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مردم حق شکایت قانونی
 از محدودیت اینترنت را دارند؟

نسترن فرخه: محدودیت و کند شدن دسترسی به اینترنت بالی جان 
بســیاری از کسب و کارهای آنالین در داخل کشور شده، کارهایی که 
در این ســال ها گاه با رونق بسیاری هم مواجه شده؛ اما محدودیت 
پهنای باند و سیاســت هایی مانند طــرح صیانت از فضای مجازی 
نه تنها مانعی برای رشد کســب وکارهای آنالین، بلکه حتی سدی 
برای دسترســی های روزمره افراد هم شده اســت؛ اما با وجودی 
کــه دولت ها باید امکانات رفاهی شــهروندان خــود را مهیا کنند، 
در صورت عدم دسترســی درســت به این خدمات امکان شکایت 
یــا اعتراض قانونی بــه دولت وجــود دارد؟ موضوعی که نعمت 
احمدی به آن اشــاره می کند و می گوید: اگر قانون را درست تفسیر 
کنیم، دولت باید امکانات ایجاد مشــاغل افــراد را فراهم کند و نه 
اینکه مانع آن شــود، حتی در سال های اخیر شعار هر سال رهبری 
مربوط به مشــاغل و اقتصاد است؛ اما از آن طرف تلگرام و فضای 
مجازی و پهنای باند را محدود می کنند که مشــاغل را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
همچنین با وجود جدیدبودن برخی از مشــاغل آنالین، نیاز آنها 

به سندیکا و اتحادیه های خاص خودشان دیده می شود تا در چنین 
شرایطی برای حق خواهی خود اقدام کنند.

دولت وظیفه تأمین امکانات رفاهی مردم  را  دارد
نعمــت احمــدی، وکیــل دادگســتری، درباره حــق اعتراض 
مردم نســبت به عدم دسترسی به حقوق شــهروندی خود، مانند 
محدودیت دسترســی به اینترنت شهروندان، می گوید: در قانون با 
این کیفیت و صراحت که اگر محدودیتی در حقوق شهروندی ایجاد 
شود، مردم شــکایت کنند نیامده؛ اما در قانون اساسی ذیل حقوق 
مردم خیلی از این مســائل آمده که جزء وظایف دولت است؛ مانند 
تحصیل رایگان، وســایل خدمات عمومی کــه منجر به رفاه مردم 
می شود، همچنین اصل سوم قانون اساسی، فصل سوم در حقوق 
مــردم، در همه به صراحت آمده؛ اما دولت هــا عمال در خیلی از 
موارد کوتاهی می کنند. بنا بر آماری که خود دولت داده ۱۰ میلیون 
فرد واجب به تعلیم از مدرسه بازماندند؛ در صورتی که به صراحت 
قید شــده است تا مرحله دبیرستان تحصیل باید رایگان باشد، االن 
شش سال به باال واجب به تعلیم هستند. خیلی از این تکالیف جزء 

اینترنت ملی دور از واقعیت است
طی ســال های اخیر، نگرانی بسیاری برای ملی شــدن اینترنت کشور به وجود آمده، از 
نگرانی افراد برای تعامالت روزانه تا مراودات جدی تر اقتصادی و ترس از محدودیت ارتباط 
با خارج از کشور. حتی وزیر ارتباطات طی روزهای گذشته درباره نگرانی مردم از ملی شدن 
اینترنت بیان کــرده بود: در حال برنامه ریزی تبدیل ایــران به قطب توزیع اینترنت منطقه 
هســتیم، اما با وجود وعده های بی شمار مسئوالن و محقق نشدن اغلب آنها نگرانی مردم 
همچنان پابرجاست و حتی امیر ناظمی، سیاست گذار حوزه فناوری و معاون سابق وزارت 
ارتباطات و فناوری، به این نکته اشاره می کند که: اساسا کسی که به چنین تصور و تفکری 
رســیده که می شود با اینترنت داخلی کشــور را اداره کرد یا توسعه داد، آن قدر تصویرش 
دور از واقعیت اســت که بدون کوچک ترین آگاهی این فکر را بیان کرده، بنابراین به نظرم 
دراین باره اساسا صحبت کردن با منطق دیگر کاربرد نخواهد داشت، در رابطه با چنین طرز 

تفکری بهتر است آدم دیگر سکوت بکند.
امیر ناظمی، سیاست گذار حوزه فناوری و معاون سابق وزارت ارتباطات و فناوری، درباره 
کاهش قدرت اینترنت که توســط حکومت در حال برنامه ریزی اســت، می گوید: وقتی از 

مفهوم اقتصاد دیجیتال صحبت می کنیم، در واقع داریم از ســه بخش مختلف صحبت 
می کنیم، بخش اول برمی گردد به مشــاغل فناوری اطالعات و ارتباطات مثل کســانی که 
در حــوزه مخابراتی و اپراتوری و نرم افزاری کار می کنند و مســتقیم همیشــه تحت تأثیر 
سیاست های حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات قرار می گیرند، اما اینها تنها گروهی نیستند 
که کسب وکارشان وابسته به اینترنت اســت، همچنین گروه دوم؛ کسب وکارهایی هستند 
که عمال مدل کســب وکار آنها بر پایه فناوری اطالعات اســتوار است، هرچند ممکن است 
نوع کاری که انجام می دهند الزاما از نوع فناوری اطالعات نباشد، مثل شرکت های اسنپ 
و تپســی، در نظر بگیرید مدل کسب وکارشــان براســاس فناوری اطالعات است، ولی در 
آن بخش عمده درآمد شــرکت ناشی از کار رانندگی اســت که این شغل پیش از فناوری 
اطالعات هم وجود داشته اســت، گروه دوم که تحت تأثیر قرار می گیرد الزاما یک شرکت 
نرم افزاری خاص نیســت، همچنین دسته ســوم تعریف گسترده تری از اقتصاد دیجیتال را 
برایش در نظر داریم، به شرکت هایی که از فناوری اطالعات مثال در تولید محصول استفاده 
می کنند، مثال یک شرکت خودروسازی که بخشی از ارزش افزوده خود مثل مسیریاب یا پارک 

اتوماتیکش براساس هوش مصنوعی و فناوری اطالعات است، یا در هنگام فرایند تولید از 
فناوری تولید استفاده می کند، همچنین در نظر بگیرید زنی روستایی که محصوالتش را از 
این طریق می فروشــد، میوه های باغش را خشک می کند یا بخشی از خانه را به بوم گردها 
اجاره می دهد، صنایع دســتی و چرم دوزی می کند، همه اینها بــرای فروش پیداکردن، از 
فناوری مشتری جذب می کند که در ایران برآوردی از این نداریم که چند درصد از این طریق 
فعالیت می کنند اما در کشــورهای توسعه یافته، مثل کشــور چین حدود ۳۰ درصد از این 
جنس هستند که دیر یا زود ما هم این چنین خواهیم شد. این معاون سابق ادامه می دهد: 
بنابراین هر ضربه ای که به این فضای دیجیتال می زنیم، شاید االن متوجه تغییراتش نشویم، 
ولی تأثیر خود را خواهد گذاشت و هزینه فرصتی که ایجاد می کنیم غیر قابل سنجش است، 
وقتی اینترنت و زیرســاخت آن را در کشــور محدود می کنیم قائل به این شدیم که بخش 
عمده اشــتغالی که امروز از آن صحبت می کنیم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت 
تأثیر قرار می گیرد، در یکی از این ســه صورتی اســت که گفتم مشاغل وابسته به اینترنت 
است، یعنی یا مستقیما این شرکت های هسته حوزه آی تی هستند یا شرکت  هایی که مدل 

کسب وکارشان وابسته به آن است یا شرکت ها و فعالیت هایی که بخشی از زنجیره ارزش 
آن وابســته به فناوری اطالعات است، این طور نیســت که ابزار صرفا رسانه ای و تفریحی 
باشد، این دیدگاه متعلق به ۲۰ یا ۳۰ سال پیش خواهد بود، اینترنت امروز بخش عمده ای از 
کسب وکار است و ما در حقیقت با کاهش محدودیت آن و همچنین کاهش کاربران و درکل 
هرگونــه اختاللی که در اینترنت ایجاد می کنیم حداقل در زندگی ۳۰ درصد از بخش های 
مختلف کشور اختالل ایجاد می کنیم. ناظمی می گوید: موضوع دوم که وجود دارد، اینکه 
اساســا اگر بخواهیم روزی را تصور کنیم که اینترنت وجود نداشته باشد و اینترنت داخلی 
باشد، می توانم بگویم آن روز دیگر هیچ چیزی مهم نیست، حتی اساسا کسی که به چنین 
تصور و تفکری رسیده که می شود با اینترنت داخلی کشور را اداره کرد یا توسعه داد، آن قدر 
تصویرش دور از واقعیت است که بدون کوچک ترین آگاهی این فکر را بیان کرده، بنابراین به 
نظرم در این باره اساسا صحبت کردن با منطق دیگر کاربرد نخواهد داشت، در رابطه با چنین 
طرز تفکری بهتر است آدم دیگر سکوت کند، چون نمی توانم ایرانی را تصور کنم که برایش 

این اتفاق افتاده باشد چون آنجا دیگر شاید حتی مفهوم ایران هم عوض شود.
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محدودشدن اینترنت و رکود در اقتصاد
دفعات بســیاری بــرای شــهروندان پیــش آمده کــه کندی و 
محدودیت اینترنت مانع خدمت رســانی درســت، خدمات آنالین از 
اســتفاده اپ های حمل ونقلی تا خدمات درمانی و حتی صف های 
طویل دانشــگاه برای عرضه خدمات آموزشــی شــده باشد، اما این 
نگرانی شــهروندان با وجــود محدودیت روزبه روز اینترنت بیشــتر 
هم خواهد شــد، از اســتفاده های روزمره تا فعالیت های اقتصادی 

گسترده تر که آینده مبهمی را متصور می کند.
سیدکمیل طیبی، متخصص اقتصاد بین الملل بر این نکته تأکید 
دارد که: مطالعات پژوهشــی و تحقیقاتی نشان داده نقش اینترنت 
روی رشــد اقتصادی مثبت اســت، اگر اینترنت محدود شــود، رشد 
اقتصــادی هم محــدود می شــود و ســرمایه گذاری را کند می کند، 
مخصوصا اشــتغال که اینترنت فرصت های شــغلی بسیاری را به 

وجود آورده است .
اگر اینترنت محدود شود رشد اقتصادی هم محدود می شود

طیبــی ضمن تأکیــد بر اثر فضــای آنالین بر شــرایط اقتصادی، 
می گوید: با توجه به اهمیتی که فضای اینترنت در شــئونات زندگی، 
کسب وکار و روابط اقتصادی پیدا کرده، سهمش روزبه روز در فضای 
زندگی بیشــتر می شود، امروزه دیگر در محافل اقتصادی دنیا، مرتب 
صحبت از اقتصــاد دیجیتال و تجارت این خدمات اســت؛ بنابراین 
چشم اندازی که از آینده وجود دارد، بسیاری از فعالیت های اقتصادی 
به سمتی می رود که زیربنای آن اینترنت، فناوری و مشتقات آن به طور 
کلی اســت. وقتی صحبت از تجارت الکترونیک کســب وکار مطرح 

اســت، تنوع در آن بسیار زیاد 
است و بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد 
شــهرهای دنیا را به ســمت 
خود می برد. در این پیشــرفت 
حوادثــی مثل کرونــا هم که 
اتفاق افتاد، بر سرعت پیشرفت 
آن اثــر گذاشــت؛ بنابراین نیاز 
زیرساختی  ســرمایه گذاری  به 
وجــود دارد، چون همین االن 
تمرکز و سرمایه گذاری کشورها 
در بخش مختلف این تجارت 

اســت، حال اگر در کشــور ما محدودیت هایی به وجــود بیاید، مثال 
اینترنت ملی شود، باید دید چه ساختاری خواهد داشت؛ آیا جایگزین 
خوبی خواهد شــد یا نه؟ همین االن ما جزء کشــورهایی نیستیم که 
از ســرعت اینترنت باالیی برخوردار باشد و همه جا هم در دسترس 
مردم باشد، این هم به دلیل سیاست های غلطی است که به آن توجه 

خاصی هم نمی شــود. ما جزء کشورهایی هســتیم که در ۱۰ سطح 
باالی اســتفاده مناسب از اینترنت خیلی پایین هستیم، کمااینکه روز 
به روز خدمات بهداشتی، آموزشی، کسب وکار به سمت آنالین شدن 

پیش می رود.
طیبی اضافه می کند: بنابراین الزام به جهانی شــدن کســب وکار 
اســتارت آپ ها در عین محدودیت شــکل گرفت. اگر زیرســاخت ها 
و ســرمایه گذاری فراهم نباشــد، دولت باید در جهت توســعه این 
ســرمایه ها پیش رود. خیلی از کســب وکارها را که از طریق اینترنت 
ارتزاق می شــود، می توانیم به صورت انبوه داشــته باشیم. این یک 
نیاز کلی اســت که بر اســاس آن تقاضا شــکل می گیــرد، حال این 
تقاضــا نه تنهــا برای جامعــه و بخش های خصوصــی بلکه برای 
خــود دولت هم خواهد بود تا روابــط اجتماعی و اقتصادی خود را 

گسترش دهد.
او ادامه می دهد: به طور کلی چشــم انداز در حوزه فضای آنالین 
رو به جلو است؛ اگرچه محدودیت های زیادی هم وجود دارد، مثل 
طرح صیانت که اینها حرف هایی نیست که بتواند روند کلی را که با 
توجه به پدیده جهانی شــکل  گرفته محدود کند، این موضوع حتما 
روی کارآفرینی هــای کوچــک و اقتصاد تأثیر می گــذارد. مطالعات 
پژوهشــی و تحقیقاتی نشــان داده نقش اینترنت بر رشد اقتصادی 
مثبت اســت. اگر اینترنت محدود شــود، رشد اقتصادی هم محدود 
می شود و سرمایه گذاری را کند می کند؛ مخصوصا در زمینه اشتغال 

که اینترنت فرصت های شغلی بسیاری را به وجود آورده است .
این اقتصاددان می گوید: اگر 
به جزئیات این اتفاق نگاه کنیم، 
فرصت های اشتغال کاهش پیدا 
می کند، معموال در همه جوامع 
یکــی از هدف گذاری های مهم 
ارتقای سطح اجتماعی و ایجاد 
فرصت های شــغلی اســت که 
جزء برنامه های دولت هاســت. 
نکته دیگری که وجود دارد این 
اســت که پیامد محدود شــدن 
اینترنــت رکودی اســت که در 
اقتصــاد به وجود می آیــد و در تولید و مصرف نیز ایــن را خواهیم 
دید؛ چون ابزار شناخته شــده امروز اینترنت اســت که فعالیت های 
اقتصادی را رونق و سرعت می بخشــد. می بینیم که در شکل هایی 
از حمل ونقــل، اســتارت آپ ها، ارائه خدمات و هــزاران مورد دیگر 

محدودیت به وجود می آید.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

تقاضــای محترمانــه ۸- کیفر- از صفــات خداوند- 
رنگ ۹- رســول- آســتانه- نافرمانی کردن۱۰- فرزند 
کیومرث، نخســتین شــاه ایران- زبــان عربی- نفس 
بلنــد ۱۱- طاقچه باال- فاقد تحــرک و پویایی- آرزو ها

 ۱۲- طردشــده- تــاراج- جنــازه ۱۳- اهــل تــالش 
و فعالیــت- چــراغ پیه ســوز قدیمی- چشــم به راه
 ۱۴- اعشاری- سزاوار- بله آلمانی ۱۵- گله چارپایان- 

آخرین ماه فرنگی- مسجد بزرگ شهر  افقی: 
انگلســتان-  نمایش نامه نویســی  پدر  پودر-   -۱ 
فاقد شــفافیت ۲- نمایش نامه ای نوشــته محمود 
اســتادمحمد- آماده ۳- همسر حوا- پنجم- کنجد 
کوبیــده ۴- کمنــد- درجه مهــارت در ورزش های 
رزمــی- اطالعیه حزبی ۵- حکومــت اتحادیه ای- 
روزنامه ها- کمبود آن موجب بیماری گواتر می شود 
۶- فتنه جــو- روزنــه- هــر داروی افزایش تحرک 
دستگاه گوارش ۷- اهل کاشان- همکاری- کاشتن 
بوته برنج ۸- جوک- فهرست غذای رستوران- پدر 
مردگان ۹- جمله قرآنی- ســردار کارتاژ- دورافتاده 
از وطن ۱۰- بیماری ویروســی جانوران گوشتخوار- 
گونه ها- از القاب اروپایی۱۱- دریا- قالب ســنگ- از 
اصــول دیــن ۱۲- میوه لهیــده و نرم شــده- از یک 
پدر و مادر- راه روشــن ۱۳- مثــل ماه- دردمندی- 
ضمیــری عربــی۱۴- انباشــتگی- بزرگ ترین تاالب 
مرزی ایران که بخش اعظم آن در خاک عراق است 
۱۵- از پیامبران قوم بنی اســرائیل- نام اصلی پروین 

اعتصامی- بادبان کشتی
عمودی: 

۱- گــروه محافظــان  ویــژه- قهوه ای روشــن- 
قصه مــوزون عامیانه ۲- مهره ای در شــطرنج که 
فقط افقــی و عمودی حرکــت می کند- متعصب 
تندرو- خوش چهــره ۳- عایدی- صدای اســب- 
گستردنی ۴- غله برافشــان- مجموعه نغمات یک 
دستگاه موســیقی- آسمان ها ۵- مرطوب- شهری 
در هلند- تلخ ۶- مقابل روز- دردناک- جانشــینی 
۷-  ســازی کوبــه ای- بخشــی از میکروســکوپ- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۱۰      طراح: بیژن گورانی
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   سودوکو سخت  ۳۲۰۶   

   سودوکو ساده  ۳۲۰۶   

وظایف دولت اســت، در واقع رأی گیری و انتخابات می شود تا یک 
نفر به عنوان رئیس جمهــور روی کار بیاید و فردی رئیس مجلس 
شــود تا قوانین را برای مردم اجرا کند، نه اینکه فرزند خودش را به 
ســفر خارج بفرســتند، این افراد باید در جهت رفاه مردم قوانین را 

اجرا کنند و اگر نقضی است الیحه قانونی در نظر بگیرند.
احمدی در پاســخ به اینکه آیا در قانون شــرحی وجود دارد تا 
شهروندان امکان شکایت قانونی از عدم دسترسی به خدمات شان 
مانند محدودیت اینترنت برای مشــاغل را داشته باشند، می گوید: 
به قول حضرت حافظ از دشــمنان برند شکایت به دوستان/ چون 
دوســت دشمن است، شــکایت کجا بریم؟ شکایت شان را به کجا 
ببرند. اگر قانون را درست تفســیر کنیم، دولت باید امکانات ایجاد 
مشــاغل افــراد را فراهم کند و نــه اینکه مانع آن شــود؛ حتی در 
سال های اخیر شعار هر ســال رهبری مربوط به مشاغل و اقتصاد 
اســت؛ امــا از آن طرف تلگــرام و فضای مجازی و پهنــای باند را 
محدود می کنند که مشــاغل را تحت تأثیر قرار می دهد. دولت باید 
ایجاد شــغل کند و وظیفه اش این اســت که امکانات آن را فراهم 
کند، تا افراد در پناه آن امکانات شغل دلخواه خود را پیدا کنند؛ اما 
عمال دولت خودش به سد و مانع تبدیل شده و جلوی رشد آنها را 
می گیرد. افراد هم جایی را ندارند تا برای شکایت کردن اقدام کنند، 
در کشــورهای دیگر زمان انتخابات هر کاندیدایی برنامه های خود 
برای زمان ریاستش را می گوید و اگر آن قول ها عملی نشود، مردم 
اعتراض می کنند و به خیابان می آینــد؛ اما اینجا دو نفر به خیابان 
بیایند، رفتار دیگری می شــود و انتخابات هم که به همین شــکلی 

است که می بینیم.
این وکیل اضافه می کند: مردم در کشــورهای دیگر به کیفیت 
خدمات شــهروندی خود اعتراض می کنند و به خیابان می آیند، 
اتحادیه و ســندیکا دارند؛ اما در ایــران پهنای باند را کم می کنند 
و به مشاغل آسیب می رسانند، اگر مشاغل اینترنتی ما اتحادیه و 
سندیکا داشتند، آنها ورود پیدا می کردند و در جهت حق خواهی 
اقــدام می کردنــد؛ ولی وقتــی اتحادیه یا اجتماعــی نداریم که 
به نمایندگی از کارگران و صاحبان مشــاغل حــق این افراد را از 
دولــت بخواهند، یک دفعــه اعتراض ۹۶ و ۹۸ اتفــاق می افتد؛ 
در صورتی که ببینید در کجای دنیا یک دفعه اعتراض شکل بگیرد؛ 
چون از اول اجازه شنیده شــدن از مردم گرفته شده. برای همین 

مردم اعتراض می کنند.


