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تدبیر روسی وزارت ارتباطات
فیلترشکنه ا هم مسدود میشوند

هستند ،به این موضوع توجه داشته باشند
زیرا این مسئله یک تهدید بزرگ است .باید
مردم را درباره استفاده از فیلترشکن توجیه
کنیم تا آنها با ما همراهی کنند .زیرا در هر
تصمیمی اگر همراهی مردم نباشد ،اثراتش
مشابه اثرات کنونی و گستردگی باجافزارها
میشود ».وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
با بیان اینکه فراگیر شــدن فیلترشکنها
مطلوب کسانی اســت که همواره به دنبال
براندازی کشور بودند و این مطلوب نیست،
گفت« :وزارت امور خارجه آمریکا در سال
 ۸۹جــزو برنامههایی که بــرای براندازی
جمهوری اسالمی داشت ،توسعه فیلترشکن
بود و حتی گوشیهای اپل را به نوعی در بازار
ایران عرضه میکرد که بدون فیلترشکن کار
نکنند».

آفتاب یزد – گروه شبکه :از زمانی که تلگرام
در ایران فیلتر شد ،بازار فیلترشکنها هم
داغ شــد .یعنی از همان زمان تا به امروز
بخشی از مردم در حال دانلود انواع و اقسام
فیلترشکنها هســتند تا بتوانند کماکان
در تلگرام حضور داشــته باشند .موضوعی
که سبب شــد محمد جواد آذری جهرمی،
وزیرارتباطات خبر از انسداد فیلترشکنها
بدهد .درســت مثل کاری که در روســیه
انجام شد .این کشور بعد از فیلتر ناموفق این
پیامرسان آبی ،برای مسدودسازی و قطع
دسترسی مردم به تلگرام ،تصمیم گرفت که
فیلترشکنها و اپلیکیشنهای «وی پی ان»
که فیلترینگ را دور میزنند را مسدود کند.
انسداد فیلترشــکنها در حالی قرار است
در ایران صورت بگیرد که پیشتر احسان
کریمی ،کارشــناس حوزه «آی تی» در این
خصوص به آفتاب یزد گفته بود «:این راهکار
میتواند مورد اســتفاده قرار بگیرد اما در
طوالنی مدت جواب نمیدهد چرا که بسیاری
از وزارتخانهها و بانکها و موسســات مالی
دارند از این رمزنگاری اســتفاده میکنند.
به همین خاطر اگــر بخواهند رمزنگاری را
مسدود کنند فقط فیلترشکن از کار نمیافتد
بلکه کل خدمات الکترونیکی دولت و مراکز
اقتصادی نیز از کار خواهد افتاد».

نظر کارشناس

فراگیرشدنفیلترشکنها
اثرات مخرب امنیتی دارد

با این حــال این وزیر جــوان در خصوص
انسداد فیلترشــکنها توجیه امنیتی دارد
و میگوید «:یکــی از دالیل مخالفت دولت
با فیلترینگ این اســت کــه اگر برخی از
اپلیکیشینها اثر مخربی داشته باشند ،در
کنار آن استفاده و فراگیر شدن فیلترشکنها
هم اثرات مخــرب امنیتی زیادی دارند».به
گزارش ایســنا ،محمدجواد آذری با اشاره
به اختالالت ایجاد شده در خدمات اینترنتی
به دلیل استفاده از فیلترشکن اظهار کرد:
«درست است که بسیاری از فیلترشکنها
خدمات ظاهری خوبی به کاربر ارائه میدهند
و به همیــن دلیل کاربران به اســتفاده از
آنها عالقهمندند اما بنــا به گزارشهایی
که مراکز معتبر منتشــر میکنند ،این نوع
نرمافزارها استفاده ضدامنیتی دارند و نوعی
باجافزار هستند که به جمعآوری اطالعات
مشــترکین اقدام میکننــد و فراگیری و
اســتفاده از فیلترشــکنها تبعات بسیار
زیادی دارد ».وی در پاسخ به سوالی مبنی
بر نقش شــرکت ارتباطات زیرساخت در
مسدود کردن فیلترشکنها گفت« :اقدام
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شرکت زیرساخت این است که با فراگیری و
استفاده از فیلترشکنها ،تحت دستوری که
آقای رئیس جمهور دادند و در چارچوبی که
شورای عالی فضای مجازی ارائه داده و منطق
هم دارد ،نباید اجازه دهد فضای کشور پر از
باجافزار شود و باید جلوی اینها گرفته شود.
به همین دلیل این حرکت برای مســدود
کردن فیلترشکنها آغاز شده و طبق قانون
هم بوده است و مشــکل مقرراتی درباره
این مسئله وجود ندارد ».وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات درباره اختالالت اینترنتی
نیز توضیح داد« :انسداد فیلترشکنها نباید

باعث افت کیفیت اینترنت یا ایجاد مشکالتی
برای کسب و کارها شود .اختالالت اینترنتی
موضوع بدی است که ما از سازمان تنظیم
مقررات ارتباطات خواستیم و به اپراتورها هم
در اینباره تذکر دادیم ».آذری جهرمی ادامه
داد« :اما بنا نیست به این موضوع بپردازیم
که با دستور فیلترینگی که آمده و با مخالفت
بسیاری از مردم مواجه شده است ،میتوانیم
به باجافزارها و فیلترشکنها اجازه دهیم که
در کشور توســعه پیدا کنند ».وی با تاکید
بر مضرات استفاده از فیلترشکن بیان کرد:
«امیدواریممسئوالنیکهمتصدیفیلترینگ

انتقاد از رویکرد صدا و سیما به سبک پرویز پرستویی

خبر مرگم را هم از تلویزیون پخش نکنید!
آفتاب یزد -گروه شــبکه :همیشــه متفاوت و بینظیر عمل
کرده اســت ،چه در بازیگری و چه در موضعگیریهایش نسبت
به دردهای مردم جامعه .صفحه اینســتاگرامی پرویز پرستویی

گواه این است که با هر شرایط بدی که مردم با آن دست و پنجه
نــرم میکنند او نیز همپای آنها رنــج میبرد .این چهره محبوب
کشورمان این بار صفحه اینستاگرامیاش را با دفاع از پوریا تابان

اکنون پرسش اینجاست آیا اقدام دولت و
وزیر جوان کابینه صحیح است؟
یک کارشناس رسانه در پاسخ به این سوال
به آفتاب یزد میگوید :بشر دارای یکسری
حقوق طبیعی اســت و دولتها نمیتوانند
بــرای آن قانونگذاری کنند .اســتفاده از
محملهای اطالعاتی در عرصه اینترنت هم
جزو آن است .االن هم که تصمیم گرفتهاند
که با فیلترشکنها برخورد کنند باز هم اتفاق
خاصی نمیافتد .چون آقایان فکر میکنند
که فقط خودشان در حوزه «آی تی» تخصص
دارند در صورتی که اینطور نیست .احتماال
همین تلگرام با برنامــه و نرم افزار جدید
امکانات تازهای را ارائــه خواهد داد تا 45
میلیون کاربر ایرانی را از دست ندهد».
عبــداهلل ناصری بیــان کرد«:همانطور که
بسیاری بعد از فیلتر تلگرام از فیلتر شکن
اســتفاده کردند قطعا راه کاری را هم برای
مقابله با مسدودســازی فیلترشکن پیدا
میکننــد .بنابراین در ایــن راه نیز موفق
نخواهند شــد .البته فیلترینگ تلگرام و
محدود سازی فضای ارتباطی تصمیم وزیر
ارتباطات نیست چرا که مانند دولت ،مخالف
فیلترینگ است .به هر سو در کل ،انسداد
فیلترشکنها حرکتی نیست که جواب بدهد
و آن دغدغههایی که به خاطرش تلگرام را
فیلتر کردند ،رفع شود».
وی گفت« :برخی از ســایتهای اینترنتی
داخلی و خارجی پیش از این فیلتر بودند اما
کاربران با استفاده از فیلتر شکن به محتوای
مورد نظرشــان دســت یافتهاند .در مورد
تلگرام نیز مردم نشان دادند که این رویه را
کم و بیش ادامه میدهند».

مجری که گفته میشود بی دلیل از ورود به صدا و سیما منع شده
است ،به روز کرده است .پرویز پرستویی در دفاع از او نوشته است:
«پوریای عزیزم .از اونجایی کــه هیچوقت روز تولد خودمم یادم
نمیمونه ،متاسفانه نمیدونستم امشب تولدته با تمام وجودم تولدتو
تبریــک میگم و از خداوند بزرگ بهترینها رو برات آرزو میکنم.
چرا میگــم از خداوند بزرگ؟ چون از بندههــا که باید حق تورو
بهت برگردانند ناامید شــدم .میدونــی کیا رو میگم ،من میدانم
در چند ســالی که در شــبکه  ۲برنامه «دورخیز» مجری بودی
چقدر صادقانه کار کردی واالن بی هیچ دلیلی نمیتونی در رسانه
ملی کارکنی .کاش با تماسهایی که با مسئولین مربوطه داشتم
دلیــل عدم حضورت را میگفتند .البته تعجبی نداره .همانطوری
که پیشکســوت عزیزمان ناصر ملک مطیعی را به تلویزیون بردند
و برنامــه ضبط کردند و اجازه پخــش ندادند .همانطور که زنده
یاد ناصر چشــم آذر رو به تلویزیون دعــوت کردند و راه ندادند.
حاال میخوام یه کادو تقدیمت کنم .تا زمانیکه تورو به تلویزیون
برنگردانند ،من هم پا به آنجا نخواهم گذاشــت و تاکید میکنم،
مرگم را هم از تلویزیون اعالم نکنند».
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حضور یک خانم ه
وادار استقالل در بین هواداران این تیم .پشت
د
رهای بسته ورزشگاه آزادی برای بازی با ذوب آهن

کامنت امروز

انضباط کودکی و
مدیریت بزرگسالی؟!
محمدماکویی

مــی گویند مــردی دیر به ترمینال رســیده و
اتوبوس را از دســت رفتــه میبیند.با این حال
خم به ابرو نیاورده و ضمــن رو کردن به بدرقه
کنندگان"،بلیتش دست من است.کجا میتواند
برود؟" را اظهار مینماید.
لطیفه فوق،شــرح حال خیلی از ما ایرانیهاست
و به همین دلیل بســیاری از ما با خوش خیالی
داشــتن بلیت اتوبوس ،در گمــان باطل اینکه
اتوبوس جای دوری نخواهد رفت به سر میبریم.
روزگاری در ســرزمین ما نمــره انضباط باالی
دانش آموزان معلول دســت به سینه نشستن
مدام،بلند شدن و نشستن متعاقب برپا و برجای
مبصر،در دفترهای خط کشی شده و تمیز مشق

نوشــتن و جیک نزدن در تمــام مدت تدریس
آموزگار(سوال پرسیدن هم نوعی جیک زدن به
حساب میآمد) بود.
با چنین آموزش انضباطی بــود که اولیای امور
تعلیــم و تربیت فکر میکردند بچههای آموزش
دیده ،در بزرگســالی در بیــن خطوط رانندگی
خواهند کرد و زبالههای خود را جز در محلهای
مجاز نخواهند انداخت.
قطعــا اوضاع و احوال تربیت مدیر ما نیز چندان
بهتر از شیوه بار آوردن دانش آموزان منضبط و
حرف گوش کن نیست و به همین علت سرزمین
ما از معضل نداشــتن مدیران شایسته و کاربلد
,رنج فراوان میبرد.
نکتــه جالب توجه این اســت کــه تحصیل در
کالسهای مدیریت معموال ارفاقی اســت که به
ســلبریتیهای مختلف،اعم از سیاسی و هنری
و ورزشــی ،شــده و باعث میگردد بسیاری از
افراد،بی آنکه نبوغ خاصی داشــته باشند،دو کار

ســخت را همزمان یا با تاخیری  10-20ســاله
انجام دهند.
همه ما خوب میدانیــم که تحصیل در مقاطع
باال اصال کار آســانی نیســت.از طرف دیگر یک
ورزشکار یا هنرمند حرفهای شدن نیازمند انجام
تمرینات ســخت و طاقت فرساست که در توان
همه افراد جامعه نمیباشــد.روی این حســاب
آدمهایی که هم درس و مشــق را کامال جدی
میگیرند و هم یک ورزشکار یا هنرمند حرفهای
بار میآیند اشخاص خاصی هستند که میباید در
هر جامعهای انگشت شمار باشند.
متاسفانه در کشور ما هرگز اینطور نبوده و اگر در
سالیانی دور درس آنقدر ارزش داشته که معلمین
و آموزگاران گرامی نمره ورزش شاگرد زرنگهای
کالس را هم بیســت میدادند،این روزها اوضاع
دچار تغییر  180درجهای شــده و مسئولین و
متولیان آموزش عالی بر آن شده اند که نشستن
بــر کالسهای مدیریت را ارزانی افتخار آفرینان

ورزشی،هنری و سیاسی که خیلی هم اهل درس
خواندن نبوده اند سازند.
قطعــا این نحوه گزینش دانشــجو نــه بر اعتبار
سلبریتیها خواهد افزود و نه موجب خواهد شد
که اشــتباهات هنری،ورزشی و سیاسی آدمهای
شناخته شــده کمرنگ تر به نظر برسد.به عنوان
نمونه تحصیل در مقطع دکترای(در هر رشتهای که
باشد!)دایی و فردوسی پور آنها را دوست داشتنی
تر نکرده و اخذ «پی اچ دی» جواد خیابانی موجب
نمیشود که سوتیهای او نادیده گرفته شود.
موضوع این اســت که کم ســوادهایی که سر
کالسهای مدیریت مینشــینند اگر در آینده
مدیر نشده و به همان کار قبلیشان ادامه دهند
متهم به این خواهند شــد که جای کسانی که
میتوانستند مدیران قابلی گردند را تنگ کرده
اند و اگر دســت اندرکار مدیریت شــوند آروزی
"کاش به همان کار قبلیشان میچسبیدند" را
متوجه خویش خواهند دید.
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