دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 ۳ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی را ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻼف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی

اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دو در ﭼﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۳ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ.
«ﺳﻌﯿﺪ رﺿﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ« ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد

و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻏﺮ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت از ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﺲ
دﻟﺴﻮزیﻫﺎی ﻣﺎ از ﺟﻨﺲ دﻟﺴﻮزیﻫﺎی ﺧﺎﻟﻪ ﺧﺮﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ اﻫﺪاف ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮای

اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﻧﺶ اﻣﺮوزی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.

او ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮐﺎرﮐﺮد آن را ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺣﻔﻆ دادهﻫﺎی اﯾﻦ

ﻧﻈﺎم و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮاﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ» :ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﮐﻦ

ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۸۰دﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از دوازده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻔﺖ
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه را اﻣﺮی ﻧﯿﮏ ﺧﻮاﻧﺪ .دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮده
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت روی آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد:

» ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادم ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ وزارت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻠﻨﺪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد و دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ روز ﺑﻪ روز دوﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دو ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﯾﮑﺎن و ﯾﮏ ﯾﻨﻈﺎم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﭼﯿﻦ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﭼﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت

اﺳﺎﺳﯽاش در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ipﻫﺎی ﺧﻮد را از آﯾﮑﺎن ﺟﺪا ﮐﻨﺪ:

»ﭘﺲ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۲وﺟﻮد دارد ،اﻣﮑﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۳وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
دارد و آن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻠﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪو اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮف ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺰﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻣﯿﺪواراﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ۳
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

