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یعنی  اطالعات«  ملی  »شبکه  می گوییم  وقتی 
که  بیفتد  اتفاقی  کشور  اینترنت  در  است  قرار 
استفاده از سایت های داخلی نسبت به محصوالت 
خارجی، مزیت نسبی داشته باشد؛ یعنی مثاًل من 
اگر بخواهم فیلمی تماشا کنم، به خاطر سرعت 
کمتر،  هزینه  و  بیشتر   )Download( بارگیری 
ترجیح بدهم به جای »یوتیوب« سراغ »آپارات« 

بروم. 
حاال وقتی شبکه ملی اطالعات هم کاماًل عملیاتی 
بشود و دست ما در حوزه محصوالت داخلی خالی 
باشد، باز هم عماًل در این میان اتفاقی در حوزه 
کاربری رخ نداده است و کاربر احتماالً به خاطر 
اینکه دسترسی اش به سرویس های محبوبش کم 

شده است، کمی از این زحمت شاکی می شود.
سرویس،  حوزه  در  ما  اینکه  یعنی  این ها  همه 
مانند موتور جست وجو، ایمیل، شبکه اجتماعی، 
مرکز آپلود و انواع سرویس های اینترنتی نیازمند 
جایگزین های مناسبی هستیم. جایگزین هایی که 
لزوماً نباید دارای کیفیت خیلی باالیی باشند، اما 
باید در حوزه بازاریابی )Marketing( و برندسازی 

)Branding( حسابی تقویت شده باشد.
این یک واقعیت است که برندهای بزرگ جهان 
)مانند Google، Facebook، Apple و امثال آن ها( 
که این روزها برای خودشان اسم و رسمی دارند، 
بخش بزرگی از این اعتبارها را از حیث تبلیغات و 

توجه های رسانه ای کسب کرده اند، نه صرفاً قدرت 
فنی و تکنولوژیک.

گرچه باید بپذیریم که در برخی حوزه ها )مانند 
جست وجو(  موتورهای  یا  ایمیل  سرویس های 
را  بزرگی  نرفته بسیاری داریم و ضعف های  راه 
حوزه ها  دیگر  برخی  در  اما  نکرده ایم،  جبران 
فروشگاه های  وبالگ،  سرویس دهنده های  مانند 
و خدماتی  ویدئو  اشتراک  آنالین، سرویس های 
عقب  دنیای سرعت  از  هم  خیلی  این دست،  از 
نمانده ایم و به اصطالح عام »قافیه را نباخته ایم«.

آنچه به نظر می رسد هنوز اتفاق نیفتاده است، 
توجه به تولید داخل و ضریب دادن به تولیدات 
خارجی است. البته این مشکل صرفاً گریبانگیر 
اما  نیست؛  مجازی  فضای  در  صنعت  صاحبان 
موضوع بحث ما در اینجا کسب و کارهای حوزه 

وب است.
اما برای توجه به برندهای داخلی، قبل از اجرایی 
شدن شبکه ملی اطالعات، نیاز است چه اتفاقاتی 

صورت بگیرد؟
1. پایان خودخواهی های رسانه ملی: صدا و 
سیما باید به قوانین منحصرانه خود برای تبلیغ 
محصوالت و سرویس های ایرانی فضای مجازی 
پایان بدهد. همین چند روز پیش بود که خبری 
پس  سیما  و  صدا  در  کلوب  »معرفی  بر  مبنی 
ملی  رسانه  یعنی  این  شد!  منتشر  سال«  از 9 
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نمی خواهد بخشی از جامعه را ببیند و تنها در 
صورتی محصوالت فضای مجازی را به رسمیت 
می شناسد که بخشی یا همه مالکیت آن متعلق 

به خودش باشد.
سرویس های  معرفی  که  است  حالی  در  این 
اتفاق  به راحتی  عظیم  رسانه  این  در  خارجی 
می افتد. برنامه های فناوری صدا و سیما )مانند 
برخط یا فناورانه( به راحتی و رایگان آخرین اخبار 
گوگل یا فیس بوک را پوشش می دهند، اما برای 
آنکه برنامه ای اگر بخواهد نامی از کلوب یا آپارات 
برند  صاحب  از  را  پخش  حق  بایستی  بیاورد، 

دریافت کند.
البته به نظر می رسد این انحصار کم کم در حال 
شکسته شدن است، اما این سد کمی دارد دیر 
کفه های  حداقل  به زودی  بایستی  و  می شکند 
ترازوی معرفی سرویس های خارجی و ایرانی را 

هم ارز و هم وزن کرد.
به  شخصیت ها  و  مسئوالن  ورود   .2
موفق  نمونه های  از  یکی  ایرانی:  شبکه های 
محمود  ایرانی،  اجتماعی  شبکه های  به  ورود 
واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات است. 
شخصی که در هر گفت وگو، از استقبال مردم به 
صفحاتش در شبکه های اجتماعی ایرانی )کلوب، 
هم  حضور  این  به  و  می گوید  تبیان(  و  آپارات 

افتخار می کند.
شخص  و  فیس بوک  اجتماعی  شبکه  وقتی 
باالترین مقام مسئول  از طرف  زاکربرگ  مارک 
تحسین  و  تبلیغ  مورد  آمریکا  ایاالت متحده  در 
قرار می گیرد، شایسته است که این اتفاق برای 
سرویس های داخلی خودمان هم بیفتد؛ اما انگار 
تنها  داخلی  سرویس های  مدیران  و  مؤسسان 
قوه  قضات  می شناسند،  به خوبی  که  مسئوالنی 

قضاییه و مسئوالن دادسرای رسانه است!
و  نامدار  شخصیت های  ورود  این،  بر  عالوه 
مشهور )Celebrity( مانند بازیگران، ورزشکاران، 
و  سیاستمداران  نخبگان،  خوانندگان، 
شبکه های  به  هم  این دست  از  شخصیت هایی 
اجتماعی ایرانی می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. 
کلوب،  مانند  شبکه هایی  در  اخیراً  که  موجی 
و  است  گرفته  صورت  افسران  و  تبیان  آپارات، 
می تواند با کمی همت و حمایت، دامنه دار شود و 

ادامه پیدا کند.
اجتماعی  شبکه های  در  افــراد  همین  حضور 
ایرانی می تواند مشوق خوبی برای دیگر کاربرانی 
اجتماعی  شبکه های  در  حضورشان  که  باشد 
به خاطر  صرفاً  فیس بوک،  مانند  شناخته شده 

حضور شخصیت های محبوبشان است.
عبارت  حذف  دولت:  تصدی گری  عدم   .3
»ملی« از سرویس های داخلی، یکی از آرزوهای 
همه ما است. مثاًل اینکه یک روز به جای عبارت 
»شبکه اجتماعی ملی« بگوییم »شبکه اجتماعی 
ایرانی«. یا مثاًل به جای »سرویس ایمیل ملی« 

بگوییم »سرویس ایمیل داخلی«.
ملیت  که  مجازی  دنیای  در  ندارد  دلیلی  هیچ 
ارائه سرویس هایی  بر  ما  نمی زند،  را  اول  حرف 
تکیه کنیم که به صورت ناخودآگاه افکار عمومی 
این طور برداشت کند که انگار دستش از دنیا دارد 

کوتاه می شود.
یک  کردن  اضافه  با  که  ندارد  هم  دلیلی  هیچ 
مردم  رخ  به  سرویسمان،  به  »ملی«  عبارت 
بکشانیم که این محصول حتماً یک کار دولتی 
است. اصاًل نیازی به ورود دولت در حوزه سرویس 
نیست؛ چرا که وقتی یک محصول دولتی بشود، 
اوالً اعتماد مردم به آن محصول کاسته می شود و 
ثانیاً امکان پیشرفت آن محصول در هر 4 سال )با 
تغییر هر دولت( دچار یک حرکت سینوسی فراز 

و نشیب می شود.
نیاز است که دولت در این حوزه صرفاً نظارت کند 
و به اصالح مقررات، حمایت و نظارت مشغول 
باشد. اتفاقی که انگار کاًل در کشور ما فراموش 

شده است!
خصوصی:  حریم  دقیق  کردن  مشخص   .4
این  در  ما  قطعی  نسبی  مزیت های  از  یکی 
موضوع، رعایت حریم خصوصی به خاطر رعایت 
که  حساسیتی  است.  قانونی  و  شرعی  مسائل 
و  گوگل  )مخصوصاً  خارجی  سرویس های  در 
وجود  ایجادشده  مشکالت  به خاطر  فیس بوک( 
محسوب  آن ها  نقطه ضعف  نوعی  به  و  نــدارد 

می شود.
قوانینی  تدوین  با  می توان  می رسد  نظر  به  لذا 
شفاف که حدود حریم خصوصی کاربر را به خوبی 
روشن می کند، به کاربر تضمین داد که اطالعات 
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خصوصی اش، مادامی که برخالف قوانین کشور 
باشد، خصوصی می ماند. موضوعی  نکرده  عمل 
که به نظر می رسد در سرویس های داخلی مورد 

توجه قرار نگرفته است.
فرهنگی:  قوانین  در  بازنگری  کمی   .5
هیچ وقت نمی توان همانند رسانه های رسمی و 
فضای حقیقی، بر فضای مجازی خط کشی کرد 
و آن را محدود. مثاًل اگر آلبوم های یک خواننده 
زیرزمینی موسیقی مجوز ارشاد ندارد، قاعدتاً نباید 
برای ساختن یک صفحه در یک شبکه اجتماعی 

از یک نهاد قانونی مجوز بگیرد.
دالیل  از  یکی  که  است  تلخ  واقعیت  یک  این 
اقبال جوانان به سرویس های خارجی، این است 
که کاربر به راحتی می تواند شخصیت هایی را که 
عماًل زیرزمینی است، در یک سرویس خارجی 
پیدا کند، با آن ها مرتبط شود و از محصوالتش 
در  بخواهد  اتفاق  همین  اگر  اما  کند؛  استفاده 
با  یک شبکه اجتماعی داخلی رخ بدهد، قطعاً 

برخوردهای قانونی روبه رو خواهد شد.
صرف نظر از خوب یا بد بودن محتوای محصوالت 
بایستی  قرمز،  خطوط  وجود  لزوم  و  زیرزمینی 
کمی از بند مجوزهای رسمی در این فضا فارغ 
شد تا بتوان ضمن جلوگیری از استفاده جوانان 
از سرویس های خارجی، جهت دهی را به صورت 

جدی تر در سرویس های داخلی انجام داد.
دقیق تری  بحث های  نیازمند  موضوع  این  البته 

است که قطعاً در این مجال نمی گنجد.
است؛  حمله ها  شدیدترین  تحت  عمومی  افکار 
که نباید از مردم انتظار داشته باشیم که در برابر 
ملی  »شبکه  علیه  دشمن  روزه  هر  هجمه های 
اطالعات« که با خطا های لفظی مسئوالن ما به 
اشتباه عبارت هایی مانند »اینترنت پاک«، »اینترنت 
حالل«، »اینترنت ملی« را به خود می بیند، تصور 

بسیار مثبتی از این پروژه داشته باشند.
سرویس های  صاحبان  مهجوریت  دوران  در 
و  به گوگل  را  اینترنت  اینکه خیلی ها  و  ایرانی 
فیس بوک می شناسند، باید بپذیریم که قبل از 
عملیاتی شدن کامل شبکه ملی اطالعات، باید 
را معرفی کنیم  به مردم سرویس های خوبمان 
و گسترش  توسعه  به  نسبت  تا سرویس ها هم 

خدماتشان احساس مسئولیت کنند.


