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مبنی براینکه یک متهم اقتصادي آزاد شده است که این مطلب صحت ندارد  |  میزان

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس، دولت را مکلف کردند از همه قدس شریف به عنوان پایتخت 
همیشگی فلسطین حمایت کند  |  خانه ملت
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سیاست[[
تیتر روز

شاخص  چهره هاي  که  می دانیم  همگان 
به  که  مردمی  همچنین  و  اصالحات  جریان 
این طیف مهم سیاسی اقبال نشان می دهند،  
نقش مهمی در استقرار مجدد حسن روحانی 
شخص  میان  این  در  داشته اند.  پاستور  در 
واقف  موضوع  این  به  هم  رییس جمهور 
اردیبهشت  شرایطی  در  اصالح طلبان  هستند. 
باالیی  راي نسبتا  با  را  روحانی  ماه سال جاري 
برنده انتخابات کردند که عالوه بر اینکه گمان 
دولت  با  خود  مطالبات  و  انگیزه  ها  می  کردند 
هم  مهم تري  هدف  می  شود،  محقق  روحانی 
افرادي  تا  داشتند  داشتند. اصالح طلبان تالش 
براي  نگاه خاص شان  و  کارنامه  به  توجه  با  که 
ریاست جمهوري نامناسب بودند، فرصت حضور 
دست  به  را  تصمیم  سازي  اختیار  و  بطن  در 
 92 سال  از  که  تعقل  گرایی   نهایت  در  نیاورند. 
جایگزین بی  قانونی و فعالیت هیجانی شده بود، 
اجازه ادامه چهار ساله پیدا کرد تا از این طریق، 
مصلحت  و  منافع  پیش روي  موانع  و  بحران  ها 
ملی کمرنگ  تر شود. نکته مهم و قابل توجه اما 
انتخابات»  «تاثیرگذاري در نتیجه  این است که 
را نباید دلیل توقع اصالح طلبان از دولت مستقر 
بدانیم. واقعیت قابل تامل این است که کشور 
نمی  شود  اداره  دولت مدار  نظامی  بر اساس  ما 
و  انقالبی  نظامی،  سیاسی،  نهادهاي  انواع  و 
جهادي به شکل هزینه  سازي در امور مشارکت و 
حتی دخالت می  کنند. چنین شرایطی موجب 

می شود تا رییس جمهور و همکاران دولتی  اش 
که  آن طور  را  گرفته  نظر  در  طرح  هاي  نتوانند 
دقیقا  و  کنند  اجرایی  می  دهند،  تشخیص 
به همین دلیل باید تاکید کرد که در قضاوِت  دولت 
همه این موانع را باید در نظر گرفت. در نتیجه 
را با شرایط موجود  انتظارهایمان  الزم است تا 
در کشور هماهنگ کنیم که براي ارزیابی دولت، 

دچار سوءتفاهم یا اشتباه نشویم. 
اذعان  باید  دولت  ماهه  چند  عملکرد  درباره 
می  دارد  بر  قدم  مسیري  در  روحانی  که  داشت 
عمومی  دغدغه هاي  رفع  براي  زیادي  امید  که 
وجود دارد. به عنوان مثال پیگیري مجدانه حقوق 
شهروندي آن هم در شرایطی که همه می  دانند 
این موضوع مهم چه مخالفان صاحب  تریبونی 
دارد، ما را به این نتیجه می  رساند که دردِ  مردم به 
معناي واقعی کلمه دردِ  دولت است و این دولت، 
افکار عمومی  براي  پیشین،  دولت  دو  برخالف 
احترام زیادي قائل می  شود. همچنین می  توان 
کرد  اشاره  هم  ساالنه  بودجه  شفاف  سازي  به 
که باعث شد تا هر نهادي که مبلغی را از بودجه 
ناخواه  یا  خواه  پس  این  از  می  کند ،  دریافت 
خودش را ملزم به این ببیند که درباره چگونگی 
هزینه سهمی که از بیت المال گرفته  اند، به مردم 
حالت،  این  بدهد.  واقعی  و  مبسوط  گزارشی 
نقش پررنگی در هزینه کرد صحیح و همچنین 
می  تواند  آنچنانی  سوءاستفاده هاي  کاهش 
داشته باشد. در این میان گروهی هم هستند 
ناامیدي  نوعی  ایجاد  درصدد  سیاه  نمایی  با  که 
هستند تا از این طریق مردم را از حضور دوباره 
البته  که  کنند  دلسرد  راي  صندوق  هاي  پاي 
نمی رسند.  مطلوب شان  نتیجه  به  گروه  این 
از بد تشخیص  را  ایران به خوبی، خوب  مردم 
می  دهند و حتی با قیاسی سطحی و نه چندان 
کارشناسانه هم به راحتی این طور نتیجه  گیري 
در  گسترده  حضور  چندباره  تکرار  که  می  کنند 
پیرامون  تهدیدهاي  تا  است  راه  تنها  انتخابات 
روزبه روز کمتر شوند بلکه از این طریق آرامش 

به جامعه تزریق شود. 

معاون  انصاري،  جابري  حسین  وقایع اتفاقیه: 
کانال  در  امورخارجه  وزارت  آفریقایی  عربی 
اقدام  سند  یک  و  بیانیه  یک  خود  تلگرامی 
(مقررات کاري) که هفته گذشته در هشتمین 
و  ایران  توافق  مورد  آستانه  کنفرانس  از  دور 
روسیه و ترکیه قرار گرفته بود را منتشر کرد. این 
کنفرانس پیش تر با انتشار بیانیه اي 10 ماده اي 
جهت حمایت از برگزاري گنگره ملی سوریه و 
همین طور حمایت از روند صلح سازمان ملل در 
انصاري  جابري  که  بود  یافته  پایان  این کشور 
دیروز دو سند دیگر مربوط به این کنفرانس را 

منتشر کرد. 
پیرامون  بیانیه اي مشترك  که  اول  در سند 
سوریه  در  بشردوستانه  زدایی  مین  اقدامات 
در  مندرج  فرهنگی  میراث  اماکن  شامل 
جمهوري اسالمی  است،  یونسکو  فهرست 
ترکیه  جمهوري  و  روسیه  فدراسیون  ایران، 
نشست  تعهدات  اجراي  ضامنین  به عنوان 
و  عمدي  تخریب  و  شده اند  معرفی  آستانه 
مین گذاري آثار تاریخی جهانی و اماکن میراث 
فرهنگی یونسکو در سوریه توسط سازمان هاي 
و  شده  قلمداد  جدي  تهدید  یک  تروریستی 
در  انفجاري  مواد  مخاطرات  از  ناشی  آلودگی 
مناطق پرجمعیت و همچنین در اماکن تاریخی 
اهمیت  به  توجه  با  سوریه  فرهنگی  میراث  و 
جهانشمول آنها براي تمدن جهانی خطر بزرگی 

در نظر گرفته شده است. 
از  ضامنین  سند  ادامه  در  همین طور 
کشورهاي عضو سازمان ملل متحد می خواهند: 
«بدون مالحظات سیاسی با هدف حفظ میراث 
و  فوري  اقدامات  آتی  نسل هاي  براي  تاریخی 

ضروري جهت مین زدایی و پاکسازي مخاطرات 
انفجاري اتخاذ کنند.»

ضمن  سوریه  ملی  کنگره  برگزار کنندگان 
تاکید بر نقش اساسی مرکز اقدام مین زدایی 
هماهنگی  در   (UNMAS) متحد  ملل  سازمان 
این  عضو  کشورهاي  از  مشکل  این  حل  براي 
را  خود  فنی  حمایت هاي  می خواهند  سازمان 
جهت اجراي موثر وسریع عملیات مین زدایی، 
تبادل اطالعات و داده هاي مربوطه و همچنین 
مین زدایی  اقدامات  براي  مالی  منابع  تامین 

بشردوستانه فراهم کنند. 
پیگیري  براي  اقدام  برنامه  که  دوم  در سند 
مصوبات کنفرانس آستانه پیرامون گروِه کاري 
و  ربوده شدگان  بازداشت شدگان،  آزادسازي 
تحویل اجساد و همچنین شناسایی مفقودین 
است با اشاره به قطعنامه 2254 شوراي امنیت 
تشکیل  کاري  گروه  این  متحد  ملل  سازمان 
تسهیل  و  سازماندهی  وظیفه  و  شد  خواهد 
و  ربوده شدگان  بازداشت شدگان/  آزادسازي 
تحویل اجساد و همچنین شناسایی مفقودین 
معارض  گروه هاي  و  سوریه  دولت  سوي  از 
مسلحی را بر عهده دارد که به رژیم آتش بس 
پیوسته اند. در بخشی از این سند آمده است: 
هماهنگی  و  مشورت  بر اساس  ضامن  سه   »
تنگاتنگ با طرف هاي درگیر عمل خواهندکرد و 
سه کشور ضامن متعهد می شوند که از نفوذ 
خود بر طرف ها جهت تضمین برخورد انسانی 
و جلب  زمان ها  تمامی  در  بازداشت شدگان  با 
توجِه گروه کاري به موضوعات مورد نگرانی و 
اجراي این توافق با حسن نیت از سوي طرفین 
استفاده کنند. تمامی طرف ها متعهد می شوند 
افراد  علیه  تالفی جویانه اي  اقدام  هیچ گونه  که 

آزاد شده اتخاذ نکنند.»
از هیت هاي 3 تا 4  این گروه کاري متشکل 
نفره نمایندگی سه کشور ضامن و همین طور 
3 نفر از طرف سازمان ملل است و در صورت 
کاري،  گروه  اعضاي  هماهنگی  و  توافق 
صلیب سرخ،  بین المللی  کمیته  نمایندگان 
کشورهاي ثالث و سایر سازمان هاي مربوطه اي 
کمک  گروه  این  موثر  کارکرد  به  می توانند  که 
کنند نیز می تواند به صورت موقت به عضویت 

این گروه کاري درآیند.
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︫︣و﹡︡ان

︑︺︡اد 
در︠﹢ا︨️

در︮︡ 
﹩﹢﹍︨︀︎

︡ا﹋︓︣ ز﹝︀ن 
﹩﹢﹍︨︀︎

︋﹫︪︐︣﹟ ا︨︐︀ن ﹨︀ی 
️ ﹡︀م ﹋﹠﹠︡ه ︊︔

﹋﹞︐︣﹟ ا︨︐︀ن ﹨︀ی 
️ ﹡︀م ﹋﹠﹠︡ه ︊︔

︋﹫︪︐︣﹟ در︠﹢ا︨️ 
︨﹠︡ از ﹡︀د ﹨︀ ︀﹨ ﹟︣︑ ﹢﹍︨︀︎ ︣﹫︾ ︋﹫︪︐︣﹟ در︠﹢ا︨️ 

︨︀︎ ﹟︣︐︪﹫︋ و

3454 1126 87 در︮︡ 10 روز ︑︣ان، ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی، 
ا︮﹀︀ن

ا﹙︀م، ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩، 
︐﹫︀ری ︀ر﹝︀ل︋ 

وزارت ﹋︪﹢ر 129 
در︠﹢ا︨️/ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی: 
84 در︠﹢ا︨️ / وزارت 
 80 :﹩ا﹇︐︭︀د و دارا

در︠﹢ا︨️

︨︀ز﹝︀ن ︑︊﹙﹫︽︀ت ا︨﹙︀م- 6 در︠﹢ا︨️ 
 -︣﹝︀ل ا﹚﹨ /︨︀︎ ︘﹫﹨ و

6 در︠﹢ا︨️ و ﹨﹫︘ ︨︀︎/ ︨︀ز﹝︀ن 
ا﹝﹢ر ︨﹫﹠﹞︀﹩- 4 در︠﹢ا︨️ 

︨︀︎ ︘﹫﹨ و

︑︣ان: ︋︀ 670 
︨︀︎ 621 در︠﹢ا︨️ و

نهاد هاي خاص بى توجه به قانون شفافیت
«وقایع اتفاقیه» سرنوشت قانون دسترسی آزاد به اطالعات را بررسی می کند

ماه  مرداد  روز  آخرین 
طرح  که  بود   88 سال 
انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات که بهمن 87 تصویب و با ایرادات متعدد 
شوراي نگهبان همراه شده بود، در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام مورد تایید قرارگرفت. قانونی که اما 
تا اجرایی شدن، راه پر فراز و نشیبی را طی کرد. در 
نهایت، اوخر سال 88 بود که این قانون توسط دولت 
به وزارت ارشاد ابالغ شد. اما پس از ابالغ عمال هیچ 
خبري از آن نبود. دولتی ها مدعی بودند باید براي آن 
سازوکار ها و آیین نامه هاي متعددي تنظیم شود و به 
این راحتی ها نمی توان آن را اجرایی کرد. کار به جایی 
رسید که پس از سه سال و اندي، اجراي آن به یکی 
از شعار هاي کاندیداهاي انتخابات ریاست جمهوري 
بدل شد و پیشرو این جنس شعارها هم بر کرسی 

ریاست جمهوري تکیه زد.
 حسن روحانی در ماه اول حضورش در پاستور 
و  داد  قانون  این  اجرایی  آیین نامه  تصویب  از  خبر 
وظیفه پیگیري آن را بر عهده وزارت ارشاد گذاشت 
و وزارت ارشاد هم براي این مهم دست به تشکیل 
مسئول  کمیسیون  این  زد.  تخصصی  کمیسیون 
از  بیرونی خاصی  نمود  اما  قانون شد  این  پیگیري 
آن به چشم نمی خورد تا اینکه خرداد ماه 96 «سامانه 
نشانی  به  اطالعات»  به  آزاد  دسترسی  و  انتشار 
به گزارش  فعال شد.   http: //foia. iran. gov. ir
و  مطبوعاتی  امور  معاونت  اطالع رسانی  پایگاه 

اطالع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، حسین 
اطالعات  آزاد  انتشار  کمیسیون  مسئول  انتظامی، 
قانون  اجراي  راستاي  در  دولت  اقدامات  اشاره  با 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات گفت: «مطابق 
سیاست هاي عمومی دولت، همزمان و حتی پیش 
جهت گیري  قانون،  این  آیین نامه  آخرین  ابالغ  از 
اطالعات  انتشار  سمت  به  دستگاه ها  پورتال هاي 
تغییر کرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی 

به اطالعات» عمال پس از این شروع می شود.»

قوه مقننه و قضاییه بى اقبال به قانون شفافیت
انتشار  کمیسیون  معاون  فیاضی،  هادي  سید 
با  گفت وگو  در  اطالعات  به  آزاد  دسترسی  و 
«وقایع اتفاقیه» و در پاسخ به این سوال که تا چه میزان 
همراهی  کمیسیون  این  با  دولتی  مراکز  و  نهاد ها 
یک  سطح  در  تقریبا  مجریه  «قوه  گفت:  می کنند 
صددرصدي  اتصال  کار)  وزارت  مثل  (وزارتخانه ها، 
پیدا کرده اند. در سطح دو (موسسات وابسته، مثل 
سازمان تامین اجتماعی) موفقیت کمی در حدود 30 
تا 40 درصد وجود داشته و در سطح سه (شرکت هاي 
وابسته به موسسات، مثل شستا) موفقیت بسیار 
کم است. قوه مقننه و قوه قضاییه هم که بالکل اقبالی 
نسبت به این قانون نشان نداده اند و همکاري خاصی 
نسبت به آن صورت نگرفته و اتصالی به سامانه از 
آنها کلید نخورده است. باید منصفانه گفت  جانب 
استانداري ها و ادارات شهر هاي بزرگ همکاري خوبی 

داشتند اما سایرین وقع خاصی به آن نمی گذارند.» 
براي  قانون  این  بودن  الزام آور  میزان  درباره  فیاضی 
نهاد هاي خارج از قوه مجریه افزود: «قانون همه قوا و 
نهاد هاي عمومی و خصوصی را در این حوزه الزام کرده 
است. ما در سامانه بیش از 700 دستگاه را شناسایی 
با  نگرفته ایم.  نظر  در  هنوز  را  شهرداري ها  و  کرده 
افزایش  نیز  مردم  مراجعه  قاعدتا  شهرداري ها  ورود 
و  انتشار  کمیسیون  دبیر  معاون  کرد.»  پیدا خواهد 
دسترسی آزاد به اطالعات درباره نهاد هاي خاص، چه 
در حوزه خدمات عمومی و چه حوزه اقتصادي گفت: 
«این نهاد ها متاسفانه هیچ گونه همکاري با ما انجام 
نمی دهند. تصور می کنم تا زمانیکه شفافیت همه 
نهاد ها، باالخص نهاد هاي مذکور، زمانی که در ارتباط 
با شهروندان قرار می گیرند به مطالبه عمومی تبدیل 
نشود شاهد گشایشی در این حوزه نخواهیم بود.» 
فیاضی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت عدم 
همکاري نهاد ها و سازمان ها در امر شفافیت، می توان 
گفت:  کرد،  شکایت  اداري  عدالت  دیوان  به  آنها  از 
«فارغ از دیوان، خود این قانون هم پیگیري می کند 
که اگر دستگاهی پاسخ شهروندي را نداد، کمیسیون 
به آن باید رسیدگی کند. در قوه مجریه این مسئله 
این  راي هاي  به  نهاد ها  سایر  اما  است  امکان پذیر 
131 دستگاه  اگر  نمی کنند. حال  توجهی  کمیسیون 
متصل به سامانه یا نهاد هاي دیگر در این مسیر گام 
برندارند و مردم به ما شکایت کنند، در صورت وارد 
بودن آن، خود طرفیت پرونده را بر عهده می گیریم.»

سیدمحمدرضا متقی
خبرنگار گروه سیاسى

ماده 1: الفـ  اطالعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاري ذخیره 
گردیده یا با هر وسیله دیگري ضبط شده باشد. بـ  اطالعات شخصی: اطالعات فردي 
ج ـ اطالعات عمومی: اطالعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام 
ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداري که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون 
نباشد. د ـ موسسات عمومی: سازمان ها و نهادهاي وابسته به حکومت به معناي 
عام کلمه. هـ ـ موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر 
موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناى موسسات عمومی است. ماده7ـ موسسه 
عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطالعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت 

تقاضایش مطالبه کند. ماده 10ـ هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردي که 
شهروندي  حقوق  و  عمومی  نفع  راستاي  در  می باشد،  طبقه بندي  داراي  اطالعات 
دست کم به طور ساالنه اطالعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیالن) خود را 
با... تحویل دهد. ماده17ـ موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردي که ارائه 
اطالعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداري کنند: 
الف ـ امنیت و آسایش عمومی. ب ـ پیشگیري از جرایم یا کشف آنها، بازداشت یا 
تعقیب مجرمان. ج ـ ممیزي مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. د ـ اعمال نظارت 

بر مهاجرت به کشور. 

در کشور هاي دموکراتیک اطالعات به صورت مستمر 
براي همه رسانه ها ارسال می شود و دسترسی کامل 
کامبیز  که  است  نظرى  این  است.  داده شده  آنها  به 
نورزوي، وکیل دادگستري و روزنامه نگار در گفت وگو با 
«وقایع اتفاقیه» مطرح کرد. او با اشاره به مشکالت این 
و  نیمه دولتی  دولتی،  « شرکت هاي  قانون می افزاید: 
شبه دولتی خود را از این قوانین پنهان کرده اند. قانون 
هم هیچ ضمانت اجرایی خاصی ندارد که بتواند آنها را 

به این کار الزام کند. »
***

انتشار  قانون  هستید  جریان  در  که  همان طور   
زعم  به  و  تصویب  اطالعات  به  دسترسی  و 
دست اندرکاران آن اجرایی شده است. حال با توجه 
روزنامه نگار شاهد  و  به عنوان یک حقوقدان  آنچه  به 
قانون  این  جمهوري اسالمی  در  اساسا  آیا  هستید، 

اجرایی شده است یا خیر؟ 
به  دسترسی  ما  کشور  در  همچنان  یعنی  خیر، 
از  دسته  آن  و  نیست  امکان پذیر  تقریبا  اطالعات 
مثل  هستند،  عمومی  ارزش  داراي  که  اطالعاتی 
مختلف  دستگاه هاي  خاص  تصمیمات  قراردادها، 
و  روزنامه نگاران  دسترس  در  همچنان  و...  کشوري 
رسانه ها قرار نمی گیرد و میل به پنهان کاري همچنان 

حاکم است. 
 خیلی از دستگاه ها هم مدعی هستند اطالع رسانی 
این احتمال را به وجود می آورد که منافع ملی به خطر 
بیفتد. با این توضیح، این سوال پیش می آید که در 
سایر کشورها نیز، چنین نگاهی به اطالع رسانی وجود 

دارد؟ 

امور  مسئولیت.  از  گریز  براي  است  توجیهی  این 
ما مشخص است.  قوانین  در  امنیت ملی  به  مرتبط 
مثال اطالعات نظامی باید محرمانه باشد، دستگاه هاي 
امنیتی نیز باید همین طور باشند و... اما آن چیز هایی 
که امروز از دسترس مردم دور نگه داشته می شود بسیار 
مختلف  قرارداد هاي  مثل  حرف هاست.  این  از  فراتر 
عمرانی، پیمانکاري و... که تقریبا در دسترس نیست. 
اطالعات عظیم شرکت هاي دولتی، نیمه دولتی و شبه 
از  مثال چه کسی  به طور  کرد.  پیدا  دولتی دسترسی 
خاتم  قرارگاه  یا  مپنا  شستا،  اطالعات  به  عادي  مردم 

دسترسی دارد؟
 منظور شما این است که قانون ناقص اشاره کرده، 
قدرت  متولی  دستگاه هاي  یا  ندارد  اجرایی  ضمانت 

اجراي آن را ندارند؟ 
ضمانت  و  الزام  قانون  این  هستم  معتقد  من 
و  قانون  این  که  اینجاست  اصلی  نکته  ندارد.  خاصی 
نویسندگان آن درکی از مفهوم اطالعات نداشتند و به 
و قدرت  رانت  اطالعات منشا  که  فکر نمی کردند  این 
است. با انتشار اطالعات بخشی از قدرت بروکراتیک 
انجام  چه کار  کس  هر  می شود  مشخص  و  کاسته  
به  تمایل  دستگاهی  هیچ  به همین خاطر  است.  داده 
انتشار اطالعات ندارد. این قانون یک غفلت مهم هم 
براي  شود  مشخص  باید  اطالعات  دسترسی  دارد. 
که  هستند  رسانه ها  این  می افتد.  اتفاق  کسانی  چه 
عمومی  هدف  که  است  مهم  اطالعات  این  برایشان 
صورت  به  اطالعات  دموکراتیک  کشور هاي  در  دارند. 
مستمر براي همه رسانه ها ارسال می شود و دسترسی 
کامل به آنها داده شده است. اما ما شاهد هستیم که 

عمال پس از اجرایی شدن، هیچ اتفاقی در ایران نیفتاده 
است. شما آزمایش کنید، تا چه میزان همکاري با شما 
می شود. این قانون یک مشکل تئوریک دارد و آن عدم 

توجه به مفهوم اطالعات و قدرت آن دارد. 
 به صورت صریح، به نظر شما مشکل از مجریان 

است یا متن قانون؟ 
باید گفت هر دو. ما می دانیم که ساخت بروکراتیک 
برابر  در  قدرت  سیاسی  بخش  همین طور  و  کشور 
منافع  به عنوان  و  دارد  مقاومت  کامال  اطالعات  انتشار 
انتشار اطالعات ندارد و حتی تالش  هیچ تمایلی به 
دولتی،  شرکت هاي  کند.  جلوگیري  آن  از  می کند 
از این قوانین پنهان  نیمه دولتی و شبه دولتی خود را 
کرده اند. قانون هم هیچ ضمانت اجرایی خاصی ندارد 
که بتواند آنها را به این کار الزام کند. من معتقد هستم 
اگر می خواهیم گره اي را در این حوزه باز کنیم، هم باید 
یک  و هم  کند  قانون  در  نظري  تجدید  قانون گذارمان 
قدرت عالیه همه را به آن ملزم، وگرنه با قوانین عادي 

این جنسی کار پیش نمی رود. 

مروري بر نکات مهم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

کامبیز نوروزي در گفت وگو با «وقایع اتفاقیه»: 

دسترسی به اطالعات تقریبا امکان پذیر نیست

برش
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