورها و سطحي چه پايه سست هاي مان فاقـد اسـتدالل، مان تا

و خردورزي است  نـاپختگي"توانـد مـا را از ايـن تنها مباحثـه عمـومي انتقـادي مـي. احتجاج

 اقامـه ما نياز بدان داريم كه واداشته شويم در باره باورهايمـان دليـل. آوردبيرون"خواستهخود

آنكرده به استدالل از و با اتكاء .)Chambers, p. 24( ها دفاع كنيمو خردمندانه

كه انتقاد، كانت اصرار مي و مستقل است كننده تسريعورزد  نيـز مؤثرانتقاد. استدالل معقول

به دست آيد تنها مي اما كـدام شـرايط بـراي نائـل شـدن بـه خـرد. تواند با تبادل خرد عمومي

و آزاد بر احتمال آنكه افراد بـه هستند ترين مناسبعمومي  به اعتقاد كانت، مباحثه عمومي باز ؟

تـر از همين رو در معرض عموم قـرار گـرفتن، يـا دقيـق. افزايد خرد عمومي متوسل شوند، مي

اي بگوييم در معرض انتقاد قرار دادن، قابل اتكاء ترين راه تضمين بخردانه بودن تجربه انديـشه 

و ايـن همـان كـاركرد. پـذير اسـت انتقاد مؤثر نيـز تنهـا در مباحثـه عمـومي امكـان.تفرد اس

و مي به حركت سياست دموكراتيك در منظر عموم قرار گرفتن است هاي در جهت منـافع تواند

 (Ibid). عموم ياري رساند
نه تنها سياست و رفتارهـايو حاكمان در كنش مداران بدين ترتيب از منظر كانت ، شـان هـا

و بلكه اساساً كه در معرض محك داوري آزاد  عمـومي قـرار اظهار نظر خرد شخصي نيز مادام

و صحت خود اعتماد كند نگيرد، نمي لذا هدف از ايـن بحـث ايـن اسـت كـه. تواند به درستي

به پاسخگويي نسبت به اعمالشان در مقابـل  كه امكان الزام آنها دولتهاي مسئول، يعني دولتهايي

به شيوهجامعه وجو .)789كانت،(اي مؤثرتر تصميمات منطقي خود را اتخاذ نمايندد دارد،

و شـفافيت حكومـت، شمـشيري دو لبـه كه فضاي بـاز در اينجا الزم است تذكر داده شود

كه شفافيت حكومت مزاياي گفتـه شـده را بـه دنبـال. است گرچه تحقيقات سياسي نشان داده

بي  ش از حد بر پاسـخگويي در قبـال تمـام اقـدامات دولـت، خواهد داشت، در عين حال تأكيد

كه منجر بـه(و احتياط افراطي شود"قانونگرايي افراطي"هايي چون ممكن است به رواج رويه

.)Verhoven, p. 3(منجر شود) گرددابقاي قوانين كهنه مي
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مفهـومو) فـضاي بـاز("بـاز بـودن"بر همراهـي) ترين توجيه مهمو احتماالً(توجيه سوم

مي  يكي. كند شهروندي بمثابه مشاركت در امور سياسي، تأكيد در اين توجيه، شفافيت به عنوان

سازي كـه در يـك جامعـه دموكراتيـك ضـروري اسـت، تلقـي از شروط حياتي فرايند تصميم 

به نظريات مربـوط بـه دموكراسـي مـشورتي گـرايش دارد. شود مي در ايـن. اين توجيه، بيشتر

ب  به راهكارهاي نظارت پارلماني باشد ديدگاه، باز بلكه ايـن امـر. ودن دولت نبايد صرفاً محدود

دريبايد در بر دارنده طيف   گسترده از سازكارهاي مختلف باشد كه امكان مـشاركت شـهروندان

و امكـان اظهـار نظـر شـهروندان، فرايندهاي سياسي را از طريق دسترسي مؤثر به اين فرايندها

.)Ibid(فراهم كند 

جـدايي مـديريت از اربـاب. نكوهيده شـده اسـت"احتجاب"در متون اسالمي نيز، مفهوم

به نيروهاي سازمان تحت مديريت، مدير را از واقعيت  و استتار نسبت سـازد ها دور مـي حاجت

مي  و نظـارت وي را ضـعيف مـيو ارتباطات سازمان را مختل  1384عميـد زنجـاني،(گردانـد كنـد

.)501ص

به او تذكر داده اما به مالك اشتر، پنهـان بودنـت از شـهروندان،"اند كـهم علي در نامه خود

كمكه پنهان بودن زمامداران از شهروندان، شاخه طوالني نگردد؛ چرا  و تنگخـويي اي از اطالعي

و پنهان شدن شهروندان، زمامداران را از دانستن آنچه از آنـان پوشـيده اسـت، بـاز دارد  . است،

ك و زشـت، پس و كار خرد، بزرگ نمايد؛ زيبا زشـت شـود به شمار آيد ار بزرگ نزد آنان خرد

ري("زيبا گردد ص 1379شهري، محمدي ،473(.

به بحث شفافيت اشاره اي نشده، ولـي برخـي از تبعـات فقـدان آن، گرچه در اينجا صريحا

و تصميم همچون تثبيت نگاه مد هاي دور از واقع گيري هاي غلط . نظر قرار گرفته استبيني،

از. هاي شفافيت، مبارزه با فساد اسـت ترين جنبه يكي از مهم و آزادي اطالعـات نيـز يكـي

مي و سازمانهاي غيردولتي مـي. شود ابزارهاي كليدي در اين امر محسوب از مطبوعات تواننـد

و ريشه  بـ. كـن كـردن آن اسـتفاده كننـد اين حق براي افشاي فساد ه ضـرورت حـق دسترسـي

و خطيـر به عنوان ابـزاري بـراي حـل مـسئله جـدي اطالعات موجود در نزد نهادهاي عمومي

شـفافيت"سازمان غير دولتي جهـاني. مبارزه با فساد، بطور گسترده مورد توجه واقع شده است 

هاي ساالنه خود را به طـوركه براي مبارزه با فساد ايجاد شده است، يكي از گزارش"الملل بين

به  به اطالعات"نقش كامل در مقدمـه. در مبارزه با فساد اختـصاص داده اسـت"حق دسترسي

كه حق دسترسي به اطالعات،  تـرين سـالح عليـه فـساد مهـم احتمـاالً"اين گزارش آمده است

".است
اين كنوانـسيون. گيرد اين طرز تلقي، در كنوانسيون مبارزه با فساد، شكل رسمي به خود مي

مت  و سرشار از ارجاعات به شفافيت اين كنوانسيون، بارهـا از كـشورهاي. است"باز بودن"عدد
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كه شفافيت عمومي را بطور كلي عضو مي و همچنـين)10 مـادهaو بنـد5 ماده1بند(خواهد

و نحوه تأمين مالي نامزدهاي انتخاباتي به كارگزاران عمومي aقـسمت(باز بودن مسائل مربوط

شف)7 ماده3و بند1بند و بودجهو يكي از نكـات. هاي عمومي را تضمين كنند افيت تأمينات

به مـسئله به مشاركت عمومي در اين معاهده، تقريباً بطور كامل كه قواعد مربوط مهم اين است

و اطالعات اختصاص يافته است  ايـن معاهـده قواعـدي نيـز در رابطـه بـا).13ماده(شفافيت

).12 ماده2 بندcسمتق(شفافيت عملكرد شركتها در بر دارد 

اقـدامات الزم بـراي ... هـر يـك از كـشورهاي عـضو بايـد" اين كنوانسيون،10طبق ماده

از... گسترش شفافيت در اداره امور عمومي را انجام دهند :بعضي از اين اقدامات عبارتند

)a(و اتخاذ رويه كه در موارد مقتضي، در عـين حمايـت از حـريم خـصوصي و قوانيني ها

و فراينـد طالعات شخصي، اجـازه دسـتيابي بـه اطالعـات مربـوط بـه سـازمانا هـا، عملكـرد

و اقدامات قانوني مربـوط بـه افـراد، بـه اعـضاي تصميم گيري ادارات عمومي را در تصميمات

.)Mendel, 2008, p. 7(اجتماع بدهد 

به جهات فوق، مشخص مي  بـه شود كه در حـال حاضـر، فـارغ از مـسائل مربـوط با توجه

و نيز نيازهاي يك جامعه دموكراتيك، حق دسترسي به اطالعات از نظـر اقتـصادي حقوق بشر

.ناپذير استاي اجتناب نيز براي هر جامعه

هاي سريع تجاري در سطح جهاني، مـستلزم گـسترش شـفافيت امروزه همراهي با پيشرفت

و اطالعات دولتي، يكي از عناصر غيرقا  به اسناد و حق دسترسي پوشـي در ايـن بل چـشم است

به جوامع توسعه يافتـه، بيـشتر محتـاج. راه است  و از اين جهت، جوامع در حال توسعه نسبت

.تثبيت اين حق هستند

 گيرينتيجه
در مباحث فوق، نشان داده شد كه اوالً با تحوالتي كه در طرز تلقـي از مفهـوم آزادي بيـان

و شامل تحـصيل اطالعـات نيـز صورت گرفته، امروز اين حق فراتر از بيان آزا  دانه عقايد است

و دولت مي ها در اين راستا موظفند كه شـرايط الزم بـراي تحـصيل اطالعـات مـورد نيـاز شود

به خوبي محقق نخواهد شـد، زيـرا. شهروندان را فراهم نمايند  در غير اين صورت، آزادي بيان

.ماندبدون داشتن اطالعات كافي، ديگر چيزي براي بيان باقي نمي

كه آنها را قادر به اطالعاتي ثانياً، مشاركت شهروندان در تعيين سرنوشتشان، بدون دسترسي

بي معناست  از يك طرف، عدم دسترسي به اطالعات الزم امكان ارزيابي. به اين مشاركت كند،

مي عملكرد گروه  و آنها نمي هاي حاكم را از شهروندان اينـد توانند مشاركتي آگاهانـه در فر گيرد

و افراد مختلف براي تصدي مقامـات اجرايـي داشـته باشـند انتخاب گروه  از طـرف ديگـر،. ها
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و آنها بايد در قالـب امروزه مشاركت شهروندان فراتر از رأي دادن در انتخابات دانسته مي شود

و همكاري بيشتري در اداره امور عمـومي داشـته تشكل و جامعه مدني، نظارت هاي غير دولتي

به اطالعات عمومي اجتناب ناپذير استباشن و براي اين امر، دسترسي .د

هاي دولت كه امروز در سطح جهاني اهميـت روز افـزون يافتـه در نهايت، شفافيت فعاليت

مي  و اطالعات دولتي نيز دسترسي داشـته باشـند است، ايجاب به اسناد كه شهروندان ايـن. كند

ا  و همچنين بـرآورده شـدن حقـوق مسئله، باعث تسهيل مبارزه با فساد، فزايش كارآمدي دولت

.شودنظارتي مردم مي

و مأخذمنابع
 فارسي-الف

و وكيل، امير ساعد.1 و فرهنگي مجد:، تهران)حقوق همبستگي(نسل سوم حقوق بشر) 1383( عسكري، پوريا .مجمع علمي

ج فقه سياسي) 1384( عميد زنجاني، عباسعلي.2 .راميركبي:، تهران7،

و ديگران.3 و بيان) 1382( كاتوزيان، ناصر، و علوم سياسي:، تهرانآزادي انديشه . دانشگاه تهران، دانشكده حقوق

.نشر ميزان:، چاپ دوم، تهرانمباني حقوق عمومي) 1383( كاتوزيان، ناصر.4

. نشر امير كبير: تهرانالدين اديب سلطاني،، ترجمه مير شمسسنجش خرد ناب)1362( امانوئل، كانت.5

ري.6 قمنامه امام علي سياست) 1379(شهري، محمد محمدي .دارالحديث:، ترجمه مهدي مهريزي،

و جامعه اطالعاتي،معتمدنژاد.7 و جامعه اطالعاتي، برگرفته از تارنماي ايران  رؤيا، آزادي بيان
http://iranwsis.ir/Default.asp?C=IRAR&R=&I=36#BN36. 

و ضرورت در منظر شهروندان قرار گرفتن كنش، حسن،تهرانينمك دوست.8 و رفتار سياست دموكراسي ، گران هاي حكومت

و آزادي اطالعات پايگاه اينترنتي رسانه  ها
http://mfoi.ir/b_main/articlestext.php?newsstories_id=19&newsstories_newskind=4. 

و آزادي) 1384( هاشمي، سيد محمد.9 . نشر ميزان:، چاپ اول، تهرانهاي اساسيحقوق بشر

 خارجي-ب
1-ARTICLE 19 (1999) The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of 

Information Legislation, London: ARTICLE 19. 
2-Barendt, Eric, (2005) Freedom of Speech (Second edition), Newyork: Oxford University 

Press Inc. 
3-Chambers, Simone, Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of 

Deliberation, http://www8.georgetown.edu/centers/cdacs/chambers.pdf. 
4- (2000) Freedom of Expression and Freedom of Information, Essays in Honour of Sir 

David Williams, Oxford: Oxford University Press.  
5-Gutmann, Amy and Tompson, Dennis, (1996) Democracy and Disagreement, Cambridge: 

Harvard University Press. 
6-Hart, Thomas, and Carolin Welzel, “Freedom of information and Transparent State”  
 http://aei.pitt.edu/573/01/Amaryllis.pdf. 
7-Mendel, Toby (2008) Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, Paris: 

UNESCO.  
8-Robertson, David (2004) A Dictionary of Human Rights, London: Europa Publication. 
9-Splichal, Slavko, (2002) The Principle of Publicity, Public Use of Reason and Social 

Control, Media, Culture & Society, Vol. 24, Sage Publications. 
10-(1999) Secrecy and Liberty: National Security, Freedom of Expression and Access to 

Information, Hague: Martinus Nijhoff Publishers. 



 1388 زمستان،4شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 232

11-Verhoven, Amaryllis, The Right To Information: A Fundamental Right? 
www.themis.umich.mx/mambo/media/bertelsmann_foundation_foi.pdf. 
 

: از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و بررسي شوراهاي حل اختالف تخصصي«.2، شماره 1387، سال»ويژگي قراردادهاي اداري« نقد

ق  و«.4، شـماره 1387سال.»ضايي بر ادارهديوان عدالت اداري با تأكيد بر مباني نظارت جايگـاه نقـش

.2، شماره 1388، سال»آنبرديوان عدالت ادارينظارتو شوراي عالي مالياتي در نظام مالياتي كشور


