




فهرست

شـمـا!
شبکه ملی اطالعات

        علیرضا سامانی، ورودی 97 برق

فــرض کنیــد کــه در اتاقــی در کنار یکی از دوســتانتان هســتید و بــه هر دلیلی 
نمی خواهیــد کــه بــه طریق معمول بــا هم صحبــت کنیــد! در عوض تصمیم 
می گیریــد کــه در whatsapp بــرای یک دیگــر پیــام ارســال کنیــد. وقتی 
کــه دوســت شــما گزینــه ی send را در گوشــی خــود می فشــارد، اینطــور 
نیســت کــه ایــن پیــام فاصله ی چند متــری بین شــما را طــی کند و از گوشــی 
او بــه گوشــی شــما بپــرد، بلکه ایــن پیــام ابتدا بــر اســاس پروتکل هــای واتس 
اپ رمزگــذاری می شــود. ســپس از مرزهــای مجازی کشــور ما خارج شــده، 
فاصلــه ای هــزاران کلیومتــری را طــی می کنــد، وارد مرزهای مجــازی ایاالت 
متحده ی آمریکا می شــود، به ســرورهای واتس اپ می رود، و همین مســیر را 

دوبــاره بــر می گــردد! امــا ایــن رفت و برگشــت 
به این ســادگی نیســت و در ایــن راه چالش های 
متفــاوت فرهنگی، اقتصادی، امنیتــی و ... وجود 
دارد. چالش هایــی کــه یــک پاســخ مشــخص 
دارنــد. مــا بــه ایــن پاســخ شــبکه ملــی اطالعات 

می گوییــم.

صفحه 1



فهرست

اینترنــت شــبکه ای از میلیون هــا کامپیوتر اســت که هم  چــون گره هــای یک تور 
والیبــال بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند. هر گــره می توانــد از مســیرهای متفاوتی 
بــه گره هــای دیگــر وصــل شــود و بــا آن هــا بــه تبــادل اطالعــات بپــردازد. در این 
چنین شــبکه ای یکی از بزرگ ترین مســائل، بهینه ســازی مســیر طی شــده توسط 
داده هــا بــه صورتــی اســت که همــواره کوتاه ترین مســیر بین مبــدا و مقصد یک 
پیــام طــی شــود. یکــی دیگــر از مســائل ایــن اســت کــه اگــر مــا بــرای هــر نــوع 
اســتفاده از اینترنــت، حتــی اســتفاده های ســاده داخلی نظیر انجــام کارهای بانکی 

یــا خریــد اینترنتــی، بــه مرکز 
اصلــی اینترنت وصل شــویم، 
اشغال شــدن  آن  نتیجــه ی 
ــا  ــی م ــد بین الملل ــای بان پهن
معنــی  بــه  کــه  می باشــد 
ــش  ــرعت و افزای ــش س کاه
ــور  ــام ام ــرای انج ــا ب هزینه ه

روزمــره ی زندگــی خواهــد بــود. امــا چــاره چیســت؟
ایــده ی اصلــی ایــن اســت کــه  ما بتوانیــم ارتباطاتــی که در حــوزه ی مــرزی یک 
کشــور هســتند را در یک مســیر جایگزیــن داخلی و بــدون هرگونه گردشــی در 
خــارج از مرزهای کشــور درآوریم. شــبکه ی ملی اطالعات به دنبال پیاده ســازی 
این ایده می باشــد. شــبکه ملــی با ایجاد یک شــبکه داخلی، نیازهــای درون مرزی 
مــا را رفــع می کنــد و بــا جــدا کــردن پهنــای بانــد درون مــرزی و برون مــرزی از 
یک دیگــر و افزایــش تمرکــز بــر روی پهنای بانــد   داخلی، اســتفاده از پهنای باند 

و ایــن ظرفیــت را بــرای اســتفاده بین المللــی را کاهــش داده 
منابــع  می کنــد. از ســایت ها و  آزاد  خارجــی 

درونــی  یــک کشــور ممکــن ارتباطــات 
مختلــف از مســیرهایی اســت بــه دالیــل 
ــرد.خارج از آن کشــور  صــورت پذی

ــات از  ــور اطالع مرزهــای بیــن المللــی  عب
و کاهــش ســرعت ممکــن عــالوه بــر ایجــاد هزینه 
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گردشی در خارج از مرزهای 

کشور درآوریم
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اســت کــه مشــکالتی امنیتــی را بــه همراه داشــته باشــد. شــبکه ی ملــی اطالعات 
بســتری اســت که در کنار شــبکه اینترنت جهانی بــرای بهبود ارتباطــات داخلی، 
افزایــش امنیت و کاهش هزینه های ارتباطی درون کشــور طراحی  و پیاده ســازی 

شده اســت.
شــبکه ی ملــی اطالعــات بــه دنبــال محدود کــردن اینترنــت نیســت بلکــه اگــر 
ــم، آن اســتقالل اســت.  ــم هــدف آن را در یــک کلمــه توصیــف کنی بخواهی
اســتقاللی کــه بــه معنــای فضــای مجــازی پاک تــر، ســریع تر، امن تــر و ارزان تــر 

ــا و شماســت! ــی می باشــد.آری، شــما مخصــوص م ــرای خانواده هــای ایران ب

نشریه ای که می بینید نتیجه ی کارهای کارگروه دانشجویی شبکه ملی اطالعات 
اســت کــه ابعــاد مختلــف این پــروژه ی ملی را بررســی می کنــد. امیدواریــم که با 
افزایــش آگاهــی عمومی نســبت به ماهیت حقیقی این شــبکه، مطالبــه ی مردمی 

برای تحقق آن افزایش یافته و شــاهد پیشــرفت هر چه ســریع تر آن باشــیم.
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در هزارتوی وزارت!
           علیرضا سامانی، ورودی 97 برق

یکــی از پروژه هایــی کــه کارگــروه مــا مدتــی رو آن وقــت گذاشــت، نامــه ای به 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات بــود کــه در آن انتقادات خودمان را نســبت 
بــه ابعــاد مختلف شــبکه ی ملــی اطالعــات بــه اطــالع آن ها رســاندیم. متــن نامه 

را می توانیــد اینجــا ببینید.
فــردای روز انتشــار نامــه در خبرگذاری هــا از وزارت خانــه بــا مــا تمــاس گرفتنــد 
و درخواســت مــا را بــرای جلســه مشــترک پذیرفتنــد. قــرار بــر ایــن شــد آقــای 
فتاحــی کــه معــاون وزیــر و مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بودند به 
همــراه آقــای ســجاد بنابــی کــه در آن زمــان نایــب رییس همــان شــرکت بودند، 
نماینــدگان وزارت خانــه در ارتبــاط با گروه دانشــجویی ما باشــند. آن چــه که در 
ادامــه می آیــد، گزارشــی از جلســه ی چندســاعته ی مــا بــا وزارت خانه می باشــد.

آقای فتاحی جلســه را با توضیحاتی در خصوص پیشــرفت شــرایط شــبکه ملی 
اطالعــات در دوره ی آقــای آذری جهرمــی آغــاز کردنــد و ایــن نکتــه را مطــرح 
کردنــد کــه در دوره ی تصــدی آقــای آذری بــر وزارت خانــه پهنای باند مصرفی 
شــبکه ملــی اطالعــات بــا رشــد 10 برابــری از 200 گیــگ بــه دو ترابیــت بر ثانیه 
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http://نامهای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
http://نامهای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
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رســیده که پیشــرفت بســیار چشــم گیری می باشــد.
نکته ی دیگری که ایشــان در همان ابتدای جلســه به آن اشــاره کردند و ما بســیار 
تعجــب کردیــم در خصــوص اختالف نظرشــان با مرکز ملی فضای مجــازی در 
خصــوص معمــاری شــبکه ملــی اطالعات بــود. ایشــان مدعــی بودند کــه مرکز 
ملــی، شــبکه ملــی اطالعــات را صرفــا ناظــر بــه الیــه ی زیرســاخت می دانســتند 
و اضافه شــدن الیه هــای خدمــات و محتــوا کــه امــروز در معمــاری شــبکه ملــی 

اطالعات شــاهدش هســتیم بــه ابتــکار وزارت خانه بوده اســت.

»هیچــی«. ایــن پاســخ ابتدایی آقای فتاحی به ســوال ما بود. ایشــان بــه این صورت 
ادامــه دادنــد کــه تــالش بــرای مکاتبــه بــا ایــن پیام رســان ها انجام شــده امــا آن هــا 
حاضــر بــه مکاتبــه با مــا نیســتند. هم چنین تاکیــد کردنــد مــا اهرمی بــرای تحت 
فشــار قــراردادن ایــن شــرکت ها بــه منظــور آوردنشــان ذیــل قوانیــن کشــورمان 
نداریــم و هــر جــا هــم کــه مکاتبــه ای بــا هــر یــک از ایــن شــرکت ها صــورت 

گرفتــه بــا اطــالع کامــل مرکــز ملــی فضــای مجــازی بوده اســت.
مهنــدس فتاحــی بیــان کردنــد کــه وزارت خانــه، بــه هیــچ وجــه، تســلط پذیری 
شــرکت های آمریکایــی و اســرائیلی را بــر فضــای مجــازی کشــور نمی پذیــرد، 
امــا وقتــی بــا ایــن چنین شــرایطی مواجه می شــویم، برخــی دیگر از دســتگاه های 
تصمیم گیــر در حــوزه ی فضــای مجــازی راهــکار را در فیلترکردن این شــبکه ها 
ــه میــزان اســتفاده ی مــردم از ایــن شــبکه ها  ــا توجــه ب می بیننــد. درحالــی کــه ب

فیلترینــگ تصمیــم اشــتباهی اســت و وزارت خانــه بــا آن مخالف اســت.

سوال: طبق تبصره ای در ماده ی 2 مصوبه ی »سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام  رسان      
های  اجتماعی« بیان می شود که پیام رسان های اجتماعی خارجی برای فعالیت در کشور ما 
باید نماینده ی رسمی حقوقی تام االختیار معرفی کنند. این تبصره چقدر اجرایی شده است؟

سوال: آقای انتظاری1  در انتقاد از وزارت خانه گفته بودند که باید زمان بندی مشخصی 
در خصوص پیاده سـازی شـبکه ملی اطالعات از طرف وزارت خانه ارائه شـود و اعالم های 
فعلی وزارت خانه در خصوص شـبکه ملی  قابل ارزیابی نیسـتند. چرا وزارت خانه برنامه ی 

مشخصی ارائه نمی دهد؟
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ــای  ــه برنامه ه ــد کــه وزارت خان ــن ســوال گفتن ــه ای ــای فتاحــی در پاســخ ب آق
زمانبندی شــده ی مشــخصی دارد و این کــه نماینــده ای از وزارت خانــه طــی 
جلســاتی هفتگــی، گزارش پیشــرفت کارهــا را با جزئیــات در اختیــار مرکز ملی 
قــرار می دهــد. از ایشــان پرســیدیم که چطــور ممکن اســت که یکــی از اعضای 
ش.ع.ف.م.2  از ایــن موضــوع خبــر نداشــته باشــد که ایشــان گفتنــد نمی دانند که 

چگونــه ایشــان از ایــن موضــوع اطالعــی نــدارد.

آقــای فتاحــی ضمــن رد ادعاهــای ایــن فعــال حــوزه ی مجــازی، گفتنــد: »ایشــان 
خــودش یکــی از موانــع مهم به ســرانجام رســیدن صحبت هــای خودش اســت.«

ایشــان گفتنــد ساده اندیشــی اســت اگــر کــه مخاطــب ایــن صحبت هــا را وزیــر 
ارتباطــات بدانیــم. آقــای فتاحــی هماننــد خــود وزیــر به ایــن نکته تاکیــد کردند 
کــه پیاده ســازی کامــل شــبکه ملــی اطالعــات حاصــل همــکاری دســتگاه های 
متعــددی می باشــد کــه وزارت خانــه نیز یکــی از آن هاســت. ایشــان در چندجای 
صحبــت خــود بــه این نکتــه اشــاره کردنــد کــه وزارت خانه تمــام وظایــف خود 
ناظــر بــه پیش برد شــبکه ملــی اطالعات -کــه این وظایــف، وظایف زیرســاختی 
بوده انــد- را عملــی کــرده و کــم کاری برخــی دســتگاه های دیگــر می باشــد که 

جلــوی پیاده ســازی کامــل شــبکه ملــی اطالعــات را گرفته اســت.
بــه نظــر می رســید کــه وزارت خانــه بزرگ تریــن مانــع در پیشــرفت شــبکه ملــی 
را عــدم اقنــاع افــکار عمومــی در اســتفاده از ایــن شــبکه می داند. ســیبل انتقــادات 
آقــای فتاحــی در ایــن خصــوص، صدا و ســیما بــود. ایشــان مطرح کردنــد که نه 
تنهــا شــبکه های اجتماعــی خارجی نظیــر اینســتاگرام به راحتــی در صدا و ســیما 
تبلیــغ می شــوند، بلکــه پیام رســان های ایرانــی برای تبلیغ خــود در همین رســانه ها 

سـوال: یکـی از فعـاالن حـوزه ی فضای مجازی3  در قوه ی قضاییه بسـیار نسـبت به 
عملکرد وزارت خانه انتقاد دارند و معتقدند شما در خصوص پیش برد شبکه ملی اطالعات 

کارشکنی می کنید.

سـوال: آیا این جمله ی مقام معظم رهبری، طی جلسـه هیئت دولت در شهریورماه، 
کـه گفتـه بودنـد: در خصوص راه اندازی شـبکه ملی اطالعـات، »اهتمـام الزم به خرج 

داده نمیشـود« را ناظر به وزیـر ارتباطات می دانید؟

صفحه 7



فهرست

با مشــکالت متعددی رو به رو هســتند. مشــکالتی که اکثر آن ها ناشــی از نقش 
شــرکت توســکا در تصمیم گیری برای تبلیغات تلویزیونی و رادیویی می باشــد. 
شــرکتی کــه هویــت اداره کنندگانــش نیز گنــگ اســت و محصول اصلــی اش، 
روبیــکا، بــا وجــود بدهــی 500 میلیــاردی بــه صدا و ســیما، این حجــم از تبلیغات 
را بــه خــود اختصــاص داده، در حالــی کــه پیامرســان های دیگــر مــا بــرای معرفی 

خــود در تلویزیــون بایــد هفت خــان رســتم را طی کنند.

ایشــان ایــن طرح را طرحی کارشناســی نشــده و دارای اشــکاالت متعــدد خوانده 
کــه در صــورت تصویــب بزرگ ترین آســیب را بــه پیام رســان ها وارد می کردند 
امــا در عــوض طرح »حمایــت از توســعه و رقابت پذیری پلتفرم هــای ارائه دهنده 
خدمــات پایــه و کاربــردی شــبکه ملــی اطالعــات« کــه توســط آقــای رضاخواه 

مطرح شــده را طرح بســیار مناســبی می دانستند.

در اینجــا آقــای بنابــی گفتنــد: »ایشــان دروغ  می گویــد.« آقای بنابی بیــان کردند 
کــه خودشــان بــرای همین نماینده به صورت کامل مســیر انتقال داده تراکنشــات 
مالــی در کشــور مــا را ارائــه داده انــد و بــه ایشــان گفته انــد کــه ایــن مســیر کامــال 

درون کشــور جــای دارد؛ بــا ایــن وجــود ایشــان بــاز حــرف خــودش را می زنــد.

معــاون وزیــر در پاســخ بــه ما مطرح کردند که شــرکت مخابرات ایران، شــرکتی 
دولتی نیســت و اینکه ســهامداران اصلی این شــرکت ســپاه و ســتاد فرمان اجرایی 
امام خمینی هســتند. همچنین گفتنــد کــه وزارت خانه نیز مخالف شــرایط فعلی 

شــرکت مخابرات ایران می باشــد.

سوال:   نظر شما در خصوص طرح »ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« که توسط عده ای 
از نمایندگان مجلس در شهریورماه مطرح شده و حسابی سر و صدا کرده بود، چیست؟

سـوال: یکـی از نمایندگان مجلس که طرح »سـاماندهی پیام رسـان های اجتماعی« 
را پیگیـری می کردنـد، بیان کرده انـد کـه مسـیر تراکنشـات بانکی مـا از خارج کشـور 

می گذرد. نظر شـما چیسـت؟

سـوال: دلیـل انحصار موجود در شـرکت مخابـرات ایران بـرای ارائه خدمات 
اینترنت خانگی چیسـت؟
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ایشــان گفتند کــه وزارت خانه بر اســاس »قانون حداکثر اســتفاده از تــوان تولیدی 
و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی« از تمام تولیــدات داخلی موجود 
کــه نیازهــای وزارت خانــه را بــرآورده کنــد حمایــت می کننــد، امــا در برخــی 
حوزه هــا نظیــر حــوزه IP ، اصــال محصــول داخلــی وجــود نداشــته کــه نیــاز بــه 
حمایــت داشــته باشــد. همین طــور بــه ایــن موضــوع اشــاره کردنــد کــه بــا توجه 
بــه شــرایط فعلــی کشــور، اساســا صرفه ی اقتصــادی بــه ســمت اســتفاده از تولید 

داخلــی می باشــد.

آقــای فتاحــی گفتنــد کــه در جریان ایــن پروژه قــرار ندارنــد و بخش دیگــری از 
وزارت خانــه مســئولیت ایــن موضــوع را بــه عهــده دارنــد؛ گــر چه مدعــی بودند 
کــه ایــن 200 میلیــاردی کــه در رســانه ها بــه عنــوان بودجــه ی هزینــه شــده بــرای 

ایــن پــروژه آمــده، صحت نــدارد.
آن چه که خواندید، خالصه ای از ســواالت و انتقادات ما از وزارت خانه و پاســخ 
ّآنــان بــود. فــارغ از تمــام اختــالف نظرهــا ذکــر ایــن نکتــه را الزامــی می دانیم که 
ایــن رویکــرد وزارت خانــه در ارتبــاط گرفتــن بــا مــردم قابــل تحســین می باشــد. 

امیــد مــی رود کــه که ایــن رویکــرد در تمام مســئولین کشــور دیده شــود.

___________________________________
محمدحسن انتظاری، یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی  .1

شورای عالی فضای مجازی  .2
در جلسه به نام ایشان اشاره شد که به دلیل معذوریت هایی نمی توانیم نام ایشان را بیان کنیم.  .3

سـوال: طبـق صحبـت های افـراد دخیـل در حـوزه زیرسـاخت، وزارت خانه مقدار 
قابـل توجهـی از زیر سـاخت های خـود را وارد میکند. به هرحال در یک سـری از این 
زیرسـاخت هـا توان داخلـی وجـود دارد و وزاتخانه با خریـد داخلی می توانـد آن ها را 
پشـتیبانی کند و باعث پیشـرفت تدریجی این سخت افزار ها و امیدگرفتن تولید کننده 
ها شـود. برنامه بلند مدت وزارتخانه برای حمایت از تولیدات داخلی و سـرمایه گذاری 

روی توان داخلی در زمینه زیرسـاخت ها چیسـت؟

سـوال: چـرا بـا وجـود هزینـه 200 میلیـارد تومـان بـرای پـروژه ی فیلترینـگ 
هوشـمند، ایـن پـروژه همچنـان بـه سـرانجامی نرسـیده اسـت؟
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شبکه ملی اطالعات در کشور های پیشرفته
         محمد فاتح ، ورودی 98 کامپیوتر

اگــر تــا االن فکــر می کردیــد کــه تنها ایــران و کــره ی شــمالی به دنبال شــبکه ای 
داخلــی بــرای انتقال داده در کشورشــان هســتند، در اشــتباه بوده اید! آن چــه که در 
زیــر می آیــد، معرفــی شــبکه های بومــی متفاوتــی اســت کــه در سرتاســر جهــان 

راه اندازی شــده اســت.

کشــور ژاپــن یکــی از بهتریــن کشــور هــا از نظــر کیفیــت 
دسترســی بــه اینترنــت و پهنای بانــد بوده و میباشــد. امــا با این 
حــال بــه شــبکه جهانــی اکتفــا نکــرده و بســیار زود اقــدام بــه 

طراحــی و پیــاده ســازی شــبکه داخلــی خــود نمــوده اســت.
شــبکه ملــی ژاپــن از همــان ســال هــای 2000 کــم کــم در ژاپــن مطرح می شــود  
و در ســال 2001 میــالدی ، این کشــور ســند پیشنویســی را تحت عنــوان » راهبرد 
ژاپــن الکترونیکــی« ارایــه می دهــد. در ایــن راهبــرد عــالوه بــر زیرســاخت ها بــه 
خدماتــی ماننــد کارهــای اداری، زندگــی روزمــره کــه در کشــور ما به نــام دولت 
الکترونیک شــناخته می شــود هم در بر داشــت. و از همان زمان با پیگیری بســیار 

زیــاد آن را ادامه داد. 
تــا ایــن کــه در ســال 
200۶ میالدی اسناد 
۶ پــروژه کالن در 
راســتای شــبکه ملی 
را بــه انجام رســانید .
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بنــا بــر آمار جهانــی ، چین در ســال 201۹ حــدود ۸۴0 میلیون 
نفرکاربــر اینترنتــی را ثبت کرده اســت! واقعیت این اســت که 
اگــر چیــن بــه فکــر راه انــدازی شــبکه بومی خــود نمی افتــاد ، 
تامیــن اینترنت با کیفیت بــرای این جمعیت تقریبا غیر ممکن 
بــود!  از ســال 2000 میــالدی بگــو مگــوی طراحــی یک شــبکه ارتباطــی داخلی 
در ایــن کشــور مطــرح شــد. و تــا اآلن بــا پویایــی ادامــه دارد. می تــوان گفــت این 

شــبکه اوایــل بــا دو هدف بــه وجــود آمد:
تهدیدهــای ســایبری: ایــن کشــور به خاطر شــرایط خاصش همــواره در خطر   .1
انــواع تهدیدهــای ســایبری قــرار دارد. عــالوه بــر ایــن حجــم داده بســیار زیــادی 
توســط جمعیــت چیــن تولیــد می شــود کــه اگــر ایــن داده هــا از کشــور خــارج 
شــود و بــه دســت ســازمان های جاسوســی برســد، مخاطــرات بســیار زیــادی را به 
همــراه خواهــد داشــت. )ایــن حــرف در بــاره کشــور مــا هــم صــدق می کنــد.(

2.  محتــوای غیــر اخالقــی :کنتــرل فضای مجــازی این کشــور با ایــن جمعیت و 
حجم محتوا کار بســیار پیچیده ایســت و لزوم راه اندازی شــبکه داخلی برای این 
منظــور بــه خوبــی دیــده میشــود. مخاطب اصلــی ایــن طــرح جوانــان و نوجوانان 

هستند.
بــا ایــن حــال شــبکه ملــی اطالعــات چیــن بســیار بزرگ تــر و جامع تــر از بقیــه 
کشورهاســت و چیــزی از اینترنــت جهانــی کــم نــدارد. جالــب اســت بدانید که 
تمــام ســرویس های بر بســتر اینترنت ماننــد موتورهای جســت وجو، شــبکه های 
اجتماعــی، پیامرســان ها، نقشــه و ... در چیــن بــا کیفیت باال بومی ســازی شــده اند 
و معــادل خارجــی آنهــا فیلتــر مــی باشــد. حتــی خــود مــا هــم بی آنکــه بدانیــم از 
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ایــن ســرویس ها اســتفاده کرده ایــم! نرم افزارهــای ویچــت، زاپیــا و تیــک تــاک 
همــه اپلیکیشــن های چینی هســتند که در بســتر این شــبکه ملی فعالیت خــود را 

آغــاز کــرده و در عرصــه بین المللــی هــم بــه موفقیــت رســیده اند.
ایــن شــبکه بــه چیــن در حــوزه فناوری هــای نوین هم کمــک می کند. بــه عنوان 
مثال بســیاری از کارشناســان معتقد هســتند چین به ســبب داده های داخلی ای که 
 Machine( بــا ایــن شــبکه جمع می کنــد، در یکی از زمینــه های هــوش مصنوعــی

learning( به کشــوری پیشــتاز تبدیل خواهد شد. 

شــاید بارها شــنیده اید که بیشــترین ســرعت اینترنت جهــان را 
کره جنوبــی دارد ولــی از علت آن بی خبریــد! کره جنوبی 
بــرای اولین بــار در ســال 1۹۹۸ میــالدی اینترنــت با ســرعت باال 
را معرفــی کــرد و در اواخــر دهــه نــود میــالدی طراحی شــبکه 

پهــن بانــد داخلــی را بــا ســرعت دو مگابیــت بــر ثانیه بــرای هر فــرد آغــاز کرد. 
هــدف طراحــی چنیــن شــبکه ای افزایــش ســرعت تبــادل داده، ارتقــای خدمات 
و ســرویس هــا، ســاختن فضــای مجــازی ســالم متناســب بــا فرهنگ این کشــور 

بود.
ایــن پــروژه قســمت هــای گوناگونــی داشــت. از ایجــاد مراکــز داخلــی گرفته تا 
توســعه ســرویس هایی مثــل پســت الکترونیــک، شــبکه های اجتماعــی و موتور 

جســت وجوی ملــی.
یکــی از نمونــه هــای موفــق ایــن ســرویس های داخلــی در کره جنوبی میتــوان به  
پیامرســان KAKAO TALK اشــاره کــرد. در مــورد ایــن پیام رســان گفتــه می شــود 
ماهانــه ۴۹ میلیــون کاربــر فعــال دارد و بــه لحــاظ محبوبیــت اولیــن پیامرســان این 
کشــور بــه شــمار مــی رود. ایــن پیامرســان حتــی تعــداد قابــل توجهــی از کاربران 

دیگــر کشــور هــا را جــذب کرده اســت!
شــبکه اجتماعــی Naver Band نیــز یــک پــروژه موفــق در کــره جنوبــی به شــمار 

ــه لحــاظ  مــی رود. ایــن اپلیکیشــن ب
کارایــی ماننــد فیــس بــوک طراحی 
شــده و بنا بــر آمار، ماهانــه 1۷ میلیون 

کاربــر فعــال دارد.

صفحه 12



فهرست

در نتیجــه ی تالش هایــی کــه بــرای ایــن شــبکه صــورت گرفــت، کــره جنوبــی 
توانســت ۸0 درصــد ترافیــک مصرفــی کاربرانــش را بــه درون مرزهــای خودش 
منتقل کند، باعث رشــد شــرکت هایش در حوزه ICT شــود و کیفیت ارتباطات 
را بهبــود چشــمگیری دهــد. بی جهــت نیســت کــره ی جنوبــی از نظــر آمادگــی 

الکترونیــک و پهنــای باند رتبه  نخســت را در دنیــا دارد.

دولــت اســترالیا مقــداری دیرتــر از ســایر مــوارد ذکر شــده به 
ایجــاد شــبکه ملی خــود اقــدام کــرد. این کشــور از ســال 200۹ 
طراحــی شــبکه ملــی خــود را شــروع کــرد و در ابتدا هــدف از 
چنیــن طرحــی گســترش فنــاوری اطالعات و توســعه کشــور 
 National Broadband بــود . بــرای ایــن امــر ســازمانی دولتــی بــه نــام  ICT در زمینــه

Network یــا بــه اختصــار NBN متولــی پیاده ســازی ایــن پــروژه بــزرگ شــد.
بــرای بهــره بــرداری نهایــی از این شــبکه یک بــازه زمانــی 10 ســاله در نظر گرفته 
شــد و از همان ابتدا پیش بینی می شــد به واســطه این پروژه ســاالنه 25 هزار شــغل 
مستقیم ایجاد شود و بتواند تا سال 201۴ در زمینه هایی مانند تجارت الکترونیک 

و سالمت الکترونیک ۷0 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کند.
پیــاده ســازی ایــن شــبکه تــا بــه امــروز بالــغ بــر 35 میلیارد 

دالر )بیــش از ۸۷5 هــزار میلیــارد تومــان( هزینــه داشــته 
و پیش بینــی میشــود تــا ســال 2021 بتوانــد ۹3 درصــد از 

جمعیــت 20 میلیــون نفــری اســترالیا را پوشــش دهد.

در فوریــه 1۹۹۶ کابینــه آلمــان اقــدام بــه تصویــب طرحــی 
تحــت عنــوان »Info-2000« کــرد. کانــون توجــه طــرح مذکور 
موضوعاتــی نظیــر توســعه بــازار ارتباطــات از راه دور، برقــراری 
چارچــوب مشــترک ملی و قانونــی، وضع مقررات حراســت از 
اطالعــات شــخصی در حــوزه ارتباطــات از راه دور و اقــدام و حمایت اســتفاده از 

امضاهــای دیجیتالــی در معامــالت تجــاری بود. 
در ژوئــن ســال 200۶ طرح فعالیتی تحــت عنــوان »Deutschland-Online« توســط 
دولــت فــدرال و ایالت هــا و دولت هــای محلــی بــرای داشــتن حکومت مــدرن و 

صفحه 13



فهرست

مدیریــت کارآمــد تصویب شــد کــه در آن اســتفاده از IT و اینترنت نقش مهمی 
داشــتند. هــدف اصلــی این طرح ایجــاد دولــت الکترونیک یکپارچه در سراســر 

آلمــان بوده اســت.
ایــن طــرح از تعــدادی پــروژه تشــکیل شــده اســت کــه یکــی از آنهــا بــه ایجــاد 
 »Deutschland-Online Infrastructure« زیرســاخت مورد نیاز می پردازد. این پــروژه
یــا DOI اســت کــه یــک زیرســاخت ارتباطــی امن و مبتنــی بر اینترنت در ســطح 
ــرویس ها،  ــت س ــرای مدیری ــزی ب ــد و مرک ــاد می کن ــه ای ایج ــی، منطق محل

پروژه هــای حرفــه  ای آینــده و همچنیــن ارتبــاط بــا اروپــا بــه شــمار مــی رود. 

روســیه از همــان دوران اتحاد جماهیــر شــوروی در صدد بود 
کــه در تمامــی زمینــه هــا اســتقالل خویــش را حفظ کنــد. این 
کشــور در زمینــه فضــای مجــازی نیــز همیــن رویکــرد را پیش 
ــه حداکثــر اســتقالل در فضــای  ــا ب گرفتــه و پــی آن اســت ت

ــد. مجازی برس
شــبکه ملی روســیه با نام Runet شــناخته میشــود. می توان گفت اهداف راه اندازی 
ایــن شــبکه بســیار ماننــد شــبکه ملــی چیــن می باشــد. بــا ایــن تفــاوت کــه از نظر 
کنتــرل جریــان داده هــا از داخــل و خــارج از کشــور و هــدف آن هــا صرفاً کنترل 
دسترســی بــه اینترنــت در یــک منطقــه جغرافیایــی خــاص نیســت. بلکــه هدف 
واقعــی، تأمیــن ابزارهــای الزم بــرای اعمال ســطح حاکمیتی در حــوزه دیجیتالی 
اســت کــه در دنیــای فیزیکــی نیز صــورت می گیــرد. در چنین شــرایطی، دولت، 
کنتــرل مســتقیم زیرســاخت هــای اینترنــت را در خاک خــود به عهــده می گیرد 
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و بــه آن اجــازه دفــاع از سیســتم هــا در برابــر حمــالت خارجی بــا هدف تضمین 
تمامیــت ارضی مشــابه حــوزه فیزیکــی را می دهد.

ایــن شــبکه صرفــا شــامل زیر ســاخت ها نیســت ، بلکــه در زمینــه ســرویس ها نیز 
فعال ظاهر شــده اســت. به عنوان مثال محبوب ترین شــبکه اجتماعی در روســیه 
سرویســی بــه نــام VKontakte میباشــد. کــه ســال 200۶ راه انــدازی گردیــد و تــا به 
اآلن بیــش از ۶5 میلیــون کاربــر فعــال ماهانــه دارد. ســرویس موتــور جســتوجوی 
Yandex نیــز پرکاربردتریــن موتــور جســت وجو در روســیه می باشــد و روزانــه بــه 

بیشــتر از ۷0 میلیــون کاربر فعــال ســرویس می دهد.
شــبکه ملــی روســیه، هنــوز بــه طــور کامل اجــرا نشــده، اما تــا همین جا بــه خوبی 
توانســته حمایت دولت را کســب کند؛ تا حدی که بســیاری از زیرســاخت های 
آن، آمــاده شــده  اســت. هــدف آن ها، ایجاد شــبکه ای اســت کــه ترافیک  داخلی 
ــه   ــز مبادل ــق مراک ــی را ااز طری ــک بین الملل ــه دارد و ترافی ــور، نگ را درون کش

شناخته شــده، کنتــرل و بررســی نماید.

همان طــور کــه دیده شــد بســیاری از کشــورهای پیشــرفته ی جهــان سال هاســت 
کــه در کشــور خــود بــه دنبال توســعه شــبکه داخلــی خــود بوده انــد. تحلیلی که 
از ایــن شــبکه ها می تــوان داشــت ایــن اســت کــه کشــورهای شــرقی بــا جدیــت 
بیشــتری ایــن توســعه را دنبــال کرده انــد و ایــن احتمــاال به دلیــل دغدغه ای اســت 
کــه ایــن کشــورها برای حفــظ فرهنگ بومــی و دیریــن خــود در مقابل فرهنگ 

مهاجم غربــی داشــته اند. 
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       علیرضا بهرامی، ورودی 98 کامپیوتر
در همیــن رابطــه برخــی از ســؤاالت را برای دکتر رســولی جلیلی، عضو حقیقی 
ــی فضــای مجــازی فرســتادیم و نظــر ایشــان را خواســتار شــدیم.  شــورای عال
پاســخ های ایشــان، ناظــر به برخــی از مطالب معاون محتــرم وزیــر، در ادامــه آمده 

است:

ــه دلیــل نیــاز مــردم، و بویــژه دانــش آمــوزان و  هــر چنــد در شــرایط کنونــی ب
دانشــجویان، شــاهد رشــد پهنای باند داخلی کشــور هســتیم اما همچنان نســبت 
پهنــای بانــد مصرفــی خــارج بــه داخل خیلــی باالســت و این ضــد افتخار اســت! 
ایــن توســعه حجــم واردات پهنــای بانــد مــا را بــه شــدت بــاال بــرده اســت و برای 
کشــور زیانم دارد و نه ســود. ســود آن برای ارایه دهندگان غیر قانونی و خارجی 

خدمــات پایــه کاربردی شــبکه ملــی اطالعات اســت.

در دوره ی تصـدی آقـای آذری بـر وزارت خانه پهنای باند مصرفی شـبکه ملی 
اطالعات با رشـد 10 برابری از 200 گیگ به دو ترابایت بر ثانیه رسـیده که پیشـرفت 

بسیار چشـم گیری می باشد
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الیه هــای محتــوا و خدمات طبق ســندهای مصوب شــورایعالی جزو شــبکه ملی 
اطالعــات نیســتند و وزارتخانــه هیچ مســئولیتی در قبــال آن ها ندارد و بهتر اســت 

وزارت خانــه همــان ســه الیه زیرین را به ســرانجام برســاند.

ــد  ــود دارد نمی خواه ــرم وج اه
اعمــال شــود چــون عزم سیاســی 
بــر عــدم انجــام آن اســت.  مگــر 
ــت  ــی در حاکمی ــود کس می ش
بگوید زورم نمی رســد که قانون 
کشــور را بــر یــک خارجی فعال 
در داخــل کشــور اعمــال کنــم؟  

هنــوز در جمهــوری اســالمی، آنقــدر قــدرت و کفایــت و عــزت داریــم کــه زیر 
بــار چنیــن ذلتــی نرویــم، مگــر آنکــه کشــمکش هــای سیاســی مــا را از صــالح 
کشــور بــی خیــال نماید، که متأســفانه در مــورد مصادیق این ســؤال چنین اســت.

اگــر وزارتخانــه تمــام وظایــف خــود را انجــام داده بــود، چــرا ناظــر شــبکه ملــی 
اطالعــات کــه مرکــز ملی اســت پیشــرفت شــبکه را 25%  اعالم می کنــد؟ چرا 

ما اهرمی برای تحت فشـار قراردادن شـرکت های خارجی به منظور آوردنشـان ذیل 
قوانین کشورمان نداریم. 

وزارت خانـه تمـام وظایـف خود ناظـر به پیش برد شـبکه ملی اطالعـات را عملی 
کرده اسـت.
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در اتفاقــات بنزینی آبــان 13۹۸ خدمات داخلی برای کاربــران داخلی چند روزی 
قطــع بــود؟  وزارتخانه زحمت کشــیده و می کشــد ولی این زحمــات و خروجی 
هــا تناســب کمــی با میــزان نیاز ملــی ما و دســتیابی ما به اقتــدار در فضــای مجازی 

است.

برنامــه جــدی از طــرف دولــت بــرای تحقــق ایــن قانــون وجــود نــدارد و از قلمرو 
وزارت ارتباطــات هــم فراتر اســت. مســئولین توســعه، نظیر مجموعــه ذیل تنظیم 
گــری وزارت ارتباطــات، هــر وقــت می خواهنــد توســعه دهنــد چــون محصــول 
در ســطح انتظــار وجــود نــدارد، تحقــق ایــن قانون ابتــر می مانــد.  این حلقــه تا ابد 

می توانــد ادامــه پیــدا کند.

ــمهایش را روی  ــیند چش ــی ای می نش ــس روی صندل ــر ک ــرا ه ــم چ  نمی دان
واقعیت هــا می بنــدد و صرفــاً از جایــگاه خــود دفــاع می کنــد و تــوپ مســئولیت 

را شــوت مــی کنــد.

وزارت خانه بر اسـاس »قانون حداکثر اسـتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی« از تمام تولیدات داخلی موجود که نیازهای وزارت خانه 
را بـرآورده کنـد حمایـت می کننـد، امـا در برخـی حوزه ها نظیر حـوزه IP، اصال 

محصول داخلی وجود نداشـته که نیاز به حمایت داشـته باشـد.
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نظام نامه پیوست فرهنگی
        مهدی کمالی، ورودی 98 کامپیوتر

نظام نامه پیوست فرهنگی چیست؟
بــه طــور خالصــه، نظام نامــه پیوســت فرهنگــی یــک دســتور بــرای توجــه به بعد 
فرهنگــی، در طرح هــای کالن کشــور اســت. بــه ایــن صــورت کــه هــر طــرح 
کالن کــه در کشــور ایجــاد می شــود، بایــد یک پیوســت فرهنگی داشــته باشــد. 

بخشــی از متــن ایــن نظام نامــه بــه شــکل زیــر اســت:

 نظام نامــه فرهنگــی بــرای ایجــاد زمینــه و شــرایطی اســت که ضمــن اینکه 
طرح هــای مهــم و کالن کشــور بــه ویــژه پروژه هــای عمرانــی، اجتماعــی و 
اقتصــادی بــه نحــو مطلوبی اجــرا می شــوند، ارزش هــای دینی، ملــی و انقالبی 

نیــز حفظ شــود.  
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طرح کالن چیست؟
ــا  ــه هســتند، ب ــن نظام نام فعالیت هــا و طرح هــای مهــم و کالن کــه مشــمول ای

ــی مانند: معیارهای
1( گستردگی و اهمیت نوع تأثیرات فرهنگی فعالیت یا طرح

2( جمعیت تحت پوشش و تأثیرپذیر از فعالیت یا طرح
3( میزان ماندگاری و انتشار آثار و پیامدهای فرهنگی فعالیت یا طرح

و …  مشخص می شوند.
همچنیــن شــایان ذکــر اســت، در ایــن نظام نامــه، طرح هــای کالنــی کــه بــه پایان 
رســیده اند هــم نیازمنــد تدوین پیوســت فرهنگی هســتند؛ نــه فقط طرح  هــای در 

ــرا. حال اج

اهمیت موضوع از دید مقام معظم رهبری
رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی در 
آذرمــاه ســال 13۸۶، ضرورت تهیه پیوســت فرهنگی برای طــرح های گوناگون 
کشــور را مــورد تأکیــد قراردادنــد و فرمودنــد: »در طــرح هــای گوناگــون که در 
کشــور تنظیــم می شــود، طرح هــای پولی و مالــی و عمرانی، حتماً یک پیوســت 

فرهنگی وجود داشــته باشــد.«
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شبکه ملی اطالعات
شــبکه ملــی اطالعــات، بــه عنــوان یکــی از طرح های مهم کشــور کــه هم اکنون 
در حال اجرا اســت، دارای ابعاد گســترده فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و… است. 
امــروزه کمتــر کســی اســت که با شــنیدن نــام فرهنگ، مفهــوم فضای مجــازی، 
رســانه و… در ذهنــش نیایــد. در شــرایط امــروز که درگیر اپیدمی کرونا هســتیم، 

اهمیت این موضوع بیشــتر مشــخص شــد.

پیوست فرهنگی شبکه ملی اطالعات
در طــی ســال های اخیــر کــه این در طــرح در حــال اجرا بــوده اســت، زمزمه هایی 
از تدویــن آن بــه گــوش رســیده اســت، کــه بعضــا خبــر داده انــد که این پیوســت 
در حــال تدویــن اســت، و بعضــی از عــدم توجــه بــه آن گلــه کرده انــد. در نهایت 
چیــزی بــا ایــن عنــوان منتشــر نشــده اســت. گرچــه در »طــرح کالن و معمــاری 
شــبکه ملــی اطالعــات« کــه اخیــرا تصویــب شــده اســت نیــز بــه آن اشــاره شــده 

است.

نظام نامه و بخش خصوصی
در متــن نظام نامه اشــاره شــده، کــه رصد پیامدهای فرهنگــی پروژه هــا و اقدامات 
بخــش خصوصی ضــروری و اجتناب ناپذیر اســت. اما ماده یا تبصره ای بــرای آن 
وجــود نــدارد. می دانیــم که بخش خصوصی معمــوال از قانــون تبعیت نمی کند، 
مگــر ایــن که خالفش نوشــته شــود! بنابرایــن، در این نظام نامــه، آن طــور که باید 

بــه بخش خصوصی توجه نشــده اســت.
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ارتقاء نسل فناوری ارتباطات درکشور
یکــی از همیــن طرح هــای مهــم صنعتــی و عمرانــی، ارتقــاء نســل ارتباطــات در 
کشــور اســت. ۶G ,5G ,۴G ,3G  و الــی آخــر! حــاال ســوالی کــه پیــش می آیــد، 
ایــن اســت کــه آیــا پیوســت فرهنگی بــرای ایــن طرح هــا وجــود داشــته و دارد یا 

خیــر؟ خــب باید بگوییــم متاســفانه وجود نــدارد.
اگــر بخواهیــم ســاده تر توضیح بدهیم،  باید گفــت برنامه ای برای فرهنگ ســازی 
اســتفاده از اینترنــت، یــا مثال ســواد رســانه ای و… نداریم؛ ولی همینطور به شــکل 
دومینویــی، ســرعت اینترنــت را زیــاد می کنیــم و در اختیــار بچــه ۷ ســاله قــرار 
ــم کــه افســارش دســت  ــع او را ســوار اســب تیزپایــی می کنی ــم. در واق می دهی

خــودش نیســت؛ دســت دوســتش هم نیســت! دســت دشــمنش اســت.

سخن پایانی
آنچــه عیــان اســت و حاجــت بــه بیانــش نیســت، تاثیــر زیــاد بخــش خصوصــی 
بــر روی فرهنــگ و اعتقــادات جامعــه اســت. امــروزه بــا پیشــرفت تکنولــوژی و 
ــی و  ــده خدمــات مخابرات ارتباطــات ســریع و گســترده، شــرکت های ارائه دهن
خدمــات پایــه، ســهم به ســزایی در عرصــه ارتباطی کشــور داشــته و ابزار مــا برای 

اتصــال بــه دنیــای وســیع رســانه و اینترنت هســتند.
 بــا توجــه بــه این موضوع، انتظــار مــی رود که در متن نظام نامه پیوســت فرهنگی، 
بخشــی جداگانــه مربــوط بــه نهادهــای خصوصی وجود داشــته باشــد تا تکلیف 
روشــن شــود. همچنیــن امیدواریــم ایــن نظام نامــه را موریانه هــا نخورنــد، ماننــد 

برخــی قوانیــن دیگــر! کــه آه همگان بلند اســت از مظلومیت فرهنــگ...
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       علیرضا بهرامی، ورودی 98 کامپیوتر
پــس از در میــان گذاشــتن ایــن گــزارش با چنــد تن از کارشناســان خبــره فضای 
مجــازی، بازخوردهایــی از آنــان دریافت کردیــم. مشــروح آن را در  ذیل خواهید 

خواند.
یکــی از کارشناســان کــه در قــوه قضائیه پژوهشــگر ایــن موضوع 

هســتند اشــاره کردند:
         جواب های معاون وزیر، مســتند و قابل دفاع نیســت و کامال کلیشــه ای بود. 
بــا وجــود گالیــه هــای صریــح رهبرانقــالب مبنــی بــر عقــب مانــدن پــروژه های 
شــبکه ملــی اطالعــات از زمــان بنــدی تعییــن شــده، وزارت ارتباطــات هنــوز این 
موضــوع را قبــول ندارنــد و بــه راحتــی در فضــای خــأ ایــن ســخنان را مــی زنند. 
آیــا ایــن عقــب ماندگــی پــروژه هــا مربــوط به ســازمان هــا دیگــری مثل صــدا و 

ســیما بــوده یــا کــم کاری از جانــب وزارت بوده اســت؟
           علیرغم اینکه ســهام عمده شــرکت مخابرات همانند شــرکت همراه اول، 
در اختیــار ســپاه و ســتاد اجرائــی فرمان امام اســت، امــا مدیران عامل این شــرکت 
هــا تا چندی قبل کامالً همســو و مجــری سیاســت های وزارت ارتباطــات بودند.
در حــال حاضــر بــا انتصــاب مدیــران عامــل جدیــد، وضعیــت بهتر شــده اســت. 
بنــا بــود بــا اجــرای سیاســت افزایــش قیمــت اینترنــت بیــن الملــل و ثابــت ماندن 
قیمــت اینترنــت داخلــی، در واقــع کمکی به کاهــش اســتفاده مــردم از VPN ها و 
خدمــات پایــه خارجــی شــود، امــا بــا فشــار وزارت خانه و تعیین جریمه ســنگین 
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میلیــاردی بــرای اپراتــور هــا و ژســت حمایــت از مــردم، مانــع ایــن کار شــدند آن 
هــم در شــرایطی کــه دولــت در مقابــل هیــچ یــک از گرانــی هــای خودســاخته 
شــرکت هایــی مثــل ایــران خــودرو چنیــن عکــس العمل شــدیدی نشــان نــداد .

            ایشــان بــا رد ادعــای معــاون وزیــر مبنی بر حمایت از تولید داخلی خواســتار 
انتشار مســتندات این حمایت شدند.

            اینکــه در خصــوص عــدم حمایــت از تولیدات داخلی اعالم شــده اســت، » 
برخــی حوزه هــا نظیــر حــوزه IP، اصــال محصــول داخلی وجود نداشــته کــه نیاز 
بــه حمایت داشــته باشــد« یکــی از فکاهی هــای مســئوالن آن وزارت اســت، چرا 
کــه اصــوال بحــث حمایــت از IP موضوعــی اســت که صرفــا مغلطه آمیز اســت. 
بــا اســتقرار شــبکه ملــی اطالعــات در واقــع نیاز ما بــه IPهــای خارجــی و اینترنت 
بیــن الملــل کاهــش پیدا خواهــد کــرد و این می شــود »حداکثــر اســتفاده از توان 

تولیدی و خدماتی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانی«
خدمــات پایــه مثل پیامرســان هــا و موتور های جســت و جو و دیتاســنتر ملی جزء 
وظایــف ایــن وزارت بــود که پیشــرفتی حاصل نشــده و نتیجــه آن را در آبــان ماه 

13۹۸ مشاهده کردیم. 
           حتــی در آبــان مــاه در مســیر دهــی بــه برخــی خدمات و ســایت های داخلی 

دچار مشــکل بودیم.
            یکــی از نــکات مهــم در پایــداری خدمات داخلی این اســت کــه از ابزارک 

های خارجی اســتفاده نشود.
         همچنیــن در زمینــه خدمــات گواهــی هــای SSL بایــد فکــر جــدی در رفــع 

وابســتگی انجام شــود.

       ایشــان بــا اشــاره بــه ضرب المثــل مشــهور »یکــه بــه قاضــی راضــی« پیشــنهاد 
دادنــد طــی جلســاتی بــا دعــوت از اعضای حقیقــی شــورای عالی و کارشناســان 
دارای نظــرات مخالــف، بــه صورت مناظره ای جلســاتی برگزار شــود تا حقیقت 

بــه صــورت کامــال آشــکار بیان شــود.

صفحه 26



فهرست

توییت مؤثر یا تأثیر توییتر
       علیرضا بهرامی، ورودی 98 کامپیوتر

»توییتــر می خواســت تعمیــرات انجــام دهــد و بــرای مدت زمــان کوتاهی خدمــات جهانی 
خــود را محــدود کنــد کــه دقیقــا نیمــه روز در تهــران بــود. از آن هــا خواســتیم فعــال صبــر 
کننــد. مــا کارهایــی در ایــران انجــام دادیم که نمی شــود گفــت. اگر توئیتر تعطیل می شــد 

تظاهرات کننــدگان یکــی از ابزارهــای مهمشــان بــرای ارتبــاط را از دســت می دادنــد. «1

در صحبــت از شــبکه  ملــی اطالعات، یکــی از مهم ترین الیه ها، الیــه ی خدمات 
می باشــد. امــروزه در میــان خدمــات ارائه شــده بــه مــردم، شــبکه های اجتماعــی 
نقــش پــر رنگــی دارنــد. پرداختــن بــه تاثیری کــه این شــبکه ها در ابعــاد مختلف 
زندگــی مــردم دارنــد، بــه خوبــی ضــرورت بومی ســازی آن هــا را نشــان می دهد. 
ــار زدن یــک رییــس جمهــور از  ــدازه ی کن ــه ان ــد ب تاثیــری کــه حتــی می توان

عرصــه ی سیاســی یک کشــور باشــد.
Covid-19 مقابله با شایعات درباره ی

از همــان روزهــای ابتدایی مطرح شــدن ویروس کرونا، با توجه به ناشــناخته بودن 
این بیماری، بازار شــایعات در خصوص آن بســیار داغ بود و شبکه های اجتماعی، 

متنی که در ادامه می آید، قبل از حادثه ی حمله به کنگره ی ایاالت متحده ی آمریکا نوشته شده است، گرچه این   
حادثه مهر تاییدی بر تمام حرف های این متن بود.  در شماره ی بعدی به اتفاقات پیرامون حادثه ی کنگره خواهیم پرداخت
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بســتر مناســبی بــرای انتشــار این شــایعات محســوب می شــد. در کشــور مــا نیز به 
ســادگی شــایعات بی اساســی منتشــر شــده و متأســفانه عده ای به دلیل باور کردن 
ایــن شــایعات، جــان خــود  را از دســت دادنــد. در این میــان اما، می تــوان مدیریت 

بهتــری از مقابل با این شــایعات را در یک شــبکه اجتماعــی آمریکایی دید.
در مــرداد مــاه بود که ســخنگوی شــرکت توییتــر از حــذف اطالعات نادرســت 
دربــاره Covid-1۹ خبــر داد. توییتــر در ایــن زمینــه تفاوتــی بیــن مردم و مســئولین 
قائــل نبــود و حتــی ســخنان رئیس جمهور خــود را، شــخصی که حتی از اســاس 
ایــن بیمــاری را قبــول ندشــت، محــدود می کــرد. بــه ایــن صــورت کــه قابلیــت 
ریتوییــت را بــرای پیــام هــای گمراه کننــده  دونالــد ترامــپ غیــر فعــال کــرده و 
عــالوه بــر آن برچســب هشــداری بــه پســت اضافــه می  کــرد کــه نشــان مــی داد 
محتــوای مذکــور، اطالعات گمراه کننــده ای دربــاره کووید 1۹ منتشــر می کند.

ماموریت دیگر توئیتر، کنترل جامعه در برابر انتخابات آمریکا
انتخابــات 2020 در شــرایطی در حــال انجــام بــود کــه وضعیــت شــیوع ویــروس 
کرونــا در این کشــور بســیار وخیم بــود. طبیعی بود که گردهمایی ها و ســفر های 
انتخاباتــی ســنتی تحت الشــعاع قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، اهمیــت 
شــبکه های اجتماعــی، بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن عرصه هــا بــرای تبلیغــات 

انتخاباتــی از قبــل نیز بیشــتر بود.
توئیتــر، در راســتای سالم ســازی انتخابــات، بــا حســاب های کاربــری که اخبــار و 
اطالعات دروغ در مورد انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا منتشــر می کردند، 
بــه تنــدی برخــورد می کــرد. توئیتــر فقــط در موضــوع انتخابــات 2020، ده مرتبه 
بــه پیــام ترامــپ عنــوان »گمراه کننده« اطــالق کــرد. برای مثــال دونالــد ترامپ در 
پیامــی توییتــری مدعی می شــود که هر رأیی بعــد از روز انتخابات بیاید، شــمرده 
نخواهــد شــد. توییتر به ســرعت به این پیــام ترامپ عنــوان »گمراه کننــده« اطالق 
کــرده و دسترســی بــه آن را محــدود می کند. همچنیــن زیر پیام ترامــپ، عبارت 
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آبــی رنگــی را بــا عنــوان »برخــی از آرا همچنــان در حال شــمارش هســتند« درج 
می کنــد. بنابرایــن توییتــر نه تنهــا بــه گفته هــای رییــس جمهــور خود، برچســب 

زده، بلکــه متــن آن هــا را نیز تصحیــح می کند.
توئیتر از برچســب زدن حدود 300 هزار توئیت به علت انتشــار اخبار و اطالعات 
دروغیــن از 2۷ اکتبــر تــا 11 نوامبــر خبر داد. از مجمــوع این توئیت ها ۴5۶ توئیت 
هــم به طور کامل مســدود شــدند تا امکان بازنشــر یا پســندیده شــدن آنهــا وجود 

نداشته باشد.
مقابله با نشر نتایج غیررسمی انتخابات

در همان کشــوری که سرانشــان همیشه ادعای تقلب در انتخابات دیگر کشورها 
را داشــتند، پیش بینــی می شــد کــه نتیجــه انتخابــات 2020 در کشــور خودشــان 
پذیرفته نشود. برای همین توییتر اعالم پیروزی زودهنگام در انتخابات آمریکا را 
ممنوع کرده و ضمن دادن این هشــدار به کاندیداها، به توییت های منتشرشــده ی 
زودهنــگام در خصــوص نتایــج انتخابــات آمریــکا برچســب می زنــد. همچنیــن 
اعــالم نتایــج رســمی انتخابــات فقــط توســط ۷ خبرگــزاری مهــم اعالم شــده، و 
بقیــه خبرنــگاران یــا کاربــران عــادی، هــم بایــد بــه این رســانه ها اســتناد کننــد در 

غیــر ایــن ممکن اســت توییــت آنــان حذف گــردد!
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ــداران  ــا طرف ــه ایــن صــورت جلــوی اعــالم تقلــب از ســوی ســران ی ــر ب توییت
ــرد. ــوری را می گی ــت جمه ــای ریاس کاندیداه

توئیتر صریحانه در قسمت بیوگرافی حساب کاربری ترامپ عنوان »رئیس جمهور« 
را به »رئیس جمهوری ۴5ام« تغییر می دهد. هم چنین این شرکت اعالم کرده که 
حتی اگر ترامپ شکست را نپذیرد، توییتر حساب ریاست جمهوری آمریکا را به 
جو بایدن منتقل می کند و پس از اتمام رسـمی دوران ریاسـت جمهوری ترامپ، 

با پروفایل او مثل پروفایل های معمولی رفتار خواهد شد. 

تمام این فعالیت ها نمونــه ای از توانایی 
مدیریت یک شــبکه اجتماعــی برای 
آرام کــردن فصــای یــک جامعــه در 
ــک  ــایبری ی ــت س ــتای حامکی راس
کشــور اســت. در حالــی کــه ممکــن 
اســت تصــور شــود کــه شــبکه های 
اجتماعی مســتقل از محتــوای پیام ها، 
ــد و  ــش می گذارن ــه نمای ــا را ب آن ه
مشــاهده کرده ایــم کــه معمــوالً تِوییتــر محلــی امــن بــرای انتشــار صحبت هــای 
مخالفــان حکومت ها در سراســر جهــان بوده، اما همان شــبکه اجتماعــی در برابر 
تضعیــف امنیــت ملــی آمریــکا حتــی در مقابــل رئیس جمهــور خود می ایســتد. 
در صورتــی کــه مــا فکر می کنیــم می توانیم بــا فعالیــت در این شــبکه تأثیرگذار 
ــود  ــع خ ــتای مناف ــر در راس ــه توییت ــم ک ــم، می بینی ــان را بزنی ــیم و حرف م باش
محدودیت هایــی بــرای کاربــران ایجــاد کــرده و آن ها را به ســمتی که می خواهد 

ــاند. می کش
ــا تحلیــل داده  ــوان گفــت همان طــور کــه فیســبوک توانســت ب ــان می ت در پای
کاربرانــش بــه ترامــپ شــعارهای انتخاباتــی پیشــنهاد کــرده و بــا تبلغیاتــش او را 
پیــروز انتخابــات 201۶ کنــد، در انتخابــات 2020 نقــش توئیتــر بســیار پــر رنــگ 
بــود و رییــس جمهــور آمریــکا نمی توانــد پیــروزی قبلــی خــود را تکــرار کنــد. 
ایــن موضــوع بــه خوبی اهمیت کنونی شــبکه های اجتماعــی در تاثیرگــذاری بر 

روابــط سیاســی و اجتماعــی جهــان را نشــان می دهــد.
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