
در چند مــاه اخیر حداقــل دو عنوان مهم برای تعطیلی رســمی شــهرها و 
اســتان های کشــور وجود داشــته که اولی موضوع آلودگی هوا در و دیگری نیز 
موضــوع گاز طبیعی بوده اســت. در هر دو بحران اخیر، به نظر می رســید نوعی 

آشفتگی بر نحوه اطالع رسانی بحران حاکم است.
در قضیــه اخیر بحران گاز، همه منتظر جلســه اســتانداری بودند و خروجی 
واقعــا غافلگیرکننده بود؛ تمام ادارات و دســتگاه های اجرائــی دولتی و بانک ها 
بــا حضور یک ســوم کارمندان و شــعب دایر می شــدند و تأکید شــده بود همه 
سیســتم های گرمایشــی ادارات دولتی، بانک ها و مجتمع های تجاری، تفریحی، 
فرهنگی و ورزشــی باید کامال خاموش باشد. کالس های همه مدارس به صورت 
غیر حضوری تشــکیل می شود و رؤســای دانشــگاه ها درباره برگزاری امتحانات 

پایان ترم دانشجویان تصمیم می گیرند.
در بادی امر به نظر می رســد این تصمیم یک ســوم و دو سوم مذکور خنده دار 
است. راه حل پیشنهادی مقامات این بود که کارکنان با لباس گرم به سر کار بیایند. 
همچنین اگر بنا باشد گرمایش خاموش باشد، چه فرقی می کند یک سوم کارکنان 

بیایند یا دو سوم یا همه کارکنان؟
چرا وزیر کشــور بالفاصله این تصمیم اســتانداری تهــران را لغو و اعالم کرد 
بخش خصوصی و دولتی تهران یکشــنبه تعطیــل خواهد بود؟ آیا افرادی که در 
جلسه  استانداری چنین تصمیمی گرفته بودند، از بدیهیات منطقی غافل بودند؟
پاسخ قطعا منفی است. پس اکنون در ورای ماجرا چه حقیقتی وجود دارد؟

مانوئل کاســتلز، اندیشمند بزرگ اســپانیایی معاصر، از جمله متفکران عرصه 
ارتباطات نوین اســت. ســه گانه معروف او (با عنوان کلی جامعه شــبکه ای) به 
همراه کتاب مهم قدرت ارتباطات، حاوی این نظریه اســت که شــبکه ها، ریخت 
اجتماعی جدید جوامع ما را تشــکیل داده و گســترش منطق شبکه ای تغییرات 
چشــمگیری در عملیات و نتایج فرایندهای تولید، تجربه، قدرت و فرهنگ ایجاد 

می کند.
به  طور کلــی دولــت کنونــی مانند هر دولــت دیگری خــود را در اوج قدرت 
تلقی کرده و معتقد است توان انباشــتی موجود در ساختار سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعــی از حیث مقابله با هر بحران یا پدیده یــا رویداد (اعم از پیش بینی پذیر 

یــا پیش بینی ناپذیر) کفایت کــرده و از طرفیت حل تمامی مشــکالت و مصائب 
برخوردار است.

حتی در موردی مثل کرونا که وحشــت عالم گیری را به دنبال داشت، از همان 
ابتــدا موضوع بی نیازی از هرگونه کمک خارجی مطرح بود و منابع بی شــماری 

برای ساخت واکسن داخلی صرف شد.
بــه این اعتبار، هرگونه انفعال در برابر مشــکالت مذکور، به طور مســتقیم به 

کاستی و نقصان مؤلفه قدرت در ساختار سیاسی ربط داده می شود.
از کاستلز نقل شده که قدرت در وهله اول از طریق معناسازی در ذهن انسان 
و بــه کمک فرایندهای ارتباطی اعمال می شــود که در هرگونه شــبکه  با رویکرد 

ارتباط جمعی، اعمال و اجرا می شود.
کاســتلز به این اشــاره می کند که روابط قدرت تا حد زیادی وابسته به ساخت 

معانی از طریق انگاره سازی در عرصه «ارتباطات اجتماعی شده» است.
او از مکانیســمی به نام «سیاست اطالعاتی» یاد می کند که وظیفه آن کاربرد 

اطالعات و پردازش آنها به عنوان یک ابزار مطمئن در ایجاد قدرت است.
در عین حــال، بــه بــاور او پایگاه های جدید قــدرت در دل تصاویــر و رمزگان 
اطالعاتی شکل می گیرد؛ چرا که پایگاه اصلی این قدرت ها در اذهان مردم است.

به گفته کاســتلز، قدرت از طریق برساخت حقیقت در مغز ما اعمال می شود. 
در واقع، قدرت در حوزه ارتباطات شکل می گیرد. به همین خاطر است که هرگونه 
خبر ناشی از بحران گاز باید به شیوه ای تولید و ارائه شود که خدشه ای به ذهنیت 

افراد نسبت به قدرت دولت وارد نکند.
اکنون می توان متوجه شــد که منطق پشــت «یک ســوم و دو سوم» چه بوده 

است.
منطق این اســت که هرچند بحران گاز جدی اســت  اما نباید این تصور ایجاد 

شود که بحران مذکور می تواند تأثیری در فعالیت دولت داشته باشد.
دولت همواره و در بدترین حاالت نیز قادر به فعالیت است  ولی جهت رعایت 

شرایط کنونی، با یک سوم ظرفیت خود کار می کند.
همچنیــن دولت در حمایــت از صرفه جویی گاز باید دســتگاه های گرمایش 
ادارات را خاموش کند؛ چرا که دولت مقتدر پیش از همه باید از خود شروع کند.

دولت در عین حال هم «تعطیل نیست» و هم «تعطیل هست». تعطیل نیست؛ 
چرا که کارکنان ادارات در ساختمان های دولتی حضور دارند.

البته همه جا هم زمان تعطیل هم هســت؛ زیرا کارکنان ادارات بدون سیستم 
گرمایش قادر به کار مؤثر نیســتند  اما صرف حضور آنها (بدون داشتن هیچ گونه 

کارآیی در سرما) حاکی از استمرار خدمات دولتی است.
فعالیت بخش خصوصی نیز تابعی از فعالیت بانک هاســت. همین وضعیت 

«تعطیل نیست / هست» بر بانک ها حاکم است.
به این ترتیب اگر کسی ادعا کند دولت در این بحران تعطیل شده است، می توان 

کارکنانی را به او نشان داد که با لباس گرم، پشت میز خود حضور دارند.
اقتصاد و بخش خصوصی نیز تعطیل نیســت؛ چرا که بخشــی از بانک ها در 

حال فعالیت هستند.
بنابراین، این ادعا که بحران گاز بر دولت فائق آمده اســت، با ارائه این تصاویر 

(آنچه کاستلز از آن ذیل عنوان «انگاره» نام می برد) می تواند زیر سؤال برود.
امــا این تصاویر انگاره ای به قدری با برداشــت عموم مــردم از امور متعارف 
منافات داشــت که در نهایت مقام باالتر (یعنی وزیر کشــور) وارد صحنه شــد و 
اعالم کرد نه تنها دولت بلکه بخش خصوصی نیز تعطیل است و این حکم دقیق 

مسئله بحران گاز بود.
هرچند بســیاری از این تصمیم متضرر می شــوند  اما وقتــی پای خیر عمومی 

درمیان باشد، تمامی مردم کشور به آن گردن می نهند.

  برودت و سرمای شدید هوا آبشار گنج نامه را که در فاصله پنج کیلومتری شهر همدان با حدود ۱۲ متر ارتفاع واقع شده به شکل زیبایی درآورده است.
عکس: ایمان حامی خواه / مهر

یادداشت

دکتر سیدجعفر شهیدی و رویکردهای تاریخی نگری

زبان پارســی بزرگ ترین و پویاترین میراث فرهنگی ایران زمین اســت. دکتر سیدجعفر شهیدی 
به دعوت عالمه میــرزا علی اکبرخان دهخدا همکاری با مؤسســه لغت نامه دهخدا و معاونت 
و ریاســت آن را بعد از دکتر محمد معین برعهده گرفــت. او بنیان گذار و رئیس مرکز بین المللی 
آموزش زبان فارســی شــد تا برای رهایی بیشتر از توهمات ذهنی با مکتب و سبکی نو به اعتالی 
هویت ایرانی و مهندسی ذهن و زبان ایرانیان کمک کند و به شناخت، دسته بندی، توسعه مفاهیم 
و بررســی آنها از پدیده های بی شــمار مادی و معنوی یاری رساند و با گسترش زبان موجب قوت 
جان ایران شود. او از شاگردان برجسته استاد بدیع الزمان فروزانفر بود که در ۲۶ دی ماه ۱۳۸۶ در 
شــهرری به خاک سپرده شد و نقل است زمانی که او عضو هیئت  علمی دانشگاه تهران و رئیس 
دانشکده ادبیات آن دانشــگاه بود، به دلیل فعالیت های آکادمیک بسیار و جوالن استادان جوان 
دانشکده و مورد اســتقبال بین المللی برای آموزش و پژوهش درباره زبان و ادبیات فارسی شده 
بود. ازاین رو آن زمان را دوران طالیی دانشــکده ادبیات نامیده اند. این همان دانشکده ای است که 
هنوز ســرو بلند «کوچه باغ های نیشابور» استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی بر بلندای نردبان 

سخن در آن می خرامد.
نخستین بار با نام سیدجعفر شهیدی از سوی دکتر محمدکاظم خواجویان در دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد آشنا شدم که تأکید می کرد در درس «تاریخ اسالم» ابتدا 
مقاله ای از دکتر علی شــریعتی با عنوان «تاریخ اســالم به چه کار می آید؟» و بعد کتاب «تاریخ 
تحلیلی اسالم» را به صورت کامل مطالعه کنید. دکتر خواجویان در مقام ریاست دانشکده با دعوت 
از فرهیختگانی مانند دکتر ســیدجعفر شــهیدی، دکتر عبدالکریم سروش، علی حجتی کرمانی و 
ایجاد فضا برای همکاری و تدریس استادانی مانند دکتر عبدالهادی حائری یزدی، دکتر غالمحسین 
یوســفی، دکتر رامپور صدرنبوی، دکتر هما زنجانی زاده، سیدجعفر سیدان، محمدحسین ساکت، 
محمد قهرمان، دکتر محمدعلوی مقــدم، دکتر محمدمهدی رکنی و دکتر جعفر یاحقی با همه 
محدودیت ها و دشــواری های حاکم، فضای کم نظیری برای فعالیت فرهیختگان فراهم ساخته 

بود.
دکتر شهیدی در پیوند دوستی با دکتر خواجویان هرازچندگاهی به دانشکده می آمد و معموال 
رئیس دانشــکده برای او در ســالن آمفی تئاتر جلسه ســخنرانی برگزار می کرد. در یکی از همین 
ســخنرانی ها که به احتمال زیاد در بزرگداشت سیدغالمرضا ســعیدی، نویسنده، اقبال شناس و 
مترجم دینی معاصر ایرانی و پدر همســر دکتر شهیدی برگزار شده بود با ذکر خاطره ای نقل کرد 
که در زمان جنگ دوم جهانی (۱۹۳۹-۱۹۴۵) و بعد از اعالم بی طرفی ایران، در یک تبانی تاریخی 
ناجوانمردانه و بین المللی که روس ها به ایران حمله کرده و کشور به بهانه حضور چند کارشناس 
آلمانی به اشــغال شوروی درآمده بود، فردی از اهالی تربت حیدریه به میهمانی استاد غالمرضا 
ســعیدی که خود اهل روســتای نور در میان بیرجند بود، آمد و اســتاد از او پرسید که از خراسان 
چه خبر؟ میهمان محترم کمی در فکر فرو رفت و با تأمل گفت در خراســان فقط یک خبر است 
که «راه کربال بســته شــده اســت». این جمله برای من که در همان زمان قرار بود به عنوان یک 
دانشجو موضوع «دهکده جهانی» مک لوهان را در ظهور ارتباطات الکتریکی به صورت عمومی 
و رخ نمون فرا پســت مدرنیته، در کالس درس «جامعه شناسی ارتباطات جمعی» کنفرانس دهم 

در تطبیق جوامع جالب و راه گشا شد.
هر بررســی جامعه شناختی مبتنی بر شناخت نهادها و کنش های اجتماعی است و مطالعه 
تاریخ و گذشــته گروه ها و جوامع به ویژه شناخت نهادها در این زمینه امری ضروری  است. اگر از 
آنچه استاد دکتر عبدالحســین زرین کوب در کتاب «دو قرن سکوت» طرح کرده اند، فعال بگذریم، 
برای نسل ما بعد از انقالب اسالمی ارائه سه رویکرد و نگاه به تاریخی تأمل برانگیز و متحیرکننده 

بوده است:
از یک سو تاریخ تحلیلی اسالم و کتاب «پس از پنجاه سال» سیدجعفر شهیدی که برخاسته از 
نظام سنتی دانش در ایران و نجف بود و بیشتر بر «تمدن متنی» و گروه ها و نهادهای دینی استوار 
می شد. از سوی دیگر در همان زمان دکتر عبدالهادی حائری یزدی دنیای دیگری را ترسیم می کرد 
و با طرح آنچه در کتاب «نخســتین رویارویی های اندیشــه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی 
تمدن غرب» و همچنین کتاب «تشــیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق» به آن 
می پرداخت و روحیه نقادی و دگراندیشی را در دانشجویان تقویت می کرد و اکثر این امور برخاسته 
از آزاداندیشــی استاد تحصیل کرده در دانشــگاه مک گیل کانادا و مبتنی بر روش های پیشنهادی 

چارلز جوزف آدامز و نظام نوین دانش غرب بود.
رویکرد ســوم همان بود که با درس های «اسالم شناسی» دکتر علی شریعتی آغاز شده بود و 
فرایند ایدئولوژیزاســیون و غنی ســازی مفاهیم دین و ادبیات را برای تحریک دو نسل پیش از ما و 
کشاندن آنها به فرایند «انقالب» رقم زده بود. در آن زمان دکتر خواجویان فضا را برای ارائه درس 
«فلســفه تاریخ» دکتر عبدالکریم ســروش فراهم کرد تا نقدهای ایشــان از مفهوم رایج «فلسفه 
تاریخ» و امکان درک بهتر وضعیت جاری، فراهم شود. سروش روشنفکرانه به نقد اسالم شناسی 
شــریعتی و کتاب های «جامعه و تاریخ» و پیرامون «انقالب اســالمی» و «جمهوری اســالمی» 
مرتضی مطهری می پرداخت . جمالت قصار دکتر سروش به نقل از «کارل ریمون پوپر» در طرح 
مفهوم «جامعه باز و دشمنانش» و بررسی و نقد فلسفه تاریخ و «فقر تاریخی گرایی» همواره به 
یاد ماســت که «تاریخ عمومی جهان را نمی توان نوشــت»، «تاریخ علم بررسی حوادث برگزیده 
تاریخ اســت»، «مورخ غالم حلقه به گوش حوادث نیســت» آن چنان که هگل گفته است «تاریخ 
طوماری اســت که به تدریج باز می شود و پدران را از روی پســران می توان شناخت». در رویکرد 
دگردیسی جوامع از زمان انقالب پیامبر (ص) به بعد دکتر شهیدی نقل می کنند که در واقعه کربال 
یکی از بزرگان عرب از فرزند یکی از قاتالن امام حســین (ع) می پرســد پدرت دین این مردم را به 
چند خریده است که اینک «پس از پنجاه سال» مسلمانان در کوفه پوستین وارونه پوشیده اند و به 
نام دین و با طرح خروج از دین خدا و اتهام محاربه بهترین فرزندان رسول خدا (ص) را می کشند.

عضو هیئت  علمی دانشگاه تهران
دکترای علوم ارتباطاتغالمحیدر ابراهیم بای سالمی

پویا نعمت اللهی

تالش برای بی اهمیت جلوه دادن بحران

دو سال از جنبش «جان ســیاهان مهم است»، می گذرد. آیا تغییرات گسترده ای در 
افکار عمومی درباره جایگاه سیاه پوســتان در آمریکا رخ داده اســت؟ این سؤالی است 
که «مرکز صدای ســیاه» با مرکز نظرسنجی گالوپ سعی کرده اند درباره آن تحقیقات و 
ارزیابی انجام دهند. این نظرســنجی بخشی از تعهد صد ساله گالوپ به این مرکز است. 
طبق گزارشــی که در آستانه ســال جدید منتشر شده است، در ســال ۲۰۲۲، تحقیقات 
دربــاره زندگی، تجربیات و دیدگاه های سیاه پوســتان در ایاالت متحده، روزنه جدیدی را 
بر ســالمت و رفاه، احساســات درباره پلیس، دیدگاه هایی درباره چگونگی پرداختن به 
میراث ابدی برده داری و درک عمومی از نقاط عطف در تاریخ سیاه پوســتان را روشــن 
کــرد. این مراکــز گفت وگوهایی بی وقفه در این زمینه انجام داده اند که بخشــی از آنها

 در ادامه می آید.
*طبق این نظرسنجی، ۶۲ درصد از آمریکایی ها معتقدند سیاه پوستان امروز، تحت 
تأثیر تاریخ برده داری هستند و دولت فدرال مسئولیت رسیدگی به این تأثیرات را دارد. 
در میان دیگر گروه های نژادی و قومی، ۸۳ درصد از سیاه پوستان آمریکایی، ۵۴ درصد 
از سفیدپوستان آمریکایی و ۷۱ درصد از آمریکایی های اسپانیایی تبار نیز موافق این روند 
هســتند. آمریکایی هایی که فکر می کنند دولت مســئول است، عموما معتقدند همه 
سیاه پوســتان آمریکایی، به جای آنهایی که از نسل بردگان هستند، باید از برنامه هایی 
برای رســیدگی به تأثیرات برده داری بهره ببرند. سیاه پوستان آمریکایی که اجدادشان 
قبل از جنگ داخلی به ایاالت متحده آمده اند، بیشتر از آنهایی که اجدادشان بعد از آن 
آمده اند، تمایل دارند که از تأثیر «بسیار» تاریخ برده داری بر سیاه پوستان بگویند و دولت 

را مسئول رسیدگی به تأثیرات برده داری می دانند.
• پیش از ۲۰۲۰ و قتل جورج فلوید توســط پلیس مینیاپولیس، نیمی از آمریکایی ها 
از «تغییرات عمده» در پلیس ایاالت متحده حمایت می کردند و ۳۹ درصد دیگر طرفدار 
«تغییرات جزئی» بودند. معتقدند تغییرات اساســی مورد نیاز است. حدود ۹ نفر از هر 
۱۰ نفر یا بیشــتر به تغییرات جزئی اعتقاد دارند. در این بین، آمریکایی ها بر اصالحات در 

نیروی پلیس در طول دو سال گذشته تأکید دارند.
*بر خالف همتایان اســپانیایی و سفیدپوســت، اکثر سیاه پوســتان می گویند یافتن 
پزشــکی با پیشینه نژادی یا قومیتی یکسان در منطقه و محل زندگی شان دشوار است. 
در مقابل، اکثریت بزرگساالن اسپانیایی تبار و سفیدپوست می گویند یافتن یک ارائه دهنده 
خدمات پزشــکی با این خصوصیات آسان است. بزرگساالن سیاه پوستی که یک پزشک 
سیاه پوست پیدا می کنند، نسبت به افرادی که یافتن پزشک سیاه پوست برایشان سخت 
اســت، تعامل بیشتر و راحت تری با پزشــک خود خواهند داشت. در این میان، سؤالی 
دیگــر مطرح اســت و آن اینکه چگونه کمبود پزشــکان سیاه پوســت بر مراقبت های 
بهداشتی تأثیر می گذارد؟ طبق تحلیل گالوپ مشخص می شود رفاه، سالمت جسمی 
و شغلی بیشتر سیاه پوستان آمریکایی کم درآمد، بیشتر از آمریکایی های اسپانیایی تبار یا 
سفیدپوست کم درآمد اســت. در میان خانواده های کم درآمد (با درآمد ساالنه خانوار 
کمتر از ۳۶ هزار دالر)، ۴۶ درصد از بزرگســاالن سیاه پوســت رضایت باالیی از زندگی 
فعلی خود گزارش می کنند که کمی بیشــتر از بزرگساالن سفیدپوست (۴۲ درصد) یا 

اسپانیایی تبار (۴۰ درصد) با همان درآمد هستند.

آمارخوانى

مستند من علی هستم - کلر لوئیس - ۲۰۱۴
محمدعلی کلی : «غیرممکن» تنها واژه ای بزرگ برای افراد حقیر است. برای اینکه آنها زندگی آسان تر و بهتری داشته باشند، باید این قدرت 

را داشته باشند که تغییراتی در زندگی خود ایجاد کنند.
«غیرممکن» یک حقیقت نیست بلکه یک باور است.

«غیرممکن» اظهارنظر نیست بلکه شهامت است.
«غیرممکن» زودگذر است.

«غیرممکن» هیچ است.

دیـالـوگ روز

گزارش خوانى

اینترنت را بکشید
ایــن روزها هیچ اظهارنظر و ادعایی در صداوســیما کســی را شــگفت زده 
نمی کند همین طور هیچ خبری. اینکه سؤاالت کنکور سراسری انسانی و ریاضی 
د رحال حاضــر در کانال هــای مختلف بــا قیمت های بین ۳۰ تــا ۵۰ میلیون در 
حال مبادله اســت، آن هم در حالی که قرار است در جلسات کنکور دستگاه های 
ســیگنال یاب وصل شــود و البته اینترنت نیــز قطع خواهد شــد. این راه حل ها 
همان قدر عجیب اســت که تحلیل یک کارشــناس که بــاور دارد رئیس جمهور 
آمریکا هر لحظه که احساس کند اینترنت علیه اوست، می تواند اینترنت جهانی 

را قطع کند.
کلید دست آمریکاست!

کارشناس میهمان برنامه فرامتن از شبکه افق در بخشی از گفت وگوی خبری 
در این برنامه اعالم کرد رفع تحریم های اینترنتی علیه ایران از ســوی آمریکا یک 
بازی سیاسی است و ایران به یک اینترنت ملی نیاز دارد. این کارشناس همچنین 
اعالم کرد آمریــکا هر لحظه که بخواهد می تواند اینترنــت جهانی را قطع کند؛ 
چراکــه یک کیف در اختیار رئیس جمهور آمریکاســت که بــا آن می توان با یک 

حرکت، اینترنت جهانی را قطع کرد.
او دراین باره گفت: «همواره دو کیف همراه رئیس جمهور آمریکاست که یکی 
کیف دســتور حمله نظامی است و دیگری کیفی است که در آن دستور به قطع 
اینترنت جهانی صادر می شود». او تأکید کرد رئیس جمهور آمریکا در هر لحظه 
که احساس کند اینترنت علیه اوست، این شبکه جهانی را در لحظه قطع می کند.

کلید دست آمریکا نیست!
به گزارش دیجیاتو تا چند ســال پیش کلید اینترنت در دست نهادی به اسم 
آیکان بود که با آمریکا قرارداد داشــت، اما چند سالی می شود که دولت آمریکا 
دیگر دخالتی در این سازمان ندارد و تحت نظر سازمان ملل فعالیت دارد. هرچند 
ســخنگوی آیکان نیز پیش تر تأکید کرده است که این سازمان به طور کلی قادر به 
دخالت یا تعدیل محتوای اینترنت نبوده و نیســت. در بدترین ســناریوی ممکن، 
دولت آمریکا با افزایش بســیار شدید تحریم ها شاید بتواند خرید اینترنت توسط 
شرکت ارتباطات زیرساخت و دولت را مشکل تر کند  اما امکان قطع اینترنت یک 
کشور دیگر را ندارد. درواقع باید گفت اینترنت تحت کنترل و اختیار هیچ کشوری 

نیست تا بتواند یکی از کشورهای جهان را از آن بیرون کند.
شاه کلید اینترنت دست چه کسانی است؟

شــاید برای شــما هم جالب باشــد کــه بدانید همــه آدرس هــای آی پی 
در دنیــا مدیریــت می شــوند و بی حســاب و کتاب بــه هیچ کشــور یــا ارگانی 
آدرس داده نمی شــود، حتــی اســامی دامنه هــای اینترنتــی نیــز بــه همین 
روش اســت یعنــی اینکه همین جــوری و محض رضــای خــدا دامنه های با 
پســوند ir بــه ایــران اختصاص نیافتــه اســت. ICANN مخفــف کلمه های
 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers همان طور کــه 
از نامش پیداســت یک سازمان مدیریت کننده اعداد و نام ها در اینترنت است که 
کامال خصوصی و غیردولتی اســت و تقریبا می توانیم بگوییم که هیچ ســودی 
درخصوص انجــام کارهایش نیز دریافت نمی کند. وظیفه مدیریت گســترش و 
رشــد اینترنت و پژوهش هــای مربوط به آن را بر عهده گرفــت و امروزه اگر هر 
کشــور، هر شرکت و هر سازمانی قصد توســعه شبکه اینترنت یا اضافه شدن به 
این مجموعه جهانی را داشــته باشد، بایستی در آیکان شناخته شده باشد. با این 
تفاســیر اصال تصور نکنید که ایاالت متحده می تواند تصمیمات عجیب و غریبی 
درخصــوص مالکیت های اینترنتی اتخاذ کند. تمامی دامنه های برتر جدیدی که 
مشاهده می کنید یا حتی تحقیق و پژوهش روی آدرس های آی پی و نسخه های 

مختلف آن امروزه در آیکان انجام می شود.
به همین دلیل مؤسســه ایکان، برنامــه ای برای معرفی افــرادی به عنوان 
مسئولین حفظ امنیت اینترنت تدارک دید. در این مراسم که به نام «مراسم کلید» 
موســوم شده است، مدیران فنی و سوپروایزرهای امنیتی آیکان شرکت می کنند. 
این مراســم بســیار عجیب و با مراحل امنیتی باال و در فواصل زمانی معین تنها 
در یک اتاق محفوظ و بسته برگزار می شود و در آن افراد برگزیده کلیدهای خود 
را تحویل می گیرند، شاه کلیدهایی که می توانند با آن اینترنت دنیا را کنترل کنند. 
«پل کین» از انگلستان رهبر گروه کلیدداران است. او مدیرعامل شرکت انگلیسی 
«کامیونیتی دی ان اس» اســت کــه در زمینه ایجاد دامنه هــای اینترنتی و حفظ 
امنیت آنها فعالیت می کند. او همچنین مدیر یک مرکز تحقیقات امینت شــبکه 

در انگلستان هم هست.
«دن کامینســکی» از آمریکا که محقق امنیتی داده هاســت. او سابقه کار در 

شرکت های بزرگی مانند سیسکو را هم دارد.
«جیان کانگ یاو» از چین موسی گوبر بورکینافاسو، «بویل وودینگ» ازترینیداد 
و توباگــو و «بویــل وودینگ» هم یکــی از بزرگ ترین فعــاالن اتحادیه مخابرات 

کاراییب و مشاور امور توسعه آی سی تی جهانی است.
«اوندرج شــوری» از جمهوری چــک، «نورم ریچی» از کانادا دیگر کســانی 
هســتند که کلید در اختیارشان است. این هفت نفر در واقع مالکان شاه کلیدهای 
اینترنت هســتند که با اســتفاده از آنها می توانند تمــام اینترنت و وب جهانی را 

در یک لحظه خاموش کرده، روشن کرده، از کار انداخته  یا آن را به کار اندازند.
تعجب نکنید؛ این عین واقعیت است! البته به گفته آیکان این دستور العمل 
یعنی خاموش کردن یا ازکارانداختن اینترنت تنها در شــرایط خاص و بحرانی که 

می تواند از یک فاجعه جهانی جلوگیری کند، انجام می پذیرد.
با خاموش کردن اینترنت درواقع کره زمین دچار اختالالت بزرگی می شــود با 

این تفاسیر آیا به نظر شما این افراد پرقدرت ترین افراد روی زمین هستند؟

سیاهان آمریکا، آسیب دیدگان برده داری

وان
ن ج

گارا
خبرن

گاه 
 باش

یی،
رضا

هام 
س: ال

  عک

www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پالك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  

 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  
 توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

شنبه 5 آذر 1401    1 جمادى الثانى 1444    26 سپتامبر 2022    سال بیستم     شماره  4430    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 11:52    اذان مغرب 17:12
اذان  صبح  فردا 5:42    طلوع آفتاب 6:21


