
 

 
 
 
 

 ایران: مطالبه حقوق از طریق قانون آزادی اطالعات 
  

محلی   مقامات از اطالعات دریافت خواهان دارید حق  شما ۱۳۸۸ سال اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون طبق که دانیدمی آیا
 نزدیک جاده در رانندگی تصادفات تعداد شرب سالم یا تامین آب تخصیص داده شده برای یدر رابطه با مسائلی چون مقدار بودجه

  نگارانروزنامه  برای راهنمایی جمله از ایران اطالعات آزادی قانون درباره امروز راهنماهایی« ۱۹ آرتیکل»  سازمان شوید؟ تانخانه
  خوانید کهمقاله می این کرده است. در منتشر بهداشتی و محیطیزیست مسائل به راجع بیشتر اطالعات  کسب برای راهنماهایی و

 . بدهد را بشر حقوق سایر مطالبه امکان شما به تواندمی دانستن چگونه حق از استفاده
  

تواند دهد که چطور نقض حق دسترسی به اطالعات میبحران بهداشت جهانی ناشی از دنیاگیری ویروس کرونا به روشنی نشان می
؛ حفاظت از مردم در مقابل  حق دسترسی به اطالعات برای کاهش خطر انتقال ویروسمنجر به از دست رفتن جان مردم شود. 

گذارد و بحث و مشارکت در  شان تاثیر میهایی که بر زندگیگیریکه مردم امکان بررسی تصمیمسواطالعات خطرناک؛ و تضمین این
مقامات کشور با دست زدن به اقداماتی همچون سانسور و  ها را داشته باشند، ضروری است. اما در ایران، از همان آغاز بحران، آن

برخورد کیفری تالش کردند تا جلوی آزادی بیان و گردش آزاد اطالعات را بگیرند. تشکیل یک گروه ویژه درون پلیس سایبری 
دیبهشت، یک سخنگوی  ار ۹موسوم به »فتا« برای مقابله با پخش شایعات درباره ویروس کرونا از جمله این اقدامات بود. در روز 

  ۱۱۳۶اند و نفر دستگیر شده  ۳۶۰۰که در چارچوب عملیات فتا در رابطه با ویروس کرونا  اعالم کردارشد نیروهای مسلح ایران 
دهد که این اقدامات مقامات   هشداراسفند  ۸ در روز« ۱۹پرونده قضایی گشوده شده است. این اقدامات باعث شد تا سازمان »آرتیکل 

 اندازد.جمهوری اسالمی حق سالمتی مردم به ایران را به شدت به خطر می
  

 پذیری مقامات و مسئولین شود؟ تواند باعث شفافیت و مسئولیتمی  ۱۳۸۸در این شرایط آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
  

 تواند مفید واقع شود؟ قانون آزادی اطالعات چطور می
  

اطالعات اولین قدم ایران در راستای عمل به تعهداتش برای تضمین حق دسترسی به اطالعات بر  به آزاد دسترسی و انتشار قانون
المللی است. این قانون کمبودهای بسیاری دارد، از جمله در نظر گرفتن استثناهای موسع و مبهم  اساس قوانین و استانداردهای بین

المللی همخوانی  باید مورد اصالح و تغییر قرار گیرد تا با قوانین بین  گفته« ۱۹که سازمان »آرتیکل چناندرباره انتشار اطالعات و 
محیطی، مدافعین حقوق بشر و تمام افرادی که  نگاران، فعالین زیستتواند ابزار مهمی برای روزنامه یابد. با این وجود، این قانون می

ها پاسخ نگیرند،  تفاده از این قانون، حتی اگر درخواستبه دنبال شفافیت و پاسخگویی مسئولین هستند باشد. حداقل این است که اس
گذارد. در بلند مدت، استفاده از قانون کمبودهای آن و  افراد تاثیر می تمرینی برای مشارکت بیشتر در مسائلی است که بر زندگی

 گذارد.همچنین سطح پایبندی مقامات به قانون را به نمایش می
  

 کنند؟ عات استفاده میچه کسانی از قانون آزادی اطال
  

محیطی از این قانون برای درخواست اطالعات از  نگاران و فعالین زیستهای مختلفی از جمله روزنامهرسد تاکنون گروهبه نظر می
نسبت به  ایبیانیه نگاران حوزه محیط زیست با انتشار اند. برای مثال در فروردین سال جاری جمعی از روزنامه نهادها استفاده کرده

ای در معرض خطر انقراض( ابراز نگرانی کردند و به سازمان محیط زیست ایران یادآوری کردند آسیایی )زیرگونه  نگ انتقال یوزپل
که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، این سازمان وظیفه قانونی دارد که تمام اطالعات و جزئیات مربوط به این 

  ها نیز هنگام انتقاد از نهادهای دولتی برای فقدان شفافیت به قانون آزادییاری رسانه ها را در اختیار عموم بگذارد. بسیوزپلنگ 
 کنند. اطالعات اشاره می

  
هایی همچون #دسترسی_آزاد_به_اطالعات یا  تگجستجوی عنوان »قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات« یا هش

دهد که بسیاری ایرانیان  ی اجتماعی همچون توئیتر نیز نشان میها#قانون_انتشار_و_دسترسی_آزاد_به_اطالعات در رسانه
مند از وظایف و حقوق قانونی ایجاد شده بر اساس قانون آگاه هستند و هنگام تقاضای شفافیت از نهادهای عمومی یا انتقاد از دغدغه 

دهد که درخواست اطالعات  ای اجتماعی نشان میههای موجود در رسانه کنند. پستها به دلیل فساد صراحتا به این قانون اشاره میآن
های اتوبوس شهری، اندروید ملی،  ی وسیعی از موضوعات انجام شده است مثال گزارش جلسات شوراهای محلی، ایستگاهدر گستره

بین وزارت بهداشت و یک شرکت خصوصی درباره ساخت یک   توافقجزئیات تصمیمات مربوط به ارسال فیلم به جوایز اسکار و 
 بیمارستان در زمان بحران ویروس کرونا. 

  
برای مقابله با ویروس کرونا هم اطالعات بهداشتی الزم و هم شفافیت درباره شیوع این ویروس نقشی حیاتی دارند. طبق قانون، 

طالعات مورد درخواست شهروندان را منتشر کند. اگرچه قانون استثناهایی برای رد درخواست در نظر گرفته  وزارت بهداشت باید ا
 محیطی یا تهدیدات علیه سالمت عموم بدهد نیستند. اما این استثناها شامل اطالعاتی که خبر از وجود یا ظهور مخاطرات زیست

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/780303?keyword=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/780303?keyword=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.article19.org/resources/ensuring-the-publics-right-to-know-in-the-covid-19-pandemic/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3649486-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.article19.org/fa/resources/iran-coronavirus-crisis-highlights-need-for-the-free-flow-of-information/
https://www.article19.org/fa/resources/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c/
https://golvani.ir/1399/01/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d9%88%d8%b2%d9%be%d9%84%d9%86%da%af%e2%80%8c/
https://golvani.ir/1399/01/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d9%88%d8%b2%d9%be%d9%84%d9%86%da%af%e2%80%8c/
https://golvani.ir/1399/01/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d9%88%d8%b2%d9%be%d9%84%d9%86%da%af%e2%80%8c/
https://twitter.com/hasanasadiz/status/1245645006439731200?s=20


 

 
 
 
 

گیرد. عملکرد وزارت بهداشت در این دوره باید مورد علیه سالمت عموم قرار میویروس کرونا قطعا زیرمجموعه تعریف تهدید 
رو هستند و مطالبه حق دسترسی به  های متعددی روبه مقامات و مسئولین با سوال  بررسی قرار گیرد. اما یک چیز روشن است:

 دهد.رتر بزند را افزایش میخصوص در این زمان بحران، دست به اقدامات موثکه دولت، بهاطالعات، امکان این
  

اند( نشان  هایی که گرفته های اطالعات و پاسخهای اجتماعی )از جمله به اشتراک گذاشتن تصویر درخواستهای کاربران رسانهپست
های  اند. اما در برخی مواقع نهاددهد که شهروندان در بعضی موارد موفق به دریافت اطالعاتی که مورد درخواست بودند شدهمی

اند که این باعث انتقاد از سوی کاربران شده. سایر تجربیاتی که مناسب به متقاضیان نداده اند و پاسخمورد نظر از قانون سرپیچی کرده
اند با استفاده از روند شکایت، دهد که در بعضی موارد کاربران موفق شدهاند نشان میهای اجتماعی مطرح شدهدر رسانه 
ها قرار  را پیگیری کنند و در نهایت نهاد مورد نظر را وادار کنند تا اطالعات مورد درخواست را در اختیار آنهای خود درخواست

 دهد.
  

  چه منابعی برای کمک به شما در استفاده از حق دسترسی به اطالعات وجود دارد؟
  

در « ۱۹بدهد روشن است. سازمان »آرتیکل  کمبود منابع و راهنماهایی که به مردم امکان مطالبه حق دسترسی به اطالعات را
های آموزشی و  از فیلم  —های اخیر و در تالش برای پرکردن این خأل مطالبی با هدف تسهیل حق دسترسی به اطالعات در ایران سال

مفاهیم و تشویق  تهیه و تدوین کرده است. هدف ما افزایش آگاهی جمعی از این —های موفق از سراسر دنیا تا بازی و راهنما نمونه 
در مورد چگونگی ارائه   راهنماهاییاز این قانون،   تحلیل جامعافراد برای استفاده از این قانون است. سازمان ما عالوه بر ارائه اولین 

 ه است. درخواست دسترسی به اطالعات منتشر کرد
  

سه «  ۱۹در این دوران که اطالعات برای کاوش، درک و مشارکت در رویدادهای پیرامون ما حیاتی است، سازمان »آرتیکل 
دریافت اطالعات مربوط ؛ راهنمایی برای استفاده از این قانون برای نگارانراهنمای مخصوص روزنامه کند: راهنمای جدید منتشر می

ایم که هدف از آن توضیح قانون به زبانی  بصری آماده کرده-. ما همچنین مطالبی صوتیراهنمایی در زمینه محیط زیست؛ و به سالمت
کنند تا اند و تالش میهای مختلف آماده شدهبل دسترسی برای همگان است. این راهنماها با پشتیبانی کارشناسان در زمینه ساده و قا

  ها و دالیل استفاده از قانون را معرفی کنند.روش
  

العات از حق دانستن خود  درک بهتری از این قانون به دست آورید و با درخواست اط« ۱۹با استفاده از راهنماهای سازمان »آرتیکل 
  دارید. استفاده کنید و مقامات را پاسخگو نگاه

  
 

 

https://www.article19.org/fa/resources/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c/
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/07/FOI-factsheet-farsi.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/06/FOI-journalist-guide-farsi.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/06/FOI-journalist-guide-farsi.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/06/FOI-journalist-guide-farsi.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/06/Health-factsheet-farsi.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/06/Health-factsheet-farsi.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/06/Environment-factsheet-farsi.pdf

