
 

سازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به    تبیین بسترهای پیاده
 در ایران اطالعات

 
 3* فاطمه زندیان 2زاده * محمد حسن 1فاطمه هوشیدری فراهانی

 چكيده  

عنراا  استرس      ا ای یافتر  و از آ  یر   ویکر  اایاراو ویر و    آزادی اطالعات از آغاز قرن  یستر   

تصایب قانا  منیاط ی  آزادی انتشرار و انیرا  اطالعرات در     ،شاد. در اینا  مییاد دماسناسی 

یتتنی را اه  پاسخاایی ی  نساز دستنسی آزاد ی  اطالعات فناه  آورد. اانای این  1388سال 

تااند در حک  انقالیی اساسی در نظام اداری، اانایی و مدینیتی سال  سشرار ارزیرایی    قانا  می

. اسر  های مناسب از امل  پسش نسازهای اانای این قرانا   د. ایجاد ساختارهای الزم و یتتنشا

حاضرن  یندی آنها، هدف پ وهش  لای وقانا  و ااین لذا تبسسن یتتنهای الزم ینای اانایی شد  

 اس . 

تاصرسیی اسر  سر  یرا روی آمسختر  استشرافی سر  تنسسبری از          ر  این پ وهش از ناع پسمایشی

های حاصل یا سدگرذاری و آزمرا  آمراری     ادود و های سمی و سسیی اس ، صارت پذینف  روی

 تحلسل شد.  SPSS19افزار  رگنسسا  در ننم

ها، شش یتتن اصلی تح  عناوین: یتتن حقاقی، سساسری، فنهناری ر ااتمراعی،      از تحلسل دادو

( 463/0فنی، اداری و اقتصادی اسرتخنا  شرد. یترتن فنهناری ر ااتمراعی یرا ضرنیب یترای           

سازی قانا  انتشار و دستنسی آزاد ی  اطالعات اسر  و یدرد از    ین پسادویسن  تنین متغسن پسش قای

یترتن   ؛(13/0یترتن سساسری یرا ضرنیب یترا        ؛(231/0تنتسب یتتن حقاقی یا ضنیب یترا    آ  ی 

( و یترتن اداری یرا ضرنیب یترا     041/0یتتن فنی یا ضرنیب یترا     ؛(11/0اقتصادی یا ضنیب یتا  

                                                                                                                                        
شناسدی  دانشدهات بیت دد سد رو  نوه دن ت س د و         . دانشجوی کارشناسی ارشد  لمدا اعالدا  ا داند     1
(f.houshidary@modares.ac.ir  ) 
 (  hasanzadeh@modares.ac.irشناسی  دانشهات بیت د س رو ) . دانش ار گیات لما اعالا  ا دان 2
 (  zandian@modares.ac.ir. استادهار گیات لما اعالا  ا دان  شناسی  دانشهات بیت د س رو )3
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 مقدمه 

ته اعالا  اات تهی ن اشته اسدد. راند  رشد     سانن  اسیاز اهنچن ن بم ن تشیی ه چ زسانی 
های اخ ی تا بک ه تدی گدیدس سدیهط اعالدا  ت د ار ت شدتی از گدشدته شد ت ا          لممی در دهه

هدای   بغ  دی ندای هاهتده اسدد. اهدن بردو  لی ده       « لصدی اعالدا   »سان لصی کنونی ته  ت هن
ها  سجبدور تده بییهدو داتدارت      ری حوزتگوناگون زن گی تشی را دگیگون ا تشی را در ت  ا

سدارری. در   داری ا از جممده سدیدی   نظ دی حدوزت ادارت اسدور ا حکوسدد     ؛اسدکیدت سفاه ا 
داری ته چال  کشد  ت شد ت ا سلالبدا  ا     های سنتی حکوسد لصی هنااری اعالا   ش وت

 بوقیددا  شدددیان ان تددیای ک دد  اعالددا  ت شددتی تددار رهتدده اسددد.  ددیار  دسددت اتی تدده
اعالددا   سلالبددابی در اددی داشددد کدده سنتدددی تدده تددیاز سباحددو  زادی اعالددا  شدد  ا  

 زادی  ا  زادی سلبولدا    ادت دا  حقدوقی نظ دی  زادی ت دان     ن دانان تدا بک ده تدی     حقوق
اعالا  را سلدی  کیدند .  زادی اعالدا  ا حقدوق ناشدی از  ن  رزسده برقد  سفددوی         

سدداررانه ا سق سدده   تمددان سشددارکد سددیدی هددای ا ددمی گف شدددیان ی ا هکددی از سو ددو  
 (. 116: 1392ها ته اهکار لموسی اسد )  قی   ااسخهوهی حکوسد

در قانون سلبولا  سوئ  ا تدیای   1766تار در سا   نخ ت ن  ح  دستیسی ته اعالا 
المممی بنددا   نهاران ته رسم د شناخته ش . اسا شناساهی گ تیدت اهن ح  در سلح ت ن رازناسه
ته تی  اقت ارگیاهی دچدار ا دمرا  ا    1980قین ت  تا  ور  گیهته اسد. از دهه در رتط 

سنجی ته ا ط قوان ن ج ه ی در زس نده  زادی اعالدا  شد       های ج ه  ظدور دسوکیاسی
هاهته تا در نظی گیهتن هواه  اهن  زادی قوان ن ا سقیرا  سیتوط تده  ن را   اکشورهای بوسیه

بصدوه  ا اجدیای   ن د   (. تدا گدشدد زسدان    86: 1392الددی    ب اهن ا بصوه  کیدن  )ل ن
هاهتهی ا سبدارزت تدا ه داد دان دته شد        قوان ن سیتوط ته  زادی اعالا  سی اری تیای بوسیه

گددار اهیاندی ن د   دیار  دستیسدی  زاد تده اعالدا  را         (. قانون12: 1386سن    )لیهان
بصوه  کید.  1388الا  را در سا  درهاهد ا سیانجای قانون انتشار ا دستیسی  زاد ته اع

از عدی   « رهره انتشار ا دستیسی  زاد تده اعالدا   »ای برد لنوان    رهره1383در سا  
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ه أ  دالد اقد )دالد س  سرم  خابمی( تده سجمدش شدورای اسداسی ارسدا  شد  کده        
هدای سختمدو اهدن رهرده       سا  تردو ا تیرسدی درتدارت جنبده     چداردرنداهد تی  از ح اد 

ا در زسددان رهاسددد  1387اردهبدشددد 25ش  ن را تددا ا دداحابی اساسددی در بدداره   سجمدد
نژاد بصوه  ا جدد اظدارنظی ته شورای نهدبان هیستاد. شدورای   جمدوری سرمود احم ی

نهدبان تا ذکی ش  اهیاد ا هک بدکی  سصوته سجمش را تازگیدان  با اش از رهدط اهدیادا     
از سدوی سجمدط    1388سدیداد   31اهن قانون در بداره   نداهد درته شورا بق ها شود.  اًدسج 

( سواه  تا سصمرد نظای بشخ ص 10بشخ ص سصمرد نظای تا الراق هک ببصیت ذهل )سادت 
ناسه کمی اهن قانون ته بصوه  ه أ  ازهیان رس   ا  ذر همان   ه ن 1393دادت ش . در تان 

ا « 18»ناسه اجیاهدی سدادت    ون  ه نهای اجیاهی اتاغ ش . اکن سا  قانون تیای اجیا ته دستهات
ناسده   سدادت اجیاسدد.  ن عدور      سادت ا سه  هد ن  23اهن قانون ن   ته بصوه  رس  ت ا تا « 8»

سنظدور از  زادی اعالدا    زادی دستیسدی      شدود  که از سرتوای اهن قانون تیداشدد سدی  
ی اسدد.  اهیاد جاسیه ته اعالا  سوجود در سؤس ا  لموسی ا تیخی سؤس دا  ی یلمدوس  

هدای اجیاهدی  ن تدیای حماهدد از  زادی      ریا  ن که ا ط قدانون ا بصدوه   هد ن ناسده     ته
تیای حماهدد کار سد  ا اجیاهدی شد ن  ن بمد د       لدا اعالا  رزی اسد اسا کاهی ن  د. 

 سق سا  ا ااهبن ی ته لوازی  ن  یاری اسد. 
وکیاسی  دستیسی  زاد در قیارداد نوشته ا نانوشته حاکم د ا سیدی  هکی از سبانی دس

ای سبتندی تدی احتدیای تده حقدوق       ته اعالا  بوسط سدیدی اسدد. سداختار قد ر  در جاسیده     
تددیای شدددیان ان قائددل اسددد  شدددیان ی  در تخدد  انتشددار اعالددا  ن دد  همدد ن حقددوق را

(. بصوه  قانون انتشار ا دستیسی  زاد ته اعالا  در اهیان  اراد 4: 1383داستی   )نمک
 ه ی از ادهیس حقان د سیدی ا سلالبا   نان در خصوص اخبدار ا اعالدابی   ته گ تیت ج

اسد که در زن گی نوهن اسیاز ت ان  ن اسکان سشارکد در ادارت سممکد سمکن ن  دد ا  
خ یان اهن لمل نه بندا ستوجه سیدی ا سوج  برک ا نا گاهی  ندان تمکده المدا   دیر تده      

راد  اسکدان   بی. زهیا هی چه  گاهی سیدی تدار حاکم د  نظای ا ندادهای لموسی خواه  تود
ا  خواهد  هاهدد  سشارکد س  ورنه ا اق اسا  تخیدانه  نان در اسور جاری کشدور اهد اه    

نق  نشا  گیهته از اعالا  ج ه  ا ارائه ا شندادا  نوهن تدیای حدل سشدکا  از جاند      
اهن قانون سا را اارد هضدای  بوان  در بوسیه کشور سؤثی ا سف   تاش . تناتیاهن اجود   نان سی

سدمد ارائده اعالدا       تی  از انقاب کدیدت ا ندادهدای لمدوسی را تده     40ج ه ی در دهه 
کن  )دستیسی  زاد تده اعالدا ؛ حد  اال ده      رسانی ته سیدی ه اهد سی انتشار اخبار ا اعا 
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ا شدیان ان(. دستیسی  زاد ته اعالا   سوج   سدادگی سدیدی در تیخدورد تدا سیضدا       
   ننبدود  از سصداده   ا شدود   سدی کاه  ه اد اداری  ا ها همیاهی تا دالد در اجیای تیناسه

هدای اخ دی تده هکدی از سشدکا  کدان        های ای درای اسد کده ستاسدفانه در سدا     اختاو
ایاکنی در سدلح کشدور ا جددب     سازی ا شاهیه شاهیههمچن ن  .کشورسان بب هل ش ت اسد

از  1388اتل اعم نان بوسط سیدی ا بکیار اقاهیی همچدون هتنده   اخبار از سجاری ا سناتط ی یق
بندا بأک   تی  زادی ا بأس ن حقدوق سدیدی در برصد ل ا دستیسدی  زاد تده       مه اسد.م ن ج

اعالا  ن  د  سدمتی از  ن  بی  ن بکم و ا اجبدار ندادهدای لمدوسی تده ارائده اعالدابی       
 احبان ح  تودت ا حاکم دد ا قدوای    اسد که دان تن  ندا ح  سیدی اسد. چیا که سیدی 

: 1381ه دتن  )انصداری     نددا  های سیدی ا سکمو ته بأس ن ن ازهای  گانه  سجیی خواسته سه
های سان ور ا ه متیهنگ اعالا  ته ح اقل رسان ت شدود.   (. تی اساو اهن قانون تاه  زس نه3

ی ح ابی کشور تاشد    اه ارزسالبته در سواقیی که اعالا  سیتوط ته اسور خا  اخاق ا 
کماکان سی ارهای خاص دسوکیاب ک ا قانونی حاکا اسدد ا اظ فده حاکم دد اسدد کده      

اسدا   .ساز در حاش ه اسن د قدیار دادت ا حیاسدد نماهد     سیدی را از س  ی اهن اعالا  خ یان
ای ارائده ا    دور  سدم قه   ها نباه  ته تدانه جموگ یی از اعالا  نادرسد  ته ندادها ا ارگان

تدیای  (. جدد برقد  اهدن اهد ا  بداس     18: 1390ن  )اهژت  سازانتشار اعالا  را سمنو  
 اجیاهی کیدن هی چه سیهیتی اهن قانون ال اسی اسد. 

 ن « کدیدن  سدازی ا ندادهنده   هیهنگ»ون اال ن گای درهموار کیدن س  ی اجیای اهن قان
تاار داشته تاشن   کارسن ان خود را سم ی ته ارائه اعالا   اهن قانون راتاه  اسد. س هیان سا 

ته ارتاب رجو  ت انن  ا سیدی هدا سلمدط تاشدن  کده دستیسدی  زاد تده اعالدا  چ  دد ا         
هدا لموسی از تیای اهجاد  لداشود.  تیاساو اهن قانون چه ح  ا حقوقی تیای  ندا اهجاد سی

لنوان گفتمدان راهد     سازی ا  سوزشی لم   رزی اسد. اگی اهن قانون ته هیهنگ  اهن قانون
)اهدن  شدود   سدی خود بب هل ته سلالبده لمدوسی    خودته  جا ت فت  ا همه درتارت  ن حی  ت نن 

 (. 1394کن    قانون انقاب سی
بوان  نتاه  سثبتی در زس نه جمدوگ یی   سیق ر که  قانون دستیسی  زاد ته اعالا  همان

 از ه اد داشته تاش   سمکن اسد ات اری تیای  تیاتیی ا  تیادهی ا ندولی هوببدا  س اسدی   
لندوان هکدی از    هدا تده   های هیهنهدی اهدن قدانون هدیاها شدود. رسدانه       ؛ تناتیاهن تاه  زس نهشود

سدازی   ها ا هدا گفتمدان   دستهاتات ارهای اجیاهی اهن قانون  ها در اهجاد سلالبه ت ن سیدی ا 
عدور کاسدل تده سیحمد       تیای  ن  سدا سدا ا سؤثیی دارن . از  نجاهی که اهن قانون هنوز تده 
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بواند  در سدیلد    دل دل ااسدخهوهی تده سدؤار  زهدی سدی       اژاه  حا ی تده   اجیا درن اس ت
 تخش  ن ته ران  اجیای  ن حائ اهم د تاش : 

اجیاهی ش ن قانون انتشار ا دستیسدی  زاد تده    ها ا بمد  ا  رزی جدد . زهی ساخد1
 اعالا  ک ای اسد؟

های رزی جدد اجیای قانون انتشار ا دستیسی  زاد تده   تن ی ت تیها ا زس نه . االوهد2
 اعالا  ته چه بیب بی اسد؟

. اجیای قانون دستیسدی  زاد تده اعالدا  چده بغ  یابدی در س  دتا اداری  اجیاهدی        3
 همیات خواه  داشد؟دالتی کشورسان ته 

 مبانی نظری. 1

ای اسدد. حد   گداهی در     ح   گاهی از جممه حقوق شدیان ی کده دارای اتیداد گ دتیدت   
ح  دستیسدی    ا در سفدوی سوسط  ناسد سفدوی سض    ن   زادی در ج تجوی اعالا  
تدار در   تدیای نخ دت ن   1 « زادی اعالدا  »ته اعالا  ها ح  درهاهد اعالا  اسدد. ااهت  

المممی سلی  ش ت تدود. قلیناسده شدمارت     های ت ن دارت ا   از جنگ جدانی دای  در سباحثه
المممی   زادی  لنوان نخ ت ن سن  ت ن ته  س ادی 1946سجمط لموسی سمل ستر  سصوب  59

اهن سن   اهن  زادی شاسل بوانداهی ج دتجو  انتقدا      تیاساو اعالا  را سلی  کیدت تود. 
(. نت جدده ا 166: 1386هاسددد )سیتمدد نژاد   هددا ا ان هشدده زاداندده  گدداهیانتشددار ا درهاهددد  

(. حد   54: 1389ح  دستیسی  زاد ته اعالا  اسدد )قدادری      سرصو   زادی اعالا 
ینی اهنکه هیهک از الضای جاسیده تتوانند  بقا دای دستیسدی تده      ته سدستیسی ته اعالا  

شدود ا  ن سؤس ده    موسی نهدد اری سدی  اعالابی را داشته تاش  که در هکی از سؤس ا  ل
ج  در سوارد استثناهی ا احصاءش ت ا سشخص  اعالا  درخواستی را در اخت دار ستقا دی   

بمدای سدوات  ا     (. سنظدور از اعالدا  در  زادی اعالدا    26: 1387قیار دهد  )انصداری    
..( نظدی از شدکل ذخ دیت ا نهدد اری )سدن   ندوار  هد ما ا        اسناد ا س ارکی اسد که  دی  

اسد مه سقدای لمدوسی هدا سداهی سقاسدا  بول د  شد ت تاشد ( ا           نظی از سنبط )اهدن کده تده     ی 
 (. 12: 1386شود )انصاری   نظی از باره  بول    در هک ااح  دالتی نهد اری سی  ی 

( هواهدد  بصددوه  ا اجددیای قددانون  زادی    2007) 3اکددارال ن از  2بوسدداو هددار  
                                                                                                                                        
1. Freedom of information 

2. Thomas Hart 
3. Carolin Welzel 
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 شمین :  اعالا  را چن ن تی سی
قانون  زادی اعالا  تا استقیار ا ل انتشار لمنی اعالا  سجاز  هضدای  . شفافیت: 1

 ارد. تدده التقدداد  اجددود سددی بفدداها  التمدداد ا همکدداری را س ددان شدددیان ان ا دالددد تدده  
هدای س اسدی ا اجتمدالی تده س د ان       ان  ایه   شدیان ان از سشارکد در هیال دد نظی  اح 

 هاسد.   های ااقیی دالد رتارت کن زهادی ناشی از هق ان اعالا  د
بدوجدی ناشدی از نار داهتی یمبده      بندا هنهاسی س توان تی تدی  . تقویت مشارکت مدنی:2

داد  شدود ا دران  کید که شدیان ان تاار کنن  حضور  نان در اهن لی ده جد ی بمقدی سدی    
 ها ا لممکیدها بأث یگدار اسد.   نان تی س اسد

هدای اعالدا  ا اربباعدا  ا نوسدازی      اریاهند  اگدی اسکاندا   . افزایش کارآمدد::  3
شود  تا بصوه  ا اجدیای   بیب ی سی« دالد الکتیان کی»لنوان  های اجیاهی که از  ن ته ش وت

درسد قوان ن  زادی اعالا  همیات شود  ته س د ان چشدمه یی تدی کاراسد ی نظدای اداری      
 کشورها اه ادت خواه  ش . 

اهی شفا  در سقاتمه تا ه داد تده سیابد  بواندابی     هک هیهنگ اجی . پیشگیر: از فساد:4
بیهن سند  زادی اعالا  اسد ا در لد ن حدا  هکدی     اسد. سثاً کشور سوئ  دارای کدن

 های ه اد اداری را در جدان داراسد.   بیهن نیخ از ااه ن
هدای   شدفاه د دسدتهات  تده س  اندی کده تدی     گرایاند::   . تقویت فرایندها: ادار: اصالح5

شدود.  ثدار    ادت شود  ته همان س  ان هیاهن های ا احی ادارت اسور بقوهد سدی حکوستی اه 
 اهن اسی در سه زس نه قاتل سشاه ت اسد:  

 اهجاد انه  ت تیای نو اری -
 ان جای اجتمالی -
 برو  هیهنگ -

لنوان هک ح  تن ادهن تشدی  دا نت جده    همچن ن ته رسم د شناختن  زادی اعالا  ته
 :  سدا را در ای دارد

ان ن  دد  گدار س اسدکنن گان ا  ات اری تیای بأس ن سناهط حکوسد  اعالا  نخست:
ا تاه  از  ن در جدد بأس ن سناهط لمدوی تددیت گیهدد. اسدت ر  چند ن اسدد کده در هدک         

دار اعالدا  اسدد. در چند ن جدواسیی      جاسیه دسوکیاب ک  دالد نده سالدک تمکده اساندد    
کنن   با اعالا  را در جدد سناهط  ندان گدید اری    شدیان ان ته حکوسد خود التماد سی

هدا دههدی حداهط اعالدا       ا سیب  کنن . در ایبو اجیای قوان ن  زادی اعالا   حکوسد
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 های اعالا  بب هل خواهن  ش .  ااسله تهب ره   نخواهن  تود تمکه ته
  ا ل تیخدورداری همهدان از حد اکثی  زادی اعالدا  اسدد. تده اهدن بیب د          دوم:

اعالا  در داران ج ه  بندا هک کاری لموسی ن  د  تمکه هک سنبط لموسی ن   ه د. 
های ت رگتدیی را در سدازسان هی جاسیده     بی ا س  ول د اگی قیار تاش  اهیاد جاسیه نق  هیا 

ی ااهه اعالا  جاسط   زادانه ان هشده کنند  ا تده بب د ن ا     تی لد ت ته ین    نان تاه  تتوانن  ت
 (. 4: 1390های خود تپیدازن  )اهژت   ب اهن نظیهه

از  نجا که  زادی اعالا  سفدوسی چند اجدی اسدد  لددا تدیای  ن سبدانی سختمدو       
 س اسی ا حقوقی تیشمیدت ش ت اسد: 

بی ه دتن  کده درتدارت    درهدل ا بوج ددا    سقصود از سبانی س اسدی  الف( مبانی سیاسی:
اند  کده    گ یی الما  ا بوزهط قد ر  در جاسیده ارائده شد ت     نق   زادی اعالا  در شکل

 شاسل: تدبود کارکید  زادی ت ان  شفاه د  ح  سشارکد ا بی  ن سینوشد اسد.  
زادی را از نقلدده نظددی بیمدد  اعالددا  تدده سددیدی      کدده اهددن   ب( مبددانی وقددو ی: 

 ت تودن ل ی ارائه اعالدا   ا نقد   ن در سبدارزت تدا     ااسخهوسازی حکوسد  خا  قال
 ده .  سورد تیرسی قیار سی ه اد اداری

از سوی دههی تیای  ن که  زادی اعالا  جنبه ااقیی ا سدؤثی داشدته تاشد   تاهد  تدی      
 شون   استوار تاش :  دهن ت  ن شناخته سی چدار ا ل اساسی  که لنا ی بشک ل

 راه ادها: دستیسی ته سرل راه ادها ا سنبط اخبار الو( دستیسی  زادانه ته سرل
 ب( جیهان  زاد اعالا : انتقا  دادن ا سخاتیت کیدن ا جیهان هاهتن  زادنه اخبار

 ج( انتشار  زادانه اعالا 
  .(38: 1387د(  زادی درهاهد )انصاری  

 پيشينه پژوهش. 2

های اخ ی ترو  زادی اعالا  در سجاسط حقوقی کشور اهم د خا ی ا  ا کدیدت   در سا 
ته  دیار  ا اهم دد اهدن    ایم  اسد. تا اجود اهن سباحثی که در اهن زس نه  ور  گیهته 

هدای رزی جددد    های  ن بوجه زهادی نش ت اسد. زس نه  زادی سیلو  تودت ا ته ساهی جنبه
 سو ولی اسد که لموساً« ا دستیسی  زاد ته اعالا  در اهیانقانون انتشار »اجیاهی ش ن 

ش ت در اربباط تدا   های دانشهاهی سا سغفو  سان ت اسد. از سی اد برق قا  انجای در اژاه 
ای اشارت کید که ته ارزهداتی قدانون انتشدار ا دستیسدی  زاد تده       بوان ته سلالیه اهن قانون  سی
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( ا اهدن قدانون   1392زادی اعالا  ایداخته )  قی  اعالا  در اهیان در ایبوی ا و   
اژاهشی کده در  ن   . همچن نرا هاق  هماهنهی کاسل تا ا و   زادی اعالا  دان ته اسد

( سورد 1390ح  دستیسی  زادانه ته اعالا  ا اسناد دالتی در نظای حقوقی اهیان )نادری  
سنظور دستیسی تده   ین ت بمد  ابی تههاهی که در تیگ  سشی خطتیرسی قیار گیهته ا قوان ن ا 

 اعالابی اسد که در اخت ار ارکان لموسی حکوسد اهیان قیار دارد سوشکاهی ش ت اسد.  
اعالددا  ا نقدد   ن در ا شددبید دسوکیاسددی     هسلالیدده حدد  دستیسددی  زاداندده تدد   

های نظیی تده رسدم د شدناخته شد ن حد        ( که ته تیرسی تن ان1383داسد بدیانی   )نمک
 زادانه ته اعالا  ا راتله اهن ح  تا دسوکیاسی  اسن د سمی ا حدیها خصو دی   دستیسی 
 زادی اعالددا  ا بددأث ی  ن تددی نظددار  سیدسددی در ندادهددای لمددوسی )قددادری    ؛ایداختدده

جدیائا لم دده حد  دستیسددی  زاد تده اعالددا  در حقدوق اهددیان ا اهیلند  )سددم مان       ؛(1389
با  ح  دستیسی  زاد تده اعالدا  )تددیازی     س اسد جناهی اهیان در ق ؛(1391دهکیدی  

( که ته سلالیه حقوق ک فدیی اهدیان در حماهدد از حد  دستیسدی  زاد تده اعالدا         1390
( از 1392الددی    هدای سکتدوب )لد ن     هن ت اژاهی  زادی اعالا  بوسدط رسدانه   ؛ایداخته

 اسد.   ی که حو  سرور قانون  زادی اعالا  در اهیان  ور  گیهتههها اژاه دههی 
سیهکاهی در بصوه  ا اجیای اهدن قدانون حد اد     از  نجاهی که کشورهای اراااهی ا 

در اهدن  های اخ ی تا اهدن سو دو     در سا که  یهاه ت شتی اژاه   دا دهه از سا جموبی ه تن 
کشدورها  دور  گیهتده در راسددتای  دیار  ا لمدل اجیاهدی شدد ن اهدن قدانون در سدداهی         

سانند اژاه : جددانی شد ن ا جیهدان  زاد      .اجیای  ن اسدد کشورها ا  ثار سثبد ا سنفی 
 هددا جاسیدده اعالددابی تدد ان  زادی دستیسددی تدده اعالددا   هددا ؛(Tynes, 2001اعالددا  )

( ا ها رسمی کیدن شفاه د: انتشدار جددانی  زادی اعالدا     Lor, 2007ادهی اسد؟ ) اسکان
 (. Berliner, 2012در قانون ا لمل )

 روش پژوهش. 3

کار گیهتده شد ت    ته شناسی تخش   راس برق   ا راس لممی را التبار سی های اژاه  نچه 
اسد. اژاه  حا ی از نو  کارتیدی ا تا راس  س ختده اکتشداهی  دور  ادهیهتده اسدد.      

در تخدد  ک فددی ا کمددی تدده بیب دد  تددا اسددتفادت از سصدداحبه ن مدده ن دد  هددای سددورد ن دداز  دادت
ها تدا اسدتفادت از راس نظیهده سبنداهی ا      ا برم ل دادت  شساختارهاهته ا ایسشناسه گید اری 

 گداری ا  زسون  ساری رگیس ون انجای ش .  ات ار ک 
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 جامعه آماری. 4

ی اعالدا  از  ن ا خبیگانی ه تن  که در زس نه  زاداجاسیه  ساری برق   حا ی  ستخصص
دستیسی  زاد تده  های قانون انتشار ا  اشیا  کاسل تیسادت ا ببصیت  ن دان  کاهی تیخوردار

  شنا ه تن .  ن   ا تا سفاه ا ا ادت ا  اهن حوزت  اعالا  دارن 
هدای ه همند     گ یی تا استفادت از بکن ک نمونه»در اهن اژاه  از راس  :نمون: آمار:

گ دیی   نمونده »ا « گ دیی تدی سبندای التبدار )اشدتدار(      نمونه»ا ذهل  ن از دا راهبید « چن گانه
دسدد  اردن در     ت اسد. از  نجا که ه   برق قدا  ک فدی تده   استفادت ش« گموله تیهی

 ور  ه همن  ا تی اساو سی اری خداص انتخداب    کنن گان اسد که ته لم قی از سشارکد
ان  زادی نظدی   داح  سنظور شناسداهی   ته« گموله تیهی»شون   در اهن برق   ن   از راس  سی

ان نظدی   اح نفی از  10هن سنظور تا اعالا  ا نمونه  ساری سناس  استفادت ش ت اسد. ته ا
بدیهن ا   ی از هیا فن 3 ور  گیهد. گیات اال ه   ا خبیگان حوزت  زادی اعالا  سصاحبه

بیهن هیارن اهن حوزت تودن  که از هیهک از  ندا خواسدته شد  بدا خبیگدانی را      شناخته ش ت
ا قالد ت اشدبا    گ دیی   . تا بوجده تده راس نمونده   کنن تیاساو بییهو جاسیه  ساری سییهی 

  کده در اثدی ایسد  ا    شهای ک فی  اش از انجای هفتم ن سصاحبه سیموی  نظیی در اژاه 
کنند . اسدا تدیای جمدوگ یی از      های ج ه ی اهجداد نمدی   شون گان دههی دادت ااس   سصاحبه

های سوجود تدا   ها را ای گیهت ا ا بوان ت ا تا بوجه ته سر ادهد ا ه ت اشبا  سوقتی سصاحبه
لنوان  نفی از خبیگان ته 115ی از جاسیه  ساری سصاحبه انجای ده ا. در تخ  کمی ن   نف 10

 نمونه  ساری انتخاب ش ن . 

 تعيين حجم نمونه . 5

ای اسد که ته نردو کفاهدد تده سدؤار       هک حجا نمونه تیای برق قا  ک فی  حجا نمونه
هدا ستوقدو     اری اعالدا  ا دادت  در برق د  ک فدی هنهداسی جمدط    . دهد   برق   ااسد  سدی  

های سورد نظی اشبا  شود. ا اهن اسی زسانی رخ  که اعالا  در سورد همه دسته تن یشود  سی
دسدد ن اهد . از اهدن را در     ده  که اعالا  ج ه ی  سیببط تا سو و  سدورد سلالیده تده    سی

دانن . حجدا   ها سی دتها ها اشبا  دا برق قا  ک فی  حجا نمونه را ستیاد  تا کاسل ش ن دادت
 اسد.  ش ت گ یی سورگان بی  ن  نمونه در تخ  کمی اژاه  تا استفادت از ج ا  نمونه
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 ها روش گردآوری داده. 6

دهد .    اری اعالدا  بشدک ل سدی    های هی کار اژاهشدی را جمدط   بیهن تخ  هکی از ا می
گ دیی   ا نت جده چنانچه اهن کار ته شکل سنظا ا  ر ح  ور  ادهید  کار بج هه ا برم دل  

هدا از دا   ها تا سیلد ا دقد انجای خواه  ش . در اهن اژاه  تیای گدید اری دادت  از دادت
 راس تدیت گیهته ش ت اسد:  

جدد گدید اری اعالدا  در زس نده نظدیی ا ادت دا  ادژاه  از        ا:: روش کتابخان:
 های سورد ن از استفادت ش ت اسد.  ای  سقار  اکتاب سناتط کتاتخانه

 اری  شددود کدده در  ن سرقدد  تددیای جمددط هدداهی اعدداق سددی تدده راس میدددانی:روش 
هدا  سؤس دا  ا    اعالا  ناگ هی اسد ته سر ط ت یان تیاد ا تا سیاجیده تده اهدیاد  سدازسان    

 اری نماهد . در اهدن    تیقیاری اربباط س دتق ا تدا  نددا  اعالدا  سدورد ن داز خدود را جمدط        
ان از سصداحبه ا ایسشدناسه   نظدی   داح  ا   اری نظدیا  خبیگدان   سنظدور جمدط   اژاه  تده 

 استفادت ش ت اسد.  

 ها در بخش کيفی ی دادهابزار گردآور. 1-6

سازی قدانون انتشدار ا دستیسدی  زاد تده اعالدا  از اتد ار        های ا ادت شناساهی ت تی سنظور ته
اسد مه هدا سداختار سشخصدی تدیای       سصاحبه ن مه ساختارهاهته اسدتفادت شد ت اسدد بدا تد هن     

شون ت اجود داشته تاش . در اهن  ا ها اسکان بباد  نظی ا لق  ت ا ه اهد سصاحبه  سؤار 
هدای حضدوری تددیت     های ینی با ح  اسکان از سصاحبه اژاه  باس ش  جدد ک   دادت

سصاحبه بمفندی    ته یها ا درسواقیی که اسکان دستیسی ته سصاحبه شون گان اجود ن اشد
 ل(  ور  گیهد. سصاحبه اسکان تیقدیاری بمداو س دتق ا تدا     ا کتبی )ارسا  از عیه  اهم

هدا    بدی ادار   بدوان تده ارزهداتی دق د       ارد ا تا کمک  ن سدی  کنن ت را هیاها سی سشارکد
کنن گان ایداخد. سصاحبه ات اری اسد کده اسکدان      ا  رزاهای سشارکدهها  لا نهیس

کند    لمدل  ن را هدیاها سدی   هدا ا ا د ا کدیدن     های ا چ د ت  ا ه دیی ااسد     تیرسی سو و 
 (. 35-36: 1377)سق می  

 ها در بخش کمی  ابزار گردآوری داده. 2-6

ای از  سجمولدده   اری در هددی اددژاه  ا ماهشددی  ایسشددناسه اسددد. ایسشددناسه  اتدد ار جمددط
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هدا    ده . اهدن ااسد    های رزی را ارائه سی  ندا ااس  دهن ت تا ساحظه ؤار  اسد که ااس س
دهد . جددد برقد  هد   ادژاه   ایسشدناسه        های سورد ن از اژاهشهی را بشک ل سی دادت

    که شاسل دا تخ  اسد: شای تا استفادت از ع و ل کی  عیاحی  سرق  ساخته
 دد  در سؤار  لموسی سیی ش ت اسد اعالا  کمدی ا جمی  الف( سؤاالت عمومی:

 . شود اری  شناختی در راتله تا ااس  دهن گان جمط
که ستن ا دمی ایسشدناسه اسدد       در تخ  سؤار  بخصصی ب( سؤاالت تخصصی:

سنجه  ت دتی هیهنهدی    5سنجه  ت تیاقتصادی  16سنجه  ت تی س اسی  11ت تی حقوقی دارای 
 .   ه تنسنجه  8سنجه  ت تی هنی دارای  13سنجه  ت تی اداری  8ا اجتمالی 

 روایی و پایایی ابزار گردآوری . 7

سدنج  کده تد ان     رااهی ت انهی اهن اسد که هک ات ار درسدد همدان چ د ی را سدی     1روایی:
(. هیاهند  تیرسدی رااهدی در کم ده     156: 1393سنظور عیاحی ش ت اسد )لوننبیگ ا هیتدی   

 :  اسد سیاحل اژاه  ت هن  ور 
های  تیای بأه  رااهی  کم ه سؤار  سصاحبه تا سلالیه چن  تارت ادت ا  سو و  ا سقاله

 ان .  سیتوط ا تا بأه   ا بصوه  اساب   سرتیی راهنما ا سشاار بد ه ش ت
تیداری ا سیاحل ک گدداری ا برم دل  نددا     عیاحی کم ه سؤار  سصاحبه ا هادداشد

 بوسط خود اژاهشهی انجای گیهته اسد. 
ای بأه   رااهی التبار در انتدای هیاهن  ک گداری  از سصاحبه شون گان خواسته ش  تی

ه کنندد  ا در سددورد س دد ان انلبدداق  ن تددا یددبددا جدد ا  نددداهی حا ددل از ک گددداری را سلال
شان در عو  سصاحبه نظی دهن . در ااهدان تدا اعم ندان ت د ار تدارهی رااهدی هیاهند          های گفته

  . شک گداری بأه   
گ یی را در هدک ها دمه زسدانی     سقصود از ااهاهی  ن اسد که اگی ات ار ان ازت 2یی:پایا

نتاه  حا مه ن دهک ته ها تاشد . از  نجدا     تار ته گیات ااح ی از اهیاد ت ه ا کوبات چن هن
شود  ن ازی تده اهجداد ا    های ک فی ته بف  ی سو و  سورد سلالیه ایداخته سی که در اژاه 

تده جدای ا دلا  ااهداهی     « سم د ی ادژاه   »ااهداهی ن  دد ا از لبدار     ارائه سفدوی سنتی 
(. درسم  ی اژاه  سرق  تاه  ته سم   نشان ده  کده  127: 1387شود )اساسی   استفادت سی

                                                                                                                                        
1. Validity 
2. Reliability 
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ان . تدا بوجده تده     ها از  ن سشت  ش ت کیدت اسد ا چهونه سقوله  اری جمطها را  چهونه دادت
ا برم دل    اری جمدط در هدی سیحمده از     ت اسدد که سصاحبه تدود   ش وت سم  ی اهن اژاه 

ش  با  درد سلالد  بأه د      شون گان نشان دادت سی ش ت ته سصاحبه های سشت  ها  سقوله دادت
د. همچن ن سؤار  بوسط اهیاد سلمط تدازنهیی شد ت ا سناسد  تدودن چهدونهی عدی        شو

ای ک فدی  هد  تده در ادژاه   بسؤار  ا سوقی د سصاحبه سدورد بوجده قدیار گیهتده اسدد. ال     
چدیا    های  هن ت تا اعم نان سخن گفدد  بوان در سورد ساناهی نتاه  برق   تیای اژاه  نمی

 دل ل دخالد لواسل ان انی نتاه  اژاه  دچار بغ  ی خواه  ش .  که ته

 روایی پرسشنامه. 8

سد نظی اسدد. التبدار     1رااهی سرتوا  در بأس ن رااهی ایسشناسه سورد استفادت در اهن اژاه 
 گ دیی  دهن ت هک ات ار اند ازت  تیای تیرسی اج ای بشک لایم  سرتوا نولی التبار اسد که 

اتد ار تدا   اسدد  شود. در ااقط اهن نو  التبار هیاهن  بی  ن سیی  تودن سؤار   کار تیدت سی ته
یای اعم ندان  شدود. تد   گ یی ااقط سی ها  دان  ا  نچه سورد ان ازت ها  سدار  بوجه ته اهژگی
دهند ت   هدای بشدک ل   چنان لمل کید که سدؤا  تاه  عیاحی ایسشناسه هنهای از التبار سرتوا  

های سرتوای انتخاب ش ت تاش  ا ته ه چ اجه اتدای ا نارسداهی ن اشدته تاشدن .     سیی  ق مد
اهژگی ساختاری ات ار اسد. التبار سرتوای ایسشناسه اژاه  حا دی    تناتیاهن التبار سرتوا

سط اهیاد ستخصص در سو و  سورد سلالیه ا اساب   راهنمدا ا سشداار سدورد بأه د  قدیار      بو
 گیهد. 

 پایایی پرسشنامه. 9

کند ا کده اند ازت  ن     گ یی ااهاهی از شاخصی ته نای  یه  ااهداهی اسدتفادت سدی    تیای ان ازت
  کن .  دیه  ااهداهی  دفی سیدی  لد ی ااهداهی ا  دیه        هک بغ  ی سی ت ن  فی با سیمورً

اهدن ایسشدناسه از     گ یی قاتم د التماد سنظور ان ازت ااهاهی هک سیی  ااهاهی کاسل اسد. ته
 ت اسدد. اهدن راس تدیای    شد سراسبه  SPSS19اه ار   یه   لفای کیانباخ استفادت ا تا نیی
گ دیی   هدای سختمدو را اند ازت    کده خص صده    گ دیی  سراسبه هماهنهی دراندی اتد ار اند ازت   

از ااهداهی  در اهدن ادژاه    ایسشدناسه    شود راد. همانلور که سشاه ت سی کار سی ته کن   سی

                                                                                                                                        
1. Content validitu 
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 کاهی تیخوردار اسد. 

 میزان آلفاي كرونباخ متغییرها و ابعاد تحقیق. 1جدول 

 مسزا  آلیای سنونباخ متغسسن

 696/0 یتتن سساسی

 756/0 یتتن حقاقی

 799/0 یتتن فنی

 781/0 یتتن اقتصادی

 719/0 یتتن اداری

 845/0 فنهنای ر ااتماعی یتتن

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
0/821 61 

 های کيفی روش تجزیه و تحليل داده. 10

سو و  سلدی  شد ت ا همچند ن    درخصوص دل ل کمبود سبانی نظیی  ته  در اژاه  حا ی
تیای رسد  ن تده نتداه       اعالا   اری جمطاح او ن از ته هک هیاهن  س  تماب ک جدد 

رسد . از  نجدا کده در اهدن زس نده       کاهی استفادت از راس نظیهه سبناهی  دیاری تده نظدی سدی    
اژاهشدی جدداسط ا کداسمی انجددای نشد ت ا تددیای شناسداهی ت ددتیهای اجدیای قددانون انتشددار ا      

ان نظدی   داح  دستیسی  زاد ته اعالا  ن از ته انجای سصداحبه ا اخدد نظدیا  خبیگدان ا     
از اهن لراظ راس نظیهه سبنداهی کده راهکدیدی ک فدی تدیای        زادی اعالا  اسدحوزت  

لاات تی رجو  تده    گ ید. راشی که تی اساو  ن شناخد ا ه ت هاسد در االوهد قیار سی
لندوان سدمتدیهن    ان کم د ی را ن د  تده   نظدی   داح  ادت ا  برق   ا بجیت ا  ل نی  نظیها  

نظیهه سبناهی راشی اسد که از اسید ا انیلا  قاتدل    اهنگ ید. لاات تی  کار سی ته ها دادت
گ دیی  ن   تناتیاهن تا تده کدار   .اعالا  ا برم ل  ندا تیخوردار اسد  اری جمطبوجدی در 

بوان ته اتیاد ج ه ی از سو و  دستیسی ا  ا کید. ته هم ن  در سو و  اژاهشی حا ی سی
ید. ک گدداری در راس نظیهده سبنداهی     استفادت کد « ک گداری»سنظور تاه  از ات ار برم می 

شدون  ا  نهدات تدا     ادیدازی سدی   ها خید ش ت  سفدوی دهن ت لمم ابی اسد که در  ن دادت نشان
هیاهند ی اسدد کده اسکدان       شدون . ک گدداری   های بازت داتارت ته ها ا وند  زدت سدی   راس

ک گدداری تداز     سازد که شداسل سده سیحمده    ها هیاها سی ها را تی اساو دادت رس  ن ته نظیهه
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 (. 18: 1381؛ ذکاهی  52: 1387ک گداری سروری اک گداری انتخاتی اسد )سرم ی  

 روش کدگذاری در پژوهش حاضر. 11

هداهی   در راس نظیهه سبناهی سرق  سجبور ن  د بمای سیاحل ک گداری را انجدای دهد .  ن  
 گداری سروری انجدای  بوانن  کار را با سیحمه ک ته بج هه ا برم ل را ی ه تن  سیبندا که 

دهن  ا از ک گداری انتخاتی که سیحمه ایدازس ا ایداختن ته نظیهه اسدد چشدا تپوشد  ا    
زهیا که ایداختن ته نظیهه کاری سشکل اسدد ا ن دازی هدا     .اهن خود کاری ارزشمن  اسد

(. از اهن را 58: 1387ن  د که همه در هی برق قی ته نظیهه ج ه ی دسد هاتن  )سرم ی  
هدا از عیهد  ک گدداری تداز      جه ته ل ی ن از ته بد اهن نظیهده در ادژاه  حا دی  دادت    تا بو

 ؛ ن . ااح  برم ل اعالا  در اهن اژاه  سلی ها جممده اسدد  شبرم ل ا ت تیها شناساهی 
سدازی ا   ته اهن  ور  که ادش از االد ن سصداحبه سدتن  ن در قالد  سدلی هدا جممده ا دادت         

سیحمه از ک گداری ت ان ه چ سر ادهتی ته ک گداری ک گداری تاز انجای ش . در اال ن 
« هدای سیندادار   گد ارت »سصاحبه ایداخته ش  که نتاه  حا ل از  ن در ج الی بردد لندوان   

تند ی شد ت ا در یالد  هدک      گید اری ش . سدپش کد های اال ده سشداتده ا سدیببط دسدته      
سیببط در یال  هدک  سفاه ا سشاتده ا   کمی تا ها ادیای ش ن  ا در  خیهن سیحمه« سفدوی»
های سصاحبه اا   ته سیاغ هدید تید ی    اش از استخیاج ک ها ا سقوله .بییهو ش ن « سقوله»

تیای سصاحبه رهته ا ک گداری ستن سصاحبه دای ها  ور  گیهد ا اهدن راا  هم نلدور   
 اداسه هاهد با ته اشبا  نظیی رس  ها. 

 های کمی روش تجزیه و تحليل داده. 12

هددای کمددی حا ددل از ایسشددناسه  از  سددار بو دد فی ا  جدددد برم ددل دادت  در اهددن برق دد 
های  سداری سدورد اسدتفادت در اهدن      استفادت ش ت اسد. راس SPSS19اه ار  استنباعی در نیی

 برق   لباربن  از: 
از  سدار بو د فی تدیای نمداه  اعالدا  جمی دد شدناختی ا         الف( آمار توصدیفی: 

 ها استفادت ش ت اسد.   های بو  فی گوهه  سارت
هددا تددا اسددتفادت از  زسددون    در سیحمدده اا  نیسددا  تددودن دادت   ب( آمددار اسددتنبا ی: 

تدا اسدتفادت از  زسدون      ا در نداهدد گیهدد  کولموگیا  د اسم ینو  سدورد تیرسدی قدیار     
 . ش ن تن ی  االوهدساهی ش ت رگیس ون ت تیهای شنا
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 های پژوهش  ارائه یافته. 13

بددن از نخبهددان ا  دت هددای اددژاه  حا ددی در تخدد  ک فددی سددا حصددل ااسددخهوهی  هاهتدده
هدا  دور     نظیان حوزت  زادی اعالا  ته سؤار  اژاه  اسد که عی سصداحبه   اح 
 گیهد. 

 پاسخ به سؤاالت پژوهش . 14

جهت اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد بهه  ها و تمهيدات الزم  . زیر ساخت1

 اطالعات کدام است؟

دارد ا بدا تدی اردت شد ن     اهیان در سیاحل نخ د برق  کاسل  زادی اعالا  گای تدی سدی  
ریدا  ن کده    تده کاسل ح  دستیسی ته اعالا  در کشورسان  راهی عورنی در ا   اسد. 

اسدا کداهی ن  دد. تدیای حماهدد        اسدد  ا ط قانون تیای حماهد از  زادی اعالا  رزی
کار س  از  زادی اعالدا  ا هیم دد هداهتن  ن  بمد د  سقد سا  ا ااهبند ی تده لدوازی  ن         

دسد  س ت  تی اساو نتاه  ته  سشخص اسد 1 یاری اسد. همانلور که در ج ا  شمارت 
الدا   ها ت تیهای رزی جدد اجیاهی ش ن قانون انتشدار ا دستیسدی  زاد تده اع    از سصاحبه

سقوله ا می: هیهنهی د اجتمالی  س اسی  حقوقی  اداری  هنی ا ت تی اقتصدادی جدای     6در 
 گ ین .  سی
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 . بسترهاي الزم جهت اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در ایران2جدول 

ی
اق
حق
ن 
تت
ی

 

 ضنورت حمای  سسینی قای از اانای قانا 

 مصادیقیازتدنیف اطالعات شخصی و احصاء 

 یازتدنیف محدودو اطالعات عمامی و احصاء مصادیق 

 سازی  شناسایی قاانسن منتبط و ماازی یا این قانا  و اصالح قاانسن مغاین یا شیاف

 تدوین و تصایب قانا  در ارتباط یا آزادی یسا  

 اطالعات شخصی و ماارد استیادو از آ  یتدوین سارینگ رضای  از افشا

 الیح  حنی  خصاصیتدوین 

 یندی اطالعات دولتی  تدوین الیح  طبق 

 ازئی و یا سلی اطالعات  یتدوین اختسارات قانانی امحا

 اطالعات محنمان  و شخصی  یهای مدنی، سسینی و اداری ناشی از افشا تدوین قااعد عمامی متئالس 

 اطالعات در اینا  و ذسن مصادیق آ تدسسن دقسق استثنائات قانا  انتشار و دستنسی آزاد ی  

ی
اس
سس
تن
یت

 

 سازی عملکند دولتمندا  شیاف

 های مندم نهاد  سارگسنی افنادی از سازما  تجدیدنظن در تنسسب سمتسا  و ی 

 داری اطالعات تغسسن نقش سنتی دول  از مالکس  اطالعات ی  امان 

 های سساسی  علنی یاد  نشت 

 سازی اطالعات ینای پاسخاایی آزادایجاد ظنفس  در دول  

 تهس  سارینگ درخااس  اطالعات تاسط سمتسا  انتشار و دستنسی آزاد ی  اطالعات

 ایجاد سازو سار شکای  از تخلف مجنیا  قانا  انتشار و دستنسی آزاد ی  اطالعات در مؤستات عمامی و خصاصی

 سنندگا  تدوین قالب ارائ  اطالعات ی  درخااس 

ایجاد یک سمست  مندمی یا اختسارات قانانی اه  پساسنی و نظارت متتمن ین انتشار اطالعات در مؤستات عمامی و 
 خصاصی و حتن اانای قانا 

 حمای  از افشاسنندگا  اطالعات منیاط ی  میاسد 

 های پسش رو  المللی در زمسن  اانای قانا  آزادی اطالعات اه  تدسسن ماانع و چالش منور تجارب یسن

 گسنی از اقدامات پ وهشی در حازو آزادی اطالعات  ساز و سار حمای  و یهنو  ایجاد

 ای در صارت فسلتنینگ هاشمند  های ااتماعی و ماهاارو آزادی شبک 

 ها متئاالن  ینای رسان ایجاد فضای آزاد 
 حمای  از مطباعات 

ی
اع
تم
 اا

ی ر
نا
نه
ن ف

تت
ی

 

 تنویج فنهنگ شیافس  در سطاح سلی اامد  

 سازی در زمسن  قانا  آزادی اطالعات فنهنگ

 ساری  مبارزو یا فنهنگ پنها 

 گنی اطالعات  سازی مندم در مطالب  تاانمند

 آمازی هماانی در س  سطح مدینا ، مندم و یدن  دیاانی سشار در زمسن  آزادی اطالعات 

 سازی ینای قانا  انتشار و دستنسی آزاد ی  اطالعات  ادیسات

 ای ی  استانداردهای اهانی نزدیک شد  فضاهای خبنی و رسان 

 ها و نهادهای مدنی  ها، دانشااو تبلسغ و تبسسن این قانا  تاسط رسان 

ی
 فن
تن
یت

 

 تاسد  دول  الکتنونسک

 های ارتباطی  تاسد  زین ساخ 

 اندازی سامان  سارپاش  ملی اینانسا  راو

 اانای فسلتنینگ هاشمند

 اندازی شبک  ملی اطالعات راو

 اللملی افزایش پهنای یاند داخلی و یسن

 اندازی سامان  الکتنونسک متمنسز اه  انتشار اطالعات مؤستات دولتی و پاسخ ی  درخااس  اطالعات شهنوندا   طناحی و راو

 تتهسل دستنسی شهنوندا  اینانی ی  شبک  اهانی اینتنن 
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 ایران. بسترهاي الزم جهت اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در 2ادامه جدول 

ی
دار
ن ا
تت
ی

 

 ت مؤستات عمامی و خصاصیاعالتتهسل در دستنسی ی  اط

 های ماضاع قانا  آزادی اطالعات رسانی در مؤستات عمامی ینای پاسخاایی ی  درخااس  سسس واحد اطالعأت

 زاد ی  اطالعات در ادارات دولتی و خصاصی آانتصاب متئال اانای قانا  انتشار و دستنسی 

 محاری، شیافس  و روزآمدی در تنظس  قاانسن و مقنرات اداری  عدال 

 تبلسغ و تنویج فنهنگ تکنی  اریاب رااع در مؤستات عمامی و خصاصی

 تاسد  نظام اداری الکتنونسک

 های هماانی  انتشار اطالعات دریندارندو حقاق و تکالسف منم از طنیق رسان 
 تاسط مؤستات عمامی و خصاصی 

 های دولتی  وچهار ساعت  در تمام ایام هیت  ی  اطالعات عمامی دستااو در  و امکا  دستنسی ینخط و یست طناحی، 

یخشی مندم و سارمندا  ی  حقاق و تکالسف متقایل مندم و نظام اداری یا تأسسد ین دستنسی آسا  و  سازی و آگاهی شاف
 مند مندم ی  اطالعات  ایط ض

 شا  سای  وب نار داد  اطالعات عمامی خاد و شساو دستنسی ی  آ  درالزام مؤستات عمامی ی  ق

 های اداری  فناه  آوری امکا  ارتباط امن و قانانی شهنوندا  یا درگاو مؤستات عمامی و خصاصی اه  انجام روی 

 الزام مؤستات عمامی و خصاصی ی  رقامی ساختن اطالعات عمامی خاد و انتشار آ  یا فنم  آزاد 

 سالم  اداری و حقاق شهنوندی در مؤستات دولتی  یاستقنار سمست  ارتقا

ی
صاد

اقت
ن 
تت
ی

 

 لحاظ ردیف یادا  اختصاصی اه  فناه  آوری یتتنهای اانای قانا  انتشار و دستنسی آزاد ی  اطالعات در سشار 

 رت فنهنگ و ارشاد اهای منیا ط ی  دیسنخان  سمستسا  در یادا  سالسان  وز لحاظ سند  هزین 

  ینوندا  تاسط مؤستات عمامی و خصاصهسازوسار اخذ هزین  ارائ  اطالعات ی  ش  تدوین

 تدسسن مسزا  هزین  دریافتی از شهنوندا  اه  ارائ  اطالعات ی  آنها 

 های اتصال ی  اینتنن   ساهش هزین 

انتشار و دسترسی آزاد به های الزم جهت اجرای قانون  بندی بسترها و زمينه . اولویت2

 اطالعات به چه ترتيبی است؟

نتاه  حا ل از برم ل رگیسد ون قدانون انتشدار ا دستیسدی  زاد تده اعالدا  در اهدیان تدی         
ت تی هیهنهی ا اجتمالی  ت دتی   شاسل گانه از ده گات نخبهان ته بیب   اساو ت تیهای ش 

 ه تن .   (لوهد اا  با ششااا)حقوقی  ت تی س اسی  ت تی اقتصادی  ت تی هنی ا ت تی اداری 
هدا )کجدی ا کشد  گی( ا     در اهن تخ  اتت ا راس بو  فی تیرسی نیسدا  تدودن دادت  

های دارت ن د ااب ون )کده اسدتقا      راس سبتنی تی نظیهه  زسون شاا یا د اهمک  از  زسون 
همچند ن  اسدد.  کن ( جدد کنتی  سفیا ا  رگیس ون اسدتفادت شد ت    خلاها را تیرسی سی

د تیرسی سفیا ه خلی تودن ا س د ان انردیا  از    زسون برم ل اارهانش هک تُی ی )جد
ا برم دل ا    ها( ا ستیاقباً  رگیس ون چند ستغ یت جددد بو د و ا بج هده     سؤلفهخلی تودن 
 ش ت اسد.    کار تیدت ته کنن گی هی هک از ت تیها ت نی س  ان ا  

ت نددی شدد ت ستغ ددی اات ددته  تدده بفدداا  سقدد ار ااقیددی ا ادد   هددا تیرسددی اسددتقا  خلددا
از شاخص دارتد ن د ااب دون      شود. تیای تیرسی اهن ا   هیض یسا ( خلا گفته سی)ستغ 
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تاش . در برم ل اژاه  حا دی  اهدن    5/2با  5/1استفادت ش  که سق ار اهن شاخص تاه  ت ن 
 . اسدهیض استقا  خلاهای اژاه   دهن ت ا   دسد  س  که نشان ته 589/1سق ار 

هدا   ها رزی اسد از ا ی د نیسدا  تدودن دادت   ی  هقبل از اارد ش ن ته سیحمه  زسون ه
اعا  حا ل شود با تی اساو نیسا  تودن ها نبودن  ندا   زسدون سناسد  اسدتفادت شدود. در     

ش ت  دا راس بو  فی )کده    اری جمطهای  اژاه  حا ی تیای تیرسی عب یی تودن دادت
تفادت شد . اتتد ا نتداه     شاسل کش  گی ا چولهی( ا راس سبتنی تی نظیهه شاا ی د اهمک اسد  

 .  شود سیهاسد ارائه  گی ا ی د کش  گی ا چولهی دادت راس بو  فی که نماهان

 ها كجي وكشیدگي و آزمون شاپیرو ـ ویلک براي نرمال بودن گروه .3جدول 

 روی تاصسیی روی مبتنی ین نظنی 
 منبع تغسسنات

 سجی سشسدگی شاپسنو ر ویلک داری سطح مدنی

 یتتن حقاقی -779/1 -417/0 858/0 454/0

 یتتن سساسی -717/1 -676/0 721/0 675/0

 یتتن اقتصادی -615/1 -857/0 775/0 585/0

 یتتن فنهنای ااتماعی 739/0 284/1 657/0 478/0

 یتتن اداری -04/1 -416/0 689/0 431/0

 یتتن فنی -411/1 -721/0 729/0 615/0

های هدوق از نجاکده  سارهدای     سؤلفهده  که س  ان کجی ا کش  گی  نتاه  ج ا  نشان سی
در  زسدون   P. همچند ن  سقد ارهای   ه تن  عب یی دارن   دارای بوزهط نیسا  ا -2+ با 2ت ن 
د اسم ینو  ا یای  بی اسد. هی  ه  فی در  زسون کولموگیا  ت رگ 05/0الدکی از  هوق
. هی  ه سقاتل  ن لبدار  اسدد از   اسدها از بوزهط سوردنظی )که در اهنجا نیسا  اسد(  دادت

ا لد ی   Pها از بوزهط سورد نظی )که در اهنجا نیسا  اسد(  تا بوجه ته سق ار  ل ی ا یای دادت
 گیدد.  ها سنلب  تی بوزهط نیسا  قمم اد سی وزهط دادترد هی  ه  فی  ب

H0ها نیسا  اسد : دادت 
H1ها نیسا  ن  د  : دادت 

 ها مفروضه خطی بودن داده

 ها مؤلفه. آزمون تحلیل واریانس بیانگر مفروضه خطي بودن 4 جدول
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 های یتتن حقاقی آزما  تحلسل واریانس اه  ینرسی وضدس  خطی یاد  دادو

 SS df MM F sig تغسسناتمنبع 

 001/0 1/6 8/92 1 6/2749 خطی یاد 

 های یتتن سساسی آزما  تحلسل واریانس اه  ینرسی وضدس  خطی یاد  دادو

 SS df MM F sig منبع تغسسنات

 01/0 56/6 4/98 1 2/2319 خطی یاد 

 های یتتن اقتصادی آزما  تحلسل واریانس اه  ینرسی وضدس  خطی یاد  دادو

 SS df MM F sig منبع تغسسنات

 01/0 53/5 1/96 1 3/2041 خطی یاد 

 های یتتن فنهنای ااتماعی آزما  تحلسل واریانس اه  ینرسی وضدس  خطی یاد  دادو

 SS df MM F sig منبع تغسسنات

 001/0 01/6 3/94 1 9/2441 خطی یاد 

 اداری یتتنهای  آزما  تحلسل واریانس اه  ینرسی وضدس  خطی یاد  دادو

 SS df MM F sig منبع تغسسنات

 01/0 45/5 9/95 1 2/219 خطی یاد 

 های یتتنفنی آزما  تحلسل واریانس اه  ینرسی وضدس  خطی یاد  دادو

 SS df MM F Sig منبع تغسسنات

 01/0 61/6 83/9 1 3/213 خطی یاد 
 

 زسدون خلدی تدودن کمتدی از      Fسلح سینداداری سقدادهی    2تی اساو نتاه  سن رج در ج ا 
 الدکی رااتط خلی تیقیار اسد.   هوق اسد. تناتیاهن ت ن ستغ یهای 05/0س  ان خلای 
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 گانه . نتایج تحلیل رگرسیون قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در ایران بر اساس بسترهاي شش5 جدول

Sig-F F ADJR2 R2 R Sig-t t β SE B پسش یسن 

 ثای  342/40 512/16 - 91/3 001/0 781/0 601/0 589/0 673/156 001/0

     001/0 971/2 463/0 03/1 039/1 
. یتتن فنهنای ر 1

 ااتماعی

 . یتتن حقاقی2 067/2 654/0 231/0 848/1 003/0     

 . یتتنسساسی3 654/1 561/1 13/0 147/2 001/0     

 یتتن اقتصادی. 4 872/0 378/1 11/0 107/3 002/0     

 . یتتن فنی5 156/1 078/2 041/0 032/2 001/0     

 . یتتن اداری6 156/0 991/0 025/0 839/1 001/0     

 فرضيه پژوهش. 15

در اهدیان  تده   « انتشدار ا دستیسدی  زاد تده اعالدا     ». ت تیهای رزی جدد اجیای قدانون  1
 داری دارن .  لراظ االوهد  بفاا  سینی

های ت تی حقوقی  ت تی س اسی  ت دتی اقتصدادی  ت دتی هیهنهدی      سؤلفهتیای بی  ن بأث ی 
اجتمالی  ت تی اداری ا ت دتی هندی تدی رای قدانون انتشدار ا دستیسدی  زاد تده اعالدا  در         

تد ن ا قدانون انتشدار ا دستیسدی  زاد تده       لنوان ستغ یهدای اد     گانه ته ت تیهای ش   اهیان
عدور   لنوان ستغ ی سا  در سیادله رگیس ون اارد برم ل شد ن . همدان   اعالا  در اهیان ته

(. =001/0P=  673/156Fدسدد  سد  )   دار تده  س   سینی  شود که در ج ا  زهی سشاه ت سی
سازی قانون انتشار ا دستیسدی  زاد تده    گانه تی رای ا ادت هینی اثی رگیس ونی ت تیهای ش 

سجمددو    سینددادار اسددد. تدده لبددار  دههددی =673/156F=  001/0Pاعالددا  در اهددیان تددا 
سان ت  ته  ن س  انی نبود که اثی رگیس ونی را خنثی کن . لدا بغ  ی نشدان دادت   سجدارا  تاقی

اس مه س   رگیس ونی تی اثی بصاد  ا ابفاق ن  د  تمکه تدی اثدی بدأث یا  ت دتیهای      ش ت ته
در د  از   58بوانند   ت ن سدی  ای ا  لنوان ستغ یه ته گانه اسد. تی اهن اساو اهن ت تیها ش 

ش ت  بب د ن کنند . در     ور  بی هل اارهانش قانون انتشار ا دستیسی  زاد ته اعالا  را ته
تد ن تدی    بدیهن ستغ دی اد      ( قدوی 463/0  ت تی هیهنهی د اجتمالی تا  دیه  تتدای )   س اناهن 
ن تده بیب د  ت دتی    سازی قانون انتشدار ا دستیسدی  زاد تده اعالدا  اسدد ا تید  از         ا ادت

(  ت دتی اقتصدادی تدا  دیه      13/0(  ت تی س اسی تا  یه  تتا )231/0حقوقی تا  یه  تتا )
 ( اسد. 025/0( ا ت تی اداری تا  یه  تتا )041/0( ا ت تی هنی تا  یه  تتا )11/0تتا )
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 گانه اساس بسترهاي شش. نتایج تحلیل رگرسیون قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در ایران بر 6جدول 

Sig-F F ADJR2 R2 R Sig-t t β SE B پسش یسن 

 ثای  342/40 512/16 - 91/3 001/0 781/0 601/0 589/0 673/156 001/0

     001/0 971/2 463/0 03/1 039/1 
. یتتن فنهنای ر 1

 ااتماعی

 . یتتن حقاقی2 067/2 654/0 231/0 848/1 003/0     

 . یتتنسساسی3 654/1 561/1 13/0 147/2 001/0     

 . یتتن اقتصادی4 872/0 378/1 11/0 107/3 002/0     

 . یتتن فنی5 156/1 078/2 041/0 032/2 001/0     

 . یتتن اداری6 156/0 991/0 025/0 839/1 001/0     

 گيری نتيجهبندی و  جمع

بیهن ا دو  حقدوق تشدی تده       زادی دستیسی ته اعالا  هکی از سدا  در قین ت  د ا هکا
بوانن  دستیسدی  زاد   راد. از اهن نظی کشورهاهی که ته لراظ ساختار حکوستی نمی شمار سی

 حاد جاسیه ته اعالا  را بضم ن کنن   در زسیت کشدورهای نداقص حقدوق تشدی تده شدمار       
دسوکیاب ک  ن اسد که شدیان ان تتوانن   بیهن ا ل در هی کشور چیا که تن ادی .ران  سی

اسدا اهدن نظدار  در خدا رخ      .ته اارسی ا نظار  تی رهتار دالد ا ساسوران دالتی تپیدازند  
ته اعالا  اسد. دستیسی  زاد ته اعالدا  در جواسدط      دستیسی  زاد نده   شیط  نمی

جددد جمدوگ یی از ه داد ا    لنوان هکی از ات ارهای جاسیه س نی  هاهته ا را ته رش  ته بوسیه
قانونهددار اهیاندی ن د      .گ دید  ها  در کم ه سلو  سورد استفادت قدیار سدی   سازی هیال د شفا 

قانون انتشار ا دستیسدی  زاد تده اعالدا      1387 یار  اهن  زادی را درهاهد ا در سا  
از  ؛اسدد  اری سق سا  ا لوازسی  را بصوه  کید  اسا هیم د هاهتن اهن قانون س تم ی هیاها

لنوان سو دو     ته« اعالا »دهن ت اهن  زادی هینی  جممه اهن که رزی اسد لنا ی بشک ل
حد  دستیسدی تده اعالدا  در     « دارند گان »لنوان ستید  ا سکمدو ا   ته« سؤس ا  لموسی»

سینای سوسط خود سورد بوجده قدیار گ یند ؛ دستیسدی تده اعالدا  ب دد ل شدود ا دالدد          
گیاهی ابخاذ کیدت ا اجیا کن . تاقی  تیای سبارزت تا هیهنگ اسیار سکمو شود ب ات ی بیاهجی

برد لندوان  « سفدوی ا سبانی ا لوازی  زادی اعالا »انصاری ن   از سوارد سدکور در سقاله 
کند  ا  ن را هکدی از لدوازی ا دمی برقد   زادی       هداد سدی  « بوسیه قممیا  زادی اعالدا  »

  ارد.  اعالا  ته شمار سی
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لدوازی ا    اژاه  حا ی حداکی از  ن اسدد کده نخبهدان  زادی اعالدا       های هاهته
ت تیهای رزی جدد اجیای قانون انتشار ا دستیسی  زاد ته اعالا  در اهدیان را در یالد    

سقوله ا می: هیهنهی د اجتمالی  س اسی  حقوقی  اداری  هنی ا ت دتی اقتصدادی ت دان      هفد
سازی  که هیهنگای  گونه ته .تن ی ه تن  لوهدا  ته ا اری  ندا سیتق کیدت ا در زس نه هیاها

سدازی   ا تید  از  سدادت  هدیض نمدودت   در زس نه  زادی اعالا  را   رنشد ن جد ا  خدود    
هدا ا ندواقص    های هکیی ا هیهنهی در جاسیه جدد اجدیای اهدن قدانون  رهدط کاسدتی      زس نه

 ان .  قانون هیمی را ااج  دان ته
ارزهداتی قدانون انتشدار ا دستیسدی  زاد تده      »ندوان    قی ن   در اژاه  خود بردد ل 

جدد هماهنهی کاسدل اهدن قدانون تدا      «اعالا  در اهیان در ایبوی ا و   زادی اعالا 
لوهدد  ادهد . ا  انجای ا احا  در قانون هیمی را ا شنداد سی  گانه  زادی اعالا  ا و  نه

سمد شدفاه د   کشور تهسوق دادت ش ن هضای س اسی   نظیان  زادی اعالا  سوی  اح 
سداز اراد تده    زس نه  لوهد چداریالنوان ا ا همهای ش ن تا اهن قانون اسد. ت تی اقتصادی ته

هدا ا    اری زهیسداخد  چیا که هیاها .سازی اهن قانون اسد سیحمه اق ای ا لمل جدد ا ادت
  اادنج  االوهدد بغ  ی ا برو  در ساختار اداری کشور س تم ی تودجه ا  ی  ه هنه اسدد.  

برو  نظدای اداری کشدور سنلبد  تدا قدانون        ششا االوهدهای هنی ا  سد ا کیدن زهی ساخد
اژاهدی    هند ت »الدی بردد لندوان    سدکور اسد. نتاه  اژاه  حا ی در اژاه  بکتا ل ن

گدار تدی  هند ت  زادی     نجا که لواسل کم  ی بأث ی ؛خورد ن   ته چشا سی«  زادی اعالا 
. لواسدل س اسدی   1اعالا  از ده گات نخبهان ا ستخصصان را در یال  چدار سقوله کمدی:  

. ا لواسدل بخصصدی د هندااری ت دان      4اقتصدادی  د . لواسدل اجتمدالی    3. لواسدل حقدوقی   2
جدد اجیاهی شد ن اهدن   کن . لدا اژاه  حا ی ته سب  شناساهی ا ارائه ت تیهای رزی  سی

تن ی ش ت  سن ی اسد ارزند ت در راسدتای کمدک تده       ور  کاسل  سوج  ا عبقه قانون ته
 لنوان هک نقشه رات در سیلد تخش ن ته ران  اجیای اهن قانون.  ستول ان اسی ته

 اجرایی اتپيشنهاد

بوان ا شندادا  زهدی را   ( سی1تا بوجه ته نتاه  حا ل از تخ  ک فی اژاه  )ج ا  شمارت
 جدد سیلد هاهتن ران  اجیای قانون انتشار ا دستیسی  زاد ته اعالا  ارائه داد: 

دن ا کنتدی  اخبدار ا   کدی . تدتی اسد دالد تا شفاه د تا سمد سخن گفته ا از سخفی 1
 .ای شد ن اد   تبدید    سدمد ش شده   س اسدی کشدور را تده   ا هضدای   اعالا  جموگ یی کن 
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لنوان هک  یار  نهیه ته ا نه بندا در شیار تمکه در لمدل   همچن ن ته  زادی اعالا  ته
بی قدانون انتشدار ا دستیسدی  زاد     ن   بمای باس خود را در جدد اجیاهی ش ن هی چه سیهط

 کار گ ید.  ته ته اعالا 
هدا   دل دل تیخدی ندواقص ا کاسدتی     ی  زاد ته اعالا  ته. قانون هیمی انتشار ا دستیس2

تند ی   تاه  سورد تیرسی ا ا ا  قیار گ ید ا سه رهره  زادی ت ان  حیها شخصی ا عبقده 
لندوان قدوان ن اد   ن داز جددد اجدیای هدی چده تدتدی ا           اعالا  دالتی از سوی دالد تده 

ا سدورد بصدوه  قدیار    شود ش بی قانون انتشار ا دستیسی  زاد ته اعالا  بق ها سجم سیهط
 گ ید. 
. کم دد ون انتشددار ا دستیسددی  زاد تدده اعالددا  نتدداه  اددژاه  حا ددی را در        3
  اری سق سا  ا بمد  ا  اجیای قانون چیاغ رات خود سازد.   هیاها

های لمدوسی   . رزی اسد دالد هضای تازی را در حوزت  زادی اعالا  تیای رسانه4
 گیان حقوق سیدی اهجاد کن .   ی ا سلالبهلنوان نماهن ت اهکار لموس ته

( قانون انتشار ا دستیسدی  زاد تده اعالدا  بغ  دیا      8ناسه اجیاهی سادت ) . عب   ه ن5
 رزی در س  تا اداری کشور جدد همهای ش ن تا قانون سدکور  ور  ادهید. 

تده   دار اجیای قدانون انتشدار ا دستیسدی  زاد    . ازار  هیهنگ ا ارشاد اساسی عاهه6
های هکیی ا هیهنهی رزی جددد اجدیای اهدن قدانون را در      اعالا  در کشورشود ا زس نه

 جاسیه سد ا سازد.  
سازاکارها ا ت تیهای اجیاهی قانون سددکور     اری . دالد تودجه رزی جدد هیاها7

 را در تودجه کل سال انه کشور لراظ کن .  
ت دتی هندی     سازی ستولی ا می هیاهالنوان  . ازار  اربباعا  ا هنااری اعالا  ته8

های اجیاهی شد ن قدانون را ابخداذ      اری هی چه سیهیتی زهی ساخد ب ات ی رزی جدد هیاها
 نماه . 

 های آینده پيشنهاد برای پژوهش

. از  نجا که نخبهان  زادی اعالا  اجیای قانون انتشار ا دستیسی  زاد تده اعالدا  را   1
لددا    دانند   ای اداری  اجیاهدی ا سد هیهتی کدان کشدور سدی     در حکا انقاتی اساسدی در نظد  

اددهی از اهدن قدانون کده گ دتیت اسد یی را در        های سختمو بأث ی تخ  ها در ت نی  س   ا  
بوان نت جه گیهد انجای اژاهشی تدا سرورهدد    رس . تناتیاهن سی ح ابی ته نظی سی ید گ تیسی
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از اجیای قانون انتشار ا دستیسی  زاد تده  ها ا سشکا  احتمالی ناشی  اژاهی  س    هن ت»
 رسان خواه  تود.  در اجیای هی چه تدتی اهن قانون هاری« اعالا  در اهیان

کشور دن دا تده سیحمده اجدیا در  سد ت  سدیار بجیت دا          60. از  نجا که اهن قانون در 2
س اهدا ا سیاهد     المممی در اهن زس نه ا انجای سلالیه بلب قی در سدتن قدانون  نردوت اجدیا ا     ت ن

بی  اجیاهی ش ن قانون سدکور درکشورهاهی که از نظی سبانی حقوقی ا هیهنهی ته سا ن دهک
ا سانط از بکیار اشتباها  ا خلاها در س  ی اجدیای اهدن قدانون    ن  د خالی از للو   ه تن 

 شود.   در کشورسان سی
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