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 کشــت محصوالت استراتژیکی که نیاز به آب بیشــتری دارند، باید جزء اولویت های کشت 
فراســرزمینی باشد چراکه کشت اغلب این محصوالت در داخل کشور با مشکل مواجه است. 
دانه هــای روغنی و خوراک دام و طیور ازجمله محصوالت اســتراتژیکی هســتند که ایران در 
ســال های گذشــته به دلیل تنگناهای اقلیمی و ضعف مدیریتی امکان توســعه کشت آنها را 

نداشته و نیاز اصلی خود را از طریق واردات تأمین کرده است.
چهارم: اجرای موفق کشت فراســرزمینی به همکاری دستگاه های اجرائی کشور ازجمله 
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت 
نیاز دارد. قبل از هرگونه اقدام گســترده ای در مورد کشت فراسرزمینی، باید جنبه های مختلف 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و دیپلماسی این همکاری خیلی دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد. 
کشاورزی فراسرزمینی با وجود منافع کوتاه مدتی که دارد، ممکن است در درازمدت از پایداری 

الزم برخوردار نباشــد و به دالیلی مانند تغییر نظام های سیاســی، بروز تنش های سیاســی و 
ناامنی، تغییر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی کشورهای هدف و بروز بحران های 
پیش بینی نشــده اقلیمی و... با چالش های اساسی روبه رو شود. فراموش نکنیم تجربه کشت 
فراســرزمینی ایران پیش از این در برخی پروژه ها شکســت  خورده است و کشاورزان ایرانی به 

دلیل تنش های سیاسی و نبود مناسبات دیپلماتیک قوی از کشورهای میزبان اخراج شده اند.
پنجم: در پایان باید بر این نکته اساســی تأکید کنیم که اجرای کشــت فراسرزمینی به هیچ 
وجه نباید مسئوالن و تصمیم گیران را از برنامه ریزی بلندمدت برای تولید محصوالت راهبردی 
و اســتراتژیک در داخل کشور و اصالح روند پراشکال کشــاورزی داخلی غافل کند، چراکه در 
صورت عدم توجه به آن، فرصت کشــاورزی فراســرزمینی می تواند بــه تهدیدی برای امنیت 
غذایی آینده ایران تبدیل شــود. تقویت کشــاورزی داخل نیازمند ســازگاری آن با اقلیم است. 
با افزایش بهره وری آب در کشــاورزی، علمی کردن کشــاورزی و اســتفاده از فناوری های روز، 
حفاظت و مدیریت بهینه منابع آب و خاک کشــور، تدوین و اجرای الگوی کشــت متناسب با 
خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب ایران، گســترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و... 

می توان در جهت اصالح و بهبود کشاورزی داخلی گام های اساسی برداشت.

 از یــک  طرف زمزمه هایــی درباره علت عدم احــراز صالحیت برخی از 
کاندیداها به گوش می رسد که وجود تخلفات اقتصادی، اخالقی یا قضائی 
بخشــی از این زمزمه ها را شامل می شود؛ اما سؤال بیشــتر درباره افرادی 
است که هم دستگاه قضائی و هم قاطبه وکالی دادگستری آنها را افرادی 
پاک دســت، آزاداندیش و قانون مدار می داننــد. رد صالحیت یا عدم احراز 
صالحیــت چنین افرادی بیــش از آنکه به محروم کــردن آنها از حضور در 
عرصه انتخابات صنفی بینجامد، مانع رشــد و بالندگی نهاد وکالت است، 
نهادی کــه تضمین حق دفاع مردم به میــزان قابل توجهی در گرو حضور 

مدیرانی الیق و دلسوز و البته محبوب در هیئت مدیره آن است.
آنچه تلخ کامی بســیاری از وکالی پاسدار قانون را به دنبال دارد حضور 

چنین افرادی در لیســت افراد ردصالحیت شده اســت. بسیاری از این وکال 
معتقدنــد نظام قضائی کشــور بــا رد صالحیت چنین افــرادی به صورت 
غیرمستقیم در کاهش کارایی نهادهایی خودانتظام مانند کانون های وکالی 

دادگستری نقش آفرین خواهد بود.
از ســوی دیگــر، چنین رویه ای از ســوی دادگاه عالــی انتظامی قضات 
به عنــوان نهادی زیر نظر حاکمیت، می تواند وکیل دادگســتری را به عنوان 
شــخصیتی که در جامعه مأمور به حفظ و حراســت از آزادی اســت و در 
اســتقرار عدالت نقــش غیرقابل انــکاری دارد، به چهــره ای محافظه کار 
تبدیــل کند که از بیم عدم امکان انجام فعالیــت  در عرصه صنفی و احراز 
صالحیتــش در ادوار پیش رو، چهره ای عقیم در این زمینه پیدا خواهد کرد. 
عالوه بر این، چنین رویکری از این ســنخ با قاعده جذب حداکثری از ســوی 
مقامات عالی کشور در تعارض است و برخالف این توصیه سبب دفع بیش 

از پیش چهره های دلسوز و مشفق ایران خواهد شد.
* وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکترای دانشگاه تهران

 معصومه معظمی: یش از دو دهه است که ایران مانند برخی کشورهای درحال توسعه، 
قصد دارد در مسیر پیشــرفت و رفاه قرار بگیرد، ازاین رو به دنبال ترسیم نقشه راهی 
اســت تا بتواند به این مهم دست یابد؛ اما ضروری است بدانیم رسیدن به این مهم 
ابزار الزم خاص خود را می طلبد و عالوه بر ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی را نیز دربر می گیرد. البته مقوله فرهنگ به حدی در توســعه مهم اســت 
که برخی آن را پررنگ تر از ســایر موارد دانسته و مســیر توسعه یافتگی را با عبور از 
اتوبان فرهنگ میســر می دانند. به این مفهوم که هم زمان با شــاخصه های تغذیه، 
آمــوزش و بهداشــت؛ مواردی از جملــه مقتضیات اجتماعی، توســعه اجتماعی، 
کاهش نابرابری ها در توزیـــع منـــابع و افـزایش میـــزان مشارکت مردمی به ویژه 
زنان را به عنوان عوامل اصلی دســتیابی به توســعه ضرورتی انکارناپذیر می دانند. 
البته این گونه به نظر می رســد که در ســال های اخیر، دولت ها به جای تالش برای 
رســیدن به اهداف مدنظر در توســعه یافتگی، به تقابل با ابعاد سیاسی-اقتصادی 
و ابعــاد فرهنگی- اجتماعــی روی آورده اند؛ یعنی به جای تــالش برای همدلی و 
وفــاق ملی و افزایش گفت وگو بعضا با برخی جهت گیری های سیاســی، رســیدن 
به توســعه را با تأخیر همراه کرده اند. مــواردی که به خودی خود می تواند موجب 
نارضایتی عمومی شــود؛ برای مثال در حالی که کشور با ابرچالش های اقتصادی و 
مکانیسم های توسعه ای دست به گریبان اســت و انتظار می رود اولویت کالن کشور 
از منظر برنامه ریزان اجرائی توجه به معیشــت و پیداکردن راهکارهای برون رفت از 
شــرایط فعلی و تالش برای ایجاد رابطه با قطب های مولد دنیا باشــد، تمرکز خود 
را معطــوف به مباحث حاشــیه ای کرده اند. مواردی که با همدلــی و وفاق ملی و 
توجه به تخصص ها فارغ از نگاه سیاســی و جناحی می تواند موجب آرامش شــود 
و زمینه توســعه یافتگی را فراهــم کند، اما به نظر می رســد آن طورکه باید اراده ای 
نیست. ازاین رو اهداف توسعه یافتگی نه با پیشرفت، بلکه با پسرفت هایی چندساله 
روبه رو شده اســت و برنامه های پنج ساله توسعه یکی پس از دیگری بدون رسیدن 
به نتایج مد نظر به برنامه پنج ساله بعدی سپرده می شود و حاال که برنامه پنج ساله 
ششم توسعه با تأخیر یک ساله به پایان رسیده و برنامه پنج ساله هفتم در راه تدوین 

و تصویب است، اهداف محقق نشده توسعه ای، باز به این برنامه سپرده می شود.
یکی از الزمه های رســیدن به توســعه در کنار مباحث اقتصادی، بی تردید توجه 
به دغدغه های سیاســی است و زمانی می توانیم در مســیر صحیح توسعه یافتگی 
قرار بگیریم که همان طورکه گفته شد، بتوانیم نظر مخالف را تحمل کنیم و از همه 
ظرفیت های متخصص کشــور فارغ از نگاه سیاسی برای اداره کشور استفاده کنیم و 
زمینه پیشــرفت و حرکت را در کشــور به وجود آوریم نه اینکه به جای هموار کردن 

مسیر های پیشرفت و توسعه، کشور را با ایجاد موانع محدود و مسدود کنیم.
ازاین رو نظر برخی نمایندگان اصولگرای مجلــس یازدهم را درباره راهکارهای 
رســیدن به توسعه جویا شــدیم. آنها در گفت وگو با «شرق» عالوه بر شاخصه های 

دیگر، وفاق و همدلی را الزمه رسیدن به توسعه دانستند.
در حال حذف «مردم» از نظام جمهوری اسالمی هستیم

علی اصغر عنابســتانی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم، 
در توضیح دالیل نبود ســرعت الزم در توسعه یافتگی کشور 
به «شرق» گفت: «اگرچه در مسیر توسعه قرار گرفته ایم اما 
در این حرکت، سرعت الزم را نداریم و از عمده دالیل کندی 
ســرعت رســیدن بــه توســعه، اســتفاده نکردن از همــه 

ظرفیت های مادی و انسانی کشور است».
او ادامــه داد: «متأســفانه بــدون توجه بــه جناح بندی های سیاســی از همه 
ظرفیت های مادی و انســانی استفاده نمی کنیم. راه اســتفاده از همه ظرفیت های 
کشور این است که هم فرایندها و ساختارها را اصالح کنیم، هم سطح تحملمان را 

باال ببریم و اجازه صحبت به همه طیف ها و فکرهای سیاسی را بدهیم».
نماینده مردم ســبزوار در مجلس یازدهم دالیل توسعه نیافتگی کشور را این طور 
توضیح داد: «باید اجازه بدهیم همه در محلی مناســب حرفشــان را بزنند. در این 
صورت می توان از میان راه ها و راهکار ها و فکرهای مختلف بهترین مســیر حرکت 
را پیدا کرد. شاید یکی از اشکاالتی که نمی توانیم از همه ظرفیت های انسانی کشور 
استفاده کنیم این اســت که فرایندها و ساختارهایمان غلط است و حدومرزهایمان 
را نمی شناسیم. این حدومرزها براساس سالیق تعریف می شوند و هرکسی براساس 
سالیق خود خطوط قرمزی تعریف می کند و چون خط قرمزها براساس سلیقه افراد 
تعریف می شــود، باعث می شوند حدومرزها محدود شــوند و محدودیت گسترش 
یابد و امکان بروز آزادانه افکار و عقاید و نشست عقاید در ساختارها فراهم نشود».

عنابستانی تصریح کرد: «اگر ســاختار بوروکراسی را اصالح کنیم و حدومرزها را 
شــفاف تعیین کنیــم و اجازه دهیم همه فکر کنند و حرف بزنند، مشــکالت کاهش 
می یابند. کشــور ایران برای همه ایرانیان اســت و مباحث و اشکاالتی که در فرایند 
فعلی وجود دارد این اســت که متأسفانه در حال حذف «مردم» از نظام جمهوری 

اسالمی هستیم که یکی از اشتباهات جدی در حال وقوع است».
او ادامه داد: «مردم نباید از نظام حذف شــوند. این نظام مربوط به مردم اســت 
و لفظ «جمهوریت» به همین معناســت. مردم بــه معنای عام آن یعنی «همه» با 

تفکرات و عقاید مختلف».
ایــن نماینــده اصولگرای مجلس در ادامه گفت: «مردم باید نســبت به کشــور 
احســاس تعلق داشته باشــند و برایش دل بســوزانند و تالش کنند و به فکر ارتقا 
و توســعه آن باشــند. باید این اتفاق بیفتد؛ اگر به سمت حذف مردم به معنای عام 
برویم اتفاق خوبــی نخواهد بود. به همین دلیل تأکید می کنم حدومرزها باید کامال 

روشن و ساختارها معلوم شوند و بدانیم در چه مسیری حرکت می کنیم».
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تشریح دالیل عدم توسعه یافتگی کشور 
بیان کرد: «یک اتفاق جدی که در کشور ما باعث شده مسیر توسعه یافتگی به کندی 
پیش برود، این اســت که ساختارها متناسب با حرکت توسعه نیست. این اتفاق مثل 
این است که خودرویی را در اتوبانی زیبا برای رسیدن به هدفی عالی راه انداخته ایم، 
اما خودرو یاطاقان زده اســت و چرخ های آن پنچر شــده و سیستم نیرو محرکه اش 
حرکــت نمی کند؛ امــا می خواهیم با هل دادن این خودرو آن را به هدف برســانیم. 
این اتفاق امکان پذیر نیســت و باید این ســاختار را اصالح کنیم. پس این امر محقق 

نمی شود مگر با مشارکت همگانی و همدلی و وفاق ملی».
 توســعه یافتگی نیازمند تالش شــبانه روزی و پرهیز از برخوردهای شــخصی و 

جناحی است
عالوه بر عنابستانی، حسین نوش آبادی، نماینده مردم تهران 
در مجلس یازدهم نیز در گفت وگو با «شرق» درباره ابزارها 
و الزامات رسیدن به توسعه کشور گفت: «رسیدن به توسعه 
الزامات خودش را دارد و برای پیشــرفت کشور همه شرایط 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی باید به وجود بیاید 
تا به توسعه مدنظر برسیم». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ادامه داد: «توســعه و پیشــرفت تأکید جدی نظام و توصیه رهبری است تا در مسیر 
الگوی پیشــرفت و توسعه ایرانی - اسالمی حرکت کنیم. به این دلیل که هم مبتنی 
بر اندیشــه های اسالمی باشد هم بسترهای الزم که به عنوان ایرانی در همه حوزه ها 

سرآمد بوده است، حفظ شود».
او در ادامه گفت: «اگر هدف توســعه باشد، باید برای رسیدن به آن همبستگی و 
وفاق ملی ایجاد کنیم. همبســتگی ملی هم یعنی اینکه بتوانیم مردم را نســبت به 
مسائل و واقعیت ها آشنا کنیم. آنها را در جریان قرار دهیم و از مردم برای رسیدن به 

پیشرفت و توسعه کمک بگیریم. برای توسعه یافتگی قطعا نیاز به حرکت یک ملت 
داریم و با یک دولت و حرکت چند نفر و گروه اتفاقی نمی افتد. هر زمان توانسته ایم 
در امری موفق شــویم با همبســتگی و وفاق و همدلی بوده است. با ایجاد اختالف 
و افتراق توســعه ایجاد نمی شــود. بنابراین باید مســیر را به نحوی طی کنیم که با 

کمترین آسیب بتوانیم به دستاوردهای نظام نائل شویم».
نوش آبادی همچنین تأکید کرد: «برای رســیدن به توسعه با تالش شبانه روزی و 
اقدامات روشــنگرانه و پرهیز از برخوردهای شخصی و گروهی و جناحی می توانیم 
مســیر را هموار کنیم. پس برای رســیدن به توســعه باید موانع آن را بشناســیم و 
الزاماتش را هم تشــخیص دهیم تا بتوانیم به آن دســت یابیم و در مســیر توسعه 

قرار بگیریم».
برنامه توسعه نباید رنگ و بوی جناحی و سیاسی پیدا کند

حســینعلی حاجی دلیگانــی، عضو هیئت رئیســه مجلس 
یازدهــم، دربــاره مقولــه «توســعه» بــه «شــرق» گفت: 
«بحث هــای توســعه ما در قوانین توســعه آمده اســت و 
براساس بحث کالن کشور هر پنج سال یک بار قانون توسعه 
نوشته و تصویب می شود که در حال حاضر قانون پنج ساله 
ششــم توســعه با یک ســال تمدید پایان یافته و دولت در حال تدوین قانون هفتم 

توسعه است».
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس یازدهم افزود: «در قانون توسعه با جداول 
و آمار و ارقام پیش بینی شده است که مثال در پایان این پنج سال باید به رشد هشت 
درصدی دســت یابیم، اما به دالیلی این رشد هشــت درصدی محقق نمی شود. از 
عمده دالیل عدم تحقق قانون توســعه این اســت که دولت ها تکالیفشــان را بنا بر 

مالحظاتی درست انجام نمی دهند و باید دراین باره پاسخ گو باشند».
ایــن عضو هیئت رئیســه مجلس هم بــا تأکید بر اینکــه باید برای رســیدن به 
توســعه، همدلی و وفاق ملی مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: «برای رسیدن به توسعه 
باید همدلی باشــد و برنامه توســعه ای نباید رنگ و بوی جناحی و سیاسی پیدا کند 
و ملی بــودن باید مالک باشــد. اگر دولت هــا برابر همان قانــون برنامه پیش بروند 

مشکالت حل می شود».
او درعین حــال تأکید کرد: «قانون برنامه توســعه ابعــاد مختلفی دارد که برای 
تحقق یافتن آن باید به همه ابعاد آن به طور دقیق عمل شــود و همه باید این نکته 

را مدنظر قرار دهند».
در حوزه فرهنگی و سیاسی باید با سعه صدر و پذیرش آحاد مردم پیش برویم

محمدرضــا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیســیون برنامه و 
همــکاران  ســایر  بــر  عــالوه  هــم  مجلــس  بودجــه 
مصاحبه شــونده اش، با برشــمردن راهکارهای رســیدن به 
توســعه به «شرق» گفت: «رسیدن به توسعه و پیشرفت به 
راهکارهای اقتصادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی نیاز 
دارد. در راهکارهای اقتصادی، رســیدن به عدالت و توســعه و پیشرفت باید همراه 
هم باشــند. ما یک راهــکار اقتصادی داریم و یک راهکار فرهنگی و سیاســی. حاال 

بستگی دارد از چه منظری به موضوع نگاه کنیم».
نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اسکو در مجلس نســبت به جریان اصالحات و 
ســخن گفتن آنها از وفاق ملی برای توســعه انتقاد کرد و گفت: «جریان اصالحات 
همدلــی و همفکری و وفاق ملی و گفت وگو را مطرح می کنند، اما در دوره هایی که 
خودشان روی کار آمدند جریان انقالبی و اصولگرا را کنار زدند، پس باید همه جانبه 

به موضوع توسعه نگاه کنیم».
ایــن نماینده اصولگرای مجلس یازدهم تأکید کرد: «معتقدم باید همه کســانی 
کــه توانمند و شایســته و وفادار به آرمان های انقالب هســتند - فرقی ندارد از چه 
جناحی باشــند- و در چارچوب نظام قرار دارند، از همه آنها بهره بگیریم تا بتوانیم 

به توسعه یافتگی برسیم».
او در پاسخ به اینکه نظرتان درباره برخورد قهری با مردم در حوزه های فرهنگی 
و سیاســی و اجتماعی و محدودکردن فعاالن سیاســی و مدنی چیست، گفت: «در 
مســائل فرهنگی و سیاســی باید با ســعه  صدر و پذیرش آحاد مردم پیش برویم تا 

بتوانیم به توسعه یافتگی نزدیک شویم».
بنابراین همان طورکه نمایندگان مجلس هم تأکید دارند، الزمه توســعه یافتگی 
توجه به وفاق ملی و همدلی و توجه به همه ابعاد سیاســی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی اســت و با توجه به جمیع جهات اســت که می توانیم به اهداف توسعه 
نزدیک شویم و در این مسیر گام برداریم. پس منطق حکم می کند مسئوالن اجرائی 
به جای ایجاد محدودیت ها در زمینه های مختلف، سعه صدر اجتماعی را باال ببرند 
و همســو با مردم، زمینه های فردایی بهتر و توســعه مند را فراهم کنند؛ فردایی که 

نسل آینده به آن ببالد.

«شرق» در گفت وگو با نمایندگان مجلس بررسی کرد

توسعه، قربانی حاشیه های سیاسی

شــرق: طرح صیانت چراغ خاموش به حیات خود ادامه می دهد 
و اینترنت طبقاتی که از اهداف طرح محدودســازی اینترنت بود، 
بدون ســرو صدا و توضیحی به مرحله اجرا در آمده است. چندی 
پیش وزیر ارتباطات با حضــور در برنامه تلویزیونی «جهان آرا» به 
قابلیت Safe Search گوگل اشاره کرده و از لزوم ارائه اینترنت امن 
برای کودک و نوجوان ســخن گفته بود؛ موضوعی که به گفته این 
وزیر قرار بود به ســرعت عملی شود و کودکان و نوجوانان هنگام 
اســتفاده از اینترنت تنها به وب ســایت هایی که در لیســت سفید 
وزارت ارشاد هســتند، دسترسی داشته باشــند. حال از صبح روز 
گذشــته قابلیت Safe Search گوگل برای همه کاربران اپراتورهای 
بزرگ کشور فعال شده و امکان تغییر هم ندارد. از صبح دیروز اگر 
از اینترنت اپراتورهای همراه اول یا ایرانســل استفاده کرده و قصد 
جســت وجوی محتوا در گوگل را داشتید، نتایج موتور جست وجو 
گــوگل برای شــما فیلتر می شــد و بخش مهمــی از محتواهای 
موجود در فضای مجازی برایتان نمایش داده نمی شد. موتورهای 
جســت وجو بــرای جلوگیری از دسترســی کاربران بــه محتوای 

نامناسب، قابلیتی به نام جست وجوی ایمن یا Safe Search دارند. 
حال فعال ســازی این امکان روی شبکه توســط گوگل ارائه شده 
و مشــترکین شــبکه  نمی توانند آن را غیرفعال کنند و محدودیت 
ایجاد شــده مختص کودکان زیر ۱۳ ســال اســت و این گونه بیش 
از ۸۰ میلیــون ایرانی، کودک و بدون توان و اختیار در اســتفاده از 
فضای مجازی تصور شده اند. برخی مشترکان های وب و آسیاتک 
نیــز در فضای مجازی اعــالم کرده اند جســت وجوی ایمن گوگل 
روی اینترنت شــان فعال شده اســت. در ابتدا دیجیاتو در گزارشی 
نوشــت: «گزارش ها از قفل شــدن تنظیمات جست وجوی گوگل و 
بینگ، دو موتور جســت وجوی پرکاربرد جهانی، روی حالت ایمن 
و فیلتر بســیاری از نتایــج، در برخی اپراتورها مثــل همراه اول و 
ایرانســل حکایت دارد. به نظر می رسد این اتفاق در ساعات اولیه 
صبح سه شــنبه رخ داده و تــا لحظه نگارش این خبــر نیز ادامه 
دارد. بر اســاس پیگیری ها از اپراتورها به نظر می رسد تغییراتی که 
در جســت وجو رخ داده از سمت این شرکت ها نبوده و از الیه های 
باالتری صورت گرفته است. کارشناســان اینترنت نیز بر این باورند 

که در حال حاضر این اتفاق که از داخل کشور رخ می دهد، حالتی 
دارد که گویی تمامی کاربران اینترنت کشور «کودک» هستند». این 
محدودسازی سرچ گوگل برای مشترکان سیم کارت های همراه اول 
و ایرانســل در حالی اتفاق افتاده  است که بسیاری از کاربران توییتر 
آن را تأیید کرده اند و بارها این جمله که « اینترنت کودکان شــامل 
همه کاربران در همه سنین می شــود، نه  فقط کودکان! » در توییتر 
بازنشر شد. در همین رابطه، میالد نوری، کارشناس آی تی، در توییتر 
نوشت: «همراه اول و ایرانسل با فرض کودک بودن همه مشترکین 
خود، قابلیت safe search گوگل رو به شکل قفل شده (بدون امکان 
غیرفعال سازی) فعال کردن.  با این دستکاری، شما با هر سن و سالی 
فقط به محتوایی در گوگل دسترسی دارید که یک کودک دسترسی 
دارد». همچنین این کارشناس حوزه فناوری در صفحه توییتر خود 
درباره راهکاری نوشــته  اســت که والدینی که خواســتار اینترنت 
کودکان خود هستند، می توانند با استفاده از آن کودک خود را کنترل 

کنند. با این روش دیگر نیازی به اجرای اینترنت طبقاتی نیست.
بر اساس گزارش ها، یکی از هدف هایی که در طرح صیانت از 
کاربران در فضای مجازی دنبال می شود، مسئله اینترنت طبقاتی 
اســت. به این صــورت که هر یــک از طبقات جامعه به ســطح 
مشخصی از این فضا دسترسی داشته باشند. با وجود این، به  نظر 
می رسد دولت ســیزدهم طبقاتی کردن اینترنت را از کودکان آغاز 
کرده  است؛ چرا که اپراتورهای بزرگ کشور سیم کارت هایی را ارائه 
دادند که اســتفاده از هر یک از ســرویس های اینترنت، بر اساس 
ســن افراد تعیین می شــود. به این معنی که سرویس های گوگل 
و ویکی پدیا برای کودکان تا ســنین ۱۵ ســال در دسترس نیست یا 
در ســرویس بومینو همراه اول، سرویس های آپارات، دیجی کاال و 
اسنپ مارکت در دســترس کودکان زیر ۱۵ سال قرار نمی گیرد. از 

ســوی دیگر، بســیاری از کاربران گمان می کنند در حقیقت طرح 
صیانت بــه آرامی در حال اجراســت؛ چرا که برخــی از کاربران 
متوجه شده اند دو اپراتور بزرگ کشور در اقدامی ناگهانی، با فرض 
 safe search اینکه همه مشــترکین آنها کودک هســتند، قابلیت

گوگل را فعال کرده اند.
«حسین درواری»، کارشناس شــبکه و امنیت نیز تأیید می کند 
که «کنترل این اقدامات احتماال از الیه های باالتری از شرکت های 
ارائه دهنده اینترنت رخ داده اســت». او می گوید: « برخالف تصور 
عــده ای از کاربران که این اقــدام را با هماهنگــی گوگل متصور 
شــده اند، اتفاقی که در حال رخ دادن اســت از داخل ایران بوده 
و به نوعی یــک DNS Hijacking رخ داده اســت. االن به جای 
اینکه شــما یک IP مثــل ۱۰.۱۰.۳۴.۳۵ دریافت کنیــد، یک IP از 
سیستم دستکاری شــده دریافت می کنید که توسط گوگل و بینگ 
برای مدارس و کودکان در نظر گرفته شده است». او می گوید: «از 
آنجایی مطمئن است که این کار درون خود کشور انجام می شود 
که تفاوت در زمان پاســخ دهی وجــود دارد و همچنین موقعیت 
و مســیر دریافت پاســخ می تواند گویای تغییــرات عمدی درون  
شبکه باشد». او می گوید این حجم از اختالف مدت زمان دریافت 
اطالعات معنادار است. درواری تأکید دارد: « به این درخواست ها 
در شــبکه های مختلف و اســتان های مختلف نتیجه ای مشــابه 
دریافت می شــود». او تأکیــد دارد: «موضوعی که در حال حاضر 
رخ داده از نظر امنیتی برای کاربران مشــکلی ایجاد نمی کند، اما 
 Safe search مشــکل این اســت که کاربران اختیار تغییر حالــت
را در موتورهای جســت وجو از دســت داده اند و بــه عبارتی کل 
کشور به عنوان کودک در اینترنت در نظر گرفته شده اند». درواری 
تأکید دارد «مشــکل بعدی که می تواند ایجاد شود، این است که 

ترافیک زیادی به ســمت یک IP خاص صورت بگیرد و به خاطر 
این محدودیت های زیاد، کیفیت ســرویس اینترنت باز هم به طور 

محسوسی کاهش پیدا کند».
به  نظر می رسد این روزها محدودســازی و فیلترینگ اینترنت 
به طور جدی از ســوی مســئوالن پیگیری می شــود؛ چرا که طبق 
گزارش ها، از یک سو اینترنت طبقاتی در حال اجراست و از سوی 
دیگر بیشــتر فیلترشــکن ها و VPNهــا از کار افتاده اند. همچنین 
کندی ســرعت و کیفیت پایین اینترنت در چند وقت اخیر، صدای 
بســیاری از کاربران را در آورده  اســت. این در حالی است که قرار 
شــده طرح صیانت برای بار دوم به صحن علنی مجلس بازگردد 
و به  رأی گذاشــته  شــود. بنابراین همچنان طرح صیانت یا همان 
محدود ســازی اینترنت به قانون الزم االجرا تبدیل نشده است، اما 
شــاهد اجرای بند به بنــد این طرح علی رغم مخالفت گســترده 
کارشناسان و افکار عمومی با آن هستیم. گویی تندروها برای اجرای 
مقاصد خود نیازی به قانون ندارند و دستشــان برای هر تصمیم 
فراقانونی باز است. هرچند خودشان هم بارها به انحای مختلف 
اذعان داشته اند ما کار خودمان را می کنیم و این بار هم در بحث 
صیانت فضــای مجازی، توانایی تندروها برای به کرسی نشــاندن 
حرفشــان کامــال قابــل لمــس اســت.پاداش  ســفر  خارجــی

 برای  مسبب  اتفاقات  زشت  مشهد!
اتفاقات حاشــیه ای بازی ایران با لبنان به میزبانی مشهد چنان 
زننده بود که رئیس جمهوری دستور رسیدگی فوری داد، ولی رسما 
خبری نشــده است. به گزارش فرارو، از بازی تیم ملی ایران با لبنان 
که به میزبانی مشــهد و در ورزشــگاه «امام رضا» برگزار شد زمان 
زیادی می گذرد. آن بازی که روز نهم فروردین برگزار شد با حواشی 

زیاد و البته زشتی ه 

فعال سازی قفل کودک برای همه کاربران ایرانی
نشت صیانت

ادامه از صفحه اول

کشاورزی فراسرزمینی و تولید قراردادی  
چرا و چگونه؟

دست رد به سینه دوستداران
 نهاد وکالت

در حال حاضر کاربران اختیار تغییر حالت Safe search را در موتورهای جست وجو 
از دست داده اند و به عبارتی کل کشور به عنوان کودک در نظر گرفته شده اند
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