ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺴﺮو ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﻣﺸﺎور وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت :ﻧﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺿﺮﺑﻪ زد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از  ۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻫﻢ از ﺳﺎﻋﺖ ۵.۳۰
ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱ﺑﺎﻣﺪاد» .ﺧﺴﺮو ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ« ﺑﺎ ﻗﻄﺎری از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﺳﺎل  ،۸۶در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ اﺻﺮار ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺪﯾﻤﯽاش ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﻬﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
او ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺗﮑﻔﺎ« در ﺳﺎل  ۱۳۸۰وارد ﻣﻘﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ
روﯾﮑﺮد ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ داﺷﺘﻪ و از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان دوران ﻃﻼﯾﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻔﺎ را دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﮑﺮار اﯾﻦ دوره ﻣﻬﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ

و »ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﺮار ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد«.

ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺮف

ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮدش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺶ در ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻗﺎبﻫﺎ ،ﺗﻨﺪﯾﺲﻫﺎ و

ﻋﮑﺲﻫﺎی ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ﻣﻮارد ﻋﺠﯿﺐﺗﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ از ﮔﯿﺎهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺳﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﺰل را
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۷آن را ﻣﻘﺎﺑﻞ »اﺣﻤﺪیﻧﮋاد« ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و رﺲﺟﻤﻬﻮر
وﻗﺖ ﻫﻢ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎ اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﻃﺮح را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺪاده اﺳﺖ:

»ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰ﭘﺮوژه دارم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺮان را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ روی زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﻓﺎﺿﻼب را در ﺳﺎل  ۸۷رو در روی آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻗﺮار دادم و ﮐﺎرﮐﺮدش را در ﻣﻨﺎزل ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادم .اﮔﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای در ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﻨﺠﺮه
دوﺟﺪاره در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺟﺒﺎری ﺷﻮد .ﺑﻪ دو وزﯾﺮش ﻫﻢ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی داد اﻣﺎ

آﺧﺮش ﻣﺎﻓﯿﺎ ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﮐﺮد«.
اﻣﺎ ﺧﺴﺮو ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺟﺪا از ﺗﻤﺎم اﻳﺪهﻫﺎﻳﺶ ،ﯾﮏ ﻟﻘﺐ ﺟﺬاب دارد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻠﻄﺎن ﮐﺮم اﯾﺮان« .در
ﺳﺎل  ۸۶ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ دوره ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽاش ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽرود و ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﮐﺮمﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪﺧﻮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ .او ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺠﯿﺮوار ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪی
ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ دارد را ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺮم
زﺑﺎﻟﻪﺧﻮار ﺑﺨﻮرد.
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان ﮐﺮمﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪﺧﻮار وﺟﻮد دارد اﻣﺎ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ،وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﺑﻮده و ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ» :دﻛﺘﺮ واﻋﻈﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ در ﺟﻠﺴﺎت
رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻦ آﻗﺎ ادﻋﺎ دارد ﮐﺮم دارد ،اﻣﺎ ﮐﺮم ﻧﺪارد .ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎﻫﺎ
ﭼﻄﻮر؟!«
اﻣﺎ ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎ ،ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان،
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی« در آنﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ از ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻠﯽ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮدک؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ او در اﯾﻦ دوران داﺷﺘﻪ

ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺤﺚ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی
»اﻣﻨﯿﺖ« ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺖ ،او ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داد و

ﺟﻠﻮ رﻓﺖ.

وﻗﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮدش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺑﻮده ﯾﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او

ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ:

»اﻋﺘﻘﺎد دارم ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﺎ در ﮐﺸﻮری زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻀﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارﻳﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺟﺪی
ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻣﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،روﺳﯿﻪ و
ﺑﺨﺸﯽ از اروﭘﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪﻣﻮازات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻀﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻗﺘﺼﺎدی.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮدهاﯾﻢ و اﮔﺮ
ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ .ازﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در درﺟﻪ ﺑﻌﺪی اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ

ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺤﺚ »ﻣﻪ داده« )(Big Data
ﺛﺮوت زﯾﺎدی ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ دارد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪﻣﻮازات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﻜﻮﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی اﺑﺘﺪا از ُﺑﻌﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ]ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان[ اﻳﺠﺎد
ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ از ُﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد .اﻣﺮوز اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ
ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی از ُﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎورش ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪی
ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدهام .اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﺪ ﺧﻮدم
ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،ﻫﺮ دو ﺑﻮده .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﻫﺒﺮی ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﻮل ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ
درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟
ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎری را ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ،ﮐﻞﻧﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻮﺪ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﻢ
ﻃﺮح ،ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ  ۴۰ﺧﺪﻣﺖ را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
زﯾﺎدی از آنﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،دﯾﺪﯾﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎد ﮐﻮﭼﮑﯽ
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﯿﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻨﺞ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺸﻪﺧﻮاﻧﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮﺷﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر از ﮐﺎر ﺟﺰﯾﺮهای اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و رﻗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ
دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻢ رﻗﯿﺐ داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ .ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺧﻮﺷﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ درواﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ .ﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻮد ]ﺧﺮوج واﻋﻈﯽ و ورود ﺟﻬﺮﻣﯽ[ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒﺷﺪه اﺳﺖ .درﻫﺮﺻﻮرت وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ داﺷﺘﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ :ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

ﺧﺴﺮو ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ :ﺳﺎل  ۱۳۸۰در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﮑﻔﺎ« ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .در اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوری ﻣﺘﻦﺑﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻓﻮﻧﺖ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﻦﺑﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۰ﮐﻠﻨﮓ آن زده ﺷﺪ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ و ﻓﻮﻧﺖ
ﻓﺎرﺳﯽ وارد ﻣﺘﻦﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
آن ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻮل آنﭼﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮوژه ﻣﺘﻦﺑﺎز ﻣﺒﻠﻎ ۳۹۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد .در دوره آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح و  ۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻮرد در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی در وزارت دﻓﺎع .اﺷﮑﺎل ﮐﺎر
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ و زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺮماﻓﺰار ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪﻫﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻤﻼ ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻫﻢ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﭘﺲ
ً
از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﻮد
ﮐﻼ در دوره اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﺷﺪ ﮔﻔﺘﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﭼﻮن ً
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽاش ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺘﻦﺑﺎز راﯾﮕﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد
دارد ،ﻧﻤﯽﺷﺪ داﺋﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮل داد ﺗﺎ آن را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
روش آﺧﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﺘﻦﺑﺎز
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۸۰ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ

ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و دوﺑﺎره ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﻫﺎ را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻀﺎی

ﺧﻮد ﮐﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﯿﺪ آﯾﺎ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺑﺮدﯾﺪ؟
روﺷﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن روی اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺘﻘﺪم اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﭘﺮوژه ﻣﺘﻦﺑﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎدن

آن ،ﻫﻨﻮز ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺟﻮاب ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻓﻌﻼ ﺑﺮاﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن در اﯾﺮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻫﻢ
ً
آﯾﺎ اﯾﺮان در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارد؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽروﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪﻫﺎ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﻮآور در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ درﻫﺮﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن اﺳﺖ.
ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺟﻮان اﻣﺮوز دارد ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺎزهوارد  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را داﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻫﻮ و ﮔﻮﮔﻞ
ﺷﺮوع ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ اﯾﻦﻃﻮر رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ ذاﺋﻘﻪاش را ﻋﻮض
ﮐﻨﯿﻢ و او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ
دارد؟

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺧﻠﯽ آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺧﻮدروی
داﺧﻠﯽ دارﯾﻢ و ﺧﻮدروی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ دارﯾﻢ .ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﭘﻮرﺷﻪ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻫﻢ
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮرﺷﻪ ﺳﻮار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﭘﺮاﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﮑﺎن درﺳﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﭘﻮرﺷﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ و از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؛ اﻣﺎ
ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ و ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺧﻮدرو ﻧﻤﻮد دارد اﻣﺎ ذات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﺴﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ

داﺧﻠﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽاش ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ
واﺟﺐﺗﺮ از اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ،ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ،ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺎق ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ،در ﭘﯿﺎمرﺳﺎن داﺧﻠﯽ ،در داﺧﻞ اﯾﺮان ﭘﯿﺎم ردوﺑﺪل

ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ دﻻری ﺧﺮج ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﯾﻦ ،ازﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮب
اﺻﻼ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﭙﺮدازﯾﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺎمرﺳﺎن را اﯾﺠﺎد
اﺳﺖ و ﺑﯿﺎﺪ
ً
ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
آنﻃﺮف آب ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰ داده داری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﻣﺎ دارﯾﻢ ﭘﻮل او را ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪاش ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﯿﺎﺪ وارد ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﻣﻌﺘﻘﺪم اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم رو راﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺧﻮد ﻣﺮدم اﻗﺘﺼﺎد را

ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻐﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ دو روش وﺟﻮد دارد .در روش
اول ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ اﻓﺮاد را ﺗﻐﺮ داد ﺗﺎ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و
ﺳﭙﺲ رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ زﻣﺎنﺑﺮ اﻣﺎ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.

روش دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارد اﻣﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و
ﻣﯽﮔﻮﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد .رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﮕﺮش و داﻧﺶ ﺗﻐﺮ ﻧﮑﺮده،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺮﮔﺮدد .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ دو
ﻃﺮف اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ .درواﻗﻊ ﻫﻢ ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻫﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ .ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن و ﯾﮏ ﻃﺮف
دﯾﮕﺮش ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺻﻔﺮ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ

اﺳﺖ .ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ از اﯾﻦ دو ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ.
اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ ﺳﻠﺒﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .از
ﻃﺮف اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﮔﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .وﻗﺘﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎ در ﺣﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ از روش ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻮاب ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ در ﮐﺸﻮر
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ از دﺳﺖ ﻣﯽرود.
ً
ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ .در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
از ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺎﯾﺪ آﺛﺎر و
ﺗﺒﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ آن را ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ در زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ

رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ و
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﻣﻨﺘﺸﺮ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ ) (Versionرا ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؛ ﻫﯿﭻﮐﺪام روز اول ﻫﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.

ﻫﺪف دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای از ﺳﺮ ﮔﯿﺮی ﭘﺮوژه ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺑﺤﺚﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد

ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل Big Data؟

در ﺳﺎل  ،۹۳زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ راﻫﺒﺮی ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻮل دادن ﺑﺎﺑﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻫﺰﯾﻨﻪ دور رﯾﺨﺘﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در آن
زﻣﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد وزﯾﺮ )دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد
واﻋﻈﯽ( ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮح اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﺰام ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ازﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .ازﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ
ﻫﻢ از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوز ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺞ راﻳﺎﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﺪ ،در راﻳﺎﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ

آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻣﺮوز ﻧﻘﺸﻪﺧﻮان ﮔﻮﮔﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ روز ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ؟ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﮑﺎن
ﯾﺎ ﭘﺮاﯾﺪ اوﻟﯿﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
آﻗﺎی واﻋﻈﯽ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۱۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص
داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪای اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؟ از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﺮا از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦﻃﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰درﺻﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ
آنﻫﺎ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﺤﻞ ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ از دوﻟﺖ ﭘﻮل ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺣﺎﻻ آن را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .ﻫﻨﻮز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﺠﻤﯽ از
داده ﺑﺮای ﻓﺮوش دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎزار ﻓﺮوش داده را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺎﯾﺪ از ﺟﻮکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺎﻻ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻟﻐﻮ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .از ﺟﻮک ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی
ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻏﺮب ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻣﯽداﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ و

اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮ ﺑﺘﻮان آنﻫﺎ را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﻪ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﺮاد ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

دو ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ دارﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
دادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪی ،در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ

ﮐﻪ آن را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮاي راهاﻧﺪازی ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﻦ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم ﺳﺰارﯾﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ
ﺳﺰارﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﻫﺒﺮ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﺼﻮرش را ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،ﺑﺤﺚ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ
از اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻮدﮐﺎن  ۱۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎدهی دوم دارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ
ً
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ و ﺣﺮف ﺷﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ .روزﻫﺎی اول ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﯽ

ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ زﻣﺎن و دوره ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ وﺟﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ؟
ﻣﻮاﻓﻘﻢ .ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ را ﺑﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داده ﺷﺪ،
اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ .ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ از ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و اﻧﺤﺼﺎری ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد .ﯾﮏ ﻏﻮل درﺳﺖ ﺷﺪ و از ﻗﺒﻞ ﻫﻢﻓﮑﺮی ﺑﺮای آن
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از آن راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن داﺧﻠﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺣﺮﻓﯽ از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺒﻮد و ﭼﺮا در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺷﻮر اﻋﺪام ﺗﻠﮕﺮام ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ وام داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روی آن ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ

اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ورود ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻨﺎوری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ دارﯾﻢ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،رادﯾﻮ،
ﻣﺎﻫﻮاره ،وﯾﺪﯾﻮ و… ﺑﻌﺪش ﻫﻢ وادادهاﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه .دو روﯾﮑﺮد ﺳﻠﺒﯽ و اﯾﺠﺎﺑﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻓﻌﻼ ﭘﺎﮐﺶ
ﻫﺮ دو ﻫﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺳﻠﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ً

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺶ ﮐﻨﯿﻢ .روﻳﻜﺮد اﯾﺠﺎﺑﯽ اﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ را ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﺮد و اراﺋﻪ داد.

در اﯾﻦ دﻋﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻋﻘﻼﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی در دور اوﻟﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮی ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻋﻮای ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺣﺪی اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد رﻫﺒﺮی در ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ﺧﻮدم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻔﺘﻪﺗﺮ
از اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی را راﻫﺒﺮی ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ از
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺸﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮﻣﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎﻻﺧﺮه رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺧﺒﺎر داﺧﻠﯽ
ﻣﯽروﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﻣﻠﯽ اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ،
ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؛ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﯾﻢ،
اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﺸﺖ روی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽرود ﯾﺎ ﻧﻤﯽرود .ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع داﻣﻦ زد؛ اﻣﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد .ﻣﺪل ﺗﻐﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻪﺟﺎی آن ﭼﯿﺰ
داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﮐﻪ
ً
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞرﻗﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮد ،اواﯾﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ از ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ
اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮐﻨﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ.
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ روﯾﮑﺮد وام دادن ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد؟ و اﻟﺒﺘﻪ
آﯾﺎ وام دادن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه درآﻣﺪزاﯾﯽاش ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﻢ وام ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭘﻮل ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد
ﯾﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد و وام داده ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض اﺳﺖ
و ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﮔﻔﺖ وام.
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ وام ﺑﻪ  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ اﺳﻤﺶ وام اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ وام ﻧﯿﺴﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺶ ﻫﻢ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏﭼﯿﺰ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﺷﻮد،
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ وام دادن ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ؛ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻛﺸﺎورزی و
ﺧﺪﻣﺎت ،وام اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﻦ  ۷۰ﺗﺎ ﺣﺘﯽ  ۹۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻃﺮح را وام
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ واﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر دارد ،ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮف اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون وام ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم

ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺟﺎی  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ۱۰۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن وام داد .اﺷﮑﺎل در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻣﺮوز ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﯾﺪ،
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ ﻓﻘﺪان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺪارﯾﻢ،
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ روﻧﺪ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.
دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺮوز ﭼﻘﺪر ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺪف رﺳﯿﺪهاﯾﻢ؟

 ۲ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﭘﺮوژهای ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای
داﺧﻠﯽ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ،روی ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داده
ﻧﺸﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻓﺘﯿﻢ روی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺮﻓﻪ .ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﺎل آنﻫﺎ ﺷﻮد ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﯿﮏ دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ
اﮔﺮ از ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ،ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺷﻮد  ۱۰ﮐﯿﻠﻮ.
راه ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﯿﮏ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮا ،آﺛﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد  CDNﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﻢ و ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺷﻮد .از ﻟﺤﺎظ رﻗﻤﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  ۵۶درﺻﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮوژه ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و در ﺳﺎل دوم اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ؟
ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژهی اوﻟﻮﯾﺖدارﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺒﻼ از ﺗﺪوﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮدﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
ً
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮد ﭼﻘﺪر ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ داﺧﻠﯽ را ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
آن ﻻﯾﺤﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﺠﻠﺲ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ دادﯾﻢ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ آنﻗﺪر ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﯽﯾﺎل و دم ﺷﻮد ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﻣﻦ ﭼﻨﺪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ از ﻻﯾﺤﻪﻫﺎﯾﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ اوﻟﯿﻪﺷﺎن ﺗﻔﺎوت ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ .ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﻞ ﻋﻮض ﺷﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ و

ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد؟

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ،در داﺧﻞ دوﻟﺖ ﻫﻢ
ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ را
ﺳﺎل  ۸۴ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ،ﺑﻮرس و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ دادﯾﻢ و ﺳﺎل  ۹۴ﺗﺼﻮﯾﺐ
ً
اﺧﯿﺮا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ.
ﺷﺪ .ﻃﺮح ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻮزه ﮐﭙﯽراﯾﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ

ﺣﻘﻮق ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و از آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
در ﺳﺎل  ۸۲دادﯾﻢ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺳﺆال اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﮐﭙﯽراﯾﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮای ﻣﺎ دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد .دﻗﯿﻘﺎً ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﭙﯽراﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎری را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺿﺮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

