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 ورود
 

 

 انیم ینا بر ییساختارها و هاسیاست چه و چیست باند پهنای توزیع و چرخش مسیر کند؟می کار چگونه ایران اینترنت

 نیا بر ینفوذ و قدرت چه هرکدام مختلف یگرانباز و کرده ییریتغ چه زمان طول در ینترنتا یلترینگف دارند؟ نظارت

 برای ، ساده ظاهر به هایپرسش این  پاسخ کشور، به اینترنت ورود از دهه دو حدود گذشت از پس  دارند؟ چرخه

 .است مبهم هنوز افراد بسیار

 خود هب را نقشی ی،جهان شبکه ینا یعتوز تا انتقال  یرمس در زمان، فراخور به هرکدام مختلف شرکتهای و نهادها امروزه

 نیا با است؛ شده اجرا هاآن از برخی و تصویب مدت این در مختلفی مقررات و قوانین ها،سیاست .اندداده اختصاص

 و مقررات قوانین، از انبوهی وجود رغم به .یستن دسترس در  گذشته فضا ینا بر آنچه از یواضح یرتصو هنوز حال

 یپیچیدگ از تصویری تواندمی «هاوسکالب» یاجتماع شبکه در اختالل نوع از یاتفاق کار، اندر دست مختلف نهادهای

  کند. نمایان را عرصه این در تصمیمات

 نرایا نترنتیا یواقع ریتصو از یبخش کندیم تالش شده، آماده «رانیا یت یآ » هیریتحر میت توسط که  حاضر جستار

 و اضحو موجود  اسناد بر مطابق همچنین و حوزه نیا متخصصان و کارشناسان ،یاصل گرانیباز با گو و گفت الیالبه از را

  .کند تحلیل

 :دیخوان یم پرونده نیا در آنچه

 رد کشور نترنتیا یفضا ران،یا در IT حوزه شگامانیپ با گو و گفت ضمن تا شده تالش پرونده نیا ییابتدا گزارش در

 کاربران که آنچه به دنیرس و امروز تا گذشته از رانیا در نترنتیا تتحوال ریس و  شده ترسیم نیآغاز یروزها

 هک جوانتر کاربران یبرا خچهیتار نیا مطالعه شک بدون .شود روایت کنند، یم تجربه ینترنتیا ارتباط کی از یامروز

  باشد. بجذا تواندمی دارند، یشمس 70 دهه در ینترنتیا یها یفناور از کمتری شناخت احتماال

 نکهیا یبرا است. چالش و تاب و چیپ از پر رسد یم کاربر به که یزمان تا شود یم کشور وارد که یزمان از نترنتیا سفر

 ،یخارج کنندگان نیتام از شده یداریخر کیتراف شود، انجام نحو نیتر نهیبه و نیبهتر به ها داده کیتراف تیریمد

 طیشرا یشفافساز در تواند یم یفن ابعاد تیریمد و نترنتیا عیتوز حوهن حیتشر کند. عبور مرحله نیازچند دیبا
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 مفصل ییگو و گفت در یناظم ریام باشد. موثر اراتشانیاخت حوزه و آنها گاهیجا نترنت،یا مختلف دهندگان سیسرو

 کی وجود شبکه، متخصصان اعتقاد به است. کرده حیتشر ساده یانیب با را کشور به نترنتیا ورود ییمحتوا و یفن ریمس

 از ییها بخش در مناسبت نیهم به است. یارتباط شبکه کی نهیبه تیریمد اتیضرور از یکی یداخل یارتباط شبکه

 .میا پرداخته زین اطالعات یمل شبکه یانداز راه تیاهم و یوجود علت  به ،یناظم ریام با  گفتگو

 حاکم نیقوان و ها استیس  سراغ به آن یفن تیریمد و توزیع ،نترنتیا باند پهنای نیتام یچگونگ شدن مشخص از پس

 تجربه را یدسترس در تیمحدود و نگیلتریف اقسام و انواع یرانیا کاربران ریاخ یسالها در ایم.رفته حوزه نیا بر

 رد یزیچ چه حقوقی زاویه از نکهیا فیتعر در  نترنتیا تیحاکم بدنه مختلف یبخشها اراتیاخت یبررس قطعا .اند کرده

 محمدجعفر با که ییگفتگو در است. موثر بسیار فضا این شناخت در رمجاز،یغ یزیچ چه و است مجاز یمجاز یفضا

 یسبرر مورد را موضوع نیا مختلف ابعاد تا میکرد یسع م،یا تهداش اینترنت و اطالعات فناوری حقوق متخصص نعناکار،

  .میده قرار نقد و

 یمجاز یفضا تیحاکم موضوع در یقانون نهاد نیقدرتمندتر توان یم را یمجاز یفضا یعال یشورا ،یفعل یزمان مقطع در

 یگرید اریبس ینهادها شده، فیتعر مراتب سلسله در و ستین یحکمران در موثر جز تنها شورا نیا اما .آورد حساب به

 یضاف یحکمران یفضا در ورحض یبرا را خود یحقوق و یقانون استدالالت نهادها از هرکدام اند. شده جادیا مرور به زین

 کی قالب در و پرونده نیا از یبخش در اند.کرده دایپ فضا نیا در ینقش یاسیس تحوالت انیجر در ای و دارند یمجاز

  .میا پرداخته ریاخ یسالها در یمجاز یفضا یعال یشورا عملکرد و گاهیجا نقش، یبررس به گزارش،

 را یمجاز یفضا در ریتصو و صوت یهارسانه یگرمیتنظ نقش ریاخ یسالها در که ساترا سیتاس تازه نهاد به پرداختن

 شاهد ها VOD توسعه با آنکه خصوص به .است تامل قابل فضا نیا در دیجد رگوالتور کی هیزاو از گرفته برعهده

 ودخ به را نتاینتر مصرف و باند پهنای از مهمی بخش هرکدام که میهست عرصه نیا در یدیجد گرانیباز و بازار جادیا

 اند.داده اختصاص

 نشیکیاپل اقسام و انواع م،یریبگ ینترنتیا یتاکس م،یکن دیخر ازخانه هوشمند یگوش کی با میتوان یم اکنون نکهیا

 خود یبرا یکار صفحه کی یاجتماع یها شبکه و نیآنال یفضا در یحت و میبخوان درس م،یکن دانلود را یلیموبا یها

 یبرا نترنتیا به یدسترس امکان شدن فراهم .است ایران در گسترده سطح در نترنتیا رشگست جهینت م،یکن درست

 مختلف یها استارتاپ جادیا و ها سیسرو نیچن یانداز راه یبرا را نهیزم که بود شهروندان از یقبول قابل تعداد

 نظر به ییایرو شیپ یمدت تا که اکاره یاریبس انجام ،یارتباط یها یفناور و یابر یها رساختیز با اکنون کرد. فراهم

 گرانیباز از یشمار با که ییگفتگو دراست. شده لیتبد ما دوم یزندگ محل به یابر یفضا یعبارت به و ممکن آمد یم

 در هآنچ و فضا نیا چون و چند با را مخاطبان تا میکرد یسع م،یا داشته رانیا در یابر یها سیسرو و ها یفناور یاصل

 .میکن آشنا است دادن رخ حال

 را یخم و چیپ پر ریمس چه رانیا در یمجاز یفضا و نترنتیا که شد متوجه توان یم فوق، یها گزارش سلسله مطالعه با

 به توانسته اکنون داشته، که ییها یکاست و کم یتمام با و کرده یط نهایی کاربر به خدمات ارایه تا باند پهنای ورود از
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 یم نشان ییآمدزادر قالب در را خود افراد یبرخ یبرا که یبهبود شود. لیتبد ما از کی هر یزندگ بهبود یبرا یبستر

 با یقدر به نترنتیا گرید حاال مختلف. امکانات به یدسترس و ارتباط و یزندگ شدن آسان گرید یبرخ یبرا و دهد

 گرانیباز از هرکدام شنق قیدق شناخت .است کرده دایپ زین یدیجد مفهوم که شده دهیتن هم در شهروندان یزندگ

 کمک عرصه نیا در مختلف گرانیباز و نهادها ریتاث و یمجاز یفضا یحکمران یمعمار یواقع درک به تواندیم عرصه نیا

 یآزاد از یبرخوردار مصداق ت،یمحدود بدون و تیفیباک ،یالملل نیب ینترنتیا ارتباط کی به آزادانه یدسترس کند.

 هر شدن مطرح که یطور به .است کرده دوچندان ما یبرا را ینترنتیا ارتباط نیا ارزش امر نیهم و است انیب

 مجلس ریاخ طرح .شودمی همراه زیادی هایحساسیت با باشد، همراه یاساس حق نیا به خدشه احتمال با  که یموضوع

 ر،یاخ چندماه رد آن شدن مطرح با که یطرح .است یموضوعات نیچن از یا نمونه کرده دایپ شهرت «انتیص» به که

 آنکه وجود با کرد. جادیا عرصه این فعاالن برای یجد ییها ینگران و پا به کشور یمجاز یفضا در یا گسترده جنجال

 های نویس پیش اما ندارد، وجود فتدیب اتفاق طرح نیا یاجرا با است قرار آنچه چون و چند درباره یتیقطع چیه هنوز

 .است شده یعاد شهروندان یسو از یحت و عرصه نیا فعاالن طرف از یفراوان انتقادات باعث طرح نیا شده منتشر

 شرح به یگزارش در .باشد داشته ما همه روزمره یزندگ بر یجد راتیتاث تواند یم داده، قرار هدف طرح نیا آنچه رایز

 تواند یم طرح نیا یاجرا اب که یراتییتغ نیتر مهم از یشمار و میا پرداخته امروز تا یمعرف زمان از طرح نیا داستان

 .میا کرده ذکر را شود جادیا

 چندهر کند عرضه مخاطبان به آن بر موثر ینهادها و نترنتیا عملکرد از یقیحق ریتصو پرونده، نیا مطالعه میدواریام

  است. آن عملکرد چگونگی و اینترنت پیکره کل از بخشی تنها گزارش  این معتقدیم

 رفراخو به را گزارش این ایران تی آی کشور، مجازی فضای مسیر در حقوقی و فنی مختلف تتحوال و تغییر به توجه با

 کرد. خواهد روز به جدید موضوعات
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 شد؟ ایران وارد چگونه ارتباطی شبکه بزرگترین

 

  ؛رانیا نترنتیا

 نیآغاز یروزها
 

 

 

 یمامت یریگ شکل یمبنا و ریاخ تالیجید تحوالت یمامت سرآغاز توان یم ار هفتاد دهه لیاوا در رانیا به نترنتیا ورود

 قطعا ،یصوت یها تماس و لیمیا عصر به دنیرس و پست و تلگراف عصر از گذر .دانست یفعل نیآنال یکارها و کسب

 نیا سراغ به نهجسورا زمان آن در که باشند یجوانان همان داستان، نیا انیراو نیتربه دیشا .دارد یدنیشن یداستان

 یتتحوال یریگ شکل یبرا را راه ،یفناور نیا توسعه یبسترها جادیا در نقش یفایا با  مک کم و رفتند نوظهور یرفناو

 کیزیف قاتیتحق مرکز در دیگر بسیاری و سعادت یناصرعل ،یشهشهان دکتر یهاتالش و یشیانددور .کردند باز بزرگتر

 شبکه نیا به نترنتیا تولد یهاسال نینخست در رانیا ات شد باعث دانشگاهی و خصوصی دربخش یا ریاضیات و ینظر

 از سعادت یناصرعل و رانیا نترنتیا پدر یشهشهان اوشیس زبان از را رانیا در نترنتیا ورود داستان .ونددیبپ یجهان

 .میشنو یم حوزه نیا فعاالن نیاول

 

 ینترنتیا جذاب سیسرو نیاول ل،یمیا

 ران،یا یهادانشگاه اکثر در نترنتیا و لیمیا تب ،یشمس 60 دهه اواخر رد ترنت،نیا عرصه شکسوتانیپ گفته به

 .شد نترنتیا با دوره آن جوانان اکثر ییآشنا شروع یبرا یا نقطه لیمیا یعنی ساده سیسرو نیهم و بود شده ریفراگ

 زیانگرتیح یارتباط راه کی هاآن برابر در لیمیا سیسرو و بود تلگراف و پست رانیا در یارتباط پل تنها زمان آن در

  کردند.یم استفاده هاپژوهش انتقال و هم با ارتباط یبرا لیمیا از محققان عمدتا زمان آن در . آمد یم حساب به
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 رانیا در IT حوزه گامانشیپ از و یصنف نظام سازمان سابق سییر سعادت، یناصرعل

 دورو درباره خود داستان داشت عهده به زین را یا انهیرا یصنف نظام سازمان استیر یمقطع در که سعادت، یعل ناصر

 قیطر از 1365 سال در نترنتیا با من برخورد نیاول» کند: یم آغاز نیچن را کشور به نترنتیا زیانگ رتیح یفناور

 ییکایآمر انیدانشجو زمان آن در .کردند آشنا لیمیا ارسال و نترنتیا یفضا با را من هاآن بود؛ کایآمر در دوستانم

 نم کنند. دایپ یدسترس نترنتیا به و شوند وصل دانشگاه به دادیم هاآن به دانشگاه که یاکانت قیطر از توانستندیم

 هداستفا در من تجربه نیاول بیترت نیا به و دهند قرار من اریاخت در را خودشان اکانت که کردم خواهش دوستانم از

 «.گرفت شکل نترنتیا از
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 کایآمر در دانشگاه کی به المللنیب تلفن کی قیطر از هاسال آن در من ارتباط نیاول» :که کند یم فیتعر نیچن سعادت

 و داس یفضا صورت به بلکه ؛نداشت وجود یفعل شکل به نترنتیا زمان آن در .بود Up Dial / آپدایال صورت به

 چند جهینت در مثال یبرا .میکن مشاهده را هاجهیتن ها فرمان کردن پیتا با میتوانستیم ما .بود نیکامندال و کسیونی

 مرکز از ما یرسم ارتباط نیاول 1372 سال در اما .دادیم را لیمیا ارسال اجازه ما به و آمدیم باال یافزارنرم فرمان،

 صورت نرایا  (یادیبن یهاپژوهش ) رانیا اتیاضیر و ینظر کیزیف قاتیتحق  مرکز قیطر از نترنتیا شبکه به ارتباط نینخست

 گرفت
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 شکل نتتیب پروتکل اساس بر که افتاد اتفاق اروپا در یعلم شبکه کی به رانیا اتیاضیر و ینظر کیزیف قاتیتحق

 «.گرفت

 مرکز سییر مقام قائم زمان آن در که اتیاضیر استاد یشهشان اوشیس

دغدغه نینخست از یکی » :دیگو یم نبارهیا در است بوده ینظر یکیزیف

دانشگاه یپژوهش و یعلم ارتباط مرکز، نیا یعلم أتیه و رانیمد یها

 تپس قات،یتحق مرکز یاندازراه هیاول یهاسال در بود. ایدن یها

 فرصت یبرا که یاستادان .شدیم جیرا یغرب یهادانشگاه در کیالکترون

 دهیپد نیا رفتند،یم هادانشگاه نیا به یعلم یهاکنفرانس ای یمطالعات

 پست که میدیرس جهینت نیا به قاتیتحق مرکز در .شناختندیم را

 ایدن یهادانشگاه با خواهدیم که یقاتیتحق مرکز کی یبرا کیالکترون

 طیشرا لیدل به .است ریناپذاجتناب ضرورت کی باشد، داشته رتباطا

 بود نظر مورد یخارج یهادانشگاه با ارتباط گسترش برنامه جنگ، از پس

 نیترارزان لیمیا .آمدیم شمار به قاتیتحق مرکز یهاسرلوحه از یکی و

 «.گرفت قرار توجه مورد که بود یروش نیترعیسر و

 که یقاتیتحق مرکز کی عنوان به هم ما وسسهم» :دیگو یم یشهشهان

 لیمیا مانند خدمات یکسری از دیبا داد،یم سیسرو رانیا همه به دیبا

 یادیز یخصوص و یدولت مراکز به رانیا در رو نیهم از .بردیم بهره

 ارائه را سیسرو نیا که مینکرد دایپ یمرکز چیه اما م،یکرد مراجعه

 به افراد از یاریبس.میبر دنبالش به خودمان که میگرفت میتصم .بدهد

 مگر د،یکردیم یریگیپ را کار نیا که دیبود چکاره شما گفتند،یم ما

 یوقت اما نبود ما فهیوظ نیا نه که است نیا من پاسخ! بود؟ شما فهیوظ

 «.میکردیم یکار هی خودمان ما دیبا برود ازین نیا رفع دنبال به که نبود یگرید یکس

 یعلم ارتباطات یبرا نترنتیا از استفاده آغاز

 پژوهشگران انیم یعلم ارتباطات یبرا یبستر جادیا هدف با کشور در یفناور نیا توسعه نترنت،یا نیآغاز عصر در

 به یشهشهان اوشیس دکتر سال آن در :دیگو یم دوران آن طیشرا میترس در سعادت .است شده انجام جهان سراسر

 شنهادیپ به .میکردیم تیفعال مرکز نیا در یفن متخصص عنوان به من و مرکز سیرئ یانجیالر جواد و مقامقائم عنوان

 میکن یاندازراه اروپا یآکادم شبه به هادانشگاه یعلم کادر یدسترس یبرا یمحل شبکه کی که شد قرار یشهشهان یآقا

 ای کار دفتر کی خانه، کی مانند یچککو ییایجغراف محدوده و است یاانهیرا شبکه کی که) لن یمحل شبکه تینها در که

 گفتند،یم ما به افراد از یاریبس :یشهشهان دکتر

 د،یکردیم یریگیپ را کار نیا که دیبود چکاره شما

 نه که است نیا من پاسخ! بود؟ شما فهیوظ مگر

 که نبود یگرید یکس یوقت اما نبود ما فهیوظ نیا

 هی خودمان ما دیبا برود ازین نیا رفع دنبال به

 میکردیم یکار
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 و هادانشگاه استادان .میکرد یاندازراه کسیونی یسرورها اساس بر را (دهدیم پوشش را هاساختمان از یگروه

 هیثان در تیب 9600 سرعت با شیاتر در دانشگاه کی به ثابت میس خط کی قیطر از مرکز نیا در دکترا یدانشجوها

 .شدندیم وصل

 یظرن کیزیف مرکز سیرئ عبدالسالم، به یجانیالر جواد پژوهشگاه، سیرئ که یانامه با :دیگو یم زین یشهانشه دکتر 

 در شد. متصل اروپا یقاتیتحق نتتیب نام به یاشبکه به ۱۳۷۱ سال زییپا در رانیا در یقاتیتحق موسسه نیا نوشت،

 یم شبکه نیا به یدسترس نحوه به اشاره با یو .میشد وصل نیاو دانشگاه شبکه به یجاریاست خط نیهم با واقع

 مثال یبرا .باشند داشته یدسترس اطالعات یکسری به توانستندیم که بود شکل نیا به ارتباط زمان آن در» :دیگو

 فیوظا زا یکی .رندیبگ ارتباط یقاتیتحق یهامشاوره ای مقاالت نوشتن یبرا خود یخارج انیهمتا با توانستندیم محققان

 میتداش قصد ما بود، یشورو یفروپاش با زمانهم که زمان آن در که دارم ادی به .بود کنفرانس لیتشک موسسه، در ام

 و میداد انجام را کار نیا لیمیا قیطر از که میکن دعوت رانیا به کنفرانس کی یبرا را هیروس یدانشمندها از یبرخ

 «.بود یخوب اریبس تجربه

 یم رهبا نیا در سعادت است. نبوده ساده چندان زین یامروز گاهیجا به دنیرس تا رانیا در تنترنیا تحوالت روند ادامه

 مکانا که میبده رییتغ یپیآ به نتتیب از را شبکه که شد انجام یمذاکرات دانشگاه نیهم با زمان همان در» :دیگو

تیب6009 رانیا در نترنتیا سرعت نیاول .اددیم ما به هم را کایآمر یهاکتابخانه مانند یگرید یهاشبکه به یدسترس

 اهدانشگ در که مودم نیاول .میبود جلوتر منطقه یکشورها به نسبت ما نترنتیا لحاظ از زمان آن در  بود. هیثان بر

 را یاضیر دانشکده و دانشگاه محاسبات مرکز ساختمان دو که بود هیثان بر تیب 300 سرعت با شد استفاده فیشر

 «.میکردیم وصل هم به یگوش هدهان دو توسط

 نرایمد یبرخ اروپا در یپ یآ شبکه به اتصال هنگام در و زمان آن در» :دیگو یم یپ یآ شبکه درباره یشهشهان دکتر

 ما» :دهد یم حیتوض نیچن حیتوض باره نیا در او «.باشد X۲۵ دیبا شبکه که زدندیم طعنه به کشور یارتباط وقت

یم لکهب داد،ینم استفاده اجازه تنها نه ما به مخابرات که میکن استفاده ۱۰۰ نتلیا یرو رترانسپوند از میداشت قصد

 آشنا نترنتیا با ما ماجرا آن از سال کی گذشت از پس .دینده هدر را خود وقت و است X۲۵ دست در ندهیآ گفت

 که دبو نیا موسسه در ما یهابحث از یکی» : دهد یم ادامه یشهشهان دکتر «.میکرد مهاجرت آن به نتتیب از و میشد

 االخرهب .شود داده میتعم یقاتیتحق مراکز و هادانشگاه همه به نکهیا ای باشد قاتیتحق مرکز انحصار در فقط شبکه نیا

 نتنتریا شبکه و وتریکامپ بخش بودجه موضوع نیا مخالفان اما .میکن وصل نترنتیا به را مرکز چند که میشد موفق ما

 «.دیکن استفاده خودتان درآمد از دیبا کار نیا انجام یبرا که گفتند و رساندند صفر به را

 یقاتیتحق لهیوس کی نترنتیا نیا به هاآن دگاهید و بود وب یایدن از شیپ شبکه نیا یاندازراه ،یشهشهان گفته به

 ینجها شکل نیا به روز کی کهکردندینم تصور و شود استفاده آن از یپژوهش و یقاتیتحق مراکز در بود قرار که بود

 .شود یضرور ازین به لیتبد و کند دایپ رواج
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 به اشاره با او .کردند مهاجرت نترنتیا به نتتیب شبکه از ۱۳۷۳ سال در و تینها در آنها یشهشهان دکتر گفته طبق

 :دهد یم حیتوض شود، ریفراگ جهان در امروز یگستردگ به یروز نترنتیا کردند،ینم تصور اصال که موضوع نیا

 در ییهاشاپورک و کنفرانس یکسری در دوستان از گرید نفر دو و خیمشا یآقا موسسه، در وتریکامپ بخش سیرئ»

تیب با نآ متفاوت عملکرد و نترنتیا نام به یدیجد یشبکه از ما به افراد نیا از یکی .کردندیم شرکت رانیا از خارج

 هب دیجد شبکه نیا یاندازراه یبرا ما .است اجرا قابل یپلتفرم هر یرو شبکه نیا که داد حیتوض او .کرد صحبت نت

 گفت: شد،یم نترنتیا با یاندازراه برابر در که ییهامقاومت به اشاره با ادامه در او «.میداشت ازین مرکز سیرئ اجازه

 یازاندراه صد در صد مخالفان زا یکی و بود وکس نام به یاشبکه یاندازراه حال در فیشر دانشگاه زمان آن در»

 «.میکرد یاندازراه را نترنتیا شبکه 73 نیفرورد در ما اما .نترنتیا

 نترنتیا نهیزم در یتجار یها تیفعال نیاول

 یتجار خدمات دهنده هیارا شرکت نینخست توان یم را بود سهادت یناصرعل عهده بر آن تیریمد که «انهیرا ندا»

 یروز کرد یم گمان یکس کمتر و نبود متصور نترنتیا یبرا یا ندهیآ نیچن یکس هنوز هک یزمان .دانست نترنتیا

 دچن از درست یتیذهن داشتن و یفناور نیا به مانیا با یگروه بخورد گره یفناور نیا به حد نیا تا مان روزانه یزندگ

 .رفتند آن یساز یتجار سراغ به آن، چون و

 کی واقع در انهیرا ندا یافزارنرم شرکت» :دیگو یم شرکت نیا یریگ شکل داستان به یزیگر با ادامه در سعادت

 توجهم ما نترنت،یا با من ییآشنا از پس .میکرد سیتاس 1363 سال در دانشگاه، در دوستانم با و من که بود یاستارتاپ

 حیتصر سعادت .«دارد یوابستگ آن به افزارنرم صنعت که فتدیب اتفاق رانیا در یبزرگ انقالب است قرار که میشد

 ما رانیا در اما بودند ارتباط در خود استادان با نترنتیا یفضا از استفاده با ییکایآمر یدانشجوها زمان آن در :کند یم

یم رمنتظ سال کی تا ماه شش دیبا یعلم مجله مقاله، کی به یدسترس یبرا ما مثال یبرا .میبود محروم امکانات نیا از

 که دیسریم ما دست به بعد ماه 6 حالت نیبهتر در پست با مقاله ای مجله نیا سپس و میکرد یم نامثبت ابتدا .میماند

  .میفتیب حوزه نیا بهبود فکر به شد باعث نی.همبود شیپ ماه 6 همان به مربوط آن اطالعات همه گرید

 نیب از فاصله نیا یپیآ کی توسط که بود جالب یلیخ من یبرا جهت نیا از نترنتیا موضوع» دهد: یم ادامه نیچن یو

 صورت به را نترنتیا هیپا و 1372  سال در تینها در شد.یم ممکن ایدن یهادانشگاه نیبهتر به یدسترس و رفتیم

 آن قیطر از توانستندیم مردم که میکرد یطراح یفارس اسیبیب کی ما .میکرد یاندازراه انهیرا ندا در یعموم عرضه

 «.کنند افتیدر اطالعات و ندشو متصل شبکه به
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 نترنتیا قیطر از یرسان اطالع یبرا ها گام نیاول

 ازین زمان آن در مردم که یاطالعات از یبخش :دیگو یم زمان آن در نترنتیا یکاربردها انیب با «انهیرا ندا» رعاملیمد

 جادیا یهمشهر روزنامه و تهران یشهردا با یقرارداد ما لیدل نیهم به .بود تهران شهر اطالعات به مربوط داشتند

یم و شدندیم وصل انهیرا ندا به مودم توسط مردم یوقت تا شد فراهم یبستر قرارداد نیا موجب به .میکرد

 .کنند استفاده محدود مدت به یالمللنیب ای و یشهر داخل اطالعات نیا از توانستند

  بود. هیثان برتیب9999 رانیا در نترنتیا سرعت نیاول : رانیا یپ اس یآ نینخست انهیندارا انگذاریبن تسعاد یناصرعل

 .میبود جلوتر منطقه یکشورها به نسبت ما نترنتیا لحاظ از زمان آن در
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 رانیا خیتار یارتباط یها یتکنولوژ و زاتیتجه نیاول از سعادت یناصرعل یشخص موزه

 یآقا زمان، آن وقت شهردار»  :کند یم فیتعر نیچن را نترنتیا قیطر از یرسان اطالع یها قدم نیاول داستان سعادت

 قبول قهیدق 15 از کمتر را آن یرسانروز به و اس یبیب قیطر از یشهر اطالعات انتقال یبرا ما شنهادیپ یکرباسچ

 در مردم به را اطالعات یکیزیف صورت به که بود ییهامکان یرو یگذراهیسرما حال در یدارشهر زمان آن در .کردند

 .دهد مانجا را کار نیا نترنتیا و وتریکامپ قیطر از یفرد کی که میداد شنهادیپ هاآن به ما .کردند یم پخش شهر سطح

یم ام یبرا را یفالپ یهمشهر روزنامه در انهمکار قبل شب برود، استند یرو یاروزنامه نکهیا از قبل مثال یبرا ای

 به لقب شب از را روزنامه بتوانند مردم که کردندیم منتقل ستمیس یرو را آن انهیرا ندا در ما یهابچه و آوردند

 اطالعات و لیمیا سیسرو .بود یرساناطالع یبرا ما یهاقدم نیاول نیا .بخوانند وتریکامپ یرو ینوشتار صورت

 به زمان آن در ندوزیو و وتریکامپ» :دیافزا یم سعادت «.داشت قرار دسترس در گانیرا صورت به رانته یشهردار

 به مردم عموم ارتباط نیاول .نداشت وجود هم وب و ندوزیو یحت بود فعال داس عامل ستمیس و نبود یفعل شکل

 گرید یهاشرکت 1374 سال از .افتاد فاقات 1373 سال لیاوا از رایانهندا اس یبیب در لیمیا قیطر از نترنتیا شبکه

 «.شدند اضافه ما به هم
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  نترنتیا به یعموم یدسترس آغاز

 یها وهیش آورد، حساب به رانیا در نینو یارتباط یها یفناور شگامانیپ از را یو توان یم که سعادت یناصرعل

 به یحضور صورت به نترنتیا به الاتص یبرا مردم» دهد: یم شرح نیچن را زمان آن در نترنتیا به مردم یدسترس

 استندتویم مردم که میکرد هیته تلفن کارت هیشب یکارت کی ما .دندیخریم انهیسال اکانت و کردندیم مراجعه شرکت

 ردنک اسکرچ فرهنگ یحت زمان آن در .کنند یداریخر هامغازه از شرکت به مراجعه بدون ماهانه ،یساعت یهااکانت به

 نیا به .کرد چاپ و هیته من یبرا را هاکارت نیا یجنوب کره در شرکت کی .نداشت وجود هاکارت یرو کد افتیدر و

 نیا هب کار روند .میکرد چاپ هاکارت نیا یرو را هاآن و کردم یعکاس رانیا یدنید یجاها و فرهنگ از من که صورت

 کی به مشخص ساعت کی سر کانادا در دوستان از یکی قیطر از و میکردیم یآورجمع را هالیمیا ما که بود صورت

 اما شدیم انجام روزشبانه در دفعات به اتفاق نیا .میکردیم جا به جا را هالیمیا و میگرفتیم تماس کانادا در وتریکامپ

 «.شدیم انجام برخط صورت به مرکز از دائم اتصال قیطر از بعدها

 
 ؛آپ الیدا نترنتیا یکاربر رابط

 عام کاربران ینترنتیا ارتباطات نیاول از زیانگ رهخاط یریتصو

 نترنتیا یبرا مجوز

 آن در» :دیگو یم ریخ ای دیداشت مجوز به ازین نترنتیا ارائه یبرا زمان آن در ایآ که سوال نیا به پاسخ در سعادت

 زمان آن در نیچنهم بود. شده وارد فکس کشور در یتازگ به و دانستینم یادیز زیچ لیمیا ندیفرا از یکس زمان
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 شرکت سه 70 دهه در نداشت. وجود ارتباطات وزارت نام به یسازمان و داشت وجود تلفن و تلگراف پست، وزارت

 بود خدمات نیهم ارائه یبرا شرکت کی هم وزارتخانه نیا واقع در که کردندیم تیفعال تلفن و تلگراف پست، یتجار

  «.داشت قرار دولت انحصار در که

 سعادت .کند تیفعال مستقل صورت به توانستینم یخصوص یفضا و بود مهم مسائل از یکی یآزادساز زمان، آن در 

 آن دنبال به شدندیم یخصوص یهاشرکت تیفعال متوجه که یزمان و بود دولت ما یاصل بیرق درواقع»:دیگو یو

 پرداخت مجوز گرفتن یبرا تومان هزار 450 غمبل فکس از استفاده یبرا که دارم ادی به .آمدیم وجود به هم هاچالش

 از یکی تلفن زیپر به مودم اتصال زمان آن در .بودم کرده هیته جداگانه صورت به هم را دستگاه نکهیا با بودم کرده

 مانند گرفتن مجوز یبرا یمشخص ساختار حال نیا با .کردند قطع را ما یهاتلفن بارها آن بخاطر که بود ما یهاجرم

 «.نداشت وجود مقررات میتنظ انسازم

 یهاتلفن بارها آن بخاطر که بود ما یهاجرم از یکی تلفن زیپر به مودم اتصال زمان آن در : سعادت

 وجود مقررات میتنظ سازمان مانند گرفتن مجوز یبرا یمشخص ساختار حال نیا با .کردند قطع را ما

 .نداشت
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 IR یها دامنه داستان

 یانشهشه دکتر .شوند یم داده نشان ir  پسوند با رانیا کشور به افتهی اختصاص یها دامنه رنت،نتیا یجهان یایدن در

 قاتیتحق مرکز به آر یآ دات یهادامنه تیریمد تیمسوول نترنت،یا تحول از پس سال چند :دیگو یم نبارهیا در

 که مینیبیم یول کنند؛یم رشد آر یآ دات یهادامنه که نداشت وجود اعتقاد نیا یزمان :دیگو یم یو .شد سپرده

 .دارد وجود آر یآ دات دامنه هزار ۲۰۰ و ونیلیم کی از شیب امروز

 نیا داشتن که است معتقد یشهشهان .است. ir دامنه مسئول یادیبن یهاپژوهش مرکز اکنون یشهشهان گفته به

 کایآمر داخل از ییهامخالفت و هامیتحر دوجو با» دهد: یم حیتوض باره نیا در او است. شناسنامه کی مانند به دامنه

 ودوج. ir دامنه ۶۰۰ فقط دیشا و نشد آن از یادیز استقبال اول سال ۷ تا دارم ادی به .دادند ما به را دامنه نیا

 وجود. ir دامنه هزار ۲۰۰ و ونیلیم۱ از شیب امروز که برسد ییجا به آن شرفتیپ که کردینم فکر یکس .داشت

 «.باشد داشته

 و باشد درست آمارها اگر» :دیگو یم است، شده اعالم نترنتیا به یرانیا کاربران اتصال از که ییآمارها به اشاره با او

 یشهشهان «.کند دایپ شیافزا باند یپهنا هم اندازه همان به دیبا باشند، وصل نترنتیا به رانیا در مردم درصد ۹۴

 نشده محقق امروز تا که بود کیآکادم شبکه یاندازراه قاتیتحق زمرک در ما یاصل اهداف از یکی» :دهد یم حیتوض

 دوست ما اول از است. درست کیآکادم شبکه کی جادیا ،میهست آن حسرت در هنوز ما که ییزهایچ از یکی است.

 موضوع نیا .میشد متصل اروپا کیآکادم شبکه به هم ما که چون میباش شبکه نیا یاندازراه یبان ما که میداشت

 «.است فاجعه کی نیا و نشده محقق هنوز متاسفانه

 که میدید کرونا دوران در»:دیگو یم یو است. شده حس شیپ از شیب کرونا دوران در شبکه نیا ازین او گفته به

 .ندداشت یادیز مشکالت معلمان و انیدانشجو با کردن برقرار ارتباط یبرا یآموزش مراکز ای ما کوچکتر یهادانشگاه

 باند عرض تیریمد با بزرگتر یهادانشگاه .نداشتند را خود یاختصاص و الزم باند یپهنا که بود نیا هم آن لیدل

 «.میریبگ یجد را کیمدکاآ شبکه نیا که شود باعث کرونا نیا دیشا .باشند داشته یبهتر ارتباط توانستند،

 نترنتیا یفعل تیوضع

 و منطقه در نترنتیا یارتباط یفناور شگامانیپ از رانیا گان،بزر نیا یتالشها لطف به زمان آن در آنکه وجود با

 یکشورها با اسیق در کشورمان نترنتیا تیوضع ریاخ یسالها یط متاسفانه اما آمد، یم حساب به اطراف یکشورها

 یدسترس جادیا و یفناور نیا شتریب هرچه توسعه در مسئوالن یبرخ یها تالش شک بدون .ستین مساعد چندان گرید

 و رشد یجلو ،یباالدست یها استیس یبرخ وجود هنوز اما .است انکار رقابلیغ کشور سراسر در عادالنه ینترنتیا

  .است گرفته را کشور نترنتیا توسعه
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 که یالتیتسه دیبا هستند، مواجه آن با رانیا در ینترنتیا کاربران که ییفرودها و فراز یتمام با و نهایا تمام از فارغ اما

 تمام با دهه، چند نیا که میبدان یبزرگان زحمات ونیمد را میدار دسترسمان در نترنتیا وجود واسطه به امروز

 سرسختانه ها، یناآگاه و ها مخالفت مقابل در و دندیجنگ یفناور نیا جیترو و بستر نیا توسعه یبرا ها تیمحدود

  .کردند مقاومت
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  یرانا اطالعات یفناور سازمان بقسا ییسر ،یناظم امیر

 رانیا نترنتیا فنی یمعمار
 

 

 

 و وارد خارجی شبکه از چطور باند وپهنای کندمی کار چگونه ایران اینترنت

 بخشهای از کدام هر وظیفه آید؟ می در چرخش به کشور داخل در

 و  چیست اینترنت باند پهنای انتقال و توزیع در خصوصی و حاکمیتی

 است هاییپرسش هااین است؟ چگونه شهروند هر ترافیک رانهس ساختار

 رییس ناظمی امیر با ایران اینترنت زیرساخت چارچوب  بهتر درک برای که

  .ایمگذاشته میان در اطالعات فناوری سازمان

 

 داشته ترسیم یک شبکه این از است خوب شاید کنیم صحبت ایران در اینترنت توزیع نحوه مورد در بخواهیم اگر

 به باند پهنای رسیدن تا  فیمابین اینترنتی ارتباطی هایایستگاه شود،می ایران وارد باند پهنای که زمانی از  .باشیم

 کرد؟ تعریف ساده شکل به توانمی چطور را شبکه این .نهایی کننده مصرف دست

 ورود در نقطه اولین توانمی را (هاوییتگ) ینترنتا هایدرگاه کشور، به اینترنت توزیع و ورود ساختار ترسیم برای

 اپراتورها ارتباطات یقطر از ها ویگیت شبکه به ورودی ترافیک مرحله، این از پس .آورد حساب به کشور به اینترنت

  .شودمی داده تحویل نهایی کاربران به (ثابت ارتباطات و سیار اپراتورهای)
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 م؟یدار کشور به یورود نکیل تعداد چه

 هستند.  G 100  یهانکیل عمدتا که  مختلف یهاریمس از یورود نکیل ۶۰  از شیب

 

 کند؟ یم یط یینها کاربر دست به دنیرس تا کشور ورود زمان از نترنتیا که است یمراتب سلسله نیا پس

 ارزان از یکی منطقه، و ایدن یکشورها به نسبت نکهیا .دارد مهم یلیخ یژگیو کی کشور به داده ورود بحث اما بله

 فیعرت حسب بر) مییآ یم حساب به ایدن نترنتیا ارزان کشور 7 ای 3 از یکی . میدار دالر حسب بر را ها نترنتیا نیتر

 کاربران دیخر سبد در نترنتیا بودن ارزان یمعنا به لزوما نیا البته که (رسدیم کاربر دست به که یاهیپا خدمت

 .آورد حساب به ارزان او یبرا بتوان را یدالر یهانهیهز نیا که ندارد یدالر مدآ در یینها کاربر که چرا ست؛ین یینها

 .است ارزان کشورها گرید با سهیمقا در دالر حسب بر آن متیق اما

 یاسمق به یدننرس و FCP یباال تعداد از ناشی) یور بهره عدم یلدل به ینکها رغم علی -ارزانی این علت اما 

 شرکت) واحد شرکت یک توسط ینترنتا یتجمع یدخر یکی :دارد علت دو -است زیاد ما ایسرباره هزینه ،(یاقتصاد

 صورت به اینترنت تامین که آنجا از واقع در .اینترنت خرید برای ورودی های لینک تنوع دوم علت و است (زیرساخت

 به خرید در شرکت ینا اینترنت خرید حجم شود،می انجام زیرساخت ارتباطات شرکت توسط هماهنگ، و یکپارچه

 و باشیم داشته زنی چانه قدرت  شود می باعث این و شود می توجهی قابل میزان ایرانی کاربران کل از نمایندگی

 هایلینک این همه از شده تامین اینترنت کیفیت البته .کند پیدا جذابیت خارجی هایشرکت برای شرکت این با معامله

 .نیست یکسان ورودی

 ورودی های لینک تنوع و زیرساخت ارتباطات شرکت توسط اینترنت تجمعی خرید لیلد به : ناظمی

 همین .کرد خریداری جهانی دهندگان سرویس از کمتری قیمت با را اینترنت توان می ایران، در

 نای البته .دارد را یدالر نترنتیا نیتر ارزان که باشد یکشور 7 از یکی رانیا تا شده موجب امر

 .ندارد دالری درآمد کاربر زیرا .است پایین کاربران برای اینترنت هزینه که نیست آن معنی به

 تفاوت متوجه یینها کاربر هم و دانندیم را موضوع نیا هاشرکت هم ستین کسانی هانکیل نیا نترنتیا تیفیک چرا

 یموضوع یرو نجایا یول باشد متفاوت است ممکن تیفیک یپارامترها میدانیم البته .شودیم شده متصل نترنتیا

 بود؟ نترنتیا عیتوز و نیتام یبرا رانیا رساختیز اول چالش سالها یبرا که میکنیم صحبت

 و دارد ارتباط شودمی تامین خارج از که اینترنتی کیفیت به هم کند،می حس ایران در نهایی کاربر که اینترنتی کیفیت

 به اینترنت ورود برای ایران حاضر حال در .اینترنت توزیع برای دهاستفا مورد داخلی شبکه و تجهیزات کیفیت به هم

 مختلف یاییجغراف ینواح از یورود هایلینک این تنوع و تعدد .کندمی استفاده متنوعی و مختلف مسیرهای از کشور

 کیفیت لحااین با .کند پیدا افزایش زیادی حد تا شبکه پابرجایی و پایداری شودمی باعث (همسایه کشورهای)
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 هاورودی دیگر با لزوما نیز ورودی ازهر شده دریافت اینترنت قیمت و نیست مشابه هاورودی این تمامی اینترنتی

 .نیست یکسان

)packet بسته اتالف و )jitter( جیتر ، )latency(تاخیر پارامتر سه همواره شبکه طراحی در

 )lostداشته مدنظر اینترنت از کاربردی چه کاربر اینکه به بسته .گیردمی قرار توجه مورد 

 .کندمی تغییر عامل سه این از کدام هر تاثیر کیفی سطح باشد،

 ارقر توجه مورد)lost packet(  بسته اتالف و )jitter( جیتر ، )latency(تاخیر پارامتر سه همواره شبکه طراحی در

 املع سه این از کدام هر تاثیر کیفی سطح باشد، شتهدا مدنظر اینترنت از کاربردی چه کاربر اینکه به بسته .گیردمی

 ظرن مورد کاربرد مانند) یدئوییو تعامالت یبرا استفاده ینترنت،ا از کاربران استفاده انواع از یکی .کندمی تغییر

 ت،سا تصویر و صوت استریمینگ برای اینترنت کاربرد دیگر مورد .دارد کم بسیار تاخیر به نیاز همزمان که  (گیمرها

 نیاز تریساده استانداردهای اول مورد به نسبت که است، موسیقی پخش یا فیلم دیدن برای که کاربردی همان یعنی

 بسیار استانداردهای قبلی مدل دو از نیز این که است روزمره کاربردهای برای اینترنت از استفاده نیز آخر مورد .دارد

 هوشمند مدیریت اما دهد، افزایش را شبکه پایداری تواندمی ورودی هایلینک تعدد اینکه عین در .دارد تریساده

 تاینترن از که کاربردی با متناسب کاربری نیاز هر البته و (FCP) ینترنتا کنندهتامین شرکت هر که ایگونه به آن

 ایساده چندان ارک البته که کند، دریافت بهتری کیفیت بتواند تا شودمی متصل مشخصی ورودی لینک به دارد، مدنظر

  .نیست

 

 ایران در ها (FCP) ثابت اینترنت دهندگان سرویس از شماری
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 است متصل اینترنت تامین برای مشخص ورودی لینک یک به که خاصی FCP از را خود اینترنت چنانچه گیمرها مثال

 خاص هایکاربری انتخاب به کمک همچنین و شفافیت منظور به .کنندمی دریافت تریمطلوب کیفیت احتماال کنند، تامین

 موقعیت اساس بر شهروند هر و است دسترس قابل نیز مقررات تنظیم سازمان پالسسنجنت سامانه در مساله این

 .نماید شناسایی را اینترنت کنندگانتامین ترینمتناسب تواندمی خود جغرافیایی

 توسط شده دریافت ارتباطی کیفیت در مهم پارامترهای از یکی توانمی را)latency(   «تاخیر»

 تاخیر میزان بر جهان مختلف دیتاسنترهای تا ایران فاصله واقع در .آورد حساب به نهایی کاربر

 شده ایجاد تاخیر باشد، بیشتر دیتاسنتر تا کاربر فاصله هرچه .گذاردمی تاثیر ارتباط در شده ایجاد

 وجود از ،(گیمرها) دهندمی انجام اینترنتی زیبا که کسانی .یابدمی افزایش ثانیه میلی حسب بر

 .کنندمی یاد باال پینگ عنوان با ارتباط در تاخیر

 حساب به یینها کاربر توسط شده افتیدر یارتباط تیفیک در مهم یپارامترها از یکی توانیم را )latency( «ریتاخ»

 هرچه .گذاردیم ریتاث ارتباط در شده جادیا ریتاخ زانیم بر جهان مختلف یتاسنترهاید تا رانیا فاصله واقع در .آورد

 ینترنتیا یباز که یکسان .ابدییم شیافزا هیثان یلیم حسب بر شده جادیا ریتاخ باشد، شتریب تاسنترید تا کاربر فاصله

 تیفیک ،ییایفجغرا فاصله بر افزون .کنندیم ادی باال نگیپ عنوان با ارتباط در ریتاخ وجود از ،(مرهایگ) دهندیم انجام

 .گذارندیم ریتاث ارتباط تیفیک بر زین زاتیتجه

 مراجع وسطت (کیتراف در اختالل ای نگیلتریف) ییمحتوا یهااستیس اعمال به مربوط مقررات و نیقوان :یناظم ریام

 تیامن یشورا یگاه ،یمل تیامن یعال یشورا ،یمجاز یفضا یعال یشورا :از عبارتند که شودیم نییتع یباالدست

 .ییقضا مراجع کشور،
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 به تهبس نیز، شده گرفته کار به روترهای و هاسوییچ .نیست جغرافیایی فاصله به محدود ارتباط در تاخیر وجود اما 

 رتاخی باشد، ترمراتبی سلسله شبکه برای شده طراحی ساختار هرچه .کنندمی تحمیل ارتباط بر را تاخیری مدل، و نوع

 که دیگری عامل .شوندمی کمتر تاخیرها این باشد، ترافقی شبکه هرچه و بود خواهد ترمحسوس تجهیزات این از ناشی

 انییزبم خاص، یتاسنترد آن اگر مثال .است استفاده مورد دیتاسنتر باشد، اثرگذار شبکه در موجود تاخیر بر تواندمی

 یترباال یفیتک کاربرد، آن با مرتبط یسسرو ارائه در تواندمی باشد، داشته عهده بر ار دارد مدنظر کاربر که سرویسی

 .کنند حس بهتری کیفیت توانندمی بازی آن گیمرهای باشد، دیتاسنتر یک در خاصی بازی هاست اگر مثال .دهد ارائه

 .اندکرده یالملل نیب ابعاد با ییهاتاسنترید یانداز راه به اقدام کشور چند ا،یآس غرب جنوب و غرب منطقه در اکنون

 زبانیم که هستند یبزرگ یتاسنترهاید زبانیم ندرت به حاضر حال در (قایآفر شمال و انهیخاورم کل) منا منطقه کل

 نیا و است شده آغاز ه،یهمسا یکشورها در (تاسنترهاید) داده مراکز نیا جادیا هرچند .باشند یجهان یها سیسرو

 یتربه سیسرو تیفیک توانندیم کاربران بیترت نیا به و کند کم تاسنترهاید تا را یینها کاربران هفاصل تواندیم امر

 .کنند افتیدر

 دهندهنشان خود یخود به هیهمسا یکشورها در (تاسنترهاید) داده مراکز نیا جادیا که میکن فراموش دینبا البته 

 تیشفاف لیدل به داده مراکز و است رانیا هیعل هامیتحر آن یاصل لیدل که است یجهان رقابت نیا در ما ماندن عقب

 رکشو یبرا تواندیم زین مشکل کی خودش که ندارند، زین را یجهان خدمات یزبانیم یبرا میتحر زدن دور تیقابل باال

  .کند جادیا

 کشورها با مشترک زمر و یاییجفراف یتموقع یی،هوا و آب و یمیاقل یطشرا نظر از که است ییکشورها از یکی ایران

 هوا ترپایین دمای دلیل به و دارد دیتاسنتر احداث برای مناسبی بسیار شرایط ... و متخصص یانسان یروین متعدد،

 ریتمدی را دیتاسنترها تریپایین یانرژ ینههز با تواند یم ی،عرب یکشورها یگرد یا امارات مانند ییکشورها به نسبت

 این دادن دست از حال در و نیست پذیرامکان جهانی بزرگ داده مراکز میزبانی می،تحری شرایط دلیل به اما کند؛

 سادگی به چون هست ما ضرر به بلندمدت در منطقه، کشورهای مقابل در فرصت این دادن دست از .هستیم فرصت

 چندان مجدد ورود دیگر برود دست از فرصتی چنین وقتی .شویممی حذف نوعی به و مانده جا جهانی رقابت بازار از

  .بود نخواهد میسر و ساده

 یم (یعیتجم دیخر مانند) یجهان شبکه به اتصال یکل یها استیس : اطالعات یفناور سازمان سییر

 کی دست در ینترنتیا یها گذرگاه شدن محدود نیا اما .کند جادیا کشور یبرا ییها تیمز تواند

 .زاست تیمحدود یتجار نظر از یتیحاکم خاص نهاد
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 نیا اما .کند جادیا کشور یبرا ییها تیمز تواند یم (یعیتجم دیخر مانند) یجهان شبکه به اتصال یکل یها استیس

 نکهیا کما . زاست تیمحدود یتجار نظر از یتیحاکم خاص نهاد کی دست در ینترنتیا یها گذرگاه شدن محدود

 به توانند یم زین یخصوص گریباز نیچند و دارندن یکردیرو نیچن عموما ایدن یکشورها گرید در که شود یم مشاهده

  .کنند ورود عرصه نیا

 یبرا یزنچانه  ای یعیتجم یدهایخر مشابه ییایمزا  و کنند  جادیا یومیکنسرس توانندیم هم با یهمکار در گرهایباز نیا

 بخش در که یکار نامطمئ که رندیبگ خودشان دست در دهدیم انجام رساختیز شرکت اکنون هم که را نترنتیا متیق

 پروسه کی وارد را یتیحاکم گریباز لزوما نکهیا بدون یحت تینها در .شد خواهد تمام ترارزان ردیبگ انجام یخصوص

 ایآ .کرد درخواست گرانیباز آن از هماهنگ طور به هم را نظر مورد یاستانداردها و ازهاین کرد یاقتصاد و یتجار

 کند؟ینم جادیا یبهتر جهینت کشور نتنتریا یبرا یفعل استیس نیا اصالح

 من و ستین دییتا مورد یریپذرقابت و یگذاراستیس منظر از شک بدون که است یموارد از یکی رساختیز انحصار

 اما .است داده انجام راستا نیا در یادیز یها تالش مدت نیا در زین وزارتخانه شود؛ داده کاهش دیبا معتقدم هم

 انحصار دارد، وجود کشور یارتباط ساختار در که یمشکالت تمام مجموعه در که است آن اردد وجود که یمهم نکته

 .آورد حساب به تیاولو یدارا مشکل 50 انیم در یحت توانینم را رساختیز

 



 اینترنت در ایران چگونه کار میکند؟

 

2 5  

 یتاقعو .نیست کشور داراولویت مشکالت جزو و ندارد ایران اینترنت بر آنچنانی منفی تاثیر امر، این هنوز عبارتی به 

 و تجهیزات بخش در زیرا .است نشده اینترنت زمینه در کشور ماندگیعقب موجب زیرساخت انحصار که است آن

 اهمفر هم نیز را اینترنت ارزان خرید امکان و شده حرکت دنیا روز هایتکنولوژی با همگام فعال شده، ایجاد هایشبکه

 که است، شده نیز امنیتی نهادهای خاطر اطمینان به منجر حدی تا دولتی تمرکز همین که داشت توجه باید .کندمی

 ورودی، هایلینک تنوع دلیل به اکنون که درحالی .است کرده پذیرامکان را گذشته ساله چند سریع توسعه خودش

 می زیرساخت انحصار بود، مورد دو یکی کشور ارتباطی های لینک که پیش سالها .است شده ایجاد خوبی کیفیت

 .نه اکنون اما .باشد خربم توانست

 «کیتراف بورس» راهکارها نیا از یکی .کند جبران را آن که داد ییراهکارها توانیم زین انحصار نیا وجود با یحت

 در تابلو کی در توانیم را آن تمام که اطالعات و ارتباطات یفناور  خدمات بورس و فیط بورس ک،یتراف بورس .است

 با .شود اپراتورها نیب رقابت موجب  و کند حل را مساله نیا تواندیم یادیز حد تا رد؛ک عرضه تهران بورس بازار

 گریباز هر بیترت نیا به و شودیم فراهم کشور در نترنتیا کنندگاننیتام انیم رقابت امکان بورس یرقابت سازوکار

 .دکن یم یرقابت را فضا امر نیا و کند انتخاب آزادانه را یداریخر منبع و یورود نکیل تواندیم داده کیتراف عرصه

 نهاد چند انیم یهمکار ازمندین و ستین ساده چندان آنها ساخت و هستند رنگکم یاقتصاد یسازوکارها نیا اکنون

 ینیبشیپ نباشد، تیریمد در تندرو یها دگاهید اگر که است نیا من برآورد .باشد پاسخ از یقسمت تواندیم اما است

 با و کنند دیخر رساختیز بر اضافه یمحدود یها نکیل شود داده اجازه اپراتورها به احتماال ندهیآ سال چند تا کنمیم

 نجایا و شود یاتیعمل موضوع نیا گرید چندسال تا کنمیم ینیبشیپ .شود کنترل موضوع نیا یاشده حساب تیریمد

 یها نکیل و شتریب یمتیق با را تیفیباک یها نکیل بتوانند هامجموعه نیا است ممکن و دیآیم شیپ یمتیق رقابت بحث

 .رندیبگ کمتر متیق با را یتیفیک کم

 

 شرکت ر،یمس نیا یط در ایآ اما  .است رساختیز شرکت دست هم انتقال شبکه کشور، داخل نترنتیا عیتوز در

 یها شرکت به موضوع نیا کنترل ای دهد یم انجام هم باند یپهنا در شده بدل و رد یمحتوا بر یکنترل رساختیز

 چگونه کشور ینترنتیا ارتباطات یمحتوا تیریمد روش گرید یعبارت به است؟ شده داده ینترنتیا دهنده خدمات

 است؟

 .شودمی انجام طریق سه به کشور به ورود از پس  کشور اینترنتی ارتباطات مدیریت کلی طور به

 (فیلترینگ) محتوا حسب بر ارتباط مدیریت 

 فنی مسائل حسب بر طارتبا مدیریت 

 کاربر هر نظر مورد کاربرد و موقعیت اساس بر ارتباط مدیریت 

 کندمی مشخص شودمی بدل و رد که محتوایی نوع محتوا، اساس بر ارتباط مدیریت در :محتوا اساس بر ارتباط مدیریت

 یک باند پهنای در دستکاری امکان فنی لحاظ از مدیریتی، هایسیاست واسطه به مثال .باشد داشته کیفیتی چه ارتباط که
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 از یکی واقع در روش این .گذاردمی تاثیر کاربر توسط شده دریافت ارتباطی کیفیت بر مسلما این و دارد وجود خدمت،

 آن به دسترسی اما نیست، فیلتر شبکه آن آنکه علیرغم و شودمی اعمال حاکمیت توسط که است لترینگییف روشهای

 که است ابزارهایی همان از یکی امر این .کرد نخواهد دریافت مطلوبی کیفیت و بود خواهد دشوار بسیار کاربران برای

 .است شده تاکید آن از محابابی استفاده بر مجلس صیانت طرح در

 خاص تجهیزات نیازمند کشور اینترنت به جدید ترافیک هر شدن افزوده که است هاسیاست همین وجود دلیل به

 دولت بود، دولت دست اگر چون .است شده داده اپراتورها به محتوا الیه مدیریت .است داده رلکنت و فیلترینگ

 پهنای تا شدمی باعث سیاست همین دیگر عبارت به .باال برود اینترنت حجم تا کند رعایت پروتکل که نداشت ای انگیزه

 هایشرکت یا دولت کارمندان دولت، برای انگیزشی سازوکار فقدان دلیل به و ناخواسته المللبین ترافیک و باند

 خود به هاپروتکل این اجرای برود، ترافیک افزایش به تشویق سمت به سازوکار اینکه برای .یابد کاهش دولتی،

 کشور در سال۵ حدود در برابری ۳۰ ترافیک افزایش تا شد باعث کوچک، ظاهر به تغییر همین .شد سپرده اپراتورها

 .(شد برابر ۵۰ از بیش ۱۴۰۰ تا ۱۳۹۲ از کشور اینترنت ترافیک کل که است ذکر به زمال) .بیافتد اتفاق

 شده صادر ارتباطی درخواست اینکه حسب بر ارتباطی، مدیریت نوع این در :فنی مسائل حسب بر ارتباط مدیریت

 که ارتباطاتی ایجاد برای مثال .شودمی انجام متفاوتی روش به آن تامین کجاست، آن هاست و باشد آدرسی چه به مربوط

 ریقط از بلکه .برگردد داخل به دوباره آنجا از تا شودنمی متصل خارجی دیتاسنتر یا سرور یک به داده هستند، داخلی

 کاهش را ارتباطی هزینه این و رسانندمی نظر مورد نقطه به را آن داخلی ترافیک تبادل مراکز و داخلی ارتباطات

 .شودمی داده تمییز خارجی ترافیک از داخلی ترافیک ریابیمسی عبارتی به .دهدمی

 ارقر شهر کدام در کاربر اینکه به بسته روش این در :کاربر هر نظر مورد کاربرد و موقعیت اساس بر ارتباط مدیریت

 نای تامین برای بهتری پتانسیل که خاص ورودی لینک یک به درخواستی ارتباط چیست، مدنظرش کاربرد یا و دارد

 ایجاد کاربر برای ارتباطی حالت و کیفیت ترینبهینه که است آن هدف با روش این .شودمی فرستاده دارد درخواست

 که است ضروری نکته این ذکر البته .شودمی انجام «زیرساخت شرکت» توسط کاربر به ینکل ینهبه تخصیص .شود

 که هستند اپراتورها خود این بلکه شودنمی نجاما زیرساخت شرکت توسط کاربر موقعیت ساسا بر ترافیک مدیریت

 ممه کاربردهای برای ترافیک مدیریت ولی دارند؛ عهده بر را کشور سراسر در خود کاربران ترافیک مسیریابی مدیریت

 .شودمی اعمال زیرساخت شرکت توسط هابازی ترافیک نظیر

 در یتاسنترید به یا DDOS حمله اگر مثال .آوردیم فراهم زین را حمالت تیریمد امکان ارتباط نوع سه نیا البته

 آن اساسا هاگذرگاه یرو بر mitigation با تا است تیریمد قابل و کنترل قابل هایوتیگ قیطر از شود، زده کشور

 .نشود کشور یبریسا یفضا وارد یریپذبیآس و شود وارد کشور به نتواند حمله

 

 تیریمد یهامدل نیا یتمام در شده انجام اقدامات :طالعاتا یفناور سازمان سییر ،یناظم ریام

 و نیقوان یعبارت به .شوندیم نییتع یباالدست مراجع توسط که است ینیقوان حسب بر ارتباط،
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 مراجع توسط (کیتراف در اختالل ای نگیلتریف) ییمحتوا یهااستیس اعمال به مربوط مقررات

 یگاه ،یمل تیامن یعال یشورا ،یمجاز یفضا یعال یشورا :از عبارتند که شودیم نییتع یباالدست

 امکان ارتباطات، وزارت اراتیاخت از فراتر نهادها نیا یتمام .ییقضا مراجع کشور، تیامن یشورا

 محتوا، اساس بر ارتباطات تیریمد مورد در .هستند دارا را کشور ینترنتیا ارتباطات بر نظر اعمال

 .است مداخله یبرا اریاخت صاحب زین مجرمانه قیمصاد نییتع تهیکم نهادها، نیا بر افزون

 

 ده(دا کمتر ییجا جابه ) یاقتصاد تیمز کی اساس بر  مراکز نیا ایدن در ست؟یچ کشور یارتباط شبکه در هاIXP نقش

 ؟ چطور رانیا در اما اندشده جادیا

 در سزاییبه نقش و است کلیدی بسیار ایران ترافیک تبادل در خاص طور به تهرانIXP و کل طور به هاIXP نقش 

 پاسخگوی است توانسته حال عین در و است داشته داخلی خدمات و محتوا به مردم دسترسی کیفیت افزایش

 مهمی بسیار موجودیت به را آن امر همین و باشد …و اجتماعی هایدغدغه اقتصادی، هایدغدغه امنیتی، هایدغدغه

 کزمرا خدمات، و محتوا کنندگان، فراهم اپراتورها، یتمام حاضر حال در .کندمی تبدیل کشور ارتباطی هایزیرساخت در

 زین یگرد کشورهایشود. یم مبادله IXP ینا یقطر از یداخل مقصد و مبدا با یکتراف و بوده متصل تهرانIXP به داده

 شرکت یک توسط است ممکن IXP که تفاوت ینا با .کنندمی استفاده IXP نهاد ینهم از داده یکتراف تبادل یبرا

 یهمکار در کشورها یارتباط کنندگان توزیع .شود ارائه اپراتورها یا و خصوصی هایشرکت از یومیکنسرس یا یخصوص

 نوع .کنند ایجاد ارتباطی مدیریت در بیشتری اقتصادی مطلوبیت بتوانند تا کنندمی اندازیراه را IXP مراکز یکدیگر با

 و رد برای نوعی به و کنند شرکت آن در هم اپراتورها از بعضی که باشد انجمنی یا وکارکسب است ممکن هاIXP یگرد

 که است حاکمیتی یا و دولتی هایIXP ها، IXP سوم مدل .برسند توافق به یکدیگر با خودشان بین ترافیک کردن بدل

 ونکمسی مصوبه ساسا بر که است ذکر به الزم البته شود، می استفاده مدل این از ایران جمله از هاکشور از برخی در

 وجود یادن یجرا یها مدل اساس یبرا اپراتورها یا و یخصوص بخش توسط  IXPایجاد برای محدودیتی مقررات تنظیم

 یتحما و یمل منافع یلدل به یرساختز شرکت و ندارند آن به یلیتما ها شرکت ینا فعال یاقتصاد یلدال به یول ندارد

 گرفته عهده بر را IXP یسسرو یهارا و یجادا یتمسئول خدمات گونه ینا یفیتک یشافزا و یداخل خدمات و محتوا از

  است.
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 .برسد مقصد یک به مبدا یک از تا کند یط یدبا (IXP) داده تبادل مراکز حضور عدم در داده که مسیری

 کند، حرکت مخابرات شرکت به ایرانسل های دیتابیس از ای داده باشد قرار چنانچه فرضی، مثال این در

 کند عبور وب یها و ینآنال پارس شاتل، یاتک،آس یها شرکت یها یتابیسد از ناچار به باید 

 کند. یم یجادا یا مالحظه قابل یرتاخ ینا و 
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 .برسد مقصد یک به مبدا یک از تا کند طی باید (IXP) داده تبادل مراکز حضور در داده که مسیری

  شود، فرستاده مخابرات به رانسلیا از یا داده است قرار که یزمان حالت نیا در . شود یم باعث IXP وجود

  آنجا از و ارسال IXP به مایمستق داده بلکه کند. عبور گرید نقاط یتمام از حتما ستین الزم

 داده، تبادل مراکز وجود شود. یم فرستاده مخابرات به

 دهد. بهبود یادیز حد تا را داده ارسال ریتاخ تواند یم 

 

 به ازین که شود؛یم مبادله تهران IXP در کیتراف درصد ۹۰ از شیب هرچند دارد وجود کشور در  IXP مرکز ۷  اکنون

 در کشور یاقتصاد-یسایس یباال تمرکز اما م؛یداد انجام خصوص نیا در هم یاریبس یهاتالش و دارد ییتمرکززدا

 شنیکولوک یبرا ٪۹۰ فیتخف مانند) باال اریبس یقیتشو یهابسته فیتعر رغمیلع و است کشور در کالن امر کی تهران،

 نیا و شوند خارج تهران از تا کند جادیا را هاشرکت یبرا الزم زهیانگ نتوانست هم کیتراف یبرا ٪۹۵ فیتخف و

 و یاقتصاد مسائل از ریغ به ران،یا در یداخل IXP جادیا زهیانگ .نبود یکاف که داد بهبود ٪۷ حدود را تیوضع استیس
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 درخواست نیا به یپاسخ IXP جادیا ینوع به .هست هم یتیامن و یگرمیتنظ یهادغدغه به ییگوپاسخ خدمات، تیفیک

 یداخل یهاسیسرو یزبانیم به یدهتیمز با تواندیم واقع در .نشود خارج رانیا از شهروندان یهاداده که هست هم

 .نکند درز کشور از خارج به شهروندان یهاداده تا کرد جادیا یسازوکار هم و داد کاهش را آن یاقتصاد نهیهز هم

 یدالر یخارج کیتراف که آنجا از یعبارت به است. مهم اریبس هم یخارج و یداخل کیتراف کیتفک یاقتصاد راتیتاث

 یط کشور یهانهیهز هشکا به تواندیم یخارج و یداخل کیتراف کیتفک ،یالیر یداخل کیتراف اما شودیم یداریخر

 زین کاربران یارتباط یهانهیهز کاهش به امر نیا .شود منجر شهروندان ازین مورد یارتباط کیتراف و ارتباطات نیتام

 یشتریب تیاهم یزمان استیس نیا تیاهم .شودیم کشور تالیجید اقتصاد رشد موجب تینها در و شودیم منجر

 و جادیا یاصل علل از یکی اساسا .میدادیم کاهش زانیم نیکمتر را یدالر یهانهیهز دیبا میتحر دوران در که ابدییم

 نترنتیا به گسترده یدسترس .است یمعمول یتیفیک با ولو یارتباط شمول شیافزا ، ریاخ یسالها یط استارتاپها رشد

 با ینترنتیا یکارها و کسب و هااستارتاپ نیا توسط شده ارائه ینترنتیا یهاسیسرو که شد موجب ر،یاخ یسالها یط

 فراهم افراد از یمعدود فیط یبرا تیفیباک ارتباط اگر که یدرحال .کند یتوجه قابل رشد مرور به و شود مواجه اقبال

 .کردینم جادیا یریتاث نیچن شد،یم

 

  شوند؟یم متصل IXP به هاییبخش چه

 وصل IXP به تواند یم داده مراکز یژهو به و خدمات و محتوا کنندگان فراهم اپراتورها، شامل یهرکس یکل طور به

 تلقی عللی تریناصلی از یکی ها FCPتعدد .باشد گذاریسیاست ابزارهای از یکی تواندمی ترافیک هزینه شود.

 های FCPبازار ظرفیت که درحالی .کند افت نهایی کاربر توسط دریافتی اینترنت کیفیت و صرفه شده باعث که شودمی

 فعالیت کشور در و کرده کسب پروانه FCP هفده (قبل هایدولت) یشپ هایدوره در است، بوده عدد هفت کشور،

 افت کاربر به شده ارائه هایسرویس مطلوبیت و رود باال سربار هزینه شده باعث FCP بازیگران تعدد همین .کنندمی

 .کند

 درش یبرا یبستر شدن فراهم و بهبود جادیا موجب FCP اب مرتبط نیقوان یبرخ در یراتییتغ جادیا ر،یاخ یسالها یط 

 یسازمانها و بود گانیرا هاIXP به FCP یارتباط عیتوز مراکز اتصال تنها ابتدا، در .است شده کارها و کسب یبرخ

 و کسب مثال قانون، نیا موجب به .کردندیم پرداخت را آن نهیهز دیبا د،نشو وصل IXP به خواستندیم که یگرید

 رارق FCP کی پس در دیبا (…و نماوا و،یمیلیف از اعم ها VODمانند) داشتند ییباال داده تبادل به ازین که ییرهاکا

 نهیهز و شدیم لیتحم یینها کاربر به تینها در آن یمتیق اثر که کردیم باال یانهیهز متحمل را آنها نیهم و گرفتندیم

 یبرخ گانیرا اتصال امکان شد، بیتصو که یامصوبه موجب به اما .دادیم شیافزا آنها یبرا را سیسرو از استفاده

 نیا و شد فراهم IXP به باشند، داشته را کیتراف از یخاص حد و شده فیتعر خاص طیشرا که محتوا کنندگان نیتام

 .شد کشور در «تاسنترید حوزه یکارها و کسب» و ها «VOD» رشد موجب
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 گریید یسازمانها و بود یگانرا هاIXP به FCP ارتباطی توزیع مراکز اتصال تنها ابتدا، در  : ناظمی

 که ایمصوبه موجب به اما .کردندیم پرداخت را آن ینههز یدبا شود، وصل IXP به یخواستندم که

 حد و شده یفتعر خاص یطشرا که محتوا کنندگان ینتام یبرخ یگانرا اتصال امکان شد، یبتصو

 و کسب» و ها «VOD» رشد موجب ینا و شد فراهم IXP به باشند، داشته را یکتراف از یخاص

 .شد کشور در «دیتاسنتر حوزه کارهای

 

 است؟ یموارد چه شامل شهروند هر کیتراف سرانه ساختار

 از: عبارتند کاربر یکتراف سرانه مختلف یبخشها 

 الملل بین ترافیک .1

 .شودیم انجام IXP در آن یکتراف بدل و رد که ی؛داخل ترافیک .2

 در که اپراتور؛ یا FCP خود یتاسنترد توسط شدهارائه ترافیک و (کش ترافیک همان یا) شدهذخیره ترافیک .3

 پاسخ درخواست به خود اپراتور شود، صادر یدرخواست ینچن یوقت و دارد وجود اپراتور خود یتاسنترد

 .کند اقدام مجدد الملل بین ترافیک طریق از نیست نیاز اصال و دهدیم

 اپراتورها بین ترافیک .4

 

 بین ترافیک به متعلق درصد ۵۵ حدود کاربر، هر مصرف مورد ترافیک ساختار در میانگین، طور به

 درصد، ۴۵ این مجموع از .یابدمی تعلق دیگر دسته ۳ به مانده باقی درصد ۴۵ و است الملل

 حدودی آمار این .است اپراتوری بین تبادل و کش حالت به مربوط ترافیک درصد ۱۰ تا ۵ حدود

  .کند تغییر است ممکن روز به روز و ماه به ماه و است

 

 به را یداخل باند یپهنا از ییباال حجم که میهست ( ویدیو اشتراک یهاسیسرو ) هاVOD  رشد شاهد ریاخ یسالها یط

 ؟ ستیچ هاIXP با بخشها نیا یکیتراف رابطه .اندداده اختصاص خود

 یانب سوم مورد در آنچه مشابه یکیتراف مدل از کنند، یداپ را هاIXP به یممستق اتصال مکانا ها VODآنکه از پیش

  اپراتورها دیتاسنتر داخل سرور چند خاص VOD آن که تفاوت این با .کردندمی استفاده (کش ترافیک یعنی) شد

 خودش دیتاسنتر سرور روی از را ستدرخوا آن  اپراتور شد،می صادر اینها با مرتبط درخواستی چنانچه مثال و داشت

 VOD هر زیرا .گرفتمی را ها VODرشد جلوی ها، اپراتور در سرور استقرار به نیاز همین .دادمی پاسخ و خواندمی

 مجموعه ان به یاریبس سربار هایهزینه امر این و بگیرد کار به مختلف نقاط در سرور توجهی قابل تعداد شدمی مجبور
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 با اما .شدمی گرفته جدید بازیگران ورود امکان خاص، VOD یک سرورهای استقرار با دیگر طرف از .کردمی تحمیل

 شد. داده یشافزا بازار ینا توسعه امکان ها، IXP به ها VODمستقیم اتصال امکان شدن فراهم

 

 به که یانتقادات زا یکی افتاد؟ اتفاق صورت چه به IXP به اتصال از پس یتاسنترید یکارها و کسب یریگ شکل

 که گفت توانیم ایآ  تاسنترهاستید و یداخل شبکه توسعه یبرا یبستر کردن فراهم شود،یم وارد ارتباطات وزارت

 شد؟ خواهد یجهان نترنتیا قطع یبرا یبستر شدن فراهم موجب یمحل شبکه توسعه

 و آغاز در تاثیرگذاری بسیار نقش که ودهب مواردی جمله از ها،IXP به یتاسنترهاد یممستق اتصال امکان شدن فراهم

 به نسبت زیادی انتقادات اخیر، سالهای طی .است داشته کشور در دیتاسنتر حوزه کارهای و کسب رشد و گرفتن پا

 این ایجاد که است آن مردم عموم تصور .است شده مطرح دیتاسنترها خصوصا شده ایجاد ارتباطی هایزیرساخت

 یرغمعل درحالی .است داخلی ارتباطات به کاربران کردن محدود و جهانی ارتباطات قطع برای نهزمی کردن آماده بسترها،

 کلیدی شرایط این بهتر فهم در موضوع دو دارد، وجود هازیرساخت این از که اقتدارگرایانه هایسواستفاده امکان

 یزبانیم و یداخل داده مراکز ینا بدون .است دیجیتال اقتصاد گیریشکل زیرساخت داده مراکز کهآن اول .است

 هب داده مراکز این رشد حقیقت در .نیست پذیرامکان اساسا ... یا VOD مانند خدمات از یاریبس ارائه امکان یداخل

 داشته را اینترنت به ارتباط امکان نیز کشور نقاط تریندورافتاده در کاربران که است امکانی کردن فراهم دلیل

 .است شهروندان ارتباطی هایهزینه کاهش کیفیت، بهبود بر عالوه بسترها، این ایجاد اصلی علت که آن دوم .باشند

 .است اشاقتصادی توان از فراتر بسیار ایرانی شهروند برای دالری هایهزینه

 باشد، داشته وجود ابزار کی از سواستفاده امکان نکهیا صرف  :اطالعات یفناور سازمان سییر

 یاریبس .زد را ابزار آن جادیا دیق و بست چشم آن متعدد یایمزا بر که شودینم آن بر لیدل

 نیا که یدرحال .شد خواهد نترنتیا قطع باعث اطالعات یمل شبکه توسعه معتقدند منتقدان

 شده مطرح یفن دهیچیپ موضوع کی از درست درک وجود عدم و شناخت عدم هیپا بر استدالل

 .است اول یجهان جنگ دوره در لهستان در آهن خط یانداز راه موضوع، نیا بارز مثال .است

 

 چشم آن متعدد مزایای بر که شودنمی آن بر دلیل باشد، داشته وجود ابزار یک از سواستفاده امکان اینکه صرف 

 .دش خواهد اینترنت قطع باعث اطالعات ملی شبکه توسعه معتقدند منتقدان بسیاری .زد را ابزار آن ایجاد قید و بست

  .است شده مطرح فنی پیچیده موضوع یک از درست درک وجود عدم و شناخت عدم پایه بر استدالل این که درحالی

 توانست و کرد استفاده آهن راه این از کرد، حمله لهستان به آلمان که زمانی سپس .کردند درست آهن راه لهستان در

 یفتدب اتفاق آن از است ممکن که یا سواستفاده یلدل به آهن راه ساخت یاآ اما .کند وارد لهستان به سنگینی خسارات

 تواندانند،میمی اینترنت قطع زیرساخت را آن که کسانی استدالل اساس بر دیگر عبارت به . نه قطعا است؟ محکوم
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 یک از سواستفاده احتمال و دارد یکارکرد هرچیزی !ایمبرده بین از هم را قطع امکان ندهیم، توسعه اصال اگر گفت

 شدن فراهم بهانه به محلی شبکه توسعه کردن محکوم .نیست چیز آن اصلی کارکردهای و فواید رد بر دلیل چیز،

 درست را آهن راه جهانی جنگ زمان در که کسانی آن بگویند که است آن مانند جهانی اینترنت قطع برای ای زمینه

 مانند به اطالعات، ملی شبکه توسعه و داخلی اسنترهایدیت ساخت کردن محکوم .بود لهستان شکست هدفشان کردند،

 سایر و دورافتاده روستاهای در اینکه و دارند را اینترنت از استفاده حق تهران داخل کاربران تنها بگویند که است آن

 قطع برای که هایی استدالل چنین .است اهمیتبی ندارد وجود کاربران برای اینترنت از استفاده امکان استانها،

 از فنی درک عدم از ناشی کامال که است هاییاستدالل شود، می آورده اطالعات ملی شبکه با آن ارتباط و اینترنت

 .شود می حاصل کشور ارتباطی شبکه

 

 

 سایبری حقوق کارشناس نعناکار محمدجعفر

 یقانون یمعمار

 ینترنتیا یهااستیس و
 

 

 

 اجرا و تدوین ایران در مانیز چه از اینترنت به مربوط ومقررات قوانین

 شود؟می تعیین چگونه عرصه این در گذاریسیاست و حاکمیت و شدند

 فیلترینگ و  دندار عرصه این بازیگران بر تاثیراتی چه مقرراتی تغییرات

 هااین است؟ درآمده اجرا به شکلی چه به کننده محدود هایسیاست و

 فضای حقوق شناسکار نعناکار محمدجعفر با که است هاییپرسش

 :ایمگذاشته میان در سایبری
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 است؟ صورت چه به کشور مجازی فضای حاکمیت و گذاریقانون ساختار

 استیس اول، سطح در شود.یم انجام سطح سه یط کشور در یمجاز یفضا یقانون یسامانده گفت توان یم یکل طور به

 فهیوظ که یمجاز یفضا یعال یشورا یسو از ای و توسعه یهاطرح در عموما ها استیس نیا که دارند قرار یباالدست یها

 یشورا مجلس ،یانیم سطح در شوند. یم نییتب دارد، عهده بر را حوزه نیا یهاچارچوب نییتب و یگذار استیس

 یهاهیابالغ دارد؛ عهده بر را شورا توسط شده فیتعر یهااستیس با مطابق یقانونگذار فهیوظ که دارد قرار یاسالم

 اتییجز زین ترنییپا سطح در داد. قرار یانیم رده در مجلس، نیقوان مانند به توانیم زین را یمجاز یفضا یمل مرکز

 نویسیکم مصوبات و هانامه نییآ موجب به و یدست نییپا نیقوان یط است، شده فیتعر مجلس توسط که ینیقوان

 دهر در حاضر حال در .شوندیم اجرا و ابالغ هاسازمان به ترییجز اطالعات یفناور ییاجرا یعال یشورا مقررات، میتنظ

 در حوزه نیا با مرتبط موضوعات عموما و ندارد وجود یمجاز یفضا یبرا یتخصص ونیسیکم مجلس، یعنی یانیم

 .رندیگیم قرار یبررس مورد ییقضا ای و یفرهنگ ونیسیکم

 

 شد؟ آغاز زمانی چه از اینترنت فضای کردن قانونمند و گذاری سیاست بحث به حاکمیت ورود

 اواسط زا آنها از استفاده و ...( و نترانتیا نترنت،یا از )اعم یوتریکامپ یهاشبکه یگذاراستیس حوزه به تیحاکم ورود

 یعال یشورا» توسط ... و تکیانفورما یعال یشورا ،یرسان اطالع یعال یشورا مانند ییشوراها یاندازراه با 70 دهه

 و شده ادغام یمجاز یفضا یعال یشورا قالب در شوراها نیا ،90 دهه لیاوا در و بعدتر .شد آغاز «ینگفره انقالب

 .شدند دار عهده را حوزه نیا یگذاراستیس فهیوظ

 ورود زآغا در نترنتیا ،یمجاز یفضا رگذااستیس نهاد نیاول عنوان به یرسان اطالع یعال یشورا آمدن کار یرو زمان در

 طالعا یعال یشورا نامهاساس در که آنجا از بود. ردهنک دایپ ردمم عموم نیب یچندان نفوذ هنوز و داشت ارقر جامعه به

 یرسان اطالع کردن هماهنگ و یوتریکامپ یها شبکه و مراکز یسازهماهنگ شورا نیا تیفعال موضع و فهیوظ ،یرسان

 گرفت. قرار کار دستور در یاقدامات نیچن انجام بود، شده ذکر رانیا یاسالم یجمهور کیستماتیس یها

 آن در یرسان اطالع یعال یشورا که یاقدامات جمله از .داشت محور محصول و عملگرا یکردیرو شورا نیا مجموع در  

 یفضا در یفارس زبان کرهیپ یساز کسانی به توان یم داد، انجام فضا نیا در یهماهنگ و یکپارچگی جادیا یبرا زمان

 یمجاز یفضا در خوانش مناسب که استاندارد یفارس یهافونت زا یامجموعه طرح، نیا یط .کرد اشاره یتالیجید

 .گرفت قرار هامجموعه اریاخت در و شد یطراح باشند

 فراهم گریکدی با را یانسان علوم مراکز یداخل ارتباط امکان )که یعیش رسانامیپ و یفارس متون یراستاریو افزارنرم 

 یعبارت به .کرد کمک زبانان یفارس یبرا یمجاز یفضا شدن آماده به که بود دوره آن محصوالت گرید جمله از (کردیم
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 کاربر هر یبرا را موجود یهاپلتفرم یساز یشخص امکان ابزارها، و هاشاخص تواما گذاشتن اریاخت در با شورا نیا

 .کردیم فراهم

 

 ست؟یچ (یمجاز یفضا یفعل گذاراستیس انعنو به ) یمجاز یفضا یعال یشورا اقدامات و کردیرو

 یشورا از )اعم نیشیپ یمواز یعال یشوراها یتمام ادغام با 1390 سال در و یرهبر حکم با یمجاز یفضا یعال یشورا

 تیریمد که شد قرار و شد لیتشک ...( و اطالعات یفناور یعال یشورا ک،یانفورمات یعال یشورا ،یرسان اطالع یعال

 با ییاجرا یبازو کی یدارا شورا نیا شود. سپرده شورا نیا به آن یبرا یریگ میتصم و یمجاز یفضا یهابخش یتمام

 ابالغ و شیپا نظارت، فهیوظ و است یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب آن، سیرئ که است «یمجاز یفضا یمل مرکز» نام

 .دارد عهده بر را شورا نیا مصوبات

 از یمختلف موضوعات با مصوبه یتوجه قابل تعداد ،یمجاز یفضا یعال یشورا تیفعال آغاز از سال چند از پس اکنون

 و هاسیسرو ارائه یراستا در یچندان اقدام اما است دهیرس بیتصو به اطالعات یمل شبکه طرح یساز ادهیپ جمله

 شورا نیا لکردعم معتقدند حوزه نیا کارشناسان یبرخ است. نشده جادیا فضا نیا تیریمد به کمک یبرا یمحصوالت

 ارائه فضا نیا یسامانده بهبود یبرا یامشاهده قابل یخروج و بوده دیجد نیقوان و هامصوبه جادیا به معطوف صرفا

 آزادانه تیریمد از حرکت است، شده واقع یاریبس انتقاد مورد که شورا نیا یکردهایرو گرید جمله از .است نشده

  است. بوده هاداده به کاربران یدسترس تیریمد یبرا یدستور و بسته ییافض جادیا به کاربران، توسط یمجاز یفضا

 یمناسب عملکرد یمجاز یفضا یهاتاسیس نییتب در تنها نه یمجاز یفضا یعال یشورا :نعناکار

 لیتشک  داشت. یفیضع عملکرد زین موضوع فیتکل نییتع و نظارت اجرا، بحث در بلکه نداشت،

 شدن چندپاره و (ریتصو و صوت یمحتوا تیریمد ی)برا ساترا نندما یاجداگانه یرگوالتورها

 .است شورا نیا ضعیف عملکرد جهینت کشور یمجاز یفضا تیحاکم

 اجرا، بحث در بلکه نداشت، یمناسب عملکرد یمجاز یفضا یهااستیس نییتب در تنها نه یمجاز یفضا یعال یشورا

 تیریمد ی)برا ساترا مانند یاجداگانه یرگوالتورها لیتشک  شت.دا یفیضع دعملکر زین موضوع فیتکل نییتع و نظارت

 اکنون .است شورا نیا ضعیف عملکرد جهینت کشور یمجاز یفضا تیحاکم شدن چندپاره و (ریتصو و صوت یحتوام

 زا رشتیب مراتب به است، ICT وزارت یهاهرمجموعیز از که اطالعات یفناور ییاجرا یشورا عملکرد و هاتیفعال ییکارا

 است. یمجاز یفضا یعال یشورا و مرکز عهده بر امر نیا یاصل تیمسئول که یدرحال است. یمجاز یفضا یمل مرکز

 هب و یباالتر سطح در دیبا ،یونیسیکم نیچن وجود که  دارد وجود مقررات میتنظ ونیسیکم ارتباطات وزارت در یدرحال

  شود. عمل وارد و شده لیتشک یمجاز یفضا یعال یشورا یاصل رمجموعهیز صورت

 

 کنند؟یم چه و است ییهابخش چه شامل (گذارانقانون) یمجاز یفضا تیحاکم یانیم سطح
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 انیم نیقوان رده در توان یم را یمجاز یفضا یمل مرکز یهاهیابالغ و یاسالم یشورا مجلس مصوبات ،یکل طور به

 فیتعر نیقوان اما م؛یندار یآنچنان یقانون ضعف ،یمک نظر از کشور در ما اکنون .آورد حساب به یمجاز یفضا یدست

 است شده یوضع نیچن جادیا باعث آنچه یعبارت به .ستندین دارا را روز مسائل به ییپاسخگو یبرا مناسب تیفیک شده

 در یانسان علوم و یمجاز یفضا توامان دانش فقدان دوما و یمجاز یفضا به نسبت مشخص دید و فلسفه نبود اوال،

 نظر به معقول یکیمکان نظر از که شود دیتول کشور در یمتعدد نیقوان است شده باعث نیهم است. گذارانقانون

 از مردم استفاده یمحدودساز .ندارند را تیمشروع و تیمقبول کسب ،یهنجارساز ،یده نظم ییتوانا اما رسند،یم

 به یمهندس نظر از ها طرح نیا .هستند ناموفق لکردعم نیا از ییهانمونه ریاخ دهه در نگیلتریف و 70 دهه در ماهواره

 نیهمچن خورد؛ شکست عمال و نداشت ییکارا درست، دید نداشتن لیدل به که شد مشاهده اما بود، درست ظاهر

 یمجاز یفضا یفعل کاربران عمده یدسترس شد. جادیا جامعه در زین یگرید متعدد یهابیآس ،یناکام نیا متعاقب

 هاست.بیآس نیا ملهج از VPN و نلترشکیف به کشور

 است؟ کدام یمجاز یفضا تیحاکم یدست نییپا سطح

 مقررات، میتنظ ونیسیکم مصوبات مجموعه .دارند وجود یدست نییپا نیقوان ،یمجاز یفضا یگذارقانون آخر سطح در

 تیابلق ،یدست نییپا نیقوان ؛گنجاند یگذارقانون رده نیا در توانیم را ... و اطالعات یفناور ییاجرا یشورا مصوبات

 .شوند ابطال یادار عدالت وانید در که دارند را نیا

 

 است؟ بوده همراه یراتییتغ چه با زمان گذر در امر نیا و بود صورت چه به ابتدا در یمجاز یفضا نگیلتریف استیس

 نیا هب .بود «یخانگ نگیلتریف» نت،نتریا عصر آغاز در فضا نیا بر لتریف اعمال یبرا یرسان اطالع یعال یشورا کردیرو

 ها، تیحساس د،یعقا با متناسب خانواده هر و بود شده سپرده هاخانواده به تماما محتواها کردن لتریف ندیفرآ که یمعن

 .کند رفعالیغ را هاتیسا و محتواها از یخاص دسته شینما امکان توانستیم داشت، که ییها دگاهید و یزندگ سبک

 یهادسته خاص، یهادواژهیکل فیتعر تیقابل آن در که شدیم انجام یابرنامه و رساختیز موجب هب ندیفرآ نیا

 هب را نترنتیا یفضا لیتحل و تیریمد امکان ت،یقابل نیا .بود فراهم جستجوها نیح لتریف اعمال یبرا ... و یموضوع

 .کرد یم دایپ یدسترس هاداده به خود یهااستیس با متناسب خانواده هر و سپردیم خانواده

 رب لتریف اعمال یبرا یرسان اطالع یعال یشورا کردیکشور،رو به نترنتیا ورود یابتدا در :نعناکار

 کردن لتریف ندیفرآ که یمعن نیا به .بود «یخانگ نگیلتریف» نترنت،یا عصر آغاز در فضا نیا

 سبک ها،تیحساس د،یعقا با متناسب خانواده هر و بود شده سپرده هاخانواده به تماما محتواها

 را هاتیسا و محتواها از یخاص دسته شینما امکان توانست یم داشت، که ییهادگاهید و یزندگ

 .کند رفعالیغ
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 مانز آن در رایز .شدیم انجام جداگانه اعمال قیطر از و ISP هر توسط و ییقضا دستور با نگیلتریف دوره، نیا از پس

 تیریمد امکان و بود خود منطقه در نترنتیا عیتوز مسئول ISP هر و بود شدهن لیتشک رساختیز شرکت هنوز

 نیب )سازمان AFACT  و انکتاد ،UNCFACT، ملل سازمان در رانیا تیعضو لیدل به نداشت. وجود آن کپارچهی

 به باند یاپهن یگذاراشتراک بحث زمان آن در (هیانوسیاق و ایآس یکیالکترون تجارت و کار و کسب لیتسه یالملل

 موظف عضو یکشورها یتمام نهادها، نیا توافق طبق آمد. شیپ مشخص نقطه کی از نگیلتریف اعمال و متمرکز صورت

 نیچن به یدسترس به لیتما یکاربر چنانچه و کنند لتریف فرضشیپ صورت به را یپورنوگراف مانند یموضوعات دشدن

 .کند فعال را هاداده گونه نیا شینما امکان توانستیم ،یشخص تموافق و سن بودن مجاز ذکر با باشد داشته یمطالب

 کشورها از کدام هر و شد گرفته یکل میتصم نیا با متناسب یمختلف طرق به لتریف اعمال م،یتصم نیا حصول از پس

 تیمحدود نیا ،شانیتیحاکم کردیرو با متناسب و مختلف یهازانیم به ... و رانیا ،ییکایآمر ،ییاروپا یکشورها از اعم

   کردند. جادیا را یدسترس

 یبرا فرد خود میتصم از نگ،یلتریف به نسبت تیحاکم کردیرو حاضر، نزما به دنیرس و هادوره نیا گذشت با مرور به

 یمحتواها به کاربران یدسترس حدود یبرا یتیحاکم نظر اعمال به محتوا از یخاص انواع به یدسترس عدم ای یدسترس

 .کرد دایپ رییتغ مختلف

 

 د؟یکنیم یابیارز چگونه را یمجاز یفضا یفعل تیحاکم

 تا یگذاراستیس از سطح سه دیبا کشور، یمجاز یفضا در یموضوع و حوزه هر یسامانده یبرا شد، دیتاک که همانطور

 شاهد است شده باعث حاضر حال در که یاصل چالش شود. یط هاونیسیکم مصوبات و یدست نییپا نیقوان به دنیرس

 با یدرست ارتباط ای سطح سه نیا اوال که است آن مینباش کشور یمجاز یفضا تیحاکم در یمطلوب چندان عملکرد

  ندارد. وجود زین اتصال تیقابل یگاه یحت ای و ندارند گریکدی

 به و «ریتصو و صوت یفضا یرگوالتور» تیمحور با «ساترا» که است یمدت ر،یتصو و صوت یسامانده حوزه در مثال

 اساسنامه نه مجموعه نیا که یدرحال است. شده کشور یگذارقانون یفضا وارد مایس و صدا رمجموعهیز عنوان

 است معلوم اصال نه و دارد یمشخص بودجه نه است، کرده بیتصو آن با رابطه در یامصوبه مجلس نه دارد، یمشخص

 نهاد نیا که آنجا از .ردیگ قرار یدگیرس مورد دیبا یبخش چه در داشت، وجود ساترا مصوبات از یتیشکا اگر که

 مطرح تیشکا «مایس و صدا یحقوق معاونت» قالب در کند تیاکش یبخش از بخواهد خود که یزمان ندارد، تیموجود

 و یمجاز یفضا یمرکزمل ر،یتصو و صوت یرگوالتور حوزه در ساترا یگریتصد با همزمان و گرید سمت از .کندیم

 نیا اراتیاخت و دارند ریتصو و صوت حوزه در نظر اعمال یبرا یمشابه اراتیاخت ICT وزارت رد یگرید ونیسیکم

 .ستین مشخص قالب کی در یسامانده و ارتباط قابل نهادها

 یمجاز یفضا در یدرست تیحاکم نتوان شده باعث حوزه کی یسامانده و یگذارقانون اراتیاخت بودن چندپاره نیهم 

 کنند شروع مبدا کی از را ارک که مشخص، اراتیاخت ودحد و فیوظا با مشخص ینهادها از یارهیزنج واقع در .کرد جادیا
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 ینابسامان نیهم ندارد. وجود کشور یمجاز یفضا در یتیحاکم یفعل ستمیس در برسانند، ینیمع مقصد کی به و

 دارند تعارض هم با که میشو مواجه حوزه نیا در مختلف نیقوان از یمیعظ لیخ با که شده باعث حوزه نیا در یساختار

 ی)شورا یباالدست نهاد کی به گاها مصوبات، جادیا در اطالعات( یفناور ییاجرا ی)شورا یدست نییپا نهاد کی یحت و

  دارد. آن از یشتریب ییکارا یحت و زده طعنه (یمجاز یفضا یعال

 تیحاکم نتوان شده باعث هحوز کی یسامانده و یگذارقانون اراتیاخت بودن چندپاره :نعناکار

 حدود و فیوظا با مشخص ینهادها از یارهیزنج واقع در .کرد جادیا یمجاز یفضا در یدرست

 ستمیس در برسانند، ینیمع مقصد کی به و کنند شروع مبدا کی از را کار که مشخص، اراتیاخت

 باعث حوزه نیا رد یساختار ینابسامان نیهم .ندارد وجود کشور یمجاز یفضا در یتیحاکم یفعل

 .دارند تعارض هم با که میشو مواجه حوزه نیا در مختلف نیقوان از یمیعظ لیخ با که شده

 یراب مطلوب نسبتا تیفیک از اندشده خارج مجلس از که ینیقوان مجموعه تنها که میابوده شاهد اساسا ریاخ یسالها یط

 نگرش، نوع در بارز یهاضعف لیدل به شده، خارج ها بخش گرید از که یقانون هر و اندبوده برخوردار شدن ییاجرا

  است. نداشته را یشرویپ و شدن ییاجرا تیقابل عمال

 

 اساسا ،یتکنولوژ مختلف یها حوزه رشد یباال سرعت با ایآ دارند؟ ییکارا زانیم چه تا حوزه نیا در مصوب نیقوان

 ر؟یخ ای داد انجام حوزه نیا در یمناسب یگذارقانون توانیم

 نیا به حایصر که ینیقوان مواقع یاریبس در و ستندین روز به یتکنولوژ یهاحوزه یبرخ در کشور نیقوان دیآیم نظر به

 دیبا اند،شده مطرح شتریپ که یگرید یکل نیقوان از ریتفاس استخراج با جهیتن در .ندارد وجود باشند پرداخته مسائل

 درک و یکاف شناخت قضات، از یاریبس اساسا که ردیگیم شدت یزمان لهمسا نیا .شود اقدام مسائل نیا حل یبرا

 عادالنه دیبا که آنطور شده صادر یآرا شود یم باعث نیهم و ندارند آن رامونیپ مسائل و یمجاز یفضا از یدرست

 .نباشد

 مطرح یموضوعات حوزه نیا در مکررا دارند، کیتکنولوژ موضوعات با یتنگاتنگ ارتباط ،مجازی یفضا حوزه مسائل

 و رمزارزها ها،استارتاپ باشد. نشده بیتصو آن یبرا یاختصاص قانون بودن، عیبد لیدل به است ممکن که شودیم

 و اندشده جادیا دیجد یهایفناور ورود با که هستند یاتازه موارد جمله از همه ... و ینستاگرامیا یکارها و کسب

 در و ستین دیجد نیقوان مداوم بیتصو به یازین اساسا اما است. عیبد نگذارانقانو یبرا آنها با مرتبط یحقوق لئمسا

 آنها از ط،یشرا با متناسب توانیم شوند، فیتعر یانتزاع صورت به و مشخص یهاچارچوب اساس بر میمفاه که یصورت

 و مداوم صورت به باشد رقرا اگر رایز شود؛یم گرفته شیپ یقانون مختلف یهاحوزه در که است یروند نیا برد. بهره

 یقانون خال که یمواقع از یاریبس در .بود خواهد عقب هایفناور از گام کی قانون همواره شود، نیتدو قانون یمصداق

 با و اندکرده فیتعر خاص موضوع کی رویپ را قانون آن گذاران،قانون که است نیا از یناش د،یآیم شیپ حوزه نیا در
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 شوند، فیتعر یانتزاع صورت به میمفاه اگر که یدرحال .کندیم افت قانون آن ییکارا ،ینولوژتک شرفتیپ و زمان گذر

  بود. خواهد سریم یاحوزه هر با آن انطباق امکان ،یزمان هر در

 و اندکرده دایپ یمصداق حالت ما نیقوان مدهع دهد، یم نشان اروپا هیاتحاد با کشور یفعل نیقوان انیم یقیتطب مطالعه

 و هایبررس نیچن دهند. دست از را خود ییکارا نو، یهایتکنولوژ ورود و افزونزرو رشد با شده باعث نیا

 نیا مصوبات و هانامه نییآ قالب در صرفا و یدست نییپا ینهادها در لکهب لس،جم در دینبا یمصداق یهایگذارقانون

  شود. انجام مراکز

 

 

 

 رند؟یگیم قرار ستنادا مورد حوزه نیا در شتریب ینیقوان چه

 و یمترق نیقوان معدود از هستند مجلس یها یخروج از که یاانهیرا جرائم قانون و «رانیا یکیالکترون تجارت قانون»

 صرفا و شده فیتعر یکل یهاچارچوب و مشخص یمتدولوژ اساس بر چون که هستند یمجاز یفضا حوزه در جامع

 در استناد شتریب دارند. را دیجد یرخدادها یحت و مسائل از یاگسترده فیط به ییپاسخگو توان و ستین «یمصداق»

 مصوبات اختالف، حل یشوراها مانند تریتخصص مراجع در و شودیم انجام قانون دو نیا به ییقضا محاکم و هادادگاه

  دارند. یشتریب کاربرد مشخص، حوزه آن در مقررات میتنظ سازمان

 سرانجام به یمجاز یفضا یعال یشورا در شده نییتب کالن یهاستایس شودیم باعث که یلیدال نیتر یاصل از یکی

 به شده نییتب یهااستیس جهینت در .ندارد وجود مجلس و شورا نیا انیم یخوب چندان رابطه که است آن نرسند،

 یعال یشورا مصوبات آنکه با یکل طور به .کنند ینم دایپ یخاص یخروج و سرانجام و نشده لیتبد یکاربرد نیقوان

 یاستیس و یکل نیقوان نییتع قالب در صرفا آن از یخروج نیقوان اما ستند،ه دارا را قانون اعتبار یمجاز یفضا

 در دیبا یباالدست نیقوان نیا اتییجز ست؛ین مشخص ست،یچ قانون نیا ییاجرا ضمانت و اجرا نحوه نکهیا و هستند

 از و ندارد ییراکا یمجاز یفضا یمل مرکز چون اما رندیگ قرار یریگ میصمت مورد مجلس ای و یمجاز یفضا یمل مرکز

 شوند.ینم یاتیعمل شورا نیقوان عموما ست،ین مجلس و یمجاز یفضا یعال یشورا انیم زین یدرست رابطه گرید طرف

 شده بیتصو یمجاز یفضا یعال یشورا در شتریپ دیبا حتما شوند بیتصو است قرار مجلس در که ینیقوان واقع در

  باشند.

 

 باشد؟ داشته کشور یمجاز یفضا یبرا یمناسب یحکمران است توانسته یالمللنیب طیمح در حاضر حال در کشور ایآ

 د؟ینیبیم چطور حوزه نیا در را رانیا تیوضع
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 رکشو ستین مشخص است. یبریسا یحکمران چارچوب نبود ،یگذارقانون بعد در کشور یمجاز یفضا چالش نیتر مهم

 کشور شهروندان یدادخواه و تیحما فهیوظ ینهاد چه و دارد ینقش و یپلماسید چه یالملل نیب نترنتیا یفضا در ما

  دارد. عهده بر را یالملل نیب یمجاز یفضا در

 حقوق از دفاع فهیوظ و دغدغه کشور، در مشخص نهاد کی که است آن یمعنا به یکل مفهوم در یمجاز یفضا یحکمران

 یمجاز یفضا یحکمران فاقد حاضر حال در کشور فیتعر نیا با باشد. داشته را خودش یبریسا قلمرو تحت هجامع آحاد

 مختلف ارکان که هستند یمشخص یهاچارچوب یدارا .. و کایآمر اروپا، هیاتحاد ه،یروس ن،یچ مانند ییکشورها است.

 حقوق از توانندیم و کنند هماهنگ هاارچوبچ آن با را یمجاز یفضا تیریمد در کردشانیرو و عملکرد توانند یم

 نبود آن لیدل نیتریاصل و است ییهاچارچوب نیچن فاقد رانیا که یدرحال .کنند دفاع هاچارچوب آن در خود کاربران

 .است یمجاز یفضا مختلف یهابخش یسامانده یبرا شده فیتعر یهاستمیس در انسجام و یکپارچگی

 صورت به که ییهاتیمحدود ریگیپ ینهاد چیامروزه تا که است آن یمجاز یفضا یرانحکم نیچن نبودن محکم گواه

 نه و است کرده را کار نیا عزم ینهاد چیه نه واقع در است. نبوده شده اعمال کشور یمجاز یفضا کاربران بر ناعادالنه

 از یاریبس اکنون است. ودهب دارا را یالمللنیب عرصه در حوزه نیا مسائل یدادخواه یبرا الزم قدرت و توان

 یهاازپلتفرم یاریبس در یرانیا کاربران حقوق مواقع، یاریبس در ای و است خارج انیرانیا دسترس از هاسیسرو

 تالش یمشکالت نیچن حل یبرا و کرد مراجعه آن به بتوان که ندارد وجود یمشخص نهاد چیه اما شود. یم عیضا یخارج

 تینذه کشور، یمجاز یفضا کاربران از کی چیه و دارد لیذل کامال یموضع یبریسا نهیزم در رانیا اکنون واقع در کند.

  ندارند. کشور یبریسا یفضا رانیمد از ینفوذ صاحب و مقتدر

 که داشت انتظار توانینم نشود، حل که یزمان تا که است یمغفول نقاط از (،یبری)سا یمجاز یفضا یحکمران نبود

 هر نشود، مشخص ما کالن یهااستیس و هاچارچوب که یزمان تا .میده انجام ینهاد چیه در یوبخ یگذارقانون میبتوان

 چه و فتندیب اتفاق هیاول مراحل همان در شکست نیا چه بود. خواهد مواجه شکست با شود انجام که یگذارنقانو نوع

  شود. داده نشان شده وضع نیقوان یناکارآمد اثبات با ،یبعد مراحل در

 نیا در یشفاف و درست استیس و است اشتباه اطالعات یمل شبکه از تیحاکم یتلق اکنون :عناکارن

 با ینسبت و یارتباط چه قایدق اطالعات یمل شبکه که ستین معلوم اکنون .است نشده وضع نهیزم

 تیقابل یمجاز یفضا نه نشوند، شفاف موضوعات نیا که یزمان تا .دارد کشور یمجاز یفضا

 .اطالعات یمل شبکه نه و داشت خواهد تیریمد

 نشده وضع نهیزم نیا در یشفاف و درست استیس و است اشتباه اطالعات یمل شبکه از تیحاکم یتلق اکنون مثال

 که یزمان تا دارد. کشور یمجاز یفضا با ینسبت و یارتباط چه قایدق اطالعات یمل شبکه که ستین معلوم اکنون است.

 آنچه تینها در اطالعات. یمل شبکه نه و داشت خواهد تیریمد تیقابل یمجاز یفضا نه د،نشون شفاف موضوعات نیا

 اکنون مثال .ستین معلوم کدام چیه مقابل در تیحاکم کردیرو که است منفصل و گسترده کامال شبکه دو ماندیم یباق
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 توانینم نشود حل موارد نیا که یزمان تا .ستین ممکن کشور خارج نترنتیا شبکه از کشور یهابانک به یدسترس

  .میباش داشته یخوب و ایپو قانون که داشت انتظار
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  یرانا ارتباطات کاینفوگرافی

 

 رانیا نترنتیا

 اعداد تیروا به 
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  یرانا ینترنتا بر یفرادست نهاد یرتاث و نقش

 فصول همه یبرا ییشورا
 

 

 خیتار در انقالب رهبر حکم با یمجاز یفضا یعال یشورا

 و لیتشک حکم در که آنطور .شد لیتشک 90 اسفند 17

 یفضا یعال یشورا آمده، شورا نیا یاعضا انتصاب

 یبرا یمتمرکز یکانون نقطه جادیا یراستا در یمجاز

 یفضا در یهماهنگ و یریگمیتصم ،یگذاراستیس

 اشاره با حکم نیا در .است آمده وجود هب کشور یمجاز

 و یفرد یزندگ ابعاد بر نترنتیا ریچشمگ ریتأث بر

 در هدفمند و عیوس یگذارهیسرما لزوم بر یاجتماع

 آن، از یناش یهافرصت از یحداکثر یریگبهره جهت

 و مردم گوناگون اقشار به دیمف و گسترده خدمات ارائه

 .است شده دیتأک نترنتیا زا یناش یهابیآس از انتیص منظور به مستمر یهماهنگ و یزیربرنامه ضرورت نیهمچن

 

 طورآن .کرد یمجاز یفضا یمل مرکز نام با یمرکز لیتشک به موظف را یمجاز یفضا یعال یشورا ،ابالغ زمان در حکم نیا

 در یمجاز یفضا به نسبت روز به و کامل اشراف یمجاز یفضا یمل مرکز لیتشک از هدف شده اعالم حکم نیا در که

 ثیح از موضوع نیا با کشور خردمندانه و فعال مواجهه نحوه به نسبت یریگمیتصم و یجهان و یداخل سطح

 سطوح همه در ماتیتصم قیدق یاجرا بر نظارت و یعال یشورا باتمصو چارچوب در ییمحتوا و یافزارنرم ،یافزارسخت
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 یمل مرکز با جانبه مهه یهمکار به موظف کشور یهادستگاه هیکل شده، اعالم حکم نیا انیپا در نیا بر افزون است.

 .هستند یمجاز یفضا

 یحقوق و یقیحق یاعضا و کرد رییتغ 94 وریشهر 14 در انقالب رهبر حکم با یمجاز یفضا یعال یشورا یاعضا بیترک

 (،یمجاز یفضا یعال یشورا سی)رئ جمهورسیرئ از عبارتند شورا نیا یحقوق یاعضا شدند. منصوب شورا نیا یفعل

 یشورا ریدب ران،یا یاسالم یجمهور یمایصداوس سازمان سیرئ ه،یقضائ قوه سیرئ ،یسالما یشورا مجلس سیرئ

 ،اطالعات یفناور و ارتباطات ریوز کشور، کل دادستان (،یروزآبادیف )ابوالحسن یمجاز یفضا یمل مرکز سیرئ و یعال

 و دفاع ریوز پرورش، و آموزش ریوز اطالعات، ریوز ،یفناور و قاتیتحق علوم، ریوز ،یاسالم ارشاد و فرهنگ ریوز

 ،یاسالم یشورا مجلس یفرهنگ ونیسیکم سیرئ جمهور،سیرئ یآورفن و یعلم معاون کشور، مسلح یروهاین یبانیپشت

 یماسال یجمهور یانتظام یروین فرمانده و یاسالم انقالب پاسداران سپاه کل فرمانده ،یاسالم غاتیتبل سازمان سیرئ

  .رانیا

 مسعود مهندس ،یبهاباد اخوان یمهد پور،یتق رضا ،یاریشهر دیحم ،یعامل درضایسع دیس کمح نیا با نیهمچن

 یمجاز یفضا یعال یشورا یقیحق یاعضا عنوان به یضرغام اهللعزت دیس و یلیجل رسول ،یثقف اریکام ،یابوطالب

 3 یمجاز یفضا یعال یشورا یقیحق یاعضا تیعضو مدت شد، ابالغ 90 سال در هیاول حکم در که آنطور .شدند منصوب

 .است سال

 یجد توجه و اهتمام یبرا نکته 10 یمجاز یفضا یعال یشورا دیجد یاعضا انتصاب بر عالوه 94 وریشهر 14 حکم در

  است. شده مطرح یمجاز یفضا یعال یشورا یاعضا و سیرئ

 یمواز یعال یشوراها الحاق ای انحالل

 و یافراقوه گاهیجا میتحک منظوربه هستند، شورا نیا یمواز که ذشتهگ در مصوب یعال یشوراها انحالل اول نکته

 نیا براساس .است یمجاز یفضا یعال یشورا به شوراها آن فیوظا انتقال زین و یعال یشورا یکانون و یمحور تیموقع

 به بود، دهش لیتشک یفرهنگ انقالب یعال یشورا حکم با 77 سال در که یرساناطالع یعال یشورا 95 سال در بند

 «اطالعات یفناور یعال یشورا» مورد نیا در یمجاز یفضا یعال یشورا مصوبه با شد. ملحق یمجاز یفضا یعال یشورا

 آن یهماهنگ و نظارت ،یگذاراستیس ،یراهبرد فیوظا هیکل و کرد دایپ نام رییتغ «اطالعات یفناور ییاجرا یشورا» به

 مصوبات و نظام یکل یهااستیس چارچوب در شورا نیا نیهمچن .شد نتقلم یمجاز یفضا یعال یشورا به یمل سطح در

 عاتاطال یفناور و ارتباطات وزارت با آن فیوظا شرح ارائه و هیته فهیوظ و کندیم تیفعال یمجاز یفضا یعال یشورا

 .است

 در زین )افتا( اطالعات لتباد یفضا تیامن و یرساناطالع ٬کیانفورمات یعال یشوراها حکم نیا کی بند براساس نیهمچن

 یفضا یعال یشورا به یمل سطح در هاآن یهماهنگ و نظارت ،یگذاراستیس ،یراهبرد فیوظا هیکل و منحل 95 سال

 .شد منتقل یمجاز
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 گاهیجا تیتقو و تیتثب به توانیم یمجاز یفضا یعال یشورا دیجد یاعضا انتصاب حکم در شده ذکر نکات گرید از

راه در عیتسر شورا، آن ماتیتصم تحقق جهت در یمجاز یفضا یعال یشورا یبازو عنوان به یزمجا یفضا یمل مرکز

 انبهجهمه تیامن حفظ و یسازسالم به ژهیو اهتمام ،یعال یشورا در آن طرح بیتصو از پس اطالعات یمل شبکه یانداز

 و یرانیا یاسالم یزندگ سبک و هاارزش هنجارها، جیترو جامعه، آحاد یخصوص میحر حفظ زین و کشور یمجاز یفضا

 یضاف در انیبندانش اقتصاد یبرا مناسب سهم و گاهیجا احراز و یاجتماع و یفرهنگ یهابیآس و هارخنه از ممانعت

 با تبطمر کار و کسب طیشرا بهبود یبرا جانبههمه یزیربرنامه و کشور یمقاومت اقتصاد یهااستیس چارچوب در یمجاز

 .کرد اشاره یزمجا یهایفناور

 بشر حقوق نقض آنچه لیدل به ،یروزآبادیف ابوالحسن آن، ریدب و یمجاز یفضا یعال یشورا حاضر حال در ستا یگفتن

 .دارند قرار کایآمر یهامیتحر ستیل در شده خوانده

 یابالغ یهااستیس و مصوبات

 الزامات به توانیم هاآن از که خوردیم چشم به مصوبه 16 یمجاز یفضا یعال یشورا تیوبسا مصوبات بخش در

 یلم شبکه یمعمار و کالن طرح ،یمجاز یفضا در واقع خالف یخبر یمحتوا و اخبار اطالعات، نشر با مقابله و یریشگیپ

 تحوالت به توجه با آموزش و فرهنگ یهاحوزه تحول سند نیتدو کشور، یمجاز یفضا در معتبر تیهو نظام اطالعات،

 کارراه و منیا و دیمف ،سالم یمجاز یفضا توسعه اطالعات، یمل شبکه در ایاش نترنتیا بر حاکم اتالزام ،یمجاز یفضا

 .کرد اشاره افزارنرم صادرات توسعه

 ،«یاانهیرا یهایباز یمل برنامه بر حاکم یهااستیس» یهاعنوان با را ییهااستیس تاکنون شورا نیا نیهمچن

 اقدامات و هااستیس» و «یارتباط یهاشبکه در انبوه امکیپ و افزوده ارزش یامکیپ خدمات یسامانده یهااستیس»

 .است کرده ابالغ «یاجتماع یهارسانامیپ یسامانده

 یمجاز یفضا یعال یشورا مصوبات یاجرا ضمانت

 در یمجاز یفضا یمل مرکز یعنی آن ییاجرا یبازو و یمجاز یفضا یعال یشورا یمحور نقش بر یرهبر دیکات وجود با

 الزم ییاجرا ضمانت از هاآن مصوبات رسدیم نظر به نهاد دو نیا مسئوالن یهاصحبت به توجه با نترنت،یا یحکمران

 .ستین برخوردار

 یمجاز یفضا یعال یشورا متأسفانه» گفت: هانیک به 98 سال ماه ریت در یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب راستا نیهم در

عقب کی شاهد .باشند داشته ییاجرا ضمانت مصوبات تا ندارد مصوباتش یاجرا یراب یمناسب بودجه و کامل نظارت

 و میکنیم آغاز را بحث مرکز در ما ،یمتول یهاسازمان یجا به هاحوزه از یاریبس در .میهست ینهاد و یساختار یماندگ

 یاجتهادها دچار ای ندارد تیئولمس احساس ساختار امده،ین رونیب ساختار درون از چون مصوبه، آن و میریگیم مصوبه

 «.شودیم سازمان آن
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 شگاهبا با گفتگو در 97 اسفند در زین یمجاز یفضا یمل مرکز ییمحتوا امور و یاجتماع ،یفرهنگ معاون ان،یخوراک ریام

 یمشورت نکند گوش یکس اما ردیبگ میتصم که ییشورا» نکهیا بر یمبن خبرنگار گفته به پاسخ در جوان خبرنگاران

 در او کرد. دیتائ را شورا نیا مصوبات یبرا ییاجرا ضمانت نبود ،یمجاز یفضا یعال یشورا بودن یمشورت رد با ،«است

 وانید کند یتخط مصوبه آن از یکس اگر م،یکنیم بیتصو یزیچ مجلس در یوقت ما» داد: حیتوض نگونهیا رابطه نیا

 و برنامه سازمان کی کند عمل آن خالف یکس و ردیگیم یمیتصم یکس اگر دولت در .رسدیم او حساب به محاسبات

 بزارا ابزارشان یعنی م،یدهیم مصوبه نیا به را بودجه ندیگویم ای دهندینم بودجه آن به که هست یفالن و بودجه

 هن و کند بازخواست را یکس بخواهد که دارد را معنا آن به ینظارت ابزار نه که یمجاز یفضا یمل مرکز .است اعتبار

 که دیبدان را نیا شما .کند ادیز و کم را یکس بودجه مصوبه آن اساس بر بخواهد که دارد یابودجه و یاعتبار ابزار

 به ای هم یمهم مصوبات اما ده،یرس انجام به هم یمهم مصوبات و بوده یمجاز یفضا یعال یشورا در یمهم مصوبات

 و کم که میکن کمک دیبا .دارد ازین یبزرگتر اتفاقات و هاعزم هم هاآن از یبعض ای نشده کامل و شده انجام یکم اندازه

 را زمال اعتبار هادولت و برسد الزم گاهیجا به مرکز د،یایب وجود به مصوبات آن ییاجرا ضمانت و شود درست کار کسر

 «.شوند قائل

 اطالعات یمل شبکه و یمجاز یفضا یعال یشورا

 بر یمجاز یفضا یعال یشورا یاعضا انتصاب حکم در 94 سال در رهبر شد، رهاشا آن به نیا از شیپ که همانطور

 راشو نیا راستا نیهم در کرد. دیتأک یعال یشورا در آن طرح بیتصو از پس اطالعات یمل شبکه یاندازراه در عیتسر

 نیا رهبر استحضار به رساندن از پس و بیتصو را «اطالعات یمل شبکه یمعمار و کالن طرح» 99 وریشهر 25 خیرتا در

 از فادهاست منظور به طرح نیا طراحان ، اطالعات یمل شبکه یمعمار و کالن طرح 1 ماده در .کرد ابالغ 99 مهر در را طرح

 خط ،یاجتماع و یاقتصاد شرفتیپ و تیشفاف عدالت، ،یرسانخدمات لیتسه و استقالل جهت در یمجاز یفضا تیظرف

 در یورآتاب و یداریپا ،یبازدارندگ ،یسازفرصت ،ینگربرون ،ییخوداتکا و ییزاندرو را طرح نیا بر حاکم یهایمش

 رکردکا ربطان،یذ فعال مشارکت ،ینگرندهیآ و ینوآور ،یروزآمد منعطف، و کپارچهی یحکمران دات،یتهد انواع مقابل

 .اندشمردهبر محور سالمت و سبز توسعه و کشور یفرهنگ یمهندس نقشه بر یمبتن یاجتماع-یفرهنگ

 تیجمع یدرصد 100 پوشش و هیثان بر تیمگاب 25 سرعت متوسط با خانوار ثابت باندپهن یدسترس درصد 80 پوشش

 یگذارتعرفه و یاقتصاد یبخش تیمز ه،یثان بر تیمگاب 10 متوسط سرعت با اریس باند پهن یدسترس یبرا کشور

 هیپا خدمات به یدسترس در و برابر 2 حداقل زانیم به یداخل یمحتوا و یکاربرد خدمات به یدسترس در یرقابت

 در یفیک یبخش تیمز ،1400 سال انیپا تا یخارج یرقبا به نسبت برابر 3 حداقل زانیم به اطالعات یمل شبکه یکاربرد

 ارائه ،1400 سال انیپا تا یخارج یمحتوا و خدمات به نسبت برابر 5 زانیم به یداخل یمحتوا و خدمات به یدسترس

 خانوار سبد در مشابه یخارج یکاربرد هیپا خدمات به نسبت یس به هفتاد کیتراف سهم با یداخل یکاربرد هیپا ماتخد

 موتور و یاجتماع رسانامیپ تیاولو با) یداخل یکاربرد هیپا خدمات کامل استقرار ،یدرصد 15 ساالنه رشد نرخ و

 و خدمات درصد 80 در فرض شیپ زبان عنوان به یرسفا زبان یریقرارگ ،یمل یازهاین نیتأم تیقابل با جستجو(



 اینترنت در ایران چگونه کار میکند؟

 

4 8  

 یگوش بازار سهم از درصد 20 حداقل کسب و همراه تلفن یداخل عامل ستمیس کی نیتأم همراه، هوشمند زاتیتجه

 اطالعات یمل شبکه یاتیعمل اهداف از یبخش یداخل دکنندگانیتول توسط یداخل عامل ستمیس با هوشمند همراه تلفن

 است. اطالعات یمل شبکه یمعمار و کالن طرح در شده گرفته نظر در

 اطالعات یمل شبکه 98 آبان در نترنتیا قطع از پس

 دیرسیم نظر به و بود شده مردم از یبخش ینگران سبب

 نترنتیا با شبکه نیا کردن نیگزیجا دنبال به تیحاکم

 بر زین نیمسئول سخنان که نماند ناگفته .است الملل نیب

 سیرئ یروحان حسن .افزودیم موضوع نیا تیحساس

 ماه آذر اواسط یمجاز یفضا یعال یشورا سیرئ و جمهور

 به ۱۳۹۹ سال بودجه حهیال میتقد با همزمان و 98

 یمل شبکه تیتقو دنبال به او دولت که گفت مجلس

 گرید خودشان یهاازین رفع یبرا مردم تا است اطالعات

 .باشند نداشته ازین خارج به

 نترنتیا قطع با را اطالعات یمل شبکه هاآن و شدیم داده پاسخ ینگران نیا به مسئوالن گرید یهاصحبت رد چند هر 

 یشورا عضو و رانیا اطالعات یفناور و ارتباطات ریوز ،یجهرم یآذر جواد محمد نمونه یبرا  .دانستندیم ارتباط یب

 نترنتیا کردن یمل اطالعات، یمل شبکه یمعنا نکهیا انیب با ایتالیا ریسف با دارید در 98 بهمن در یمجاز یفضا یعال

 یداخل یهاداده طورنیهم و یداخل اقتصاد از تیحما یبرا که است نترنتیا مکمل اطالعات یمل شبکه» گفت: ست،ین

 یالمللنیب نترنتیا کردن محدود ای و قطع به منجر اطالعات یمل شبکه کامل یاجرا و است گرفته قرار توجه مورد

 گفت: رنایا به 98 آذر در زین یمجاز یفضا یمل مرکز ییمحتوا امور و یاجتماع ،یفرهنگ معاون نیهمچن «.شد نخواهد

 نیچن تیمحدود دنبال کس چیه و ندارد وجود یجهان نترنتیا در تیمحدود و اطالعات یمل شبکه نیب یارابطه چیه»

 یهاسیسرو یداریپا دیتاک مورد مسئله .ستین ییفضا

 بودن امن و یداخل رساختیز و امکانات بر هیتک ،یخلدا

      «.ردیپذیم انجام چرخه نیا در که است یخدمات

 و هابیآس تمام وجود با 98 آبان در نترنتیا یقطع

 یمل شبکه یهاضعف یخوب به آورد وجود به که ییضررها

  ساخت. انیع مقطع آن در حداقل را اطالعات

 در یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب ،یروزآبادیف ابولحسن

 اطالعات یمل شبکه» گفت: لنایا به رابطه نیا در 98 آبان

یم قطع یاصل نترنتیا با اتصال یوقت لیدل نیهم به کندینم کار خوب آن بدون و است متصل یجهان شبکه به زین
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 را ارتباطات وزارت نترنتیا یراب افتاده اتفاق حادثه میدواریام .شودیم یمشکالت دچار زین اطالعات یمل شبکه شود،

 «.میشو برخوردار توانمند و پرقدرت یمل شبکه از که وادارد یداتیتمه اتخاذ به

 یمل هشبک یاندازراه با المللنیب نترنتیا به یدسترس قطع رد با زین یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب راستا نیهم در

 یوالنط جلسات ،یدگیچیپ لیدل به اطالعات یمل شبکه» گفت: اطالعات یمل بکهش با رابطه در سنایا با گفتگو در اطالعات،

 و اتارتباط شبکه، نیا از یبرخوردار با نکهیا بریمبن آمد دست به یمل شبکه از یحداقل فیتعر کی تیدرنها و داشته

 اشند،ب تماس در هم با بخواهند یرانیا دو نکهیا یبرا .شود انجام کشور داخل در یریمس در انیرانیا یاطالعات یازهاین

 «.است یمل شبکه یحداقل فیتعر هیاول یمبنا نیا و نکند عبور خارج ریمس از اطالعاتشان

 با عاتاطال یمل شبکه به او کردیرو و نگاه که کرد اعالم یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب ترشیپ که نماند ناگفته البته

 ریت در یروزآبادیف ابوالحسن دارد. تفاوت است، یمجاز یفضا یعال یشورا یحقوق عضو گرید که ارتباطات ریوز نگاه

 وزارت دوستان» گفت: هانیک به اطالعات، یمل شبکه حوزه در الزم شرفتیپ عدم درباره انتقادات به پاسخ در 98

 .ندهد توسعه کشور در کیکالس صورتبه را اطالعات و ارتباطات شبکه دارند عالقه و کنندیم فکر یحداقل ارتباطات

 نیا که میکنیم استفاده گوگل از اطالعات داکردنیپ یبرا االن مثال.دهندیم قرار توجه مورد هم را مصوبه نکات البته

 ماست. اختالف نقطه نیا د،یایب کایآمر قیطر از ما اطالعات .ستین درست

 تعداد .است یخارج یهاپلتفرم یرو کشور در هارسانامیپ یمحتوا درصد ۹۰ یباال اغراق بدون رسانامیپ حوزه در ای

 یهاانرسامیپ یرو درصد ۹۰ از شیب کارکرد حجم لحاظ از اما است، شتریب درصد ۱۰ از یداخل یهارسانامیپ کاربران

 یقتو .میکن تیحاکم اعمال میتوانینم و میندار یمجاز یفضا در استقالل ما یعنی نیا .ندارد یلیدل که میهست یخارج

 هم تیامن .است گرفته یآگه پول که دهدیم نشان من به را یاداروخانه گوگل کنمیم جو و جست را داروخانه کی من

 نهمتأسفا که ماست اختالف مورد نکات نیا .ستین کشور صالح به که ببرد یبد یجاها به را ما است ممکن چون م،یندار

 هم لیدل نیهم به دندیکش را یخوب و ادیز تزحما یشکل صورتبه وزارت دوستان اطالعات یمل شبکه یسازادهیپ در

 که نددار ازین وجوجست ای یخبرخوان ام،یپ ارسال به عام طوربه مردم عمل در یول دهند،یم بیغر و بیعج یآمارها

 ات و نشده تیرعا انتیص و تیامن ت،یحاکم استقالل، مثل یالزامات و است یخارج یرهایمس و هاشبکه در کارها نیا

 «.ندیگویم انیآقا که است یدرصد ۲۰ از شیب و مانده یباق یدراز راه الزامات به دنیرس

 به و دیجد دولت آمدن کار یرو نیهمچن و 99 سال در اطالعات یمل شبکه یمعمار و کالن طرح ابالغ و بیتصو با اما حاال

 ردبشیپ یبرا نظرها اختالف سدریم نظر به یمجاز یفضا یعال یشورا یحقوق یاعضا از یبرخ و سیرئ رییتغ آن دنبال

 .شد خواهد محقق مورد نیا در یمجاز یفضا یعال یشورا مطلوب امر و دیرس خواهد حداقل به اطالعات یمل شبکه
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 یاماهواره نترنتیا و یمجاز یفضا یعال یشورا

 خوانده هاشبکه شبکه را اطالعات یمل شبکه سنایا با گفتگو در 99 وریشهر در یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب نکهیا با

 ست،ین یخارج پلتفرم ای شبکه چیه قطع بر قرار و باشند یخارج ای یداخل توانندیم هاشبکه نیا که بود گفته و بود

 ریدب یهاصحبت 99 بهمن در مهر یخبرگزار که آنطور .است توجه درخور یاماهواره نترنتیا با رابطه در او اظهارات

 نترنتیا آمدن با اطالعات یمل شبکه رفتن سوال ریز امکان از او است، کرده نقل را یمجاز یفضا یعال یشورا

 با و هستند آمدن حال در یاماهواره یهامنظومه که موضوع نیا با میهست واجهم ما» است: گفت سخن ایماهواره

 بهتر، خدمات نتواند اطالعات یمل شبکه اگر برود؛ سوال ریز اطالعات یمل شبکه کل کبارهی به که است ممکن آن، آمدن

ماهواره نترنتیا یجهان یهاشبکه الشعاع تحت ،یمل شبکه عمالً دهد، ارائه شتریب تنوع با و شتریب سرعت با و ترارزان

 کشور ثابت نترنتیا شبکه ما که طلبدیم یشتریب توجه نیبنابرا .گرفت خواهد قرار هستند ییکایآمر هم عمدتا که یا

 «.میده توسعه را

 یکارگروه نکهیا انیب با مهر با گفتگو در یروزآبادیف ابوالحسن

 نترنتیا خدمات با مواجهه یبرا یمجاز یفضا یمل مرکز در

 با مواجهه یبرا حال هر به :گفت است، شده لیتشک یاماهواره

 و یبررس را آن که دارد وجود یمختلف یهاحل راه یفناور نیا

 مقررات یبرا یزیربرنامه از نیهمچن او «.میکنیم یریگیپ

 کشور در کاربران توسط ،یاماهواره نترنتیا از استفاده یگذار

 به نسبت که ییهاشرکت یبرا گرید یسو از» گفت: و داد خبر

 مقررات دیبا کنندیم اقدام یاماهواره یهامنظومه خدمات ارائه

 تا شود صادر مجوز یسر کی دیبا حال نیهم در .شود نیتدو

 «.کنند مجوز اخذ حتما کنند تیفعال یدسترس یهاشبکه نیا قیطر از کشور در خواهندیم هک یکسان

 انیم به صحبت یاماهواره نترنتیا با مواجهه یهاراه از یکی عنوان به ثابت نترنتیا تیتقو از نیهمچن یروزآبادیف

 یدرآمد مدل بودن نامناسب لیدل به تهگذش یهاسال در نترنتیا ثابت شبکه متأسفانه گفت: مهر یخبرگزار به و آورد

 حوزه نیا در .است مقصر و دارد یکوتاه رابطه نیا در ارتباطات وزارت و نکرده دایپ مناسب توسعه گر،ید یلیدال به و

 انحصار شاهد کابل، مانند شبکه یهاقسمت از یبخش در و میدار FCP یهاشرکت مقابل در را مخابرات انحصار هکشب

 را الزم یهاسیسرو ،یکاف سرعت با که ردیبپذ رانیا مخابرات ای و شود شکسته انحصار دیبا ای راستا نیا در .میهست

 «.دهد ارائه

 نهیزم در شیگفتگو یهوا و حال با مهر یخبرگزار با یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب یهاصحبت یهوا و حال البته

 با یمخالفت چیه که کرد اعالم رنایا با درگفتگو 99 اسفند در یروزآبادیف .است متفاوت رنایا با یاماهواره نترنتیا

 و داد خبر یمل یاماهواره کوچک یهامنظومه یاندازراه یبرا رانیا قصد از او .میندار یاماهواره نترنتیا از استفاده

 نکیاستارل یاماهواره نترنتیا زاتیتجه
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 یها خشب کمک با یخصوص یها شرکت که شود فراهم یبستر تا میا دهیشیاند ییفضا حوزه در یداتیتمه» گفت:

 حوزه نیدرا تا کنند یانداز راه را یمل یا ماهواره کوچک منظومه یخصوص – یعموم مشارکت صورت به یدولت

 یاماهواره یها منظومه نیا از میهست لیما که نیا ضمن م،یباش نداشته گرید یکشورها به یدرصد ۱۰۰ یوابستگ

 بخش که ییهاتیقابل از استفاده با تا میهست نیا فکر به گرید طرف از .میکن استفاده کشور افتاده دور نقاط در حتما

 وبیک» یهاماهواره ساخت حوزه وارد ماهواره پرتاب و ساخت حوزه در یخصوص و یدولت بخش دارد، کشور ییفضا

 است یاماهواره یها منظومه ساخت مخصوص که «ست

                                                                                           «.میشو

 و نیچ یهمکار از باشد داشته امکان اگر تا میهست مذاکره حال در» گفت: ادامه در یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب

 یبندزمان برنامه طبق و دارند باره نیا در ییهاپروژه زین کشورها نیا .میکن استفاده هدف نیا به دنیرس در هیروس

 داشته حوزه نیا در یمشترک کار میبتوان و داد خواهند قرار مدار در یاماهواره منظومه لوتیپا صورت به زین آنها

 «.میباش

 یاجتماع یهارسانامیپ و یمجاز یفضا یعال یشورا

 عدادت .است یخارج یهاپلتفرم یرو کشور در هارسانامیپ یمحتوا درصد ۹۰ یباال اغراق بدون رسانامیپ حوزه در»

 یهاانرسامیپ یرو درصد ۹۰ از شیب کارکرد حجم لحاظ از اما است، شتریب درصد ۱۰ از یداخل یهارسانامیپ برانکار

 نیا «.میکن تیحاکم اعمال میتوانینم و میندار یمجاز یفضا در استقالل ما یعنی نیا .ندارد یلیدل که میهست یخارج

 .ستا 98 ریت در هانیک به یاجتماع یهارسانامیپ با ارتباط در یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب یهاصحبت از یبرش

 رد یاجتماع یهارسانامیپ یسامانده اقدامات و هااستیس آن از قبل سال 3 که شده مطرح یحال در هاصحبت نیا

 هیهت از هدف شده، اعالم مصوبه نیا یابتدا در که آنطور .شد بیتصو یمجاز یفضا یعال یشورا در 95 بهمن 9 خیتار

امیپ یریفراگ هدف با ،یاجتماع یهارسانامیپ تیفعال یسامانده یبرا الزم اقدامات و هااستیس نییتع سند، نیا

 یخلدا یاجتماع رسانامیپ سند نیا در .است یداخل یاجتماع یهارسانامیپ یسامانده و یداخل یاجتماع یهارسان

 داخل صرفا نآ یزبانیم و هبود یرانیا شخص به متعلق آن هامس درصد 50 از شیب که شده گرفته نظر در یرسانامیپ

 .باشد داشته وجود آن در تیحاکم اعمال امکان نیهمچن و باشد کشور

 یراستا در شده موظف رانیا اطالعات یفناور و ارتباطات وزارت است، اقدامات به مربوط که سند نیا 2 ماده در

 یهانهیزم در را الزم یهاتیحما یخارج مشابه به نسبت یرقابت تیمز جادیا و مجوز یدارا یداخل یهارسانامیپ توسعه

هیارا با متقابل اتصال امکان بهره،کم موثر التیتسه یاعطا .آورد عمل به یرسان اطالع و یالتیتسه ،یفن ،یرساختیز

 خدمات ک،یالکترون ولتد همچون یعموم یکیالکترون خدمات عرضه امکان اطالعات، یفناور و یارتباط خدمات دهندگان

 یهارساختیز نیتأم به کمک و یداخل باند یپهنا مصرف با مرتبط یهانهیهز رساندن حداقل به ،یشهر و یبانک
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 یاجتماع یهارسانامیپ از تیحما یبرا شده گرفته نظر در اقدامات از مورد چند تنها یتیامن و یسازهریدخ ،یاشبکه

 .است سند نیا در یداخل

 یداخل یعاجتما یهارسانامیپ در را الزم تیجذاب نتوانسته یمجاز یفضا یعال یشورا مصوبه رسدیم نظر به حال نیا با

 ۰۵ اکنون متاسفانه» گفت: لنایا با گفتگو در 97 سال آذر در نهیزم نیهم در یروزآبادیف آورد. وجود به مردم یبرا

 سال 10 نباشد، حواسمان امروز اگر و است یخارج یاجتماع یهاشبکه و هارسانه تصاحب در یارسانه نقش درصد

 عرضه یبهتر خدمات یخارج یهافرمپلت چون بود خواهد یخارج پلتفرم یرو بر زین اقتصادمان درصد ۵۰ گرید

 «.میکن یریجلوگ کار نیا از دیبا میدار یکشور و یتیهو دغدغه اگر و دنکنیم

 

 هارسانه تصاحب در یارسانه نقش درصد ۵۰ اکنون فانهمتاس» :یمجاز یفضا یعال یشورا سییر

 درصد ۵۰ گرید سال 10 نباشد، حواسمان امروز اگر و است یخارج یاجتماع یهاشبکه و

 عرضه یبهتر خدمات یخارج یهافرمپلت چون بود خواهد یخارج پلتفرم یرو بر زین اقتصادمان

 «.میکن یریجلوگ کار نیا از دیاب میدار یکشور و یتیهو دغدغه اگر و ندنکیم

 

 .گرفت صورت خدمات بهتر عرضه یبرا هم تلگرام یمحدودساز یبرا یمجاز یفضا یعال یشورا پررنگ نقش دیشا

 هب پاسخ در تلگرام، یانحصار یفضا مضرات بر دیتاک اب سنایا با گفتگو در 96 الس در یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب

 میدهیم جامان را کار نیا م،یبرس جهینت نیا به اگر :کرد انیب دارد، وجود تلگرام لتریف لزوم بر یمبن یاحتمال ایآ نکهیا

 ت:گف یداخل یهارسانامیپ شدن ریفراگ یبرا یتیحما یراهکارها به اشاره با نیهمچن او .دارد وجود آن احتمال و

 مردم توسط بخواهند اگر یداخل یهارسانامیپ .است مردم به خدمات و سیسرو ارائه یبرا ییسکو رسانامیپ»

 تخدما و باشد داشته یداریپا خدماتشان دهند، ارائه یخوب خدمات دیبا رند،یگ قرار استفاده مورد و شوند رفتهیپذ

 که بود یمحبوب رسانامیپ تلگرام «.کنند عرضه را دهندیم ارائه یخارج یهارسانامیپ که آنچه از یتراضافه

 .بود کرده اذعان مردم نیب آن یدرصد 100 نفوذ به جماران با گفتگو در 69 سال در یروزآبادیف

مایپ رانیمد و خود اعتقاد از یمجاز یفضا یعال یشورا عضو گرید اطالعات، یفناور و ارتباطات ریوز وجود، نیا با

 هب صحبت تلگرام لتریف یپ در یداخل یاجتماع یهارسانامیپ رشد در وقفه جادیا بر یمبن یداخل یاجتماع یهارسان

 .آوردیم انیم

 طبق» است: گفته ارتباط نیا در او داده، گزارش 99 اسفند در یجهرم یآذر جواد محمد یهاصحبت از رنایا که آنطور

 جذب کاربر ونیلیم ۱.۵ توانستند کردند آغاز را خود تیفعال که یزمان یبوم یهارسانامیپ ربط،یذ نیمسئول اعالم

امیپ که یزمان و سال همان در درست .دیرس نصب ونیلیم ۱۵ به هاآن کاربران تعداد سال کی شتگذ از پس .کنند

 هارسانامیپ رشد با که ینگیلتریف  شد. لتریف ییقضا دستور به تلگرام رسانامیپ بودند، رشد حال در هارسان
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 نیا .است کرده استفاده هارسانامیپ رشد یبرا تلگرام لتریف از تیحاکم که دیرس نظر به نطوریا و شد همزمان

 که یدیترد .کرد دیترد دچار داشتند، یخوب و کیارگان رشد که یبوم یهارسانامیپ به وستنیپ از را مردم یهمزمان

 کاربر تعداد حتما و برسد کاربر ونیلیم ۲۰ به هاآن نصب تعداد تلگرام، لتریف از سال سه بایتقر گذشت با شد باعث

 «.است عدد نیا از کمتر فعال

 یراشو توسط که چنان یداخل یاجتماع یهارسانامیپ به مردم کم اقبال که معتقدند کارشناسان از یبرخ حال نیا با

امیپ یفن ریمد ندارد. ارتباط یمال یهاتیحما و یرساختیز و یفن مسائل به است شده گرفته نظر در یمجاز یفضا یعال

 :گفت شد برگزار 97 آذر که ارتباطات ریوز ندهینما با یداخل یهارسانامیپ نشست در نهیزم نیهم در سروش رسان

 لیالد بلکه ندارد یفن مسائل به یربط ندادند، نشان اقبال یداخل یهارسانامیپ به انتظار حد در مردم چرا نکهیا»

 وزارت رنگکم نقش ،یمجاز یفضا یمل مرکز یاصل راداتیا از یکی.است شده انیب قبال که دارد یگرید یاجتماع

 «.است مرکز نیا در ارتباطات

 یرانیا یجستجو موتور

 وزارت تابعه یهاسازمان جیبس فرماندهان ییگردهما در کشور یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب یروزآبادیف ابوالحسن

 استفاده گوگل از مردم درصد ۹۵ نکهیا انیب با برگزارشد مازندران در 97 مهر در که یاجتماع رفاه و کار تعاون،

یم صورت هستند ییکایآمر عمدتا که یابر نظام داخل از یمجاز یفضا در ارتباطات درصد ۸۰» گفت: کنند،یم

 و یرانیا یجستجو نیماش مانند یکاربرد هیپا خدمات ارائه فارس با گفتگو در 98 اسفند در نیهمچن یروزآبادیف«.ردیگ

 .خواند اطالعات یمل کهشب یاندازراه در یمهم اصل را امحتو دیتول

 طور به و باشد داشته دفاع قابل یعملکرد که یرانیا یجستجو موتور چیه هنوز مختلف یهاتیحما رغمیعل وجود نیا با

کسب و مردم یبرا یادهیعد مشکالت جادیا سبب که یموضوع .ندارد وجود شود، استفاده مردم توسط گسترده

 مرکز ییمحتوا امور و یاجتماع ،یفرهنگ معاون ان،یخوراک ریام .شد 98 آبان در نتنتریا قطع زمان در ینترنتیا یوکارها

 با محتوا یوجوجست در نترنت،یا یقطع یروزها در» :گفت سنایا به 98 ید در مورد نیهم در یمجاز یفضا یمل

 و میدانستیم بلق از طورکههمان یبوم یشگرهایجو .میبود روروبه شگرهایجو در یادیز یهاتیمحدود و مشکالت

 بتوانند که یرساختیز هم و محتوا نظر از هم کردند، عمل فیضع اریبس ندارند، یمطلوب طیشرا که میبود کرده گزارش
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 و بود نشده نیتام که یتیظرف لیدلبه داشتند، مشکل ییمحتوا نظر از کهنیا بر عالوه یعنی باشند. کاربران یرایپذ

 «.افتادند کار از همراجع کثرت اثر بر ،یآمادگ عدم

 یکاربرد هیپا خدمات کامل استقرار ،(وزی) یبوم یجستجو موتور یاندازراه ناموفق یهاتجربه وجود با و حال نیا با

 اطالعات یمل شبکه یمعمار و کالن طرح یاتیعمل اهداف از یکی (جستجو موتور و یاجتماع رسانامیپ تیاولو با ) یداخل

 .شد بیتصو 99 سال در یمجاز یضاف یعال یشورا توسط که است

 

 

 

 

 کندیمن کار خوب یجهان نترنتیا بدون اطالعات یمل شبکه : یمجاز یفضا یشورا ریدب یروزآبادیف ابوالحسن
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  رانیا نترنتیا یگرمیتنظ یفضا به ساتراورود

 

 رانیا نترنتیا تازه رگوالتور

 
 ریفراگ ریتصو و صوت یهارسانه مقررات میتنظ سازمان

 ریز از «ساترا» همان اختصار به ای یمجاز یفضا در

 رانیا یاسالم یجمهور یمایصداوس سازمان یهامجموعه

 ریتصو و صوت یهارسانه یگرمیتنظ هدف با که ستا

  است. کرده غازآ را خود تیفعال  94 سال از ریفراگ

 در سازمان نیا شده، اعالم ساترا تیوبسا در که نطورآ

 یریتفس هینظر و یاساس قانون ۴۴ اصل یراستا

 سازمان سییر دستور با اصل، نیا از نگهبان یشورا

 سییر 22/06/94  مورخ هیابالغ اساس بر ما،یوس صدا

 ) یمجاز یفضا یعال یشورا استیر عنوان به(جمهور

  است. شده لیتشک

 در ریفراگ ریتصو و صوت اىرسانه خدمات تیفیک و سالمت یارتقا سازمان نیا تیمأمور ساترا تیوبسا در نیهمچن

 نیسنگ هاىرقابت در رانیا اسالمى جمهورى رىیتصو صوتى اىرسانه صنعت گاهیجا یارتقا و تیتقو مجازى، فضاى

 رىیجلوگ گانگان،یب فرهنگى هاىهجمه مقابل در جامعه رىیپذبیسآ کاهش و کشور اىرسانه مرزهاى از حفاظت جهانى،

 شده عنوان اسالمى نینو تمدن در اىرسانه الگوى تحقق سازىنهیزم تینها در و سالم رقابت نیتضم و انحصار از

  است.
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 ریتصو و صوت حوزه یسامانده فهیوظ 6 سازمان نیا شده، اعالم ساترا تیساوب در نچهآ سبراسا ن،یا بر افزون

 ندیآفر و روند یشفافساز و لیتسه ع،یتسر کاربران، حقوق نیتأم و دهندگان خدمات از تیحما یراستا در ریفراگ

 یساز نهیزم و کار و سبک شیافزا ،یمجاز یفضا در ریفراگ ریتصو و صوت خدمات کنندگانارائه به مجوز یاعطا

 در مردم یسو از شده گزارش تخلفات و اتیشکا به یدگیرس ر،یفراگ ریتصو و صوت حوزه فعاالن یبرا یگرلیتسه

 به یبخش تحرک و تیحما ،یکاربرد یهادستورالعمل یاجرا یروشها ها،نامهنظام بیتصو و میتنظ ه،یته یمجاز یفضا

نیب کیتراف کاهش و یداخل کیتراف اطالعات تبادل شیافزا یبرا یاجتماع نشاط دجایا ریالخدمات و محتوا دیتول حوزه

 بر ار جهان یمحتواها نیبرتر از یرانیا کاربران شتریب هرچه استفاده و یالمللنیب کاربران مراجعه شیافزا ،یالملل

  دارد. عهده

  ساترا جادیا یقانون یاستنادها

 ساترا یبرا یقانون استناد چند از جم جام با گفتگو در ساترا وکارکسب توسعه و بازار میتنظ معاون پور،حیمس نیحس

 و گرفته صورت  94 سال که است یمجاز یفضا یعال یشورا هیابالغ ساترا یبرا یقانون استناد کی« است: کرده ادی

 واگذار مایصداوس انسازم به یمجاز یفضا در یریتصو و یصوت یهارسانه مجوز صدور و مقررات میتنظ تیولئمس نجاآ

 قوه سیرئ بخشنامه یکی هست؛ هم گرید یقانون یمبنا دو .گرفت شکل  97 سال مبنا نیا بر ساترا که است شده

  .وردآیم اسم مقررات میتنظ سازمان از و است یقیدق بخشنامه هم نیا که 98 سال در هییقضا

 در ریفراگ ریتصو و صوت مقررات میتنظ و مجوز دورص تیولئمس« دیگویم که یرهبر حکم به مورد نیا در نیهمچن او

 صورت به یرهبر حکم در :کندیم انیب و اشاره » ماستیصداوس سازمان عهده بر منحصرا نآ بر نظارت و یمجاز یفضا

 نامهبخش 98 سال اما .ردیگیم شکل ساترا  97 سال نآ لیذ و شودیم واگذار مایصداوس سازمان به نیا دیگویم یکل

 مینظت معاون گفته به .بردیم نام ریفراگ ریتصو و صوت یهارسانه مقررات مینظت سازمان از قایدق هییقضا قوه سیرئ

 وزهح در یادار عدالت وانید یرا آن و دارد هم گرید یقانون یمبنا کی سازمان نیا ساترا، وکارکسب توسعه و بازار

  است. ارشاد وزارت قبال در ساترا عنف به ریفراگ ریتصو و صوت مقررات میتنظ و مجوز صدور

 یهالدستورالعم و ردیگیم صورت ساترا توسط هاVOD  و ینترنتیا یهاونیزیتلو بر نظارت و یگرمیتنظ حاضر حال در

 یکل نامهموافقت« ،»یمجاز یفضا در ریفراگ ریتصو و صوت یهارسانه یبرا مجوز صدور« یبرا نهاد نیا یسو از

 غابال » ریفراگ ریتصو و صوت یهارسانه در برخط مسابقات« و»  ریفراگ ریتصو و صوت یهاانهرس در محتوا انتشار

 جوزم یدارا یهارسانه بخش در اندکرده افتیدر مجوز سازمان نیا از که رسانه  163 یلوگو نیا بر افزون است. شده

 اشاره اوانم و مویلیف پارات،آ رینظ صنعت نیا بزرگ گرانیباز به توانیم نهاآ از که شودیم داده شینما ساترا تیوبسا

  کرد.

 یفضا در ریفراگ ریتصو و صوت یهارسانه مقررات میتنظ سازمان شده، اعالم ساترا تیسا اتینشر بخش در که نطورآ

 کد یلیتحل – یخبر هینشر و ) تالیجید عصر در یرسانها یحکمران بولتن( ابومیمد یهاعنوان با هینشر دو یدارا یمجاز
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 سطح یارتقا و یارسانه سواد گسترش هدف با ساترا نیا بر افزون .است ) رسانه یگرمیتنظ یلیتحل-یخبر هینظر(

 یارسانه سواد باشگاه یاندازراه به اقدام ریفراگ ریتصو و صوت هاىرسانه با تعامل در جامعه افراد مهارت و دانش

 داتیتول با دارد نظر در ساترا یارسانه سواد باشگاه شده، ماعال سازمان نیا تیساوب در که نطورآ .است کرده

 نیا نظرانصاحب و پژوهشگران تجربه از یریگبهره با نیهمچن و هاجشنواره و یموزشآ یهادوره یبرگزار ،یارسانه

  دهد. گسترش کشور سطح در را یارسانه سواد حوزه،

  ستین محتوا گرمیتنظ فقط ساترا

 نیا یرو شیپ یهابرنامه نیهمچن و شوندیم یرگوالتور ساترا توسط که ییهاحوزه شدن ترنروش یبرا نیهمچن

 یگرمیتنظ نآ در او که کرد اشاره جم جام با ساترا وکارکسب توسعه و بازار میتنظ معاون یوگوگفت به توانیم سازمان

 خدمات بلکه کنند،ینم عمل ییمحتوا فقط سانهر حوزه در گرهامیتنظ« است: ندانسته محتوا حوزه به محدود را ساترا

 در البته .میستین محتوا گرمیتنظ فقط ما نیبنابرا دارد، ... و یشخص اطالعات ت،یمالک ازجمله یمختلف وجوه یارسانه

 میخواه دیجد مقررات باشد ازین اگر و شودیم مطرح ... و جهان یساز یقطب ،یاسیس غاتیتبل وز،ین کیف امروز یایدن

  «.داشت

 حوزه رگمیتنظ فقط هاآن که معتقدند آن رانیمد اما شد شروع ویدیو اشتراک یهاسیسرو از ساترا یگرمیتنظ حوزه هرچند

 ستندین محتوا
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 .ستین ابهام از دور و شفاف شده اعالم سازمان نیا تیوبسا در که نطورآ ساترا با رابطه در زیچ همه حال نیا با

 ینهادها و سیتأس تازه سازمان نیا نیب متعدد یهاچالش یریگشکل سبب مختلف یزمان یهابرهه در که یموضوع

 سازمان و یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت اطالعات، یفناور و تارتباطا وزارت رینظ رانیا یدولت بخش در یدار شهیر

  است. شده گرید یسو از هاVOD  رینظ یخصوص بخش گرانیباز و سو کی از یبصر و یصمع امور و یینمایس

  ساترا به بودجه صیتخص یبرا ارتباطات وزارت با مجلس جدال

 یفناور و ارتباطات وزارت ییارویرو موارد نیزترخبرسا از یکی  1400 سال بودجه قانون گفت توانیم جرات به

 بهمصو براساس .کندیم مشخص زین را ساترا به بودجه صیتخص سازوکار که بوده ساترا و مایصداوس با رانیا اطالعات

 یاسالم یشورا مجلس دوره نیازدهمی ندگانینما توسط که  1400 سال بودجه حهیال در مجلس قیتلف ونیسیکم

 و افتهی شیافزا درصد ۱۰ ،یمخابرات خدمات دهنده ارائه یاپراتورها از دولت السهمحق و ازیاالمتحق شد، بیتصو

بیترت نیبد .شودیم محتوا دیتول بر تنظار صرف شیافزا نیا از حاصل منابع از یبخش

 

 و مجوز صدور تیمسئول که

 ریفراگ ریتصو و صوت مقررات میتنظ انسازم عهده بر منحصرا ن،آ بر نظارت و ریفراگ ریتصو و صوت مقررات میتنظ

 نظام و یاسالم یرانیا یارزشها حفظ یراستا در است موظف مایصداوس سازمان .است مایصداوس سازمان (ساترا(

 نآ وءس اثرات از داتیتول یفیک یارتقا ضمن و کند نظارت یمجاز یفضا در یاحرفه ثارآ دیتول مراحل تمام بر خانواده

  .وردآ عمل به یریجلوگ جامعه در

 رشگزا به .داشت یپ در را رانیا اطالعات یفناور و ارتباطات ریوز ،یجهرم یذرآ جواد محمد دیشد انتقاد موضوع نیا

 در 1400  بهشتیارد  9 خیتار در» هاوسکالب« یاجتماع شبکه در وگوگفت اتاق کی در یجهرم یذرآ محمدجواد سنا،یا

 با نظارت و مجوز صدور هیال در ریفراگ ریتصو و صوت تیریمد که دادند یکمح یرهبر معظم مقام« گفت: رابطه نیا

 نیا که یحال در افتهی صیتخص ساترا به یابودجه م،یدار اعتراض هم ساترا یریگشکل به ما البته .باشد مایصداوس

 دوجو نآ یبرا یانونق و ستیچ سازمان نیا ابعاد که ستین مشخص دارد، یالتیتشک نه دارد، یااساسنامه نه سازمان

 ظارتن یمتول ،یعموم قانون در نه و است ساله کی که بودجه قانون در قانون، حکم با مایصداوس ط،یشرا نیا در .ندارد

 است قرار که افتهی اختصاص یمجاز یفضا یمحتوا دیتول حوزه یبرا تومان اردیلیم ۱۵۰۰ .است شده مجوز صدور و

 وجود بخش نیا در یتیشفاف چیه است؟ شده ذکر قانون یکجا در ست؟یچ زمشیمکان اما شود، داده یخصوص بخش به

 » .ستین مشخص اشجهینت و ندارد

 گفت: سنایا به 1400 اسفند  29 خیتار در ،یمجاز یفضا یعال یشورا ریدب ،یبادآروزیف ابوالحسن راستا نیهم در

 مایصداوس به که یانهیهز .است یمجاز یفضا یعال یشورا رخانهیدب و یمل مرکز عهده بر یمجاز یفضا حوزه بر نظارت«

 یبادآروزیف  «.دکنیم کمک محتوا دیتول به و محتواست دیتول یبرا بلکه ست،ین نظارت یبرا فقط هم شودیم داده

 وارد محتوا دیتول حوزه به ساترا کنمینم فکر« گفت: ،یمجاز یفضا یمحتوا دیتول حوزه در ساترا نقش درباره نیهمچن
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 همه یبرا و قانون باشد، داشته یامصوبه اگر مجلس البته .است مجوز صدور و مقررات میتنظ یبرا سازمان نیا ،شود

  «.شود یبررس دیبا دارد، وجود یمشکالت اگر اما و شود ییاجرا دیبا و االجراستالزم

 که  99 بهشتیارد 16 خیتار رد شرق روزنامه با ساترا سیرئ ان،یامام صادق محمد یگفتگو به توجه با خالل نیا در

 و اجرا ،یگریتصد تیمسئول و بود کرده قلمداد یستاد و یهماهنگ را یعال یشوراها وجود فلسفه نآ در انیامام

 اساتر و یمجاز یفضا یعال یشورا یمرزها یحت رسدیم نظر به بود، ندانسته یمجاز یفضا یعال یشورا با را یمگریتنظ

  .ستین مشخص یخوب به زین افض نیا حکمرانان عنوان به

  یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت و ساترا فیوظا تعارض

 .ندکیم یخودنمائ یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت با سازمان نیا یهاچالش در ساترا تیفعال حوزه ابهامات گرید پرده

 یفضا در ریفراگ ریتصو و صوت یهارسانه مقررات میتنظ سازمان و ارشاد وزارت ینمایس سازمان انیم جدال نیا

 را یخانگ شینما شبکه بر نظارت و پروانه صدور رینظ یموارد و است گرفته صورت یخانگ شینما شبکه سر بر یمجاز

  .ردیگیم بر در

 به یخانگ شینما شبکه مجوز ارائه شدن محول یبرا ازدهمی مجلس ندگانینما از یبرخ تالش از سنایا راستا نیهم در

 جدا نمایس از الیسر و شنیمیان مستند، چون ییساختارها فیتکل نآ براساس که داده گزارش  99 زییاپ در مایصداوس

 انسازم نظارت طرح با مخالفت لیدال که شد یارسانه ارشاد وزارت یحقوق معاونت یسو از یانامه ادامه در و بود شده

 دهش داده هشدار نامه نیا در بود. کرده عنوان یونرقانیغ را نآ و داد یم حیتوض را یخانگ شینما شبکه بر مایصداوس

 یمحتوا بر نظارت یلیدل هر به اگر« و » داشت خواهد تیحاکم یبرا نیسنگ یانهیهز مایصداوس کردن فربه« که بود

 به گذاران هیسرما و دکنندگانیتول که ندارد یپ در لزوما را معنا نیا شود گرفته دولت از ریتصو و صوت ریفراگ ریغ

 هدنخوا یسمت به و کندیم دور را خود یریوخطرپذ سکیر از تایماه هیسرما رایز کرد؛ خواهند دایپ شیگرا ونیزیلوت

 در یینمایس سازمان نظارت و یابیارزش معاون نیهمچن «.ندارد یراههم و یخوانهم نآ مالحظات و ضوابط با که رفت

 رانیا در ینترنتیا یهاونیزیتلو و یخانگ شینما یهاشبکه ارگذ مقررات ینهادها موضوع با یمجاز ینشست در  99 ذرآ

  است. نفعیذ نهیزم نیا در خود که باشد ینهاد از ریغ رگوالتور و گرمیتنظ نهاد حوزه نیا در است بهتر کرد، دیتاک

پلتفرم بستر بر هابرنامه یبرخ پخش و دیتول مانع ها،یانداز سنگ از یاپاره با یموارد در ساترا ریاخ مدت نیهم در

  نشد. ساخته تینها در که است پور یفردوس عادل ۹۹ برنامه ادعا، نیا بر یانمونه است؛ شده ینترنتیا یها

 سبب ریفراگ ریتصو و صوت حوزه در هابرنامه پخش و دیتول مجوز صدور یبرا یمواز ینهادها وجود ن،یا بر افزون

 ساخت مجوز یرسم صورت به یینمایرسیغ آثار ساخت پروانه یشورا زا که برنامه کی دیتول اندرکارانستد شده

 باشند. زین ساترا از مجوز افتیدر دنبال به VOD یهاپلتفرم قیطر از برنامه نیا پخش یبرا دوباره اند،کرده افتیدر

 انیم کشمکش لیدل به شود یسپر بار کی دیبا معمول صورت به ساخت مجوز افتیدر یبرا که یریمس که یمعن نیا به

  شود. مودهیپ مرتبه دو دیبا یینمایس سازمان و مایصداوس
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 درباره« داده: حیتوض رابطه نیا در جم جام با گفتگو در ساترا وکارکسب توسعه و بازار میتنظ معاون پورحیمس نیحس

 تیرسم به باشد، داشته را محتوا مجوز صدور تیمسئول که کشور در یقانون نهاد هر و یتیحاکم نهاد هر مجوزها

 انعنوبه ساترا .شود منتقل یگرید بخش به یمدت از بعد و باشد ارشاد وزارت یزمان کی است ممکن .شودیم شناخته

 یکارهم آن با و شناسدیم تیرسم به دهدیم انجام را کار نیا دارد یقانون طوربه که ینهاد آن رسانه، رگوالتور

 شدند پخش حوزه نیا در که ییهاالیسر و است بوده نگونهی(ا99 تا  97)  ریاخ سال دو در که همانطور .کندیم

 و یبیترک یهابرنامه مورد در یول شدند، پخش اساس همان بر و دیتول لبه مربوط یقانون نهاد یمجوزها براساس

 دیتول اصلهف و شوندیم دیتول رسانه خود توسط معموال که محور وگوگفت یهابرنامه و مسابقات ها،جنگ مثل یونیزیتلو

 نهایا هک شده ابالغ دستورالعمل صورتبه هم هارسانه به و کرده ورود مستقال ساترا است، یکوتاه یزمان بازه پخش تا

 یرخب است ممکن .کندینم یفرق نه، ای باشد گرفته مجوز گرید یجا از قبلش نکهیا حاال .دارند ساترا مجوز به ازین

رسانه یور هابرنامه پخش یبرا نجایا میکرد اعالم ما یول باشند دوباره مجوز به مجبور که ندده انجام یاقدامات نهادها

 » .کندیم تیکفا ساترا مجوز ریتصو و صوت یها

 اب سازمان آن چالش با رابطه در ساترا یحقوق امور و مقررات نیتدو معاون و سیرئ مقام قائم ریاخ یهاصحبت اما

 تنها را خود ساترا که گذاردینم یباق یدیترد و شک یجا یخانگ شینما داتیتول به زمجو مورد در ارشاد وزارت

 ساترا که کرده اعالم صراحت به مهر با گفتگو در» فرهمند دیوح« .داندیم یخانگ شینما بخش به یمجوزده مسئول

 که سؤال نیا به پاسخ در او .شناسدینم تیرسم به یخانگ شینما داتیتول به مجوز ارائه یبرا را ارشاد وزارت گرید

 ما .میشناسینم تیرسم به بعد، به یخیتار کی از« :دیگویم د؟یشناسینم تیرسم به را ارشاد مجوز گرید شما االن

 نظر مد را مجوزها همان م،یبگذار احترام ارشاد وزارت ماتیتصم یحت و یخصوص بخش یگذار هیسرما به نکهیا یبرا

  «.ندارد کارکرد ارشاد وزارت توسط شده صادر ساخت پروانه همان ای دیتول مجوز گرید االن یول میدادیم قرار

  رگوالتور قامت در بیرق ؛)ساترا( مایصداوس

 گرید با مایصداوس رقابت  99 وریشهر در » نماوا« یشینما سامانه رهیمد اتیه سیرئ یزدانی یمهد ،جم جام نوشته به

 او ت.اس دانسته مختلف یهابخش در یدیتول آثار همه به دادن بها و کسانی نگاه یبرا بازدارنده یعامل را هارسانه

 و شودیم وارد بیرق قامت در قاعدتا پس است الیسر دکنندهیتول هم و کننده مصرف هم مایصداوس سازمان« گفته:

 یاننگر نیبنابرا کند، حذف که است یعیطب کند تحمل تواندینم رقابت رهیدا نیا در و پسنددینم خودش که را آنچه

 ما مخاطب تعداد شیافزا از دیبگو حیصر دیبا مایصداوس .است فرهنگ در یگذارهیسرما بحث اندرکاران،دست

 هددیم نشان که گرددیبرم ریاخ ماه هشت هفت به آن مثال .شودینم خوشحال دیآیم نظر به .نه ای شودیم خوشحال

 را آنها غیتبل مایصداوس که میاکرده پخش لمیف ۱۵ تاکنون امسال یابتدا از .مینک اعتماد مایصداوس به میتوانینم چرا

  «.بودند مهم هالمیف خود بلکه کند غیتبل را هاپلتفرم نبود الزم اصال که یدرحال است نکرده پخش
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 وزارت هشیاند و نقد یهانشست سلسله از جلسه نیچهارم و پنجاه در  99 وریشهر در نماوا رهیمد اتیه سیرئ

 یداخل یمحتوا دیتول ساعت ۷۰۰ حداقل دیبا سال در خود اتیح حفظ یبرا هاVOD نکهیا انیب با یفناور و ارتباطات

 وارد مایصداوس حاال و ازداردین یگذارهیوسرما یزیر برنامه به درسال حجم نیا با محتوا دیتول« گفت: باشند، داشته

 ما یبرا یگذارهیسرما نظر از یاتفاق چه میگرفت قرار مایس و صدا نظر ریز راگ که است؛ آمده وجود به ابهام چند و شده

  «.شودیم خارج آن از عیسر باشد داشته وجود ابهام ییجا در اگر و است ترسو هیسرما افتاد؟ خواهد

 ریتصو و صوت یهارسانه جم جام با گفتگو در ساترا وکارکسب توسعه و بازار میتنظ معاون پورحیمس نیحس حال نیا با

 داخلت گریکدی با لزوما مایصداوس با ریتصو و صوت یهارسانه تیفعال حوزه او نظر از .داندیم یمل رسانه مکمل را

 ناظر ینهادها ای دولت با که ییهابخش در چه و یخصوص بخش در چه هانیا از کدام هر ایدن یجا همه در یعنی ندارد؛

  .کنندیم فایا نقش ارزش رهیزنج از ییجا در دارند، یهمکار یتیحاکم ینهادها ای

  ریفراگ ریتصو و صوت از مانع و جامع فیتعر نبود

 شودینم یعلن یخصوص و یدولت گرانیباز و نهادها با ییارویرو در تنها ساترا تیفعال با رابطه در هاابهام نیا بر افزون

 یبرا یمشخص فیتعر هنوز که یمورد .شودیم  »ریراگف ریتصو و صوت« فیتعر رینظ تریادیبن یموارد شامل بعضا و

 مشخص نترنتیا بستر بر منتشره ریتصو و صوت بر ساترا یحکمران قلمرو یمرزها نآ دنبال به و ندارد وجود نآ

  .ستین

 

 ریفراگ ریتصو و صوت فیتعر درباره یگرید تییتو در اطالعات یفناور و ارتباطات ریوز ،یجهرم یذرآ جواد محمد

 در را همان بخواهد اگر یول ردیبگ مجوز ارشاد وزارت از دیبا بفروشند ید یس با را یخانگ دئویو اگر« بود: تهنوش

 یکس اگر .میکن یم یریگیپ و میندار قبول را موضوع نیا ما رد؟یبگ مجوز مایس و صدا از دیبا کند منتشر یمجاز یفضا
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 ریتصو و صوت توانینم را پادکست هر یول ردیبگ مجوز مایس و صدا از بله ندازد،یب راه ینترنتیا ونیزیتلو بخواهد

  «.کرد فیتعر ریفراگ

 بدون که اندکرده فیتعر یریتصو و صدا را ریفراگ ریتصو و صوت یمجاز یفضا یمل مرکز کارشناسان وجود نیا با

 ندچ هر باشد. باال به خاص مخاطب تعداد کی یدارا و زنده پخش کنداکتور یدارا و ردیبگ بر در را او مخاطب، شناخت

  است. دهینرس یمجاز یفضا یعال یشورا بیتصو به هم هنوز زین فیتعر نیا

 یمجاز یفضا در ریفراگ ریتصو و صوت یهارسانه مقررات میتنظ سازمان سیرئ ان،یامام صادق محمد راستا نیهم در

 صاحب شما اگر» است: گفته ریتصو و صوت هرسان شاخصه با رابطه در شرق با گفتگو در  99 بهشتیارد 16 خیتار در

 که یامجموعه یعنی هستم؛ حساب طرف رسانه با من .ندارم یکار نگارروزنامه عنوان به شما با من د،یهست رسانه کی

 و یخبر کانال کی وسط شما است ممکن .ندارد یربط من به باشد متن اگر .است یریتصو و یصوت یمحتوا اصلش

 یزرو اگر اما .یریتصو رسانه دیگوینم شما به یکس .دیبگذار هم لمیف دوتا دارد یمتن یمحتوا شترشیب که یتلگرام

 شما که یریتصو و یصوت یمحتوا که است نیا دوم شاخص .دیکنیم عمل رسانه مثل د،یکن منتشر دئویو ۵۰

 زند،بسا تانیبرا دیبده پول اشم یعنی باشد؛ داشته یاحرفه یمحتوا ای برخوردار هاشاخص نیا از یکی از دیگذاریم

 تصور به اما نباشد، یاحرفه است ممکن تانیمحتوا ای .است رسانه ادیز احتمال به است یاحرفه شیمحتوا که یکس

 شودیم نیا .نندیبیم مرتب ییدئویو یمحتوا خاطر به را شما کانال که هستند یکسان و دیگذاریم محتوا مداوم و منظم

 با نم .است یارسانه وکارکسب من حساب طرف .شودیم جاجابه منفعت و دیریگیم غاتیتبل اشم نکهیا ای .رسانه

 اترسانه یبرا میگویم دیشد رسانه صاحب شما اگر .دارم کار رسانه با من .ندارم کار سرگردان یدئویو ای خبرنگار

 مردم یادیز تعداد و دیریگیم غیتبل د،یگذاریم ویدیو مرتب ونیزیتلو نیع که دیدار یکانال شما نکهیا مثل .ریبگ مجوز

  «.دهدیم قرار ریتأث تحت را یعموم افکار و دارد را رسانه کی نقش پس .هستند عضو

  یمجاز یفضا بر یحکمران یسودا و مایصداوس

 یالع یشورا در سازمان نیا سیرئ تیعضو از توانیم رانیا نترنتیا یحکمران عرصه در مایصداوس ینیفرآ نقش از

اطالع یلمللانیب یهاشبکه از یریگبهره چگونگی به مربوط دینی و یاخالق فرهنگی، مقررات تنظیم .کرد ادی یرساناطالع

 و  77 سال در که بود یرسان اطالع یعال یشورا فیوظا از یکی ربطیذ مراجع به تصویب شنهادیپ یا نآ تصویب و یرسان

  شد. سیتأس یگفرهن انقالب یعال یشورا مصوبه براساس

 رهبر حکم با 90 سال در که یمجاز یفضا یعال یشورا به یرساناطالع یعال یشورا 95 سال در نآ از پس چند هر

    به توانیم یمجاز یفضا یعال یشورا یحقوق و یقیحق یاعضا به ینگاه مین با یول شد ملحق بود، شده لیتشک

 یفضا یعال یشورا تیساوب در که نطورآ .برد یپ رانیا نترنتیا یحکمران در مایصداوس سازمان نقش شدن ترپررنگ

 یمجاز یفضا یعال یشورا یحقوق یاعضا از یکی مایصداوس سازمان سیرئ ،یرکعس یعل یعبدالع شده، اعالم یمجاز

 یاشور و یرساناطالع یعال یشورا در رانیا نترنتیا یحکمران در مایصداوس سازمان یرگذاریثات زانیم تناسب .است
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 محمد یاسام .میکنیم نگاه یمجاز یفضا یعال یشورا یقیحق یاعضا بیترک به که زدیریم بهم نجاآ یمجاز یفضا یعال

 یقیحق یاعضا نیب در داشتند عهده بر را مایصداوس استیر نیا از شیپ دو هر که یضرغام اهلل عزت و سرافراز

     در مایصداوس یرگذاریتأث وزن رفته رفته رسدیم نظر به رو نیا از .شودیم دهید یمجاز یفضا یعال یشورا

  است. کرده دایپ شیافزا رانیا نترنتیا یحکمران حوزه یهایگذاراستیس

 و یمجاز یفضا یعال یشورا در نآ با مرتبط یحقوق و یقیحق یاعضا تیعضو به محدود مایصداوس سازمان ینیفرآ نقش

 نییتع کارگروه یاعضا از یکی نیهمچن مایصداوس سازمان سیرئ لکهب .ستین سازمان نیا لیذ ساترا یریگشکل ای

 تیمسئول و شده لیتشک راتیتعز بخش یاسالم مجازات قانون 750 ماده اساس بر که است مجرمانه یمحتوا قیمصاد

  .دارد عهده به را یمردم اتیشکا به یدگیرس و مجرمانه یمحتوا یحاو یتارنماها شیپاال و یمجاز یفضا بر نظارت

  نترنتیا یفضا در یمل رسانه مطلوب ندهی آ

 یمل نهرسا مطلوب و محتمل یهاندهیآ نیتدو« موضوع با یارتباط یهاپژوهش فصلنامه در یامقاله  1393 سال بهار در

 .بود نآ سندگانینو از یکی مایصداوس سازمان یفعل سیرئ ،یعسکر یعل یلعبدالع که شد منتشر» نترنتیا یفضا در

 ینا بـر اثرگذار محاطی و محیطی روندهای به توجه با اینترنت فضای در ملی رسانه محتمل هاییندهآ پژوهش نیا در

  با نترنتیا یفضا در مکمل حضور اول، رده در درصد 86.35 با اینترنت فضای در موازی حضور ترتیب، به رسانه،

 یفضا در یاهیسا حضور و سوم رده در صددر 60.31 با نترنتیا یفضا در مطلق حضور دوم، رده در درصد64.59

 ،نیـز پژوهش خبرگان نظر از «بمطلو یندهآ« بحث در است. شده یبند تیاولو چهارم رده در درصد  37.23 با نترنتیا

 نتخابا 94.44 امتیاز با ملی رسانه برای اینترنت فضای در موازی حضور ینده،آ سال ده در محتمل هـای ینـدهآ میـان در

  ت.اس شده

 نچهآا و شد مایصداوس سازمان سیرئ  95 بهشتیارد  22 در یعنی مقاله نیا انتشار از پس سال  2 تنها یعسکر یعل

 یریگقدرت با .ستین نترنتیا یفضا با مایصداوس سازمان یمواز حضور گواه د،یآیم بر او کارنامه از سال 5 نیا در

 سازمان رسدیم نظر به رساند،یم حداقل به را مایصداوس یشرویپ موانع که رانیا بر حاکم یاسیس جو و ساترا

  است. رانیا نترنتیا یفضا در مطلق حضور سمت به حرکت حال در مایصداوس
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  یاتکآس یرعاملمد زاده یوسفی یعل محمد با گو و گفت

 

 یجادو چوب

 رانیا نترنتیا 
 

 جواب و اندکرده هتوج آن به کمتر افراد دیشا امروز تا که یاساده سوال

 با یراحت به که ینترنتیا شبکه که است نیا ندارند آن یبرا یمشخص چندان

 نقش  ؟ کندیم کار صحنه پشت در چگونه میشویم متصل یجهان شبکه به آن

 یبرا ؟ کجاست آن یمحتوا انایاح ای و نترنتیا تیفیک در ینترنتیا یشرکتها

 جدا را کشور در نترنتیا توسعه تلفمخ یزمان مقاطع دیبا سوال نیا به پاسخ

 دهه هر در و است ادیز اریبس یارتباط یها یتکنولوژ تحول سرعت .کرد

 از که ییهاسال یط جهینت در .ندیآیم کار یرو یدیجد یهایتکنولوژ معموال

 با سال چند هر نترنتیا عیتوز و نیتام مدل گذرد،یم کشور به نترنتیا ورود

 عهده را فیوظا از یبخش و شده جادیا یدیجد یهاسازمان عموما تحوالت نیا نیح در و بوده همراه یاساس راتییتغ

 شناخته  و نیتریمیقد از یکی اتک،یآس گذارانیبن و رعاملیمد زاده، یوسفی یعل محمد با ییگفتگو در .اندشده دار

 نحوه و ساختار در که را یراتییتغ و رنتنتیا تحول ریس تاسنترید خدمات و نترنتیا دهنده خدمات یشرکتها نیترشده

 .میکنیم یبررس است شده جادیا ریاخ یهادهه یط آن عیتوز

 

 .برگردد 1380 سال در یفرهنگ انقالب یعال یشورا مصوبه به نترنتیا حوزه در یگذارقانون نیاول رسدیم نظر به

 شد؟ شروع یزمان چه از رانیا در نترنتیا یتجار و یرسم شروع
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 اداره که بود زمان آن در .تسدان 1380 سال همان توانیم را آن شدن قانونمند و ینترنتیا ارتباطات یرسم شروع

 اه ISP یبرخ 1374 سال حدود از و زمان نیا از شیپ از حال نیا با اما شد. لیتشک کشور رانیا مخابرات در تاید کل

 الیاد روز یتکنولوژ )که نترنتیا یریکارگبه یابتدا در بود. آنها از یکی اتکیآس مثال که دادندیم ارائه ییهاسیسرو

 از مرکز نیچند که صورت نیا به .شدیم نیتام هاماهواره قیطر از نترنتیا ،یمصرف و یپژوهش مقاصد یبرا بود( آپ

 نیا از یمراکز و هاپژوهش سازمان ران،یا یپرداز داده مرکز ف،یشر دانشگاه ،ینظر کیزیف قاتیتحق مرکز جمله

 نیا انیم زمان نیا در .کردندیم برقرار ینترنتیا ارتباط ایدن با آن قیازطر که داشتند یاماهواره کدام هر دست،

 قرار گرا مثال .دندیدیم را گریهمد ماهواره از مراکز نیا و نداشت وجود یاجداگانه یداخل ارتباط ریمس ،یارتباط مراکز

 ماهواره به را آن دیبا داده فرستنده مرکز شود، ارسال ینظر کیزیف مرکز به یاداده فیشر دانشگاه مرکز از بود

 سیسرو نیا انیم یداخل ارتباط وجود لزوم زمان همان از .کردیم افتیدر ماهواره از را آن رندهیگ مرکز و فرستادیم

 شد. یاتیعمل ها IXP یاندازراه با و 1395 تا 1394 سال در تاینها امر نیا محسوس جهینت اما شد. یم حس هادهنده

 شرکت قیطر از زین یبخش و بودند کرده جادیا هم با را یارتباط هاشرکت یبرخ زین هاسال نیا نیب فاصله در البته

  است. 95 حدود سال همان به مربوط گسترده سطح در و یینها جهینت یول شد؛ اجرا رساختیز ارتباطات

 قصد که ییهاشرکت نداشت، وجود صورت نیا به یمند نظام یتجار نترنتیا هنوز که (70 دهه اواسط) سالها آن در

 یداریخر ماهواره یدارا مراکز نیا از یکی از را خود ازین مورد باند یپهنا دیبا دهند، ارائه یتجار نترنتیا داشتند

 مراکز نیا یهاماهواره قیطر از را «گنالیس ارسال» بخش شرکتها، نیا .کردندیم عیتوز مشترکان نیب بعد و کردندیم

 .دادندیم انجام را داده افتیدر کار و کردندیم هیته شید خودشان ،«هاگنالیس افتیدر» یبرا و دادندیم انجام

 نیا در شدند. متوجه را آپ الیدا یمعن و منطق مردم 1380 سال حدود در نکهیا تا بود سیبیپراکس ستمیس لیاوا

 هم و کنند نیتام و بخرند نترنتیا تاید اداره از توانستندیم هم هاISP بود، شده لیکتش هم تاید کل اداره که زمان

  ها ISP تمام شد مقرر 1382 سال در نکهیا تا داشت ادامه روند نیا داشت. وجود یاماهواره مراکز از دیخر امکان

 شدن جمع البته .کرد ماهواره یهاشید یآور جمع به شروع دولت .کنند هیته تاید اداره از را خود ازین مورد باند یپهنا

  شد. متمرکز مخابرات در نترنتیا و دیکش طول 1384 سال تا ها شید

 را کشور یارتباط یفضا تیریمد فهیوظ بتواند تا شد جادیا ییویراد ارتباطات مقررات میتنظ سازمان 1382 سال در

 نیتام افت،یدر تمرکز بیترت نیا به آمد. وجود به مه رانیا مخابرات رساختیز ارتباطات شرکت زمانهم دهد. انجام

 ارتباطات شرکت زمان نیا در نکهیا تا داشت ادامه 1387 سال تا روند نیا شد. محول مخابرات به نترنتیا عیتوز و

 یجا به یتجار  LADS نترنتیا ارائه بحث گرید 1384 سال لیاوا از بایتقر شد. یاصل دهنده سیسرو رساختیز

 اداره» از را ازشانین مورد نترنتیا باند یپهنا دیخر امکان هم ها  ISP ،یزمان مقطع نیا در بود. شده آغاز آپ الیدا

 نیتام روند نیا بروند. «رساختیز ارتباطات شرکت» سراغ به کار نیا یبرا توانستندیم هم و داشتند «تاید کل

 نیا در یشتریب سهم روز به روز رساختیز اتارتباط شرکت اما داشت ادامه بخش دو نیا توسط نترنتیا مشترک

 رساختیز ارتباطات شرکت نقش و دیرس اوج به مورد نیا  97 تا 95 یهاسال نیب مرور به نکهیا تا کرد؛ یم فایا بخش

 کشور داخل شبکه یاندازراه بحث رساخت،یز رتباطاتا شرکت شتریب هرچه توسعه با که یطور به .شد پررنگ اریبس
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 کار دستور در روند نیا کردن مندضابطه و یاستان نیب یارتباط یهاپل جادیا نیهمچن و گریکدی با ها  ISP ارتباط یبرا

 ازین مورد باند یپهنا نیتام و نترنتیا ارائه یمتول نهاد تنها عنوان به رساختیز ارتباطات شرکت اکنون .گرفت قرار

ISP  کندیم تیفعال ها. 

 

 ارتباطات یبرا یاشبکه یانداز راه به توانیم رساخت،یز ارتباطات شرکت گرفتن قوت و یزانداراه یهاتیمز جمله از

 اب یداخل ارتباط به ازین کشور داخل دهندگان سیسرو چنانچه زمان، نیا از شیپ تا کرد. اشاره 1394 سال در یداخل

 گرید یداخل دهنده سیسرو به و برگشته ماهواره از و شدیم ارسال ماهواره به دیبا گنالیس داشتند، گریکدی

 باعث یارسال روش نیچن نداشت. وجود یمیمستق ارتباط چیه کشور داخل در هاISP  خود نیب واقع در .دیرسیم

 چیه یداخل ارتباط کی یبرقرار یبرا که یدرحال برسد. برابر دو از شیب به امیپ افتیدر و ارسال در ریتاخ که شودیم

  برسد. کشور داخل دوم نقطه به و برگشته دوباره آنجا از و برود کشور خارج به بار کی گنالیس که ندارد یلزوم

 

 

  نترنتیا حوزه در یخصوص یهاشرکت یکار مدل شد،یم فروخته آپ الیدا یهاسیسرو  که 1380 سال از قبل تا

 بود؟ چگونه
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 داشتن گرو در یخصوص یهابخش تیلفعا اصال و نداشت وجود نهیزم نیا در یچندان قانون اصال که 1380 سال تا

 آن در .میکن کار مستقل صورت به میتوانستیم هم و داشت وجود شرکت کی قالب در کار امکان هم نبود. شرکت

 یهافروشگاه از مورد چند با مثال .مینداشت یشرکت هنوز زمان آن ( اتکیآس ) ما خود بود. ادیز ها ISP تعداد زمان

 کاربران حساب یدست صورت به و نداشتند وجود هم نترنتیا متداول یهاکارت یحت و میدکریم یهمکار یوتریکامپ

 .میکردیم شارژ را

 مخابرات از اگر که بود ۶۴K ما باند یپهنا زمان آن دیخر 

 از اگر را نترنتیا نیهم شد.یم تومان ونیلیم کی میدیخریم

 مقام در شد.یم تومان ونیلیم 3 یال 2 حدود میدیخریم هاماهواره

 .میبخر GLX پژو کی زمان آن میتوانستیم مبلغ نیا با اس،یق

 میتنظ سازمان که 1382 سال در .شدمی انجام یدالر دهایخر

 از یکی کرد، شروع رگوالتور نهاد عنوان به را خود کار مقررات

 80 یهاسال نیب البته بود. ISP مجوز شدیم صادر که ییمجوزها

 امکان کرد، شروع را خود کار مقررات میظتن سازمان که 82 تا

 وجود ها ISP یبرا زین تاید کل اداره از مشابه مجوز کی افتیدر

  شد. یم اعطا تاید اداره خود انیمشتر به که داشت

 

 کرد؟ ورود نترنتیا بحث به چطور اتکیآس مجموعه و دیشد آشنا نترنتیا با چطور شما خود

 در برادرانم و خواهر اما .خواندمیم درس کشور شمال در و نبودم تهران هنوز نترنتیا یهابحث شروع زمان آن در

 اتوکد( )با یوتریکامپ صورت به را اشپروژه بودکه یانیدانشجو نیاول جزو برادرم خواندند. یم یمعمار تهران دانشگاه

 گمان که داشت وجود زمان آن در یاهینشر کی .دندیکش یم یدست یهانقشه انیدانشجو عموم که یدرحال داد. لیتحو

 مجله نیا از جلد کی نشیماش در بود برگشته خانه به برادرم که یزمان بار کی .بود «وتریکامپ بزرگراه» آن اسم کنم

 بود شده نوشته ارتباطات یایدن درباره مجله نیا در یاصفحه چند بودم. یرستانیدب زمان آن در خواندم. و کردم دایپ

 در و بود نخواهد تلفن به محدود گرید ندهیآ یایدن ارتباطات که بود شده نوشته یبخش در کرد. جلب اریبس را نظرم که

 و جالب اریبس میبرا جمله نیا زد. خواهند جلو یعیطب منابع به وابسته عیصنا از تلکام، ارتباطات عیصنا یآت یهاسال

   بود. بیعج

 شرکت آن کنار کردم. کار برادرم شرکت در و آمدم تهران به پلمید از قبل که بود یقدر به میبرا موضوع نیا تیجذاب

 میکردیم اسکن را یخارج یمعمار یهامجله ابتدا داشت. نام آوند یرسان اطالع که میداشت تیوبسا کی برادرم یمعمار

 روند نیهم .کردندیم استقبال موضوع از بودند حوزه نیا در که بردارم دوستان و میگذاشتیم تیسا نیا یرو و

 آپالیدا نترنتیا خانه، در و خط چند دیخر با ابتدا در .داشتم شبکه کی گرفتمیم پلمید که یزمان و کرد دایپ ادامه

 خدمات هیارا یروزها در آپ الیدا نترنتیا فروش

 گرفتیم انجام یساعت یهاکارت با ینترنتیا



 اینترنت در ایران چگونه کار میکند؟

 

6 8  

 که بود ییهاادداشتی به محدود دادمیم انجام شانیبرا که ییشارژها و کاربران یها کتاب و حساب تمام .انداختم راه

  بودم. نوشته مشق دفتر کی در

 رد .میگرفت مجوز 1380 سال و میکرد آغاز را نترنتیا ارائه کار (،Web و BBSنسل لبه )در 1374 سال از خودمان ما

 را هاضربه نیبزرگتر گفت توان یم یحت .میکرد آغاز هیسرما و امکانات حداقل با و ممکن حالت نیترهساد از را کار کل

 در هست ادمی و1E   خطوط مثل .میبخر را آنها که مینداشت پول د،یجد یهایتکنولوژ ورود زمان در که میخورد یوقت

Hمیبخر تلفن خط میبتوان تا میکردیم جمع پول زمان ن.  

 

 یتسم چه به نترنتیا آن از بعد .آمد E1 خطوط آن از بعد شد؛یم نیتام یاماهواره شید قیطر از نترنتیا همه از اول

 کرد؟ دایپ فتیش

 آپ الیدا «لیمالست» ابتدا .میکن انیب جداگانه را لیما لست بخش است بهتر کرد دایپ یتدرس دید بتوان آنکه یبرا

  .VDSL سپس و ADSL به بعد و شد آنالوگ آپ الیدا نیگزیجا  E1 بعد بود،

 و آپ الیدا کی بعد .میفروختیم آپ الیدا تا 8 ،یهمزمان بیضر با و میرفتگیم آپ الیدا کی اول ارتباطات، بخش در

 و نیزالیل شد بعد .افتیدر و ارسال ماهواره به شد لیتبد بعد .شدیم میتقس مشترک 16 تا 8 نیب و بود ماهواره کی

 .تاید اداره از دیخر

 

 با هم ما شود. دهیکش هم یمشتر ساختمان به میس کی و میریبگ مخابرات از میتوانستیم را نیزالیل واقع در

  بود. رانیا به ADSL ورود از شیپ SHDSL تجربه .میدادیم نترنتیا یمشتر به SHDSL یتکنولوژ
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 بخش بیترت نیا به دهند. لیتشک را خود هاب یمخابرات مراکز درون هاشرکت تا شد ازین DSL یتکنولوژ ورود با

 دهنده ارائه گریباز به هم مخابرات شرکت خود که یزمان از شد. وابسته مخابرات شرکت یهارساختیز به یخصوص

  شد. آغاز مشکالت و منافع تضاد شد، لیتبد ترنتنیا

 

 مخابرات شرکت اریاخت در یبخش چه و است یخصوص بخش دست ثابت نترنتیا باند یپهنا از یبخش چه حاضر درحال

 است؟

 از شیب است. مخابرات شرکت اریاخت در آن یباق و است یخصوص بخش اریاخت در درصد 40 تا 35 حدود حاضر حال در

 ما یفعل یهاتیفعال تمام .میبده توسعه را میس کی یحت میانتوانسته یخصوص یهاشرکت ما که است ارسالچه ای سه

 چیه FCP پروانه از بعد است. فتادهین یدیجد اتفاق و است نیشیپ یهاتوسعه اساس بر یخصوص یهاشرکت

 است. فتادهین اتفاق ارتباطات حوزه در یشیگشا

 

 حیتوض است خوب .کرد تجربه را یتوجه قابل رشد باند یپهنا شد، وصل یبرجهانیف کهشب به رساختیز  آنکه از پس

 رکارب تا نترنتیا عیتوز نحوه و دارد یبستگ یعوامل چه به کنندیم تجربه کاربران که یثابت نترنتیا تیفیک دیبده

 است؟ چگونه

  .دید بخش سه قالب در توان یم را مساله نیا

 رساختیز شرکت به لیتحو تا الملل نیب نترنتیا رساندن یبرا که است یارتباط قالب در ارتباط از یبخش 

 .شود یم انجام

 به دنیرس و هاتلفن مرکز تا رساختیز از یبعد بخش ISP (یمشتر لیما لست تا دنیرس) ها 

 منزل داخل تا یمشتر لیما لست از 

 بحث ها وقت یلیخ .بگذارد اثر نترنتیا تیفیک بر که دیایب شیپ یاختالالت است ممکن هابخش نیا از کدام هر در

 تلفن میس ای .ندارد تناسب مودم برد با خانه مساحت مثال .شودیم مربوط یمشتر خود خانه داخل مشکالت به تیفیک

 .ندارد یخوب تیفیک

 یبرا هشد فیتعر یهاتعرفه و نیقوان در که یمشکالت لیدل به است. یگرید بخش هم تلفن مرکز تا رساختیز مرکز 

 یگاه .شودینم انجام یمناسب تیفیک با ها،یکش میس مانند یمانکاریپ یکارها انجام دارد، وجود مخابرات شرکت

 نیچن همه که شودیم انجام یقبل یهامیس کردن جمع بدون یکش میس ای و شودیم دهیکش دوم دست یهامیس

  بگذارد. ریتاث کاربران نترنتیا تیفیک بر تواندیم یموارد
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 ها ISP به انجا از و شودیم اریدیخر رساختیز ارتباطات شرکت توسط و کجای صورت به اکنون المللنیب نترنتیا

    در شما نظر باشد. داشته وجود مستقل دیخر اریاخت دیبا معتقدند ها ISP از یاریبس که یدرحال شود. یم فروخته

 ست؟یچ بارهنیا

 .فروشندیم یمشتر به را ایدن نترنتیا نیترارزان و کرده یداریخر را نترنتیا نیترگران ها ISP اکنون گفت توان یم

 .داد انجام مختلف یکشورها به مربوط شده ارائه یجهان یآمارها قیطر از را سهیمقا نیا توان یم

 متیق و مناسب ییپاسخگو خوب، تیفیک که یزمان تا .ستین مورد نیا از ها ISP ما یاصل یهگال اکنون حال نیا با

  .میندار نترنتیا دیخر مدل نیا با یچالش دهند، ارائه یمعقول

 قبال در یمناسب چندان ییپاسخگو بود، دهینرس یفعل بلوغ به هنوز رساختیز شرکت که شیپ سال چند تا

 اب مایمستق خودمان که بود نیا بر حیترج نزما آن در .نداشتند میددایم انجام که ییدهایخر و شده ارائه یهاسیسرو

 رساختیز شرکت ییپاسخگو اکنون اما .میکن دیخر مایمستق و میشو مذاکره وارد نترنتیا فروشنده یخارج یهاشرکت

  .میندار نهیزم نیا در یچالش و دهیرس یمطلوب حد به

 

 در یخصوص یشرکتها ایآ شود؟یم انجام ییهابخش چه توسط است؟ کرده یرییتغ چه هاسال نیا یط نگیلتریف بحث

 دارند؟ ینقش نگیلتریف

 گنیلتریف جداگانه صورت به دیبا ها ISP شد، سپرده تاید اداره به نترنتیا نیتام و شدند جمع هاشید آنکه از بعد

 نترنتیا نیتام آنکه از پس .کردندیم اعمال خود یهاشبکه بر را رمتمرکزیغ نگیلتریف نوع کی و کردندیم یداریخر

  .افتی رییتغ متمرکز به رمتمرکزیغ حالت از هم نگیلتریف شد، سپرده «ترساخیز ارتباطات شرکت» به

 به نگیلتریف روند رساخت،یز ارتباطات شرکت کار به آغاز با :اتکیآس رعاملیمد زاده، یوسفی

 با و زمان آن از .شد محول شرکت نیا به نگیلتریف اعمال فهیوظ تماما و کرد رییتغ متمرکز حالت

 عنوان به نهاد نیا هم هنوز و کرد دایپ ادامه روند نیا شرکت، نیا شتریب هرچه گرفتن قدرت

 .کندیم کار نگیلتریف اعمال نهاد نیتریاصل

 رییتغ متمرکز حالت به نگیلتریف روند کرد، آغاز را خود کار رساختیز ارتباطات شرکت که 1388 سال از پس واقع در

 شرکت، نیا شتریب هرچه گرفتن قدرت با و زمان آن از .شد محول شرکت نیا به نگیلتریف اعمال فهیوظ تماما و کرد

 یلیخ موارد در .کندیم کار نگیلتریف اعمال نهاد نیتریاصل عنوان به نهاد نیا هم هنوز و کرد دایپ ادامه روند نیا

 به خاص وردم کی لتریف بر یمبن یدستور یگاه ،یاانهیرا جرائم یمیقد ونقان همان به توجه با است ممکن معدود

 در و نادرند اریبس یموارد نیچن اما کنند. اعمال را آن که موظفند هاشرکت نیا و شود ابالغ )ISP( دهنده سیسرو

 توانیم و ودشیم انجام رساختیز ارتباطات شرکت توسط متمرکز و کپارچهی صورت به نگیلتریف فهیوظ یکل حالت
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 را آن اصال ها  ISP که دارد یخاص یهایتکنولوژ به ازین نگیرلتیف ندارند. ینقش آن در هادهنده سیسرو گفت

  ندارند.

 

 نشده روز به قانون نیا اما است. گذاشته ها ISP دوش به را نگیلتریف فهیوظ یاانهیرا جرائم قانون ،مجموع در

 هر نکهیا نه ودش انجام کپارچهی صورت به نگیلتریف که هستم نیا موافق ،یساختار و یفن نظر از شخصه به .است

ISP امکان و رسدیم حد نیباالتر به شبکه کل انیم یهماهنگ متمرکز، نگیلتریف حالت در رایز دهد. انجام جداگانه 

 مختلف یفن کادر مختلف، اتیادب که شرکت چند انیم شده عیتوز یها ستمیس از خطا و یخرابکار ،یاقهیسل نظر اعمال

 نیکمتر با را کار نیا انجام یتیحاکم نهاد کی توسط آن متمرکز انجام .شودیم هبرداشت دارند یمختلف یهاتیمسئول و

 لتریف یبرا یدستور و باشد اتکیآس تاسنترید در مثال تیسا کی چنانچه تنها کند.یم ممکن منابع نیکمتر صرف و خطا

  شود. انجام ما توسط دیبا مورد آن شود، صادر آن

 .ستا نشده روز به قانون نیا اما .است گذاشته هاISP دوش به را نگیلتریف فهیوظ ،یا انهیرا جرائم قانون : زاده یوسفی
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 زین شما خود شرکت که است یزبانیم بحث شد، فهااض ینترنتیا خدمات ارائه از و ریاخ یسالها یط که ییهابحث از یکی

 بود؟ چگونه رانیا در یزبانیم یها سیسرو تحول ریس .کرد سیتاس تاسنترید کی و شد فعال نهیزم نیا در

 موارد نیا دنکرنیم فکر همه شهیهم و نداشت را سیسرو کردن هاست تیقابل اصال مانیهارساختیز ما زمان آن در

 رورس لیمیا که رفت هاسازمان همه به یابالغ ،یخاتم یآقا دوم دولت در نکهیا تا شود. هاست رانیا از خارج در دیبا

 با شراکت یط زمان آن در البته .فتمیب نهیزم نیا در یزنسیب فکر به که بود یاجرقه نیهم شود. ینگهدار رانیا داخل

   دادم. یم نجاما هم نگیهاست کار رانیآرا شرکت

 چند داشتم، )سرور( وتریکامپ کی ینظر کیزیف مرکز در ابتدا بود. کشور داخل تمیسا و اصلی سرور 78-77 سال از

 نگیهاست خودمان را سرورها د،یرس 256k به ناباندم یپهنا که هم بعد و فیشر دانشگاه محاسبات مرکز در سال

 آمد و رفت ماه 6 دیبا مگ 50 یبرا .میبود نترنتیا گرفتار ،میبود اتکیآس توسعه درحال که 91 سال .میکرد

 تا میکرد صحبت تیسا نیا با نما. سیف نام با داشت وجود سبوکیف مشابه یتیسا کی زمان آن در .میکردیم

 لداخ به خارج از را شیسرورها و کرد اعتماد ما به که بود یتیسا نیاول تیسا نیا بسپارند. ما به را نگشانیهاست

  کرد. منتقل شورک

 نیا در .شد یم تمام گران اریبس یخارج سرور و افتاد اتفاق هزار 3 به هزار از ارز نرخ شیاافز کبارهی دیع نیا در

 برقش بود، ویراد سالنش شد. کر 5 یال 4 که میگرفت رساختیز شرکت از یتاسنتریردیغ یهاسیسرو از یبیترک نیح

 اتکیآس در و میدیخر سرور رک کی حد در تا . .... و بود انخودم رنتنتیا از برشیف و بود دیگر یجا هی از

 به میاتوانسته که میکرد اعالم زمان آن در .وزارتخانه میبرد و میکرد طرح را نیا  91 بهمن در .میکرد یگذارهیسرما

 به اتفاق نیا از دبع است(. گیگ هزار معادل ترا کی )االن آمد یم حساب به یبزرگ عدد که میبرس کیتراف گیگ کی

  شد. یتجار مانیتاسنترهاید که دبو 95 سال در آن اوج و کرد رشد مرور

 

 هب که است یدرحال نیا .بود یدولت مختلف یهابخش توسط تاسنترید مکرر یاندازراه سالها، نیا مهم اتفاقات از یکی

 یسازمان هر نکهیا و است یتخصص تجارت کی تاسنترید کار رسدیم نظر به .است شده وارد یادیز ینقدها حرکت نیا

 شمار به یمنطق اقدام نه و است صرفه به نه کند جادیا خود داخل در تاسنترید کی بخواهد نیسنگ یگذارهیسرما با

 یخال یدولت یتاسنترهاید تیظرف عمده بخش دهدیم نشان گرفت انجام قبل سال کی حدود که یبررس کی .دیآیم

 د؟یدار ی نظر چه دولت توسط تاسنترید هتوسع درباره شما . است

 اند،کرده تاسنترید یاندازراه به اقدام که کشور یدولت ینهادها و هاسازمان اکثر که است داده نشان ریاخ یهایبررس

 یهابخش همواره .ماندیم یباق بالاستفاده آن یمابق و کنندیم مصرف را تاسنترید تیظرف درصد 15 حدود در یزیچ

 تاسنترهاید نیا سیسرو و ینگهدار صرف آن عمده بخش و کنند یم افتیدر یادیز یهابودجه هاسازمان تیآی

 .رودیم هدر به افتهی صیتخص هیسرما تمام و شده خارج دور از چندسال از پس زاتیتجه نیا که یدرحال .شودیم

 ،یدولت یتاسنترهاید آن اداره نگیکول و برق نهیهز صرف با تنها که شدیم انجام یدرحال ییهانهیهز نیچن صرف
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 اندازپس را نهیهز یمابق و کرد نیتام دهنده سیسرو شرکت کی از را سازمان آن ازین مورد سیسرو تمام توانیم

  .کرد

 بیتصو یقانون کایآمر در و 2004 سال در دش باعث که داد رخ کایآمر در شیپ هاسال زین مورد نیهم مشابه اتفاق

 سیسرو یهاشرکت از دیبا و ندارد را تاسنترید مستقل توسعه حق ینهاد و سازمان چیه قانون نیا موجب به شود.

  شد. کایآمر و ایدن در تاسنترهایمگاد یاندازراه باعث نیا .ردیبگ خدمات دهنده

 

 ست؟یچ نترنتیا دهندگان سیسرو با اطالعات یمل شبکه رابطه

 قهطب چند یساختمان در مستقر اداره کی درون )سانترال( یداخل یتلفت رتباطا خطوط به توانیم را اطالعات یمل شبکه

 هب آنکه یجا به کنند، برقرار ارتباط هم با دارند قصد سازمان کی مختلف یواحدها یوقت حالت، نیا در .کرد هیتشب

 خطوط قیطر از و یلداخ کد کی گرفتن با شود، وصل گرید طبقه به مخابرات زا مجدد امشانیپ و شوند وصل مخابرات

 .رندیگیم ارتباط هم با مایمستق ساختمان داخل یاطارتب

 

 اکثرحد با را یداخل ارتباطات یبرقرار نهیزم که کرد هیتشب ساختمان کی سانترال یهاتلفن به توان یم را اطالعات یمل شبکه

 .کندیم فراهم نهیهز نیترکم و سرعت

 تا کباری گنالیس ستین یازین رایز شود. برقرار ترعیسر ارتباط هم و باشد تر نییپا نهیهز هم شودیم باعث کار نیا 

 یداخل یارتباط خطوط نیچن که یدرحالت برسد. گرید طبقه به تا برگردد ساختمان به مخابرات از دوباره و برود مخابرات

 وجود با که یدرحال کند. یداریخر مخابرات از تلفن خط کی اتاق هر یازا به شودیم مجبور سازمان باشد، نداشته وجود
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 یارتباط خطوط سازمان یواحدها یتمام یبرا مخابرات، از یتلفن خط کی تنها داشتن با توان یم ،یداخل ارتباط نیا

  کرد. وصل هم به را آنها و کرد فیتعر مستقل

 ارتباطات یبرا که کرد هیتشب سازمان نیا مختلف طبقات در موجود یواحدها به را یداخل مختلف یها ISP توان یم

 نیا چنانچه حال .کنندیم استفاده سازمان( یداخل تلفن سانترال خطوط مانند )به اطالعات یمل شبکه از خود یداخل

 الملل( نیب نترنتی)ا مخابرات خطوط از تواند یم کند، برقرار ارتباط یگرید ساختمان با بخواهد )کشور( ساختمان

 یبرا .ستین آن مجدد افتیدر و مخابرات به گنالیس فرستادن به یازین ،یداخل اتارتباط یبرا یول کند استفاده

 به یازین کنند، برقرار ارتباط هم با دارند قصد کشور داخل نقطه دو یوقت .است طورنیهم زین یداخل ارتباطات

 و اطالعات یمل شبکه قیطر از توان یم و ستین آن مجدد افتیدر و کشور خارج به آنان یهاداده و گنالیس فرستادن

 کرد. وصل هم به را نقطه دو آن مایمستق یداخل  بستر

 در مستقر اداره کی درون )سانترال( یداخل یتلفت ارتباط خطوط به توانیم را اطالعات یمل شبکه

 با دارند قصد سازمان کی مختلف یواحدها یوقت حالت، نیا در .کرد هیتشب طبقه چند یساختمان

 هطبق به مخابرات از مجدد امشانیپ و شوند وصل مخابرات به آنکه یجا به کنند، اربرقر ارتباط هم

 هم با مایمستق ساختمان داخل یارتباط خطوط قیطر از و یداخل کد کی گرفتن با شود، وصل گرید

 رندیگیم ارتباط

 

  دارند؟ یارتباط هم با یداخل شبکه قیطر از اکنون یخصوص یهاشرکت ایآ

 نیهم قیطر از خدمات از یادیز بخش و ندهست مرتبط گریکدی به شبکه نیا قیطر از یخصوص یهارکتش یامتم اکنون

 به ارکبی داده ،یداخل ارتباطات یبرا ستین الزم گرید و دارد یادیز اریبس باند یپهنا که یاشبکه .شودیم انجام شبکه

  شود. تقلنم کشور داخل در دوم نقطه به مجدد و بزند دور شود، فرستاده خارج

 .شد قائل تفاوت دیبا است کشور یارتباط ازین که یزیچ آن و کندیم اقتضا تیحاکم یگذاراستیس آنچه نیب واقع در

 نیچن یکشور هر در و است ریناپذ اجتناب ضرورت کی (اطالعات یمل )شبکه یداخل یارتباط شبکه کی یانداز راه

 مسافت هاداده (،اطالعات یمل )شبکه یداخل ینترنتیا ارتباط یبرقرار یبرا یداخل شبکه وجود با .دارد وجود یاشبکه

 کیتراف قیطر از کیتراف تمام ستین الزم رایز .شودیم کم کاربران یمصرف کیتراف نهیهز و کنندیم یط را یکمتر

 و کسب و هاانسازم یتمام شود، قطع یالمللنیب نترنتیا ارتباط یلیدل هر به چنانچه یطرف از .شود تیهدا یخارج

 خود رکا به اختالل و وقفه بدون توانندیم ... و ینترنتیا یکارها و کسب احوال، ثبت بانک، از اعم کشور داخل یکارها

 .دهندیم انجام زین گرید یکشورها یتمام که است یروند نیا .دهند ادامه
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 عیتسر و لیتسه ،بهبود نیهم زین «اطالعات یمل شبکه» یاندازهرا یاصل هدف زاده: یوسفی

 ارتباط قطع هدف با و یاسیس موضوع چیه با مرتبط آن یاندازهرا فلسفه و است یداخل ارتباطات

 منتقل کارها و کسب و کاربران نیب که ییهاداده از یادیز حجم رایز .ستین جهان با نترنتیا

 .ندارند ورکش داخل به مجدد بازگشت و کشور از خارج به انتقال یبرا یلزوم چیه شودیم

 فلسفه و است یداخل ارتباطات عیتسر و لیتسه بهبود، نیهم زین «اطالعات یمل شبکه» یانداز راه یاصل هدف

 ییهاداده از یادیز حجم رایز .ستین جهان با نترنتیا ارتباط قطع هدف با و یاسیس موضوع چیه با مرتبط آن یاندازراه

 داخل به مجدد بازگشت و کشور از خارج به انتقال یبرا یلزوم چیه دشویم منتقل کارها و کسب و کاربران نیب که

 یتریطوالن اریبس ریمس جهت یب تاید شودیم باعث ارتباطات مدل نیا یبرا یداخل کهشب نبودن فراهم .ندارند کشور

 را (انتقال سرعت کاهش و ریتاخ شیافزا) ارسال زمان مدت شیافزا هم و نهیهز شیافزا هم نیا که باشد راه در را

 قالانت با و شود برداشته زین تهران از یحت تمرکز نیا است قرار رانیا ابر پروژه یاندازراه با شود.اکنونیم باعث

 نیا به و ندک یط را یکمتر فاصله زین کشور داخل یحت گنالیس که کرد یکار ،یاستان مراکز نیتر کینزد به هاگنالیس

 .کند دایپ یتوجه قابل دبهبو یداخل ارتباطات سرعت بیترت

 

 کند؟ دایپ رواج کشور در تواند یم یاماهواره نترنتیا ایآ د؟ینیبیم چطور را رانیا نترنتیا ندهیآ

 چیه شد. نخواهد حل رانیا نترنتیا مشکالت نشود، فروخته درست یبها به شودیم داده که یسیسرو که یزمان تا

  .کندیم حل را مشکالت نیا یتمام درست متیق ندارد. وجود مشکالت حل یبرا ییجادو چوب

 ار رانیا در نترنتیا ابعاد یتمام و شد خواهد وارد هم رانیا به ایدن تمام مانند به یاماهواره نترنتیا شک بدون

  ندارد. وجود زین نترنتیا نیا لتریف امکان آنکه خصوصا کند. یم متحول

 جهینت در است. یداخل کاربران ازین مورد یها سیسرو عمده و تاس یخارج نترنتیا فرد کی استفاده درصد 20 تنها

  است. ترمهم اریبس یداخل درست یساختارها اصالح
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 اینترنتی هایمحدودیت در کالد هایشرکت نقش

 

  نترنتیا رشد ریتاث

 کالد صنعت بر

 

  

 یابرانشیرا یتکنولوژ ظهور از سال 15 به کینزد

 با که دیجد یعصر .گذردیم ایند در کالد همان ای

 آمازون شرکت یمجاز وتریکامپ سیسرو عرضه

 مورد یهاسیسرو از یکی به رفته رفته و آغاز

 سراسر در بزرگ و خرد انیمشتر یضرور و عالقه

 حضور از یسال چند هم رانیا در .شد لیتبد ایدن

 کالد بازار و گذردیم کالد دهندگانسیسرو یجد

 سرعت با توانسته ریاخ یهاسال یط کشورمان در

 .کند دایپ رشد یتوجه قابل

 و رانیا کالد نوظهور صنعت رسدیم نظر به ران،یا در صنعت نیا رشد به رو لیپتانس و هاشرفتیپ نیا وجود با اما

 (،SAW) آمازون  مانند جهانی گرانیباز با یمعنادار فاصله همچنان ارزش نظر از هنوز ،حوزه نیا در فعال یهاشرکت

به شرفتهیپ یکشورها در ICT صنعت از درصد  ۶۰ حاضر حال در آمار طبق .دارد  گوگل و (AZURE) کروسافتیما

 .برسد زین درصد ۹۰ تا زانیم نیا شودیم ینیبشیپ و دارد قرار یابر انشیرا ریتاث تحت میرمستقیغ و میمستق طور
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 حالت نیبهتر در رانیا در رقم نیا شود،یم زده نیتخم دالر ردایلیم 371 از شیب ایدن در کالد بازار ارزش که یحال در

 .بود خواهد  دالر اردیلیم 10 ندهیآ سال 4 تا

 زا ینوع ارائه به کی هر و اند شده یانداز راه نهیزم نیا در فعال شرکت چند و نیچند کشور در اکنون حال نیا با

 کی یبرا یمعمول نگیهاست کی از توانیم که ییهاسیسرو .پردازندیم کاربران زاین مورد یابر یهاسیسرو

 ستم،یس همکاران بازار، کافه زس، ابر آروان، ابر اتک،یآس یها شرکت شود. شامل را یکاربرد خدمات ای و تیساوب

  .رانندیا در حوزه نیا گریباز چند و نیدچن از یشمار تنها ... و سروررانیا آوا، فن ،پکپارس ابرآمد،

 نیا زین کرونا یپاندم اما بود، شده جلب یابر یاه یفناور به شیپ از شیب سازمانها توجه ریاخ یسالها در هآنک وجود با

 ارزش انیم که یا فاصله است معتقد پکپارس رعاملیمد ،ینیمب یمحمدهاد کرد. عیتسر را ابر به مهاجرت و روند

 یها لیپتانس تواند یم یخوب به دارد، وجود باشد اشتهد دیبا یجهان محاسبات طبق که یارزش و رانیا یابر بازار یفعل

 دهد. نشان را بخش نیا در نهفته

 

 پک پارس رهیمد ئتیه سییر ؛ینیمب یمحمدهاد

 نییپا اریبس حوزه نیا در تقاضا ،یابر دهندهسیسرو کی عنوان به پکپارس کار به آغاز زمان در نکهیا به اشاره با یو

 این اهمیت متوجه بازار و افتهی بهبود یفناور نیا از سازمانها شناخت که میشاهد ریاخ مدت در :دیگو یم بود
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 تیاهم درک و ریاخ یدرسالها نیآنال یکارهاوکسب توسعه با که بود دواریام توانیم جهینت در است.شده هاسرویس

  کند. دایپ دست جهان اب متناسب یرشد به رانیا یابر بازار و شود پر موجود گپ سرعت به ،یابر یهایفناور

 نیپرطرفدارتر از یکی یابر تیامن و CDN سیسرو دارند. یتوجه قابل انیمشتر رانیا در یابر سیسرو چند

 و رانیا مختلف نقاط در مردم تمام به بتوانند تا دارند ازین ینترنتیا یوکارهاکسب .هستند رانیا یابر یهاسیسرو

 شگستر لیدل به نیچنهم .رودیم شماربه راه نیا در یبزرگ کمک CDN اتخدم و کنند ارائه تیفیباک سیسرو جهان

 اریسب یابر تیامن یهاحلراه از استفاده ،یتیامن زاتیتجه بودن گران و یرانیا یوکارهاکسب به ینترنتیا حمالت

 .هستند کاراتر و ترصرفه به مقرون

 نیا در هم شده انجام نهیزم نیا در یسازفرهنگ یبرا که یغاتیتبل و کشور داخل در تیفیک با سیسرو ارائه البته

 مانند ییها پلتفرم و (SaaS) یافزار نرم یابر پردازش خدمات ریاخ مدت در .است بوده گذار ریتاث یعموم اقبال

 از استفاده یبرا تقاضا و ندرشد حال در ،یپاندم آغاز با خصوصا که اند بوده ییهاسیسرو جمله از ،یمجاز دسکتاپ

 است. کرده دایپ شیافزا هاسیسرو نیا

 فعال اریبس سازمانها به یابر یافزارهانرم و یکاربرد خدمات ارائه در که است ییهاکتشر از یکی ستمیس همکاران

 انواع تا یحسابدار یافزارهانرم از را ها شرکت ازیموردن یابر یراهکارها مختلف انواع توانسته و بوده

  کند. ارائه ابر ربست بر ،یالمیهاستمیس

 

 ستمیس همکاران رعاملیمد ؛یفوالد دیفر

 را شرکتها یآورتاب توانندیم یابر و یارتباط یهایفناور نکهیا به اشاره با ستمیسهمکاران رعاملیمد ،یفوالد دیفر

 ثابت امروز ماا داد کاهش را IT یهانهیهز دیبا شدیم تصور یزمان :دیگو یم دهند شیافزا مختلف طیشرا برابر در
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 رشد ینیبشیپ به ادامه در یفوالد «.دندار همراه به وکارهاکسب یبرا را ترشیب درآمد هانهیهز نیا که است شده

 ای خدمت نعنوا به رساختیز و 18.5 به SaaS یبرا عدد نیا که کرد اشاره ندهیآ سال در یابر انشیرا یدرصد 21

IaaS شودیم ینیبشیپ درصد 30 زانیم به.» 

 جذاب یابر یها سیسرو از یکی به یابر یسرورها و دهش روبرو یریچشمگ اریبس رشد با ریاخ مدت در یابر انشیرا

 ،ینزبایم خدمات به ازین نیآنال یوکارهاکسب یتمام نکهیا به توجه با اند. شده لیتبد کوچک و بزرگ یسازمانها یبرا

 نیا به لیتما ندارد، یاقتصاد و یفن هیتوج یخصوص طور به یدماتخ نیچن یاندازراه و دارند یپردازش و یسازرهیذخ

 .است بخش نیا ادیز اریبس رشد از یحاک زین یجهان یهاآمار .است شده ادیز اریبس بخش

 

 زس ابر رانیمد از یجمع

 نفراوا یها لیپتانس یدارا و بزرگ اریبس را رانیا در کالد بازار  زس، ابر شرکت رعاملیمد ان،یزار نیالدحسام

 نخورده دست و بکر همچنان بازار نیا از یا عمده بخش گر،ید یکشورها با سهیمقا در او گفته به .کند یم فیتوص

 توسط اعتماد جادیا ،یساز فرهنگ ازمندین کالد به رساختیز افتیدر یسنت یها وهیش از مهاجرت و است

 .است یابر یها رساختیز تیفیک بردن باال نیهمچن و یابر یها رساختیز دهندگانارائه

 رانیا کالد بازار یها چالش 
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 یلقبو قابل رشد نتوانسته هنوز یتکنولوژ نیا آن، یباال ارزش و جهان در کالد یتکنولوژ توجه قابل گسترش وجود با

 با رانیا کالد بازار حاضر حال در ها،میتحر از جدا .است اختالف نیا یایگو هم ارقام و آمار و باشد داشته رانیا در

 .است مواجه ییهاچالش

 لرعامیمد  گفته به .است کشور در آن فرهنگ فتادنین جا و یتکنولوژ نیا به نسبت کم شناخت ها،چالش نیا از یکی

 راب به مهاجرت کنندیم فکر کاربران از یاریبس  است، رانیا در کالد صنعت گرانیباز از یکی که آروان ابر شرکت

 منیا یربیسا حمالت ای داده رفتن دست از مانند یاتفاقات برابر در را هاآن تواند یم خاص یارمعم ای یطراح چیه بدون

 دهش یسازادهیپ یکیزیف یافزارهاسخت یرو بر گذشته در که طور همان را خود یهاسیسرو زین گرید یادسته .کند

 .دشویم رساختیز نیا تیفیک از نادرست خوردزبا گرفتن به منجر موضوع نیا که کنندیم منتقل یابر یفضا به بود،

 ایدن با ابر اب سازگار یهایمعمار و یفرهنگ نظر از ما فاصله نکهیا به توجه با رسدیم نظر به» :دیگویم نلویرحسیپ ایپو

 یهایمعمار جیترو و سیسرو نیا شناساندن یبرا یشتریب تیفعال مرتبط یهاانجمن و هاشرکت تا است ازین است، ادیز

 و یجخار یهامیتحر به توجه با ،بخش نیا در یگذارهیسرما یباال سکیر و  نهیهز ،گرید چالش .باشند داشته مدرن

 ینیگسن یدالر نهیهز ازمندین خود افزارسخت یهانهیهز نیتام یبرا یداخل یهاشرکت متاسفانه .است یداخل نیقوان

 .اندشده ریمس نیا یکند در مهم اریبس عامل دو یخارج هامیتحر و ارز نوسانات که هستند

 و اندب یپهنا دیخر یبرا نیسنگ یهانهیهز ای و یگمرک یرانهیسختگ نیقوان وضع با متاسفانه زین داخل در نیچنهم

 تری پایین سرعت و تیفیک با خارج، به نسبت کشور داخل در یدهسیسرو عمال بخش، نیا در الزم تیفیک داشتن عدم

 «.شودیم انجام

 انیزار .داند یم یابر یها شرکت یبرا چالش نیبزرگتر را ها میتحر نیهمچن و یارز نوسانات زین زس ابر رعاملیدم

 نیا به یادیز یوابستگ م،یرمستقیغ صورت به چه و میمستق صورت به چه افزارسخت نیتام :دیگویم رابطه نیا  در

 کشور، در قدرتمند شبکه رساختیز نبودن آماده لیبق از ییها چالش مورد، دو نیا از ریغ به .دارد مورد  دو

 ندک می تاکید وی «.هستند یمهم موارد ...و یاتیعمل یها نهیهز افزون روز شیافزا ت،یفیک با یتاسنترهاید تیمحدود

 «!است سخت و پرچالش اریبس ها صنف اکثر یبرا رانیا بازار در کار» که

 یپاندم دوران در کالد رشد 

 که انچه .کند کمک یتکنولوژ نیا نییتب به تواندیم کالد هیپا بر یتاسنترهاید و کالد خدمات تیهما به یکل نگاه

 به یسازرهیذخ یفضا و پردازش قدرت ارائه کرده، لیتبد ایدن در هایفناور نیتریکاربرد از یکی به را کالد یتکنولوژ

 درون و یشرکت درون یهارساختیز یاندازراه از آنها ،یابر یهارساختیز از استفاده با که هاستسازمان و هاشرکت

 است یتیمز دور، راه از صورت به یساز رهیذخ یفضا زانیم و پردازش قدرت نییتع امکان .کندیم ازین یب یسازمان

 سراسر در یدالر اردیلیم صد چند بازار کی به لیتبد حاال تیمز نیهم .شودمی انیمشتر یهانهیهز کاهش موجب که

 .شودیم افزوده یتکنولژ نیا به هاشرکت یوابستگ به رزو به روز و شده ایدن
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 شده کشورمان در کالد هیپا بر خدمات به ازهاین ریگ چشم شیافزا موجب هاسال نیا یط عامل چند اوصاف، نیا تمام با

 کشورمان در بازار نیا شتریب رشد موجب کرونا، وعیش یطرف از و ایدن روز یافزارهاسخت به یدسترس کاهش .است

 رقام،ا آمار لحاظ از اوصاف، نیا با .اندکرده جذب را یادیز انیمشتر رانیا در Paas و IAAS جمله از یخدمات و شده

 دارد؟ فاصله ایدردن کالد بازار با اندازه چه تا رانیا

 رانیا از جلوتر دهه کی کمدست ایدن در یابر یفناور و است جوان رانیا در یفناور نیا آروان، ابر رانیمد اعتقاد به

 ستمیاکوس رشد به توجه با است معتقد شرکت نیا است. جاافتاده ترشیب یفرهنگ نظر از هم یفن نظر از هم و است

 رتمندقد و یجد گرانیباز حضور به ازین و دارد یادیز تیظرف یابر یفناور ران،یا در حوزه نیا یوکارهاکسب و یفناور

 .شودیم ساحسا گذشته از شیب

 کالد صنعت توسعه در دولت گاهیجا 

 یهاشرکت نطوریهم و یتکنولوژ یهاشرکت که آنچه دارد، ایدن سراسر در و رانیا در یابر یفناور که یلیپتانس از جدا

 کالد خدمات خصوص در شفاف یمرزها نییتع و تیحاکم و دولت نقش نییتع دارند، کار و سر آن با رانیا در یابر

 یمشتر ابر کی عنوان به هم و رگوالتور عنوان به هم تواندیم بازار در دولت ،آروان ابر رعاملیمد نظر از .است

 .کند تیفعال

 بتواند است ممکن بخش، نیا در یعنوان هر با یتیحاکم یهاسازمان و دولت میمستق ورود » :کندیم اضافه نلویرحسیپ

 تنها نه بلندمدت در که است داده نشان گرید یهاحوزه تجربه اما کند، برآورده را شانشده فیتعر مدتکوتاه یازهاین

 موضوع، نیا درک با تیحاکم که است دیام نیبنابرا .شد خواهند رشد کندی عامل خود که داشت نخواهند یارزش خلق

 یم ننشا مسئله نیا .کند اجرا شکل نیبهتر به را یتیحاکم نقش خود و فراهم سیسرو نیا رشد یبرا را فضا

 یجهان یالگوها که چرا باشد رگوالتور شکل همان به است بهتر ،یتکنولوژ یهاحوزه گرید همانند دولت نقش که  دهد
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 یم یخصوص بخش گرانیباز فیتضع نطوریهم و رقابت افت باعث تنها دولت یها دخالت که دهند یم نشان تجربه و

 «.شود

 

 آروان ابر رعاملیمد نلو؛یرحسیپ ایپو

 اگر تدول .است یالمللنیب ارتباطات گسترش و باز یفضا جادیا تیحاکم فهیوظ نیترمهم آروان ابر رعاملیمد گفته به

یم یلداخ بازار در تنها نه و داد خواهد شیافزا را خود یرقابت توان یخوب به و قدرت با یخصوص بخش کند، باز را راه

 .کند فکر یجهان یبازارها تررعتس پر یتوسعه به تواندیم که باشد ریپذرقابت تواند

 و کسب اتیح که یمهم و حساس یها سیسرو نینچنیا ارائه قطعا »:دیگویم رابطه نیهم در زین زس ابر رعاملیمد

 یلک قواعد و خدمات ارائه یها رساختیز دیبا دولت .است خارج یدولت یها مجموعه عهده زا ،آنهاست به وابسته کارها

 ائهار کارها و کسب به تیفیک با و خوب خدمات بتوانند تا بدهد امکانات آنها به و بگذارد یخصوص بخش اریاخت در را

 «.شد خواهد ادیز اریبس کشور در یت یآ یکارها و کسب توسعه شتاب کار نیا با .کنند

 دولت دخالت عدم لزوم
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 نیا رشد در یتوجه قابل مثبت راتیثتا عیصنا از یاریبس همانند کالد بازار در دولت نکردن دخالت معتقدند کارشناسان

 رشد تواندیم یخصوص بخش باشد، نداشته حوزه نیا در را بیرق نقش دولت نکهیا تصور با .دارد کشور در یتکنولوژ

 اتریوپ و ترچابک اریبس معموال یخصوص یهاشرکت ، آروان ابر رعاملیمد اعتقاد به چراکه ؛ببخشد سرعت را بازار نیا

به ها،سیسرو توسعه دنبال به شتریب شوند،یم اداره و یاندازراه یخصوص هیسرما با نکهیا به هتوج با و هستند

 .هستند ثروت خلق و هاآن یروزرسان

 اول بخش .بود متصور بخش دو در توانیم را حوزه نیا در دولت نقش» کند: یم اضافه راستا نیا  در نلویرحسیپ

 به دولت هم دوم بخش .شود انجام یاتوسعه و یتیحما دید با دیبا که است مختلف یهاحوزه در یرگوالتور  شامل

 و یداریخر را حوزه نیا در شده ارایه یهاسیسرو از یادیز بخش از تواندیم که بود خواهد یابرمشتر کی عنوان

 انگریباز گر،ید عیصنا از یاریبس عکس بر اطالعات یفناور صنعت در  .کند استفاده خود یسازمان عملکرد بهبود یبرا

 یریپذرقابت گرو در رو خودشان تیموفق و شرفتیپ و کنندیم استقبال یجهان گرانیباز با رقابت و حضور از یخصوص

یم یحت قیطر نیا از که کند یباز را یمشتر ابر ای و رگوالتور نقش انیم نیا در تواند یم دولت .نندیبیم یحداکثر

 «.کند تیتقو زین را خصوص بخش گرانیباز تواند

 تیفیک با خدمات به بزرگ فتیش 

 حوزه نیا در فعال یهاشرکت و کالد نقش از یمختلف فیتعار ران،یا در کالد گرانیباز یهاچالش و ارقام آمار، از جدا

 یدسترس که است مدرن به یسنت یهارساختیز لیتبد در یتکنولوژ نیا تیمز است، واضح که آنچه .دارد وجود

 و وسعهت در هاشرکت نیا نقش است، مبهم همچنان رانیا در  آنچه .کندیم لیتسه را هاداده به اربرانک و هاشرکت

 رد توانند یم کالد یهاشرکت ،یبرخ ظن به که یطور به است؛ نترنتیا تیفیک نیهمچن و انیمشتر به نترنتیا عیتوز

 به نآ عیتوز نحوه و رانیا به نترنتیا ورود ساختار به یکل نگاه با اما .کنند کمک تیحاکم درخواست به نترنتیا قطع

 .برد یپ کشور در یابر یهاشرکت قیدق نقش به توان یم کاربران، و هاشرکت

یم کشور وارد و نیتام مختلف نقطه 9 از یانحصار طور به و رساختیز شرکت توسط رانیا در نترنتیا اول، مرحله در

 را نترنتیا که هستند هاشرکت نیا و ردیگیم قرار هستند FCP مجوز یدارا که شرکت 17 اریاخت در سپس شود

 اتخدم هرگونه توانندیم که هستند ثابت ارتباطات پروانه یدارا یهاشرکت همان FCP یهاشرکت .کنندیم عیتوز

 به یسترسد پرسرعت، نترنتیا به یدسترس لیقب از یخدمات و دهند ارائه شبکه بستر بر را داده انتقال و یارتباط

 .دارند عهده بر را ینور بریف و یفایوا خدمات نترنت،یا باند یپهنا فروش و عیتوز اطالعات، یمل شبکه
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 ستین قرار و است نترنتیا کنندگان مصرف از خود یابر انشیرا » :دیگویم زس ابر رعاملیمد رابطه نیهم در

 یرو بهره بردن باال ،یابر یها رساختیز تمرکز واقع در آورد. فراهم آن کنندگان مصرف یبرا را نترنتیا به یدسترس

 یور بهره بردن باال به یابر یها رساختیز  است. یپردازش زاتیتجه گرید و GPU سرورها، مانند یرساختیز زاتیتجه

 .کنندیم کمک بزرگ یها سازمان و ها شرکت در مخصوصا هیرو یب یدهایخر از یریجلوگ و منابع

 نترنتیا به یدسترس ستین قرار و است نترنتیا کنندگان مصرف از خود یبرا انشیرا » :انیزار

 یور بهره بردن باال ،یابر یها رساختیز تمرکز واقع در آورد. فراهم آن کنندگان مصرف یبرا را

   است. یپردازش زاتیتجه گرید و GPU سرورها، مانند یرساختیز زاتیتجه

 هشد یداریخر هیرو یب صورت به بزرگ یها شرکت ای و یدولت یسازمانها سطتو که یزاتیتجه اریبس چه» افزود: انیزار

 را یرساختیز منابع بهتر تیریمد یابر انشیرا هستند. ینابود حال در یور بهره بدون و استفاده بدون االن و اند

 یا عده یبرا ه،یرو یب یدهایخر از یریجلوگ نیهم .دهد یم شیافزا برابر 16 تا را آنها یور بهره و کرده فراهم

 !ستین ندیخوشا
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 به یطارتبا چیه یابر خدمات دهندههیارا یهاشرکت نکهیا به اشاره  با زین آروان ابر رعاملیمد

 طور به» :دیگویم ندارند، ینترنتیا یهاتیمحدود با یارتباط هرگونه ای کاربران نیب عیتوز ن،یتام

 فیتعر را نترنتیا به کاربران یدسترس توانندب که ستندین یاهیال در اصال هاشرکت نیا یکل

 نیا در همه و شود مشخص و واضح نترنتیا به مردم و وکارهاکسب یدسترس ریمس اگر .کنند

 یدسترس در ینقش یابر دهندههیارا یهاشرکت که شودیم معلوم باشند، داشته اطالعات باره

 «.هستند نتنتریا کنندهمصرف خودشان و ندارند نترنتیا به کاربران

 که یزمان هر هستند. FCP یهاشرکت انیمشتر از یکی خود یابر یهاشرکت که کندیم دیتاک نیهمچن نلویرحسیپ

 و درنیگیم قرار ریتاث تحت زین یابر یهاشرکت متاسفانه شوند، قطع ها FCP ای یتیحاکم یهانهاد توسط نترنتیا

 نیتام نحوه از کاربران و شده شفاف ریمس نیا که است مهم یلیخ نیبنابرا .ندارند نترنتیا نیتام یبرا یگرید ریمس

 .باشند داشته هاشرکت نیا از تیواقع با منطبق یانتظارات تا باشند باخبر کشور در نترنتیا
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 دهندمی اختصاص خود به را اینترنت حجم از بزرگی بخش اینترنت کنندگان مصرف بزرگترین

 کیتراف سنجش

  استارتاپها آمار از  
 

 

 یدسترس و سرعت نیانگیم شیافزا با ریاخ یهاسال یط

 یمصرف حجم و کاربران تعداد رانیا در نترنتیا به

 رشد کنار در است. کرده دایپ شیافزا زین نترنتیا

 جمله از دیجد یهااستارتاپ ظهور شاهد کاربران مصرف

 یهایاکست ن،یآنال دیخر و ویدیو میاستر یهاسیسرو

 هم که میهست ییها پلتفرم و هابازارگاه ، ینترنتیا

 حجم هم و کنندیم متصل هم به را یرانیا کاربر هاونیلیم

  اند.داده اختصاص خود به را باند یپهنا از یتوجه قابل

 به رانیا باند یپهنا ارتباطات، وزارت گزارش نیآخر طبق

 نیا با حال دارد. گذشته سال 8 با سهیمقا در آن یبرابر 50 رشد از نشان که دهیرس هیثان بر تیگابیگ 309 و هزار 4

 هاونیلیم و کنندیم مصرف را باند یپهنا  نیا از یسهم چه یرانیا بزرگ یهااستارتاپ دید دیبا توجه قابل شیافزا

 دارند. یرفتار چه آنها کاربر

 نماوا، مو،یلیف به توان یم آنها جمله از که دارند وجود کشور در یونیلیم ده چند کاربران با سیسرو چند حاضر حال در

 مصرف یالگو یخوب به توانندیم کاربرانشان یباال حجم به توجه با هاسیسرو نیا کرد. اشاره بازار و کاالیجید اسنپ،

 دهند. نشان را رانیا نترنتیا کاربران یجمع رفتار نیهمچن و نترنتیا
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 ماهانه کنندهدبازدی ونیلمی 99 از شبی کاال؛ یجید

 و دیخر مشغول پلتفرم نیا قیطر از روزانه کاربر ها ونیلیم که است رانیا نیآنال فروشگاه نیبزرگتر کاال یجید

 هستند. کاال فروش

 

 ورکش نیآنال فروشگاه نیبزرگتر از دیخر و دیبازد زانیم که مینیبیم 99 سال از کاالیجید دیجد گزارش به ینگاه با

 به که دهدیم نشان گزارش نیا یآمارها است. داشته اول مهین به نسبت یتوجه قابل شیافزا سال، دوم مهین در

 دیبازد زانیم بهار فصل در کنند. یم دیبازد پلتفرم نیا از هانهما یکتای کاربر ونیلیم 30 از شیب ماهانه نیانگیم طور

 سال هآذرما در تیسا نیا از دیبازد رکورد کاال یجید گفته به است. بوده کمتر سال فصول گرید از کاالیجید از دیخر و

 صورت کاالیجید از دیبازد ونیلیم 17 از شیب روز کی در و شده شکسته فروش جشنواره دو انیجر در و گذشته

 زانیم د،یجد سال یبرا کاربران یدهایخر به توجه با سال، یانیپا یها ماه در و دوم مهین در کل در اما است. گرفته

 همین به نسبت سال دوم مهین در زین کیتراف مصرف زانیم دهدیم نشان مسئله نیا است. باالتر نسبتا دیخر و دیبازد

 است. شتریب اول

 طول در خود یدهایخر انجام به یشتریب عالقه یرانیا کاربران که دهدیم نشان هم کاالیجید از دیخر و دیبازد زانیم

 یروزها که جمعه و شنبه پنج و دهدیم رخ چهارشنبه تا شنبه یروزها نیب اربرانک یدهایخر شتریب و دارند هفته
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 بازه که دهدیم نشان زین کاالیجید از دیخر اوج ساعات یرفط از است. کمتر دهایخر زانیم شوند، یم محسوب لیتعط

 است. پلتفرم نیا در کیتراف مصرف آن تبع به و کاربران دیبازد اوج ساعات ،15 تا 10 یزمان

 زانیم به پلتفرم نیا از دیخر و رجوع زانیم سال دوم مهین که گفت توانیم کاالیجید کاربران رفتار به یکل نگاه با

 اهو یدما کاهش ک،یتراف شیافزا مدارس، کار به آغاز لیدل به تواندیم امر نیا که کندیم دایپ شیافزا یتوجه قابل

 به دهد،یم رخ 16 تا 10 ساعات نیب دهایخر نیشتریب که ییآنجا از نیمچنه باشد. نوروز دیع التیتعط به یکینزد و

 گرید خالف بر دهدیم نشان که ییالگو .کنندیم دیخر به اقدام خود کار محل در شاغل افراد اکثرا رسدیم نظر

 .شودیم مصرف یکمتر کیتراف کاالیجید در روز یانیپا ساعات ن،یانال یهاسیسرو

 ماه کی در مصرف تیگاباگی ونیلمی 99 :مویلیف

 آنها جمله از کردندیم مصرف یترعیوس باند یپهنا که شده ییها سیسرو رشد باعث یدسترس سرعت رشد

  .وستیدیو بر یمبتن یسهایسرو

 کند. یمعرف پرطرفدار سیسرو کی عنوان به را خود توانسته ریاخ سال چند یط است ییها سیسرو از یکی مویلیف

 یها سیسرو ظهور یفاکتورها از ریاخ سال چند یط یرانیا کاربران نیب آن توجه قابل نفوذ و نترنتیا سرعت شیافزا

 هشد مواجه کاربران طرف از هم یخوب نسبتا استقبال اب مدت نیا یط گفت توان یم که بودند رانیا در ویدیو میاستر

 مدت یط داد را امکان نیا مویلیف مثل میاستر یها سیسرو با که بود یعوامل از گرید یکی کرونا روسیو ظهور اند.

 ربازا از را یتوجه قابل سهم  یاختصاص یها الیسر عرضه با حاال و کرده تجربه را یتوجه قابل رشد بتوانند کوتاه

  دهند. اختصاص خود به را کیتراف آن دنبال به و یسرگرم

 ماهانه فعال کاربر ونیلیم 1.1 از شیب کرد، رمنتش 99 اسفند که یآمار نیآخر طبق یرانیا محبوب میاستر سیسرو

 کنند یم استفاده سیسرو نیا از که یافراد زانیم البته است. کرده دایپ شیافزا رقم نیا امروز تا قطعا که دارد

 کنند. یم استفاده اشتراک کی از نفر چند معموال میاستر یاشتراک یها سیسرو در که چرا است شتریب
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 یبرا کاربران توسط نترنتیا تیگابایگ ونیلیم 36 از شیب ماهانه کرده، اشاره آن به خود آمار در مویلیف که آنچه طبق

 کند. دایپ دست آن به ماه در تواند یم یرانیا سیسرو کمتر که یرقم شود؛ یم مصرف سیسرو نیا در لمیف مشاهده

 اند. کرده ثبت هم را 98 نداسف در نترنتیا صرفم تیگابایگ ونیلیم 48 رکورد نیهمچن مویلیف کاربران

 یخوب به را ماهانه و روزانه مصرف حجم نیا که دهند یم نشان را یجالب نکات هم یزمان بعد از نیهمچن ارقام نیا

 که یرقم است. شده داده شینما کاربران توسط لمیف قهیدق اردیلیم 29 از شیب 99 سال در آمار طبق کند. یم هیتوج

 است. داشته رشد بربرا 3 از شیب مدت نیا یط و بوده اردیلیم 9 گذشته سال

 3 از شیب 99 نیفرورد در مثال یبرا که است مختلف یها ماه در کاربران رفتار مو،یلیف گزارش مورد در جالب نکته

 آن از یادیز بخش که است شتریب سال کل نیانگیم از لیدل نیا به رقم نیا اند. کرده تماشا لمیف قهیدق اردیلیم

 توسط گرید رکورد کی هم نوروز دیع به مانده روز دو یعنی اسفند 28  است. بوده نوروز دیع التیتعط هب متعلق

 نیا به توجه با که آنچه است. روز نیا در کاربران توسط لمیف قهیدق ونیلیم 138 یتماشا آن و شده ثبت کاربران

 است. مویلیف پلتفرم در لمیف مشاهده قیادق شیافزا با ها یلیتعط میمستق رابطه گرفت، جهینت توان یم رفتار

 سال کی در آگهی دبازدی اردیلمی 99 :وارید

 40 از شیب رفتار است ییآمارها یحاو زین کرده منتشر یتازگ به وارید نیآنال یها یازمندین پلتفرم که یگزارش

 بنص ونیلیم 44 با و یرانیا محبوب شنیکیاپل نیدوم عنوان به وارید کند. یم فیتوص یخوب به را خود کاربر ونیلیم

 .دیآ یم حساب به رانیا در نترنتیا کنندگان مصرف نیبزرگتر از یکی حاال فعال
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 وناکر وعیش با که یرقم گرفته، صورت پلتفرم نیا ها یآگه از دیبازد اردیلیم 41 از شیب 99 سال در وار،ید گفته به

 در شده جو و جست یها واژه نیبرتر یگوش و دیپرا مبل،  است. بوده همراه یدرصد 42 رشد با قبل سال به نسبت

 هستند. پلتفرم نیا

 از یمین معادل که یرقم است؛ کرده باز را وارید شنیکیاپل کتای یگوش ونیلیم 44 از شیب 99 سال انیپا تا آمار، طبق

 با است برابر که شده منتشر وارید در یآگه ونیلیم 129/5 بر بالغ سال نیا در شود. یم محسوب رانیا تیجمع

 .دارند قرار صدر در هینقل لیوسا و امالک خانه، به ربوطم یها یآگه انیم نیا در .یآگه هزار 353 روزانه انتشار

 رکورد ،یآگه ونیلیم 12.7 با ماه بهمن در و بوده وارید کاربران فصل نیتر محبوب زمستان فصل وارید گفته به

 یبرخ همانند که دهد یم نشان یخوب به مسئله نیا است. شده ثبت کاربران طتوس وارید در ها یآگه انتشار نیشتریب

 دایپ شیافزا هم لیوسا فروش و دیخر به کاربران لیتما زانیم د،یجد سال به شدن کینزد با ها، سیسرو از گرید

 است. داده اختصاص خود به را یآگه ثبت نیکمتر انتظار طبق هم نیفرورد ماه و بهار فصل کند. یم

 گشت یابر را شب یانیپا ساعات وارید کاربران اکثر که مینیب یم دیبازد ساعات خصوص در کاربران رفتار به نگاه با اما

 گرید به نسبت بامداد 1 تا 19 ساعات نیب کاربران دیبازد زانیم آمار، طبق اند. کرده انتخاب پلتفرم نیا در گذار و

 قایدق دهندگان یآگه نکهیا تر جالب رسد. یم خود اوج به 24 و 23 عتسا در و دارد یتوجه قابل شیافزا روز ساعات

 در یآگه انتشار ،13 و 12 ،11 ساعات در شود. یم محسوب آنها کار اوج روز یانیم ساعات و داشته قرار مقابل نقطه در

 رسد. یم خود اوج به وارید

 از را سهم نیشتریب که است تومان ونیلیم 75 ریز یخودروها یآگه وارید پلتفرم یآمارها در تامل قابل نکات گرید از

 از کانیپ یخودرو به متعلق ها یآگه رشد 99 سال در نکهیا یبعد نکته دارند. شده یآگه یخودروها نیب یمتیق لحاظ

 بخش در الخصوص یعل کاربران دیخر قدرت کاهش به شک بدون مسئله نیا است. بوده شتریب یگرید یخودرو هر

 رد.دا اشاره خودرو
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 اسنپ اپ سوپر از دبازدی اردیلمی 999

 یآمارها ،99 ییکرونا سال گذراندن با هم کاربر ونیلیم 41 از شیب یدارا یها سیسرو از گرید یکی عنوان به اسنپ

 وقت چند از شد، یم شناخته نیآنال یتاکس کی عنوان با گذشته در که اسنپ است. گذاشته یجا به را یتوجه قابل

 هدیرس نفر ونیلیم 41 از شیب به آن کاربران تعداد 99 سال انیپا تا و کرده یمعرف اپ سوپر عنوان به را خود شیپ

 9 بر بالغ 99 سال در هم اسنپ داشتند، یتوجه قابل رشد کرونا دوران در که نیآنال یها سیسرو گرید همانند است.

 کرد. خود مجموعه جذب را دیجد کاربر ونیلیم

 

 دیبازد شنیکیاپل نیا از مرتبه اردیلیم 3.1 از شیب 99 سال در شرکت نیا یها گفته طبق سنپ اپ سوپر کاربران

 یتاکس سیسرو انیم نیا در اپ. سوپر نیا از روزانه دیبازد مرتبه ونیلیم 8.5 حداقل با است برابر که کردند

 انجام اسنپ قیطر از سفر ساعت ونیلیم 131 از شیب 99 سال در و است اسنپ مجموعه عضو نیتر محبوب همچنان

 اسنپ. یخودروها توسط شده یط مسافت لومتریک اردیلیم 4.5 با است برابر اسنپ گفته طبق زانیم نیا است. گرفته

 محل به کاربران برگشت و رفت ساعات مجموعه نیا یتاکس سیسرو از استفاده کیپ ساعات دیگو یم اسنپ که آنطور

 کرد. ثبت هم راه روز کی در سفر ونیلیم 2.3 رکورد ،99 بهمن یروزها زا یکی در نیهمچن اسنپ است. لیتحص و کار

 هستند. مجموعه نیا یبرا رکورد ثبت یروزها نوروز، دیع به یمنته یروزها و زمستان ماه ها، سیسرو گرید همانند

 وز،ر کی در سفارش هزار 199 با باکس اسنپ سیسرو و سفارش هزار 191 با فود اسنپ سیسرو ،99 اسفند در

  هستند. خود مجموعه داران رکورد
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 برد؟یم کجا به را رانیا نترنتیا ،دیجد یجنجال طرح

 

  انتیص وارید پشت
 

 

 و نترنتیا یحداکثر کنترل رایب استگذارانیس تالش 

 همان از .باشد امروز خاص که ستین یزیچ آن، کاربران

 یمختلف یهاطرح رانیا به نترنتیا ورود ییابتدا یروزها

یم ارائه فضا نیا در کاربران یهاتیفعال کنترل یبرا

 حضور ساعت شدندیم موظف هانت یکاف مثال .شد

 یدفاتر در آنها IP و نام همراه به را نترنتیا در کاربران

 ،ینترنتیا ارتباطات توسعه با همگام و حاال اما .کنند ثبت

 طرح که اندکرده دایپ یدیجد شکل یکنترل اقدامات

 توانیم را انتیص طرح به موسوم مجلس زیرانگب جنجال

   .آورد حساب به ینیچن نیا یهاطرح نیترمهم از

 یندهساما و یمجاز یفضا کاربران از انتیص یبرا یدیجد طرح گرفتن قرار از ییهازمزمه که بود  ۱۴۰۰ ماه ریت لیاوا

 نیتدو مجلس یفرهنگ ونیسیکم ندگانینما از یگروه توسط که طرح نیا .گرفت قرار مجلس کار دستور در نترنتیا

 یاهتیمحدود از یجدا رایز .ختیبرانگ را یاریبس یمنف یهاواکنش ،یعموم انتشار ییابتدا ساعات همان در بود، شده

 میتنظ رانهیگ سخت یقدر به آن مفاد یبرخ بود، کرده مطرح یمجاز یفضا از کاربران استفاده یبرا که یدیجد و متعدد

کهشب در تیفعال و لترشکنیف از استفاده از اعم کشور نترنتیا یفضا کاربران یفعل یهاتیفعال عمده که بودند شده

   .کردیم یتلق جرم را تلگرام مانند یاشده لتریف یهاامرسانیپ و یاجتماع یها
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 انتیص طرح با مختلف اقشار گسترده مخالفت

 یهانسخه بعد یاندک طراح ندگانینما طرح، نیا از شده ارائه سینوشیپ به نسبت کاربران گسترده انتقادات از پس

 دهش حذف آن از ،شده لتریف یهاپلتفرم و لترشکنیف از استفاده یانگار جرم که کردند منتشر را طرح نیا از یدیجد

 سبک ،یجازم یفضا فعاالن اعتراض تداوم با که بود محدودکننده و طلبانه کنترل یقدر به طرح تیماه حال نیا با بود.

 و شد خارج مجلس کار دستور از مرتبه نیچند طرح…  و یعاد کاربران ها،یتیسلبر هنرمندان، ،ینترنتیا یکارها و

 .افتاد قیتعو به آن یبررس

 یط مشابه موارد به هاواکنش نیترسابقهیب از یکی طرح نیا به هماهنگ اعتراض در مختلف یهابخش یهمراه

 یرنتنتیا یکارها و کسب نیبزرگتر از مورد ۵۰ از شیب ،یاعتراض موارد این از یکی در مثال ورط به .بود ریاخ یهادهه

 دئویو کردند. اعالم آن با را خود حیصر مخالفت و کرده محکوم را طرح نیا هماهنگ، صورت به یاهیانیب انتشار با کشور

 نستاگرامیا در و ساخته یتکنولوژ حوزه یسرهانفلوئنیا از یکی توسط طرح نیا درباره یشفافساز هدف با که یکوتاه

 .کرد کسب دیبازد ونیلیم ۷ از شیب روز چند مدت در که گرفت قرار کاربران توجه مورد یقدر به شد منتشر

 

 بود طرح نیا با مخالفت اعالم در انشهروند اقدامات نیتر توجه قابل از یکی انت،یص طرح با مخالفت کارزار
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 زارکار پلتفرم در مذکور طرح به اعتراض در و بافیقال محمدباقر به خطاب یانامه انضمام به که یگرید یمدن شیپو 

 پلتفرم، نیا خیتار کارزار نیترپرمخاطب که است یدرحال نیا .شود امضا بار ونیلیم کی از شیب توانست شد، درج

 و بود کرده کسب امضا هزار ۸۰۰ دودح که بود کرونا دوران در مدارس یلیتعط یبرا آموزان دانش درخواست کارزار

 یاه شبکه در خود اکانتهای در را کارزار نیا یاریبس کاربران .برسد مقدار نیا به بود نتوانسته یگرید کارزار چیه

   .کردند دعوت آن یامضا یبرا مخاطبان از و گذاشتند اشتراک به مختلف یاجتماع

 بسته یدرها پشت طرح یبررس

 نیا یبررس بودن ریگ وقت به استناد با آن، طراح ندگانینما که بود آن انتیص طرح درباره حظهمال قابل نکات از یکی

اتاق داخل و یاساس قانون ۸۵ اصل طبق آن یبررس درخواست ،یموضوع نیچن نبودن تیاولو در و یعلن صحن در طرح

 هدیا طرح البته که) طرح نیا با ینگفره ونیسیکم یاعضا موافقت از پس بیترت نیا به کردند. مطرح را ونیسیکم یها

 یااجر شورا، نیا دییتا از پس و ارسال نگهبان یشورا به دیبا طرح (بودند موافق آن با عتایطب و بود خودشان یاصل

 از یخاص تیاقل نظر عمال یاساس قانون ۸۵ اصل طبق طرح یبررس با که است یدرحال نیا شود. آغاز آن یشیآزما

 یهاطرح نیشیپ تجربه اساس بر .شودیم ییاجرا یشیآزما صورت به و شده یینها (یداریپا هجبه) مجلس ندگانینما

 قابل یهابیآس که است یطوالن یقدر به هاطرح یشیآزما یاجرا مدت یگاه ،یاساس قانون ۸۵ اصل طبق شده یبررس

 .کندیم وارد جامعه به یتوجه
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 ارهدرب یریگمیتصم هدف با که یاجلسه در و ماه مرداد ششم نبهچهارش روز ار،یبس یهاقوس و کش از پس تینها در

 ۸۵ اصل مطابق طرح یبررس با ندگان،ینما از نفر ۱۲۱ موافق یرا با شد، برگزار مجلس در انتیص طرح یبررس نحوه

 لفتمخا تداوم با .شد جادیا طرح نیا یبرا یدیجد یحواش م،یتصم نیا از هفته چند گذشت از پس اما .شد موافقت

 لغو» گذاشتن یرا به یبرا یگرید جلسه شد قرار مجلس، ندگانینما با مکرر یهاتماس و طرح نیا با مختلف اقشار

 طیشرا یخاص گروه که بودند معتقد طرح نیا مخالف ندگانینما .شود برگزار «۸۵ اصل اساس بر انتیص طرح یبررس

 و دکنن دایپ حضور یریگیرا جلسه در نتوانند ندگانینما زا یاریبس که کردند میتنظ یاگونه به را هیاول یریگ یرا

 .شود یینها دردسر بدون طرح شدن یپنج و هشتاد

 بخش تا شد برده پیش گونه به شرایط گفت: باره این در مجلس در خلخال مردم ندهینما «خانقاه ینظر یغن دیس»

 اضرح جلسه در (کردندیم دایپ حضور شان هیانتخاب حوزه در دیبا که یشهرستان ندگانینما مثال) ندگانینما از یادیز

 ت،انیص طرح یبررس مدل درباره یریگ یرا در ندگانینما یتمام نظر نشدن تیرعا به اعتقاد و لیدال نیهم به .نباشند

 فقتموا موضوع نیا با تینها در .ردیگ قرار یرا مورد مجددا موضوع نیا تا کردند امضا یانامه ندهینما ۲۰ از شیب

 بر ادامه ای و ۸۵ اصل طبق انتیص طرح یبررس لغو درباره یریگ میتصم یبرا یمجدد جلسه مرداد ۱۹ روز در و شد

 اب اما کردند؛ مخالفت ۸۵ اصل طبق طرح یبررس با ندگانینما روز نیا صبح یرعلنیغ جلسه در شد. برگزار نیشیپ روند

 مجلس مشترک ونیسیکم در انتیص طرح یبررس تینها در و کرد رییتغ ندگانینما یبرخ یرا یعلن صحن در یریگ یرا

 .دیرس بیتصو به

 د؟یگویم چه انتیص طرح

 متوجه توانیم انتیص به موسوم طرح یبررس با آنچه

 ،یتحکم کامال یکردیرو با طرح نیا که است آن شد

 لیتحم کاربران به را یمشخص یهانهیگز دارد قصد

 جالب نکته .کند نظر اعمال امور نیترییجز در و کند

 که یفعل ینهادها قدرت طرح نیا در که است آن توجه

 به دارند را کشور یارتباط یفضا تیریمد یاصل فهیوظ

 نیا در یریگ میتصم اریاخت و شده فیضعت شدت

 شود.یم سپرده یافراقوه ونیسیکم کی به حوزه

 یشورا یاعضا با آن یضااع اعظم بخش که یونیسیکم

 نقش دولت یاعضا و است مشترک یمجاز یفضا یعال

 .دارند آن در یاندک اریاخت و

 (یگنج احسان از )کارتون
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 یمجاز یفضا از دولت حذف

 بیوتص و اندداشته یمجاز یفضا در دولت یهانقش و هاتیمسوول گرفتن یرو یادیز دیتاک طراحان رسدیم نظربه

 راساسب .باشد معنادار تواندیم دیجد دولت کارآمدن یرو تا ماه کی از کمتر و اخیر دولت یانیپا یروزها در طرح نیا

 حذف کامال اطالعات یفناور یشورا چون ینهاد ،ارتباطات وزارت اراتیاخت و فیوظا قانون در راتییتغ بر عالوه طرح نیا

 عاتاطال یفناور سازمان و ی(یویراد ارتباطات و مقررات میتنظ سازمان) یرگوالتور چون یسازمان یهاتیمسوول و شده

 نتمعاو اریاخت در نیا از شیپ که هم بودن انیبندانش نییتع چون یاراتیاخت یحت و شده واگذار مذکور ونیسیکم به

 .شودیم منتقل و سلب بخش این از بود یجمهوراستیر یعلم

 تیحاکم در تازه ینهادساز

 با که است یتیحاکم بخش چند از متشکل ییاجرا دیجد چارچوب کی جادیا شامل کاربران حقوق از انتیص طرح

 دیدج ساختار نیا .گذاردیم هیپا را موجود نهاد چند با یمواز نهاد کی تازه یاستخدام فیرد نییتع و بودجه صیتخص

 وزارت چون یینهادها اراتیاخت عمال و گرفته آن از هم را یمجاز یفضا در دولت اراتیاخت معدود ژهیو شکل به

 هب و سلب آنها از را یجمهوراستیر یعلم معاونت یحت و اطالعات یفناور سازمان مقررات، میتنظ سازمان ارتباطات،

 اقدام یمجاز یفضا مرکز ییاجرا تیریمد تحت البته و است مختلف ینهادها از متشکل که کندیم واگذار یونیسیکم

 .کندیم تیفعال به

 عمال و گرفته آن از هم را یمجاز یفضا در دولت اراتیاخت معدود ژهیو شکل به دیجد ساختار نیا

 یحت و اطالعات یفناور سازمان مقررات، میتنظ سازمان ارتباطات، وزارت چون یینهادها اراتیاخت

 ینهادها از متشکل که کندیم واگذار یونیسیکم به و سلب آنها از را یجمهوراستیر یعلم معاونت

 .کندیم تیفعال به اقدام یمجاز یفضا مرکز ییاجرا تیریمد تحت البته و است مختلف

 در یحت و است کشور در یمجاز یفضا به مربوط موضوعات نیتریاساس درباره یاصل رندهیگمیتصم ونیسیکم نیا

 در حاضر عضو ۲۰ از کهیدرحال ؛شودیم واگذار آن به هم دولت فیوظا از یتوجهقابل بخش طرح نیا بیتصو صورت

 به یصندل کی صرفا یقبل یهانسخه به اریبس یانتقادها از بعد و دارند حضور آن در دولت عضو ۶ فقط ونیسیکم

 فیوظا در یچندان رییتغ مجلس ینترنتیا طرح دیجد نسخه در .است کرده دایپ اختصاص یاانهیرا یصنف نظام سازمان

 .است گرفته رقرا ونیسیکم نیا تیمسوول تحت رانیا یمجاز یفضا در یزیچ هر بایتقر و نشده جادیا یعال ونیسیکم

 اریاخت در را… و هاتعرفه بازار، در رقابت شکل کردن مشخص تا گرفته مجوز یاعطا ضوابط هیته از ونیسیکم نیا

 .کند نییتع را هالترشکنیف از استفاده ضوابط تواندیم یحت و داشت خواهد

 نوع از تیحما یبرا یاتازه یآمددر یرهایمس ن،یقوان یبرخ در رییتغ لیدلبه دیجد نهاد نیا شدن یقانون صورت در

 سیسرو جادیا به موظف دولت خود د،یجد هیاصالح در یحت و شده دهید طرح نیا سندگانینو موردنظر یکارها و کسب

 دیبا قانون نیا براساس دوباره بود شده مطرح رایاخ آنها انحصار رفع و یآزادساز موضوع که هابخش از یبرخ و شده
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 کاهش یبرا یسازوکار جادیا و (یتیحاکم) یدولت مقامات یبرا گسترده یهامجازات .ردیگ رقرا یدولت تیحاکم تحت

قانون یبرا مجلس یهاتالش نیترمهم از یکی در حال نیع در و شده گرفته نظر در یخارج کیتراف و ها سرویس

 در .است شده گرفته دهیناد کامال بایتقر یخصوصبخش و یصنف ینهادها نقش ،یمجاز یفضا و نترنتیا درباره یگذار

 نیا در تیمحدود جادیا وجه از چه و یمال جنبه از چه دخالت نحوه کردن یقانون و بازار در تیحاکم دخالت بر هانیا کنار

 .است شده دیتاک طرح

 یخارج یهاپلتفرم به یدسترس یمحدودساز ای قطع

 طرح نیا که شد متوجه توانیم «یمجاز یفضا یندهساما و کاربران از انتیص» یجنجال رحط یگذر یبررس کی با یحت 

 دهد. قرار کنترل تتح را حوزه نیا یهاتیفعال یتمام و محدود را کشور نترنتیا یفضا است قرار اندازه چه تا

 که اندکرده دیتاک بارها و دارد را کشور یبریسا یفضا کردن مند نظام قصد صیانت طرح معتقدند طرح نیا طراحان

 شدن ییاجرا با که دهدیم نشان طرح نیا یهاسینوشیپ اما ست؛ین کار دستور در یپلتفرم چیه یسدودسازم و لتریف

 ،امرسانیپ ،یاجتماع یهاشبکه جمله از یخارج پلتفرم هرگونه به کاربران یدسترس سال کی از کمتر در است قرار آن،

 .شود قطع ای و محدود اریبس حداقل… و جستجو موتور

 

 کنند سیتاس یرسم دفاتر رانیا در موظفند خدمات، انواع دهنده ارائه یخارج یهاشرکت که شده عنوان رحط نیا در

 باند یپهنا نصورتیا ریغ در .رندیبپذ را هایدسترس و خدمات در راتییتغ یبرخ اعمال درباره تیحاکم یهاخواسته و

سیسرو جزو ،یخارج شرکت کی توسط شده ارائه سیسرو چنانچه شده دیتاک ادامه در .شودیم محدود هاپلتفرم نیا
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 مدت در است موظف دولت و نشده قطع یدسترس پلتفرم، آن یبرا یداخل نیگزیجا جادیا زمان تا باشد، پرکاربرد یها

 رانیا هیعل که یارانهیگسخت یهامیتحر و حاضر یالمللنیب یاسیس طیشرا حسب .کند جادیا را نیگزیجا نیا مقرر

 شدنیعمل یبرا راه بیترتنیابه و است رممکنیغ عمال رانیا در یخارج یهاشرکت دفتر سیتاس است، هشد اعمال

 .شودیم باز طرح طراحان خواست

 ،یلقب شده اعمال یهاتیمحدود خالف بر یخارج یهاپلتفرم انت،یص طرح موجب به که است آن دارد وجود که یانکته

 اب یحت یکاربر چیه گرید بیترت نیا به .است برنامه در آنها باند یپهنا کردن محدود بلکه .شوند لتریف ستین قرار

 استفاده لرقابیغ یرانیا کاربران یبرا هاپلتفرم نیا عمل در و بزند دور را هاتیمحدود نیا تواندینم زین لترشکنیف

یم دسترس رقابلیغ… و تلگرام پ،استوا ستاگرام،نیا ل،یمیج گوگل، یجستجو موتور گرید بیترت نیا به .شوندیم

 .کرد استفاده آنان یهانیگزیجا از دیبا و شوند

 دیجد یهارانت جادیا

 هیپا خدمات شده مکلف ارتباطات وزارت که است نیا طرح نیا به شده اضافه یهابخش و اصالحات نیترمهم از یکی

 .دکن فراهم خود نکنند، اقدام آن جادیا به نسبت یردولتیغ و یخصوصبخش که یصورت در را کشور ازین مورد یکاربرد

 ردمو در .کرد خواهد جادیا را آن قانون نیهم که است یکاربرد هیپا خدمات از تیحما صندوق خدمات نیا جادیا منابع

 خدمات طرح نیا خود فیتعر براساس اما نکرده اشاره خدمات نوع به مشخصا قانون هرچند ازین مورد یکاربرد خدمات

 المث تواندیم خدمات نیا .دارند کاربر عنوانبه را کشور تیجمع درصد کی حداقل که هستند یخدمات یبردکار هیپا

 دخو دولت نکند جادیا را آن رانیا در یخصوصبخش که یصورت در که باشد نستاگرامیا یاجتماع شبکه مثل یفرمپلت

 .شد خواهد آن جادیا به موظف

 نیزگیجا که یزمان تا اندشده شناخته اثرگذار عنوان تحت که یکاربرد هیپا دماتخ نیهمچن طرح نیا دیجد هیاصالح در

یم بیترت نیا به .ستندین یساز مسدود به الزم نشده دایپ آنها یبرا (ونیسیکم صیتشخ با) یخارج ای یداخل مناسب

 یمجوز یدارا یرانیا ای یخارج نمونه که یزمان تا تواندیم نستاگرامیا مثال ،ونیسیکم صیتشخ صورت در گفت توان

 .کند دایپ ادامه تشیفعال نشده دایپ آن یبرا
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 نیگزیجا رو نویروب مثال ای .کنند گوگل نیگزیجا را نیبذره یجستجو موتور طرح، انیمتول است قرار مثال دیشا

 و محتوا دیتول یبرا سالها کارها و کسب از یاریبس که است یدرحال نیا .تلگرام نیگزیجا را سروش و نستاگرامیا

 .ودریم باد به آنها زحمات یتمام موارد نیا حذف با و اندکرده نهیهز هاپلتفرم نیا از کدام هر در… و مخاطب جذب

 و نشده جادیا آن در یدیجد رییتغ چیه و است گوگل از API کی صرفا «نیب ذره» دهدیم نشان کارشناسان یبررس

هفته در .دهدیم قرار تیحاکم اریاخت در را بستر نیا در کاربران تیفعال و هاداده به یدسترس و کنترل اریاخت صرفا

 در کاربران یتیهو اطالعات از استفاده با کایروب در یجعل یکاربر حساب یادیز تعداد شدن ساخته جنجال هم ریاخ یها

 یخصوص میحر به حتراما که داد نشان سروش، امرسانیپ در ماجرا نیا تکرار سابقه و گرید یاجتماع یهاشبکه

 .است اعتماد رقابلیغ و متزلزل اندازه چه تا یداخل یهاپلتفرم در کاربران

 

 ینظام یهابخش به تالیجید یهاگذرگاه یاعطا

 (ارتباطات وزارت به متعلق) رساختیز شرکت از کشور یاداده یهاگذرگاه بخش مدیریت طرح نیا نویس پیش در

 کی به آن یکل اداره تیمسوول ای هیاصالح در بعدا اما ؛است شده واگذار مسلح یهاروین سازمان به و شده گرفته

 ت،ارتباطا وزارت اطالعات، وزارت سپاه، اطالعات سازمان مسلح، یروهاین کل ستاد ندگانینما که شد واگذار کارگروه

 .دارند حضور آن در هیقضائ قوه و عامل ریغ پدافند سازمان
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 و یخصوصبخش توسط هاگذرگاه از یبرداربهره و ینگهدار جاد،یا انت،یص طرح دیجد هیاصالح در

 اریاخت در اکنون هم که ییهایدسترس قانون نیا بیتصو از بعد و شده ممنوع یردولتیغ

   شد. خواهد سلب آنها از هم دارد قرار یردولتیغ و یخصوصبخش

 از بعد و شده ممنوع یردولتیغ و یخصوصبخش توسط اهگذرگاه از یبرداربهره و ینگهدار جاد،یا دیجد هیاصالح در

 دخواه سلب آنها از هم دارد قرار یردولتیغ و یخصوصبخش اریاخت در اکنون هم که ییهایدسترس قانون نیا بیتصو

 رحط نیا یقبل نسخه در .است افزارسخت بازار میتنظ به مربوط یهابخش از یبرخ حذف طرح نیا گرید اصالح کی شد.

 صبن را مجوز بدون یخارج یهاشنیکیاپل احتماال و هاسیسرو که یمحصوالت عیتوز ،یواردات یهاتیمحدود بر هعالو

 دبن نیا دیجد طرح در اما .شدیم خاصی مقررات مشمول زین داخل در آنها فروش ای شده ممنوع کشور داخل به دارند

 باشد شده نصب آنها یرو مجوز بدون یخارج یربردکا هیپا خدمات که یمحصوالت رایب یدرصد ۳۵ عوارض جادیا به

 اقلحد شودیم کشور وارد که یهمراه یهاتلفن اغلب که باشد یمعن نیا به تواندیم موضوع نیهم .است کرده رییتغ

 با یاهرابط اکنون هم که همراهتلفن دکنندهیتول یهاشرکت رسدیم نظربه دیبع چراکه شد خواهد ترگران درصد ۳۵

 بوک،سیف و مپگوگل و گوگل مثل ییهاشنیکیاپل) یکاربرد هیپا خدمات نصب عدم ای نصب به حاضر ندارند نرایا

 .باشند (…و نستاگرامیا

 انتیص طرح یاجرا جینتا

 ارتباطات، شودیم باعث نیا و شودیم لیتحم کشور یمجاز یفضا بر یحداکثر تیمحدود طرح، نیا یاجرا با

 و ودش همراه اختالل با شوندیم اجرا تالیجید یهاپلتفرم بستر بر که ییکارها یتمام و وزشآم پژوهش، ،یرساناطالع

 یکار و کسب هزار نیچند گر،ید یسو از .شود لیتبد مهجور و بسته یکشور به رانیا ،یارتباط یفضا شدن محدود با

 نیا .شوند کشانده یلیتعط به و شده اجهمو مشکل با اند،شده یاندازراه نستاگرامیا مانند ییهاپلتفرم بستر بر که

 آنها یلیتعط و هستند خرد و یخانگ یوکارهاکسب نستاگرام،یا در فعال یوکارهاکسب اعظم بخش که است یدرحال

 .شودیم افراد از یادیز تعداد یکاریب موجب

گروه به خاص یازهایامت یاعطا و یخارج یهاپلتفرم به کاربران یدسترس کردن محدود معتقدند یمجاز یفضا فعاالن

 هب و دندار ییکارا داده نشان تجربه که است یناکارآمد تیحما ن،یگزیجا یهاپلتفرم یاندازراه یبرا یتیحاکم یها

 یعواق رشد» گفت: طرح نیا با خود مخالفت اعالم ضمن یتییتو در کاال یجید عامل ریمد .رساندیم بیآس یرقابت یفضا

 که تصور نیا .رانت و انحصار با نه د؛ریگیم شکل یجهان یبازارها با تعامل و ابترق یفضا در نیآفرارزش و

 شانمونه م،یکرد اشتجربه بارها قبال که است یاشتباه ،است یرانیا وکارکسب از تیحما ،یخارج یرقبا یمحدودساز

 «.خودرو صنعت
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 کمک یابر که یابودجه و طرح نیا مفاد به استناد با زین یمجاز حوزه فعاالن گرید از ،ینامدار ماین

 توانیم یسرانگشت حساب کی با :گفت شده گرفته نظر در یداخل مشابه یهاپلتفرم جادیا به

 اردیلیم هزار ۳ حدود در یمبلغ ۱۴۰۰ سال در تنها طرح نیا در شده جادیا رانت که شد متوجه

 یادهیفا خاص یگروه کردن تفعمن جز هارانت نیا که شد دهید زین شتریپ که یدرحال .است تومان

 .شودینم حاصل آن از یمطلوب یخروج و ندارند

 

 آن ینفم ریتاث بر طرح، نیا یهابیآس با رابطه در زین اطالعات یفناور و ارتباطات نیشیپ ریوز ،یجهرم یآذر محمدجواد

 رشد حال در جامعه در و تاس یضرور یبریسا یحکمران به پرداختن چند هر :گفت و کرد دیتاک یبریسا یحکمران بر

 ماا شود، یعموم تیرضا بهبود و تالیجید اقتصاد رشد باعث تواندیم مناسب و قیدق یچارچوبها و نیقوان وضع ،یمجاز

 نظام هبلک کند،ینم جادیا کشور یبریسا یحکمران یبرا را ینظام تنها نه شده، منتشر سینو شیپ نیآخر بنده دگاهید از

فراقوه یونیسیکم به جمهور سییر شخص و دولت اراتیاخت .کرد خواهد فیتضع هم را کشور یقیحق یفضا یحکمران

 ندگانینما نظارت امکان یحت .ستین هم جمهور سییر با آن استیر و دارد دولت از یباالتر قدرت که شده واگذار یا

 تیامن یعالیشورا مثل شورک استگذاریس مهم اریبس ینهادها .است شده عیضا هم حوزه نیا در عملکردها بر مجلس

 ینظمیب با حتما س،ینوشیپ نیا بیتصو صورت در پس .است گرفته شکل جمهور سییر استیر با همواره ،یمل

 .بود میخواه مواجه کشور یحکمران در یشتریب

 حطر نیا یگستردگ کند،یم وارد کشور یمجاز یفضا کاربران بر انتیص طرح که یارتباط یهاتیمحدود تمام از فارغ

 اریبس یهابخش که است یدرحال نیا .کند لیتحم کشور به یادیز اریبس یمال فشار آن شدن ییاجرا شودیم باعث

 کجا از یاگسترده طرح نیچن یاجرا یهانهیهز ستین مشخص و هستند مواجه مشکل با بودجه نیتام در تریضرور

 .شود نیتام است قرار
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 : آخر پرده
  رانیا در نترنتیا یدهایام و میب
 

 

 به تا را یخم و چیپ پر ریمس رانیا در نترنتیا

 یبرا یدسترس آنکه رغم به و کرده یط امروز

 نظر از اما شده فراهم شهروندان عمده بخش

 ۱۳۴ گاهیجا در ثابت نترنتیا تیفیک و سرعت

 به هم همراه نترنتیا نهیزم در دارد. قرار جهان

 ،یاقتصاد طیشرا و میرتح از اعم مختلف لیدال

 یهایتکنولوژ قیطر از یدسترس یبرا توسعه

 نبود به توجه با  است. نشده انجام باالتر سطح

 دارد وجود میب نیا عرصه نیا در یگذارهیسرما

 یهایتکنولوژ شدن خارج رده از و یتالیجید خدمات یتقاضا روزافزون رشد روند در آمده دست به یدستاوردها که

  برود. دست از سرعت به  موجود

 توسعه یبرا یاقتصاد راه نقشه نبود و یتیحاکم بخش در متعدد انیمتول مختلف، یهایاستگذاریس ریاخ یهاسال یط

 نیشیپ یدسترس لطف به رانیا تالیجید اقتصاد ها، نیا همه با است. شده نترنتیا نامتوازن رشد باعث تالیجید

 رکود طیشرا در یحت که یطور به کرده حفظ را دخو رشد کرونا و میتحر طیشرا در یحت کشور سطح در شده جادیا

   .میابوده تالیجید اقتصاد یدرصد ۴ رشد شاهد یاقتصاد
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 یسو از یحت نه و تیحاکم یسو از نه آن یکارکردها یچگونگ  و هاتیقابل شبکه، از کامل و قیدق شناخت نیا رغم به

 تنترنیا قوت و ضعف نقاط و کارکرد یچگونگ از غلط یهالیتحل و هاگمانه گاه هشد باعث نیهم و ندارد وجود کاربران

 نیا در یاقتصاد توسعه هدف با یمناسب و مشخص نیقوان . ندازدیب هیسا استگذارانیس و جامعه یهالیتحل بر ،رانیا

 دیجد نیقوان و دتنیفعال به مشغول فضا نیا در گوناگون یهاشکل به یمتعدد ینهادها و نشده نیتدو حوزه

 ینهادها و شده داده یاقتصاد توسعه در یتیحاکم دخالت یبرا یادیز یهاوعده است. راه در هم یامحدودکننده

 هانیا .پردازندیم نزاع به هم گریکدی با نظارت نوع سر بر گاه که اندگرفته شکل یدیجد یرگوالتور و یرتنظا

 یب باعث گوناگون یهاتیمحدود یکاربر هیال در .ستندین عرصه نیا هیرماس و یانسان یروین یبرا یمثبت یهاپالس

  باعث رانهیسختگ نگیلتریف یهااستیس و شده العاتاط یمل شبکه مثل یاتوسعه یهاطرح به شهروندان یاعتماد

 و بترقا نبود گرید یسو از است. شده شهروندان یهادستگاه یبدافزارهارو و هالترشکنیف روزافزون گسترش

 یرساختیز عرصه از یخصوص هیسرما خروج و توسعه رکود باعث رانیا نترنتیا ساختار از ییهابخش در انحصار وجود

   است. شده

 قابل سهم ریاخ یسالها یط در خود عیسر رشد با حوزه نیا یاستارتاپها است. متفاوت تیوضع اما خدمات حوزه در

 لیتبد خود حوزه در یبزرگ یاقتصاد یهاقطب به هاآن از یبرخ و اندادهد اختصاص خود به را شبکه کیتراف از یتوجه

 .کندیم دیتهد هم را آنها انتیص چون ینیقوان و دیجد یهایگذاراستیس هرچند ؛اندشده

 و کار و کسب هزاران شهروند، هاونیلیم یاتکا نقطه همچنان دهایام  و میب از یامجموعه یالالبه در رانیا نترنتیا

 .برندیم باال آرام آرام رانیا اقتصاد از را خود سهم که است یمجاز شغل هزار صدها

 مجلس یفرهنگ ونیسیکم یسو از و «کاربران از تیحما و یمجاز یفضا یسامانده» هدف با که مجلس ریاخ طرح در

 اطالعات، یفناور انسازم ارتباطات، وزارت مانند یینهادها اراتیاخت اندک است قرار است، شده ارائه و یطراح

 و ساختار که یاژهیو ونیسیکم به و سلب بودند ریاخ یسالها در نترنتیا یاصل گرانیباز از همگی که …و یرگوالتور

 شود. سپرده دارد یفعل یمجاز یفضا یعال یشورا با یادیز تشابه آن یاعضا

 زین طرح نیا از شده ارائه مفاد ارآمد،ک یهااستیس نیتدو در شورا نیا یاعضا درخشان چندان نه سابقه از گذشته

 حاکم کشور نترنتیا یفضا بر یحداکثر تیمحدود و کنترل ،یسامانده و تیریمد بهانه به است قرار دهدیم نشان

 دارد، وجود طرح نیا در که یاریبس ابهامات جلس،م سییر و طرح طراحان یسو از مساله نیا انکار رغمیعل شود.

 هبودب به یدیام حوزه فعاالن تنها نه اکنون گفت توانیم و ختهیبرانگ را شهروندان و ینترنتیا یکارها و کسب ینگران

 ،یتیحاکم یهاستایس به شهروندان یاعتمادیب و جو نیا تداوم .مناکندیب اوضاع شدن ترمیوخ از بلکه ندارند، طیشرا

 کرد. خواهد دشوارتر روز به زرو فعاالن یبرا را تیفعال طیشرا و بسته حوزه نیا توسعه بر را راه
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