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ایجاد شبکه ملی اطالعات در ایران چه تبعاتی در جامعه خواهد داشت؟

التهاب در انتظار روزهای بدون اینترنت!
روز گذشته حسن روحانی ،رئیسجمهوری در صحن علنی مجلس و در حین
تقدیم الیحه بودجه  ،99خبر از اتفاقاتی در حوزه ارتباطات ایران داد .خبری که آن
را اینگونه اعالم کرد« :از آغاز دولت یازدهم قدرت پهنای باند تقریبا  20برابر شده
است و این روند را ادامه میدهیم تا بتوانیم شبکه ملی اطالعات را آنچنان تقویت
کنیم که مردم برای رفع نیازمندیهای خود نیازی به خارج نداشته باشند ».این
سخنان رئیسجمهوری با واکنشهای تندی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی
روبهرو شد .واکنشهایی که گاه اشاراتی به سخنان پیشین او در سالهای گذشته
شبانه سران سه قوا

و شعارهای تبلیغاتی در دوران انتخابات داشت و گاه به تصمیم
به افزایش و سهمیهبندی بنزین در ایران .تصورات از سخنان رئیسجمهوری درباره
تقویت شبکه ملی اطالعات اشاره به تجربه تلخ یک هفتهای قطع اینترنت جهانی
و اتصال گوشیهای هوشمند ایرانیان به شبکه داخلی داشت .اتفاقی که برقراری
ارتباط با خارج را محدود کرد و سبب شد که در روزهای اول بسیاری از بانکها
دچار اختالل شوند ،بسیاری از شرکتهای هواپیمایی و شرکتهای تجاری دچار
ضرر مالی شوند و دانشگاهها و مراکز پژوهشی برای دسترسی به اطالعات دچار
مشکل .با این حال اما با برقراری شبک ه داخلی اینترنت در ایران ،اپلیکیشنهای
پیامرسان ایرانی روی گوشیهای هوشمند همچنان به کار خود ادامه دادند و
رسانههای داخلی مشغول به انتشار خبر شدند .بانکها هم توانستند برای دومین
بار پس از یک بار تجربه آزمایشی اتصال به سرورهای داخلی ،تراکنشهای مالی
را با موفقیت انجام دهند .اتصالی که بهمنماه سال  97طی رزمایشی یک بار برای
بانکها تجربه شده بود 7 .بهمن  1397بود که بنا بر اعالم پدافند غیرعامل کشور،
به منظور رزمایش قطع اینترنت ،کلیه سرورهای مبتنی بر کارت از ساعت  ۱۰تا ۱۲
به مدت  ۲ساعت قطع شدند .در این فرآیند کلیه پذیرندگان دارای سرور خارج از
کشور ،از دسترس خارج شدند و پس از پایان رزمایش کلیه سرویسها به حالت
عادی بازگشتند .اتفاقی که بنا بر اعالم پدافند غیرعامل ،قرار بود که به تناوب در
آینده تکرار شود تا درنهایت تمامی پذیرندگانی که دارای سرویس خارج از کشور
هستند ،از سرویس پرداخت خارج شوند .حاال اما رئیسجمهوری با سخنان خود
که حتی جزئیات روشنی از طرح شبکه ملی اطالعات را بیان نمیکند ،سبب شده
که تمامی تجربهها از قطعی یا اتصال به شبکه داخلی در کشور میان کاربران
تجدید شود و التهابی دوباره میان کاربران شبکه مجازی ایجاد کند .گرچه معزی،
معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهوری در واکنش به برداشتهای صورتگرفته از
صحبت روحانی درباره شبکه ملی اطالعات در توئیتر نوشته است که توسعه شبکه
ملی اطالعات به معنای قطع اینترنت نیست .اما باز هم نتوانسته از التهاب موجود
در شبکههای مجازی بکاهد ،التهابی که به گفته حسین ایمانی ،جامعهشناس،
میتواند خطرناک باشد.

حذف اینترنت جهانی به مثابه حذف حوزههای عمومی ازدسترفته در ایران
است؟
حسین ایمانی ،جامعهشناس ،درباره تبعات ایجاد شبکه ملی اطالعات در
صورت قطع دسترسی جهانی به «ابتکار» میگوید« :اینترنت در ایران جزء ابزارهای
تفریحی در ایران محسوب نمیشود و جزئی از امور زیربنایی در ایران به شمار
میآید .اگر کشوری به شبکه لولهکشی آب ،گاز ،برقکشی و ...مجهز نباشد کشور
توسعهنیافته محسوب میشود ،درست همانطور که اگر کشوری به اینترنت
جهانی متصل نباشد».
او میافزاید« :فضای مجازی و اینترنت جهانی بخش قابل توجهی از روابط
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«گوشیهای هوشمند ایرانیان شاید در آیندهای نزدیک یا دور به شبکه ملی اطالعات متصل شود»؛ این برداشتی است از بخشی از سخنان دیروز رئیسجمهوری
در صحن مجلس شورای اسالمی در حین تقدیم الیحه بودجه سال  .99سخنانی که گرچه هنوز جزئیات دقیقتری از آن مشخص نیست ،اما مردم را به یاد تجربه
قطعی سراسری اینترنت جهانی در طول یک هفتهای که ایران شاهد اعتراض بود ،انداخته است .تجربهای تلخ که تنها به گفته محسن جاللپور ،رئیس سابق اتاق
بازرگانی ایران  ۱.۵میلیارد دالر به اقتصاد کشور ضرر وارد کرده است .حاال اما تصور قطعی دائمی دسترسی به اینترنت جهانی و اتصال به شبکههای داخلی به
واسطه سخنان رئیسجمهوری افکار عمومی را دچار اضطراب کرده است .این اضطراب اما آیا به دلیل جدایی از اینترنت و سرگرمیهای موجود در فضای مجازی
است یا محصورشدن در داخل؟ آیا تصمیم جدید ایجاد شبک ه ملی اطالعات در شرایط کنونی جامعه ایران بدون تبعات اجتماعی خواهد بود؟

التهاباجتماعی
و فرو ریختن
بنیانهایاخالقی
یکی از تبعات
محدودیت
اینترنت در ایران
خواهد بود
ن را شکل داده و حوزههای عمومی واقعی که ایرانیان در سالهای
اجتماعی ایرانیا 
گذشته به نوعی از دست دادهاند ،را پر کرده است .پس اگر قرار باشد امور محقق
شده توسط اینترنت و فضای مجازی جهانی را محدود یا حذف کنیم تبعات بسیاری
خواهد داشت .تبعاتی که میتواند فضای اجتماعی ایران را ملتهب کند».
ی از ایدهها،
ایمانی ادامه میدهد« :مسئله شکاف دیجیتال نیز هست .بسیار 
اطالعات و دادهها در فضای بینالمللی وجود دارد و با شبکه اینترنت داخلی
بسیاری از دانشگاهها ،پژوهشهای علمی و شرکتها را با مشکل روبهرو میکند.
از این گذشته ایجاد اینترنت داخلی ،ارتباطات بینالمللی با کشورهای دوست نیز
غیرممکن میشود .تحریمها که برای همیشه ادامه ندارد و ما هم با تمام کشورهای
ی گرفت».
دنیا دشمن نیستیم .بنابراین باید همه اینها را لحاظ کرد و چنین تصمیم 
آیا تصمیمی یکباره چون افزایش قیمت بنزین دوباره در ایران تجربه میشود؟
این جامعهشناس میگوید« :امیدواریم که تصمیم اجرای شبکه ملی اطالعات

همانند تصمیم افزایش و سهمیهبندی بنزین یکباره و یکشبه گرفته نشود و در
شرایط حساس کنونی که جامعه دچار التهاب است ،به مردم شوک بزرگتری
وارد نشود .چراکه اعتماد عمومی را از جامعه گرفته میشود ،به اعتراضات دامن
زده میشود ،جان انسانهای بیگناه گرفته میشود ،اموال عمومی دچار خسارات
میشود و ». ....او با اشاره به کاهش فاصله اعتراضات در ایران میگوید« :اولین
اعتراضات بعد از انقالب  57به سال  73بازمیگردد ،پس از آن با فاصلهای  15ساله
در سال  88و پس از آن با فاصله  8ساله در سال  96و حاال در کمتر از  2سال
در آبان  98با اعتراضات خیابانی روبهرو شدهایم .این نشان از التهاب در جامعه
میدهد .جامعهای که توان شوک بیشتری را ندارد و با اجرای چنین تصمیماتی
ممکن است سررشته امور از دست برود».
ایمانی معتقد است« :در ایران تغییر نسلی اتفاق افتاده و آیند ه از آن نسل جدید
است .این نسل جدید تمایالت متفاوتی نسبت به نسل انقالبی در ایران دارد.

نوبت اول

تمایالتی از جمله تعامل با دنیا و توسعه است و محدودکردن ظرفیتهایی که راه
توسعه و تعامل با جهان را ناهموار کند در ناامیدی اجتماعی اثر خواهد داشت.
همانطور که میتوان تاثیر آنی بیان این تصمیم را در ناامیدی و امیدواری جامعه
مشاهده کرد».
مشهودشدن تاثیر آنی تصمیمات بر روان جامعه
او دلیل تاثیر آنی سخنان رئیسجمهوری درباره شبکه ملی ارتباطات بر روی روان
جمعی ایرانیان را عدم درمان التهابها در جامعه میداند و میگوید« :جامعهای
که ملتهب است تاثیر اتفاقات به صورت آنی و در لحظه نشان داده میشود ».او
م بگیرد .باید بگذارد نسل جوان آینده
میگوید« :نسل حاکم نباید برای خود تصمی 
را برای خود انتخاب کند .باید اجازه مباحثه فعاالن و کارشناسان حوزه ارتباطات،
بوکار و کاربران شبکههای اجتماعی و مردم
فناوری ارتباطات و صاحبان کس 
درباره این موضوع داده شود و برآیند نظرات آنها تعیینکننده چنین تصمیمی
باشد .حکومتها در جهان امروز چنین شیوهای را پیشمیگیرند .یعنی تصمیمات
یکطرفه نمیگیرند که بعدا جامعه به آن واکنش نشان دهد و حاکمیت و هم مردم
از این واکنش متضرر شوند .جامعه ما به اندازه کافی هزینه داده و تاب هزینههای
بیشتر را ندارد».

آیا پتانسیل اجتماعی برای اتصال به اینترنت داخلی وجود دارد؟
آیا پتانسیل و ظرفیت برای پذیرش این تصمیم در جامعه وجود دارد؟ این
جامعهشناس به این سوال اینگونه پاسخ میدهد« :باید از خود مردم این سوال را
پرسید ،ولی زیاد هم نیاز به پرسیدن ندارد چراکه تمام شواهد نشان داده است که
نسل جدید نمیخواهند محدود شوند .مهمترین نشانه خروج و فرار مغزها از ایران
است .وجود محدودیتها یکی از دالیل مهاجرت تحصیلکردگان و نخبگان ایرانی
به کشورهای خارجی است ».او میگوید« :یکی از تاثیرات دهکده جهانی ،درک
و شناخت مردمان جهان از وضعیت زندگی یکدیگر است و درک آنها از زندگی
دیگر به زندگی محلی خود نیست .این درک جهانی که در جوان ایرانی وجود دارد،
محدودیت را نمیپذیرد و حتی اگر اصرار برای این محدود کردن وجود داشته باشد،
سرنوشت آن شبیه به سرنوشت فیلتر و آنتیفیلتر میشود ».او معتقد است« :یکی
از اتفاقاتی که در ایران رخ داده ،کاهش ظرفیتهای حکمرانی است .جامعه قویتر
شده و در برابر محدودیتها ،دست به تولید ابزارهای دور زدن محدودیتها میزند
و اگر تالش برای محدود کردن ابزارهای دور زدن هم بیشتر شود ،بنیانهای اخالقی
در جامعه فرو میریزد و هزینههایی که جامعه از بابت فرو ریختن این بنیانهای
اخالقی میدهد ،بسیار بیشتر از اجرایی نشدن این محدودیتها در جامعه است.
اگر به جامعه اعتماد کنید که هنجارها را رعایت کند ،جامعه ظرفیت خودپاالیی
و رعایت این هنجارها دارد .اما اگر حاکمیت در سازوکارهای جامعه دخالت کند
و جامعه را در مقابل خود قرار دهید جامعه راههایی پیدا میکند که حاکمیت را
دور بزند .این امر در حوزههای جدیدی چون فناوری اطالعات شوخیبردار نیست.
اگر کرهشمالی در زمینه محدودیتهای ارتباطی موفق است به این خاطر است
که گیرندههای رادیویی در این کشور یک ایستگاه را میگیرد ،گوشی موبایلی در
کار نیست ولی در ایران پ ُر از گوشیهای هوشمند ،کامپیوترهای شخصی و...
است .شبکه ملی ارتباطات هم اگر به قطعی اینترنت جهانی بینجامد به سرنوشت
دیشهای ماهواره در ایران تبدیل میشود .دیشهایی که اگر وزیر ارتباطات از
پنجره دفتر کارش به پشتبامهای خانهها نگاه کند ،تالشها برای محدودیتهای
ارتباطی در ایران را خواهد دید».
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