
این گزارش در حالی عصر روز جمعه 
اول مهر ماه 1401 نگاشته می شود که 
پس از دو روز؛ واتساپ و اینستاگرام، دو 
پیام رســان پرمخاطب ایرانی ها فیلتر 
شده اند و به وضوح هیچ مسئولی از زمان 
رفع فیلتر و حتی دلیــل فیلتر آن نیز 
سخن نگفته است. پیام رسان هایی که 
پس از امواج مختلف فیلترینگ در ایران 
_هر چند با باندی که هر روز از پهنایش 
کاسته می شــده_ دوام آورده بودند و 
تنها مأمن ارتباطی شــهروندان ایران 
در قرن ارتباطــات و فناوری اطالعات 

محسوب می شدند.
 اما باالخره چهارشنبه، یعنی چند 
روز پس از آغاز اعتراض به جانب اختن 
مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی پس 
از بازداشت از ســوی گشت ارشاد، این 
آخرین پیام رسان های قِسر در رفته  هم 
به جمع پرشمار پیام رسان های فیلتری 
مثل تلگرام، توئیتر، وایبر و... پیوستند. 
هر چند برخی امیدوارند با تغییر فضای 
عمومی جامعه و کاهــش التهابات در 
چند روز آینده این پیام رســان ها هم از 
بند فیلتر خارج شــوند و امور بر زمین 
مانده بسیاری از شــهروندان که از این 
طریق کسب و کار و فعالیت اقتصادی 
دارند، دوباره به سیاق گذشته بازگردد. با 
این حال برخی نیز این فیلتر را ادامه دار 
دانستند و بهانه و اسباب تسریع اجرای 
طرح جنجالی صیانت از فضای مجازی. و 
صد البته امیدی ندارند که حداقل پلتفرم 
اینستاگرام حتی با پهنای باندی نحیف تر 

از گذشته دوباره به مدار قبل بازگردد.

 تکرار قطع اینترنت 98 
با سیاقی نو

 خیلی از ما با قطع اینترنت ناآشــنا 
نیستیم. آبان ماه ســه سال پیش هم 
بســیاری از مردم با قطعــی اینترنت 
گسترده در کشور روبرو شدند. قطعی 
به مراتب پیچیده تر از آنچــه امروز با 
آن مواجه هســتیم. پس از اعتراضات 
سراسری در 2۵ آبان 1۳۹۸ اینترنت 
قطع و تا ۳ آذر ادامه داشت. در آن زمان 
خبرگزاری های داخلی گزارش دادند 
که این اقدام با دستور شــورای عالی 
امنیت ملی و توسط وزارت ارتباطات 
انجام  شده است. طی این ماجرا اینترنت 
بین المللی از دسترس کاربران خارج 
شد و تنها شــبکه ملی اطالعات قابل 
دسترس بود. طبق گزارش نت بالکس، 
میزان دسترســی اینترنــت در ایران 
در اوج قطعی ها بــه 4 درصد کاهش 
یافته  بــود. کاهــش محدودیت ها از 
اینترنت از  ۳0 آبان ۹۸ با دسترســی 
دادن به برخی دانشــگاه ها، شرکت ها 
و ادارات آغاز شــد و به مرور به کاربران 
خانگی تعمیم یافت. ایــن موضوع به 
شکل محدودتری در سال ۹6 نیز اتفاق 

افتاد. به طوری که پس از شکل گیری 
اعتراضاتی در دی آن سال، تلگرام که آن 
زمان اصلی ترین اپلیکیشن پیام رسان 
مورد استفاده ایرانیان بود، به مدت یک 
هفته از دسترس خارج شد. اما همین 
یک هفته کافی بود که ایرانی ها حساب 
کار خود را از این شــبکه جدا و نگران 
فیلتر هــر روزه آن باشــند و به همین 
دلیل کوچ اجباری به واتساپ آغاز شد. 
حدس های عمومی هم درســت بود. 
تلگرام در 10 اردیبهشت ۹۷ تا به امروز 
مجدداً به دســتور قضایی از دسترسی 

کاربران خارج شد.

ماجرا این بار به چه سمت و سویی 
می رود؟

بسیاری از کارشناسان می گویند در 
روزهای اخیر ماجرای قطع اینترنت، 
همانند سال های گذشــته گسترده 
نیست. آنها معتقدند برخالف قطعی 
اینترنت در سال ۹۸، دسترسی به پهنای 
باند بین الملل کــه روی اینترنت های 
ارائه شده از سوی اپراتورهای موبایلی 
محدود شده بود، بار دیگر به حالت عادی 
برگشته است. اما با این حال نگرانی ها از 

ادامه فیلتر واتساپ و تلگرام ادامه دارد.
در حالی در روزهای اخیر کاربران 
ایرانی فقــط با فیلترشــکن امکان 
دسترسی به دو شبکه های اجتماعی 
واتساپ و اینستاگرام را داشتند که 
اکنون فقط اپلیکیشــن های ایرانی 
در حوزه پیام رســان ها و شبکه های 
اجتماعــی آزاد هســتند و تمــام 
شــبکه های اجتماعی خارجی در 

ایران مسدود شده اند.
به گزارش خبرگزاری  فارس، تصمیم 
فیلترینگ اینســتاگرام و واتســاپ از 

سوی شورای امنیت کشور گرفته شده 
است. این در حالی است که پنجشنبه، 
اپراتورهای تلفن همراه و وزیر ارتباطات 
موضوع اعمال محدودیت در اینترنت و 
شبکه های اجتماعی را تکذیب کردند و 
آن را به اختالل داخلی خود پیام رسان ها 
نسبت دادند. عیســی زارع پور گفته 
بود که در برخی نقاط و برخی ساعات 
محدودیت های مقطعی وجود داشته 
که برطرف شده است و در حال حاضر 
شبکه ارتباطی هیچ مشــکلی از نظر 
سرعت و کیفیت ندارد. این در حالی بود 
که نت بالکس نیز در توییتی فیلتر شدن 
شبکه اجتماعی اینســتاگرام را برای 
کاربران ایرانی تاییــد کرد. همچنین 
واتساپ در پاسخ به سواالت در زمینه 
قطع و اختالل این پیام رسان در ایران، 
در حســاب توییتری خود نوشت: »ما 
عامدانه دسترســی به پلتفرم خود را 
مختل و یا شماره های ایرانی را مسدود 
نمی کنیم. ما تمام تــوان فنی خود را 
برای حفظ خدمات و امکان اســتفاده 
همه کاربران در جهان انجام می دهیم«.

البتــه در روزهای اخیــر محمد 
خوانســاری، معاون وزیــر ارتباطات 
ایــران، در مصاحبه ای با شــبکه خبر 
گفت: »اینترنــت بین الملــل بدون 
مشکل در دسترس اســت، فقط روی 
بعضی سکوهای خارجی به طور موقت 
محدودیت هایی وضع شده است«. هر 
چند او نگفت که ایــن محدودیت کی 
رفع می شود.این تکذیب ها و پاسخ های 
گنگ بیم این موضــوع را تقویت کرده 
است که قرار نیست مسئوالن داخلی 
در خصوص فیلتر این پیام رســان ها، 
پاســخگو باشــد و در نتیجه احتمال 

استمرار این مسدودیت زیاد است.

  گوگل پلی و اپ استور 
مسدود شدند

حتی خبرهای تکمیلی هم بارقه ای 
از امید بــرای رفــع محدودیت های 
اینترنتی نمی دهد. تــا غروب دیروز نه 
تنها خبری خــوش در خصوص رفع 
مســدودیت یا حداقل زمان رفع آن به 
صورت رسمی منتشر نشــد که خبر 
فیلتر دو اپلیکیشن ارائه برنامه موبایلی 
اپ استور و گوگل پلی هم منتشر شد. 
به گفته کارشناسان این دو اپلیکیشن 
خارجی به آن دلیل فیلتر شــدند که 
امکان دانلود انواع و اقسام فیلترشکن 
را در اختیار کاربرانشان قرار می دهند. 
فیلترشــکن هایی که می تــوان با آن 

مسدودیت های اعمالی را دور زد. 

 بازتاب های جهانی 
قطعی اینترنت در ایران

در حالــی که اعتراضــات در ایران 
بازتاب گســترده ای در جهان داشته 
است که بر خالف انتظار قطعی اینترنت 

هم بر افزایش این بازتاب ها افزوده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در 
گزارش تازه خود نســبت به تبعات 
اســف بار قطعی اینترنت بر زندگی و 
حقوق شــهروندان در نقاط مختلف 
جهان هشدار داد و ضمن درخواست 
از مقامــات کشــورها بــرای فراهم 
کردن دسترسی اینترنت و برداشتن 
محدودیت های مرتبــط با آن اعالم 
کرده است که تأثیرات واقعی قطعی 
اینترنت بر زندگــی مردم و وضعیت 
حقوق بشر تاکنون بسیار دست کم 

گرفته شده است.
حتی ماجرای ایــن قطعی پای 21 
نماینده کنگره آمریکا را هم به میدان 
باز کرد و آنها خواســتار تسهیل فوری 
مجوزها برای ایجاد اینترنت ماهواره ای 

بر فراز ایران شدند.
تام مالینووسکی، دموکرات، و کلودیا 
تنی، جمهوری خــواه، تهیه کنندگان 
این نامه هســتند و در آن از جنت یلن، 
وزیر خزانه داری خواسته اند با موافقت 
فوری با درخواست ایالن ماسک برای 

ارائه اینترنت ماهواره ای استارلینک به 
ایران، تمام توان خود برای حفظ ارتباط 

اینترنتی مردم ایران به کار گیرد.
ایالن ماسک، مالک اسپیس ایکس و 
تسال، چند روز پیش در پاسخ به تقاضای 
یک کاربر در توییتر که خواســته بود 
دسترسی به اینترنت ماهواره ای از طریق 
پروژه استارلینک بر فراز ایران را مد نظر 
قرار دهد، گفته بود اســتارلینک برای 
کسب مجوزها و معافیت از تحریم های 
ایران اقدام خواهــد کرد.اما به اعتقاد 
کارشناسان این تنها یک شوی تبلیغاتی 
از سوی کشــورهای غربی است و این 
اینترنت نیازمند تجهیزات و هزینه ای 
اســت که امکان تحقق آن را به راحتی 
فراهم نمی کند. به همیــن دلیل این 
ماهواره هنــوز در یکــی از بزرگترین 
کشــورهای دنیا یعنی روســیه فعال 

نشده است.

 کسب کارهای گره خورده 
با اینستاگرام

با توجه به گره خوردن شبکه های 
اجتماعی فیلتر شده در روزهای اخیر با 
اقتصاد، کسب و کار، زندگی و ارتباطات 
کاربران عدم دسترسی به شبکه های 
اجتماعی مشکالت زیادی را برای مردم 
ایجاد کرده و تدواوم آن هم دورنمایی 

نامطلوب را رقم می زند.
هر چند آمار دقیقی از تعداد کلی 
کاربران فضای مجازی در ایران وجود 
ندارد اما براســاس آمار ارائه شــده از 
مرکز آمار ایران، تعداد کاربران ایرانی 
فعال در پیام رســان واتساپ حدود 
4۹ میلیون و اینستاگرام 4۸ میلیون 
هســتند. برآوردها نشــان می دهد، 
این کاربران در کنــار کاربرانی که از 
شبکه های فیلتر شده ای مثل تلگرام و 
توئیتر و ... استفاده می کنند حدود 6۵ 
میلیون نفــر از جمعیت ۸0 میلیونی 
ایران را تشــکیل می دهنــد. در این 
میان اما خدمــات اینترنتی در ایران 
هر روز ضعیف تر از روز قبل می شــود 
و کاربران در حالی که هزینه خدمات 
حداکثری سرعت اینترنت را پرداخت 
می کنند که ایران پس از کشور چین 
دومین کشور با فیلترینگ گسترده 
است و کاربران آن اجازه دسترسی به 
بسیاری از سایت ها و اپلیکیشن ها را 
نداشته و عمال خدمات دریافتی شان 
بسیار کمتر از سایر کاربران اینترنت 
در دنیاست. حال به این شیر بی یال و 
دم، سرعت متغییر و فیلترهای جدید 

را هم اضافه کنید. 
 اما آنچه در ایــن میان جای نگرانی 
فراوان دارد وضعیت پا در هوای کسب و 
کارهایی است که در سکوت مسئوالن 
امر در پاســخگویی به این ســوال که 
اپلیکیشن های واتساپ و اینستاگرام 
چه زمانی رفع فیلتر خواهند شــد، هر 
روز متحمل ضرر و زیان هایی می شوند 
که وضعیت شکننده اقتصادی کشور را 

وخیم تر می کند.

برخی فیلتر های دو 
اپلیکیشن پرطرفدار را 

ادامه دار دانستند و بهانه 
و اسباب تسریع اجرای 
طرح جنجالی صیانت از 

فضای مجازی. و صد البته 
امیدی ندارند که حداقل 
پلتفرم اینستاگرام حتی 

با پهنای باندی نحیف تر از 
گذشته دوباره به مدار قبل 

بازگردد

برخی امیدوارند با تغییر 
فضای عمومی جامعه و 

کاهش التهابات در چند 
روز آینده پیام رسان های 
واتساپ و اینستاگرام از 

بند فیلتر خارج شود و امور 
بر زمین مانده بسیاری از 

شهروندان که از این طریق 
کسب و کار و فعالیت 

اقتصادی دارند، دوباره به 
سیاق گذشته بازگردد

سعیده علیپور
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 4 دانشگاه  در تهران هفته اول مهر 
مجازی شد

دانشگاه تهران، دانشــگاه های الزهرا، خواجه 
نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی هفته اول مهر 

مجازی شدند.
به گزارش روز جمعــه گروه علــم و آموزش 
ایرنا، دانشــگاه تهــران، دانشــگاه های الزهرا، 
خواجه نصیرالدین طوســی و شهید بهشتی طی 
اطالعیه های جداگانــه ای به دلیل تعطیالت ایام 
پایانی ماه صفر در هفته اول مهر )روزهای یکشنبه 
سوم مهر و سه شــنبه پنجم مهر( از مجازی بودن 

آموزش طی این هفته خبر دادند.
    

 هشدار افزایش دمانس 
طی ۳۰ سال آینده

کارشــناس دفتــر 
سالمت روانی، اجتماعی 
و اعتیاد وزارت بهداشت 
با اشــاره به پیــش بینی 
افزایش شیوع دمانس در 
کشور طی سال های آتی، گفت: در ایران بیشترین 
گروه جمعیتی را گروه ســنی متولدیــن دهه 60 
تشکیل می دهد که تا 20 یا ۳0 سال آینده وارد دوره 

سالمندی می شوند.
به گزارش ایســنا، دکتر مریم عباسی نژاد گفت: 
پیش بینی می شــود که در آینده با افزایش شیوع 

دمانس در کشور مواجه باشیم.
    

مدارس از امروز حضوری است
مســئول مرکز اطالع 
رسانی آموزش و پرورش 
گفت: تمام مدارس از روز 
شنبه دوم مهر فعالیت خود 
را به صورت حضوری آغاز 

می کنند و آموزش در هفته نخست مهر برقرار است .
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، مصطفی 
بابایی افزود: با توجه به تعطیالت هفته نخست مهر 
و همزمانی با ایام پایانی ماه صفر، ممکن است برخی 
خانواده ها به مســافرت رفته باشند به همین دلیل 
مدیران مدارس مختارند اگر دانش آموزی به ســفر 
رفته بود با او همکاری کرده و غیبت محسوب نکنند.

    
 ساعت طرح ترافیک تهران 

تغییر کرد
عــالم  ا ســاس  ا بر
شهرداری تهران، ساعت 
طرح ترافیک در اول مهر 
از ساعت 6:۳0 صبح تا 1۸ 

عصر اجرا خواهد شد.
بر اساس تصمیم اخذ شده در هفتاد و پنجمین 
جلسه شــورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران، 
ساعت طرح ترافیک از ابتدا مهرماه تغییر پیدا کرده 
است.این در حالیست که پیش از این طرح ترافیک 
در تهران از ســاعت 6:۳0 آغاز و تا ساعت 1۷ ادامه 
داشــت که با اعالم شــهرداری تهران ساعت طرح 
ترافیک با توجه به بازگشایی مراکز آموزشی، مدارس 
و دانشگاه ها از ابتدای مهر از ساعت 6:۳0 آغاز و تا 1۸ 

ادامه خواهد داشت.
    

 مرگ روزانه ۷ تا ۱۰ بیمار 
به دلیل نرسیدن عضو پیوندی

رئیس گــروه پیوند 
و فراهــم آوری اعضای 
وزارت بهداشــت گفت: 
سالیانه نزدیک به 1۵00 
پیوند مغز استخوان در 
کشور انجام می شود و روزانه بین ۷ تا 10 نفر از افراد 
لیست انتظار را به دلیل نرسیدن عضو پیوندی از 

دست می دهیم.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســاناز 
دهقانی افزود: از ابتدای ســال جاری تاکنون ۵۹0 
اهدا در کشور انجام شده اســت که نسبت به مدت 
 مشابه سال گذشته حدود ده درصد رشد داشته ایم. 
در حال حاضر 1۸ هزار نفر در لیســت انتظار جهت 

پیوند عضو هستند.
    

افزایش نرخ کرایه سرویس  مدارس 
پایتخت

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران 
گفت: در ســال جاری به طور متوســط 2۵ درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش نرخ کرایه سرویس 

مدارس را پیش بینی کردیم.
به گزارش ایسنا، جعفر تشکری هاشمی افزود: اما 
از آنجایی که در برخی موارد در سال گذشته افزایشی 
وجود نداشــته، اجازه داده شــد تا امسال سرویس 
مدارس متوســط 2۵ درصد و حداکثر تا ۳۵ درصد 

افزایش نرخ داشته باشند.

از گوشه و کنار

صدای اعتراضاتی که در هفته گذشته از جای 
جای کشور شــنیده شــد، دیروز در نمازجمعه و 
راهپیمایی پس از آن در تهران و ســایر شهرهای 

کشور محکوم شد.
یکشنبه هفته گذشته بود که نخستین تجمعات 
اعتراضی پس از انتشــار خبر فوت مهســا امینی 
دختر 22 ساله سقزی در مقر گشت ارشاد خیابان 
وزاری تهران رقم خورد. تجمعاتی که خیلی زود به 
شهرهای مختلف کشور کشیده شد و پیش از اعالم 
دالیل فوت دختر جوان از سوی پزشکی قانونی به 

سرعت گسترش یافت.
از تهران، کردستان، مشهد، رشت، بندرعباس 
و هر شهری دیگری که نامش به ذهن خطور کند؛ 
تصاویر و ویدئوهایی از تجمع و اعتراض به مرگ مهسا 
در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد. 
حتی دانشگاه ها هم در این اعتراضات پررنگ ظاهر 
شدند به طوری که دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، 
دانشــگاه تهران، الزهرا، دانشگاه شهید بهشتی، 
تربیت مدرس و برخی دیگر از دانشگاه به این اتفاق 
واکنش نشان داده و تجمع کردند. اما این تجمعات 
نیز پس از مدتی به خشونت کشیده شد به طوری 

که شبکه خبر صداوسیما اعالم کرد که »بر اساس 
آمار غیررسمی در چند روز اخیر 1۷ نفر از معترضان، 

رهگذران و ماموران جان باخته اند«.
در حالی که اخبار غیررسمی شمار مرگ و میرها 
را باالتر اعالم می کرد، در اخبار رسمی جداگانه ای از 
هر استان، مواردی از دستگیری عده ای به اتهامات 
تخریب اموال عمومی و درگیری با پلیس و اغتشاش 
منتشر شد. دیروز جانشین فرمانده انتظامی استان 
گیالن از دستگیری 211 نفر در سطح استان گیالن 
خبر داد و گفت: این تعداد افراد با تشکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.   
روابط عمومی فرمانداری مالیر نیز اعالم کرد: 
در اتفاقات اخیر 6۹ نفر بازداشت شدند و از تعدادی 
از آنها انواع سالح گرم و سرد، فشنگ و مواد انفجاری 

کشف شد.  
علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز اعالم کرد: »4۳ 
دستگاه اتوبوس، ۵4 ایستگاه اتوبوس و 2۳ خودروی 
آتش نشانی توسط اغتشاشگران در اتفاقات اخیر 
آسیب دید«. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از تخریب 61 آمبوالنس سازمان 
اورژانس کشور در جریان تجمعات اخیر خبر داد.

پدر مهسا امینی در واکنش به تخریب اموال عمومی، 
به خبرگزاری تسنیم گفت: »تجمعاتی که این روزها 
به نام مهسا امینی در سطح کشور و استان کردستان 
برگزار می شود، هیچ ربطی به ما ندارد و نه از طرف 
ما بوده و نه خودم و نه خانواده ام به این کارها راضی 
نیستیم«.امجد امینی اظهار داشت: »هنوز نتایج 

آزمایشات پزشکی قانونی به ما اعالم نشده است«.

 راهپیمایی نمازگزاران 
پس از نمازجمعه

نمازگزاران و اقشار مردمی تهران همزمان با دیگر 
شهرهای کشور دیروز پس از برگزاری نماز جمعه در 
محکومیت آنچه اغتشاشات و اهانت به مقدسات 
نامیدنــد، راهپیمایی کردند.به گزارش ایســنا ، 
راهمپیمایان با سر دادن شعارهایی در محکومیت 

اهانت به مقدسات اعتراض خود را اعالم کردند.
شــعارهایی از جمله مرگ بــر آمریکا، 
مرگ بر منافق، مــرگ بر فتنه گر، خونی که 
در رگ ماســت هدیه به رهبر ماست، فریاد 
هر بسیجی مرگ بر آمریکا، منافق فتنه گر 
این آخرین پیام اســت ملت انقالبی آماده 

قیام است، این همه لشکر آمده به عشق رهبر 
آمده، نزاجا نزاجا حمایتت می کنیم، پلیس 
قانونمند تشکر تشــکر، مرگ بر آشوب گر، 
مرگ بــر انگلیس، مرگ بر اســرائیل و ... از 

ســوی راهپیمایان سر داده شــد.در پایان 
این راهپیمایی قطعنامــه پایانی تظاهرات 
بزرگ مردم ایران در محکومیت فتنه گران و 
هتاکان به مقدسات دینی قرائت خواهد شد.

نمازگزاران پس از نماز جمعه دیروز اعتراضات اخیر را محکوم کردند

محکومیت گروهی از مردم از سوی گروهی دیگر

گزارش

هیچ مسئولی زمان خاتمه محدودیت اینستاگرام و واتساپ را اعالم نمی کند 

قطع  فراگیر  راه های  ارتباطی  در کشور


