ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ :اﮔﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دوران آﺷﻮب
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،دی ۱۳۹۸
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺒﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺪودی ﻓﯿﻠﺘﺮﮐﺸﻦﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ

ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دوران آﺷﻮب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ً
اﺧﯿﺮا در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ از ﻗﻮل »ﺟﻮاد ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،او
اﺻﻔﻬﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﻫﺪف از راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ
دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﮐﺎر ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﭼﻪﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﭘﻞ در اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪزور از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ .ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ »ﻣﻨﺸﺄ
اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت اﺧﯿﺮ« ﮐﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ وارد ﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .او ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺘﻤﺮدان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻬﺎﻧﻪﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را دارﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺷﻔﺎف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻼم ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ را
ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ«.

ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺒﻮد،
ﮔﻔﺖ:

»اﮔﺮ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ ،اﺻ ًﻼ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دوران آﺷﻮب ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دوراﻫﯽ ﺑﺴﺘﻦ ﯾﺎ
ﻋﺪمﺑﺴﺘﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .اﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد آﺷﻮبﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎرﻫﺎ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ راهاﻧﺪازی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻠﯽ را دارد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻﮐﺪام اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ،
ﺑﻪﻋﻮض اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  5000ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﺳﻼح و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﭘﻠﯿﺲ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﭘﻠﯿﺲ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت را داﺷﺘﻨﺪ و اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ؟«
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

