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»شبکه ملی ارتبـاطات« شبکه ای کـه همیشـه

قرار است به زودی راه بیفتد!
ـــزان پیشـــرفت شـــبکه  ـــر ســـر می ـــار در ســـال ۱۳۸۴ مطـــرح شـــد. امـــا چالـــش ب ـــن ب ـــرای ا ولی ـــی ارتباطـــات« ب ـــده ایجـــاد »شـــبکه مل ای
ملـــی اطالعـــات پـــس از گذشـــت ۱۴ ســـال همچنـــان ادامـــه دارد. وزارت ارتباطـــات مدعـــی اســـت ۸0 درصـــد زیرســـاخت های 

مـــورد نیـــاز مســـتقر شـــده امـــا منتقـــدان، می گوینـــد تـــا زمـــان اســـتقالل کامـــل شـــبکه ملـــی اطالعـــات فاصلـــه زیـــادی داریـــم.

  کشــــــــــــــور صــــاحــــــــب کمپانـــــــــی :

آمریکا
  سال رسانه ه ای شدن توسط ایران:

۱۳9۴
  محــــــــــور فعــــــــالیت شــــــرکــــــــــــت:

فناوری 

  بزرگتــــــریـــــن مشتـــــــــری کمپانـــــی:

پنتاگون
  سرویـــس ارائه دهنــــــده به ایـــران:

اینترنت
  مجمــوعــــــه هــــــای اداره کننـــــــــــده:

سازمان  CIA آمریکا

ــاال  شــبکه ملــی اطالعــات یعنــی اینترنــت ســالم، ســریع، امــن و ارزان. یعنــی اگــر بخواهیــد ســرعت، امنیــت و کیفیــت اینترنــت را ب
را ببریــد و قیمــت آن را کاهــش بدهیــد، چــاره ای نداریــد جــز ایــن کــه شــبکه ملــی اطالعــات را راه بیندازیــد. شــبکه ملــی اطالعــات 
یــک سیســتم پیشــرفته مخابراتــی و ارتباطاتــی در دنیــا اســت. یعنــی از Cloud تــا هــر آنچــه کــه بــه فضــای مجــازی مربــوط می شــود 

ــوژی در ایــن شــبکه ملــی اطالعــات بســته بندی و جمع بنــدی شــده اســت.  ــم روز تکنول و آخریــن عل

شبکه ملی ارتباطات به زبان ساده

برخی از دالیل عملیاتی نشدن شبکه ملیبرخی از فواید شبکه ملی اطالعات

کشورهایی که اینترنت ملی دارند

شــــــرکــــــــــــــــــت GTT چیســـــــــت؟

شرط رسیدن به 
حاکمیت ملی در 

فضای سایبری

نبود اعتقاد به شبکه 
ملی اطالعات در بدنه 

وزارت ارتباطات

استقالل و کاهش 
وابستگی به شبکه 

جهــــانی اینترنت

سودآوربودن ساختار 
فعلی فروش اینترنت 
برای وزارت ارتباطات

دسترسی امن و 
پایدار به سرویس های 

ملـــــــی

ارائه خدمات 
الکترونیک در بستر 
شبکه ملی اطالعات

استفاده جناحی 
از شرایط موجود 

اینترنت

عدم امکان 
تحریم اینترنتی 

ایــــــــران

وجود دالل هایی که سود 
بسیاری از فروش پهنای 
باند به  دست می آورند

امکان بیشتر صیانت 
از فرهنگ ایرانی - 

اســـــالمـــــی

افزایش سرعت 
اینترنت )تا 10 برابر  

بیشتــــــــر(

عدم تفهیم مردم 
کشور در مورد استفاده 

از اینترنت ملی

ارزان تر شدن 
اینترنت )یک بیستم 

قیمت فعلی(

یک فرصت مغتنم 
برای اشتغال زایی 

اســـــــت

  )thedailybeast( منبع: روزنامه آمریکایی دیلی بیست

کره جنوبی
  دارای پـرسـرعــــت تریــن اینتـرنت جهـان 

  رتبه نخست دنیا از نظر آمادگی الکترونیک و پهنای باند
  80 درصد پهنای باندش داخلی است

چین
  بیشترین مقاومت بین المللی در برابر هجمه الکترونیکی آمریکا

  طراحی بیشترین تعداد موتور جستجوی ، بازی ، میل سرور سیستم عامل ملی

۱۴ سال تعلل در ایجـــــــاد شــــــاه رگ حیاتی کشور
گاه شمــــــار شبكــــــه ملـــــی اطـــــالعـــــــات

طرحی با نام »شبکه ملی اینترنت« در دستور کار مجلس قرار گرفت

مقرر شد پروژه اینترنت ملی در مركز تحقیقات مخابرات ایران اجرا شود

شبكه ملی اینترنت با نام جدید شبكه ملی اطالعات مطرح 
شد و در ماده ۴6 برنامه پنجساله پنجم توسعه گنجانده شد.

تصویب سند »ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات« توسط شورای عالی 
فضای مجازی و  تعیین وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطالعات

ارائه گزارش پیشرفت ۸0 درصدی شبکه ملی اطالعات که از سوی وزارت ارتباطات  
عدم تایید گزارش ارائه شده توسط اعضای شورای عالی فضای مجازی

تاکید مجدد رهبر انقالب در دیدار در دیدار مسئوالن نظام: در مسئله ی فضای مجازی، آنچه از 
همه مهم تر است، مسئله ی شبکه ی ملّی اطاّلعات است. متأّسفانه در این زمینه کوتاهی شده 

برنامه های عملیاتی این پروژه اجرا شد و بهره برداری اینترنت 
ملی در سال های ۸6 تا ۸۸ در هیات وزیران به تصویب رسید.

848586878889909192939495969798

تاسیس »شورای عالی فضای مجازی« توسط رهبر انقالب پس از تداوم بی توجهی دولتمردان به تاسیس شبکه ملی اطالعات هیات دولت مقرر کرد، شبكه ملی اینترنت در یك دوره سه ساله به بهره برداری برسد 

تاکید رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت:
باید در ایجاد شبکه ملی اطالعات و راه اندازی آن تسریع شود

در ابالغ حکم دور دوم شورای عالی فضای 
مجازی توسط رهبر انقالب برآن تاکید شد. 

اطالع نݡگاشت شبݡکه ملی ارتباطات

قرار است به زودی راه بیفتد!

ݡگپ وݡگفتی با دݡکتر انجیدنی
بنیان ݡگذار پیام رسان ݡگپ و سازنده پرمخاطب ترین بازی ایرانی

 پنجه در پنجه
با واتساپ و تلݡگرام

وزیر ارتباطات دولت دهم:

شبݡکه ملی اطالعات؛
 چرا؟

مصاحبه با روح اهلل مومن نسب پژوهشݡگر فضای مجازیمصاحبه با روح اهلل مومن نسب پژوهشݡگر فضای مجازی
درباره درس های محدودیت اینترنت و نیاز حیاتی ݡکشور به شبݡݡکه ملی اطالعاتدرباره درس های محدودیت اینترنت و نیاز حیاتی ݡکشور به شبݡݡکه ملی اطالعات

آپولوهواݡکردهایم!آپولوهواݡکردهایم!
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ݡگپ وݡگفتی با دݡکتر انجیدنی
بنیان ݡگذار پیام رسان ݡگپ و سازنده پرمخاطب ترین بازی ایرانی

کراه امیر خا

انقالب واقعی
انقالب در فضای مجازی است

ارتباطــات  از  حقیقی تــر  امــروز  مجــازی  فضــای 
اســت  شــده  مكانیكــی  و  فیزیكــی  و  حضــوری 
نظــام  اســت.  حقیقــی  فضایــی  اصــل  در  و 
ســرمایه داری بــر اســاس اصالــت لــذت، غفلت، 
و  خودمحــوری  طمــع،  حــرص،  شــهوت، 
بنــا شــده اســت. چنیــن نظامــی  مصرف گرایــی 
صنایــع فرهنگــی خــود را صــادر می کنــد، حتمــا 
می کنــد.  وارد  مدیریت شــده  و  تئوریزه شــده 
در  تنفــس  حاصــل  مجــازی  فضــای  واقــع  در 
کــه  لیبرالیسمی اســت  و  امولیســتی  روابــط  
کنــد. برخــی  می خواهــد ایــن مســیر را تســهیل 
فضــای  و  تكنولــوژی  ذات  می کننــد  گمــان 
مجــازی از سكوالریســم قابــل تفكیک نیســت و 
مشــكل بــودن تحول در آن را بــه معنای ممكن 
کرده انــد. لــذا دائــم آیــه یأس  نبودنــش ترجمــه 
کــه ایــن عرصه بــه آن هــا تعلق دارد  می خواننــد 
انفعــال،  مســتأجریم!  مــا  و  مالک انــد  آن هــا  و 
ترویــج فرهنــگ و در مرحلــه بعــد تحمیــل اراده  
که غــرب با فضــای مجازی به  مســئله ای اســت 
شــدت دنبــال می کند. این همان چیزی اســت 
کــه باعــث اســتحاله فكــری و فرهنگی بخشــی از 
جامعه مســلمان ما شــده اســت. در واقع نسل 
امــروز حاضر شــده تــا از ظرفیت فضــای مجازی 
در راســتای ارتباطات بین جبهه حق اســتفاده 
کــودکان دهه نودی،  کنــد. اما نســل پس از ما، 
شــده  ســقوط  حــال  در  سرســره  ایــن  بــر  ســوار 
اتفــاق،  ایــن  و دچــار وادادگــی خواهنــد شــد و 
که امروز  عمــا رویــداد نامبارکــی تلقی می شــود 
گــر بنای مان فقط  در حــال شــكل گیری اســت. ا
بــر نكته گویــی معــارف دینــی در فضــای مجازی 
سرســره  بــر  ســوار  مدتــی  از  پــس  عمــا  باشــد، 
فضــای مجــازی بــه ســمت نقــاط اســفل راهــی 
می شــویم. امــا در واقــع مــا می بایســت پارادایم 
کــم در فضــای مجــازی جهــان را  گفتمــان حا و 
بســازیم و خودمان را برای ورود بــه این مرحله 
کــه انقــاب واقعــی، انقــاب  کنیــم. چــرا  آمــاده 
حقیقــی در فضــای مجــازی اســت و ایــن زمانی 
کــه مخالفــان مــا مجبــور شــوند بــه زبــان  اســت 
انقابــی  همــان  بگوینــد.  ســخن  مــا  ادبیــات  و 
کــه جوانــان نســل اول انقــاب بــا امام شــان در 
گام دوم  عرصه سیاســی انجام دادنــد. جوانان 
انقــاب هــم بــا هدایت امام شــان بایــد در تغییر 
جهــت رودخانــه فضــای مجــازی انجــام دهنــد 
و دنیــا را بدیــن وســیله تــكان دهنــد. اما جوان 
بــا  را  صعب العبــور  مســیر  ایــن  انقابــی،  مومــن 
تمــام موانعــش بــرای رســیدن به آرمــان تمدن 
اســامی، ســهل و ممكــن می دانــد. انقــاب در 
ولــی  اســت.  پرهزینــه  بســیار  مجــازی  فضــای 
و  فرماندهــان  چــه  و  دارد  را  ارزشــش  حتمــا 
گام نهادنــد  کــه در ایــن مســیر  افســران جوانــی 
تنــه  بــه  تنــه  و  بیافریننــد  شــگفتی  توانســتند  و 
جهــان  آی تــی  و  ســایبری  بــزرگ  کمپانی هــای 

بزنند؛ پــس می توانیم...

یادداشت
احسان کفشدار طوسی

دانشجوی دکترای فقه جزایی

می رفت در بین مردم جا بیفتند؟
کشــور مشــكات فنــی زیــادی در حــوزه پیام رســان های داخلی  در 
نداریم بلكه مشــكل اصلی یكســان نبــودن نحوه برخــورد قانون با 
پروژه هــای داخلــی و خارجــی اســت. نظــارت خاصــی بــر محتوای 
پیام رســان های خارجی وجود ندارد؛ اما نظارت بر پیام رسان های 
اســت.  ســنگین  آن  فضــای  در  تزریق شــده  محتــوای  و  داخلــی 
مســئوالن باید ضمن حمایت از پیام رســان های داخلی، در زمینه 
در اختیار قرار دادن پهنای باند برای آن ها امتیازات ویژه ای درنظر 

کاهش دهند.  گرفته و هزینه را 

■ معتقدید باید پیام رسان های خارجی فیلتر شود؟
خیر. ما همیشه مخالف فیلترینگ هستیم. ما به عنوان یک شرکت 

ی  ر محصولی با رویكرد بین المللی تجــا
کرده ایــم و آمــاده  تولیــد 
رقابت با محصوالت 
خارجــی اســت. اما 
از نظــر امنیــت ملی 
متفــاوت  بحــث 
بســتن  و  اســت 
ی  ن ها ســا م ر پیا
زمانــی  بایــد  خارجــی 
کــه  بگیــرد  صــورت 
بــه  نســبت  مســئوالن 
آن  آســیب 
پروژه 

 ■ از چه 
زمانی به دنیای 

فناوری اطالعات 
وارد شدید؟

کســوت  بــا   75 و   74 ســال  از 
برنامه نویســی وارد این حوزه شــدم. 
کردیــم  ســال 78 شــرکت را تاســیس 
نرم افزارهــای  تولیــد  عرصــه  در  و 
مختلــف فعالیــت می کنیــم. 6 ســال 
کار شــرکت، تمرکزمــان بر  اول شــروع 
زیرســاخت های مدلیــاب در تجارت 
الكترونیــک بــود و چند محصول هم 
که بعد  کردیــم  در ایــن زمینــه تولیــد 
نیازمندی هــای  بــه  توجــه  بــا  آن  از 
کشــور همچــون درگاه هــای پرداخت 
کوتــاه، بــه  بین المللــی و حــوزه پیــام 
این حوزه پرداختیم. پس از آن تولید 
کردیم  کامپیوتری را شروع  بازی های 

و از سال 87 تاحاال در این موضوع 
فعال هستیم. 

با جــدی شــدن اقتصــاد پلتفرمی در 
دنیــا، مــا دو پروژه با ایــن موضوع 

کردیم؛ یكی در بســتر  شــروع 
یكــی  و  پیام رســان ها 

محتــوای  حــوزه  در 
چندرسانه ای. نتیجه 

ایــن دو پــروژه تولید 
و  گــپ  پیام رســان 
اجتماعــی  شــبكه 
ی  نه ا ســا ر چند

ویدانما بود. 
 

■ چرا پیام رسان های 
داخلی نتوانستند 

آن طورکه انتظار 

کــه از 25 ســال پیــش مشــغول  کســب وکارهای دانش بنیــان اســت  مهــدی انجیدنــی، جــوان فعــال حــوزه 
کرده و در زمینه بازی ســازی و رســانه های  برنامه نویســی و تولیــد نرم افزار اســت. در رشــته نرم افــزار تحصیل 
گــروه همراهش بازی عصر  غ التحصیل شــده اســت. او و  کلــن آلمان در مقطع دکترا فار تعاملــی از دانشــگاه 

که از پرمخاطب ترین بازی های ایرانی محسوب می شود. پادشاهان را ساخته اند 
که  کرده است. او معتقد است  گپ  و ویدانما را راه اندازی  که پیام رســان  انجیدنی از اولین ســازندگان پیام رســان های داخلی اســت 

کامال آمادگی رقابت با پیام رسان های خارجی را دارند. گر شرایط رقابتی برابری ایجاد شود، پیام رسان های داخلی  ا
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کــه در راس تصمیم گیــری  کســانی  اقنــاع فرهنگــی شــده باشــند.  
قــرار دارنــد، بایــد در مــورد بحث امنیــت و طبقه بنــدی اطاعات و 

ارتباطات و سواد رسانه ای، دانش خوبی داشته باشند. 
کشور در اختیار پیام رسان های خارجی قرار دارد و  کان داده  امروز 
کشور قلمداد می شود. باید این سطح از  این یک خطر بزرگ برای 
ســواد رســانه ای بین مسئوالن ایجاد شود و آنان نسبت به این امر 
کشــور را با  که با حمایت از پیام رســان خارجی،  کاما مطلع باشــند 

چه خطری روبه رو می کنند.

■ پس شما معتقدید فرصت و میدان رقابت برای 
پیام رسان های داخلی و خارجی اصال برابر نیست؟

که  االن در بعد قوانین، زیرســاخت و مجوزها شــرایط طوری اســت 
برای پیام رســان های خارجــی یک اتوبان باز و بــدون نظارت مهیا 
کی پر از سنگاخ  شــده؛ اما پیام رســان های داخلی با یک جاده خا
و برخوردهای ســلیقه ای روبه رو هســتند. پیام رســان های داخلی 
حتی برای پخش زنده و یک سری قابلیت های ساده مجوز ندارند 
کنند؛ اما پیام رســان های خارجی بدون مانع،  کلی پیگیری  و باید 
مســتقا و بــدون نیــاز به مجــوز همه نوع خدمــات می تواننــد ارائه 
نماینــد. یعنی شــرایط رقابت برابــر میان پیام رســان های داخلی و 
که آنــان تیم و ســرمایه گذاری  خارجــی وجــود نــدارد. با وجــود این 
بیشــتری دارنــد، مــا آمــاده رقابت با آن ها هســتیم؛ به شــرط اینكه 

مسیرمان باهم برابر باشد.

که تصور می کنند  ■ جوی در بین مردم وجود دارد 
پیام رسان های داخلی امنیت ندارند.

توســط  داخلــی  پیام رســان های  در  ناامــن  فضــای  وجــود  القــای 
عــده ای خــاص پس از فیلتــر تلگرام پخش شــد. باید بــه جای نگاه 
که عده ای برای  منفعت گرایانه، نگاه ملی داشــت و این طور نباشــد 
حفظ کانال ها و گروه های تلگرام خود، منافع ملی را نادیده بگیرند. 
بــه ســبب دســتور رهبــر معظــم  در واقــع پیام رســان های ایرانــی 
انقــاب مبنــی بر عــدم ورود به حریم خصوصی افــراد، در طول این 
چندین ساله حتی یک مورد ارجاع امنیتی هم برای اطاعات افراد 
که صرفا با حكــم قضایی و در  نداشــته اند؛ بــه جز مــوارد محدودی 

کمک به حل مسیر یک پرونده بوده است.  جهت 

■ پیام رسان های داخلی چقدر می توانند بستر 
کار را رونق ببخشند؟ کسب و 

گفته می شــود، ســخن از  وقتی از مبادالت یک پیام رســان ســخن 
کنش بیش از 3 تا 10 هزار  یک الیه محدود نیســت. بحث درباره ترا
میلیاردی است. پیام رسان های دنیا بزرگ ترین پروژه های صنعت 
کســب وکارند. مثا سهام  IT  هســتند. در همه جای دنیا نیز بســتر 
اســنپ چت با 21میلیارد دالر در بازار بورس آمریكا فروخته می شود 

یا ژاپن، وایبر را می خرد تا در اقتصاد پلتفرمی عقب نیفتد.

■ از منظر امنیتی حضور پررنگ پیام رسان های 
خارجی چه تهدیداتی دارد؟

کشــور  کان داده از  مســئوالن بایــد نســبت بــه عواقب خــروج ایــن 
گاه باشــند و فریب رســانه های غربی در مورد آزاد بودن اینترنت و  آ
تبــادل اطاعات را نخورند. دشــمن ما در حوزه پــردازش اطاعات 
کنیــم تــا از  کان داده، قــدرت اول جهــان اســت . مــا بایــد تــاش  و 
ج شویم. دشمن  وابستگی شدید به آمریكایی ها در این زمینه خار
می توانــد از ایــن اطاعــات اســتفاده های زیــادی داشــته باشــد. 
کشورهای اروپایی تاش دارند از وابستگی  که  چندین ســال است 
کرد  کشــور ما نیز همینطور بایــد ارزیابی  ج شــوند. در  بــه آمریكا خار
گر روزی آنان دسترســی ایرانیان را به پیام رســان های خارجی  کــه ا

کسب وکار به دنبال آن از بین خواهد رفت. کنند، چه میزان  قطع 
از ســوی دیگر از نظر استراتژی امنیت نظامی، اقتصادی و سیاسِی 
کشور، موضوع پیام رسان های خارجی از چندین الیه قابل بررسی 
ج می شود، به تدریج اثر خود  کشــور خار که از  اســت. این اطاعاتی 
را نشــان خواهــد داد. اهمیــت نــگاه به صنعــت ارتباطــات بومی از 
مسائل مهمی است که در دنیا به آن پرداخته می شود. ما هم باید 
کنیم با تقویت پیام رسان های بومی، تا حد امكان استفاده  ســعی 

کاهش دهیم.  از پیام رسان های خارجی را 
یــا  دانشــجویی  گــروه  میلیــون  چندیــن  ســال  هــر  ببینیــد  شــما 

که وارد صنعت بازی سازی  ■ چه شد 
شدید؟

  IT بازی ســازی یكــی از بزرگ ترین بخش هــای صنعت
اســت  و 60 درصد درآمد این صنعت در جهان مربوط 
بــه همیــن عرصه اســت. صرفــه اقتصــادی، فرهنگی و 
کشــوری باید هم برای  اجتماعی ویژه ای هم دارد و هر 
ک  نشــر فرهنــگ خــود در دنیــا و هم بــرای تولیــد خورا

محتوایی خوب، این عرصه را جدی بگیرد.
ما سناریویی برپایه تاریخ ایران آماده کردیم تا مخاطب 
با بازی همراه شــود. موضوع بازی »عصر پادشاهان«، 
حمله چنگیزخان مغول به ایران و نقش پادشاهان آن 
کشــور اســت. این بــازی در بیش از 40  زمان در دفاع از 

کشور دنیا بازیكن دارد.
که داستان و سرگذشت ایران در دنیا  برای ما مهم بود 
منتشر شــود و مخاطب بازی با خواندن راهنمای آن، 

درگیر شده و چندین ماه با بازی همراه شود.

■ توانستید هم یک داستان ایرانی ارائه 
کنید و هم با رقبای سرسخت جهانی 

رقابت کنید؟
پس از چندماه اول فعالیتمان، بیش از 80 درصد سهم 
کشــور در اختیــار »عصــر پادشــاهان« بود و شــاید  بــازار 
بتوان گفت این بازی پرمخاطب ترین بازی تولیدشده 
که 5میلیون نفر  ایرانــی در عرصــه بین المللی بــود. چرا
در دوره های مختلف مخاطب بازی بودند. هیچ بازی 

که این میزان مخاطب داشته باشد.   ایرانی نیست 

■ رشته دانشگاهی تان هم مرتبط با 

همین موضوع است؟
رشــته دانشــگاهی من زیرشــاخه ای از حــوزه بازی ها و 
رسانه های تعاملی است که این موضوع جذابیت های 
اقتصــادی، فرهنگــی و تجــاری ویــژه ای بــرای مــا دارد 
گــپ  کــه در پیام رســان  و تــاش بــر ایــن بــوده اســت 
هــم بخشــی بــه نــام دنیای بــازی داشــته باشــیم تــا از 
کــه در این  کشــور و محتوای ارزشــمندی  بازی ســازان 

کنیم.  راستا تولید می شود، حمایت 

■ پس از ورود به عرصه بازی سازی 
چقدر حمایت شدید؟

متاســفانه بازی هــای خارجــی بــدون هیــچ نظارتی در 
بازار عرضه می شود. نه مالیات می پردازند و نه قانونی 
را رعایت می کنند. اما بازی ساز ایرانی باید از ده ها نهاد 
کنــد و مالیات هــای ســنگین  متولــی، مجــوز دریافــت 
گاهی این موانع ســبب می شــود نتواند با  کــه  بپــردازد 
کنــد. در صورتی کــه بایــد  بازی ســازان خارجــی رقابــت 
بــه تولیدکننــدگان داخلــی بــرای رقابت بــا محصوالت 
خارجی، امتیازهای ویژه ای داد و نظارت بر بازی های 

خارجی تشدید شود.

■ با وجود این همه موانع شما چطور 
توانستید »عصر پادشاهان« را در این 

رقابت سخت باال بیاورید؟
ما شرکتی با بیش از 10 سال قدمت، سرمایه و مشتری 
کــه وارد ایــن عرصــه شــدیم و آن همــه تجربه و  بودیــم 
کردیــم، اثرگــذار واقــع شــد و  کار  کــه درگیــر  ســرمایه ای 

نتیجه آن به ثمر نشست. 

نه مالیاتی می پردازند، نه قانونی رعایت می ݡکنند

جوالن بازی های خارجی در بازار داخلی
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مصاحبه: علیرضا   آقاجانی

آپولوهواݡکردهایم!
مصاحبه با روح اهلل مؤمن نسب پژوهشݡگر فضای مجازی

درباره درس های محدودیت اینترنت و نیاز حیاتی ݡکشور به شبݡݡکه ملی اطالعات

که سخنرانی ها و مصاحبه های  کارشناس و پژوهشــگر فضای مجازی است  روح اهلل مومن نســب نویســنده، 
گفت وگو  کارنامه خود دارد. با او درباره درس های محدود شدن اینترنت در روزهای اخیر  روشنگرانه ای را در 
که مانع به نتیجه رسیدن این پروژه  کردیم و نظراتش را درباره نقش شبکه اطالعات ملی و مافیای داخلی 
حیاتی در کشــور اســت جویا شــدیم. او می گوید در عرصه مجازی نیازمند یک انقالب هســتیم؛ اما به آینده 

کشور هستیم. کشور بسیار خوشبین است و معتقد است در آستانه یک انقالب در فضای مجازی  صنعت مجازی در 
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■ شما موافق قطع 
شدن اینترنت هستید 

یا موافق آن؟
قطبی  دو  یک  و  بیاییم  اینكه 
در  اینترنت  قطع  موافق  و  مخالف 
که  کسانی  و  بیندازیم  راه  کشور 
را در  کشور هستند  امنیت  فكر  به 
اینترنت  قطعی  موافقان  دسته 
بگذاریم، یک آدرس غلط و دروغ 
است. هیچ آدم عاقلی موافق قطع 
ملی  شبكه  در  نیست.  اینترنت 
قطع  اینترنت  مطلقا  اطاعات، 
بدانند  مردم  وقتی  و  نمی شود 
کیفیت  اطاعات  ملی  شبكه  که 
افزایش  هم  را  اینترنت  سرعت  و 
برای  می دهند  ترجیح  می دهد، 
نیازهای داخلی از اینترنت داخلی 
قطع  با  کیدا  ا کنند.  استفاده 

اینترنت بین المللی مخالفیم.
به  دارند  کید  تا آقا  حضرت 
اسامی.  بزرگ  تمدن  شكل دادن 
سراسر  آزادگان  با  ارتباط  برای  ما 
بین المللی  بخش  به  حتما  دنیا 
شرط  به  ولی  داریم  نیاز  اینترنت 

ضابطه مند شدن.
که  کسانی  با  باید  قضائیه  قوه 
و  بی محابا  را  کشور  اینترنت 
و  گسیخته  افسار  و  تدبیر  بدون 
خاف  و  برنامه ای  هیچ  بدون 
برنامه ای  و  دادند  توسعه  قانون 
نداشتند  هم  آن  کنترل  برای 
شود  مشخص  باید  کند.  برخورد 
ارتباطات  وزارت  که  بودجه هایی 
ملی  شبكه  ایجاد  برای  سال  هر 
شده  چه  کرده  دریافت  اطاعات 
که  هم  خسارت هایی  است.  
کسب وکار  به  اینترنت  قطعی  با 
وزارت  توسط  باید  زده شد  داخلی 
ارتباطات از محل همان سی و چند 
فروش  از  که  حق السهمی  درصد 
کشور می گیرد تامین شود. اینترنت 

■ ما بابت 
که  زیرساخت هایی 
کشور ایجاد  باید در 

می شد و نشد داریم 
متحمل خسارت های 

فراوانی از جنبه های 
مختلف 

کسب و کاری، 
فرهنگی، امنیتی 

و سیاسی 
می شویم. 
این جنبه 

مطالبه گری 
چطور باید 
شکل بگیرد 

تا جلوی این 
خسارت هایی 

که روزانه در 
این عرصه ها 

گرفته  می خوریم 
شود؟

ما  رسانه های  ببینید  شما 

آمریكا  که  نداریم  نگرانی  ما  شود  درست  زیرساخت  گر  ا کند. 
اینترنت  از  درصد   92 خودمان  ما  کند.  قطع  را  ما  اینترنت 
گر  ا اما  افتاد.  راه  کارمان  درصد   8 با  و  بستیم  را  آمریكایی 
آمریكا اینترنت را به روی ما ببندد، معضل جدی خواهد بود. 
صنعت  شدن  ملی  فوریت  قید  با  باید  امنیتی  دستگاه های 
که برای برنامه های داخلی،  کنند. به طوری  اینترنت را دنبال 

به نرم افزارها و فضای خارجی وابسته نباشند. 

که دلیل اینکه برخی از  ■ برخی مدعی هستند 
خدمات داخلی با وجود محدودیت اینترنت 
فعال بودند، راه اندازی شبکه ملی اطالعات 

بوده. درست است؟
اتفاقی که در کشور افتاد اسمش شبكه ملی اطاعات نبود. شبكه 

پروژه های  از  مجموعه ای  یک  اطاعات،  ملی 
اقماری نرم افزاری و سخت افزاری است. در 

شبكه هم پروژه هایی دارد. در فتنه اخیر 
که  مربوط بود به پروژه تفكیک ترافیک 
بعد  ارتباطات  وزارت   91 تا   89 سال  در 
ح را انجام  از فتنه 88 مامور شد این طر
هم  از  را  ج  خار و  داخل  ترافیک  و  دهد 
به  مستقیم  ربط  پروژه  این  کند.  جدا 
شبكه ملی ندارد. در تمام دنیا می گویند 
بین الملل  از مسیر  نباید  ترافیک داخلی 

افزایش  هزینه،  کاهش  در  که  شود  رد 
ثر کیفیت و امنیت خیلی  مو

است.

که با توجه  ■ محدودیت های اینترنتی 
به اغتشاشات اخیر اعمال شد، چه 

درس ها و نکته هایی برای ما داشت؟
کرد متاسفانه فضای مجازی  که اثبات  مهم ترین نكته این بود 
به  می تواند  مختلف  شرایط  در  و  است  رهاشده  فضای  یک 
گر شبكه ملی اطاعات راه اندازی شده  کشور آسیب برساند. ا
کردن اینترنت ضرورتی نداشت. چون اوال شبكه  بود، محدود 
ملی اطاعات فضای مساعدی برای فعالیت مجرمان امنیتی 
نیست  نیاز  داخلی  نیازهای  تامین  برای  مردم  ثانیا  و  نیست 
بیشتر  سامت  و  کیفیت  و  امنیت  با  و  بروند  ج  خار سمت  به 

کنند. می توانند از زیرساخت های داخلی استفاده 
نكته بعدی این است که من احساس کردم شاید یک عملیات 
شده  انجام  رئیس جمهور  مشاوران  از  برخی  توسط  روانی 
می کند  فراهم  را  فضایی  ابتدا  دولت  که  شكل  این  به  است. 
شرایط  که  بعد  شود.  ایجاد  مشكات  سری  یک  آن  در  که 
بحرانی شد، اینترنت را محدود می کند و در نهایت خودش در 
نقش قهرمان وارد شده و پیشنهاد رفع محدودیت می دهد. 
که متهم است، خودش قهرمان ماجرا می شود!  کسی  یعنی 
که توسعه اینترنت به این شكل، اعمال  باید روشنگری شود 
فرآیندی  محدودیت  این  رفع  و  خاص  شرایط  در  محدودیت 
ارتباطات  وزارت  است.  شده  طراحی  دولت  توسط  که  بوده 
خودش هم مامور محدودسازی است،  هم مامور مخالفت با 

محدودسازی! این منطقی نیست.
در  قانون گذاری  نیازمند  که  می کند  اثبات  اخیر  ماجرای 
فضای مجازی هستیم. مرز سایبری و مجازی باید مشخص 
شود و مرزبانی فضای مجازی ما توسط نیروهای فرادولتی و 

کمیتی انجام شود. حا
دریایی،  و  هوایی  و  زمینی  مرزهای  دنیا  کشورهای  تمام  در 
و  مسلح  نیروهای  دست  دادند  را  مجازی  فضای  مرزهای 
کنند چیزی  که مراقبت  نیروهای مسلح مامور به این هستند 
این  نشود.  ج  خار کشور  از  یا  نشود  کشور  وارد  قوانین  خاف 

که برنامه ریزی شود تا فضا فتنه خیز و آشوب  باعث شود 
خیز نباشد.

کامل  ■ در این مدت اینترنت به طور 
قطع شده بود یا محدود شده بود؟

که  بود  شده  قطع  کامل  طور  به  گر  ا
هم  داخلی  سرویس های  از  خیلی 

دلیل  به  این  می شد.  مختل 
داخلی  سرویس های  وابستگی 
است.  خارجی  باند  پهنای  به 
نتوانسته  هنوز  ارتباطات  وزارت 
فراهم  کشور  در  را  زیرساخت ها 

فاطمه حسن زاده
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م انقالبی 
گر می خواهی  ا

ل بگیرد 
در درون شک

غییر و تحول در 
نیازمند ت

ضای درونی خودمان 
ف

ت 
شناخ

م. 
ستی

ه

ارگیری 
ها، بک

استعداد

در آن ها 
غییر 

آن ها و ت

ی از بهترین 
... یک

و

ی تحول 
ها برا

زمینه 

 کتاب خوانی 
ی،

درون

است

به  وابسته  یا  آمدند  وجود  به  خاصی  بودجه های  با  یا  عموما 
رسمی  خبرگزاری های  از  یكی  هستند.  خاصی  بودجه های 
کرد.  حذف  را  مصاحبه  آن  بعد  و  کرد  مصاحبه  بنده  با  کشور 
و  ایرانسل  گفت  کردید؟  حذف  چرا  پرسیدم  مدیرعامل  از 
از شما می گیریم. به خاطر  را  تبلیغاتمان  گفتند ما  اول  همراه 
حذف  شدیم  مجبور  ندهیم،  دست  از  را  تبلیغات  اینكه 
او  به  که  تبلیغاتی  به  است  وابسته  صداوسیما  مثا  یا  کنیم. 
فضای  در  مطالبه  و  نقد  وارد  جا  هر  صداوسیما  می دهند. 
می کند  تهدید  را  او  رسما  ارتباطات  وزیر  می شود  ارتباطات 
من  می نویسد  خود  توییتر  در  و  می گیرد  او  از  را  تبلیغات  که 
نیست.  صداوسیما  در  تبلیغات  به  نیازی  گفتم  اپراتورها  به 
مطالبه گری  کشور  نجات  راهكار  می فرمایند  آقا  حضرت 
حق  مطالبه  حتما  چیست  حقشان  بفهمند  مردم  گر  ا  است. 

می کنند.

■ عموم مردم ما تصورشان از فضای مجازی 
که االن مشاهده می کنند.  همین چیزی است 

وقتی تصورات اینقدر محدود است، چطور 
می توانند نسبت به شبکه ملی اطالعات 

مطالبه گری داشته باشند؟
ماست  روبه روی  که  را  چیزی  همین  مجازی  فضای  از  مردم 
تلگرام  یا  است،  گرام  اینستا یا  مجازی  فضای  یعنی  دیده اند. 
را  مطلوب  فضای  آن  هنوز  مردم  نرم افزارها.   این  امثال  و 
و  اطاعات  ملی  شبكه  تبیین  لذا  کنند.  مطالبه  تا  ندیده اند 
کنند. در مرحله اول به مردم  مطالبه اش را باید رسانه ها شروع 
احقاق  بعد،  و  را متوجه شوند  تا مردم حقشان  گاهی دهند  آ
شكل  مطالبه گری  نهضت  یک  باید  کنند.  مطالبه  را  حقشان 

بگیرد. 
تاسیس  را  مجازی  فضای  عالی  شورای  وقتی  آقا  حضرت 
مجازی  فضای  در  ما  گفتند  کشور  مسئوالن  جمع  در  کردند 
بنیادین  تحول  یک  فرمودند  آقا  هستیم.  انقاب  نیازمند 
شامل  را  ساختار  تا  راس  از  که  است  الزم  مجازی  فضای  در 
انقاب  همچون  تاشی  اسامی،  انقاب  مثل  می شود. 
را  آن  شیرینی  مردم  استقال،  از  بعد  تازه  و  است   الزم 

درک می کنند.
■ با این حساب ما نیازمند یک جهاد بزرگ 

گر در حوزه  ما ا

ت این 
ی اطالعا

فناور

توانمندی داخلی 

کنیم و برویم   
را باور

ت ملی شدن 
سم

ت که به 
 اینترن

صنعت

م از ملی شدن 
نظر

م مهمتر 
ت ه

ت نف
صنع

ت تازه 
ت، آن وق

اس

ی به 
ی بزرگ

دریچه ها

باز می شود
ی کشور 

رو

که هم در  هستیم 
برابر مافیای داخلی 

و هم نظام سلطه 
خارجی ایستادگی 

کند؟ 
بجنگیم:  کلمه  سه  با  باید  ما 
سیاست  و  کثیف  پول  جهل، 

کثیف.
جهل همان نادانی مردم از حق 
کثیف  پول  است.   خودشان 
میلیاردی  پول های  همان 
که االن در عرصه فروش  است 
غیره  و  اینترنت  و  باند  پهنای 
در جریان است و جلوی ایجاد 
زیرساخت های  از  بسیاری 
گرفته  را  ملی  اطاعات  شبكه 
است.  در بحث سیاسی هم در 
که  ماجرای انتخابات ها دیدیم 
می کنند  بدنام  را  یكی  می آیند 
را خوش نام می کنند  و بدنامی 
به  کشور  در  عده ای  گویا   و 
مجازی  فضای  بودن  کثیف 
مجازی  فضای  بودن  رها  و 
مقصودشان  به  رسیدن  برای 
این  و  کرده اند  پیدا  اعتیاد 
این  با  گر  ا است.  ک  خطرنا
سیاست  و  پول  و  جهل  مثلث 
فضا  این  بجنگیم  کثیف 
را  خودش  موفقیت   می تواند 

نشان بدهد. 

■ با توجه به 
این شرایط چرا 

نرم افزارها و 
پیام رسان های 
داخلی حمایت 

نمی شوند؟
نابرابری  و  عجیب  کاپیتوالسیونی  شرایط  یک  در  ما  االن 
نه  می گیرند،  مجوز  نه  خارجی  پیام رسان های  هستیم. 
کشور را  مالیات و حق السهم و عوارض می دهند و نه قوانین 
کاری هم بخواهند انجام می دهند. از آن  رعایت می کنند. هر 
بدهند  مالیات  بگیرند،  مجوز  باید  داخلی  نرم افزارهای  طرف 
و حق السهم عوارض بدهند و با قوانین مطابق باشند و هیچ 
کاما ناعادالنه است. اما در  حمایتی هم نمی شوند. این فضا 
که جوانان باید هم با دشمن خارجی بجنگند  چنین شرایطی 
کنند، توانسته اند در مقابل  و هم با مافیا و نفوذ خارجی مقابله 
هر نرم افزار آمریكایی بین سه تا ده تا نرم افزار داخلی طراحی 
گر در این مرحله  کنند و حتی بر نمونه خارجی مزیت هم دارند. ا
 سد رشد این ها شكسته شود بیشتر این نرم افزارها بین المللی 

خواهند شد.

■ بسیاری از جوانان ما با انگیزه های قوی و انقالبی 
کار در فضای مجازی شده اند. ولی بعضی ها  وارد 
عمال دارند در زمین دشمن بازی می کنند و خیلی 

کارهای فرهنگی خوب را در فضای تلگرام و  از 
کنیم تا در  گرام و غیره شکل داده اند. چه  اینستا

کنیم؟ میدان اصلی خودمان بازی 
اول باید بصیرت خود را باال ببریم و به دستورات قرآن و اسام 
برگردیم. قرآن فرمان نفی سبیل داده و می فرماید اجازه ندهید 
کفار بر شما مسلط باشند. ما در فضای مجازی تحت تسلط  تا 
کفار هستیم. از طرف دیگر در فقه اسام قانون نفی اعانه ظالم 
کنید  کمک  گر  که ا کنید،  کمک  را داریم. یعنی نباید به ظالم 
می فرماید  قرآن  در  قمار  مورد  در  هستید.  شریک  او  ظلم  در 
مضرات و منافعی دارد. نفع هم دارند. ولی مضرات آن بیشتر 
گرام قطعا منافعی دارد. اما ضررش بیشتر است.  است. اینستا
فضای  از  را  دشمن  تسلط  و  اسام  و  قرآن  به  برگردیم  باید 
بازی  زمین  تلگرام  و  گرام  اینستا فضای  االن  برداریم.  مجازی 
و  محدود  عده ای  فقط  باید  دشمن  زمین  در  است.  دشمن 
گر  ا بریزند.  هم  به  را  بازی  میدان  تا  بفرستیم  دانش آموخته 
و  نمی دهد  ما سرویس  به  باشیم  برای دشمن ضرر داشته  ما 
گر حذف نكرده پس معلوم است درنقطه  حذفمان می کند و ا

اثرگذاری قرار نداریم.

برش

■ چشم انداز فضای مجازی در کشور را چطور 
می بینید؟

کشور متصور  من چشم انداز بسیار روشنی را برای فضای مجازی 
که در پیشرفته ترین  هستم. ما نیروها و دانش آموختگانی داریم 
سطوح مهارت و دانش هستند. مثا جوانان ما توانمندی ساخت 
است.  مخابراتی  فناوری های  پیچیده ترین  از  که  دارند  را  روتر 
که در اوج تحریم ها اورانیوم غنی می کنند.  آنقدر توانمند شده اند 
مثا  یا  دارد.  مهمی  نقش  غنی سازی  در  اطاعات  فناوری  چون 
توانسته ایم موشک به فضا بفرستیم یا به قول قدیمی ها آپولو هم 
کرده ایم! چون موشک به فضا فرستادن آنقدر تكنولوژی  دیگر هوا 
که تقریبا از بسیاری از علوم دیگر بهره می گیرد.  پیچیده ای است 

پس وقتی ما موشک به فضا فرستادیم یعنی در علم آی تی 
آمریكایی  فوق پیشرفته  پهپاد  وقتی  هستیم.  قله  نوک  در 

را داریم. علم  برتر  یعنی دست  به زمین می نشانیم  را سالم 
ساختن ضد موشک از علم ساختن موشک پیچیده تر است 

ساخت  فناوری  از  باالتر  پله  یک  فناوری اش  باید  یعنی 
موشک باشد. 

گر در حوزه فناوری اطاعات این توانمندی داخلی را باور  ما ا
کنیم و برویم سمت ملی شدن صنعت اینترنت که به نظرم 
از ملی شدن صنعت نفت هم مهم تر است، آن وقت تازه 

گر مردم این  کشور باز می شود. ا دریچه های بزرگی به روی 
 را متوجه شوند، با سرعتی باالتر از تصور در این عرصه تحول 

پیدا می کنیم.
مجازی  فضای  در  االن  تا   77 سال  از  که  کسی  عنوان  به  من 

مطالعه می کند، نشانه های یک تحول عظیم را در صنعت فضای 
گر این انفجار صورت بگیرد این  کشور می بینم. معتقدم ا مجازی 
پایین  نهایی  مصرف کننده  سطح  در  را  ما  االن  که  عقب افتادگی 
آورده، رشد خواهد داد و ما شاهد یک تحول عظیم در این حوزه و 

سایر حوزه ها خواهیم بود.

وقتی موشک به فضا می فرستیم یعنی در نوک قله هستیم

مهم تر از ملی شدن صنعت نفت!
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که در حکم شورای  ■ به نظر شما مهم ترین محوری 
عالی فضای مجازی، مورد توجه رهبر معظم انقالب 

قرار دارد، چیست؟
معظـم  مقـام  کیـد  تا و  مجـازی  فضـای  عالـی  شـورای  حكـم  در  گـر  ا
که مسـئله اصلی، مبحث محتواسـت  کنید، می بینید  رهبری دقت 

کارهـای اساسـی و بنیادیـن انجـام شـود.  کـه بایـد در آن 
کشـور آمریـكا تـا بـه امـروز، هفـت سـند در موضـوع امنیـت در فضـای 
کـه هنـوز  کـرده اسـت، ایـن در حالـی اسـت  سـایبر، تالیـف و منتشـر 
بنابرایـن  تالیـف نشـده اسـت.  بـرای توسـعه فضـای سـایبر  سـندی 
کـه حتـی  مبحـث امنیـت، بـه قـدری دارای اهمیـت و اولویـت اسـت 
کـه خـود ایـن فضاهـا را بـه وجـود آورده انـد، نسـبت بـه  کشـورهایی 
آن نگـران و حسـاس هسـتند. بـا توجـه بـه نپرداختـن مسـئوالن بـه 
کشـور مـا بـا مشـكاتی جـدی رو بـه رو شـد. در حالـی  مبحـث محتـوا، 
کشـور  که ظرفیت ها و پتانسـیل های بسـیاری در مسـائل مختلف در 
گـر بـرای بازی هـای تولیـدی، محتـوای  وجـود دارد. بـه عنـوان مثـال ا
می توانـد  شـود  نوشـته  دقیقـی  و  درسـت  تجـاری  طـرح  و  مناسـب 
باشـد.  داشـته  اسـتقبال  و  فـروش  دیگـر  بازی هـای  برابـر  چندیـن 
کـه در مسـیر واقعـی  متاسـفانه موضوعـات بسـیار زیـادی وجـود دارد 

خـود قـرار نـدارد و توجـه ویـژه ای بـه آن نمی شـود.

■ رهبر معظم انقالب قدرت و اختیارات بسیار زیاد و 
بی سابقه ای برای شورای عالی فضای مجازی تعیین 

کرده اند. چرا با این وجود در دولت دهم، یازدهم و 
همچنین دولت فعلی، اقدام محسوس و مشخصی 

انجام نپذیرفته است؟ 
وظیفـه و رسـالت شـورای عالی فضـای مجازی، یكپارچه سـازی تمام 
کشـور اسـت. ولـی  سـازمان ها و ارگان هـای مرتبـط بـا فضـای مجـازی 
متاسفانه از زمان ایجاد آن، هنوز این مسئله مهم، پیگیری نشده و 
که از قبل  بیشـتر به سـاختار های فنی فضای مجازی پرداخته شـده 
کوتاهی ها طبیعی اسـت،  وجـود داشـته اسـت. البتـه قسـمتی از ایـن 
کمتر تجربه  کشور تا چند سال پیش، این چنین نهاد و قالبی را  زیرا 
کشـور مـا نـگاه بـه سـاختارها یـک نـگاه ایسـتا اسـت.  کـرده اسـت. در 
ارگان هـا  بـرای نهادهـا و  گذشـته، سـاختارهای واحـدی  در 4 دهـه 
تنظیم شـده و همین سـاختار در میان مسـئوالن تثبیت شـده است 
که این سـاختار بهترین شـكل  و همیشـه اینگونه برداشـت می شـده 
کـه مبحـث پویایـی و بـه روز بـودن  بـرای همـه اعصـار اسـت. در حالـی 
کشـورها  گرفته اسـت.  برخی از  کمتـر مـورد توجـه قرار  ایـن سـاختارها 
گونـه ای  بـه  را  حكومتی شـان  سـاختارهای  تـا  هسـتند  تـاش  در 
کـه پویایـی الزم را بـه دنبـال داشـته باشـد. بـه عنـوان  تغییـر دهنـد 
مثـال آمریـكا در سـال 2007 بنـا بـه ضـرورت، نهـادی را بـرای مقابلـه بـا 
که اختیارات بسـیاری دارد.  کرد  تهدیـدات فضـای مجازی، تاسـیس 
کشـور مـا نیـز به دسـتور رهبر انقاب، شـورای عالـی فضای مجازی  در 
کـردن فضـای موجـود  در سـال 90 تشـكیل شـد تـا بـرای تغییـر و پویـا 
مرتبط با تهدیدات و تولیدات فضای مجازی فعالیت داشـته باشـد.

ح موضوع شبکه جامع ملی  ■ با توجه به طر
ح  اطالعات در زمان مسئولیت شما،  چرا این طر

هنوز محقق نشده است؟
کشـور نیازمنـد تاسـیس  مـا بـرای تضمیـن امنیـت در فضـای مجـازی 
تمـام  می بایسـت  طـرح  ایـن  در  و  هسـتیم  اطاعـات  ملـی  شـبكه 
ایـن  شـود.  لحـاظ  ملـی  و  اجتماعـی  اخاقـی،  امنیتـی،  مسـائل 
بحـث قبـل از سـال 88 هـم مطـرح بـود. ولـی اهمیـت آن در فضـای 
حـوادث سـال 88 روشـن شـد. بـه همیـن علـت، تصمیـم جـدی بـر 
گرفتـه شـد. بـا ایـن وجـود،  راه انـدازی شـبكه جامـع ملـی اطاعـات 
کشـور، میـزان اهمیـت و عمـق موضـوع را متوجـه  برخـی از مسـئوالن 
نشـدند و همیـن امـر باعـث شـد تـا ایـن موضـوع در رقابت هـا قربانـی 
کـه بـه دنبـال منافـع  گروه هایـی شـود  تعصب هـای بی جـای افـراد و 
کـه بایـد جلـو نرفـت و از  کار آن گونـه  سـازمان خـود بودنـد. در نتیجـه 

انجـام آن جلوگیـری شـد.
بسـیار  ابعـاد  کار  اینكـه  بـه  توجـه  بـا  بنـده،  مسـئولیت  دوره  در 
و  فراهـم شـد  بـه صـورت جـدی  کار  گسـترده ای داشـت، مقدمـات 
بـا  کـه  کارشـناس و متخصـص طراحـی شـد  پـروژه ای بـا حضـور 45 
مسـئله  ایـن  کان  طراحی هـای  دنبـال  بـه  مسـتمر  فعالیت هـای 
بودنـد. بـا تـاش فـراوان، ایـن امـر محقـق شـد و نتایـج مختلفـی را 
کج فهمی گمـان  روی  از  برخـی  دوره،  همـان  در  برداشـت.  در  هـم 
در  اسـت.  خـاص  فكـری  طیـف  یـک  بـه  مربـوط  طـرح  ایـن  کردنـد، 
و  برزیـل  کـره شـمالی،  کشـورهای مختلفـی مثـل چیـن،  کـه  حالـی 
کشـورهای اروپایی اقدام به راه اندازی چنین شـبكه اطاعاتی  حتی 
کرده انـد. متاسـفانه انتقـادات یـا مغرضانـه مطرح  در فضـای مجـازی 
شـد یـا از روی جهـل و همیـن موضـوع، مانـع برنامه ریـزی صحیـح در 
کـه  ایـن زمینـه شـد.  بنـده بـا مصاحبه هـای مختلـف جـواب دادم 
ایـن موضـوع اصـا ارتباطـی بـا قطـع اینترنـت نـدارد و مـا قصـد داریـم 

کشـور را روی ایـن شـبكه قـرار دهیـم.  کارهـای زیربنایـی 

شبݡکهملیاطالعات؛چرا؟

عجیب ولی واقعی

جمع آوری بیلبوردهای گام 
دومی از تهران

گرافیكی  در اقدامی غیر منتظره و عجیب طرح های 
و بیلبوردهای کمپین فردای روشن توسط ماموران 

شهرداری تهران جمع آوری شد.
مسئوالن سازمان زیباسازی شهرداری دلیل حذف 
این آثار را شائبه سیاسی بودن شعار »با جوانان کارها 

دشوار نیست« اعام کردند!
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وزیر ارتباطات دولت دهم:

مصاحبه

کــه بــا مرکــز ملــی فضــای مجــازی وابســته بــه آن،  بیــش از هشــت ســال از تشــكیل شــورای عالــی فضــای مجــازی می گــذرد؛ شــورایی 
کانونــی مواجهــه هوشــمندانه و مقتدرانــه بــا تحــوالت پرشــتاب ایــن عرصــه، بــرای اســتفاده از فرصت هــا و ظرفیت هــا و  به عنــوان نقطــه 
مقابلــه بــا آســیب ها و تهدیــدات آن شــناخته می شــود. بــا ایــن وجــود آن طورکــه بایــد، تحــوالت قابــل توجهــی را بــا توجــه بــه مســئولیت 
کان و برنامه ریــزی و تصمیم گیری هــای الزم و به هنــگام و همچنیــن نظــارت  ــه سیاســت گذاری، مدیریــت  ــه موظــف ب ک اصلــی شــورا 

و رصــد اســت، در ایــن چنــد ســال شــاهد نیســتیم. 
کردیم. گفت وگو  با دکتر تقی پور وزیر ارتباطات دولت دهم، و عضو شورای عالی فضای مجازی در این باره 
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مدال شکوه مادری پوتین

یكشنبه های هر هفته، تمامی اعضای خانواده های 
ریاست  کاخ  به  باال(  به  فرزند  )سه  پرجمعیت 
فرزندانشان،  و  می شوند  دعوت  روسیه  جمهوری 
کاخ  محیط  از  دارند  اجازه  ساعت  شش  از  بیش 
استفاده و به انواع بازی ها بپردازند! در این مراسم، 
مدال  باال  به  فرزند  سه  دارای  مادران  به  پوتین، 
پول  به  قیمتش  که  می کند  اهدا  مادری  شكوِه 

ایران، حدود 200 میلیون تومان می شود.

قانون نصب نرم افزارهای روسی 
روسیه  دومای  جدید  مصوبات  از  یكی  پوتین، 
برخی  نصب  آن،  به موجب  که  کرده  تایید  را 
روی  بر  به طور پیش فرض  روسی  اپلیكیشن های 
گوشی ها، تلویزیون ها و رایانه های عرضه شده در 

کشور الزامی می شود. این 

ما یاد بگیریم
.

!


