رﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی :اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ
ده ﮐﺸﻮر دارای ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
رﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ ده ﮐﺸﻮر دارای ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺳﺖ ،اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ۱۰۰
درﺻﺪی اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻫﻢ رﻫﺎ ﮐﺮد.
»اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی« در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺎک ﮐﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای  ۴دﺳﺘﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ:
»اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل ﺗﺎ ﻓﺮد  ۹۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان از ﻣﺤﺘﻮای

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ«.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  VPNﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و اﺑﺮاز
اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﺑﺎور دارد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺤﺚ
ﺗﻀﻌﯿﻒ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ و دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺒﮑﻪای و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﺧﻮردار

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻮﻗﻊ اﻋﻤﺎل
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ  ۱۰۰درﺻﺪی در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﻤﺮوﺳﺎزی
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد«.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ دارد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد» :ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻗﻠﻤﺮوﺳﺎزی .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ رﻓﻊ ﺿﻌﻒﻫﺎ ﺑﻮد«.
اﺷﺎره ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی از وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮد .او اﻋﻼم ﮐﺮد »ﻫﯿﭻ اراده
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺧﻮب ﺑﻮﻣﯽ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﭘﺎ ﻧﮕﯿﺮد .ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه روی
ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ
ﻓﻀﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ را اﻟﮕﻮی رﻫﺎﯾﯽ از ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی داﻧﺴﺘﻪ و در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ﺷﻌﺎرش رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﯾﻨﺘﻞ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دوﻟﺖ و ﻣﺠﺮﯾﺎن ،ﺗﻼﺷﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎدی در ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را از واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻧﺤﺼﺎر اﯾﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را از
اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSو وﯾﻨﺪوز ﺧﻼص ﮐﻨﺪ«.
ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺒﺮ
داد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ارز ﻣﺠﺎزی ﻣﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را
ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد» :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ارز
ﻣﺠﺎزی ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ«.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

