داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد

در ﭘﯽ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ،دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﮔﻔﺖ :اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺠﺎزی ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد .ﺳﯿﺪه ﺣﻤﯿﺪه زرآﺑﺎدی
در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﮕﺮام در
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻘﯽ ﮐﻪ از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت دارم ،ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ داﺋﻢ ﺗﻠﮕﺮام در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺴﻤﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺧﺒﺮی از دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﻃﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در »ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ« ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﻠﮕﺮام از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ،ﺷﻤﺎره ﯾﮏ
اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺳﺮ ﺳﻮزﻧﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار و ﭘﻠﺘﻔﻮرم در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺻﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،در ﺣﺪ
اﻋﺠﺎز اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮدن و ﻓﻘﺪان ﻫﻮﯾﺖ،
ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻻﯾﮏ و دﯾﺲﻻﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﺪارد.
اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺪف را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﻌﺎدل ﺟﻤﻌﯿﺘﻤﺎن،
ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن در دﻧﯿﺎ دارﯾﻢ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺮب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺮبﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ۲۰ ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮک دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮکﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﻤﻦ و ﮐﺮد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ و ﮐﺮدﻫﺎی
دﻧﯿﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ.

اﯾﻨﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﺑﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﺪروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ و ﻓﯿﺲﺑﻮک و ...
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻟﻤﭙﻨﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻری و اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ .روی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ
ﭘﯿﺎمرﺳﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ روی آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﭼﺮا در اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﻓﯿﺲﺑﻮک اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؟
اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻮاﻻت ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ﭼﻪ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﻓﻘﻂ در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﮕﺮام ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
و ﻣﺮدم در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؟ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ و ﻣﺮدم دﻧﺒﺎل ﭘﻮلﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺛﺮوت ﺧﻮد را داﺋﻢ ﺑﻪ ﻃﻼ ،دﻻر ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و  ...ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻧﺪارﯾﻢ
و ﺑﺎﯾﺪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
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