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  چکیده

ن انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در ایران و هاي قانو هدف از این مقاله، تبیین چالش

پرسش این است که آیا در شرایط . استارزیابی آن با شرایط حاکم بر جامعه حاضر در ایران 

فعلی جامعه ایرانی، قانون حق دسترسی آزاد به اطالعات گنجایش و ظرفیت دارد؟ روش این 

هاي فراروي  حبه به شناسایی چالشپژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از تکنیک مصا

جامعه . شده است  اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در ایران پرداخته

ها منتج به  یافته. نظران، اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه است آماري تحقیق صاحب

 سیاست زدگی در ها، ن سازمانکاري در میان مسئوال استخراج چهار زمینه اصلی فرهنگ پنهان

گانه اجراي  میان اصحاب رسانه، شهروندان و بدنه دولت و حاکمیت، شناسایی بسترهاي شش

قانون و درنهایت محدودیت و ابهامات موجود در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

ش گیري پژوه نتیجه. شد که با ذات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات همخوانی ندارد

شناسی رفتار مقامات عمومی، شهروندان و اصحاب رسانه ضرورت  نشان داد که با آسیب

سازي در خصوص دسترسی آزاد به  تغییر بازنگري در عملکرد مقامات عمومی، فرهنگ

  .خورد اطالعات و دستیابی به شفافیت اسنادي استاندارد به چشم می

دسترسی آزاد به اطالعات، فرهنگ  آزادي اطالعات، قانون انتشار و : کلیديهاي هواژ

  .کاري، سیاست زدگی پنهان
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  مقدمه

کارگیري امتیازات خود را  عنوان یک عنصر الینفک تمایل و توان به آزادي اطالعات به

عنوان یک امر اساسی که تعهدات  آزادي اطالعات به. داند بدون سوءاستفاده الزامی می

ره و براي گسترش دانش بدون قصد سوء اخالقی براي یافتن وقایع بدون هرگونه مخاط

بدون شک، آزادي اطالعات نقش مهمی را هم  ).Bowden, 1997: 42 (باشد الزامی می

کند و هم در شکل دادن هویت و شخصیت انسانی و نیز  در توسعه انسانی ایفا می

همچنین آزادي اطالعات تأثیر بسزایی در توسعه جوامع در رابطه با . توسعه فردي

واژه ترکیبی حق دسترسی به اطالعات حاوي . کند  اجتماعی و فرهنگی ایفا میمسائل

که وجود  کلماتی است با مفاهیم مطلق و عام که دربرگیرنده ابهاماتی است، درحالی

عبارات آزادي بیان، حق دانستن و حق . افزایند هاي مشابه نیز بر این ابهام می دیگر واژه

ها آزادي جریان   که البته برخی معتقدند ریشه تمام آناند برقراري ارتباط از این نوع

 19در این خصوص، ماده ). Koren, 1997: 38(اطالعات و آزادي اطالعات است 

طور آزاد از  کند که هر کس باید بتواند به  مقرر می1948اعالمیه جهانی حقوق بشر 

و ارسال آزادانه اطالعات برخوردار باشد و آن را به اصل آزادي دسترسی به اطالعات 

همچنین استدالل شده که آزادي اطالعات ). Siwakoti, 2003:54(کنند  آن تعبیر می

ها و  براي عموم مردم ضروري است چراکه اطالعات صحیح در خصوص دیگر فرهنگ

  .کند شود و درنهایت صلح جهانی را ترویج می ها موجب ایجاد فهم مشترك می ملت

یمی نظیر آزادي بیان و آزادي مطبوعات از الزامات آزادي اطالعات در کنار مفاه

گسترش و نهادینه شدن این نوع از آزادي باعث افزایش . ساالر است هاي مردم نظام

جاي اسرارگرایی، ترویج فرهنگ پاسخگویی  هاي مردم، جایگزینی شفافیت به آگاهی

ادي اطالعات، با توجه به اهمیت آز .شود کنی فساد می مردان و مبارزه و ریشه دولت

المللی متذکر  ها و اسناد بین المللی ضرورت نهادینه کردن آن را در نشست مجامع بین

. هاي متعددي در این خصوص تدوین و تصویب شد نامه ها و میثاق شدند و کنوانسیون

 نیز تکرار شده 1966 میثاق حقوق مدنی سیاسی 19این ماده با وضوح بیشتري در ماده 
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اي دیگر  گونه  به22 حقوق بشر اسالمی در ماده 1990آن در اعالمیه است و عالوه بر 

 کنوانسیون حقوق بشر 10همچنین ماده ). Cate & Litan, 2002(نیز ذکرشده است 

  ).Byrne, 1998: 12(اروپایی نیز بر آزادي بیان تأکید کرده است 

انین و یافته نیز با در نظر گرفتن فواید آزادي اطالعات، قو کشورهاي توسعه

با گذشت زمان . مقررات آزادي دسترسی به اطالعات را تدوین و تصویب کردند

تصویب و اجراي قوانین مربوط به آزادي دسترسی اطالعات در کشورها معیاري براي 

المللی نظیر بانک جهانی،  یافتگی و مبارزه با فساد دانسته شد و نهادهاي بین توسعه

عنوان یکی از  عات را در کشورها، ضروري و بهتصویب و اجراي قانون آزادي اطال

  .شرایط عضویت یا استفاده از تسهیالت این بانک برشمردند

گذار ایرانی نیز ضرورت آزادي دسترسی به اطالعات را دریافت و سرانجام  قانون

الزم به .  تصویب کرد1388را در سال » قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات«

این الیحه . شده بود  اي آماده نویس این قانون طی الیحه شتوضیح است که پی

دربرگیرنده مجموعه مدون مفاد دسترسی به آزادي اطالعات مشتمل بر یک مقدمه، 

 ماده بود که پس از طرح در مجلس شوراي اسالمی با تغییرات زیادي 83هشت فصل و 

. ایی به آن وارد کردشوراي نگهبان در مواجهه با این مصوبه مجلس ایراده. مواجه شد

که پس از طرح دوباره در مجلس و ارسال مجدد به شوراي نگهبان، دیدگاه  طوري به

اعضاي شوراي نگهبان تأمین نشد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و 

 23سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام این الیحه را پس از اعمال تغییراتی، در 

  .ماده تصویب کرد

 قانون به رسمیت شناختن آزادي دسترسی به اطالعات است و تصویب این

از طرف دیگر . تواند اثرات مثبت زیادي در پیشرفت و توسعه کشور داشته باشد می

المللی اصولی براي تصویب قانون آزادي اطالعات در  نهادهاي حقوقی فعال بین

العات یا آزادي با توجه به این نکته که جریان آزاد اط .اند کشورها، تدوین کرده

عنوان  اي پیدا کرده و از آن به ویکم جایگاه ویژه اطالعات در دو دهه آغازین قرن بیست
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توان در حکم   اجراي این قانون در ایران را می،شود برده می اکسیژن دموکراسی نام

دوست  نمک(انقالبی اساسی در نظام اداري، اجرایی و مدیریتی کالن کشور ارزیابی کرد 

کوشد تا ضمن تبیین  ؛ مقاله حاضر تالشی است در این راستا و می)93: 1384،تهرانی

نظران ارتباطات  جایگاه اصل دسترسی آزاد به اطالعات از دیدگاه متخصصان و صاحب

شناسی، به این سؤال مهم پاسخ دهد که آیا در شرایط فعلی جامعه ایرانی قانون  و جامعه

ترین  و ظرفیت دارد؟ همچنین، از مهمحق دسترسی آزاد به اطالعات گنجایش 

اي در جامعه ایرانی  هایی که بر سر راه اجرایی شدن این قانون حقوقی و رسانه چالش

  .گوید میوجود دارد، سخن 

  

  سیاست اطالعات ملی: مرور نظري

 براي آن مبانی مختلف سیاسی، حقوقی، کهآزادي اطالعات مفهومی چندوجهی است، 

در ادامه با توجه به مباحثی که بیشترین ارتباط را با موضوع . استاجتماعی برشمرده شده 

هر  .ترین مبانی سیاست اطالعات ملی روالندز تشریح خواهد شد این پژوهش دارند مهم

یافته، براي اطمینان از اعمال و انجام هماهنگ  توسعه و چه توسعه کشوري، چه درحال

چنین . ک سیاست اطالعات ملی استهاي اطالعات نیازمند ی منابع، خدمات و نظام

هاي اطالعات  هاي اطالعات ملی را با قانون و اجراي پیشرفت اي باید بتواند نظام برنامه

هاي اخیر به موضوع سیاست اطالعات  در سال. هاي جدید هماهنگ سازد و تکنیک

تعاریف زیادي . طور خاص توجه زیادي شده است بهطور عام و سیاست اطالعات ملی  به

  ).Priftis & Oppenheim, 1992: 32(از سیاست اطالعات موجود است 

نقش اصلی سیاست این «: کند چنین تعریف می روالندز سیاست اطالعات را این

ها مبادله  هاي قانونی و بنیادي را ارائه کند که در آن چارچوب است که بتواند چارچوب

 سیاست اطالعات وجود وي اشاره دارد که فقط یک .»اطالعات رسمی عملی باشد

گوید  او می. هاي زیادي براي مشکالت و مسائل خاص وجود دارند ندارد، بلکه سیاست
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گوید که  او همچنین می. هایی اغلب با یکدیگر در تضاد هستند که چنین سیاست

روالندز  .انعطاف، پویا و حساس به تغییرات شرایط باشد سیاست اطالعات باید قابل

  :کند تبی سه سطحی را براي سیاست اطالعات پیشنهاد مییک مدل سلسله مرا

صورت  د و بهنگیر هاي زیرساختی که در جامعه مورد استفاده قرار می سیاست. 1

  .گذارند مستقیم و غیرمستقیم بر بخش اطالعات اثر می

هاي اطالعاتی افقی که براي کل بخش اطالعات براي کاربردهاي  سیاست. 2

کنترل صادرات یا قانون حفاظت از اطالعات مورد استفاده هاي  خاصی مانند سیاست

  .گیرند قرار می

اي در قسمت خاصی از  هاي اطالعاتی عمودي که براي استفاده ویژه سیاست. 3

  .روند بخش اطالعات به کار می

وي . کند روالندز براي فهم بهتر مسئله، معیارهاي دیگري را نیز پیشنهاد می

؛ سطح؛ )کلی یا تخصصی(؛ پوشش )سئله یا مأموریت محورحل م(اطالعات را با نقش 

اطالعات (دسترس بودن  و قابل) هاي جمعی یا جلسات ها، خدمات، رسانه نظام(کانال 

یک  ).Rowlands, 1996: 13(کند  تعریف می) شده بندي عمومی، اختصاصی یا طبقه

رسیدن به هایی است که مسیر عمل براي  اي از اصول و استراتژي سیاست مجموعه

ها ممکن است در سطح سازمانی  سیاست. کند شده را مشخص می اهداف از پیش تعیین

المللی توسعه یابند و از طریق ابزارهاي  اي، ملی یا بین یا نهادي یا در سطح منطقه

هاي اطالعات در  سیاست. انجام شوند) اي و فرهنگی قانونی، حرفه(متفاوت سیاسی 

  .طالعات متمرکز هستندعمل عمدتاً بر تکنولوژي ا

عالوه بر این، . ها دارند دهی به سیاست هاي تخصصی نقش مهمی در شکل گروه

هاي اطالعاتی که در سطوح مختلف  اي بین سیاست مالحظه وابستگی متقابل قابل

این . تفکیک هستند، وجود دارد ساختار سیاسی و اجتماعی، از محلی تا جهانی، قابل

مثالً اطالعات : هاي اطالعاتی دارد یادي بر بعد اجتماعی سیاستوابستگی متقابل تأثیر ز

هاي عمومی، دسترسی به  شهروندي که با موضوعات بسیار مهمی همچون کتابخانه
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ناپذیري میان اطالعات  یک تنش اجتناب. اینترنت و آزادي اطالعات سروکار دارد

. د، وجود داردگرایی اطالعات خوانده شو شهروندي و آنچه که ممکن است حفاظت

رایت، سانسور،  هاي حق امتیاز محافظت از اطالعات و کپی این اصطالح شامل سیاست

هاي دیگري که  حوزه. امنیت ملی، اطالعات محرمانه تجاري و هویت فرهنگی است

اطالعات الزم براي انتخاب بهتر : اند از ممکن است در آنها تنش اتفاق بیفتد، عبارت

افزایی  هاي جمعی، دسترسی همگانی، اطالعات و هم ات، رسانهمشتریان، آزادي مطبوع

  ).Priftis & Oppenhiem, 1992: 32(عمومی و خصوصی براي مزیت رقابتی 

 از مدل سلسله مراتبی سه سطحی براي سیاست گیري در این مقاله با بهره

اد  به ابع،هاي دیگر مدنظر روالندز و مبانی حقوقی آزادي اطالعات اطالعات، گونه

هاي قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در ایران از دید  شناختی چالش

  .نظران و متخصصان ارتباطات خواهیم پرداخت صاحب

  

  پیشینه پژوهش

هاي صورت گرفته در موضوع قانون آزادي اطالعات در کشورهاي  بررسی پژوهش

بل به نقش آزادي خارجی حاکی از آن است که اکثر کشورهاي پیشرفته حدود دو ده ق

مندي دسترسی به اطالعات، قوانین مرتبط را  اطالعات در توسعه پی بردند و براي نظام

ها  در این پژوهش. اند مند شده  تصویب و اجرا کردند و از مزایاي آن بهره،تدوین

عنوان یکی از الزامات  ضرورت رسمی شدن جریان آزاد اطالعات در ایران به

شده و فناوري اطالعات و ارتباطات  معه اطالعاتی اثباتشدن و تشکیل جا جهانی

عنوان ابزار مؤثري جهت کمک به تعامل و تفاهم بیشتر کشورها و تبادل اطالعات بین  به

  .آنها معرفی گردیده است

  



 
 
 
 
 
 
 

  33  ...   هاي قانون انتشار و دسترسی آزاد به تبیین چالش

  آمده خارجی در زمینه دسترسی آزاد به اطالعات دست  خالصه تحقیقات به-1جدول 

  یجخالصه نتا  عنوان پژوهش  نویسنده

تاینس. اس. جی


 

)2001(  

شدن و جریان  جهانی«

  »آزاد به اطالعات

جریان آزاد اطالعات جهت درك متقابل کشورها و 

صلح جهانی الزم و ضروري است و هرگونه کنترل 

ها، سدي است بر سر  متعصبانه ارتباطات و جریان داده

  .شدن راه جهانی

و  پیتر ژوهان لر

جانز جاکوباس 

بریتز


) 2007(  

آیا جامعه اطالعاتی «

بدون آزادي دسترسی 

پذیر  به اطالعات امکان

  »است؟

عنوان ابزاري در  فناوري اطالعات و ارتباطات را به

خدمت دموکراسی، شفافیت، اشتراك اطالعات و تعامل 

شود  کند و این موضوع سبب می ها معرفی می بین ملت

ها بر شیوه دسترسی به اطالعات  که بسیاري از دولت

  .اي داشته باشند رل مستبدانهکنت

دي برالینر


 

)2012(  

: رسمی کردن شفافیت«

انتشار جهانی آزادي 

اطالعات در قانون و 

  »عمل

شفافیت و دسترسی به اطالعات دولتی رمز حاکمیت 

حال  ولی بااین. موفق و توانمندسازي شهروندان است

 گرایی کاري و اسرار ها تمایل به پنهان بسیاري از حکومت

رند و رسمی کردن و تصویب قانون آزادي اطالعات دا

حلی جهت  عنوان راه  مخالفانی که دارد، بهباوجودرا 

  .کند رهایی از این تنگنا پیشنهاد می

کاترین یانوکاکو 

و لیانا آروکا

 

)2014(  

حق دسترسی به «

اطالعات دولتی و 

همکاري دولت در این 

  »زمینه

 ایدئولوژي این دو در تحقیق خود تالش کردند تا

تحت تأثیر دو جنبش حق دسترسی آزاد به اطالعات و 

هاي آزاد دولتی را شکل داده و به اثبات برسانند  داده

تا راه را براي گسترش بیشتر اطالعات از سوي دولت 

تواند منجر به توانایی  هموار نمایند زیرا این امر می

  .ها و افکار منجر شود آزادانه بیان عقاید، ایده

مطالعه دوالنی و همکارانش داراي ماهیت چند آزادي ارتباطات «نی و دوال

                                                   
1. Tynes 
2. Lor and Jacobus 
3. Berliner 
4. Yannoukakou and Araka 
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همکاران

 

)2017(  

جمعی در عصر 

دیجیتال با محوریت 

  »اینترنت

عنوان  اي است، دانش ارتباطی با مفهوم اینترنت به رشته

یک ابزار ارتباطی پایه تمرکز داشته و علم حقوق به 

ه براي شد هاي قانونی استفاده دلیل ارزیابی روش

عالوه بر . سانسورهاي اینترنتی مورد توجه واقع است

شده در رابطه با تمام   آوري هاي جمع آن، طبق داده

هاي علمی، وضعیت آزادي اینترنتی در  رشته

متحده آمریکا که خود را داراي یکی از  ایاالت

نماید، با  کشورهاي داراي بیشترین آزادي معرفی می

  .شده است وتحلیل محتوا انجام تجزیه

  

 موضوع جریان آزاد اطالعات سابقه طوالنی ندارد، که ایندر ایران با توجه به 

هاي اندکی در این زمینه صورت گرفته که بیشتر به ارزیابی و بررسی این قانون  پژوهش

بر اساس . استشده از دیدگاه حقوقی و ضرورت و مزایاي اجراي این قانون پرداخته 

هاي دمکراسی و از معیارهاي حاکمیت  طالعات یکی از بنیانها آزادي ا این پژوهش

ساز افزایش  مطلوب است و در صورت تحقق با آگاه و توانمند ساختن شهروندان زمینه

: 1384نمک دوست تهرانی، (گردد  مشارکت و نظارت آنها در امور عمومی جامعه می

 هماهنگی و تطابق کامل با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در ایران فاقد). 39

استانداردهاي جهانی است و ضمانت اجرایی قوي ندارد و در دو حوزه امنیت ملی و 

هاي متعدد در این  هاي زیادي مواجه است و جرم انگاري حریم شخصی با چالش

 مقدمات که این، ضمن )27: 1390بهروزي، (ها، قانون را محدود کرده است  حوزه

  ).8: 1389قادري، (طور کامل فراهم نیست  ن در کشور هنوز بهاجرایی شدن این قانو

ها و  تري در این حوزه هستیم تا چالش هاي بیشتر و متنوع اکنون نیازمند پژوهش

هاي قانون دسترسی آزاد به اطالعات در ایران روشن گردد؛ تمامی ابعاد و  فرصت

                                                                                                                        
1. Doluney 
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وجود بر سر راه جوانب موضوع ازجمله مقدمات الزم جهت اجراي قانون، موانع م

اجراي قانون، تبعات منفی اجراي این قانون، مورد بررسی علمی قرار بگیرد تا نتایج 

بهتر این قانون قرار  سازي هر چه ن در پیادهحاصل از آن بتواند مورد استفاده مسئوال

  .گیرد

  

  روش تحقیق

 و هاي کاربردي است روش این پژوهش کیفی است و با توجه به هدف از نوع پژوهش

این پژوهش چون به دنبال شناسایی . ها، توصیفی و اکتشافی است از نظر گردآوري داده

 ادانهاي قانون دسترسی آزاد به اطالعات از منظر است ها و فرصت و تبیین چالش

نشده است،   ارتباطات و اصحاب رسانه است و پژوهش قبلی در این زمینه انجام

جاي تالش براي یافتن رابطه  افی محقق بهدر مطالعه اکتش. پژوهشی اکتشافی است

جاي بیان  رو به ها است ازاین هاي برآمده از داده علیت درصدد جستجوي نشانه

ها به  کند تا با یافتن پاسخ براي آن پردازد و تالش می هایی می ها، به طرح پرسش فرضیه

صویري مسئله شکل بدهد در چنین پژوهشی محققان ازآنچه ممکن است یافت شود، ت

در تحقیق توصیفی به توصیف رویدادها از طریق گردآوري اطالعات از منابع . ندارند

ها یا شرح  بینی ها، طرح پیش شود و ضرورتی جهت آزمایش فرضیه مختلف پرداخته می

  . روابط سببی و علت و معلولی وجود ندارد

شیوه هاي حوزه مورد نظر به  ها و ویژگی هدف تحقیق توصیفی توصیف واقعیت

هاي  گیري توان به نتیجه با توجه به سوابق و مطالعات دیگر، می. مند و دقیق است نظام

ازآنجاکه این پژوهش به . یافت هاي آینده دست کلی جهت هدایت اقدامات و تصمیم

ها یا رد و  جاي مطرح کردن فرضیه شود، به انجام می) اکتشافی و توصیفی(روش کیفی 

با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق با . دهد حقیق پاسخ میها به سؤاالت ت اثبات آن

هاي مصاحبه با توجه به اهداف و  پرسش. گردد آوري می خبرگان، اطالعات جمع
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این پرسشنامه، جهت راهنمایی در اجراي . شده است  هاي پژوهش تدوین پرسش

شده است و هدایت جریان مصاحبه، به عهده پژوهشگر   مصاحبه عمیق طراحی

گیري گلوله برفی  منظور شناسایی خبرگان براي مصاحبه از روش نمونه به. باشد می

توانند از روش  در فرایند انتخاب یک نمونه، پژوهشگران کیفی می. ه استشد استفاده 

کننده در پژوهش، ما را به  استفاده کنند که در آن یک شرکت» گلوله برفی«گیري  نمونه

آوري اطالعات تا زمانی  آل، جمع در حالت ایده. ندک کنندگان دیگر هدایت می شرکت

هایی که پیش از  هاي جدید با داده یابد که به نقطه اشباع برسیم؛ جایی که داده ادامه می

  . ایم، تفاوتی نداشته باشد آوري کرده آن جمع

شود کارشناسان و مدیرانی را که  شوندگان درخواست می بر این اساس، از مصاحبه

را ه کافی نسبت به مسائل قانون دسترسی آزاد به اطالعات دارند تخصص و تجرب

در این . یابد ها ادامه می ها نیز تا رسیدن به اشباع نظري داده مصاحبه. معرفی نمایند

ها و کدگذاري بر  وتحلیل داده پژوهش با توجه به طرح مسئله و اهداف تحقیق، تجزیه

یه داده بنیاد سه عنصر اصلی دارد که نظر. گیرد اساس نظریه داده بنیاد انجام می

مفاهیم واحدهاي اساسی تحلیل در نظریه داده . ها و قضایا  مفاهیم، مقوله:اند از عبارت

ها  دومین عنصر، مقوله. آیند هاي خام به دست می داده» کدگذاري باز«بنیاد هستند که از 

. دهند هستند ایش میتر از مفاهیمی که نم ها در سطح باالتر و تجریدي هستند؛ مقوله

اند یعنی از طریق انجام  ها نیز به همان فرایند تحلیل که مفاهیم سطح پایین ایجادشده آن

از نظر کوربن و . شوند ها، ساخته می ها و اختالف ها براي روشن کردن شباهت مقایسه

که با کنند  ها ابزارهایی فراهم می مقوله. ها زیربناهاي بسط نظریه هستند اشتراوس مقوله

بندي  دیگر رمزگذاري و گروه عبارت به. توان انسجام نظریه را حاصل آورد ها می آن

ها را در  ها براي رسیدن به سطح تجرید باالتر است که مقوله مفاهیم و مقایسه دائمی آن

ها روابط  آن. قضایا سومین عنصر هستند. سازد می» کدگذاري محوري«مرحله 

  .دهند هاي جداگانه را نشان می و مفاهیمش و میان مقولهیافته میان یک مقوله  تعمیم
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ها به  هاي اجرایی جهت تحلیل مصاحبه شناختی، گام با توجه به توضیحات روش

  :باشد  میزیرشرح 

دار که  شود و عبارات معنی سازي می دقت پیاده ها به متن مصاحبه: گام اول -

  .گردد شود، مشخص می کدهاي اولیه از آن استخراج می

  .شود تر استخراج می کدهاي مشابه ادغام و مفاهیم کلی: گام دوم -

تمام عبارات و کدها و مفاهیم و مقوالت در قالب جداول به تفکیک : گام سوم -

  .شود موضوع آورده می

ها راهکارهایی  هاي حاصل از متن مصاحبه بر اساس نتایج و یافته: گام چهارم -

  .شود استخراج می

آخرین سطح تحلیل بر اساس مقوالت انتزاعی مدلی نظري ترسیم در : گام پنجم -

  .شود می

  

  ها یافته

ها، تحلیل داده بر اساس  سازي متن مصاحبه در مقاله حاضر پس از استخراج و پیاده

 گانه کدگذاري به تفکیک محورهاي مصاحبه در قالب جداول جداگانه ارائه مراحل سه

هاي معنادار و مقوالت متناظر با آنها  ترین گزاره در مرحله کدگذاري باز مهم. شده است 

. باشد میشده،  مقوله اولیه استخراج 45 گزاره مفهومی و 223استخراج گردید که شامل 

در مرحله کدگذاري محوري، با مقایسه و بررسی ارتباط درونیِ مقوالت اولیه در سطح 

ار مقوله محوري به  مقوالت محوري استخراج شدند، در این مرحله چه،تر انتزاعی

در مرحله کدگذاري گزینشی نیز بر اساس مقوالت محوري که در مرحله . دست آمد

هاي قانون  ها و فرصت هایی دوگانه که مولد شناسایی و چالش آمده، پیشران دست قبل به

دسترسی آزاد به اطالعات هستند در هشت قالب شناسایی شدند که هرکدام از آنها 
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عنوان نیروهاي سازگار و ناسازگار با کارکرد قانون  اي است که به نهشامل نیروهاي دوگا

  .اند شده دسترسی آزاد به اطالعات در مدل نهایی تحقیق تحلیل

  

  ها وتحلیل مصاحبه تجزیه

ازآنکه از صافی روش تحقیق، گذر کردند در چهار محورِ  هاي تحقیق پس یافته

سیاست ) هاي دولتی و حاکمیتی، ب کاري مسئوالن سازمان فرهنگ پنهان) اصلی الف

ها و تمهیدات  زیرساخت) ن و اصحاب رسانه، جزدگی در میان شهروندان، مسئوال

شده  محدودیت و استثنائاتی که قانون را از اصلش تهی کرده، ارائه) ناکافی و درنهایت د

  .است

  کاري فرهنگ پنهان) الف

ترین   یکی از اصلیدر حوزه اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطالعات

ها و ادارات   سازمانمسئوالنکاري در میان حاکمان و  ها مربوط به فرهنگ پنهان چالش

ها دوست دارند قدرت  بسیاري از روساي ادارات و سازمان. دولتی و حکومتی است

 مردم را از اطالعاتی که در اختیار آنهاست، محروم که اینخودشان را حفظ کنند و از 

  .هستندکنند خرسند 

ها اطالعاتی که با اون  منطق گشودگی مهمه، کارمندان و مدیران و آدم «):1(متن  -

شوند را حاضر نیستند مفت در اختیار کسی قرار دهند سخته وقتی  اطالعات شناخته می

ها رو ببینم اونم بیشتر خودش میگه پس من چکاره  کسی بهشون میگه می خوام پرونده

جا یک مقاومت جدي در مقابل فرهنگ  ر ایران بلکه همهفقط د هستم بنابراین نه

شود  کنید عیب و ایراد کار نمایان می گشودگی هست چون شما وقتی فضارو گشوده می

شود، ما چون عیب و ایرادامون بیشتره ترجیح  ها هم نمایان می طور که نقطه قوت همان

  .»دیم قایم کنیم می
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است مثل اطالعات در مورد باال و پایین اطالعات منبع انواع قدرت  «):2(متن  -

هاي را باال و پایین کند اگر بدونم  تواند زندگی رانت اطالعات می... رفتن قیمت زمین و

سازي  افتد؟ پس به فرهنگ تغییر می کنه چه اتفاقی می... قیمت خودرو و یا ارز یا کاغذ

  .»نیاز داریم

 که اینسئله رو نداریم و شکل عمده در ایران اوالً که ما فرهنگ این م «):3(متن  -

 توانیم از وزارت نفت بپرسیم که امروز چقدر نفت تولید و یا صادر دانیم که می ما نمی

و اصالً تو فرهنگ ما نیست که مثالً از وزیر خارجه بپرسیم برنامه ... شده و به کجا و

  .»ات در برخورد با آمریکا چیست؟ یک ماه آینده

کنند که باید پاسخگو باشند و فکر   ما اصالً احساس نمیمسئوالن «):4(متن  -

این یکی از الزامات خود کمیسیون . کنند که کسی حق ندارد از آنها سؤال بپرسند می

 مورد پرسش قرار بگیرند تمام که ایناند قبل از  ها و نهادها موظف تمام دستگاهاست که 

ند به عبارتی خود این مسئله یک ها قرار ده اطالعات مورد نیاز مردم را روي سامانه

  .»شرط است پیش

ها اول باید  سازي کنیم یعنی رسانه سازي ما باید فرهنگ قبل از شفاف «):5(متن  -

سازي، هنوز نمی دونیم این حقوقمون هست یا نه؟  سازي کنند و بعد شفاف فرهنگ

یم که آقا این داریم این نون و بخوریم یا نه بعد چطور بریم اعتراض کن نمی دونیم حق

 این فرهنگ هنوز ایجاد نشده و در این زمینه نقش .نون خشکه یا نرمه که به ما دادن

  .»سازي را ایجاد کنند ها بسیار حساسه و باید جایگاه فرهنگ رسانه

اي بوده از گذشته دور تا به  گونه ساختار قدرت سیاسی در ایران به «):6(متن  -

 یک نوع دارایی براي دوست و اندد ملوك خودش میامروز که اطالعات رو در واقع م

وظیفه خودش رو حفاظت از دارایی و در واقع جلوگیري از انتشار آن در سطح جامعه 

  .»و عدم دسترسی مردم به آن

دهند و جوامع هستند  اي نمی وقت این فرصت را به هیچ جامعه هیچ «):7(متن  -

سی به اطالعات به دست بیاورند و ها و موقعیت را براي دستر که باید این فرصت
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ها   نیروهاي داراي قدرت و اطالعات، اطالعات را در اختیار آنکه ایندرخواست براي 

کسانی که داراي اطالعات و قدرت هستند . بلکه باید آن را به دست بیاورند. بگذارند

 در  تضعیف قدرت برایشان صورت نگیرد ازکه اینبنا بر دالیل و اشکال مختلف براي 

  .»کنند اختیار گذاشتن اطالعات و دسترسی به اطالعات جلوگیري می

بعضی مواقع بخشنامه داریم اما با مقاومت زیاد در سطوح بعدي  «):8(متن  -

اي به شهروندان ارائه  شود که در آخر داده اي کارشکنی می اندازه مواجه شده و به

  .»شود نمی

  

  سیاست زدگی) ب

از قانون دسترسی آزاد به اطالعات ندارند، در نتیجه در شهروندان اطالعات کافی 

از سوي دیگر . اي که باید از این قانون وجود باشد، وجود ندارد جامعه استقبال شایسته

ها و اصحاب رسانه نیز یا شناختی از قانون ندارند و یا هیچ رمقی به   سازمانمسئوالن

  .پیگیري قانون ندارند

 میلیون ایرانی جا نیفتاده که این حق توست 80ن این این فرهنگ بی «):9(متن  -

 نبود فرهنگ است و اصالً قبل از آوردن این قانون ،که بپرسی و از نظر من مشکل اون

  .»شد سازي می آمد و زمینه باید فرهنگ آن می

 پذیراي اجراي مسئوالناین مسئله که کل جامعه چه شهروندان و  «):10(متن  -

، این مسئله خیلی  میگنحاً بهش فرهنگ آزادي اطالعاتقانون بشن که اصطال

هاي زیادي داریم و از دو سال گذشته که از  تري هست، از این منظر ما دشواري سخت

نامه هاش میگذره ما گام بلندي برنداشتیم و بجز  تصویب قانون و نهایی شدن آیین

عاتی از این قانون و  هم اطالمسئوالنشهروندان که اطالعات کافی در این مورد ندارند 

حتی اگر هم داشته باشند باور جدي و عمیقی نسبت به تأثیرات این . الزاماتش ندارند

 استقبالی که شایسته ،قانون ندارند تا پشتیبانی کنند در نتیجه جامعه ما از نگاه یک ناظر

  .»این قانون باشه رو ندارد
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 من هم انتقادات زیادي که ایند و رمتاسفانه دولت درك دقیقی ندا «):11(متن  -

دارم اما وقتی از نزدیک با این دوستان ارتباط برقرار کردم دیدم که آنها واقعاً تالششان 

طورکلی حکومت  جهت که بگیم دولت و حاکمیت به کنند و فیلم نیست اما ازاین را می

ا فقط شم. شامل همه قوا و این قانون رو جدي گرفتند نه نگرفتند واقعاً جدي نگرفتند

شود و یا  یک سامانه دارید که اونجا هم بصورت واضح به سؤاالت پاسخ گفته نمی

مثالً یکی پرسیده چرا حقوق من کمه؟ مسئله فقط . سؤاالت در چارچوب قانون نیست

توانند سؤال بپرسند  اي و تا کجا می دانند در چه حیطه این نیست که مردم نمی

اً نشون میده کسی که پاسخگو هست هم قانون را هاي داده شده به آنها هم دقیق جواب

ها مراجعه کنید  داند و نخوانده مثالً جواب داده که به مصاحبه وزیر با خبرگزاري نمی

  .» باید جواب رسمی و مشخص باشه و یا مستند داشته باشه نداردکه اینیعنی درکی از 

، که اینواقعیت ما قانون رو داریم و بسته حقوقیش مهیاست ولی «): 12(متن  -

اراده هم باید وجود داشته . گیرد رفتارهاي اجتماعی همیشه بر اساس قانون شکل نمی

ها و نهادهاي ما مسئوالن و کارمندان  باشه فرهنگ شفافیت و گشودگی یعنی سازمان

رو یاد بگیرند که آزادي اطالعات هم حق خودشان است و هم  نظام اداري این

  .»شهروندان دیگه

فقط این  البته نه. دننگاران ما اعتقادي به این قانون ندار روزنامه«): 13(متن  -

... طور حقوقدانان و شود همین موضوع خیلی موضوعات دیگه هم هست که توجه نمی

ها به  کنند و بهتره اساساً بپرسیم این جور مسائل توجه می شماري به این و افراد انگشت

ما دچار یکجور خستگی و روزمرگی شدیم و چی توجه دارند؟ واقعیت این هست که 

  .»کنند  اصالً تالشی هم نمیکه ایننگري و بدبینی و باور نداشتن و هم  سطحی

. عنوان حق به مردم تعرفه نشده سازي نشده و این قانون به فرهنگ«): 14(متن  -

نها هایی به سؤال آ تر بدونن که اگر دستگاه مردم ما باید بدونن حق دارند و بعد مهم

پاسخ نداد این حق رو دارند که برن پیگیري کنند تازه اینجاست که این قانون شکل 

  .»گیره می
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نگاران هم دولت، دولت  ما به لحاظ فرهنگی هم مردم و هم روزنامه«): 15(متن  -

توانند که آزادي  قدرت سیاسی به لحاظ فرهنگی هنوز نمی) به معناي حکومت(

به . راحتی هضم کنن و بپذیرند  به اطالعات رو بهاطالعات و حق دسترسی همگانی

لحاظ ذهنی و اگر در سطح ذهنی نتونیم این حق رو به رسمیت بشناسیم و بپذیریم در 

سطح عینی نمی تونیم اون رو محقق بکنیم و به این دلیل که وقتی ما حق قائل نباشیم و 

  .»ام نخواهد شدیا این حق رو به رسمیت نشناسیم تالشی هم براي تحقق اون انج

باید . ندستهطور  ها نیز این جامعه ما یک جامعۀ سیاست زده و رسانه«): 16(متن  -

براي مثال در حوادث مربوط به بنزین در آبان ماه . آگاهانه و هوشیارانه عمل کنند

تعدادي آگاهانه دست به اخالل زدند که وضعیت متفاوت دارند و تعداد زیادي از 

آید دست به  شوند و تحت تأثیر این جو روانی که به وجود می میجامعه نیز جو زده 

. زنند زنند که در حالت عقالنی دست به چنین کارهایی نمی اعمال و رفتارهایی می

زده نیز به همین ترتیب است یعنی به معناي  هاي سیاست بنابراین یک جامعه و رسانه

 ندارد بنابراین نوعی جو فکري سیاسی به معناي واقعی کلمه واقعی تعقل و روشن

  .»برداریم ها وجود دارد که باید تا جایی که ممکن است از آن دست زدگی سیاسی در آن

ها  اگر به وضعیت مطبوعات کشور نگاه کنیم، هریک از روزنامه«): 17(متن  -

ها را به منافع و مصالح  ها و دسته ها منافع گروه آن. متعلق به یک جناح یا دسته است

که بحث من و شما این است که دسترسی اطالعات  درحالی. دهند  ترجیح میعمومی

باید براي عامۀ جامعه و براي خیر و رفاه همگانی مورد استفاده قرار گیرد ولی 

 داراي که اینبراي . دهند هاي ما این ظرفیت را ندارند و چنین کاري انجام نمی رسانه

توانند  بنابراین نمی. اسی و اقتصادي ندارندوابستگی هستند و استقالل الزم از لحاظ سی

ها انتظار دارید را ایفا کنند و  عنوان مطبوعات مستقل از آن اي که به نقش روشنگرانه

  .»نقش نظارت عمومی بر روي جامعه را انجام دهند
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  ها و تمهیدات زیرساخت) ج

 ادانو استوتحلیل نتایج حاصل از مصاحبه با ده تن از خبرگان حوزه رسانه  تجزیه

 -فرهنگی: ر اصلیتارتباطات در ارتباط با آزادي اطالعات منجر به شناسایی شش بس

اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اداري، فنی و بستر اقتصادي جهت اجرایی شدن قانون 

نظران بر بسترسازي  همه صاحب. انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در ایران گردید

هاي متفاوت نیاز امروزه قانون   داشتند که با اولویتنامناسب در زمانه حاضر تأکید

  .است

دبیرخانه کمیسیون یا دقیق بگیم یه آقاي انتظامی و یه آقاي فیاضی، «): 18(متن  -

امکانات زیادي ندارند و در واقع با سعی و تالش شخصی دو سه نفر کارش رو شروع 

که باید خیلی خیلی فراتر از  کرده و بودجه بزرگی ندارد امکانات زیادي ندارد درحالی

عنوان  این باشد از لحاظ امکانات و اختیارات کمیسیون تشکیل میشه، اون بخشی که به

موتور ترویج کننده هست دبیرخانه است که یک نماد خیلی کوچک در وزارت ارشاد 

است و متشکل از چند عضو که بودجه و نیروي انسانی و نیروي دانشی کمی دارند که 

  .»کنند ودشان بسیار تالش میدر حد خ

ها خودشان براي انتشار اطالعات داوطلب شوند اگر دولت،  سازمان«): 19(متن  -

نهاد دولت و وزارتی نه و چند آدم خبره براي این کار بزاره که هزاران سند براي انتشار 

 توانند براي مردم مفید باشه، فرهنگ گشودگی یه بخشی هم داره که یعنی داده که می

 دولت ، درخواستی شده باشه ازتون اطالعات را منتشر کنیدکه اینشما خودتان بدون 

قانون که اجازه داده و اصالً . ها بگوید اسناد را منتشر کنید تواند به وزارت خانه می

ها در  هاي اداري و شبکه الحمد اهللا اتوماسیون. الزامی نیست که کسی درخواست کند

ا هست مثالً وزارت راه، جوانان، ورزشی، اقتصاد و هرکدام ه اختیار همه وزارت خانه

  .»دنتوانند اسناد را در اختیار عموم قرار ده با چند نیروي خبره می

خوان  دولت خودش باید پیشتاز این مسئله باشه حاال قوه قضائیه نمی«): 20(متن 

 جا بیوفته خودش این کار رو انجام بدن اشکال نداره اما دولت اگر میخواد که این قانون
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دولت براي .  این بهترین کاره،قراول بشه و پیشتاز آزاد کردن اطالعات بشه باید پیش

کنم وزارت  تقویت این قانون پیشگام بشه بگه من اطالعات دستگاهام رو منتشر می

ارشاد تا حدودي این کار رو می کنه و بیشتر کارهایی که انجام می ده رو مستنداتش رو 

 سایت که البته دلیلش این ست که خود ارشاد مسئول طراحی دبیرخانه میگذاره رو

ها ملزم به انجام کار بشن و این بهترین  کمیسیون آزادي اطالعاته و باید همه وزارتخانه

  .»نوع ترویج و تقویت این قانون هست

ها و  مشکل این قانون نبود قانون براي الزام پاسخگویی دستگاه«): 21(متن  -

ها به سؤاالت پاسخ ندادند چه  ها و وزارتخانه  واقعاً اگر این سازمانکه ایناست و نهادها 

خود سامانه مشکالت . اي براي این قانون نیست کننده اتفاقی می افتد؟ قانون حمایت

  .»اي دارد عدیده

ساختار کشور ما که یک کشور ایدئولوژیک هست اجازه هر نوع «): 22(متن  -

ذهبی متوانید از یک رهبر مذهبی یا مسئول  هد، شما نمید سؤال بدون سقف نمی

توانیم اینجا   به خاطر همین ما نمی،سؤاالتی بپرسید که حریم او و مردم عادي یکی بشه

  .»سؤال بپرسیم

حقوقی در این قانون قائل و براي خود اصحاب رسانه چه حق «): 23(متن  -

صحاب رسانه در نظر گرفته  یعنی هیچ حقی براي پرسش ا، من چیزي ندیدم،شدند

کنی ولی  نشده و حداقل افشاگري کنند که مثالً از وزیر پرسیدم چقدر نفت صادر می

  .»جوابمو نداد هم براش حقی قائل نشدند

ثانیاً . دریافت اطالعات اوالً در گرو درخواست شهروند است«): 24(متن  -

رسد که  ی در واقع به نظر نمیثالثاً هیچ الزام. دهی نسبتاً طوالنی است سازوکار پاسخ

 من که اینکما . دنهاي دولتی که این هارو پاسخ بده وجود داشته باشد براي سازمان

دهد که هزاران درخواست شهروندان براي  اطالعاتی که اخیراً کسب کردم نشون می
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هاي دولتی بالجواب مونده بال اقدام مونده و کسی هم  دریافت اطالعات از سازمان

  .»میتونه بکنهکاري ن

قانون حق دسترسی اوالً محدودة عملکردش بسیار کوچک و «): 25(متن  -

شود بسیار ناقص و نارسا اجرا  محدود است، ثانیاً همین قانون هم عمالً اجرا نمی

ا در واقع در اختیار گذاشتن اطالعات یهاي دولتی که مشکل فرهنگی  و سازمان. شود می

کنند از زیر بار ارائه اطالعات و در نتیجه خود  نه خالی میدارند عمالً تفره میرن و شو

  .»این قانون هم بر زمین باقی ماند

اوالً باید قوانینی وجود داشته باشند که از حقوق شهروندان دفاع «): 26(متن  -

هاي فکري جامعه خصوصاً مدیران در سطوح میانه و   زیرساختکه اینکنند و دوم 

بعضی مواقع . اي جز ایجاد دسترسی آزاد به اطالعات ندارند ارهارشد را قانع کنیم که چ

اي کارشکنی  اندازه نامه داریم اما با مقاومت زیاد در سطوح بعدي مواجه شده و به بخش

مقاومت بوروکراتیک و ساختار . شود اي به شهروندان ارائه نمی شود که در آخر داده می

  .»ترین موارد هستند فنی مهم

کشورهاي غربی هم در ابتدا به جامعۀ مدنی و حقوق مختلف «): 27(متن  -

یافتند و  ها به این وضعیت دست طی مبارزات طوالنی و جنبش. دسترسی نداشتند

هاي خود و صاحبان قدرت را وادار کردند که اطالعات خود را در اختیار مردم  دولت

 به طرق مختلف هاي مدنی و مردم است که جامعۀ ما هم مستلزم جنبش. هم بگذارند

  .»جهت این مطالبه گري اقدام کنند

هاي براي تحقق دسترسی آزاد به اطالعات در ابتدا  زیرساخت«): 28(متن  -

 کشور ایران که اینهاي سیاسی است چراکه مالحظات مربوط به مسائل امنیتی و  ظرفیت

این مسائل امنیتی موجب محدود شدن . در معرض تهدید کشورهاي دیگر است

شد احتمال داشت  اگر یک هفته اینترنت قطع نمی. شود رسی آزاد به اطالعات میدست

  .»یک واقعیت است کرد و این ها همچنان ادامه پیدا می تنش
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اقتصادي . هاي مربوط به مسائل اقتصادي هم بسیار مهم است بحث«): 29(متن  -

ها محقق  ساختکه اطالعاتی شده است الزمه آن این است که قوانین و مقررات و زیر

شوند و چون کشور ایران به اقتصادي غیر اطالعاتی و نفتی متکی بوده است لزومی 

هاي اجتماعی و فرهنگی در  ها و زیرساخت الزام. ندیدند که در این حوزه پیش بروند

  .»این زمینه مهم هستند

  

  ها و استثنائات قانون محدودیت) د

در . یافته است  اطالعات اختصاصفصل چهارم قانون، به استثنائات دسترسی به

زمره این استثنائات، اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی، حمایت از سالمتی و 

 قانون مانند بسیاري از حقوق 17در ماده . اند اطالعات تجاري و امنیت ملی ذکرشده

. هاي وارد بر حق دسترسی به اطالعات را برشمرده است بشري دیگر، موارد محدودیت

شود با عناوینی کلی  هایی که بر حقوق بشري برشمرده می یشتر موردها، محدودیتدر ب

شود که این،  اندرکاران می بوده و تشخیص مصداق آنها دشوار و مبتنی بر سلیقه دست

 این قانون نیز 17مطابق ماده . خود مانعی بر سر راه تحقق حقوق مورد نظر است

 یا آسایش عمومی لطمه وارد کند و این امر چنانچه اطالعات مورد درخواست به امنیت

این عناوین . باید از ارائه اطالعات خودداري کنند براي مؤسسات محرز شود، آنها می

هایی مواجه  ها و چالش شک با دشواري هاي آن بی بسیار کلی بوده و تعیین مصداق

 صورت بروز طرفی در قانون طراحی نشده است که در  نهاد بیکه اینخواهد بود؛ بویژه 

کننده و مؤسسه مورد نظر، به بررسی امر پرداخته و از این  اختالف در بین درخواست

مسئله جلوگیري کند که نهادهاي دولتی با توسل به عناوینی از قبیل امنیت و آسایش 

  .عمومی از ارائه اطالعات خودداري کنند

ي اطالعات نکته رسیدگی به شکایات شهروندان در موارد نقض آزاد«): 30(متن  -

 مهمی است، اما ترکیب کمیسیون هست که ترکیب خوبی نیست و یکی از نقطه

در . هاي جدي کمیسیون آزادي اطالعات در ایران ترکیب همین کمیسیون است ضعف 
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دنیا تالش شده ترکیب کمیسیون متشکل از کسانی باشد که درزمینه آزادي اطالعات 

صراحت آمده که باید پیشینه روشنی در مورد بحث   بهفعال بودند مثالً در قانون کانادا

دفاع از آزادي اطالعات داشته باشه چون قراره از این حق دفاع کنه اما در ایران ترکیب 

عمومی دولتی هست وزرا عضو کمیسیون هستند، وزیر اطالعات، وزیر ارشاد، 

د شکایت کنید خواهی در نتیجه ساختار دولتی همیشه و وقتی شما می... ارتباطات و

و ) کنیم از خودشون به خودشون شکایت می(کنید  میرید از دستگاه دولتی شکایت می

  .»این ضعف بزرگ آن است

اگر یک شهروندي برحسب تقاضاي شخصی از یک سازمان «): 31(متن  -

کنه وقتی این اطالعات رو گرفت حق انتشار عمومیش را دارد،  درخواست اطالعات می

  .»گذار در این قانون ئل نشده قانوننه چنین حقی قا

اون نظام جامع حقوقی که باید یک نظام جامع حقوقی باید شکل بگیرد «): 32(متن  -

ها، شهروندان در زمینه تأمین و پیشبرد حق دسترسی  که در اون جایگاه دولت، رسانه

  .»اشداجرایی کافی هم در کنارش وجود داشته ب...  شفاف بشه، مشخص بشه و،تعریف بشه

من دقیقاً یکی دو بار که رفتم کمیسیون صحبت کردم سه تا چیزي «): 33(متن  -

 همین داستان قدرت بود که قدرت ندارند که بخوان تحکمی به یک  که دیدم، یکیش

سازمان بگن که نباید این اطالعات رو بدي و اون هارو ملزم کنند و بعد همین داستان 

که اونها   دنبالشون درحالینکنم که مردم باید بر یها که احساس م تبلیغات و رسانه

ینه که دسترسی به اطالعات نباید ابحث سر . باید به مردم پرزنت کنندرو خودشون 

 ؛هاشمستلزم تقاضا و اقدام اداري و صرف زمان براي دریافت یک اطالعات خاص ب

د سریع و مستقیم باید اطالعات در فضا جریان داشته باشه و مردم هرلحظه که اراده کنن

  .»به اون اطالعات دسترسی پیدا کنند

. شود عنوان جزء داره جاي کل می  این قانون بهکه اینببینید یکی «): 34(متن  -

 عنوان حق دسترسی به گفتم این قانون اون چیزي نیست که ما هطور ک یعنی همین

 واقعیت فروخته عنوان کل و بخشی از واقعیت داره بهشناسیم  میهمگانی به اطالعات 
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می شه و نمایش داده می شه که این همون چیزي است که مردم نیاز دارن این همون 

البته همۀ . وقت در ایران محقق نشده بوده و حاال ما محققش کردیم چیزي است که هیچ

کنند در عمل اما این قانون  کسانی که این قانون رو نوشتند و تصویب کردند و اجرا نمی

زم است ولی کافی نیست و نباید نمایش در واقع این داده بشه که این گفتم کار ال

  .»همون چیزي است که باید باشد و الغیر

ها در چند حیطه  گیرد، دولت در مقیاس جهانی آنچه مدنظر قرار می«): 35(متن  -

مسئلۀ امنیت ملی، حفظ منافع و مصالح . کنند دسترسی به اطالعات را محدود می

اما تعریف جوامع با همدیگر متفاوت . اخالق و عفت عمومی استعمومی و حفظ 

ها غالباً به بهانۀ عناوین ذکرشده اطالعات را در زیرمجموعۀ این عناوین  دولت. است

بنابراین وقتی این عناوین را به . کنند ها محدود می قرار داده و مردم را از دسترسی به آن

اي که هنگام  مثالً مسئله. منظورشان چی هستبرند باید دقیقاً مشخص کنند که  کار می

 با قطع اینترنت مجاري دسترسی به اطالعات را که اینافزایش قیمت بنزین پیش آمد 

محدود کردند و مردم را محروم کردند و بهانه این است که براي حفظ امنیت نظم 

بل قوانین که از ق درحالی. عمومی بهتر است این اطالعات در اختیار مردم قرار نگیرد

توانند مردم را از دسترسی به  ها تا چه حد می ها را مشخص کنند که دولت باید این

اطالعات محروم کنند و چه چیزي به معناي امنیت ملی، حفظ نظم و حفظ اخالق و 

  .»عفت عمومی است

کشور ایران در حال حاضر تحریم است و در شرایط تحریم «): 36(متن  -

زنند نباید اطالعاتشان لو برود و نباید اطالعات شفاف   دور میکشورهایی که تحریم را

هایی داریم که ثبت دبی است اما براي ایران است و براي  مثال ما شرکت عنوان به. باشد

  .»شود کند اگر شفاف باشد آن شرکت هم تحریم می ایران تجارت می

د به اطالعات حق براي ایران دایره شمول این قانون که دسترسی آزا« ):37(تن  م-

ها کمک کند یا اطالعاتی  اساسی است باید در حدي نباشد که در تحریم به آمریکایی
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دسترسی آزاد به .شود تواند امنیت کشور را تهدید کند شامل این قانون نمی که می

دسترسی است مصوبات ستاد  اي که قابل مثالً درجه .اي چند درجه است اطالعات واژه

ها است اما سطحی دیگر از اطالعات نباید دسترسی  ات،کاروبار بانکتنظیم بازار،مالی

  .»داشته باشند

. مخاطب اطالعات آزاد مردم است پس ارتباطی با امنیت ملی ندارد«): 38(متن  -

در قانون اساسی بسیاري از اصطالحات مانند . شود یک بهانه در دست افراد می این

شته باشد باید افراد پاسخگو وجود داشته باشد امنیت ملی تعریف دقیق ندارد و اگر دا

  .»شود که چه چیزهایی مشمول این قانون می

یک تلقی از حق دسترسی به اطالعات حق دسترسی شهروندان به « ):39(متن  -

هاي  مثال حق دسترسی به شبکه عنوان به. اطالعات است و یک تعریف کلی است

اي  هفته هاي اینترنت یک قطع شبکه. است. ..هاي خارج از ایران و اجتماعی، تلویزیون

طرف دیگر منظور از این  یک نوعی سلب حق دسترسی آزاد به اطالعات است و از

مثال حق دسترسی به  عنوان  به،دسترسی اطالعاتی است که هر شخص به آن نیاز دارد

  .»ها یکسري مقاله

ست و در اختیار دقت در آن مشخص نشده و کلی ا موارد استثناء به«): 40(متن  -

ما یک قانون . براي موارد استثناء بازه زمانی در نظر گرفته نشده. خود مجریان است

ترکیب . شده بندي قدیمی و مورد انتقاد از نظر حقوقدانان داریم به اسم اسناد طبقه

براي موارد نقض آزادي اطالعات ضمانت اجرایی دقیق و . کمیسیون که دولتی است

  .»هایی که هست خیلی سطحی و آبکی هست  ضمانتجدي وجود ندارد و



 
 
 
 
 
 
 

  1399، بهار 21هاي نوین، سال شش، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      50

  روي قانون دسترسی آزاد به اطالعات هاي پیش  کدگذاري چالش-2جدول 

  مقوالت واحدهاي معنایی فشرده

تري   و در جامعه ایران به شکل عمیقهستکاري در همه جوامع  فرهنگ پنهان

  .وجود دارد

یک مقاومت جدي در مقابل فرهنگ گشودگی هاي دولتی ایران  در سازمان

صورت آزادانه دسترسی یابند  که شهروندان به اطالعات به زیرا وقتی. هست

  .شود دهد و عیب و ایراد کار نمایان می شفافیت رخ می

کسانی که داراي اطالعات و قدرت هستند بنا بر دالیل و اشکال مختلف براي 

یرد از در اختیار گذاشتن اطالعات و  تضعیف قدرت برایشان صورت نگکه این

  .کنند دسترسی به اطالعات جلوگیري می

بعضی مواقع بخشنامه داریم اما با مقاومت زیاد در سطوح بعدي مواجه شده و 

  .شود اي به شهروندان ارائه نمی شود که در آخر داده اي کارشکنی می اندازه به

  کاري فرهنگ پنهان

تاده که این حق توست که بپرسی  میلیون ایرانی جا نیف80این فرهنگ بین این 

 نبود فرهنگ است و اصالً قبل از آوردن این قانون ،و از نظر من مشکل اون

  .شد سازي می آمد و زمینه باید فرهنگ آن می

ها متعلق به یک جناح  به وضعیت مطبوعات کشور نگاه کنیم، هریک از روزنامه

ها را به منافع و مصالح عمومی ترجیح  تهها و دس ها منافع گروه آن. یا دسته است

  .دهند می

قدرت ) به معناي حکومت(هم دولت، دولت و نگاران  هم مردم و هم روزنامه

توانند که آزادي اطالعات و حق دسترسی  سیاسی به لحاظ فرهنگی هنوز نمی

  راحتی هضم کنن و بپذیرند همگانی به اطالعات رو به

فقط این موضوع خیلی  البته نه.  به این قانون نداردنگاران ما اعتقادي روزنامه

و ... طور حقوقدانان و  شود همین موضوعات دیگه هم هست که توجه نمی

  کنند جور مسائل توجه می شماري به این افراد انگشت

  سیاست زدگی

ها و نهادها است و  مشکل این قانون نبود قانون براي الزام پاسخگویی دستگاه

ها به سؤاالت پاسخ ندادند چه  ها و وزارتخانه ازمان واقعاً اگر این سکه این

  .اي براي این قانون نیست کننده اتفاقی می افتد؟ قانون حمایت

  

زیرساخت و 
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ساختار کشور ما که یک کشور ایدئولوژیک هست اجازه هر نوع سؤال بدون 

  دهد سقف نمی

وچک و محدود است، قانون حق دسترسی اوالً محدودة عملکردش بسیار ک

 .شود  بسیار ناقص و نارسا اجرا می،شود ثانیاً همین قانون هم عمالً اجرا نمی

بعضی مواقع بخشنامه داریم اما با مقاومت زیاد در سطوح بعدي مواجه شده و 

. شود اي به شهروندان ارائه نمی شود که در آخر داده اي کارشکنی می اندازه به

  .ترین موارد هستند ختار فنی مهممقاومت بوروکراتیک و سا

هاي  هاي براي تحقق دسترسی آزاد به اطالعات در ابتدا ظرفیت زیرساخت

 کشور ایران در که اینسیاسی است چراکه مالحظات مربوط به مسائل امنیتی و 

 موجب محدود شدن دسترسی آزاد به ،معرض تهدید کشورهاي دیگر است

 .شود اطالعات می

  بسترهاي ناکافی

دقت در آن مشخص نشده و کلی است و در اختیار خود   بهموارد استثناء

 .مجریان است

 .ترکیب کمیسیون دولتی است

  براي موارد نقض آزادي اطالعات ضمانت اجرایی دقیق و جدي وجود ندارد

اد براي موارد استثناء بازه زمانی در نظر گرفته نشده است و اسم اسن

 .ومانع نگردیده است شده تعریف جامع بندي طبقه

چالش جامع نبودن 

ها و  محدودیت

  استثنائات

  

  مدل نظري تحقیق

  

  روي قانون دسترسی آزاد به اطالعات در ایران هاي پیش  چالشهاي مولد  پیشران-3جدول 

  نیروهاي سازگار با کارکرد آزادي اطالعات  نیروهاي ناسازگار با کارکرد آزادي اطالعات

  سازي از سوي دولت      شفاف                           کاري از سوي دولت  فرهنگ پنهان

  سیاست زدگی جامعه و اصحاب رسانه                           آموزش شهروندان و اصحاب رسانه

  گانه  و بسترهاي ناکافی                                    شکوفایی بسترهاي ششها زیرساخت

    بازنگري در قانون  قانون                               ایرادات شکلی و ماهوي در
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  گیري بحث و نتیجه

.  استقرار شفافیت اسنادي تأکید شده است، برايدسترسی آزاد به اطالعاتبه در قانون 

ها و مقامات عمومی به اشکال مختلف  شود که دولت حال، در مقام عمل مشاهده می بااین

هاي  کنند که نتیجه آن ظهور انواع مختلفی از شفافیت قاومت میدر برابر این نوع شفافیت م

هاي تحقیق، عمده علل مقاومت دولتمردان ایرانی را  بر اساس یافته. گردد غیراستاندارد می

  .توان بررسی کرد در چند مورد می

کاري عملی است  پنهان«. کاري است ماهیت رفتاري در ماندگاري فرهنگ پنهان -1

دنینگ، (»شود شود که وجود آن احساس نمی اي پنهان می گونه ک پیام بهکه در طی آن ی

کسانی که . کاري، یک نسبت تاریخی براي کارگزاران دولتی است پنهان). 376: 1383

کاري دارند، زیرا در رقابت و جنگ قدرت کسانی  داراي قدرت هستند تمایل به پنهان

 ،بنابراین، در این نوع رفتار خاص. ترند که از اطالعات بیشتري برخوردارند موفق

المللی به نام  هاي بین هاي دشمنی و تحوالت متعدد خاورمیانه و تحریم  به بهانهها ایرانی

امنیت و پاسداري از استقالل سیاسی و اقتصادي کشور به کام حفظ قدرت و موقعیت 

 این امر .دارند خود، اطالعات را تا جایی که ممکن است از دسترس عموم دور نگه می

  .گردد می» سیاست زدگی«عنوان با  ،منجر به علت دوم

خود یک پدیده مستقل و خودجوش نیست بلکه  خودي سیاست زدگی به -2

هاي دیگر است؛ که بخشی از این متغیرها، ریشه در  متغیري وابسته به متغیرها و پدیده

این . ندا سازمانی د و بخش دیگر، وابسته به متغیرهاي بروننسازمانی دار عوامل درون

. دنده آیندهاي سیاست زدگی اطالعات را به خود اختصاص می عوامل، مجموعه پیش

سیاست «هاي پژوهش تشریح گردید جامعه ما به مشکلی به نام  گونه که در یافته همان

ویژه قدرت رسمی، اقتصاد  مبتالست و در تشریح این مشکل، به نقش قدرت به» زدگی

عامه  هاي ساختاري و تاریخی، اصحاب رسانه و البته فرهنگ ، ریشهگذاري رانتی، قانون

  . توان اشاره کرد می
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المللی،  هاي بین شرایط امنیت جهانی در دهه اخیر، تحوالت خاورمیانه، تحریم -3

هاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي در طول یک دهه  تعارضات و اعتراضات متعدد با ریشه

ت در برابر حق دسترسی به اطالعات را افزایش داده، بلکه تنها مقاوم اخیر در ایران، نه

المللی گردیده که محدودیت   سپتامبر باعث کثرت توافقات بین11بویژه بعد از حادثه 

بخشد که بهانه امنیت ملی حتی منجر به قطعی  دسترسی به اطالعات را قوت می

کاري و   دو عامل پنهاناین امر با استثنائات پیچیده و غیرضرور در کنار. اینترنت شد

سازي بسترهاي مناسب و تمهیدات الزم جهت  سیاست زدگی منجر به عدم فراهم

  . شکوفایی قانون دسترسی آزاد به اطالعات گردیده است

ها با ماهیت سلسله مراتبی و ضد ریسک نهادهاي  ساالري سازمان فرهنگ دیوان -4

ر به اشتباهات و پاسخگویی به دولتی براي حفاظت از منابعشان و اجتناب از اقرا

نهادهاي ناظر و مردم و از بین رفتن اعتماد عمومی و جلب افکار عمومی و همچنین 

ها در مقابل  شود تا دولت هاي دیگر باعث می براي حفظ سود تفضیلی بر سازمان

  ). Rasquier & Villneuwe, 2007: 7(شفافیت اسنادي مقاومت کنند 

 رفتار مقامات عمومی، شهروندان و اصحاب رسانه شناسی هرحال، با آسیب به

سازي در خصوص  ضرورت تغییر بازنگري در عملکرد مقامات عمومی، فرهنگ

با . خورد دسترسی آزاد به اطالعات و دستیابی به شفافیت اسنادي استاندارد به چشم می

فاده از رسد است ها رفت، به نظر می هاي چهارگانه که ذکر آن در یافته توجه به چالش

تجربیات کشورهاي پیشرو در عرصه این قانون و بازنگري مواد قانون از منظر این 

توان امیدوار بود که  در پایان می.  راهکار مناسبی براي حل این مشکالت باشد،ها چالش

سوي گسترش فرهنگ دموکراسی و نظارت باز  اي به وجود این قانون درهاي تازهبا 

 مجدد این قانون، منجر به تدوین اصولی جهت برچیده شدن  بازخوانیکه اینشود؛ نه 

  .قانون گردد
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