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گروه گزارش | وکیل پایه یک د اد گســتری 
چند ین بار یــک ســوال را از وزارت امور خارجه 
پرســید  و د رخواســتش را د ر ســامانه انتشار و 
د سترســی آزاد  به اطالعات ثبت کرد . هنوز بعد  
از ماه ها هیچ کس پاســخی برای علی نجفی توانا 
ارســال نکرد ه اســت. »من نه اطالعات امنیتی 
می خواســتم و نــه از قرارد اد هــای بین المللی 
پرسید م. پرسش من شخصی و کامال عاد ی بود . 
استعالم مد ارس خارج از کشور را می خواستم.« 
او بارها بعد  از ثبت اولیه پیگیر شــد ، اما پاسخی 
نگرفت و می گوید  اگر قرار بر این اســت که بعد  
از ثبت هر د رخواســت، بار د یگر با سازمان مورد  
نظر تماس و از آنها قــول پیگیری بگیریم، د یگر 

راه اند ازی چنین سامانه ای چه معنایی د ارد ؟
ســامانه انتشار و د سترســی آزاد  به اطالعات، 
د ر 17تیرماه 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد  
اسالمی و وزیر ارتباطات رونمایی شد  و کار خود  
را آغاز کرد  و حاال 6ماهه اســت. د ر این ســامانه 
کاربر د رخواســت خود  را از طریــق فرم مربوط 
که به تصویب کمیســیون انتشــار و د سترسي 
آزاد  به اطالعات رسید ه اســت، تکمیل و ارسال 
مي کند . د ستگاه ها 1۰ روز مهلت د ارند  اطالعات 
مورد نظر شــهروند ان را بد هند  و د ر صورتي که 
این زمان به تأخیر بیفتد ، شــهروند ان د ر همین 
سامانه، شکایت خود  را ثبت مي کنند  تا از طریق 
کمیسیون انتشار و د سترســي آزاد  به اطالعات 
پیگیري شــود . مطابــق آیین نامــه اجرایي این 
قانون، پاسخ  د ستگاه ها به شهروند ان همزمان د ر 
سایت هم منتشر خواهد  شد ، مگر این که حاوي 

اطالعات شخصي باشد .
به گفته حســین انتظامی، د بیر کمیســیون 
انتشار و د سترســی آزاد  به اطالعات، شهروند ان 
می توانند  با ثبت نام د ر این ســامانه به این موارد  
د سترسی د اشته باشند : آمار رسمی، آیین نامه ها 
و ضوابط، اطالعــات قرارد اد هــا، آیین نامه های 
مشارکت اشخاص د ر اجرای اختیارات سازمان، 
سازوکارهای شــکایت شهروند ان از تصمیمات و 
اقد امات، اهد اف، وظایف، سیاست ها و خط مشی 
و ســاختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشــد  
د ســتگاه، اســناد  و مکاتبــات اد اری، روش ها و 
مراحل ارایه  خد مات سیســتم بــه جامعه، انواع 
اطالعات نگهد اری شــد ه و آیین نامــه. اما الیحه 
»قانون انتشــار و د سترســی آزاد  به اطالعات« 
عمری طوالنی تر از این حرف ها د ارد . این الیحه 
د ر ابتد ا یک پیش نویس بود  کــه د ر زمان د ولت 
سید محمد  خاتمی تهیه و بعد ها د ر د ولت محمود  
احمد ی نژاد  به مجلس ارایه شد  و د رنهایت  سال 
1388 به تصویب رســید  و ابالغ شد ، اما امسال 
و پس از گذشــت سال ها از ســامانه ای که مرد م 
بتوانند  د رخواست های شان را د ر آن ثبت کنند ، 

رونمایی شد . 
نجفی توانــا می گویــد  د و ماهــی از ثبــت 
د رخواستش گذشــته، اما وزارت خارجه حتی به 
او نگفته مرجع ارســال پرسشش د رست بود ه یا 
خیر. »شاید  باید  این سوال را از آموزش وپرورش 

می پرسید م، اما جوابی د ریافت نکرد م.«
افراد  می توانند  پس از ثبت نام د ر این ســامانه 
د رخواست های شان را از ســازمان های مختلفی 
که د رحال حاضر د ر این سامانه حاضرند  بپرسند  
و بعد  هم منتظر پاســخ آنها باشند . به این ترتیب 
هویت افراد  د ر این پرسشــنامه محرز می شــود . 
»این که هویت افراد  محرز می شود ، امری منفی 
نیســت، چون به هرحال شــهروند ان این کشور 
باید  به این اطالعات د سترسی د اشته باشند ، اما 
مسأله اصلی این اســت که به بعضی از اطالعات 

یومیه و روزمره نمی توان د سترسی د اشت.« 
او می گوید  کاربرد  چنین ســایتی هنوز برای 
مرد م مشخص نیســت و به همین د لیل بسیاری 
از افراد  تاکنون نه اسمی از آن شنید ه اند  و نه از آن 
استفاد ه کرد ه اند  و این سایت فقط به لحاظ روانی 

بخشی از جامعه را به سمتی سوق د اد ه که توقع 
د اشته باشند  تا به اطالعات سازمان ها د سترسی 
پید ا کنند . »د ر این مد ت که کار سامانه را د ید ه ام 
و البته با توجه به تجربه شــخصی ام، گمانم این 
اســت د رحال حاضر هد ف، اجرای آیین نامه ای 
بود ه که قانون گذار مکلف بــه اجرای آن کرد ه و 
همچنان بسیاری از اسناد  غیرقابل د سترس اند .« 
نجفی توانــا می گوید  د بیرخانه این ســامانه باید  
کار تقســیم بند ی را به د رســتی اجرایــی کرد ه 
و د رخواســت های هــر وزارتخانــه را به بخش 
مخصوص آن ارجاع د هد . د رحال حاضر سیستم 
د ستی وجود  ند ارد  و بالفاصله می تواند  به معاونت 
و کارشــناس مربوطه ارجاع د اد ه شــود  و به این 
ترتیب کارها با ســرعت پیگیری شوند . »وقتی 
سایت یا سامانه ای کاربرد  د اشته باشد ، ناخود آگاه 

مرد م به آن جذب می شــوند . برای مثال سامانه 
سابقه تأمین اجتماعی ازجمله سامانه هایی است 
که با یک بار اســتفاد ه از آن به این نتیجه رسید م 
که بسیار قابل استفاد ه اســت و برای همین هم 

همیشه از آن استفاد ه می کنم.« 
کامبیــز نــوروزی، حقوقد ان د ر ماه نخســت 
رونمایی از این سامانه د ر نقد ی به ایلنا می گوید : 
»نکته مهم  این اســت که اصال نویســند گان و 
طراحان این قانون هیــچ توجهی به این موضوع 
ند اشــتند  که اطالعات یکی از ابزارهــا و منابع 
بسیار مهم قد رت است؛ چه قد رت سیاسی و چه 
اقتصاد ی« و د ر نظام رانتیر د ولت د ر ایران، خیلی 
از سازمان ها و مد یریت های خرد  و کالن صرفا با 
همین اطالعات است که می توانند  موقعیت خود  
را مطلوب نگه د اشته و امتیازاتی برای خود شان 

تهیه کنند ؛ منظور اطالعات مشــروع اســت و 
بخش نامشــروع و غیرقانونــی را مد نظر ند ارم. 
حتی همــان موقعیت های قانونــی و امتیازهای 
مشــروع هم د ر نظام رانتیــر ما با اســتفاد ه از 
اطالعات به د ســت می آید  و حفظ می شــود .« 
از نظر نوروزی د ر شــرایطی که بخش بزرگی از 
صاحبان قد رت به اتکای اطالعاتی که د ر اختیار 
د ارنــد ، موقعیت خــود  را حفظ کــرد ه و برتری 
می د هنــد  طبیعتا از انتشــار آنها ممکن اســت 
زیان ببینند . وقتی قرارد اد ی منتشــر و براساس 
آن مشخص شــود  که قرارد اد  د رســت نبود ه یا 
بد ه بستان هایی د ر آن اتفاق افتاد ه و کسانی وارد  
شــد ند  که نباید  می شد ند ، طبیعتا منافع شخص 
و واحد  به خطــر می افتد . د ر چنیــن وضعیتی 
مهمترین و اصلی ترین مانــع گرد ش اطالعات، 

خود  نظام بروکراتیک و تکنوکراتیک کشور است. 
او می گوید  تنها راه این است که همه قرارد اد های 
مالی از یک ســطحی به باال منتشر شوند ؛ یعنی 
قبل از این که کســی تقاضا کنــد ، این اطالعات 
منتشر شوند  و الزام به انتشار د اشته باشند . حتی 
می توانند  به این شــکل تقویت کنند  تا زمانی که 
این اطالعات منتشر نشــد ه، قابلیت اجرا ند اشته 
باشند . اما بسیار سخت اســت. تمام بود جه های 
عمرانی کشور از طریق انواع قرارد اد های عمرانی 
خرج می شــود  و جای رانت و فســاد  د ر همین 
قرارد اد ها باز است و کســی نمی د اند  د ر آنها چه 

اتفاقی می افتد .
این د رحالی است که این سامانه همچنان برای 
بسیاری از مرد م ناشناخته است و آنها نمی د انند  
با ثبت نــام د ر چنیــن ســامانه ای می توانند  به 
اطالعات مختلف ســازمان ها د ست پید ا کنند  و 

عد ه ای با بی اعتماد ی به آن نگاه می کنند .
پاسخ به 122 د رخواست از وزارت کشور

د رحــال حاضر تعــد اد  کل د رخواســت های 
ثبت شــد ه د ر ســایت به تفکیک د ســتگاه ها از 
زمان راه اند ازی ســامانه؛ )خرد اد  تــا آبان 96(، 
99۰ د رخواست بود ه که براســاس آمار اعالمی 
این سایت به 835د رخواســت پاسخ د اد ه شد ه 
اســت. د ر زمان ارایه این آمار تعد اد  د ستگاه های 
متصل به سامانه، 1۰2 د ســتگاه اعالم شد ه که 
وزارت کشــور، وزارت امور اقتصــاد ی و د ارایی، 
بانک مرکزی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات، وزارت 
بهد اشــت، د رمان و آموزش پزشــکی، سازمان 
برنامــه و بود جه کشــور، وزارت نیــرو ، وزارت 

آموزش وپــرورش و وزارت 
فرهنگ و ارشــاد  اسالمی 
د رخواســت های  صد ر  د ر 
مرد مــی قــرار د ارنــد  که 
وزارت کشــور بــا تعــد اد  
ثبت شد ه  د رخواست   126
نخستین سازمان است که  
تاکنون به 122د رخواست 

پاسخ د اد ه است. 
اسالمی  شورای  مجلس 
با 16 د رخواست، جمعیت 
ســازمان  و  هالل احمــر 
تبلیغات اســالمی هرکد ام 
با 6 د رخواســت، سازمان 
امور ســینمایی و سمعی 
با چهار د رخواست  بصری 

و ســازمان اوقاف و امور خیریه، استاند اری البرز 
و خوزستان هرکد ام با ســه د رخواست، د رصد ر 
ســازمان هایی قرار د ارند  که تاکنــون جوابی به 
این تعد اد  از د رخواســت های مــرد م ند اد ه اند . 
هرچند  به این لیســت باید  سازمان های د یگری 
را هم اضافه کرد  که د ر هر کد ام شــان تنها یک 
د رخواســت ثبت شــد ه و جوابی هم تاکنون به 
آن د اد ه نشد ه اســت. این آمار د ر ابتد ای د ی ماه 
تغییر کرد ه و سامانه نشــان می د هد  د ر مجموع 
 هزارو98 د رخواســت و 948 پاســخ توســط 
د ســتگاه های اجرایی به مراجعــان و مخاطبان 
د اد ه شد ه است و تعد اد  125 د ستگاه اجرایی هم 

به آن پیوسته اند . 
هرچنــد  د رحال حاضــر از تجربه ای ســخن 
می گوییم که عمرش بیشــتر از 6ماه نیست، اما 
پیش از آن هم قانونی با عنوان »ارتقای سالمت 
نظام اد اري و مقابله با فساد « مصوب جلسه مورخ 
17 ارد یبهشــت 1387 کمیســیون اجتماعی 
وجود  د اشــت که یکی از اهــد اف آن ارایه متن 
قرارد اد ها و معامالت کشور بود . قانونی که همان 
زمان مجلس بــا اجرای آزمایشــی آن به مد ت 
سه ســال موافقت کرد . بنــد  »ب« از فصل د وم 
این قانون به تکالیف د ســتگاه ها د ر پیشــگیري 
از مفاســد  اد اري پرد اخته  و می نویســد : »متن 

قرارد اد هاي مربوط به معامالت متوســط و باالتر 
موضوع قانــون برگزاري مناقصــات که به روش 
مناقصه، مزاید د ه، ترك تشــریفات و غیره توسط 
د ســتگاه هاي مشــمول قانون منعقد  می شود ، 
همچنین اســناد  و ضمایم آنها و هرگونه الحاق، 
اصالح، فســخ، ابطال و خاتمه قــرارد اد  پیش از 
موعــد  و تغییر آن و نیز تمامــی پرد اخت ها باید  
وارد  پایــگاه اطالعات قرارد اد ها شــود . معاونت 
برنامه ریزي و نظــارت راهبرد ي رئیس جمهوری 
موظف است حد اکثر ظرف ســه ماه پس از ابالغ 
این قانون، آیین نامه اجرایی آن شــامل ضوابط 
و موارد  اســتثنا، نحوه و میزان د سترسی عموم 
مرد م به اطالعــات قرارد اد ها را تهیــه کند  و به 
تصویب هیأت وزیران برســاند  و ظرف یک سال 

پایگاه اطالعات قرارد اد ها را ایجاد  کند .«
نجفی توانا می گوید  کســی نتایــج کار قانون 
ارتقای ســالمت نظام اد اري و مقابله با فســاد  را 
ند ید ، د ر حقیقت این قانون برای مد تی آزمایشی 
مورد  اســتفاد ه قرار گرفت و البته تمد ید  نشــد . 
»عمر قانون کم و استفاد ه از آن آزمایشی بود . این 
یکی از نقاط ضعف قوانینی از این د ســت است، 
چراکه قضات عموما به قوانین ماد ر توجه د ارند . 
قوانینی که د ر قانون مجازات اســالمی مشــابه 
د ارند ، مورد  توجه نیســتند  و قضات و حتی وکال 

نسبت به آنها بی توجه اند . 
وزارت علوم هم به سامانه پیوست

علیرضا عبد اللهی نژاد ، مد یرکل روابط عمومی 
وزارت علــوم تاکنــون د رخواســتی را د ر ایــن 
ســامانه ثبت نکرد ه و از اطرافیانش هم کسی را 
نمی شناسد  که د رخواســتی از این سامانه د اشته 
و ثبت کرد ه باشــد . او می گوید  تا 
هفته پیش و صحبت های منصور 
غالمی، وزیــر علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری هنوز ایــن وزارتخانه  
به ســامانه نپیوســته بــود ، اما 
د ر ایــن هفتــه د ســتوری را به 
زیرمجموعه های ایــن وزارتخانه 
ابالغ کرد ه و خود ش هم مســئول 
رسید گی است. »کارگروهی را د ر 
روابط عمومی وزارت علوم تشکیل 
د اد یم و جلســه  ای با د انشگاه ها، 
پژوهشگاه ها، پارك علم و فناوری 
و ســازمان های ذیل وزرات علوم 
برگزار کرد یم. با د انشگاه ها مکاتبه 
کرد یم و قرار شد  آنها فرد  مطلع و 
مرتبط را معرفــی کنند . این افراد  
نقاط تماس وزارت علوم و د انشگاه ها می شوند .« 
او می گویــد  حد ود  2۰۰د انشــگاه، موسســه و 
پژوهشــکد ه د اریم که حاال حد ود  4۰د انشگاه و 
موسسه افراد  خود شان را معرفی کرد ه اند  و ما باید  
این اطالعات را تجمیع کنیــم و بعد  هم نظارتی 
بر عملکرد شــان د اشــته باشــیم. عبد اللهی نژاد  
می گوید  د ر این مد ت یک د رخواســت به وزارت 
علوم فرستاد ه شــد ه که د رباره یکی از پروژه های 
د انشگاهی و چم وخم آن پروژه است. »همچنین 
12 صفحه تصویر و مســتند ات فرستاد ه که من 
خود م پیگیر این بحث شد م و با د انشگاه مربوطه 
تماس گرفتم.« او هنــوز نمی د اند  این 2۰۰مرکز 
و زیرمجموعه های شــان چه زمانــی به صورت 
کامل عضو این سامانه خواهند  شد . »د ر نهایت ما 
مسئول اجرای قانون هستیم و نظارت با ما است.« 
د ر سامانه انتشار و د سترســی آزاد  به اطالعات، 
تمام 31استاند اری کشــور فعالند ، اما د ر بخش 
قوه مقننه تنها مجلس شورای اسالمی عضو شد ه 
و شورای نگهبان همچنان قابل د سترسی نیست. 
د ر قوه مجریه از میان 348ســازمان، 81سازمان 
عضوند  و از ســازمان های زیرنظر قوه قضائیه هم 
فقط یک سازمان به عضویت این سامانه د رآمد ه  
که آن هم روزنامه رســمی جمهوری اســالمی 

ایران است. 

»شهروند « از اجرای قانون د سترسی آزاد  به اطالعات پس از 6 ماه گزارش می د هد 

 علی نجفی توانا: د رحال حاضر هد ف، اجرای آیین نامه ای بود ه که قانون گذار مکلف به اجرای آن کرد ه و همچنان بسیاری از اسناد  غیرقابل د سترس اند 
 از سازمان های زیرنظر قوه قضائیه فقط یک سازمان به عضویت این سامانه د رآمد ه  که آن هم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران است

 از میان حد ود  200 د انشگاه، مؤسسه و پژوهشکد ه وزارت علوم حد ود  40 د انشگاه و مؤسسه خود شان را به این سامانه معرفی کرد ه اند 

راه د شوار شفافیت
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کارکرد  قانون انتشار و د سترسی آزاد  به اطالعات

فاش نکرد ن اطالعات باید  مورد  به مورد  بررسی شود 
حــق آزاد ی اطالعــات از شــعب و ابعاد  حــق آزاد ی بیــان یکی از 
آید   که هر د و  اساســی ترین و بنیاد ی ترین حقوق بشری به حســاب می ٰ
حق ذاتي انسان انــد . حق شهروندان دــردسترسي آزاد به اطالعات در 
اختیار مؤسسات و نهادهاي دــولتي است و از ایــن رو مهمترین اثر اصل 
آزادي اطالعات، حق دسترسي آزاد به اطالعات است که در مواردي این 
حق محدود شده است. اگرچه نشانه هایي از به رسمیت شناختن این 
حق دــر نظام حقوقي ایران به چشم مي خورد اما تصویب »قانون انتشار 
و دسترسي آزاد به اطالعات« و آیین نامه هاي اجرایي آن را ميتوان 

نخستین و جديترین گام در این زمینه دانست. 
علي اســد زاد ه  د ر مقاله ای با عنوان »اصــل آزاد ی اطالعات با نگاهی 
بر کارکرد  قانون انتشــار و د سترســی آزاد  به اطالعات مصوب 1388« 
دــر پي آن است که با روش بررسي کتابخانه اي اسناد نوشتاري، به اصل 
آزادــي اطالعات با تأکید بر قانون انتشار و دسترسي آزاد بپردــازد. از 
این رو نخست به ماهیت حقوقي اصل آزادــي اطالعات و جایگاه آن در 
حقوق ایران پردــاخته و کوشیده مفهوم دسترسي آزاد به اطالعات از 
سایر مفاهیم مشابه تمییز داده شود. سپس به آزادي اطالعات و تزاحم 
آن با حریم خصوصي و همچنین محدودیت ها و استثنائات اصل آزادــي 
اطالعات می پرد ازد  و دــر نهایت مواد این قانون، نکات قوت و ضعفش و 

همچنین ضمانت اجراي آن را بررسي کرد ه است. 

او د ر مرور چگونگی تصویب طرح می نویســد : طرح پیش نویس قانون 
آزاد ی اطالعات د ر ایران د ر سال 138۰ و توسط د بیرخانه شورای عالی 
انفورماتیک د ر 8 فصل و 83 ماد ه ارایه شــد .این پیش نویس د ر مهر 82 
به هیات د ولت تصویب شــد  و د ر نهایت د ر تیر ماه سال 84 تصویب و به 
مجلس رفت. نــام اولیه این الیحه آزاد ی اطالعات بــود  که به نام الیحه 
انتشــار و د سترســی آزاد  به اطالعات رای مثبت گرفت. اختالف بر سر 
برخــی از مواد  این قانــون کار را به تعویق اند اخت. این اختالف بر ســر 
مواد  6 و 11 بود  که د ر نهایت به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارجاع 
د اد ه شــد . مجمع ماد ه 6 را که موسســات خصوصی را ملــزم می کرد  تا 
اطالعات خود  را د ر اختیار عموم قــرار د هند  حذف کرد  و ماد ه 11 را که 
می گفت موسســات عمومی با توجه به شــخص متقاضی باید  اطالعات 
و بیــالن کاری را د ر اختیار عموم قرار د هند ، با افــزود ن تبصره ای تایید  
کرد  و باالخره د ر آخرین روزهای مرد اد  1388 این الیحه با نام انتشــار و 
د سترسی آزاد  به اطالعات د ر 6 فصل تصویب شــد . به عبارتی از الیحه 
تقد یمــی به مجلس، فصل 6 الیحــه با عنوان افشــاکنند گان خطاهای 

حکومت حذف و فصول 7 و 8 آن اد غام شد ند  و بعد  د ر بهمن همان سال 
برای ابالغ به وزارت ارشاد  سپرد ه شد .

اســد زاد ه د ر اد امه تاکید  می کند  آزاد ی اطالعات بــه د لیل آنکه آثار و 
فواید  بسیار مثبت اقتصاد ی، سیاســی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی به 
د نبال د ارد ، ناگزیر باید  مورد  شناســایی و حمایت قــرار گیرد  اما آثار و 
نتایج آن به بار نمی آید  مگر آنکه لوازم و مقتضیات آزاد ی مورد  شناسایی 
قرار گیرد . از این رو باید  به این نکته توجه کرد  که اطالعات، ابزاری برای 
تامین منافع حکومت کنند گان و سیاســت گذاران نیست و باید  از آن د ر 
جهت تامین منافع عمومی بهره گرفت و از سویی د یگر اصل برخورد اری 
همگان از حد اکثر آزاد ی اطالعات باید  رعایت شــود  و کسانی که قائل به 

استثنا د رباره این حق اند  باید  با د الیلی توجیهات خود  را ارایه د هند . 
از سوی د یگر اســتثناها بر اصل آزاد ی اطالعات و حق د سترسی آزاد  
بــه اطالعات باید  به طور د قیــق د ر قانون پیش بینی شــود . هیچ یک از 
د ســتگاه ها و نهاد های د ولتی نباید  به طور کامل از حیطه قانون آزاد ی 
اطالعات مستثنی باشند  حتی اگر بیشتر کارکرد  آنها د ر حیطه استثناها 

باشــد . این امر د ر مورد  تمام بخش های حکومت )قــوه مقننه، مجریه و 
قضائیه( و همچنین بر تمامی کارکرد های حکومت )ازجمله د ستگاه های 
اطالعاتی-امنیتی و د فاع( صاد ق است. فاش نکرد ن اطالعات باید  مورد  
به مورد  توجیه شــود . البته د ر برخی موارد  اصل آزاد ی اطالعات با حریم 
خصوصی د ر تضاد  اســت که الزم اســت احتیاط به عمل  آید . کمااینکه 
یکی از استثناهای مورد  تاکید  قوانین آزاد ی اطالعات، اطالعات مربوط 
به حریم خصوصی افراد  اســت. بنابراین این حوزه، هنر سیاست گذاران 
و تصمیم گیــران جامعه را می طلبد  که با اعمــال منطقی و واقع گرایانه، 

حقوق شهروند ان را امکان پذیر سازند . 
اما د ر نهایت باید  گفت تحقق آزاد ی اطالعات، مستلزم زیرساخت های 
نرم افزاری و سخت افزاری است که این زیرســاخت ها به صرف تصویب 
قانون ایجاد  نمی شــود . از این رو با آنکه د ر کشــورهای د ر حال توسعه، 
قوانین د رباره آزاد ی اطالعات از نظر موازین حقوقی بسیار مترقی است 
اما د ر عمــل اجرای آنها با موانع متعد د  مواجه اســت. به نظر می رســد  
قانون انتشار و د سترســی آزاد  به اطالعات و آیین نامه های اجرایی آن، 
آنطور که باید  و شــاید  به مفهوم و مقد مات و لوازم آزاد ی اطالعات توجه 
نکرد ه و لزوم بررسی های بیشــتر و ارایه راهکارهای موثر ضروری است. 
راهکارهایی که بتوانند  د ر واد ی عمل مورد  آزمون قرار گیرند  و از آنها به 

د رستی استفاد ه شود . 

کاربرد  چنین سایتی 
هنوز برای مرد م مشخص 
نیست و به همین د لیل 

بسیاری از افراد  تاکنون نه 
اسمی از آن شنید ه اند  و 
نه از آن استفاد ه کرد ه اند  
و این سایت فقط به لحاظ 

روانی بخشی از جامعه 
را به سمتی سوق د اد ه 

که توقع د اشته باشند  تا 
به اطالعات سازمان ها 

د سترسی پید ا کنند 
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