ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ :ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺴﺪود
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ ﺟﺰو ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را ﮐﺬب داﻧﺴﺖ .ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﯿﻢ راهﮐﺎر ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و ﻫﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎی

اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ را اراﯾﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

رﺲ ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ و ﻫﺎﺗﮕﺮام ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﻨﺘﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .او اﻧﮕﯿﺰه اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
را ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ:

»ﻣﻦ و ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان  13ﺳﺎﻟﻪای داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﯾﮏ
ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﻠﮕﺮام از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا اﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺧﺎرج از اﯾﺮان اﺑﺰارﻫﺎی
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﺑﺪی ﺑﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای داﺷﺘﯿﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﯾﮏ ﮐﻼﯾﻨﺖ
ﮐﻮدک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ«.
او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ دو ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬرد و درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ در اﯾﻦ دو
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺴﺨﻪای ﻏﺮﺑﺎل
ﺷﺪه از ﺗﻠﮕﺮام اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻠﮕﺮام
ﻃﻼﯾﯽ اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دو ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی
ﮐﺮده اﺳﺖ:

»اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی دارای ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺮدم آن را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

او ﺧﺒﺮ از آﻣﺎر ﻣﺴﺪودﯾﺖ  11ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺎل ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﻠﮕﺮام داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻟﺒﺎﻗﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دﭼﺎر ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد دارای ذاﺗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ..ﻫﺴﺘﻨﺪ:

»ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﻣﺎ ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﻬﺎ را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ و
ﺷﺒﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﻫﻢ ﻣﯽﺑﻨﺪد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن و رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ آن
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد«.
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺮﻣﺰ ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺗﺮﻧﺪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزی در ﺗﻠﮕﺮام اﺻﻠﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﮐﻨﻨﺪ .او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ
روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد:

»دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﮕﺮامﻃﻼﯾﯽ و ﻫﺎﺗﮕﺮام درﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺴﺪود ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارد ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺳﺮدرﮔﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﯿﻢ«.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان را در ﭘﯽ دارد اﻣﺎ از
آﻧﺴﻮ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻏﺮﺑﺎل ﭼﻨﺪان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﻪ
ﻧﻤﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آرﺷﯿﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و
ﮔﺮوهﻫﺎی دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای
ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺟﺪا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ،ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺗﻠﮕﺮامﻃﻼﯾﯽ و ﻫﺎﺗﮕﺮام درﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل دور زدن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام و اﻟﺒﺘﻪ اراﯾﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪه آن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﭼﻨﺪان ﺑﺪی ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺧﻮد
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ آﻧﻬﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ
اﯾﻦ دو ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ در آن ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

