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راضیــه زرگــری| نگرانی هــا خیلــی زیــاد اســت؛ طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران  و خدمات 
پایــه کاربردی فضای مجــازی ، موســوم به صیانــت از فضای مجــازی از ابتــدای راه بــا حرف و 
حدیث های بســیاری مواجه بود و مخالفــان و موافقانش بحث های چالش برانگیزی بر ســر 
چگونگی تصویب و اجرایی شــدن آن داشــته و دارند. حاال در میانه راِه بررسی، وقتی رسیدگی 
به طرح صیانت به کمیسیون ویژه ارجاع داده شده و عمال از دستور کار صحن علنی مجلس 
شــورای اســالمی خارج شــده، نگرانی ها از آینده مبهم فضــای مجازی و وضعیــت اینترنت در 
کشور بیشتر شده است. قطع شدن اینترنت بین المللی یا اعمال محدودیت های گفته شده 
در طرح صیانت، به عبارتی یعنی مختل شدن زندگی جمع بسیار زیادی از جوانان این کشور 
که متخصصان بســیار خوبــی در حوزه های آی تی هســتند. ایــن در حالی اســت رهبر معظم 
انقالب در دیدار اخیرشان با نخبگان، دلسرد کردن متخصصان و تشویق نخبگان به مهاجرت 
را مذموم دانســتند. با ابهامــات در روند بررســی طرح صیانت،بســیاری از متخصصان آی تی 
همیــن االن هم که هنوز طــرح، تصویب و عملیاتی نشــده به فکر مهاجــرت افتاده اند و اتفاقا 
کشــورهای حوزه خلیج فارس که به  دنبــال جذب متخصصان این حوزه هســتند، از این آب 
گل آلود ماهی می گیرنــد و با »جا ب آفر«های خوشــایند، دانش و تخصص جوانــان ایرانی را در 

اختیار خود قرار می دهند. 
گفته بودند علنی بررسی می شود اما حاال به کمیسیون ویژه رفته

ماجرای روند بررسی طرح صیانت به وعده های رئیس مجلس در علنی بودن همه مراحل 
بررســی طرح برمی گردد که حاال جــور دیگری پیــش می روند و گویا تصمیمــات در خفا گرفته 
می شود. با ارجاع رســیدگی طرح صیانت به کمیســیون ویژه و خارج کردن آن از صحن علنی 
مجلس نگرانی از رســیدگی پنهانی به این طرح برجســته شــده و همین روند نشان می دهد 
نگرانی ها و حساسیت های پیشین در این موضوع هم واقعی بود و هم منطقی. شاید طراحان 
محدودکردن فضای مجازی می دانند که قادر به دفاع آشکار از طرح در صحن علنی مجلس 
نیســتند.رئیس مجلس چنــدی پیــش وارد میــدان پرچالش ایــن طرح شــد و اعــالم کرد که 
جلسات کمیسیون ویژه طرح صیانت و تمامی مباحث آن علنی خواهد بود و اطالع رسانی از 
مجموعه خانه ملت و رسانه ها منعکس خواهد شد. حاال اما این طرح در کمیسیون ویژه در 

حال رسیدگی و تصویب است.
چه کسانی نخبگان را به مهاجرت تشویق می کنند؟

ولی مســأله اصلی این اســت که هیچ بحثی درباره مــواد این طرح در فضــای عمومی طرح 
نمی شــود، زیرا کمیســیون مربوطه بســته عمل می کند و برخالف وعده داده شــده از ســوی 
رئیس مجلس رفتار می شــود و ایــن خلف وعده هــدف و منطق اصلــی طراحان ایــن طرح را 
نشــان می دهد. حســن هاشــمی ، رئیس ســازمان نظام صنفی رایانه ای در بیانیــه اش  گفته 
طرح صیانت تا همین جای کار که هنوز نهایی و اجرایی هم نشده، ضربه اصلی خود به بخش 
خصوصی را وارد کرده و موجی از ناامیدی را به وجود آورده که متاســفانه باید گفت زمینه ســاز 
ترغیــب برخی متخصصــان ما بــرای مهاجرت بــه کشــوری مانند امارات شــده  کــه طرح های 

گسترده ای برای جذب فناوران به اجرا گذاشته است.
متخصصانی که رفتن به امارات و قطر را بر ماندن در ایران ترجیح دادند

»اول کارمنــد بودیــم و بعد فریلنســر شــدیم و رونــدی را طی کردیــم که واقعــا برایش زحمت 
کشــیدیم تا بتوانیم پیشــرفت کنیم و درآمد خوبی داشــته باشــیم، چــون کار در حــوزه آی تی 
بسیار گسترده است و می توان گفت این حوزه هیچ وقت به اشباع نمی رسد. پس درآمدهای 
متخصصان این حوزه از طراحان سایت گرفته تا متخصصان سئو و ... نسبت به دیگر رشته ها 
خوب است.« سارا یک متخصص سئو است که از تهدیدهای شغلی اش با اعمال محدودیت 
اینترنت می گوید. »کســی که در این حوزه متخصص و دانشش به روز باشــد و به قول معروف 
حرفی برای گفتن داشته باشــد، می تواند بدون اینکه کارمند شرکت یا مجموعه ای باشد، به 

صورت فریلنسر کار کند و درآمد خوب هم داشته باشد.«
وقتی تجربه بیشــتر می شــود موقعیت های شــغلی بیشــتری هم ســر راهــت قــرار می گیرد. 
»کســانی که زبان انگلیســی را خوب بلد باشــند، می توانند با شــرکت های خارجــی کار کنند و 
گر طرح صیانــت از کاربران فضای  یکجورهایی به ارزآوری هم در کشــور کمک می شــود. ولی ا

مجازی نهایی و تایید و اجرا شود، متاسفانه دیگر این اتفاق نمی افتد.«
ســارا در اطرافش کســانی را می شناســد که در همین ماه های اخیر رفتن به امــارات و قطر را 
بر ماندن در ایران ترجیح دادند، حتی در شــرایطی که موقعیت کاری خوب و درآمد بســیاری 
هم داشــتند. »کشــورهای دیگر به خصوص کشــورهای حوزه خلیج فــارس هم حــاال دارند از 
ایــن آب گل آلود خیلــی خوب ماهی می گیرنــد. همین االن کــه هنوز این طرح نهایی نشــده، 

کشورهای دیگر با یک سوم دستمزد پروژه های بزرگ شان را به ما می سپارند.«
کشورهای عربی از این آب گل آلود ماهی می گیرند

عالوه بر اینکه دیگر کشورها در شرایط فعلی از نابسامانی قوانین مربوط به اینترنت و فضای 
مجازی به خصــوص طرح صیانت بهره های زیادی می برند و با حقوق کم پروژه هایشــان را به 
متخصصان ایرانی می ســپارند، در کنارش به مرور زمان به فکر جذب این افراد هم می افتند. 
مریــم موســوی طراحــی ســایت و اپلیکیشــن انجــام می دهــد و مدتــی اســت در این حــوزه با 
شرکت های خارجی کار می کند. او  از جاب آفر یا همان پیشنهادهای شغلی شرکت های بزرگ 
اروپایی و کشورهای منطقه برای جذب متخصصان آی تی می گوید. »خیلی از دوستان من در 
همین مدت چند ماهه مهاجرت کردند. وقتی جاب آفر بگیری می توانی به واسطه آن اقامت 
کشور مقصد را بگیری و بروی.« چرا با این طرح نســنجیده به جای اینکه از این سرمایه های 
اجتماعی حمایت کنند و به جوانانی که این همه تالش کردند تــا در حوزه آی تی به تخصص 
برســند و از دانش روز دنیا برای پیشــرفت کشور اســتفاده کنند، سد راه پیشــرفت آنها و کشور 
شــده اند؟ مهاجرت یــک رویداد اجتماعی اســت کــه تبعات منفــی آن به طور قطع بیشــتر از 
جنبه های مثبت آن است. به ویژه وقتی متخصصان و نخبگان حوزه مختلف آنقدر عرصه را بر 

خود تنگ می بینند که این گزینه را انتخاب می کنند.
طرحــی که از همان ابتدای کار نتوانســته افکار عمومــی  را با خود همراه ســازد و عموم مردم 
نسبت به آن نگرانی و واهمه دارند، قطعا نمی تواند طرح موفقی باشد و بدون شک سرنوشت 
خوبی در انتظار آن نخواهد بود. ســئو، دیجیتال مارکتینگ، تحلیــل و ارزیابی الگوریتم های 
گر هستند و شغل شان در بستر اپلیکیشن هایی مثل  موتور جست وجوگر گوگل یا کسانی که بال

گرام است، همگی از محدودیت های اینترنت ضربه سنگین می خورند. اینستا
سوال های بی جواب نخبگان

»بیکار می شــویم.« مریم و همسرش علیرضا دو سالی می شــود که ازدواج کرده اند. »تا قبل 
از ایــن وقتی از اهداف مشــترک مان در زندگی صحبــت می کردیم، چشــم انداز آینده مان این 

بود که در حوزه های آی تی آنقدر متخصص شــویم که بتوانیم شرکت خودمان را راه بیندازیم 
و برای بقیه شــغل ایجــاد کنیم و کمــک کنیم دیگــر هم رشــته ای هایمان هم در کنارمــان کار 
کنند. هدف های بزرگی داشــتیم و واقعا امیدوارانه برنامه زندگی مان را پیــش می بردیم. اما با 
جدی شــدن طرح صیانت، هر دویمان به شــدت به دنبال فرصتی برای مهاجرت هســتیم؛ 
آینــده در ایران برای ما مبهم شــده اســت.«وقتی می بیننــد این همه تــالش و زحمت به این 
صورت بــه هدر مــی رود، اینکــه فردا قرار اســت چــه اتفاقی بیفتــد، ســوالی بی جــواب مانده و 
همین شرایط برایشان اذیت کننده شده است. از طرفی گفته می شود دوبی قرار است قطب 
تکنولوژی خاورمیانه شود. برای رسیدن به این جایگاه به متخصصان زبده آی تی نیاز دارد و 

چه جوانانی بهتر از مهندسان ایرانی که آینده هر روز برایشان مبهم تر می شود؟
کســانی که بار ســفر می بندند، اغلب ویزای اسپانسری می گیرند؛ این کشــورها با حقوق کم 

با متخصصان درجه یک مــا کار می کنند و بدون اینکه ســرمایه گذاری مالی بــرای آموزش فرد 
گاه هستند و ندانسته  کنند، از او خدمات می گیرند. همه کسانی که می روند به این واقعیت آ
قصد سفر نمی کنند. می دانند که کشــورهای حوزه خلیج فارس و کشــورهای اروپایی و حتی 
کانادا دنبال نیروی متخصصی هســتند که بدون زحمت جذب کنند و کمترین تسهیالت را 
هم برایش در نظر بگیرند. ولی در شرایط فعلی داخل، همین گزینه پیش رو برایشان برد-برد 

محسوب می شود.
مریم توضیح می دهد: »کار تخصصی آی تی، طراحی سایت و سئو و ... در کشورهای پیشرفته 
حقوقی بالغ بر 8هزار یورو در ماه دارد. همین شرکت ها از نیروهای متخصص کشورهای حوزه 
خلیج فارس مثل ایران استفاده می کنند و برای کار تمام وقت حقوقی نسبی بین هزار تا دو هزار 

یورویی پرداخت می کنند. خیلی از جوانان آی تی این روزها به این صورت کار می کنند.«
همین االن هم به اندازه کافی محدودیت داریم

امین یک برنامه نویس حوزه موبایل است که اپلیکیشن توســعه می دهد. »همین االن که 
من دارم با شما صحبت می کنم ما از بسیاری از منابع اینترنت محروم هستیم. به دو دلیل؛ اول 
اینکه تحریم هستیم و شرکت هایی مثل گوگل و اپل محدودیت هایی برای ایران برای توسعه 
اپ اعمال کرده اند. دوم فیلترینگ داخلی. به طوری که ما برای دیدن یک ویدیوی آموزشی در 
یوتیوب باید از فیلترشکن استفاده کنیم. یعنی ما تا اینجای کار هم داریم با محدودیت های 
اذیت کننــده، کار تخصصی خودمان را پیش می بریم.« با اجرایی شــدن طــرح صیانت اولین 
ضربه بــه این گــروه وارد می شــود. »در ســایه اجــرای این طرح، برنامه نویســی به کلی کنســل 
می شود. نه تنها برنامه نویسی موبایل، بلکه برنامه نویسی وب سایت هم مختل می شود. چرا؟ 
چون ما دیگر نمی توانیم کتابخانه ها و منابع مورد نیاز برنامه نویسی را از طریق اینترنت دانلود 

کنیم. وقتی محدودیت ایجاد می شود، این اتفاق می افتد.«
نکته دیگری که این برنامه نویس به آن اشاره می کند، توقف توسعه این حوزه در کشور است. 

»وقتی کتابخانه ای وجود نداشته باشد، عمال توسعه متوقف می شود.«
کسی اینترنتی و همراه بانک ها هم از کار بیفتد وقتی تا

همه می دانیم که در داخل کشور هم نیاز بسیار ضروری به این دانش و دسترسی ها داریم. 

»اپلیکیشن های بانکی مثل همراه بانک هایی که وجود دارد یا دیگر اپ های مورد نیاز روزمره 
کســی های اینترنتی همه دارند از منابع بین المللی که بــه اصطالح منابع آزاد  جامعه مثل تا

هستند برای توسعه آپ های خود استفاده می کنند.«
این مهندس آی تی به ضعیف بودن منابع در حوزه طراحی اپ و وب در ایران اشاره می کند: 
»ما مجبوریم برای ارتقای دانش و ســطح کاری خود از موتور جســت وجوگر و منابع خارجی 

استفاده کنیم که عمال با اجرای طرح صیانت متوقف می شود.«
نکتــه تخصصــی دیگــر بــه گفتــه ایــن طــراح وب، بحــث آنالیــز کاربــران و ارســال پیــام بــه 
دســتگاه های موبایل اســت. حتما شــما هم از پیام رســان ها حتــی از نوع داخلی اســتفاده 
می کنیــد. »بــرای کار پیام رســان ها بایــد یک پروســه ارســال دیتــا اتفــاق بیفتد کــه اصطالح 
تخصص push notification  دارد. انجام این کار از سمت سیستم عامل انجام می شود. این 
گر به اینترنت بین المللی  متصل نباشد یا دسترسی اش محدود شود، ارسال  سیستم عامل ا
دیتا صــورت نمی گیرد. به بیان ســاده، ما برای اســتفاده از اپلیکیشــن های داخلــی هم باید 
از سیســتم عامل های خارجی بهره ببریم و به آنها دسترســی داشته باشیم. فرض کنید این 
دسترســی در ایران از بین برود، عمال هیچ کاربر ایرانی که متصل به اینترنت جهانی نباشــد، 

نمی تواند نوتیفیکشین ها را دریافت کند.«
10 سال تالش نکردم که حاال کارم را عوض کنم

او از شــغل و موقعیت کاری فعلی خود می گوید: »من صاحب ســه اســتارت آپ هســتم که 
در حوزه های مختلف فعالیت می کنم که مهم ترینش حوزه بی ســیم های دیجیتال است و 
استفاده از این سیستم برای بهبود فضای داخلی کشور راه اندازی شده. فضایی که در حال 
حاضر هم با تحریم و فیلتر به کندی پیشرفت می کند. به نظر من طرح صیانت، طرحی است 
که به طور کلی پیشــرفت را در حوزه آی تی به خصوص برای برنامه نویس ها متوقف می کند. 
من به شخصه 10 سال تالش نکردم که در شرایط فعلی که این تصمیم نسنجیده در مجلس 
در حال بررســی اســت، حوزه کاری ام را عوض کنم. پس بهتر می بینم هر طور شــده از وطنم 
کید کنم که من از مخالفان سرســخت مهاجرت بــودم و اصال  بروم. البته باید بــه این نکته تا
دوســت نداشــتم کشــورم را ترک کنم. اما حاال در این شــرایط متاســفانه به صــورت جدی به 
دنبال بررسی راه های مهاجرت هستم تا بتوانم در حوزه تخصصی خودم کار کنم و دانشم را 

افزایش دهم.«
تیر خالص

»از وقتی متوجه این داستان ها شــدیم، خواب به چشم مان نیامده؛ بسیاری از دوستان 
مــن تصمیــم به مهاجــرت گرفته انــد، به ویژه کســانی کــه در حــوزه ســئو و مباحــث مرتبط با 
گوگل کارهای زیادی کرده اند.«ترکیه، مقصد موقت بســیاری از متخصصان آی تی اســت که 
می خواهند یک کشــور توســعه یافته اروپایی را برای ماندن در سال های بعد انتخاب کنند. 
ســعید متخصص سئو اســت. او به »شــهروند« می گوید:»خیلی از دوســتانم رفته اند؛ وقتی 
با آنها صحبت می کنم حال شــان خوب نیســت. چون واقعا دل شــان نمی خواســت بروند. 
بارها گفته بودند با هر شــرایطی ما دوست داریم در کشور خودمان بمانیم. اما طرح صیانت 
عمال تیــر خالصی به ماســت.«  از طرفی صاحبان کســب و کارهــای اینترنتی بســیار نگران 
هســتند؛چون هزینه هــای زیــادی کردند که یک ســایت ســئو شــود و به قول معــروف در 
رنک گوگل بــاال بیاید. جمعی رفتــه و عده ای در تــدارک مهاجرت هســتند. بعضی ها هم 
هنوز منتظر هســتند و امیدوار به تغییر این طرح.ولی در صورتی که طرح در قالب فعلی 
به تصویب برســد و تایید شــود قطعا حجم بســیار عظیمی از نیروی فعــال آی تی از ایران 
می روند.سعید می گوید افراد زیادی را می شناسد که سال ها زحمت کشیده اند و سایت های 
بســیار خوب در حوزه بین المللی در ایران راه انداخته اند ولی در شــرایط فعلی بسیار ناامید 
شده اند.»ما تا جایی که می توانستیم اعتراض کردیم . من به شخصه با دفتر نماینده مجلس 
طراح طرح تمــاس گرفتم و گفتم این طرح چه بالیی بر ســر آی تی این مملکت مــی آورد، اما 
انگار گوشــی شنوای ما نیســت. خودم از آن دســته آدم هایی بودم که حتی به رفتن فکر هم 
گر طرح صیانــت از فضای  نمی کــردم اما با ایــن طرح عمال چــاره ای برای ما باقــی نمی ماند. ا

مجازی تصویب شود، یعنی به ما می گویند بروید بیرون.«

ح  مشهور به صیانت از فضای مجازی می گویند متخصصان آی تی در گفت وگو با »شهروند« از نگرانی هایشان درباره تبعات تصویب طر

تور شیخ نشینان برای صید نخبگان ایران

ترکیه، مقصد موقت بسیاری از متخصصان آی تی است که 
می خواهند یک کشور توسعه یافته اروپایی را برای ماندن در 

سال های بعد انتخاب کنند. سعید متخصص سئو است. او به 
»شهروند« می گوید:»خیلی از دوستانم رفته اند؛ وقتی با آنها صحبت 

می کنم حال شان خوب نیست. چون واقعا دل شان نمی خواست 
بروند. بارها گفته بودند با هر شرایطی ما دوست داریم در کشور 
خودمان بمانیم. اما طرح صیانت عمال تیر خالصی به ماست.« 


