او همچنیــن چند روز قبــل از این توئیت نیز در توئیتر
خود خطاب به دورف مؤســس تلگرام از او خواســته بود
تــا جلوی فعالیت یــک کانال خاص که مردم را تشــویق
به خشــونت میکند بگیرد .در نهایت نیز دورف با پاسخ
بــه این توئیت وزیر ارتباطات تأکیــد کرد که فعالیت این
کانــال را بررســی خواهــد کــرد و اگــر براســاس اظهارات
جهرمی این کانال دســت به ترویج خشــونت زده باشد
آن را مســدود خواهد کرد .در نهایــت نیز دورف به وعده
خــود عمــل کرد و جلــوی فعالیــت این کانــال را گرفت،
هرچنــد کــه این کانال توانســت بســرعت و بــا تغییر نام
کانالــش به فعالیــت خود ادامــه دهد .اما با تمــام اینها
این نخســتین باری بود که یک ســرویسدهنده خارجی
بــه درخواســت یک مقام مســئول ایرانی واکنش نشــان
مــی داد و در نهایــت نیــز آن را اجــرا میکــرد .در ادامــه
اطالعرسانی جهرمی از طریق شبکههای اجتماعیاش
او با انتشــار عکس طنزی از خودش در اینستاگرام که در
یکــی از روزنامههای کشــور منتشــر شــده بود اعــام کرد
کــه تصمیم نداشــته در خصــوص موضوعی کــه وزارت
ارتباطات در آن نقشــی نداشــته اظهارنظر کند اما ناچار
اســت توضیحاتی ارائه کند .او در این پست تأکید کرد که
در کشــور اعتراض هایی شــکل گرفته که با موج ســواری
عدهای نیز مردم دچار آســیب و ضرر شدهاند در نهایت
شــورای امنیت ملی کشور که وزارت ارتباطات هم در آن
عضو نیســت ،تصمیم گرفته برای ایجاد آرامش بیشتر
در کنار ســایر اقدامات امنیتــی ،محدودیتهای موقتی
نیز برای فضای مجازی در نظر بگیرد.
او همچنین در این پســت تصریح کرد که عدهای هم
به جای پرداختن به ریشــه اعتراضها در حال انداختن
همه تقصیرها بر گردن فضای مجازی هســتند .با اعالم
چنــد باره وزیــر ارتباطــات و تأکیــد او بر ایــن موضوع که
فیلتر شــدن تلگرام موقتی است بســیاری منتظر بودند
کــه با کاهش اعتراضهای خیابانی از این ســرویس رفع
فیلتــر شــود ،امــا اظهــارات برخــی نماینــدگان مجلس
مجــدداًایــن گمانــه زنــی را در کشــور بــه وجــود آورد که
تلگرام نیز با فیلتر شــدن به داســتان دیگر سرویسهای
فیلتر شــده در کشــور مانند توئیتــر و فیس بــوک دچار و
هرگــز از فیلترینــگ خارج نخواهد شــد .بهــروز نعمتی،
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس با تأییــد رایزنی درباره
شبکه اجتماعی تلگرام در نشست غیرعلنی مجلس به
خبرگزاری ایسنا گفته بود که از وزارت ارتباطات خواسته
شــد تعهدات الــزامآور را برای رفع فیلتــر تلگرام انجام
دهد و در این زمینه مذاکراتی داشته باشد.

پیشتــر از ایــن هــم روحانی اعــام کــرده بود«:مگر
میشــود در دنیــای امــروز ،از فضای اینترنت خارج شــد
و بگوییــم کــه میخواهیم اشــتغال درســت کنیم؟ مگر
شــدنی اســت؟» او وعده داد که دولــت از «ارتباط مردم
با دنیا» حراســت میکند و خواسته کســانی که از صبح تا
شــب خواب مســدود کردن فضــای مجــازی را میبینند
تعبیر نخواهد شد.
ضرر به کسب و کارهای آنالین
براســاس گزارشهای شــورای عالی فضــای مجازی
و همچنیــن تأیید تلگــرام از مجمــوع  ۱۸۰میلیون کاربر
تلگرام در دنیــا  ۴۰میلیون کاربر آن ایرانی هســتند و این
یعنــی از هــر  ۱۰نفر  ۶نفر عضو تلگرام هســتند و از ســوی
دیگــر نیز براســاس همیــن آمــار  58.4درصــد ایرانیان
بــاالی 18ســال در تلگــرام عضویــت دارنــد .تلگــرام بــا
امکانات مختلفی که با هر بار به روزرســانی به آن اضافه
میشــود در حال حاضــر از یک پیام رســان صرف خارج
شده و حاال در کشور به بستر کاری برای بسیاری از کاربران
ایرانی تبدیل شــده اســت .به همین خاطر با فیلتر شدن
موقت تلگــرام گزارش هــای مختلفــی از ضررهای وارد
شده به کســب وکارهای آنالینی که از طریق تلگرام رشد
کــرده بودند منتشــر شــد .در واقــع بــا ادامه فیلتــر بودن
موقــت تلگــرام در دی ماه عــاوه بر مردم عادی کســب
و کارهــای مجــازی نیــز اعتــراض هــا و انتقادتــی مطرح
کردند .بســیاری از آنها با ســاختن هشــتگ «شغلمان را
از ما نگیرید ،با فیلتر شــدن تلگرام بیکار میشــویم ،من
در تلگــرام کار میکنم و »...و منتشــر کــردن آن در توئیتر
وزیر ارتباطات و رئیس جمهوری از او خواســتند تا هرچه
ســریعتر نســبت به رفع فیلتر تلگرام اقدام کنند .تاکنون
و بــا رفع فیلتر شــدن تلگــرام هیچ گزارش مشــخصی از
خســارت وارد شــده به کســب و کارها با فیلتر دو هفتهای
تلگرام منتشر نشــده اما در آن زمان(دی  )۹۶و براساس
گزارش مرکز رســانههای دیجیتال که  19هزار کانال ثبت
شــده در تلگرام وجود دارد  ،تعداد  ۹۰۰۰کانال مرتبط با
فروش کاال یا خدمات است.
در ایــن خصــوص افشــین کالهــی ،نایبرئیــس
کمیســیون کســبوکارهای نویــن و دانشبنیــان اتــاق
ایــران بــه روزنامــه شــهروند گفتــه بــود« :بیــن  ۱۰تــا ۱۵
هــزار کســبوکار در حــال حاضر در کشــور مــا بهصورت
کامالً مجــازی اداره میشــوند و درصورت دائمیشــدن
فیلترینــگ بهصــورت کامــل ورشکســته خواهند شــد».
همچنیــن رضا الفت نســب ،ســخنگوی اتحادیه کســب
و کارهــای مجــازی در گفتوگو بــا «ایران» با بیــان اینکه

در میــان امــا و اگرهــای اینکــه تلگــرام موقتــی فیلتر
شــده یــا دائمی ،ســخنرانی رئیس جمهــوری در دیدار با
وزیــر اقتصــاد و معاونانــش امــواج مثبتی بــرای موقتی
بودن فیلترینگ تلگرام را ارســال کــرد .او در این دیدار با
اعــام اینکــه افتخار دولــت یازدهــم و دوازدهم گردش
آزاد اطالعات اســت ،اعــام کرد که یک عده خوششــان
نمیآید مردم خودشان تصمیم بگیرند از چه رسانهای
اســتفاده کننــد .او تأکیــد کــرده بود کــه تلگرام بــه دالیل
امنیتــی بهصــورت موقــت فیلتر شــده امــا گویــا عدهای
خوششــان آمده و میگویند حاال که این شبکه فیلتر شده
آن را از رفع فیلتر خارج نکنیم .او همچنین تصریح کرده
بــود این عده که از فیلتر تلگرام خوشــحال هســتند انگار
به فکر  ۴۰میلیون کاربر این شــبکه و  ۱۰۰هزار شغلی که با
فیلتر شدن این شبکه از دست رفته نیستند.

اختــال در اینترنــت و کنــدی آن ضرر زیادی به کســب و
کارهــای آنالین زده اســت ،گفتــه بود :با کنــدی اینترنت
امــکان ارائه خدمات بهینــه عمالً وجود نــدارد بنابراین
کاربــر از ادامــه کار منصــرف میشــود و خریــد خــود را
انجــام نمیدهــد .الفــت نســب دربــاره قطعــی تلگرام
و اینســتاگرام نیز بــا بیان اینکــه بیش از  150هــزار نفر در
کانالهــا و شــبکههای اجتماعــی تلگــرام و اینســتاگرام
کســب و کاری مجــازی راهانــدازی کردهانــد ،تأکید کرده
بود :فعالیــت تمام این افراد متوقف شــده و صددرصد
متضرر شدهاند.
در کنــار ضــرر فیلترینــگ تلگــرام به کســب و کارهای
مجــازی ،اما فروشــندگان فیلترشــکن روزهــای خوبی را
در ایام مســدود بودن تلگرام تجربــه کردند .برای نمونه
در گــزارش تحلیلــی هــم کــه روزنامــه ایــران در همــان

ایام منتشــر کــرد خبر از افزایــش 1650درصــدی دانلود
فیلترشــکن «ســایفون» بهدنبــال فیلتــر شــدن تلگــرام
داد .در ایــن گــزارش محمدعلــی وکیلــی عضــو هیــأت
رئیســه مجلس با بیان اینکه طبــق آخرین آمارها حجم
دسترســی به تلگرام در کشــور حدود 40میلیون نفر بود،
اعــام کرد :تعــداد کاربــران تلگرام پس از اعمــال فیلتر
بــه  25تــا 30میلیون نفر رســیده اســت .وکیلی با اشــاره
بــه فیلترینگ تلگــرام ،گفتــه بــود بهخاطر فیلتر شــبکه
پرمخاطبــی همچــون تلگــرام ،انجــام بســیاری از کارها
بــرای تمامــی اقشــار جامعــه بهتناســب نوع اســتفاده و
بهرهگیری از آن ســخت شــده بــود در نهایت با اســتفاده
از فیلترشــکن و پــس از چنــد روز حجم دسترســی به این
شــبکه باال رفت .این گزارش همچنین بــا اتکا به گزارش
«مادربــورد» اعالم کرده بود که آمــار حکایت از افزایش
1650درصــدی دانلــود فیلترشــکن در ایــران دارد و طی
یک هفته فیلتر شدن تلگرام دانلود فیلترشکن سایفون
از 35هزار بار دانلود در روز به روزانه 700هزار بار رســیده
بود.
حساسیت به محدودیت تلگرام
امــا چــرا ایجــاد محدودیت و فیلتر شــدن تلگــرام در
ایران به این شدت از حساسیت رسیده است؛ اگر نگاهی
به فعالیت شــبکههای اجتماعی معروف دنیا و مقایسه
فعالیت آن در ایران داشــته باشیم مشخص خواهد شد
کــه اکثر شــبکههای اجتماعــی فراگیر دنیا ماننــد توئیتر،
یوتیــوب و فیس بــوک در ایــران فیلتر هســتند .در چنین
شــرایطی وقتی ســرویس مشــابه داخلی و قابــل رقابتی
بــا ایــن ســرویسهای فیلتــر شــده وجود نداشــته باشــد
کامالً طبیعی اســت که تلگرام و فیلتر شــدن آن به بحث
مهــم و حیاتی جامعه تبدیل شــود .در زمان فیلتر بودن
چنــد روزه تلگــرام بســیاری ایــن محدودیــت را فرصتی
برای مطرح شدن پیام رسان های داخلی عنوان کردند.
اما در مــدت فیلتر بودن تلگرام اگــر چه میزان عضویت
در پیام رســانهای داخلی رشــد داشــت اما این رشــد تا
انــدازهای نبود که بتوان از آنهــا بهعنوان جایگزینی برای
تلگــرام نام بــرد .جهرمی وزیــر ارتباطــات چندی پیش
و در یــک برنامــه تلویزیونــی در پاســخ بــه عــدم تمایــل
کاربران به اســتفاده از پیام رســان هــای داخلی گفته بود
که این سرویسها عالوه بر ایجاد احساس امنیت در بین
کاربران در خصوص اســتفاده از ســرویس هایشــان باید
خدمات ســخت افــزاری و نرم افزاری سرویسهایشــان
را نیــز افزایش دهند .اما راه دیگری که کارشناســان برای
جلوگیری از ادامه تک قطبی شــدن تلگرام در کشور ارائه
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در میان اما و اگرهای اینکه تلگرام
موقتی فیلتر شده یا دائمی ،سخنرانی
رئیس جمهوری در دیدار با وزیر
اقتصاد و معاونانش امواج مثبتی
برای موقتی بودن فیلترینگ تلگرام
را ارسال کرد
میدهنــد رفــع فیلتــر از ســرویسهای پرمخاطــب دنیا
از جملــه توئیتر ،فیــس بوک ،یوتیــوب و ...اســت .ایجاد
محدودیت در سرویس های اینترنتی در شرایط بحرانی
و امنیتــی در تمــام کشــورهای دنیــا اتفــاق افتــاده و یک
پدیــده جدیــد و مختص بــه ایران نیســت .نمونه آن هم
به اعتراض ها در لندن یا جنبش اعتراضی وال اســتریت
در امریــکا بازمیگردد کــه دولت برای مدتی دسترســی
به شــبکههای اجتماعــی را برای گروهــی از مردم در این
مناطق محــدود کرده بود .با این اوصاف شــاید وقت آن
رسیده با توجه به تجربیات فیلتر شدن چند روزه تلگرام
کــه بهدنبــال خــود اعتــراض گســترده و ضرر به کســب و
کارهای آنالین را داشت ،رئیس جمهوری به کمک وزیر
ارتباطاتش شرایط را برای رفع فیلتر سرویسهای فیلتر
شده در ایران فراهم کند.
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