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از گوشه و کنار

از شایعه تا واقعیت طرح فیلترینگ و مسدودکردن پیامرسانهای خارجی در مجلس؛

نه قابلهضم ونه ب ه راحتی قابلحذف!

سعیده علیپور

تنها یک روز پــس از بیانات مقام
رهبــری درخصــوص تأثیر مخرب
فضای مجازی بر آبــروی کاندیداها
و هتکحرمت در ایــن فضا ،خبری
به نقــل از رضــا تقیپــور ،نماینده
اصولگرای تهران در مجلس شورای
اسالمی ،منتشر شــد که از طرحی با
امضای  ۱۷۰نماینده برای برخورد با
پیامرسانهای خارجی در ایران خبر
داد .در این خبر آمــده بود این طرح
پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی
در نوبت بررسی صحن علنی پارلمان
برای اظهار نظر نمایندگان است.
اما او خیلی زود اظهارات منتسب
به خود درباره محدود سازی برخی
پیامرســانهای خارجی را تکذیب
کرد و گفت« :شــایعات منتشر شده
درباره قصد برخــی نمایندهها برای
فیلترینــگ ،یــک دروغ و ادعــای
کذب وقیحانه اســت» .او این خبر
را «شــیطنت رســانههای حامــی
روحانــی  ...و شــعبدهبازی آنان»
نسبت داد و گفت« :یکپارچه سازی
دادهها و اطالعات ملی هیچ ربطی به
شبکههای اجتماعی و پیامرسانها
ندارد در صــورت تصویــب نهایی
طرح ،اطالعاتی کــه در حال حاضر
در ســامانههای مختلف جمع آوری
میشــود یکپارچه میشــوند تا در
جهت برنامهریزی بهتر امور استفاده
شــود تا اینکه چند بــار اطالعات از
مردم گرفته نشــود ،چنین طرحی
ال ربطــی به مــوارد فیلترینگ و
اص ً
محدودسازی شبکههای اجتماعی
ندارد!».
هر چند ایــن نماینــده مجلس

ارتباط این طرح با فیلترینگ را قویا
رد کرد ،اما متن این طرح بیست دی
ماه از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر
شده بود .طرحی که کمتر از یکسال
پیــش نیز بــا عنوان «ســاماندهی
پیامرســانهای اجتماعی» توسط
همیــن نماینده تکذیــب کننده به
امضا رسیده بود.
امــا در مــاده  ۲طــرح اخیر که
تقیپــور معتقــد اســت ربطی به
محــدود ســازی پیامرســانهای
داخلی نــدارد ،آمده«:عرضه و ارائه
خدمات پیامرســانهای اجتماعی
داخلی و خارجی در کشــور مستلزم
ثبــت در پنجــره واحــد و رعایت
قوانیــن کشــور اســت .فعالیــت
پیامرســانهای خارجــی و داخلی
اثرگذار مشــروط بــه تأیید هیئت
ســاماندهی و نظــارت خواهد بود.
در غیــر ایــن صــورت فعالیــت
آنها در کشــور غیرقانونی اســت و
وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعات موظف اســت نســبت به
مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام
نماید» .مــوردی که بر اســاس آن
در اردیبهشت ســال  97پیامرسان
محبوب ایرانیها فیلتر بدون وجود
قانونی مصوب فیلتر شد.
همچنین در مــاده  ۱۶این طرح
هم گفته شــده «هر شــخصی که
اقدام به تولید ،تکثیر ،توزیع ،معامله
و انتشــار یا در دســترس قرار دادن
غیرمجاز هر نــوع نرمافزار یــا ابزار
رایانهای الکترونیکی (نظیر ویپیان
و فیلترشکن) که امکان دسترسی به
پایگاههای اینترنتی و پیامرسانهای
غیرقانونی مســدود شــده را بهطور
مســتقیم یا غیرمستقیم فراهم کند
به حبس یــا جزای نقــدی درجه ۶
محکوم میگردد».

در میانه تایید و تکذیب
هر چند کــه در میانــه مبارزات
انتخاباتی نمیتوان به ادعاهای مطرح
شده از سوی گروههای مختلف تکیه
و به آن اســتناد کرد ،امــا میتوان
بر اســاس عملکرد آنها در ســالیان
گذشته ،نسبت به این ادعاها نظری
مخالف و موافق داشت.
شهریور سال گذشته نسخه جدید
طرح «ســاماندهی پیامرسانهای
اجتماعی» منتشــر شد .طرحی که
همان زمان گفته شــد که در صورت
تصویــب احتمــاال باعث مســدود
شــدن همه پیامرسانهای خارجی
میشــود .ایــن طــرح را گروهی از
نماینــدگان مجلــس کــه اتفاقــا
همین رضــا تقیپور انــوری هم از
امضاکننــدگان آن بود پیشــنهاد
دادهاند .احراز هویــت کل کاربران
اینترنــت ،مرزبانــی دیجیتــال و
جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از
دادههای مجازی ،ممنوعیت استفاده
دستگاههای اجرایی از پیامرسانهای
اجتماعی خارجی بــرای مکاتبات و
ارایه خدمات اداری و اطالع رسانی و
تبلیغات داخل کشور و ایجاد صندوق
حمایت از محتوا و پیامرســانهای
داخلی به عنوان موسســه دولتی از
مواردی اســت که در این طرح به آن
اشاره شده بود.
نگاهی به این طرح نشان میدهد
که طرح اخیر همان موردی است که
تقیپور دیروز از آن به عنوان طرحی
برای«یکپارچــه ســازی دادهها و
اطالعات ملی» اشــاره کرده است.
طرحی کــه البته بخشــی از آن به
یکپارچه سازی اطالعات میپردازد
و بخشهای دیگر آن به ساماندهی.
در طرح اخیر و گذشــته ترکیب
اعضای هیات ســاماندهی و نظارت

شهریورسالگذشتهنسخه
جدیدطرح «ساماندهی
پیامرسانهایاجتماعی»
منتشرشد.طرحیکه
همانزمانگفتهشدکه
در صورت تصویب احتماال
باعثمسدودشدنهمه
پیامرسانهای خارجی
میشود
بر اجرای این طرح در صورت قانون
شدن :رئیس مرکز ملی فضای مجازی
(به عنــوان رئیس هیــأت) ،معاون
ذیربط یا نماینده تاماالختیار وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،معاون
ذیربط یا نماینده تاماالختیار وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی ،معاون
ذیربط یا نماینده تاماالختیار وزارت
اطالعات ،معاون ذی ربط یا نماینده
تاماالختیار دادســتانی کل کشور،
یک نماینده از کمیســیون فرهنگی
مجلس شــورای اســامی ،صدا و
سیمای جمهوری اســامی ایران،
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی،
سازمان تبلیغات اســامی ،نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی و سازمان
پدافند غیرعامل هستند.
هیاتی کــه اغلب اعضــای آن با
کارگروه تعییــن مصادیق مجرمانه
مشــترک و آرا و عقاید آنها هم یکی
خواهد بــود .کارگروهی که ســال
 ۱۳۸۸و در پی تصویب قانون جرایم
رایانهای در مجلس شورای اسالمی
و تأیید آن توسط شــورای نگهبان،
بنیانگذاری شد .در حال حاضر این
کارگروه که زیر نظر دادســتان کل
کشــور فعالیت میکند ،متشکل از
 ۱۲نفر اســت که  ۶نفر از آن از طرف

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

ایران به مرحله ورشکستگیآب
رسیده است

قوه مجریه و  ۲نفر نیــز از جانب قوه
مقننه معرفی میشــوند .بر اساس
قوانین جرایــم رایانــهای ،اعضای
ایــن کارگروه موظفند هــر  ۲هفته
یکبار تشکیل جلسه دهند و در این
جلســات در خصوص فیلتر شــدن
وبگاههای مختلف ،بحث و تبادل نظر
و رایگیری میشود.
سرنوشت اینترنت در فردای
انتخابات
ایــن روزهــا اینترنــت ،فضای
مجــازی ،شــبکههای اجتماعی و
البته موضوع فیلترینــگ به یکی از
دغدغههــای اصلی مــردم و محور
سخنان کاندیداها تبدیل شده است.
بــا کلیــد خــوردن رقابتهای
انتخاباتــی شــبکههای اجتماعی و
فضای مجازی بهعنــوان ابزارهایی
مهم و تأثیرگذار مــورد توجه جدی
همه نامزدها «حتی آنها که پیشــتر
در کارنامــه خود ســبقه مخالفت با
این فضا را داشتند» قرار گرفته و هر
کســی تالش میکند با وعده درباره
بهترکردن شرایط اینترنت و کاهش
فیلترینگ ،آرای مردم را بهســوی
خودش جلب کند .اما واقعیت فرای
این وعدهها میتواند فردای انتخابات
را چنان باب دل دلبســتگان به این
وعدهها رقم نزند.
این در حالی اســت که بسیاری
برای کســبوکار ،زندگی روزمره،
ارتباطات بیــن فــردی بهویژه در
دوران کرونا به اینترنــت باکیفیت
نیاز دارنــد .بهعنوان مثــال ،اکنون
بخشی از روســتاییان برای فروش
محصوالت خود از قبیل کشاورزی و
صنایعدستی در حال استفاده از این
امکان هستند تا با حذف واسطهگری
مســتقیما محصــوالت خــود را به
مصرفکننده برسانند.
از ســوی دیگر ایجاد و راهاندازی
دولــت الکترونیــک میتواند مانع
شکلگیری مفاسد اداری که بسیاری
از مسئوالن نظام از آن سخن به میان
میآورند شود .این موضوعات نشان
میدهد که اینترنت جزو دغدغههای
اصلی مردم و متعاقبا موضوعی برای
ســخنرانیها و مناظرات انتخاباتی
کاندیداهــا خواهــد بــود .آرش
کریمبیگی یکی از کارشناسان حوزه
آیسیتی به شــمار میرود در این
باره بــه ایرنا میگویــد« :این حوزه
هم از منظر دسترســیپذیری و هم
از این نظر که در بــازار جهانی بتواند
بهعنوان زیرســاخت ،بــدون مانع،
کسبوکار مردم را در بازار جهانی(چه
در زمینه تولید و چه در زمینه تجارت
الکترونیک) توسعه دهد ،جزو موارد
کلیدی و اصلی مباحثات کاندیداها
خواهد بود».
کریم بیگی با اشــاره بــه این که

این روزها اینترنت ،فضای
مجازی،شبکههای
اجتماعیوالبتهموضوع
فیلترینگبهیکیاز
دغدغههای اصلی مردم و
محورسخنانکاندیداها
تبدیل شده است .این در
حالی است که باید دید این
کاندیداها فردای انتخابات
چقدر به این موضوع
اهمیتمیدهند

کاندیداها چــه از موضع موافق و چه
از موضع مخالف نمیتوانند این حوزه
را نادیده بگیرند ،ادامه میدهد« :نگاه
سلبی و ایجابی کاندیداها در زمینه
توسعه اینترنت ،توسعه شبکه داخلی
و فیلترینــگ هم برای آن دســته از
رأیدهندگان که موافق توسعه این
حوزه هستند و هم برای گروهی که
مخالف توســعه آن هستند میتواند
بسیار اثرگذار و کلیدی باشد .اما نباید
فراموش کرد اعالم وعده در این باره و
عملکردی که به فیلترینگ بینجامد
نارضایتی عمومی را باال برده و مردم
را بیشتر به ســمت فیلترشکنها و
عمال کنترلناپذیری بیشــتر سوق
میدهد».
ایــن در حالی اســت کــه این
کارشــناس ارتباطــات و فنــاوری
اطالعات بر لــزوم ارائــه برنامهها و
سیاســتهای کاندیداهــا در حوزه
فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات
بهصورت مــدون ،مســتند و قابل
پیگیــری در زمانبندی مشــخص
تأکید میکند.
بهگفتــه کریم بیگــی «مردم و
متخصصان در این حوزه باید بتوانند
این برنامهها را قضاوت کنند چراکه
در حوزه آیســیتی ،چه بهمعنای
کاربــران ،چه ســرمایهگذاران ،چه
کارآفرینــان طبعــا بیشــتر از هر
گروه دیگری میتواننــد مطالبهگر
برنامههای کاندیداهــا در این حوزه
باشند.
در ایــن میــان جامعــه ایــران
سالهاست که با این مقوله محدودیت
در دسترســی به ابزارهای ارتباطی
دســت و پنجــه نــرم میکنــد.
ازممنوعیت ویدئو و پارازیت ماهواره
گرفتــه تــا فیلترینگ گســترده
وبسایتها و شبکههای اجتماعی.
اما نگاهی به گذشته نشان میدهد
محدودیتهای گسترده در مقابله با
ویدئو و ماهواره در عمل بیاثر بودند
و هیچکدام در هیــچ دورهای باعث
جلوگیری از دسترســی تودههای
مردم به این ابزارها بــرای ارتباط با
دنیای بیرون نشدند.

خبر
محمولههای جدید خارجی چه زمانی از راه میرسد؟

گومیرناشیازکرونادرکشور
هرچندآمار مر 
درروزهایاخیرکمترشدهوبهرقم 120نفررسیده
است ،اما برخی از گزارشها حاکی شیوع ویروس
جهشیافته کرونای آفریقایی و هندی در برخی
از نقاط کشور است .در این میان کمبود واکسن،
تزریق دوز اول و دوم را در برخی از نقاط کشــور
متوقفیاباکندیهمراهکردهاست.
دیــروز عبدالرســول همتــی ،معــاون
بهداشت دانشگاه علوم پزشــکی شیراز از توقف
واکسیناسیون در استان فارس خبر داد و گفت:
از روز ۱۶خرداد مراکز واکسیناســیون در فارس
تعطیلشدهاست.
به گزارش ایسنا ،او افزود که نبود واکسن یک
موضوع ملی است و مختص استان فارس و شهر
شیرازنیست.
البته کیانوش جهانپور ،ســخنگوی سازمان
غــذا و دارو در این باره وعــده داد :به محض ورود

محمولههای جدید واکســن ،تزریــق دوز دوم
واکسنبرایافرادیکهدوزاولرادریافتکردهاند
با یک فاصله زمانی مناســب تزریق خواهد شد و
افراد ،هیچ دغدغه و نگرانــی از نظر ایمنیزایی و
اثربخشیواکسننداشتهباشند.
بــه گفتــه متخصصــان ،بــر اســاس
دســتورالعملهای علمی ،فاصله دوز اول و دوم
ن اســپوتنیکوی از  ۲۱روز تا  ۹۰روز،
واکســ 
آســترازنکا  ۱۲هفته و واکسن ســینوفارم 28
روز است .این در حالی اســت که در حال حاضر
بیشترینمشکلدرتهیهواکسنسینوفارماست.
*بایدمجوزمصرفاورژانسیبرکتدادهشود
در این شــرایط برخی از احتمال استفاده از
واکسنایرانیدردوزدومخبرمیدهند.
مینومحرز،عضوهیاتعلمیستادملیمقابله
با کرونا در این مورد گفت :مردم ایران اصال نگران
کمبود واکسن نباشــند ،زیرا دوز دوم واکسن را

گیریکارزاری برای رسیدگی
شکل
به مشکالت حضانتکودکان

جمعی از مادران سرپرست خانواده با راهاندازی
کارزاری از رئیــس قوه قضاییــه ،رئیس مجلس و
دادستانکلکشورخواستهاندبهمشکالتحضانت
فرزندان آنها رسیدگی کنند .این مادران که پدران
فرزندانشان مفقوداالثر یا مجهولالمکان هستند
حضانت کامل فرزندانشــان را عهدهدار نیستند و
نمیتواننددربارهمسائلجزئیمانندافتتاححساب
یاحتیدربارهعملجراحیحیاتیبرایفرزندانشان
تصمیمگیریکنند.

جسدکودک ایرانی پناهجو
پیداشد

جسدآرتینایراننژاد،
کوچکتریــن عضو این
خانــواده که چنــد ماه
پیشدرکانالمانشغرق
شــدند ،به کمک یکی از
بســتگان این خانواده با آزمایش دیانای در نروژ
شناساییشد .خانواده ۵نفرهایراننژاد ۶آبان۱۳۹۹
در مسیر رسیدن به بریتانیا غرق شدند ،اما تالشها
برایپیداکردنجسدآرتینکهآنزمان ۱۵ماههبود،
بینتیجهماند.

آتشسوزیگسترده در غرب تهران

انبار پالت شرکت بهنوش واقع در بزرگراه شیخ
فضلاهللنوریتهرانطعمهحریقشد.بهگزارشایرنا
احمدی ،معاون اداری و مالی شرکت بهنوش اعالم
کرد:آتشسوزیدرقسمتاموالپالتشکلگرفتهو
گرمایزیادهوازمینهرابرایآتشسوزیایجادکرده
است .هیچ فردی در این حادثه آسیب ندیده و هیچ
کارخانهها و تجهیزاتی دچار خسارت نشده است.
این محدوده انبار سر بازی بود که سولهای نداشت
و بر اثر افزایش دما دچار حریق شــده و خرابکاری
تلقینمیشود.

شناسایی ۲بیمار مبتال به
تبکریمهکنگو

رئیس گروه مدیریت
بیماریهای قابل انتقال
بینانسانوحیوانمرکز
مدیریــت بیماریهای
واگیر وزارت بهداشت با
اشارهبهاینکهتبکریمهکنگوازجملهبیماریهای
مشترکبینانسانوحیواناستکهدرفصولگرم
سال و با شروع فعالیت کنهها ،شیوع بیشتری پیدا
میکند،گفت:ازابتدایامسالتاکنون ۲موردابتال
به این بیماری گزارش شده است .به گزارش ایسنا،
دکتربهزادامیریگفت:افرادیکهمشاغلیدرحیطه
دام ،دامداری ،قصابی و کشتارگاه دارند بیشترین
جمعیتدرمعرضخطرهستند.

اجرای طرح ترخیص خودروهای
رسوبی از پارکینگها

احتمالاستفاده از واکسنهایکرونای ایرانی برای دوز دوم

میتوانندازواکسنهایایرانیاستفادهکنند.
این مساله شــامل تمام واکسنها میشود و
مطالعات این قضیه انجام شده است .یعنی تمام
واکسنهایی که تزریق میشــوند ،میتوانند در
مرحلهدومویروسکشتهشدهبگیرند.
وی در خصوص مصرف اضطراری واکســن
برکت بیان کــرد :همان موقع کــه نتایج علمی
واکسن کوو ایران برکت اعالم شد ،گفتم که باید
مجوز مصرف اورژانســی برکت نیز داده شــود و
توصیهمنهمایناستکهحتمازودتراقدامشود.
محرز گفت :واکســن برکت هیچ عارضهای
ندارد و یک میلیون دوز آن هم آماده است .در این
بازاریکهتهیهواکسنراحتنیست،مامیتوانیم
به راحتی واکسیوناسیون را دنبال کنیم .کمیته
کشوری واکسیناسیون برنامهریزیهای اجرای
داوطلبانه را انجام میدهد ،اما مساله مهم آماده
بودنکارخانهواکسنسازیایراناست.

رئیــس ســازمان
حفاظت محیط زیست
کشور گفت ٧٠ :درصد
جمعیــت کشــور زیر
 ٧٠٠مترمکعــب آب
تجدیدپذیرخواهندداشتواینیعنیاینکهکشور
به مرحله ورشکستگی آب رسیده است .به گزارش
ایرنا ،عیسی کالنتری گفت ٣٠ :ســال بین ١٣٠
میلیاردمترمکعبدرسالآبداشتیمکهآنرابه٩٠
میلیاردمترمکعبرساندیموبهنظرمیرسدامسال
به ٨٠میلیاردمترمکعببرسد.

وی درخصوص برخــی اظهارنظرها درباره
علمینبودن واکسن ایرانی برکت عنوان کرد :ما
مقاله علمی مرحله اول را منتشر کردیم و مرحله
دوم هم تقریبا آماده اســت که بهزودی منتشر
میشود .مرحله ســوم هنوز تمام نشده است که
مقالهدرموردآنمنتشرشود.
این در حالی است که پیشتر ،محرز درباره
تزریق دوز دوم واکســن کرونا از برند متفاوت

و با توجه با تفاوت نوع و پایه واکســنها گفته
بــود :االن تحقیقاتی که در کشــورهای دیگر
انجام شده ،نشــان میدهد تزریق یک واکسن
متفاوت برای دوز دوم چندان اشکالی ندارد ،اما
آنها برای واکسنهای خودشان این مطالعات
را انجام دادهاند و با ایــن وجود هم هنوز به یک
نتیجه قاطع نرســیدند که امکان انجام چنین
کاری وجود دارد یا نه.

رییس پلیس راهور
ناجــا از اجــرای طرح
ترخیــص خودروهای
رسوبیدرپارکینگهای
سراسر کشور خبر داد.
سردارسیدکمالهادیانفرگفت:ازفردابهمدتدو
ماه و به مناسب یوم اهلل خرداد طرح ویژه ترخیص
خودروهای توقیفی آغاز خواهد شــد .وی با بیان
اینکه اجرای این طرح شــامل ۲۲۶هزار خودروی
توقیفی در پارکینگهای سراسر کشور میشود،
گفت :طبق پیشبینی ماه دســت کم نیمی از این
خودروها با اجــرای این طرح از پارکینگ ترخیص
خواهند شد .هادیانفر با بیان اینکه این طرح شامل
خودروهایی که با دســتور قضایی توقیف شدهاند،
نمیشود ،گفت :حدود  ۶۰درصد این خودروها به
دلیل ارتکاب تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف
شدهاندکهامکانترخیصآنهاوجوددارد.

