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  نشيني در سفارت بريتانيا تا تلگرام از بست 
نشيني تعيين شده  ي براي بستهاي مكانشاه  ناصرالدين دوره سلطنتدر 

دوره نشيني ممنوع شد. در  بست اصالًبود كه پس از بازگشت شاه از اروپا، 
ردم در سفارت بريتانيا ها سبب شد كه م شاه نارضايتي مظفرالدين سلطنت

هاي مردم را با صدور  شاه خواسته مظفرالدين سه هفته از  تحصن كنند و پس
پايان يافت. بيش از  در سفارت بريتانيا نشيني فرمان مشروطيت پذيرفت و بست

  گذرد. يكصد سال از آن روزها مي
 نسبت به _  استقابل توجه  به نظركه تعداد آنها _ بخشي از مردم  
همچنان يك  فيلترشكناند و با استفاده از  كردهن تمكينته دستگاه قضايي خواس
اند. خواسته  داخلي ترجيح داده رسان اميپرا به يك ) تلگرام( رسان بيگانه  پيام

به بخش بزرگي تلگرام  بيگانه خواسته ناحقي نيست، صاحبان ييدستگاه قضا
كشور را به  مردم اي دهدسترسي دارند و امنيت دا مانكشورمردم هاي  از داده

كنند و  تضميني نيست كه  اند. آنها محض رضاي خدا كار نمي خطر انداخته
 كشور را به مردم هاي  نكنند و بخش بزرگي از داده فروشي داده كالن

   ها نفروشند.  خواهان اين داده مختلفيا كشورهاي ي هاي تجار شركت

   
 دليل به  روز نيز همچون دوره مشروطه، بخشي از مردم بيگمان، ام بي

  عواملي مانند  اگر مسئله كيفيت را كنار بگذاريم، برند، بيگانه پناه نمي افزار  نرم
ها را كارشناسان  د. علتند علت مسئله باشنتوان مينارضايتي  يا ياعتماد بي
مسئله  اه حلِند و توضيح بدهند. ريابي كن ريشهتوانند  بهتر ميربط  ذي

ها و  رسان و استفاده كارآمد از پيام سازي و فرهنگ عوامل ساختن اين  برطرف
است كه در مجموع نبايد كار  در جهت منافع ملي  هاي اجتماعي شبكه

هاي ناعادالنه  تواند در شرايط فعلي مردم را در برابر تحريم و مي دشواري باشد
  .از انفعال خارج كند

دفاع  بي 17مان يها داده كالنكه  با اين فرض پيش برويماز ديگر سو، بايد 
فقط تلگرام مسئله نيست، انواع افزار نيستيم.  ما سازنده سختهستند. 
كه بدانيم قابليت  آن مان بي افزارهاي  مورد استفاده افزارها و نرم سخت
چندي پيش  اجازه ما.  توانند داشته باشند، حتي بي ها را مي آوري داده جمع
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هاي هوشمند  در تلويزيونآنها  يمردم بدون آگاه يها صحبت  ضبط
از  . آفرين شد ها جنجال سامسونگ و ارسال  به سروِرهاي سامسونگ در رسانه

توان انتظار داشت كه از امنيت  ها نيز نمي افزارهاي ديگر مانند گوشي سخت
ده رايگان ما براي راحتي خودمان و براي استفا اي كاربران محافظت كنند. داده

آوري  ها را جمع پذيريم و آنها داده را مي I agree از خدمات مختلف، عبارت 
ها را  اجازه ما داده بيكامالً ؛ البته گاهي ممكن است كنند و استفاده  مي

سازي بسيار  فرهنگ. در هر حال، هاي معتبر آوري كنند، حتي شركت جمع
  مهم است.
و  نيست خوبي راه حلحل است، اما  يك راهظاهراً ها  رسان كردن پيامفيلتر

ها در  كند. فيلترشكن ها را داغ مي تجربه نشان داده است كه بازار فيلترشكن
پهناي كنند و بخشي از  اي را بيشتر مي هايي هستند كه ناامني داده عمل واسطه
به  ،روش نيا فايده-ترازوي هزينهدر   دهند. را هدر مي كشور باند اينترنت

كفه هزينه معموالً   ،قابل قبول است  مواردي كه فيلترسازي آنها عرفاًجز در 
در اين دوران حساس كشورمان كه به  ،به ويژه  تر از كفه فايده است. سنگين

ها  مان نياز داريم نبايد اجازه دهيم كه فيلترشكن  اينترنت بيت به بيت پهناي باند
بخشي از  زيناحبان آنها  ص اين پهناي باند را هدر بدهند و بدتر از آن،

  به راحتي به چنگ آورند.  مان را هاي داده
          يدر ترازو اگر به خوبي به كار گرفته شود كه  _ دوم  حل راه

جويي  سود _ بايد باشد هزينهاز كفه  تر نيسنگآن  فايدهكفه  دهيفا-نهيهز
هاي  شبكهمتحد در  هاي كوچك گروه است. هاي اجتماعي هوشمندانه از شبكه

هاي بزرگ را با خود  اند كه اين توان را دارند كه گروه اجتماعي نشان داده
 ياتم يانرژ يالملل نيآژانس بهاي  مطابق اطالعيه،  به عنوان مثال همراه كنند. 

جمهور آمريكا  يسيم، اما رئا هر برجام به اجرا درآوردمان را د صادقانه تعهدات
شكني كه به تحقير اتحاديه اروپا نيز  پيماناز اين  ؛ه استشكني كرد پيمان

فرصت بهره  يك  به عنوان توانند مداران كشور مي سياست ه استانجاميد
هاي  رسان هاي اجتماعي و پيام از توان شبكه وطنان همه همو با همت  ندبگير

تحريم  شكني يا حتي بر ضد پيمان حركت بزرگ يك و ندسود بجوي مختلف
 ندو از مردم اروپا و ساير نقاط جهان بخواه ندآغاز كن را كاالهاي آمريكايي

بايستند و كاالهاي آمريكايي را تحريم  بزرگ يشكن مانيپ كه در برابر اين 
در اروپا، آمريكا، كانادا،  ها اينترنت آدم را از ايران به ها اينترنت آدم كنند.

 جهانكشورهاي ديگر  ما در  تعداد زيادي از هموطنان و... وصل كنيم.
و  ،صلح جهاني مقابله با تحريم كشورشان، براي  براي كه كنند زندگي مي

مردم اروپا به دليل تحقيرشدن  .همراه خواهند شد شكني مقابله با پيمانبراي 
آمريكا  خود حتي در .تر به اين حركت خواهند پيوست شان راحت هاي دولت

   .اند، و... ها از اين اقدام ترامپ ناراضي دموكرات
اي كه ذكر  كرديم (كه  براي نمونه توانمندي اين راه حل چنان است كه

مندانه و راگر هن مداران است)  تشخيص اجرا يا عدم اجراي آن با سياست
منطقي به كار گرفته شود اين استعداد و پتانسيل را دارد كه بتواند آمريكا را به 

، ضمن آن ره بكشاندط به پاي ميز مذاكبرجام بازگرداند و يا بدون قيد و شر
هاي  ها و شبكه رسان كه برداشتن فيلترها سبب خواهد شد كه مردم از پيام

شگفت آن است  .شكسته شود تلگراماجتماعي مختلفي بهره بگيرند و انحصار 
   □كه تاكنون چنين طرحي به اجرا در نيامده است.

شاه پس از  ناصرالدين
نشيني  بازگشت از اروپا بست

  را ممنوع كرد.

عكس كه در  اين قاب
م برج ايفل نصب دو طبقه

شده است از معدود 
هايي از سران  عكس

كشورهاي جهان است كه در 
شدن برج (سال  سال ساخته

 بازديد از برج ايفل  )1889
  اند. كرده


