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سرمقاله

دستور افاقه نکرد

سرایت تکهتکهشدن
سیاستبهاینترنت

ادامه انتصابهای مسئله دار

دکتر فرشید فرحناکیان

آموزگار حقوق تجارت

«از زمان جنگ که سردار سلیمانی را شناختم،
شــبانهروز مطالعه میکرد .عاشق کتاب بود.
سلیمانی فرمانده جنگ که وقت نداشت سرش
را بخاراند ،بهاندازه یک محقق که کارش مطالعه
است ،کتاب میخواند .در بعضی سفرهای سوریه
و عراق که خیلی کم میخوابید ،همانجا کتاب
میخواند .توی هواپیما که در راه ســوریه یا
عراق بودیم ،بهجای اینکه از این ساعات برای
استراحت استفاده کند ،یا ذهنش مشغول کارهای
عملیات باشد ،از توی کیفش کتاب درمیآورد
و مشغول خواندن میشــد» (از کتاب «حاج
قاسمی که من میشناسم»)! این جمالت ،مفاد
یک استوری از نگارندۀ این نوشتار در حساب
اینستاگرامیاش بود که در کمتر از چند ساعت با
اخطار نقض دستورالعملهای شرکتی مربوط به
خشونت و سازمانهای خطرناک بهطور یکجانبه
توسط اینستاگرام حذف گردید.
طبیعت ًا هر پلتفرمی که راهاندازی میشــود به
حاکمیت کشور ســازنده (نوع ًا ایاالتمتحده)
متعهد اســت و تولیدات محتوایی در راستای
قوانین آن کشــور پیش میرود .روند شناسایی
پستهای مخالف پروتکل اینستاگرام و بسیاری
از پلتفرمهای رســانههای اجتماعی بهصورت
ترکیبی از هوش مصنوعی و هوش انسانی است؛
یعنی الگوریتمهای هوش مصنوعی ،پستها را
آنالیز و شناســایی میکند و مطالبی که درجه
باالیی از مخالفت با پروتکل آن سرویسدهنده را
شامل باشد مشخص کرده و در مرحله بعد تیمی
از نیروهای انسانی آنها را بررسی مجدد کرده
و اقدام به حذف پست ،استوری یا حتی حذف
اکانتمیکنند.
بااینوجود بخش بیشتری از افکار عمومی نگران
آن است که توسعۀ شبکه ملی اطالعات ،انتقال
ِسر ِورهای خارجی به داخل کشور و بهطورکلی
کاهش وابستگی تبادل ترافیک اینترنت محلی به
اینترنت جهانی ،دست حاکمیت را برای آنکه
بتواند با هزینه و دشــواری کمتری ،دسترسی
کاربران داخلی اینترنت به شبکه جهانی اینترنت
را محدود یا قطع کند بازتر بگذارد و به همین
دلیل برخی گروهها موضعگیری منفی نسبت به هر
نوع از چنین مداخالتی دارند .منشأ این نگرانی،
رویه سالهای قبل حاکمیت در حوزه حکمرانی
فضای مجازی اســت که بدون مبنای حقوقی
و سیاستی مشــخص و در فضایی غیر شفاف
شکلگرفته و غالب ًا جهتگیری آن بهسوی ایجاد
محدودیت بوده است و مطرحشدن طرحهایی
همچون طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران
و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» موسوم
به طرح صیانت و شیوه تصویب آن نیز به این
نگرانیها دامن زده است.
پیچیدگی ماجرا در همینجاســت؛ نه میتوان
از مزایای چنین مداخالتی چشمپوشــی کرد
کــه در برخی حوزهها؛ برای مثــال در حوزه
دولت الکترونیک ،وقوع تبــادالت اطالعاتی
اینترنتی بر بستر شبکه ملی اطالعات ضرورتی
غیرقابلچشمپوشی دارد و نه میتوان نگرانیهای
موجود در رابطه با پیامدهای توسعه این شبکه را
بیاساس و یا کماهمیت دانست.
بااینحال رســیدن به راهکاری که دغدغهها و
منافع همه ذینفعان را لحاظ کند نیازمند آن است
که ابتدا صورتمســئله روشن شود و توافقی
بر سر چیستی مسئله مورد بحث شکل بگیرد.
بعد از آن است که میتوان به نحو ثمربخشتری
دربــاره راهکارهایی هم در ســطح فنی و هم
در ســطح سیاسی و سیاستی بحث کرد که در
عین بهرهبرداری از مزایای این شبکه ،ریسکها و
خطرات آن کنترل و فضای بیاعتمادی از حول
آن برداشته شود.

جوادیحصاردرگفتگوبا  آفتابیزد:درمناسباتسیاسی«تعهد»جایگزین«تخصص»شدهاست

از وین چه خبر؟

بازگشتموقت
مذاکرهکنندگان
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اروپا :توافق در وین

استیضاح وزیرکار
کلید خورد

امکانپذیر است
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یادداشتها

مشکالتومعضالتکودکان
ونوجواناندرفضایمجازی
1

جعفر بای

پسران آبی
بر منبر آسمان!

امید مافی

1
گزارش

یادداشت1-

مشکالت و معضالت کودکان
و نوجوانان در فضای مجازی
جعفر بای

جامعهشناس

کسی با رشد و توسعه دانش بشر مخالفتی ندارد.
اگرچه رشد و توسعه دانش بشر بستری از تولید
علم و به دنبال آن ســاخت متنوعــی از ابزار و
تکنولوژی را برای بشریت به ارمغان آورده است
که بدون شک همه آنها با قصد و نیت ارتقا رفاه
و راحتی برای زندگی آدمیان بوده است ،ولی در
بسیاری از موارد این رشد آسایش و آرامش را از
زندگی آنها سلب کرده است .یکی از مهمترین
آنها ایجاد فضای مجازی میباشد.
ادامه در صفحه 7

یادداشت2-

پسران آبی
بر منبر آسمان!
امید مافی

روزنامه نگار

راز ســر به مهــر لیگ با قهرمانــی آبیها در
نیم فصل فاش شــد تا پایان شب سیه برای
شــاگردان فرهاد مجیدی ســپید باشــد و
پرچمهای آســمانی پس از سالها سکوت و
سکون به اهتزاز درآیند.
اســتقالل برای آنکه تا خاکریز پانزدهم بیدار
بماند و خواب چشــمانش را نگیرد ثانیهای
پلک نزد و هر هفته بیآنکه به خود حســادت
کند کلک حریفان را کند.
ادامه در صفحه 7

آفتاب یزد :حجتاالسالم ســید ابراهیم رئیسی
رئیسجمهوری اسالمی ایران صبح پنجشنبه هفته
گذشــته با استقبال نماینده ولیفقیه در هرمزگان،
اســتاندار ،نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس و
فرماندهان لشــکری و مدیران استانی وارد فرودگاه
شهدای پرواز  ۶۵۵بندرعباس شد.
حجتاالسالم رئیسی در این سفر بهصورت سرزده
از برخی شــهرها و مجتمعهای اقتصــادی بازدید
کرد .همچنین دیدار با اقشــار ،خانواده شهدا ،دیدار
با نخبگان و جلسه شورای اداری ازجمله برنامههای
سفر رئیسجمهوری در روز نخست بود.
به گفته استاندار هرمزگان  ۱۷نفر از وزرا و معاونان
رئیسجمهور در این سفر حجتاالسالم رئیسی را
همراهیکردند.
روز گذشته در دومین روز سفر دولت به هرمزگان،
حجتاالســام رئیسی پاالیشــگاه نفت خام فوق
سنگین جزیره قشــم را افتتاح کرد .وی همچنین
بازدیدهایی از جزایر هرمزگان ازجمله هرمز و قشم
داشت .نشست خبری با اصحاب رسانه آخرین برنامه
سفر رئیسجمهور در سفر به هرمزگان بود.
> نیروهای مسلح با هوشیاری وضعیت منطقه را
رصد و زیرنظر بگیرند

آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی در سفر به هرمزگان
در جمع نمازگزاران مسجد شــهرک امام علی(ع)
بندرعباس بــا بیان اینکــه امیدوارم رشــادتها،
شهامتها،ایستادگیهاوافتخارآفرینیهایمجموعه
سپاه با قوت تداوم پیدا کند ،اظهار داشت :در دوران
دفاع مقدس پاسداران انقالب اسالمی در کنار دیگر
نیروهای مســلح و انقالبی کشــور ،در جبهههای
جنوبــی و غربی و نیز در مناطــق دریایی حقیقتاً
خوشدرخشیدند.
رئیس جمهور افزود :پس از پایان دفاع مقدس نیز
نیرو و توان سپاه در جهت سازندگی کشور به کار

هرمزگان مقصد چهاردهمین سفر استانی رئیس جمهور

ابراهیم رئیسی :امروز مردم خیالشان از امنیت کشور آسوده است

گرفته شــد .هر جا که یک پروژه مهم و یک کار
بزرگ در جهت رفع مشــکالت کشور میبینیم،
یک نیــروگاه ،یک پــل ،یک مجموعــه عظیم
صنعتی ،راهها و بزرگراهها ،مجموعه قرارگاههای
سازندگی مرتبط با ســپاه آنجا مشغول تالش و
کار هستند.
رئیسی با گرامیداشت یاد شهید سلیمانی و اشاره به
حضور میدانی وی در رسیدگی به مشکالت ناشی
از سیل ســال  ۹۸خوزستان اظهار داشت :تالشها
و اقدامات نیروهای مســلح و نیروهای بســیج در
امدادرســانی به مردمی که گرفتار بالیای طبیعی
شدهاند ،بهترین کمک به دولت است.
وی تصریح کرد :خانواده افراد شــاغل در نیروهای
مسلح چه در دوران دفاع مقدس و چه در حال حاضر
که دوران سازندگی است ،گاهی روزها همسر و پدر
خود را نمیبینند .این صبر و بردباری شــما خیلی
نزد خداوند متعال پاداش و اجر دارد .رهبری معظم
انقالب همواره به همه ما به عنوان سربازان نظام ،این
تأکید را دارند که در انجام خدمت به مردم به هیچ
عنوان نباید کوتاهی کرد.
رئیس جمهور ادامه داد :رهبر معظم انقالب در عین
حال به همه توصیه میکنند که در کنار خدمتگزاری
از خانواده غافل نشــوند .ایشان تاکید دارند که باید
کار و تــاش کنیم اما خانوادهها هم دارای جایگاه و
حقوقی هستند .خوشبختانه در نیروهای مسلح و به
ویژه در ســپاه به تربیت و تحصیل و رشد فرزندان
توجه خوبی میشود.
رئیسی در ادامه سخنانش به افتخارآفرینی نیروهای
سپاه در منطقه دریایی هرمزگان خاطرنشان کرد:
نیروهای ســپاه پاســداران انقالب اسالمی صیانت
درخشانی از مرزهای آبی و هوایی کشور به ویژه در

برابر آمریکاییهایی که به منطقه آمدند انجام دادند
که از جمله این رشادتها به اسارت گرفتن نیروهای
متجاوز آمریکایی بود.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت حفظ هوشیاری
گفــت :در حال حاضر در منطقه جنگی نداریم ،اما
این بیداری و هوشــیاری ،رصد کــردن و زیر نظر
داشتن اوضاع از ضرورتهای این منطقه است .امروز
بحمداهلل در منطقه آرامش داریم ،اما در عین حال
باید اوضاع را زیر نظر داشــت و رصد کرد و همواره
هوشیار بود.
آیتاهلل رئیسی افزود :امروز نیروهای مسلح ما و سپاه
پاسداران به صورت خاص ،این هوشیاری و بصیرت را
در مسائل مختلف دارند.
> دیدار با مردم

پس از آن آیت اهلل رئیســی وارد جزیره هرمز شد.
رئیس جمهور در این سفر سرزده از نزدیک با مردم
دیدار و گفتگو کرد.
آیتاهلل سیدابراهیم رئیســی در ادامه سفر خود به
استان هرمزگان در بازدید از نمایشگاه دستاوردها و
توانمندیهای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در منطقه یکم دریایی ،ضمن تقدیر و تشکر
از فرماندهان و پرســنل این یگان ،تصریح کرد :این
نمایشگاه اثبات کرد که تحریم و تهدید مانع پیشرفت
نیست.
رئیس جمهور افزود :اقدامات شما به بهترین شکل
جلوه «ما میتوانیم» اســت .آنچه در این نمایشگاه
دیده شــد نماد توانایی و اقتدار برای سپاه پاسداران
و کشور است.
رئیســی با تاکید بــر اینکه حجــم محدودیت و
تحریمهای نظامی و هستهای در هیچ صنعت دیگری

جناب آقای دکتر میزا محمد کاظمینی
بنیانگذار بنیاد ریحانه الرسول (س)

با نهایت تاسف و تاثر در گذشت پدر همسر گرامیتان

شادروان حاج محمد علی جوهری

با نهایت تاثرو تاسف درگذشت پدری مهربان و دلسوزشادروان

از معتمدین و بازاریان خوشنام یزد را به جنابعالی و

همسر محترمه تسلیت عرض نموده از خداوند منان

برای آنمرحوم علو درجات برای حضرتعالی ،خانواده

محترم به ویژه همسر محترمه و سایر بستگان صبر و

را به اطالع میرساند

طولعمرباعزتمسئلتمینمایم.

حضورشما سرورانگرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطربازماندگان خواهد بود.
ضمنا هزینه سایرمراسم ها صرف امورخیریه میگردد.

از طرف خانواد ه آن مرحوم وسایر بستگان

منصور مظفری-مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد

1

وجود ندارد ،اظهار داشت :اما علیرغم این تحریمها
بیشترین پیشرفت را در این حوزه داشتهایم.
وی با اشــاره به اراده قــوی و توانمندی در نیروی
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،اظهار داشت:
تا وقتی این روحیه انقالبی و بسیجی باشد ،دشمن
هیچ کاری نمیتواند انجام دهد .آنچه امروز به کشور
قدرت داده اراده پوالدین است.
رئیس جمهور تصریح کرد :امروز مردم خیالشان از
امنیت کشــور در بخشهای مختلف آسوده است
زیرا هیچ حرکتی از چشم دالوران نیروهای مسلح
پوشیدهنیست.
رئیسی خاطرنشان کرد :این احساس امنیت به دلیل
اقتدار سپاه ،ارتش و بسیج است .ارتش و سپاه در دل
مردم جای دارند و ارتباط مردم با نیروهای مســلح
بسیار نزدیک است.
رئیســی در این بازدیــد از آخرین دســتاوردها و
توانمندیهای نیروی دریایی ســپاه در یک ســال
و نیم اخیر شــامل یــگان پهپادی ،ســامانههای
موشکی ،سامانههای جنگال ،شناورهای راکتانداز،
موشــکانداز و اژدرافکن ،تجهیزات زیرســطحی،
ناوچههای موشکانداز ،شــناورهای رزمی تندرو و
قایقهای پرنــده اطالع یافته و از نزدیک در جریان
پیشرفتهای نیروی دریایی سپاه که تماماً به دست
متخصصان داخلی انجام شده ،قرار گرفت.
> تاکید رهبری بر توجه خاص به جزیره هرمز است

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جمع مردم جزیره
هرمــز اظهار کرد :هرمز نامش همــراه با مقاومت،
ایستادگی و دشمنشناسی است و خانواده شهدای
ارزشمندی در این جزیره داریم.
وی با اشاره به توجه خاص رهبر معظم انقالب به این
جزیره ،عنوان کرد :این ضرورت توجه همه مسئوالن
به این جزیره را میطلبد.
ادامه در صفحه 7

ادامه در صفحه 4

بازگشت همه به سوی اوست

پنهــان بــه خاک گشــت چــو قد رســای تو
غمگیــن مبــاش ،در دل مــا هســت جــای تو
از مــرگ ناگهانیــت ای نازنیــن پــدر
بیگانــه ســوخت تا چــه رســد آشــنای تو
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

حاجمحمدحبوباتی
را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان میرساند .
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