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وارداتي در داخل كش��ور س��ود خود را مي برند، اما 
هيچ شركتي در سطح واردات پهناي باند، هم سفره 

دولت نيست !
دولت، در افزايش نياز مردم به پهناي باند 
خارجي دخالتي دارد و آيا دولت در دامن 
زدن به عطش عمومي در افزايش واردات 
پهناي باند خارجي و توزيع آن در كشور، 

دخيل است؟ 
در جواب به اين س��ؤال بايد گفت معماري امروزي 
شبكه اينترنتي كشور به ش��كلي است كه گسترش 
آن در نقاط جدي��د، منجر به اف��ت كيفيت خدمت 
در س��اير نقاط مي گردد. علت نيز آن اس��ت كه اين 
شبكه همچون س��اختار يك ستاره و ش��عاع آن در 
كشور گس��ترش مي يابد و مانند لوله هاي متصل به 
يك منبع آب، هرچقدر تعداد لوله هاي متصل به اين 
منبع و طول آنها افزايش يابد، به طور كاماًل منطقي 
فش��ار آب در تمامي لوله ها افت خواه��د كرد. پس 
توسعه اين شبكه مويرگي در سراسر كشور، مساوي 
با افت خدمات و افزايش احس��اس نياز براي پهناي 
باند وسيع تر است و اين ش��كل از توسعه شبكه كه 
امروز توسط دولت دنبال مي ش��ود، مساوي با دامن 
زدن به نياز عمومي براي افزايش پهناي باند و نتيجه 
آن اينترنت فروشي هرچي بيشتر دولت خواهد بود، 
امري كه زير ظاهر بسيار موجه رفع مشكالت مردم به 

شكل روزمره اتفاق مي افتد!
آيا راه ديگري هم وجود دارد؟ 

در جواب طرح اين نكته ض��رورت دارد كه نه تنها راه 
ديگر وجود دارد، بلكه الف: راهكاري كاماًل منطقي و 
ساده و ب:  رايج در اكثر نقاط دنيا و ج:  پذيرفته شده 
به عنوان يك تكنيك رايج فني و علمي جهان و د:  قرار 
گرفته در قوانين و سياس��ت هاي حاكميتي داخلي 
است! و آن، چيزي نيست جز شكل دهي به شبكه ملي 
اطالعات كه به لحاظ چارچوب نظري و عملي داراي 
نمونه هاي اجرا شده كاماًل رايج و پرطرفدار در ميان 
دولت ها در جهان اس��ت و بايد گفت 15 كشور برتر 
در حوزه فناوري اطالع��ات و ارتباطات )منهاي رژيم 
اشغالگر قدس، امريكا و انگليس( همگي اين راهكار را 
اجرا نموده اند. حل معضالت فضاي مجازي، امروزه در 
گرو شكل گيري شبكه ملي اطالعات است. موضوعي 
كه از ابتداي برنامه پنجم توسعه كشور، در ماده 46 اين 
قانون نهفته بود و تا امروز كه از مهلت اجراي آن بسيار 
گذشته ايم، از اجراي آن خبري نيست. موضوعي كه 
در اسفند سال 1390 نيز توسط رهبر معظم انقالب 
به عنوان دستوركار شوراي تازه تأسيس عالي فضاي 
مجازي كشور قرار گرفت، اما وقتي در سال 1396 به 
كارنامه اين شورا و دولت در اين زمينه نگاه مي كنيم، 

نمي توانيم نمره قابل قبولي در آن ببينيم. 
علتش چيس�ت، آيا دولت دوس�ت ندارد 

تا خدم�ات را بهت�ر، ارزان تر و س�ريع تر و 
سالم تر در اختيار مردم بگذارد تا كارنامه اي 
موفق ت�ر از خود ارائ�ه دهد و م�ورد اقبال 

عمومي بهتري قرار بگيرد؟ 
پاسخ به اين سؤال چندان پيچيده نيست. دولت در 
اين مسئله بين يك دوراهي قرار دارد. صرفنظر كردن 
از مجموعه اي از امتيازات انحصاري كه حفظ روش 
غلط قديمي براي وي ايجاد مي نمود، در مقابل ارائه 
خدمات بهتر به مردم در روش جديد كه به طور كلي 
به نفع مردم و جامعه و كشور است، اما اين امتيازات 
و امكانات الزاماً ديگر در دست دولت نخواهد بود كه 
از جمله آنها كاهش نياز مردم به واردات پهناي باند از 
خارج و سودي است كه دولت از محل اينترنت فروشي 
نصيب خود و معدود شركت هاي بزرگ خصوصي و 
نيمه خصوصي گردن كلف��ت مي نمود. راهكار دولت 
براي اين مسئله، بسيار سطح پايين و صرفاً متكي به 
رفتارهاي تبليغاتي و عوامانه است. دولت از يكسو خود 
را حامي افزايش كيفيت خدمات و آزادي هاي مردم 
جا خواهد زد و از سوي ديگر با دامن زدن به عطش 
مردم و واردات روزاف��زون پهناي باند و فروش آن به 
مردم، درآمد هنگفت غيرقابل تصوري را براي خود 
فراهم مي كند. وقتي مي توان با اين روش، بدون انجام 
اقدامات اصالحي اساسي كه مي تواند درآمد مستقيم 
دولت از جيب مردم را كاهش دهد، هم وجهه و ظاهر 
را حفظ كرد و هم جيب را پر از پول مردم كرد، ادامه 
اين روش، چراكه ن��ه؟!در اين روش، دولت منتقدان 
اقدام��ات غيرعلمي و عوام فريبانه خ��ود را مخالفان 
آزادي ها و حقوق مردم جا زده و ضمن پركردن جيب 
خود از محل اين تجارت غيرقانوني و ناجوانمردانه، به 
ريش منتقدان هم مي خن��دد و آنها را با مردم طرف 
مي كند! اين روشي است كه دولت تا امروز از دست 
زدن ب��ه آن لحظه اي خودداري نكرده اس��ت! با اين 
حس��اب، دولت اوالً ش��بكه مويرگي زيرساخت را با 
پول ملت از محل درآمدهاي نفتي تا روستاها توسعه 
مي دهد و ثانياً معم��اري آن را در قالب يك معماري 
وابسته به واردات حفظ مي كند، ثالثاً دست به واردات 
ترافيك و پهناي باند زده و آن را در جامعه دهها برابر 
ميزان افت كيفيت صورت گرفت��ه توزيع كرده و به 
فروش مي رس��اند و رابعاً خود را مدافع حقوق مردم 
معرفي كرده و چهره منتقدان را در فضاي تريبوني و 
رسانه اي پيش چشم مردم سياه جلوه مي دهد! شايد 
االن ساده بتوان به اين سؤال پاسخ داد كه سود من يا 

آزادي مردم؟ مسئله كدام است. 
دكت�ر صالحي امي�ري در جلس�ه اي كه به 
طور مش�ترك با حضور وزي�ر ارتباطات و 
وزير دادگس�تري با برخي فعاالن فناوري 
اطالعات و ارتباطات داشت، طي سخناني 
ك�ه در مورد رفع مش�كل ب�ازي كلش آف 

كلنز طرح نمود، ادعا كرد شش وزير كابينه 
دول�ت يازدهم براي رفع مش�كل برخي از 
كس�ب و كارهاي مرتبط با اين بازي )يعني 
هم�ان فيلترينگ اين بازي توس�ط كميته 
تعيين مصاديق مجرمانه( به مدت يك ماه به 
همكاري پرداخته اند تا مشكل آنها برطرف 
ش�ود. اما كلش آف كلنز چيست و مشكل 
مذكور چه بوده كه تا اي�ن حد اهميت پيدا 
كرده كه شش وزير دولت در آن به تشريك 
مس�اعي بپردازند؟ آي�ا باز ه�م دولت، در 
ميداني كه مس�تقيمًا نفعي از آن نمي برد، 
دس�ت به فداكاري زده و شش وزير خود را 
براي حل مشكالت مردم به خط كرده است 

يا اينكه اين ماجرا ابعاد ديگري دارد؟
بدنيست در ابتدا به طور مختصر اما دقيق به بررسي 
خود اين ب��ازي بپردازيم. كل��ش آف كلنز يك بازي 
دس��ته جمعي از طريق اينترنت است كه براي نصب 
و استفاده روي وس��ايل قابل حمل مثل گوشي ها و 
تبلت ها عرضه شده اس��ت. در اين بازي، فرد پس از 
ورود به آن با ايجاد يك منطقه اختصاصي براي خود، 
ضمن دفاع از سرزمين خود در مقابل تهاجمات ساير 
همس��ايگان كه به قصد غارت ام��وال وي و حذف او 
از ميدان بازي به وي حمله ور مي ش��وند، به مناطق 
ضعيف تر از خود حمله ور ش��ده و اموال آنها را غارت 
مي كند و با گسترش اموالي كه به دست آورده است 
امتياز خود را باال مي برد. ش��ركت مال��ك اين بازي 
تاكنون انتهايي براي اين بازي مش��خص نكرده و با 
رسيدن بازيكنان به هر محله، مجموعه اي از مراحل 
باالتر را ايجاد و اعالم مي كند. يكي ديگر از روش هاي 
پيش��رفت در اين بازي، تقلب رس��مي است. در اين 
بازي مي توانيد با پرداخت پول به شركت مالك بازي، 
اموال در اختيار خود در بازي را افزايش داده و خود را 
از بقيه جلوتر بيندازيد!شركت مالك بازي كلش آف 
كلنز الاقل از دو راه شناخته ش��ده از محل ارائه اين 
بازي سود مي برد؛ بخش اول، از طريق فروش ترافيك 
و گس��ترش پهناي باند در اختيار اين بازي است كه 
BusinessPlan )طرح تجارت( ش��ناخته شده و 
متداول اكثريت وبگاه ها و س��رويس هاي اينترنتي 
امروز جهان به شمار مي رود. در اين الگوي تجاري، با 
توجه به اينكه شما بايد بازي را به صورت برخط انجام 
دهيد، مجبور به برقراري ارتباط با رايانه مركزي اين 
شركت از طريق اينترنت در خارج از كشور خواهيد 
بود كه براي اين امر محتاج خريد بسته هاي اينترنتي 
از شركت هاي اپراتوري واسطه هستيد. شركت هاي 
ارائه دهنده اين بازي ها بر بستر اينترنت نيز اطالعات 
ارس��الي خود به رايانه هم��راه كارب��ران نهايي را به 
شركت هاي اپراتوري واس��طه مي فروشند و هزينه 
نهايي نيز از جي��ب مصرف كننده نهاي��ي پرداخت 

آشفته بازار فضای مجازی  
در گفت وگوی »جوان« با  ابوذر منتظر القائم پژوهشگر و مدرس جنگ نرم:

مي شود. يعني حتي در حالتي كه بازيكن و كاربر 
هيچ خريد درون برنامه اي انج��ام ندهد نيز اين 
نرم افزارها به پاي مشتري رايگان تمام نمي شود! 
راه علني ديگري كه اي��ن بازي ها به خلق درآمد 
براي ش��ركت ارائه دهنده مي پردازد، خريدهاي 
درون برنامه اي اس��ت. همانگونه كه قباًل نيز ذكر 
ش��د، وقتي بازيكن عالقه مند است تا با پرداخت 
رشوه در درون برنامه، به شكل علني خود را جلو 
بيندازد، بايد مبالغي مشخص پول رايج را به اين 
شركت داده و نام كاربري خود را نيز اعالم نمايد تا 
برابر تعرفه اعالمي شركت، حساب وي در درون 
بازي، شارژ و تقويت گردد. پس مشخص شد كه 
رواج اين بازي، به هر نحو براي شركت ارائه دهنده 

آن درآمدزا خواهد بود. 
آيا يا دولت ايران هم در منافع ناش�ي 
از رواج اين بازي ميان مردم، ش�ريك 
خواهد بود ي�ا خير؟ به عب�ارت ديگر 
مي خواهي�م بداني�م دولت م�ا نگران 
سرگرمي ها، آزادي هاي اجتماعي مردم 
ما، سرمايه و كارآفريني تعدادي جوان 
است يا اينكه در پس پرده مي توان امر 

ديگري را نيز يافت؟
بر خالف آنچه وزير ارتباطات در صفحه اينترنتي 
خود در رسانه خارجي نوشته است، عامل محرك 
براي موضع گيري دولت اعتراضات عمومي نبوده 
است زيرا اين دولت نشان داده است كه اين امر به 
تنهايي نمي تواند موجب تحرك دولت براي اقدام 
مؤثر گردد و مش��كالت عمي��ق اقتصادي مردم 
ايران و مسائل اجتماعي گريبانگير مردم تاكنون 
نتوانسته اس��ت موجب صداقت در اظهارنظر و 
اقدام متناسب با مشكل و رفع آن از سوي دولت 
گردد. پس بايد »كليد« ماجرا را در جاي ديگري 
جست. با بررس��ي اي كه روي طرح تجاري بازي 

كلش آف كلنز ارائه شد، همچنين با اطالعاتي كه 
در مورد علت حمايت دولت از گس��ترش پهناي 
باند خارجي به جاي پهناي بان��د داخلي مطرح 
گرديد، ديگر سؤالي در اين زمينه وجود ندارد. در 
حقيقت، دولت يك طرف سود در موضوع بازي 

كلش آف كلنز است. 
حاال مگر كل�ش آف كلنز چ�ه ايرادي 

دارد؟
برخالف آنچه برخي اعالم مي دارند، مشكل اين 
بازي وجود نمادهاي شيطاني و ماسوني در آن 
نيست. چه اين نمادها در آن مشاهده بشوند يا 
نش��وند، اين بازي ايرادات بنياديني دارد كه به 
اين موضوعات مربوط نيست. براي مثال، كلش 
آفكلنز ي��ك نرم افزار آموزش غ��ارت و دزدي 
اس��ت و جنايت آن هم به ش��كل دسته جمعي 
است كه اتفاقاً با برقراري گردش مالي در حاشيه 
آن ك��ه از راه خريد و فروش ام��وال جمع آوري 
شده ش��كل گرفته است. فس��اد بزرگ ديگري 
به نام خريد، فروش و معامله اموال مس��روقه را 
پديد آورده اس��ت. همچنين اين بازي در شكل 
گروهي كه از آن برخوردار اس��ت، ابزاري براي 
جمع آوري نرم داده در مقياس وسيع و پردازش 
آن و همچني��ن اعمال مهندس��ي اجتماعي در 
قالب نبرد ش��ناختي براي طرف خارجي فراهم 
آورده است. اين گذشته از دسترسي هاي بسيار 
نامعقولي است كه اين بازي از كاربر هنگام نصب 
اخذ نموده و دسترس��ي هاي وي��ژه اي به حريم 
خصوص��ي كاربران ب��راي ش��ركت ارائه كننده 
فراهم نموده اس��ت. اتالف وق��ت و برهم زدن 
آرامش رواني مخاطبين، در كن��ار اعتيادآوري 
شديد آن كه مورد اشاره مسئوالن پليس ج. ا. ا 
نيز بوده است، جاي طرح اين پرسش را مطرح 
مي كند كه با وجود مجموع مش��كالتي كه اين 
بازي براي جامعه ما ايجاد مي كند، چگونه دولت 
توانس��ته اس��ت در حقيقت براي منافع كوتاه 
برد خويش، حتي در مقابل دس��تور قضايي نيز 
ايس��تادگي كرده و مقابل نظر اجماعي كميته 

تعيين مصاديق مجرمانه اينترنتي دادستاني كل 
كشور كه به حكم قانون مجازات اسالمي مرجع 
تشخيص و تعيين مس��ئله مي باشد و از اعضاي 
رس��مي دولتي و غيردولتي تشكيل شده است، 
ايستادگي كند؟ ش��ايد اين بار نيز نياز نباشد تا 
پاسخي مجزا از ساير مسائل فضاي مجازي كشور 
براي اين مسئله نيز بيابيم. پاسخ همان است كه 
قباًل نيز به آن اشاره شد. دولت ضمن آنكه خود 
را مدافع حقوق مردم و حامي كارآفرينان جوان 
معرفي كرده اس��ت، منتق��دان اقدامات غلط و 
عوام فريبانه خود را مخالف��ان آزادي ها و حقوق 
مردم جا زده و ضمن پركردن جيب خود از محل 
اين تجارت غيرقانوني و ناجوانمردانه، به منتقدان 
هم پوزخند مي زند و آنها را با مردم طرف مي كند! 
اين روشي است كه دولت تا امروز از دست زدن به 

آن لحظه اي خودداري نكرده است !
ام�روز مي ت�وان ش�بكه اينترنت�ي و 
مخابرات�ي ايران را در ن�وع خود يكي 
از بهترين ها دانست اما بهترين، براي 
ارتكاب ج�رم و جنايت و ب�ه انتخاب 
مجرمين. عل�ل اين انتخ�اب و برتري 

چيست؟
كجاي دنيا مي توان ش��بكه اي اينگونه يافت كه 
در آن 1-  اكثر تجهيزات به كارگيري شده اعم از 
گوشي ها و تبلت ها اصوالً به طور قاچاق به كشور 
وارد شده باشد و مشخصات و مختصات آنها هيچ 
كجا ثبت نشده و البته آزادانه هم خريد و فروش 
شوند؟ 2-  هيچ استاندارد بومي براي تجهيزات در 
حال عرضه و مصرف در حوزه فناوري اطالعات 
و ارتباطات تدوين نشده و اعمال نگردد و هرنوع 
وسيله اي با هر مشخصاتي مجاز به ورود و مصرف 
اس��ت؟ 3-  اكثريت ارتباطات داخلي اينترنتي 
كش��ور از بس��تر ارتباطات راه دور تأمين شود و 
قبل از اينك��ه پيامي در اي��ران از مبدأ به مقصد 
برسد، دشمن ش��ناخته ش��ده اين ملت از آن با 
خبر شود؟ 4-  براي برقراري ارتباطات مخابراتي 
كشور از تجهيزات س��اخت و توليدشده توسط 
دشمن استفاده شود و هيچ مخابره تلفني وجود 
نداشته باشد كه توسط دشمن قابل شنود نباشد 
و كار به جايي برس��د كه رتبه اول تحت ش��نود 
بودن جهان توس��ط دش��من را به دس��ت آورد 
و صناي��ع مخابرات زيرس��اختي كش��ور به نفع 
واردات زيرساخت و روساخت از دشمن، در مرز 
تعطيلي باش��ند و حداكثر توليد ما گوشي تلفن 
روميزي و نزديك به بي كيفيت باشد؟ 5-   تمامي 
نرم افزارهاي زيرساختي و روساختي ما ساخت 
و توليد دش��من باش��د و حتي به اراده دش��من 
امكان غيرفعال ش��دن كل ش��بكه مخابراتي و 

اينترنتي كشور وجود داشته باش��د؟ 6-  روز به 
روز بر سهم مخابرات رمز از كل مخابرات كشور 
افزوده شده و حاكميت حتي نتواند قالب و بافت 
سيس��تم رمزكننده را تش��خيص بدهد، واي به 
حال رمزگشايي و نظارت؟ 7-  دولت از گسترش 
مخابرات بي حس��اب و كتاب نه تنه��ا دفاع كند 
بلكه آن را گسترش هم بدهد و حتي براي بستن 
فيلترش��كن ها نيز مخالفت كن��د! 8-  دولت در 
مقابل نهادها و مسئوالن كليدي و خبرگان ملت 
دم از نبود جايگزين به عنوان علت عدم ممانعت 
از فعاليت ابزارها و ش��بكه هاي خارجي بزند، اما 
در موضع گيري هاي اصلي و رسانه اي قول داده 
و تأكيد كند هرگز ابزارهاي داخلي را جايگزين 
ابزارهاي خارجي نخواهد كرد؟! 9-  دولت، ملت 
را با پروژه هاي س��ركاري و ناموفق و شكس��ت 
خورده با بودجه هايي صدها ميلياردتوماني مانند 
فيلترينگ هوش��مند به عنوان راهكار جايگزين 
مسدودسازي مشغول كند، اما وقتي اين پروژه ها 
رسماً ناكارآمد و بي معنا مي شوند هم صدايي از 
ديوار در نيامده و كماكان مسير خطرها بازبماند 
و بعداً معلوم شود مسئوالن حتي به اجراي ماده 
يك برنامه پنج ساله همان كش��ور يعني اجراي 
پيوس��ت فرهنگ��ي در ش��بكه هاي اينترنتي و 
مخابراتي، از اساس پشت كرده اند؟! 10-  دولت 
كشور از محل فروش اينترنت خارجي و توسعه 
ابزارهاي خارجي سود ببرد، اما در فضاي رسانه اي 
و عمومي علت مخالفت خود با مسدودس��ازي 
ابزارهاي خطرناك را حفاظت از حقوق و منافع 
مردم جا بزند و اينگونه هم جيب مردم را خالي 
كرده باشد و هم نظر مثبت آنان را جلب نمايد و 
هم آسيب ها باقي مانده باشد! اين فهرست خيلي 
طوالني است و معلوم شد كه شبكه مخابراتي و 
اينترنت ما بهترين شبكه اس��ت. اما بايد از وزير 
ارتباطات و اطالع��ات و ارش��اد و در رأس همه 
آنها رئيس جمهور محترم به خاطر چنين شبكه 
مخابراتي و ديتاي نمونه اي، با اهداي حلقه گل و 

شيريني، تقدير شود !

 حفظ امتیازات انحصاری دولت 
مانع  اجرای شبکه ملی اطالعات است

چالش هاي فضاي مجازي، آمارهاي اعالمي از سوي 
دولت در اين زمينه، افزايش پهناي باند وارداتي، حل 
معضالت فضاي مجازي، محوريت بازي كلش آف كلنز 
در دولت و منافع پش�ت پرده اين ب�ازي موضوعات 
مهمي اس�ت ك�ه در گفت وگ�وي »جوان« ب�ا ابوذر 
منتظر القائم مطرح شده است كه در ادامه مي خوانيد.

       
مهم ترين چالش امروز در فضاي مجازي را در 
چه چيزي مي دانيد و آمارهاي ارائه ش�ده در 

اين حوزه تا چه ميزان صحيح است؟
ام��روز در حوزه فض��اي مج��ازي، يك��ي از مهم ترين 
چالش هاي كشور ما، چالش هاي آماري است. حقيقت 
اين است كه آمار، مبناي برنامه ريزي و مديريت است و 
شكل و جهت نمودارهاي آماري، گاه مي توانند منجر به 
تغيير سياست ها و اولويت ها شوند. بدون شك، آمار، يكي 
از مهم ترين اجزاي برنامه ريزي و مديريت است و نقشي 

اساسي در آن بازي مي كند. 
متأسفانه آنچنان كه به نظر مي رسد، آمارهاي ارائه شده 
از سوي مس��ئوالن دولتي، از عقبه كارشناسي چنداني 
برخوردار نيست. برخي از آمارهايي كه توسط مسئوالن 
دولتي در حوزه فضاي مجازي منتش��ر مي شود، اصوالً 
آمارهايي هستند كه به لحاظ علمي توليد آنها غيرممكن 
است. براي نمونه، مس��ئوالن بارها از عضويت عددي از 
»انس��ان ها« و افراد در فالن شبكه موسوم به اجتماعي 
س��خن مي گويند، در حالي كه به لحاظ علمي و با يك 
نگاه طبيعي و كارشناسانه، حتي مدير - Admin-  اين 
ش��بكه ها هم گزارش��ي جز در مورد مي��زان كاربران -  
Userبهره بردار اين شبكه در اختيار نخواهد داشت، واي 
به حال افرادي كه كوچك ترين دسترس��ي به مديريت 
ش��بكه مذكور ندارند و معموالً به اتكاي خروجي هاي 
رسانه اي منتشره چنين اظهاراتي را طرح مي كنند. بر 
اين اساس، آنچه ايشان به عنوان آمار ارائه كرده اند، كاًل 
فاقد فرمول و منطق محاسباتي است و امكان طرح چنين 
آماري براي هيچكس وجود ندارد!در برخي موارد، مفهوم 
آمار و تخمين، در گزاره هاي اعالمي از سوي مسئوالن 
خلط مي گردد. همچنين، تحليل غلط بر اساس تخمين 
نيز از ديگر مش��كالت اس��ت. گاهي برخي مسئوالن از 
غلبه مي��زان ارتباطات ش��خصي بر س��اير كاربردهاي 
عمومي از برخي ش��بكه هاي ارتباطي، به عنوان عامل 
نگراني زدايي سخن مي گويند حال آنكه استفاده عمومي 
و گس��ترده ميان جامعه از اين ابزارها ب��راي ارتباطات 
واقعي، خطر بسيار بزرگ جمع آوري اطالعات مهندسي 
اجتماع��ي و همچني��ن قرارگرفتن م��ردم در معرض 
سيكل بازگشت اين جمع آوري، يعني اعمال مهندسي 
اجتماعي را به دنبال دارد كه با درك مسئوالن از يك آمار 
مشخص كه دركي خوشبينانه و ناشي از نگاه عوامانه و 
غيركارشناسي است، تفاوت ماهوي دارد. دركنار وجود 
اين ايرادات اساس��ي در حوزه آم��ار و اطالعات اعالمي 
از س��وي دولت در حوزه فضاي مجازي، بايد نگاهي به 
رفتار نامحرم پنداري حداكث��ري مخاطبين داخلي در 
مقابل محرم پنداري حداكثري بيگانگان انداخت. دولت 
بس��ياري از اخبار و آمارهاي واقعي و كليدي در حوزه 
فضاي مجازي را به بهانه امنيتي بودن مخفي نگه داشته 
و در اختيار كارشناسان و عموم مردم قرار نمي دهد، حال 
آنكه از گرفتن پيمانكار و مش��اور خارجي براي اجراي 
حس��اس ترين پروژه هاي زيرس��اختي فضاي مجازي 
كشور مانند ش��بكه ملي اطالعات ابايي نداشته و آن را 
تحت عنوان استفاده از تجربيات ديگران مجاز مي داند ! 
براي نمونه، دولت در مورد نبود هرگونه تسلط بر پهناي 
باند رمز از سوي خود سكوت كرده و پيرامون آن به بهانه 
عدم افشاي مس��ائل امنيتي موضع گيري نمي كند، اما 
دشمن از اين نقطه ضعف موجود به خوبي سود مي برد. 
همچنين دولت اطالعات واقعي در مورد درصد مخابره 
رمز موجود روي پهناي باند اينترنتي بين الملل نسبت 
به محتواي غيررمز كه هر روز نسبت به گذشته در حال 
افزايش بوده و تركيب و غلظت آن نيز هرروز تغيير كرده و 
تشديد مي شود را مخفي مي كند، چون در صورت انتشار 
اين آمارها، ناكارآمدي پروژه هاي از بن نامفهوم و غلطي 
مانند فيلترينگ هوشمند-  كه البته هنوز هيچ مسئولي 
در دولت از جمله خود وزي��ر ارتباطات يا وزير اطالعات 
يا ارشاد زحمت ارائه يك توضيح رسمي و قانوني و قابل 
ارزيابي از آن را برخ��ود هموار نكرده ان��د!-  براي همه 

مشخص خواهد شد. 
بارها دولت از مقاومت خود در مقابل فشارها 
براي محدودسازي ابزارهاي ارتباطي خارجي 
س�خن گفته اس�ت و خود را قرباني فش�ارها 
ب�راي حفظ آزادي ه�ا و حقوق م�ردم معرفي 
كرده است. اما آيا واقعًا دولت حاضر به چنين 
فداكاري اي اس�ت كه در موضوع�ي كه هيچ 
منفعتي براي او نداش�ته باش�د، چنين خود 
را در مقابل فش�ارهايي كه صرفًا با هدف آزار 
و اذيت م�ردم و محدود و محروم س�ازي آنان 
از حقوق شرعي و قانوني ش�ان شكل گرفته، 

مقاومت كند؟ 
مشخص است كه تنها تأمين كننده پهناي باند خارجي 
در ايران، شركت ارتباطات زيرساخت است كه قرار بود 
از طرف دولت و حاكميت، مسئول اعمال سياست هاي 
ملي و توسعه ظرفيت هاي زيرساختي باشد، اما امروز و 
برخالف سياس��ت هاي مصوب اصل 44 قانون اساسي، 
اختيارات و امكانات اين شركت در خدمت كسب درآمد 
دولت از اين مح��ل يعني واردات پهن��اي باند از خارج 
و فروش آن به عمده فروش��ان داخلي تبديل شده و به 
نوعي مي توان گفت اين شركت را از يك مركز حاكميتي 
سياستگذاري به يك واحد تجاري كالن دولتي تبديل 
نموده است. دولت، در افزايش مصرف و نياز به پهناي باند 
وارداتي، داراي منفعت مستقيم و انحصاري شده است. 
يعني اوالً س��ود افزايش مصرف پهناي باند خارجي به 
شكل مستقيم به حساب دولت واريز مي گردد و اين سود 
در اين س��طح، منحصراً در جيب دولت واريز مي گردد. 
البته اين به معناي هم سفره و شريك شدن شركت هاي 
پايين دستي يعني عمده فروشان و خرده فروشان بخش 
خصوصي يا برخي خصولتي ها با دولت بر سر اين سفره 
نيست و آنها نيز باالخره از توزيع هرچه بيشتر اين كاالي 

با بررس�ي اي كه روي طرح تجاري 
بازي كل�ش آف كلن�ز ارائه ش�د، 
همچنين با اطالعاتي ك�ه در مورد 
علت حماي�ت دولت از گس�ترش 
پهناي باند خارج�ي به جاي پهناي 
باند داخل�ي مطرح گردي�د، ديگر 
سؤالي در اين زمينه وجود ندارد. در 
حقيقت، دولت يك طرف س�ود در 

موضوع بازي كلش آف كلنز است

دولت بس�ياري از اخب�ار و آمارهاي 
واقعي و كليدي در حوزه فضاي مجازي 
را به بهان�ه امنيتي ب�ودن مخفي نگه 
داش�ته و در اختي�ار كارشناس�ان و 
عموم مردم قرار نمي دهد، حال آنكه 
از گرفتن پيمانكار و مش�اور خارجي 
براي اجراي حس�اس ترين پروژه هاي 
زيرس�اختي فض�اي مجازي كش�ور 
مانن�د ش�بكه مل�ي اطالع�ات ابايي 
نداش�ته و آن را تحت عنوان استفاده 
از تجربي�ات ديگران مج�از مي داند !


