
 اقیانوس   داده  ها   -   g0v.tw   و   الگوی   داده    باز   تایوان
 
 
 تایوان   در   فهرست   داده های   باز   بنیاد   دانش   باز   در   دو   سال   اخیر   رتبه ی   اول   را   داشته   است.   صعود   تایوان   از   رتبه ی   ٣۶
 در   سال   ٢٠١٣   به   رتبه ی   ١١   در   سال   ٢٠١۴   و   کسب   رتبه   اول   در   سال های   ٢٠١۵   و   ٢٠١۶   حیرت آور   است.   تایوان
 توانسته   ناظران   داده ها   را   در   سراسر   جهان   متعجب   کند.   چه   چیزی   این   صعود   شهاب آسا   را   ممکن   ساخته   است؟   و   آیا

 «الگوی   تایوان»   چیزی   است   که   می توان   بقیه ی   کشورها   را   هم   برای   پیروی   از   آن   حمایت   کرد؟
 
 

 
 تایوان   در   فهرست   داده های   باز   بنیاد   دانش   باز   در   دو   سال   اخیر   رتبه ی   اول   است.

 
 

 در   عالم   واقع،   آرایه ای   پیچیده   از   عوامل   متعدد   بر   این   رتبه بندی   اثر   گذاشته   است.   تی.   اچ.   شی،   سفیر   داده های   باز
 تایوان   موفقیت   تایوان   را   عمدتأ   مدیون   سه   نکته ی   اصلی   می داند:

 
oمطبوعات   آزاد   –    بعد   از   پایان   یافتن   حکومت   نظامی   در   سال   ١٩٨٧،   تایوان   از   فضای   رسانه ای 

 آزادی   برخوردار   بوده   است   و   در   فهرست   آزادی   روزنامه نگاران   بدون   مرز   رتبه ی   ۴۵   را   دارد   –
 که   باالترین   رتبه ی   یک   کشور   آسیایی   است.

oمکانیزم های   رسمی شده ی   مشورت   عمومی   –    در   نیمه ی   اول   سال   ٢٠١۵،   دولت   کمیته هایی 
 اختصاصی   را   در   همه ی   وزارت خانه ها   برای   ترویج   گفتمانی   حول   فهرست   داده های   باز   جهانی   و

 به   طور   کلی   داده های   باز   تشکیل   داد.   این   خود   بالقوه   اثراتی   منفی   داشت   –   حکومت   بسیار   دغدغه ی
 نیل   به   باالترین   رتبه   را   داشت   و   تالش های   آن ها   سخت   معطوف   به   این   هدف   بود.

oتولید   مجموعه    داده    –    دولت   متمرکز   بر   تولید   حجم   باالیی   از   مجموعه    داده ها   بوده   است.   اما   در 
 بعضی   موارد   اطالعات   شخصی   افراد   در   فرمتی   باز   بدون   مشورت   منتشر   شده   است.   یکی   از   این

 موارد   داده های   شخصی   برنامه ی   بیمه ی   ملی   بهداشت   و   سالمت   بوده   است   که   بدون   توافق   با
 شرکت های   بیمه   منتشر   شده   بود.   این   مورد   به   نوبه ی   خود   باعث   شکایت های   قضایی   از   سوی

 گروه های   حقوق   بشری   و   جامعه ی   مدنی   شد.
 
 
 در   این   بستر،   ما   تصمیم   گرفتیم   با   چیا-لیانگ   کائو   از   وب سایت   g0v.tw   صحبت   کنیم   که   باهمستانی   است   که   تمرکزش
 ایجاد   اطالعات   باز   برآمده   از   داده ها   و   پلتفرم هایی   است   برای   تقویت   مشارکت   مدنی   بیشتر   و   اجازه   دادن   به   مردم   برای
 درگیر   شدن   با   چالش های   مهم   اجتماعی.   g0v.tw   یکی   از   نیروهای   عمده ی   جنبش   گل   آفتاب گردان   سال   ٢٠١۴   بود   که

 صدها   معترض   در   مخالفت   به   تهیه ی   مبهم   الیحه ای   تجاری   بین   تایوان   و   چین   پارلمان   تایوان   را   اشغال   کردند.
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 هارشا:   سالم   چیا-لیانگ   کائو.   خیلی   ممنونم   که   وقت   گذاشتی   با   ما   صحبت   کنی.   بیا   اول   مشخص   کنیم   درباره ی   چه   قرار

 است   حرف   بزنیم   –   داده باز   برای   تو   یعنی   چه؟
 
 

 چیا-لیانگ   کائو:   خب،   داده های   باز   چیزی   است   که   باید   آزادانه   در   دسترس   باشد   –   مثل   نرم افزارهای   رایگان   –   برای
 استفاده   و   توزیع   دوباره   بدون   هیچ   محدودیتی،   تا   شهروندان   را   قادر   کند   که   از   داده ها   برای   شفافیت   یا   هر   نوعی   از
 توسعه ی   اقتصادی   استفاده   کنند.   کل   نکته ی   داده    باز   و   اهمیت اش   به   این   است   که   چون   داده ها   باز   و   نامحدود   هستند،

 می توانید   انتظار   داشته   باشید   کارهای   غیرمنتظره   با   آن ها   بکنید.
 

 هارشا:   خب،   تایوان   رتبه ی   اول   را   در   دانش   باز   بین المللی   دارد   و   می دانم   که   از   سال   ٢٠١٢   تالش ها   برای   رساندن
 تایوان   به   این   رتبه   شروع   شده   بود.   می شود   تصویری   به   ما   بدهید   که   چه   اتفاقی   دارد   می افتد؟

 
 چیا-لیانگ   کائو:   به   زبان   خیلی   ساده،   اگر   اندکی   شناخت   از   کشورهای   آسیای   شرقی   مدرن   داشته   باشید   –   یعنی   از   ژاپن،

 کره،   تایوان   و   سنگاپور-   می دانید   که   این ها    همیشه   باهم   در   حال   رقابت    هستند.   وقتی   نوعی   رتبه بندی   در   میان   باشد،
 برای شان   خیلی   ساده   می شود   که   برای   کسب   باالترین   مقام   با   هم   رقابت   کنند.   ولی   به   رغم   همه ی   این ها،   رتبه بندی های

 دانش   باز   بین المللی   (OKI)   برای   همه ی   کارهای   خوبی   که   این جا   انجام   می شوند   دلگرم کننده اند.   نه   فقط   از   این   جهت   که
 دولت   دنبال   کسب   رتبه ی   برتر   بوده   بلکه   از   این   جهت   که   سازمان های   سخت کوشی   هم   هستند   که   بهبود   رتبه ی   تایوان   را

  میسر   می کنند   –   مثل   کمیسیون   انتخابات.
 
 

 به   طور   عادی   انتخابات   روی   کاغذ   انجام   می شود   و   سه   روز   قبل   از   انتخابات   از   طریق   پست   ارسال   می شود.   در   نتیجه
 آن ها   همه ی   نتایج   انتخابات   را   برای   انتخابات   سال   ٢٠١۶   باز   کردند.   آن ها   همه ی   اطالعات   ثبت شده   مثل   اطالعات

 نامزدها   و   اطالعات   اولیه شان   را   باز   کردند.   همه ی   این ها   به   صورت   یک   پایگاه   داده ی   JSON   سه   هفته   قبل   از
 انتخابات   در   دسترس   قرار   گرفت.   آن ها   از   امکاناتی   که   داده    باز   فراهم   می کرد   سخت   تعجب   کردند.   به   جای   این که   به

 خاطر   وب سایت های   بد   و   داده هایی   که   دسترسی   به   آن ها   دشوار   است   از   آن ها   انتقاد   شود،   داده باز   به   مردم   اجازه   می دهد
 که   روی   کارهایی   که   در   آن   مهارت   دارند   تمرکز   کنند   –   گردآوری   و   انتشار   اطالعات.   در   نتیجه   این   یکی   از   چیزهای

 خوبی   است   که   از   دل   این   رقابت   دیوانه وار   برای   کسب   رتبه های   دانش   باز   بین المللی   بیرون   آمد.   اما   جدای   از   این،
 تهیه ی   داده ها   با   دسترسی   عمومی   هم   نکته ای   است   که   در   آن   سازمان های   مسؤول   واقعاً   داده هایی   بیش   از   حد   ضروری

 را   منتشر   می کنند   تا   برای   کسب   رتبه    بهتر   بازتر   به   نظر   برسند.   خیلی   اوقات   سازمان ها   فقط   داده ها   را   برای   کسب   امتیاز
 بیشتر   در   سیستم   منتشر   می کنند.

 
 هارشا:   می شود   تصویری   به   ما   بدهید   از   این که   موضع   دولت   وقتی   که   صحبت   از   داده    باز   می شود   چیست؟   آیا

 رتبه بندی ها   واسطه ی   خوبی   برای   اثر   نهادن   بر   سیاست گذاری های   داد ه    باز   دولت   تایوان   هستند؟
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 چیا-لیانگ   کائو:   حرف   من   این   بود   که   سازمان   به   سازمان   ماجرا   فرق   می کند.   هیچ   تصویر   کلی   و   منصفانه ای   از   این که
 آن ها   [دولت]   چگونه   هستند   وجود   ندارد.   در   درون   دولت   فشار   زیادی   برای   داده    باز   وجود   دارد   ولی   بسته   به

 وزارت خانه   فرق   می کند.
 

 هارشا:   همان طور   که   گفتی،   اداره ی   انتخابات   مثال   مثبتی   است   از   داده های   باز.   آیا   مواردی   وجود   داشته   است   از   این که
 فشار   و   مطالبه   برای   داده های   باز   به   جای   خوبی   ختم   نشود؟

 
 

 چیا-لیانگ   کائو:   آدم های   مسوول   تهیه ی   داده ها،   داده های   بدی   را   نیز   در   XML   منتشر   کردند   و   گفتند:   «ببینید   –   این   هم
 داده    باز!».   خیلی   بد   بود.   آن ها   فقط   ٢٠   درصد   از   داده هایی   را   که   داشتند   ارائه   کرده   بودند   و   تظاهر   می کردند   که   کارشان
 شفاف   است.   کل   ایده ی   داده    باز   این   است   که   شما   دولت ها   را   تشویق   کنید   که   داده ها   را   به   مثابه ی   زیرساخت   ببینند.   وقتی

 که   این   کار   را   درست   مانند   وضعیت   انتخابات   انجام   بدهند،   خوب   است.   ولی   کاری   که   سازمان   تهیه ی   داده ها   می کرد
 خیلی   کار   خوبی   نبود.

 
 هارشا:   وضعیت   آزادی   اطالعات   و   بیان   در   تایوان   چطور   است؟   چه   تضمین های   برای   افشاگران   وجود   دارد؟   در   جاهای
 دیگر   در   بعضی   از   کشورهای   آسیایی   دیگر،   کنشگرانی   که   علیه   دولت   گزارش   می دهند   گاه   و   بیگاه   با   تهدید   جانی   مواجه

 هستند.
 

 چیا-لیانگ   کائو:   در   حال   حاضر   در   تایوان   از   این   خبرها   نیست.   شما   به   دو   چیز   متفاوت   اشاره   کردید:   آزادی   بیان   و
 آزادی   اطالعات.   آزادی   اطالعات   در   قانون   اساسی   در   بیشتر   نقاط   دنیا   حمایت   شده   است.   می دانم   که   اجرا   و   پیاده   کردن

 آن   در   کشورها   به   این   سادگی   نیست   ولی   وضع   در   تایوان   نسبتاً   خوب   است.   شما   احتماالً   برای   بیان   عقیده تان   دستگیر
 نمی شوید   مگر   امنیت   عمومی   را   به   خاطر   انداخته   باشید   یا   فعالیتی   مرتبط   با   تروریسم   انجام   داده   باشید.   می توانید   شکایت
 کنید   که   رییس   جمهور   آدم   بی عرضه ای   است   یا   سیاست های شان   به   درد   نمی خورد   و   مدتی   است   که   این   وضعیت   کمابیش

 امن   بوده   است.   آزادی   مطبوعات   در   تایوان   وضع اش   نسبتاً    خوب   است.
 
 چیزی   که   درباره ی   آزادی   مطبوعات   نگران کننده   است   نفوذ   پول   شرکتی   یا   پول   چینی   است   که   شاید   می کوشد   بعضی   از

 مسایل   را   پنهان   کند.   اگر   رییس   یک   شرکت   رسانه ای   رسوایی   داشته   باشد،   شبکه شان   درباره ی   آن   گزارشی   نمی دهد.
 شبکه های   رسانه ای   طرفدار   چین   هم   البته   هستند.   نمی دانم   سخن   درستی   است   یا   نه   ولی   شنیده ام   که   آن ها   با   اهداف   چین

 علیه   تایوان   کار   می کنند   –   مثل   انتقاد   از   بعضی   سیاست ها   که   به   نوعی   هم راستا   با   روش های   منصفانه ی   رسانه ای   نیستد.
 
 

 هارشا:   آیا   موردی   بوده   است   که   این   رسانه ها   سعی   کنند   از   جنبش   داده    باز   عیب   بگیرند   یا   به   آن   انتقاد   کنند؟
 
 

 چیا-لیانگ   کائو:   زیبایی   داده    باز   این   است   که   بی طرف   است   و   به   هیچ   جناح   سیاسی   برنمی خورد.   بعضی   از
 سازمان های   محافظه کار   هستند   که   سعی   می کنند   علیه   داده    باز   استدالل   کنند   ولی   احساسات   عمومی   حتی   در   میان   مردم

 این   است   که   شفافیت   مهم   است   و   تا   جایی   که   به   حریم   خصوصی   مردم   تعرض   نکند   یا   امنیت   ملی   را   تهدید   نکند،    اشکالی
 ندارد.

 هارشا:   تایوان   در   عرصه   داده    باز   دیگر   به   چه   چیزهایی   باید   برسد؟   چالش هایی   که   به   عنوان   فعال   داده های   باز   با   آن ها
 مواجه   هستید   کدامند؟

 
 
 چیا-لیانگ   کائو:   ما   امیدوار   بودیم   که   دولت   جدید   برنامه ای   داشته   باشد   که   تعریف   کند   کدام   داده های   مهم   باید   باز   باشند   –

 یعنی   اولویت های   انتشار   مجموعه های   داده   باز   مشخص   شوند.   ولی   هنوز   این   اتفاق   نیفتاده.   فعالً   اگر   کسی   واقعاً   دنبال
 داده ها   باشد   باید   برای شان   بجنگد   و   سعی   کند   برای   انتشارشان   روی   وزارت خانه   فشار   بیاورد...   هیچ   کس   داخل   دولت
 وجود   ندارد   که   اولویت بندی   کند   که   چه   داده هایی   برای   انتشار   مهم   هستند.   این   کاری   دشوار   است.   سخت   است،   ساده
 نیست   که   این   چیزها   را   داخل   دولت   راه اندازی   کنی   چون   سازمان هایی   زیادی   هستند   که   باید   درباره ی   قدرت   داده    باز

 متقاعدشان   کنی.   ولی   اگر   فشاری   از   جامعه ی   مدنی   وجود   نداشته   باشد،   این   اتفاق   هرگز   نمی افتد.   دشواری ها   هنوز
 مربوط   به   عزم   دولت   برای   فشار   واقعی   برای   پیش   بردن   کل   قضایا   و   تهیه ی   دستور   کاری   روشن   است.

 
 



 هارشا:   درباره ی   رتبه بندی    OKI،   تایوان   به   خاطر   باز   نکردن   کدهای   پستی،   مالکیت   زمین   و   هزینه های   دولت   امتیاز   از
 دست   می دهد؟   پیشرفت   در   این   زمینه ها   چطور   است؟

 
 چیا-لیانگ   کائو:   فکر   می کنم   داده های   مالکیت   زمین   فقط   برای   اموال   عمومی   منتشر   شده   است.   ولی   داده های   امالک

 خصوصی   هنوز   باز   نیستند   و   باید   برای   به   دست   آوردن شان   پول   بدهید.   این   اطالعات   در   سندی   منتشر   می شود   که   برای
 معامالت   مربوط   به   زمین   مفید   هستند.   عده ای   در   دولت   نگران   باز   کردن   آن   داده ها   هستند   چون   مستلزم   افشای   هویت های
 شخصی   است.      دولت   باید   اولویت بندی   کند   که   چه   اطالعاتی   را   می خواهد   منتشر   کند   –   اگر   نخواهند   اسم   کامل   مالک   را

 منتشر   کنند،   شاید   بتوانند   اول   داده های   مالکیت   شرکتی   یا   حقوقی   را   منتشر   کنند.   من   دنبال   نکرده ام   که   دولت   در   حال
 حاضر   در   این   زمینه ها   در   کجا   قرار   دارد.

 اطالعات   کدهای   پستی   تقریباً   نگاشت   یک   به   یک   به   مرزهای   سطح   سوم   اداری   است   –   در   نتیجه   فکر   نمی کنم   که
 داده های   رسمی   برای   کدهای   پستی   وجود   داشته   باشد   که   بر   مبنای   منطقه   جغرافیایی   تولید   شده   باشد   –   و   بتوان   منتشرشان

 کرد   یا   از   هر   اطالعاتی   که   در   دسترس   است   بتوان   آن ها   را   به   دست   آورد.
 

 
 این   پایان   بخش   نخست   از   مصاحبه ی   ما   با   چیا-لیانگ   کائو   از   g0v.tw   است.   همین   هفته   دوباره   با   بخش   دوم   مصاحبه
 بر   می گردیم   و   در   آن   نحوه ی   کار   g0v.tw   را   و   نقش   مهمی   را   که   در   جامعه ی   مدنی   در   فشار   آوردن   به   دولت   تایوان

 برای   باز   کردن   خود   به   روی   نظارت   عمومی   ایفا   کرده   است   بررسی   می کنیم.
 

 تصویر   روی   جلد   از:   سوراستی   پوری،   ویرایش   از   جیمز   مرچنت.
 


