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فاطمه صفری| فیلترینگ در کشــور ما موضوع 
جدیدي نیســت و بارهــا و بارها این اتفــاق برای 
شبکه های مجازی و اپلیکیشــن های اینترنتی که 
عضو آن هستیم، افتاده است و هر بار ما جای جدیدي 
برای ارتباط مجازی پیدا کرده ایم. این روز ها در مترو، 
تاکسی و حتی گروه های خانوادگی بحث فیلترینگ 
تلگرام و اینستاگرام است؛ انگار که نسل جدید و قدیم 
به یک وجه مشترک رسیده باشند و برای یک موضوع 
مشترک حرف داشته باشند. در این پرونده تالش شده 
تا به این پرسش جواب داده شود که آیا هر گاه دولت 
عزم فیلترینگ کند، می تواند شبکه های اجتماعی و 

اپلیکیشن ها را فیلتر کند؟
راه فرار 

اما نباید از یاد برد اگر فیلترینگ وجود دارد، راه هایی 
برای گریز از فیلترینگ نیز به کرات دیده می شــود؛ 
وی پی ان و فیلترشکن ها از این دست موارد هستند. 
چرا که اگر قانونــی برای فیلترینــگ داریم، قانون 
دسترسی آزاد به اطالعات را هم داریم به گونه ای که 
مردم استفاده از فضای مجازی را جزیی از دسترسی 
آزاد به اطالعات و حقوق خود می دانند. به گونه ای که 
با فیلترشدن شبکه یا اپلیکیشن ها احساس می کنند 
حق خود را از دست داده اند و به آنها ظلم شده است. 
انگار که بــه نوعی تناقض رســیده و ندانند پذیرای 

کدام یک از قوانین باشند؛ اما آیا قانون راه حل است؟ 
تناقض دو قانون 

اما نباید از یاد برد در منشــور حقوق شــهروندی 
و در بند )ح( مواد ۳۳ تا ۳۵ به بحث حق دسترســی 
به فضای مجازی پرداخته شــده است. مطابق ماده 
۳۳ و در آخر آن »ایجــاد هرگونه محدودیت )مانند 
فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه( 
بدون مستند قانونی صریح ممنوع است. از سوی دیگر 
مطابق قانون جرایم رایانه ای و ماده ۲۲ آن کارگروهی 
تحت عنوان )کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه( در 
قوه قضائیه با حضور وزرا و نمایندگان دســتگاه ها و 
قوای مختلف تشکیل شده است که در موارد مختلف 
اجازه محدودیت و پاالیش )فیلتــر( را در حوزه های 
مختلف مانند مسائل اخالقی، امنیتی، علیه مقدسات 

و... دارند؛ به نوعی که در تناقض با آزادی بیان است. 
بیکاری به جای اشتغالزایی

به نظر می رســد که دولت به جای آن که مدیریت 
فضای مجازی را در دست بگیرد، سهل ترین راه را در 
پیش گرفته یعنی فیلتر کردن؛ این امر موجب بیکاری 
عده ای از کاربران فضای مجازی شده است. کسانی که 
با فیلترشدن اپلیکیشن ها کاسه چه کنم، چه کنم به 

دست گرفته اند و به دنبال راه حلی برای این موضوع 
هســتند؛ چرا که با فیلترینگ دایمــی، آنها به  طور 
کامل کسب و کار خود را از دست می دهند و به سمت 
ورشکستگی می روند حتی با وجود اپلیکیشن های 
دیگر و کوچ به آنها؛ به گونه ای که محمد آذری جهرمی 
در توییتی نوشــت: »یکی از جهت گیری های دولت 

برای حل معضل # بیکاری، توسعه کسب و کارهای 
نوپا و تقویت فضای مجازی بوده و خواهد بود. وظیفه 
دارم از صدها  هزار هموطن عزیزی که به دلیل شرایط 
اخیر متضرر شده اند، عذرخواهی کنم. با بازگشت 
آرامش، در حال مذاکره با شــورای امنیت کشور 
برای رفع محدودیت ها هســتیم« و از این طریق 

از کســانی که به کسب و کارشان خدشه وارد شد 
عذرخواهی کرد. در مــورد اینکه آیا فیلترینگ به 
معنــای انحصارطلبی دولت نیســت؟ و یا آن که 
فیلترینگ خود خواســته را پیــش بگیرد امری 
صحیح اســت، بــه گفت وگو با کارشناســان امر 

پرداختیم. 

آیا دولت می تواند هر زمان بخواهد فضای مجازی را فیلتر کند؟

اگرچه از  ســال 1۳7۲ اینترنــت به صورت 
عمومی در دســترس همگان قــرار گرفت اما 
آن ابتــدای راه بــود؛ چراکه با گذشــت زمان 
دســتخوش بســیاری از تغییر و تحوالت قرار 
گرفت. در ابتــدا ایمیل رونق زیادی داشــت 
که به جای روز های انتظار و نامه نوشــتن های 
پی درپی برای رســیدن به پاســخی به ایمیل 
بســنده می شــد اما این موضوع هــم دیری 
نپایید؛ چراکــه در اواخــر 7٠ و اوایل دهه٨٠ 
یاهو مســنجر مورد توجه کاربــران اینترنتی 
قرار گرفــت. کاربرانی که ابتدا بــا کوچ به یاهو 
مســنجر از آن اســتفاده علمی می کردند اما 
پس از چندی به مکانی برای بحث های روزانه 
تبدیل شد. کاربران هم در قید و بند برنامه های 
جدید نبودند، امــا فیس بــوک و توییتر موج 
جدیــدی از اظهارنظرات را میــان مردم به راه 
انداخت. مردمی که در  ســال ٨٨ از فیس بوک 

و توییتر برای رســیدن به مقاصد سیاسی خود 
از آن بهره جســتند. برای همین بود که دولت 
به فیلترکردن آنها اقدام کرد، اما با فیلترشــدن 
ایــن برنامه ها مردم بــه ســرزمین جدیدی 
کوچ کردنــد، انگار که در پــی یافتن چیز های 
کشف نشــده باشــند. وی چت برنامه دیگری 
بود که از  ســال 1۳9٠ کاربران زیادی به خود 
اختصاص داد؛ گویی کــه مردم زندگی روزمره 
خود را فراموش کرده بودند و به زندگی مجازی 
روی آورده بودند، اما پس از دوســال عمر این 
برنامه نیز به سر آمد، اما این بار دلیل فیلترشدن 
وی چت فارغ از مسائل سیاســی بود و بیشتر 
مربوط به مســائل اجتماعی و حریم خصوصی 
افراد می شد، اما با فیلترشــدنش مردم جزیره 
خود را ترک کردند و بــه برنامه های جدیدی 
چون وایبر، تلگرام و اینســتاگرام روی آوردند. 
برنامه هایی که این روزها دوباره فیلتر شده اند. 

پیشینه

پیچ و خم های فیلترینگ
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2 ماجرا 
فیلترینگ انحصاریچیست؟

با نگاهی به کشــور های دیگر درمی یابیم که تنها 
کشور ما نیســت که اقدام به فیلترکردن شبکه ها و 
برنامه های مجــازی می کند، بلکه ایــن موضوع در 
جای جای دنیا مرســوم اســت و بنا به دالیل مالی، 
سیاسی و امنیتی کشور سبب فیلترینگ نرم افزارها و 

اپلیکیشن هایی می شود. 
چین

اگرچه وایبر ازجمله اپلیکیشــین های محبوب در 
جهان به شمار می آید، اما Kakao Talk و Line نیز 
از اقبال خوبی برخوردار بوده اند و مورد استقبال کاربران 
آسیایی قرار گرفته اند، اما مدت زمانی در چین استفاده 
از این اپلیکیشین ها دشوار شــده بود، اما باید در نظر 
داشت که تا قبل از آن دولت چین اعالم کرده که این 
دو اپ را مسدود می کند، زیرا از آن به عنوان کانال هایی 
برای گردش اطالعات مربوط به تروریسم و چگونگی 
ساخت بمب استفاده می شود. همچنین تروریست ها 
می توانند از امکانات ویدیویی این وب سایت ها استفاده 
کنند. همچنین باید در نظر داشــت که کشور چین 
ازجمله کشور هایی اســت که در نظارت بر اینترنت 
بسیار سختگیر است و دایم در تالش است تا با استفاده 
از سیستم فیلترینگ Great Firewall از دسترسی 

مردم این کشور به توییتر، یوتیوب و... جلوگیری کند.
 عراق

عراق ازجمله کشــور هایی اســت که تا چند  سال 
گذشــته اســتفاده از همه شــبکه های اجتماعی و 
اپلیکیشن ها آزاد بود، اما از زمان حضور داعش در این 
کشور یک وضع شکلی جدید به خود گرفت به گونه ای 

که هم اکنون توییتر، یوتیوب و فیس بوک به طور کامل 
فیلتر هســتند؛ چراکه برخی از مسئوالن شبکه های 
اجتماعی و چنین اپلیکیشن هایی را راهی برای مقابله 
با گروه های تروریست و داعش می دانند و برای امنیت 

بیشتر فیلترینگ را در نظر گرفته اند.
عربستان 

تقریبا نیمــی از تماس های بین المللی در ســطح 
جهان از طریق اینترنت و با استفاده از اپلیکیشن های 
گوناگون اتفاق می افتد. این درحالیست که اواسط  سال 
۲٠1۳ اداره تنظیم مقررات ارتباطی عربستان سعودی، 
دسترسی به اپلیکیشن پیام رسان و ارتباطی وایبر را در 
این کشور قطع کرد. این اداره از سوی دیگر اظهار کرده 
است اگر سایر اپلیکیشن های پیام رسان، مقررات این 
اداره را برآورده نسازند، اقدامات مشابهی در انتظار آنها 

خواهد بود.
امارات

وایبر ازجمله اپلیکیشن هایی بود که کاربران زیادی 
را در جای جای دنیا به خود جذب کرد. شــاید برای 
همین اســت که در برهه ای از زمان وایبر در امارات 
متحده عربی نیز برای مدتی مسدود شد. البته دلیل 
این اقدام، تــالش برای حفظ درآمد شــرکت های 
مخابراتی خصوصی و دولتی و همچنین محدودکردن 
دسترسی به اپلیکیشــن هایی بوده است که دولت 
روی آنها کنترل ندارد. »اتصاالت« و DU دو اپراتور 
ارتباطی در کشــور امارات، همچنین نرم افزارهای 
اسکایپ و مســنجر بلک بری )BBM( را نیز برای 

مدتی بلوکه کردند.

تجربه دیگران

نگاهی به فیلترینگ در کشور های دیگر 
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گرانپایه،  بهــروز 
روزنامه نــگار| اگر 
چه فیلترینگ فضای 
مجــازی در زمــان 
بحــران موافقــان و 
مخالفانی را به دنبال 
داشــته، امــا بهروز 
گرانپایــه، روزنامه نگار اصالح طلــب در این 
زمینه معتقد اســت: »اگر چه در میان آزادی 
بیان و فیلترینگ تناقض وجود دارد اما قانون 
این اجازه را در همه امور به دولت نمی دهد که 

بخواهد آزادی بیان را محدود کند.«
ایــن روزنامه نــگار اصالح طلــب در ایــن 
زمینه ادامــه می دهد: »امــا در وضعیت های 
اجتماعی ممکن اســت شــرایطی پیش  آید 
که امنیت ملی یا مســائل عمومی که مطالبی 
قابل تفسیر اســت را زیر سوال برد و این بهانه 
را به دســت دولت بدهد تا با استفاده از قدرت 
خود بــه فیلترینگ اقدام کنــد و محدودیت 
 دسترسی به اطالعات و آزادی بیان را به دنبال

داشته باشد.«
گرانپایه با اشــاره به این کــه فیلترینگ در 
گذشته می توانســت به صورت مفیدی عمل 

کند اما در جامعــه کنونی موجب بی اعتمادی 
می شــود، ادامه داد: »این موضوع و شــیوه ها 
شاید در گذشــته پاســخگو بود اما امروزه به 
دلیل رشــد تکنولوژی ارتباطی و دانشی که 
در اختیار افراد قرار دارد حتــی تنوع و تعدد 
مراکز اطالع رســانی تا حد زیادی این شــیوه 
را بی خاصیــت و بی اثر کرده اســت؛ بنابراین 
تنها بدنامــی را برای دولت به  دنبــال دارد و 
باعث به وجــود آمدن اختالالتــی در فرآیند 

اطالع رسانی می شود.«
ایــن روزنامه نــگار در خاتمــه اضافه کرد: 
»همین امــر موجب بدبینی مــردم و کاهش 
اعتمــاد جامعه نســبت بــه دســتگاه های 
اجرایــی و دولت می شــود. زمانی کــه ما از 
فیلترینگ اســتفاده نکنیم، آگاهی بخشــی و 
اطالع رســانی صحیح جلوگیری از شایعات را 
بهتر می توانیم کنتــرل و مدیریت کنیم؛ زیرا 
فیلترینگ به پخش شــایعات کمک می کند و 
باعث تشــدید ناامنی های اجتماعی می شود 
و باعث ســوق دادن جامعه به سمت کارهایی 
که به رسمیت شــناخته نشده است، می شود 
که امکان سوءاســتفاده برای کسانی که قصد 

اخالل دارند را فراهم می کند.« 

نگاه مخالف

فیلترینگ موجب بی اعتمادی می شود
4

روزنامه شهروند برای دستیابی راحت تر و سریع تر مخاطبان و عالقه مندان به مطالعه در رابطه با این که آیا 
هر زمان دولت بخواهد می تواند فضای مجازی را از دسترس کاربران خارج کند؟ اقدام به تهیه منابع دیگر 
در رابطه با این موضوع کرده است. به همین جهت اگر به این موضوع عالقه مند و مایل هستید که مطالب 

بیشتری در این زمینه بخوانید، می توانید به آدرس هایی که در زیر آمده است، مراجعه کنید.

http: //fararu.com/fa/news/77334
فرارو 

https: //www.isna.ir/news/95092011366
خبرگزاری ایسنا

http: //www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A
8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC
%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-64/241359

اقتصاد آنالین 

http: //www.entekhab.ir/fa/news/386028
انتخاب

منابع دیگر 
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کامبیــز نــوروزی 
حقوقــدان| اگر چه 
فضــای  فیلترینــگ 
و  موافقــان  مجــازی 
مخالفانــی را به دنبال 
دارد امــا ایــن موضوع 
برای خــود پیوند های 
قانونی را به دنبال داشته اســت و از چشم های 
تیزبین دور نمانده اســت؛ اما چرایی و چگونگی 
فیلترینگ موضوعی اســت که این روزها توجه 
همه را به خود جلب کرده است. کامبیز نوروزی، 
حقوقدان در این زمینه معتقد اســت: »به  طور 
کلی قواعد حاکم بر انواع رسانه ها اعم از مکتوب 
و غیر مکتوب تابع اصل آزادی بیان اســت و در 
آزادی بیان ممنوع است مگر در مواردی خالف 

ترویج اخالق حسنه یا ترویج خشونت.«
این حقوقدان با اشــاره به این کــه فیلترینگ 
سراسری نیز به نوعی سانسور محسوب می شود، 
پس باید از آن جلوگیری کرد، در این راستا ادامه 
داد: »سانســور به  طور سراســری قطعا مردود 
اســت. فیلترینگ نیز یک نوع سانســور است؛ 
بنابراین از نظر حقوقی فیلترینگ محض قانونی 

محسوب نمی شود.«
نوروزی ضمن انتقاد از فیلترینگ در کشــور 
ما در ایــن زمینــه توضیــح داد: » فیلترینگ 
مسأله جدیدی نیســت اما اخیرا در مورد تلگرام 
مجددا مطرح شــده، ما سال هاست که با مسأله 
فیلترینگ مواجهیم و بحث گسترده ای بوده که 
آیا اساسا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مجاز 
به فیلترینگ به نحو گســترده هست یا نه و من 
باور دارم نه تنها کمیته تعیین مصادیق مجرمانه 
حتی مجلس هم که حق قانونگــذاری در همه 

امور کشــور را دارد، مجاز به تصویب قانونی که 
به موجب آن سانســور به  طور سراسری اعمال 

شود، نیست.«
ایــن حقوقدان با اشــاره به این کــه برخی از 
کانال هــا موجب ترویج خشــونت می شــوند 
اما قابلیت فیلترشــدن را دارنــد در این زمینه 
توضیح داد: »البته الزم به ذکر اســت در برخی 
از شرایط اضطراری به نکاتی توجه کنیم؛ بعضی 
کانال ها رســما و عمال ترویج خشونت می کنند. 
ترویج خشونت نیز از اســتثنائات آزادی بیان به 
شــمار می رود، این کانال ها هر چه هست قابل 
فیلترکردن است؛ اما باز هم فیلترینگ سراسری 

مشکل زاست.«
نــوروزی ضمن یادآوری اتفاقــات اخیر صرفا 
قانون را در ایــن زمینه گره گشــا نمی داند و بر 
این باور اســت: »اما ما باید به نکته اساسی تری 
توجه کنیم. اگر صرفا دنبال راه حل هستیم، هر 
گونه مشکلی که اخیرا به وجود آمده، به اصطالح 
ناآرامی های پیش آمده در برخی از شهر ها، برای 
حل آن باید جدی تــر و عمیق تر فکر کنیم؛ زیرا 

صرفا صحبت از قانون کاره گشا نیست.«
با توجه به فیلترشــدن برخی از شــبکه های 
مجازی باز هم شاهد حضور کاربران و به گونه ای 
دورزدن قانون هســتیم؛ ایــن حقوقدان در این 
زمینه ادامه داد: »مســأله این است که جامعه و 
نظام ما چه نسبتی با تکنولوژی جدید ارتباطات 
می خواهند برقرار کنند. تکنولوژی ارتباطات با 
پیشرفت های گسترده و عمیقی که داشته تقریبا 
غیر قابل مهار اســت. فیلترینــگ هم نمی تواند 
موفقیت آمیز باشــد کما این که در روز های اخیر 
شــاهد بودیم با وجود این که تلگرام فیلتر بوده، 
تقریبا اکثر کاربر ها با اســتفاده از فیلترشــکن 

همچنان از تلگرام استفاده می کنند.«
نوروزی با اشــاره به این که رسانه های رسمی 
کشــور به خصوص صداوســیما باید به گونه ای 
عمل کنند که یارای رقابت با رقبای بین المللی 
خود را داشته باشــند، در این زمینه توضیح داد: 
»مســأله حایز اهمیت برای امنیت ملی کشور 
که بســیار حیاتی است، این  اســت که فضای 
رسانه ای رسمی کشور بدون هر تعارض و بدون 
هر مجامله ای در نظام رســانه ای موجود جهان 
شکســت خورده است. صداوســیما رقابت را به 
رقبای بین المللی خود کامال باخته اســت پس 
این که سال هاســت تصویری که مردم ایران از 
جامعه خود از طریق رسانه ها می گیرند، تاثیری 

نیست که صداوسیما نشان می دهد.«
این حقوقدان با اشــاره به تسخیر رسانه های 
غیررسمی در این راستا توضیح داد: »رسانه های 
غیررســمی مانند پیام رســان ها بشدت فضای 
رسانه ای ایران را تســخیر کرده اند که این موارد 
ناشــی از این اســت که در ایران چه در رادیو و 
تلویزیــون و چه در مطبوعــات و خبرگزاری ها 
شــرایط کار حرفه ای و اصولی رســانه را از بین 
بردند. اگر ما باید نگران فضای رســانه ای کشور 
باشیم که باید باشیم و اگر در جست و جوی این 
هســتیم که فضای رسانه ای کشــور در اختیار 
رسانه های رسمی قانونی کشــور باید باشد که 
باید به آن بیندیشــیم. در این صــورت نباید به 
دنبال فیلترینگ باشــیم راه حل این اســت که 
فضای آزادی رســانه ها تضمین شــود و اصول 
حرفه ای کار رســانه ای به رســمیت شــناخته 
شود؛ به خصوص سازمان صدا و ســیما به دلیل 
گستردگی حوزه رسانه ای به نام تلویزیون بسیار 
مسئولیت سنگینی دارد که تا کنون به آن عمل 

نکرده است.«
نوروزی با اشــاره بــه این که بــه تغییر نگاه 
رســانه ای در کشــور نیازمندیم، در این زمینه 
یادآور شــد: »تلویزیون باید انحصار داخل خود 
را بشــکند و از اصول کار حرفه ای رسانه تبعیت 
و بی طرفی در رســانه را رعایــت کند؛ صدا های 
مختلفی کــه در کشــور وجــود دارد و قانونی 
هســتند باید از تلویزیون مجال حرف داشــته 
باشــند؛ در واقع مصونیت جامعه ایران در برابر 
رسانه هایی که در خارج از ایران منتشر می شوند 
و پیام رســان هایی که حرفه ای نیستند و گاهی 
اوقات مسئولیت های اخالقی و قانونی را رعایت 
نمی کنند با فیلترینگ درســت نمی شود؛ زیرا 
سال هاست تغییر نگاه رسانه ای در ایران به یک 
ضرورت حیاتی تبدیل شــده اســت و روز به روز 

جدی تر و حیاتی تر می شود.«
این حقوقــدان در خاتمه یادآور شــد: »امید 
می رود زمانی مدیران ارشد کشور چه در دولت 
و چه در نهاد های دیگر مجلس و دستگاه قضائی 
اقدام به اصالح این وضع کنند که فرصت وجود 
داشته باشــد؛ امروز اگر شــاهد این اعتراضاتیم 
به عقیده بنــده این فضای رســانه ای محدود و 
ناتوان که به کشور تحمیل شده، بی تأثیر نبوده 
اســت. حتی اگر اکنون اراده وجود داشته باشد 
با تغییرات محــدود ولی فوری هــم تلویزیون 
می تواند تــا اندازه ای ایــن نقایــص را جبران 
کند. مســأله فیلترینگ راه حل نیست و تجربه 
۲٠ سال گذشــته که به تدریج اینترنت در کشور 
فراگیر شده نشــان دهنده آن است که هیچ گاه 
فیلترینــگ نمی تواند مانع دسترســی کاربران 
ایرانی به شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی 

و پیام رسان ها باشد.«

نگاه کارشناس

فیلترینگ راه حل نیست
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مهدی پور  فرشــاد 
چه  اگر  روزنامه نگار| 
بســیاری بر این باورند 
که فیلترینگ و آزادی 
بیان در تناقض هستند 
اما فرشــاد مهدی پور، 
روزنامه نگار بر این باور 
اســت: »آزادی بیان یک امر مطلق نیســت. در 
نسبت با چنین موضوعی ابتدا باید بسنجیم که 
وضع به چه منوال است. می توانیم از رفتارهای 
رگالتــوری بــرای اداره وضع موجــود و نظم 
اجتماعی اســتفاده کنیم یا نه. در نظر بگیرید 
ما هم اکنون ماشین ها را برای ورود به محدوده 

مرکزی شهر فیلتر می کنیم، تحت  عنوان طرح 
ترافیک. طی این فرآیند تعدادی از ماشــین ها 
حذف می شــوند اما به واســطه حذف شدن ما 
می توانیم در شــهر تــردد کنیــم، آلودگی هوا 
را کنترل کــرده و اجازه می دهیــم حمل ونقل 
شهری توســعه پیدا کند؛ بنابراین فیلترینگ یا 
هر گونه رگالتوری که در ایــن زمینه ها اعمال 
می شود، احتماال نســبت به توانمندی برقراری 
انضبــاط اجتماعی، حفظ نظــم و هماهنگی و 

وحدت ملی مفید واقع مي شوند.«
این روزنامه نگار اصولگــرا فیلترینگ را امری 
قابل  توجیه دانســت و در ایــن زمینه توضیح 
داد: »ما در این برهه از زمان باید به شــاخص ها 

و اهدافی که ما را به این اعمال ترغیب می کند، 
نظر داشته باشــیم؛ زیرا زمانی که در شرایطی 
قرار می گیریم که نیازمنــد حفظ نظم عمومی 
هستیم، عملی چون فیلترینگ قابل توجیه است 
و باید به آن توجه شود.« مهدی پور فیلترینگ را 
موضوعی روزمره می داند و در این زمینه معتقد 
است: »از دیگر سو می توانیم بگوییم فیلترینگ 
غلط اســت؟ خیر زیرا مــا در خانــواده، محل 
ســکونت و روابط اجتماعی خود همه روابط را 
به  صورت اتوماتیک و غیرارادی فیلتر می کنیم 
و تنها به برخی از مقوالت می پردازیم. بنابراین 
فیلترکردن را می توان بحثی روزمره دانست. به 
همین جهت نمی توان آن را غلــط تلقی و این 

بــاور را دنبال کرد که هیچ چیــزی نباید فیلتر 
شــود.« این روزنامه نــگار اصولگــرا در خاتمه 
هدف گذاری صحیح را عامــل اصلی فیلترینگ 
می داند و می گوید: »هدف گذاری موجود برای 
هر فیلترینگی معنادار است که می تواند درست 
یا غلط باشــد؛ زیرا با نگاهی به سایر کشور های 
جهان پورنوگرافی را فیلتر می کنند و با عامالن 
و توســعه دهندگان آن برخــورد می شــود یا 
متقلبانی که حق کپی رایت را رعایت نمی کنند 
با آنها برخورد می شود. پس نسبت به هدفی که 
وجود دارد، فیلترینگ امر معقولی اســت و بنا 
بر هدف گذاری از پیش تعیین شــده می تواند 

صحیح یا غلط باشد.«

نگاه موافق

برای هدف های صحیح فیلترینگ امری معقول است
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