
سرآغاز

اسناد الكترونيك، آرشيو ملي و سازمان های دولتي

بيست و ششم اسفند 1388، محمدرضا رحيمى، معاون اول رئيس جمهور، طى بخشنامه اى به كلية وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات 
و شركت هاى دولتى، نهادهاى انقالب اسالمى و استاندارى هاى سراسر كشور، ضمن يادآور شدن وظايف قانونى سازمان اسناد و 
كتابخانة ملى جمهورى اسالمى ايران در تعيين تكليف اسنادى كه به انحاى مختلف در دستگاه هاى دولتى توليد و يا نگهدارى 
مى شود، از آن ها خواست كه چون يكى از بخش هاى مهم تحقق دولت الكترونيك، تغيير روش ايجاد، نگهدارى و گردش مكاتبات 
ادارى از شيوۀ سنتى به شكل الكترونيك است، به منظور صيانت از اسناد ملى، با هماهنگى سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران، 

نسبت به انجام امور زير اقدام نمايند:
شمول كلية قوانين و مقررات مربوط به اسناد ملى به اسناد الكترونيك؛  .1

مشاوره و استفاده از نظرات كارشناسى سازمان اسناد و كتابخانة ملى جمهورى اسالمى ايران، در به كارگيرى نرم افزار اتوماسيون   .2
ادارى و چگونگى تهية نسخ ثانوى و بايگانى اسناد الكترونيك؛

دريافت  و  مذكور  سازمان  كارشناسان  راهنمائى  با  ملى)،  آرشيو  به  انتقال  يا  و  (امحا  الكترونيك  ادارى  سوابق  تكليف  تعيين   .3
مجوزهاى قانونى.

در پايان اين بخشنامه، معاون اول رئيس جمهور، به دستگاه هاى دولتى و نهادهای انقالب اسالمي يادآور شد كه آن ها مكلف اند 
در زمينة تعيين تكليف اسناد راكد موجود در بايگانى هاى خود اقدام كنند و در صورت نياز، ضمن تهية نسخة رقمي (ديجيتال) از 

اسناد، اصل آن را به سازمان اسناد و كتابخانة ملى جمهورى اسالمى ايران تحويل نمايند.
دولت، با صدور اين بخشنامه، نه تنها الزاماتى براى دستگاه هاى دولتى به وجود آورد، بلكه وظيفة سنگين معاونت اسناد سازمان 
اسناد و كتابخانة ملى ايران (آرشيو ملى ايران) را نيز يادآوری كرد. انجام موفقيت آميز چنين مأموريت خطيرى در آرشيو ملى ايران، 

نيازمند پاسخگوئى به پرسش هاى زير است:
الف- آيا آرشيو ملى ايران، مطالعة كافى دربارۀ چگونگى ايجاد و ساماندهى اسناد الكترونيك كرده است؟ امروزه در سراسر 
جهان، يكى از مهم ترين دغدغه هاى دولت ها و آرشيوهاى ملى، موضوع اسناد الكترونيك، تشخيص اصالت آن ها و شيوۀ حفاظت 
درازمدت از اين گونه اسناد است كه حافظة ادارى دولت ها را تشكيل خواهد داد. نمونه اى از پژوهش هائي كه در اين حوزه انجام 
شده، مطالعه اى است كه از سال 1999 تحت عنوان اينترپرس1 با حضور بيش از يكصد پژوهشگر از بيست كشور دنيا، با مديريت 
پرفسور لوچيانا دورانتى،2 استاد دانشكدۀ مطالعات كتابدارى، آرشيو و اطالعات دانشگاه بريتيش كلمبيا3 آغاز شده و تا سال 2012 
ادامه خواهد يافت. نگارندۀ اين سطور، به هنگام گذراندن فرصت مطالعاتى خود در آن دانشكده، از نزديك با اين طرح آشنا شدو با 
توجه به اهميت آن، ضرورى مى داند افرادى از آرشيو ملى ايران، مأمور شوند تا به عنوان پيشينة مطالعاتى، جزئيات اين طرح و ساير 
طرح هاى مشابهى را - كه در دست اجراست - بررسى كنند و با چنين پشتوانة مفيدى، به مطالعه اى مستقل، به منظور رسيدن به 



راهكارهائى مؤثر براى آرشيو ملى ايران، اقدام نمايند.
ب- فرايند كارى اسناد كاغذى، بخوبى در آرشيو ملى ايران نظام مند شده و دستورالعمل هاى الزم آن تدوين و به دستگاه هاى 
دولتى ابالغ شده است. گرچه اين دستورالعمل ها نيز، مي بايد به طور منظم مورد بازنگرى قرار گيرد، اما نظام مند كردن فرايند ايجاد، 
نگهدارى، گردش اداری، بايگانى، ارزشيابى و انتقال اسناد الكترونيك، هم اينك در اولويت است و بايد در اسرع وقت، در دستور كار 

آرشيو ملى ايران قرار گيرد.
ج- اگر اين مطلب را بپذيريم كه چرخة حيات سند از زمان ايجاد آن آغاز و تا انتقالش به آرشيو ملى و ارائة خدمات به كاربران 
ادامه مى يابد، بايد به مأموريتى كه در بخشنامة ياد شده به آرشيو ملى ايران سپرده شده، بجد بپردازيم و براى زايش سند، حداقل 
عناصر اصلى نرم افزارهاى اتوماسيون ادارى را - كه مورد تأييد آرشيو ملى است - مشخص كنيم. براى آن كه بتوانيم نظارتى بر 
توليد اسناد الكترونيك در سازمان هاى دولتى داشته باشيم، چاره اى جز نظارت و پايش بر توليد نرم افزارهاى اتوماسيون ادارى نداريم. 
حال كه آرشيو ملى از اين حمايت دولتي برخوردار است، بايد فرصت را مغتنم شمارد و به وظيفة خود به نحو شايسته عمل كند. البته 
نبايد فراموش كنيم كه نرم افزار اتوماسيون ادارى، بايد به گونه اى طراحى شود كه همخوانى كامل با نرم افزارهاى ذخيره و بازيابى 

اسناد الكترونيك موجود در آرشيو ملى را داشته باشد.
د- دولت همچنين، بر تهية نسخ ثانوى و بايگانى اسناد الكترونيك تأكيد كرده است. بدون شك يكى از بزرگ ترين چالش هاى 
پيش روى اسناد الكترونيك، نابودى اين گونه پيشينه ها به داليل مختلف از جمله ويروسى شدن فايل ها و يا خطاى عمدى و سهوى 
انساني است. بديهى است با توجه به خطرات متعددى كه اسناد الكترونيك را تهديد مى كند، چاره اى جز تهية نسخه هاى ثانوى و يا 
پيشتيبان نداريم. خوشبختانه با پيشرفت فناورى هاى رايانه اى، امروزه بسرعت مشكل فضاى فيزيكى براى ذخيره سازى حجم انبوهى 
از داده هاى الكترونيكى در حال برطرف شدن است. بنابراين از منظر سخت افزارى، تهية نسخه هاى متعدد از اسناد الكترونيك و 
نگاهدارى آن ها در محل هاى امن، كار چندان مشكلي نيست. اما شايد پيچيده ترين چالش پيش روى اسناد الكترونيك و نسخه هاى 

پشتيبان، تعيين اصالت اين گونه اسناد باشد كه بسادگى خدشه پذير است!
ه - تهية نسخة پشتيبان الكترونيكي، تنها محدود به اسنادى نمى شود كه از ابتدا به صورت الكترونيك توليد شده اند. امروزه 
بسيارى از آرشيوهاى ملى در جهان، اقدام به تهية نسخة الكترونيك از اسناد كاغذى خود كرده اند. نسخه هاى الكترونيك، نه تنها با 
هدف حفاظت از اسناد تهيه مى شوند، بلكه امكان ارائة خدمات بهتر به كاربران آرشيوها و همچنين اشاعة اطالعات و اشتراک گذاری 
آن ها را در سطح جهانى فراهم مى كند. از جملة طرح هاى موفقى كه با پشتوانة اسناد الكترونيك به ثمر نشسته است، طرح يوروپينا4 
پارۀ  ميليون  از 6  بيش  اشتراک گذاری  با  و  اروپا  اتحادية  عضو  كشورهاى  موزه هاى  و  كتابخانه ها  آرشيوها،  مشاركت  با  كه  است 

اطالعاتى الكترونيك، تحقق يافته است.
امروزه بايد باور كنيم كه سازمان هاى دولتى و آرشيوهاى ملى، مأموريتى سنگين بر دوش دارند. ما در قبال نسل آينده، بايد 
پاسخگو باشيم. اگر همان گونه كه تا به امروز براى حفظ اسناد كاغذى گذشتگان خود تالش كرده ايم، چاره اى براى اسناد الكترونيك 
نينديشيم، فردا حافظة ادارى خود را از دست خواهيم داد و در برابر آيندگان پاسخگو نخواهيم بود. بايگانى دولت الكترونيك، آنقدر 
اهميت دارد كه مي شايد با بسيج و همدلى همة دستگاه هاى ذيربط و آرشيو ملى ايران، گام هائى اساسى در راه چگونگى ايجاد، 

ساماندهى و بهره بردارى از اسناد الكترونيك برداريم، انشاءاهللا.
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