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چرا فقط فیلترینگ؟
طی یک دهــه اخیر ،دنیا با چالشی مــدرن و
خودساخته   با نام «فضای مجازی» روبه رو شده
است که  57سال قبل وقتی نظریه «دهکده
جهانی» و موضوع «انسان رسانه ای» توسط
«مارشال مک لوهان» مطرح شد ،شاید خود
او هم تصوری از ایــن دنیای عجیب و غریب
نداشت.
اگرچه موضوع فناوری و کارکرد آن در جوامع
پیشگام ،نسبت به جوامعی که اول فناوری
به آن هجوم می برد و سپس متولیان ،برای
فرهنگ سازی و اقتضائاتش دست به کار می
شوند متفاوت اســت امــا بــدون شــک ،تمامی
جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه
کم یا زیاد از آسیب های آن بی نصیب نبوده و
نخواهند بود.
با این حال ما چه بخواهیم یا نخواهیم رسانه
در دنــیــای کنونی بــدون «فــضــای مــجــازی» و
اپلیکیشن ها مفهوم ندارد و احتماال حذف آن
به نوعی یک خیال خام است.
طی روزهــای اخیر چالش میان معاون امور
فضای مجازی دادستانی کل کشور و وزارت
ارتباطات که گویی حرف هایشان را به عنوان
دو دیدگاه متضاد در باب فیلترینگ بیشتر در
رسانه ها با یکدیگر در میان می گذارند ،به اوج
خود رسیده است .معاون دادستان در تمامی
این موارد ،یک اصل کلی را مطرح می کند که
اینستاگرام حاوی محتوای غیراخالقی است
و جامعه مذهبی خواهان فیلتر آن هستند و در
مقابل وزیر ارتباطات نیز هر نوبت یک پرسش
را بازگو می کند که با فیلتر اینستاگرام چه
اتفاق خوبی می افتد؟
در عین حال فضای دوقطبی فیلتر یا فیلتر
نشدن در کشور طی سال های اخیر موضوع
جدیدی نیست اما تحوالت فناوری در حوزه
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آن قدر
سریع رخ می دهد که با هر به روزرسانی این
ابزارها ،دنیای جدیدی از امکانات هیجان
انگیز برای کاربران فراهم می شود و پاسخ
به ایــن پرسش را دشــوارتــر می کند که آیا
امروز با رویکرد فیلترینگ می توان به جنگ
آن رفت؟
از سوی دیگر رها انگاشتن این بستر هیچ گاه
یک سیاست منطقی و معقول محسوب نمی
شود .بنابراین ما نیازمند تامل بیشتری در این
باب هستیم اگرچه کمی دیر شده است.

 – 1احــتــیــاط؛ حتی بـــرای لــیــبــرال ترین
حکومت ها
امروز آن چه به عنوان مهم ترین دلیل برای ایجاد
برخی محدودیت ها در بیشتر کشورها در برابر
فضای مجازی مورد توجه قرار می گیرد ،اصل
مقابله با ایجاد کلونی مجازی قدرت است که با
توجه به هر رویداد اجتماعی قابلیت تولید امواج
بحران زا را دارد.
اگرچه این امر روی دیگری هم دارد که می
توان آن را همچون واکنش های انسان دوستانه
پس از زلزله کرمانشاه به دیده ُحسن انگاشت،
اما سیستم ها ،حتی لیبرال ترین حکومت ها
ترجیح می دهند در برابر این فضای ولنگارگونه
که نمی توانند بر آن کنترلی داشته باشند،
احتیاط و در مقابلش دســت به عصا حرکت
کنند.
در واقع اندیشه ایجاد پیام رسان های بومی
توسط برخی کشورها همچون چین به همین
منظورصورتگرفتهاستتجربهایکهدرکشور
ما طی یک سال اخیر و پس از فیلترینگ تلگرام
اجراشد اگرچه میزان توفیق آن و اقبال کاربران
اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد.
مــاجــرای فیلترینگ تلگرام در کشور مــا در
شرایطیاجراشدکهچنینموضوعیراکشوری
همچونچینباحجمکاربرانچندصدمیلیونی
با پیام رسان بومی و قدرتمند «وی چت» تجربه
کرده بود؛ پیام رسانی که امروز بیش از 800
میلیون چینی از آن استفاده می کنند .در واقع
آن ها وقتی تصمیم گرفتند تلگرام را از دسترس
کاربران خارج کنند جایگزینی قدرتمند برای
آن تدارک دیده بودند .آن چه فیروزآبادی دبیر
شورای عالی فضای مجازی نیز به تازگی از آن
یاد کرد همین چالش بوده که توفیق نداشتن ما
در اقبال به پیام رسان های بومی و نبود شرکت
های قدرتمند در حوزه پیام رسان ها بود.
به نظر می رسد امــروز دربــاره اینستاگرام نیز
چنین تجربه ای در حال تکرار است .اگرچه
آق ــای فــیــروزآبــادی از تـــدارک نسخه بومی
اینستاگرام با پلتفرمی بهتر از نسخه اینستاگرام
سخن می گوید اما ،این اینستاگرام بومی که به
گفته ایشان سه سال آینده به ثمر می نشیند
چگونه می تواند ذائقه شکل گرفته و به نوعی
تربیت شده با اینستاگرام را تامین کند؟
 – 2آیا رایزنی با اینستاگرام موثر است؟
راهــکــار انتقال ســرور و تدوین پروتکل های
طرفینی با اینستاگرام به منظور همگام سازی
این بستر با اقتضائات فرهنگی و اجتماعی
کشور از دیگر مواردی است که مسئوالن تالش
می کنند ابعاد ناخوشایند آن را تحت نظارت
خود درآورند؛ موضوعی که به گفته دبیر شورای
عالی فضای مجازی تاکنون مدیران اینستاگرام
به آن پاسخ نداده اند.
به نظر می رسد متقاعد ساختن این شبکه ها
که قواعد خاص خود را در ارائه خدمات شان

دارنــد ،کار ساده ای نباشد چنان چه پیش از
این نیز تعامل ما با پیام رسان تلگرام تجربه ای
ناکام بود.
– 3پاک کردن صورت مسئله؟
دربــاره این که آیا فیلترینگ بهترین تدبیر در
برابر آسیب های فضای مجازی است ،بارها
این جمله که این اقدام فقط پاک کردن صورت
مسئله است ،مطرح شده است .همان طور که
دبیر شــورای عالی فضای مجازی نیز خود به
همین واقعیت صراحت دارد« :فیلترینگ تنها
راه موثر برای پیشرفت در زمینه داخلی نیست
و نیاز به اقداماتی فراتر از اقدامات قضایی و
فیلترینگ است».
اما چرا هیچ گاه به رویکرد فیلترینگ و «پاک
کـــردن صـــورت مسئله» پــاســخ دقــیــق داده
نمی شود؟ آیا با حذف این شبکه ها در شرایطی
که راه دور زدن آن به سادگی فراهم است،
مشکل رفــع می شــود؟ یا ایــن که ما به دست
خــودمــان فیلترشکن ها را به دستگاه های
ارتباطی کــاربــران وارد و زمینه هــای آسیب
پذیری بیشتر را مهیا می کنیم.
آیا با حذف این شبکه ها بنیان خانواده ها را
استحکام بخشیده ایم وآیا به این بهانه که چون
عده ای از این ابزار ،استفاده ناصحیح می کنند،
همه را باید از آن محروم کرد؟
چــرا مــا کــه ایــن مــیــزان ای ــده و راهــکــار بــرای
فیلترینگ داریم ،تاکنون نتوانسته ایم جایگزین
هایی هم سطح این شبکه ها ایجاد کنیم .حتی
اگر نپذیریم اکنون تعداد قابل توجهی کسب
درآمــد در بستر این شبکه ها انجام می شود،
باید این واقعیت را بپذیریم که امروز حذف آن
به معنای ایجاد اختالل در امور جاری و زندگی
بسیاری از مردم است.
 – 4فضای مجازی را بیاموزیم
آن چه طی سال های اخیر درباره نحوه تعامل با
این فضا در جامعه ما مطرح بوده ،بیش از آن که
به تدوین راهکارها و شیوه های آموزشی برای
نسل نوجوان و جوان منجر شود ،بیشتر به روش
های تقابلی معطوف شده است.
آیــا نظام تربیتی آمــوزش و پــرورش طی سال
های اخیر خود را با آسیب های ناشی از فضای
مجازی همراه کرده است؟
به طور قطع چالش «اعتیاد به اینترنت» موضوع
جدیدی نیست و حداقل  25ســال از ورود
آن به جامعه ما می گذرد و با تاسف باید گفت
که نهادهای فرهنگی و تربیتی در همه این
سال ها از آن غافل بوده اند .از همین روست
که امروز هرگاه در بخش های تصمیم گیری
درباره فضای مجازی سخن به میان می آید یک
سوی اولین و آخرین راهکارها به فیلترینگ
ختم می شــود .راهــکــاری که البته با رعایت
الزامات آن از جمله جایگزین های مناسب باید
مورد توجه قرار گیرد اما نباید از یاد برد که به
طور قطع راهبرد اصلی ،ارتقای سواد رسانه
ای جامعه است.

آیت ا ...علم الهدی :درست برنامه ریزی کنید تا «فیلتر» تنها راه چاره نباشد
نماینده ولــی فقیه در خراسان
رضـــوی گــفــت :بــایــد بــا سلسله
اق ــدام ــات و بــرنــام ـهریــزیهــای
حساب شده با معضالت فضای
مــجــازی روبــه رو شویم تــا فیلتر
کردن تنها راه چاره نباشد که آن
نیز به شکل ناقص و اشتباه اجرا
شود.
به گزارش ،Alamolhoda.com
آیتا ...علمالهدی دیروز در دیدار
با اعضای سازمان فضای مجازی
س ــراج ،بــا اش ــاره بــه فرصتها و
تهدیدهای فضای مجازی ،افزود:
در بسیاری مواقع که گرو ههای فعال در این فضا را رصد میکنیم،
میبینیم اگر یک گروه غیر ارزشی حرکتی انجام میدهد ،چندین گروه
همسوی دیگر از آن حمایت میکنند.
وی بابیان اینکه متأسفانه چنین فضایی را در بین فعاالن فضای مجازی
انقالبی شاهد نیستیم ،ادامه داد :بهنوعی جمع فعال فضای مجازی از
نیروهای ارزشی نیاز داریم که در مقابل چنین حرکتهایی ،اقدام کنند.
امام جمعه مشهد درباره هجمه به تریبونهای نماز جمعه ،گفت :رهبر
معظم انقالب فرمودند «تریبون نماز جمعه ،تریبون انقالب است که باید
مردم را به استکبارستیزی و شناخت دشمن توجه دهد» ،این جایگاه با
سیاست برخی همراه نیست؛ ازاین رو به توطئه رو آوردهاند تا این جایگاه
تضعیف شود.
وی اضافه کرد :در فعالیتهای رسانهای خود تالش میکنند مهربانی،

صــمــیــمــیــت ،نــرمــش و ارتــبــاط
صمیمی با مــردم بهعنوان تنها
ارزش اما مجمعه مــطــرح شود
که متأسفانه برخی رسانههای
خ ــودی نیز در ایــن دام گرفتار
شد هاند.
آیتا ...علمالهدی با بیان اینکه
صداوسیما نیز به دلیل برخی
مالحظات مجبور به ادامه دادن
این خط است ،ادامه داد :با وجود
اینکه رهبر انقالب چنین نگاهی
بــه تــریــبــون نــمــاز جمعه دارنـــد،
مجموعههای رسانهای ،اولویت
راازجنبهدیگریمنعکسمیکنند.ویبهاقداماتبدونبرنامهدرمواجهه
با معضالت فضای مجازی از سوی نهادهای مسئول اشاره و خاطرنشان
کرد :باید با سلسله اقدامات و برنامهریزیهای حساب شده با معضالت
فضای مجازی روبه رو شویم تا فیلتر کردن تنها راه چاره نباشد که آن نیز به
شکل ناقص و اشتباه اجرا شود.
امامجمعه مشهد اضافه کرد :از آن جا که دولت موافق فیلتر تلگرام نبود،
آن را بدون دقت و زمینهسازی الزم انجام داد که مشکالتی نیز ایجاد شد؛
دولت انگیزهای برای قبضه کردن فضای مجازی و مدیریت آن ندارد.
وی درباره فعالیتهای نرمافزاری سازمان سراج و تولیدات نرمافزاری
مبتنی بر موبایل این مجموعه ،گفت :در تولید اپلیکیشن ها تنها به محتوا
و پیام توجه نکنید ،عالوه بر اهمیت این موضوع ،طرحها را بهعنوان طرح
اقتصاد دیجیتال دنبال کنید.
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• چرا با وجود این همه گرانی که روز به روز زیاد
می شــود  ،حقوق بازنشستگان افزایش پیدا
نمیکند؟
•• برخی مسئوالن از این می ترسند که اگر از
قشرکارگرحمایتکنندسرمایهدارهاقهرکنند
و چرخ های پیشرفت مملکت یک جا همه با هم
پنچر شوند .حمایت های بیش ازحد از سرمایه
داران ،شرکت های خصوصی را تبدیل به یک
سیستمبردهداریکردهاست!
•• اگروزیرمحترمبهداشتدرافزایشبیرویهوبی
دلیل حقوق ودستمزدپزشکان زیاده روی نمی
کرد مجبورنمی شداستعفا کند .به قول معروف
اندازهنگهدارکهاندازهنکوست!
•• سیبدرختیکهدوماهپیشهمهجابهفراوانی
کیلویی 2تا  3هزار تومان بود حاال شده کیلویی
 8هزار تومان؟ چرا دست دالل ها را کوتاه نمی
کنند؟!
•• متأسفانه مسئوالن ما بزرگ ترین خیانت رابه
پول ملی کردند وارزش آن را دربرابردالرویورو
وپول های منطقه به پایین ترین سطح رساندند.
مسئوالن بزرگترینخدمترابهدالروپولهای
منطقه کردند! این موضوع هیچ توجیهی ندارد
وپذیرفتنینیست!
•• نصبنشدنکنتورهایمستقلفرعیآب،برق
وگاز درمجتمع های مسکونی موجب تشخیص
نــدادن واحدهای پرمصرف ازمیان مشترکان
مجتمعمیشود.برایناساستقسیمبندیهای
قیمت عادالنه ورضایت بخش نمی شودواین
روندبرای خانوارهای منصف ورعایت کننده
درمصرفنوعیظلمبزرگمحسوبمیشود.
•• خــانــواده هــای محترم لطفابه بچه های
خودکمی کاروهنریادبدهید نه درس ودرس
ودرس خواندن! چون دختر20ساله نمی تونه
یک تخم مرغ بپزه وپسر20ساله نمی تونه کف
یکمغازهروتیبزنه.واقعابرایخودمانمتاسفم!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

امروزاغلب جوانان فقط مصرف کننده شده اند
وتنهاکاریکهخوبانجاممیدهندگوشیبازی
وفضای مجازی است .لطفا رسانه ها دراین باره
حرفبزنند.آیندهمادرخطراست!
•• من از آقای روحانی رئیس جمهور می خوام
بپرسم با این گرانی که به بار آمده ما کارگرانی
که حقوقمان بر پایه قانون کار است وماهی
1200حقوق می گیریم چطور جلوی بچه ها
سرمون رو باال بگیریم؟ خودتون رو بگذارید
جــای مــا  ،دیگر طاقت سرافکندگی پیش
خانواده را نداریم.
•• چرااجناس و کاالهای تعاونی مثل الستیک
وروغــن وباتری فقط دراختیاربرخی اصناف
خاص قرار می گیردوتوزیع می شود وبین همه
کسبه سطح شهربه طورعادالنه تقسیم نمی
شودتا زمینه سوءاستفاده افــراد وفسادورانت
فراهمنشود؟
•• از وزیر کار بپرسید سبد کاال و سهام عدالت
کارگرانی که بیمه تامین اجتماعی دارند و زیر3
میلیونحقوقمیگیرندچهشد؟!
•• آقای نوبخت کارهایی که وزیر بهداشت آقای
قاضی زاده هاشمی در طول وزارتــش برای
مردم مستضعف و رفاه حال قشر آسیب پذیر
انجام داده بسیار قابل تقدیر است وامثال شما
که برای گره گشایی از کار مردم یک گره به آن
اضافه می کنید الزم نیست خودتان را با ایشان
درگیر کنید .اجازه بدهید مردم قضاوت کنند.
•• بنده یک حقوق بگیرم ،یک هفته قبل ران
گوسفندخریدمکیلویی 72هزارتومانبعدیک
هفتهخریدمکیلویی82هزارتوماندرحقوقمن
چه اتفاقی افتاده که یک کیلو گوشت  10هزار
تومانباالرفته؟بقیهاجناسهمبههمینترتیب
افزایشقیمتپیداکردهاند؟چرانظارتینیست؟
دستاندرکارانچهکارمیکنند؟
•• برداشتن چندتااز میله های مانع بین مردم

نمابر05137009129 :

و مسئوالن در نمازجمعه تهران این همه ذوق و
شوقوهیاهوندارد!هنرآناستکهفاصلههای
طبقاتی و معضل گرانی و هرج و مرج اقتصادی و
مشکالتناشیازنبودنظارتبربازارازبینبرود.
•• مجازاتعامالنحادثهدانشگاهآزادچهشد؟
•• آقایون مسئوالن دولت خنده روی لب های
مردم نیست ،سفره های مردم هرروزکوچک
و کوچک تر می شود و. ...پس چراصدای مابه
گوش مسئوالن نمی رسد؟ آیا واقعا مسئوالن از
گرانیوفقروبیکاریخبردارند؟
•• یکی پاسخ بده که آیا اون دست فروش کارگرو
ضایعات جمع کن و گدا درجامعه زندگی نمی
کنندوحقحیاتندارند؟فقطکمیتهوبهزیستی
وکارمندانبازنشستهحقحیاتدارندوبهکمک
نیازمندند؟!
•• اصالدولت فهمید که توی این6ماه چه به روز
مردمآورد؟!
•• خودروسازی ملی فقط مــردم را اذیــت می
کند .چرا هیچ مرجعی بــرای رسیدگی به
شکایات مــردم از شرکت های خودروسازی
داخلی نیست ؟
•• با هر کس که برخورد می کنی از سیاست
واقتصاد صحبت می کند و دریــغ از یک کلمه
درباره زندگی ،شادی ،تربیت فرزندان و  ...پس
وظیفه مجلس و سیاست مداران و اقتصادیون
چیست واین حضرات چه کارمی کنند؟ آیا اصال
بهیادمردمهستند؟
•• خــــراســــان بـــــزرگ مــجــلــس ـی ب ـهافــتــخــار
انتشار۲۰هزارمین نسخهات با حضور وزیر
ی دکتر ظریف
محترمامور خارج ه کشورمانآقا 
گ و باارزش
س خیلیبزر 
ن مجل 
ترتیبدادی.ای 
و باشکوه و تاثیرگذار استوخواهد بود .از این
کهاینحقیررابهاینمجلسدعوتکردیکمال
امتنان را دارمواز این کهاینحقیر بهاینمجلس
نیامدمعذرخواهیمیکنم.

