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  چکیده

تردیدي وجـود نـدارد کـه توسـعه و گـسترش اینترنـت و همچنـین                  امروزه 
مندي از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم  بهره

نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تأمین آزادي این رسانه نـوین،             . است
  کـه شـده و بـه مـردم اطمینـان دهـد      ي بیـان  مانع سوءاستفاده احتمالی از آزاد    

. هاي اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود ها از رسانه دسترسی و استفاده آن
هاي خبري    رسانی یا همان سایت     هاي اطالع   هاي اینترنتی، پایگاه    در بین رسانه  

به لحاظ نقش و تأثیري که بر تأمین حق آزادي بیان دارند، شاید بیش از سایر           
  .ها نیاز به نظام حقوقی مدون و منسجم دارند ین رسانها

                                                
  .)نویسنده مسئول( .ق بین الملل عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات تهراندانشجو دکتري حقو *

       hmoghdam32@yahoo.com  
 aliabbas1356@yahoo.com      .یئدانشیار گروه روزنامه نگاري دانشگاه عالمه طباطبا **



 
 
 
 
 
 
 

  1396، بهار 9هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      164

هـاي     در این مقاله تالش شده تا بـا توجـه بـه اهمیـت پـاالیش پایگـاه                 
هـاي    رسانی اینترنتی، اصولی براي پاالیش صحیح و قانونمند این رسانه           اطالع

به همـین منظـور اصـول هفتگانـه آزادي اینترنـت، مداخلـه              . نوین ارائه گردد  
هـا، قانونمنـدي، شـفافیت، امکـان دادخـواهی، هوشـمندي و             ولـت حداقلی د 

هـاي    نامـه   آموزش بر مبناي اسناد حقوق بشري، مصوبات یونـسکو و توصـیه           
شوراي اروپا و همچنین تجربیات کشورهاي پیشرو در زمینه حقوق ارتباطات           

  .اند شناسایی و مورد نقد و بررسی قرار گرفته
ـ     : هاي کلیـدي    واژه هـاي   االیش، فیلترینـگ، پایگـاه  حقـوق اینترنـت، پ

  .هاي خبري رسانی اینترنتی، سایت اطالع
  
  مقدمه

المللی حقوق بـشر   ها در اسناد بین عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان      حق آزادي بیان به   
کـه  ها نیز وظیفه دارنـد   دولت. شده و مورد حمایت قرار گرفته است    به رسمیت شناخته  

ورداري افـراد از ایـن حـق، در صـورت نیـاز زمینـه            ضمن عدم ایجاد مانع بـراي برخـ       
  .فراهم نمایندرا برخورداري افراد از این حقوق 

افـراد زیـادي در   .  بدون تردید اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادي بیان دارد  
 بدون توجه 1.کنند سراسر جهان از طریق اینترنت به دنیایی از اطالعات دسترسی پیدا می

ها، زمینه ابراز عقیده و انتقال اطالعات در اینترنت با مزایـاي فـراوان                هبه مرزها و فاصل   
، ...)صـوت و تـصویر و   -سرعت، قیمت پایین، مخاطب وسیع، استفاده همزمان از متن   (

خـدمات  شان، انتظار دارنـد   مردم نیز به دلیل تأثیر اینترنت در زندگی روزمره. مهیا است 

                                                
 به سه میلیارد و 2016 ژوئن 30 تا تاریخ ، تعداد کاربران اینترنت جهانInternet World Statsبه گزارش . 1

 میلیون 83ان با حدود  ایر،المللی طبق آمار این سایت معتبر بین.  نفر رسیده است813 هزار و 375 میلیون و 611
صد هزار کاربر اینترنتی دارد؛ این آمار ازنظر کمیت، آمار قابل قبولی اسـت؛ هرچنـد       میلیون و هفت   56جمعیت،  

   http://www.internetworldstats.com/stats.htm   .کیفیت دسترسی در سطح پایینی قرار دارد
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به همین ) Jakubowicz, 2009: 4. (داوم و معتبر باشددسترس، امن، ارزان، م اینترنت قابل
عنوان یک منبـع      به گرا متعهد هستند که ثبات و امنیت اینترنت را          هاي آزادي   دلیل دولت 

ویـژه فعالیـت    هـاي اینترنتـی و بـه     با توجـه بـه اهمیـت رسـانه          .جهانی تضمین نمایند  
گـاهی بخـشی بـر عهـده     رسانی و آ هاي خبري به دلیل نقش مؤثري که در اطالع        سایت

نظام حقـوقی  . دارند، این رسانه نوین نیازمند تدوین و اعمال نظام حقوقی مناسب است 
که ضمن تأمین آزادي فعالیت رسانه، از سوءاستفاده احتمالی از آزادي بیـان جلـوگیري         

هاي اینترنتی امـن و   ها از رسانه  دسترسی و استفاده آن    که نموده و به مردم اطمینان دهد     
  .یدار استپا

هاي  سایت ترین مسائل نظام حقوقی وب  در این نوشتار تالش شده تا یکی از مهم  
ویـژه   اینترنت و به  ) فیلترینگ(پاالیش  . خبري در ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد        

هاي اینترنتی ابعاد مختلفی داشته و بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع،                 رسانه
در خصوص فیلترینگ صورت گرفته است؛ اما تاکنون اصولی مشخص       مطالعات زیادي   

رو در این  هاي خبري ارائه نگردیده؛ ازاین      و مدون براي پاالیش صحیح و قانونی سایت       
نوشتار سعی شده تا با استفاده از مصوبات نهادهاي حقوق بشري و تجارب کـشورهاي    

  .هاي خبري ارائه گردد پیشرو، اصولی براي پاالیش سایت
  
  رسانی اینترنتی هاي اطالع هاي پایگاه مفهوم و ویژگی: نخست

دامنـه   است کـه داراي یـک        صفحات وب اي از     گاه یا تارنما، مجموعه     ، وب سایت  وب
اي از صفحات مرتبط که  صورت مجموعه   د و به  ن ک  اینترنتی مشترك  زیردامنه یا   اینترنتی

  قـرار اینترنـت شـود، در   ها ارائـه مـی   هایی نظیر متن، صدا، تصویر و فیلم، روي آن          داده
گرفتـه کـه بخـشی از     ی در اینترنـت شـکل    هاي متعـدد و متنـوع       امروزه سایت . گیرد  می

                                                
1. Websit 
2. Domain 
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رسـانی اینترنتـی یـا همـان          هـاي اطـالع     پایگـاه . آینـد   هـاي نـوین بـه شـمار مـی           رسانه
 که در زمینه انتشار اخبار و تحلیل      هستندها    هاي خبري، ازجمله همین سایت      سایت  وب

  .هاي تخصصی فعالیت دارند صورت عمومی یا حوزه خبري به
هاي بین    هاي خبري، شناخت تفاوت     ررسی مفهوم سایت   یکی از مسائل مهم در ب     

سایت خبري با وبالگ، نشریه الکترونیکی و خبرگزاري است؛ اهمیـت ایـن بحـث در                 
هـاي   رسانی اینترنتی یا سـایت    هاي اطالع   شود، زیرا پایگاه    هاي بعدي مشخص می     بخش

الگ و نشریه اي که بر عهده دارند از اهمیت بیشتري نسبت به وب        خبري به لحاظ وظیفه   
هـا   الکترونیکی برخوردارند و بنابراین الزم و ضروري است تـا حمایـت بیـشتري از آن     

  .ها با دقت بیشتري صورت بگیـرد        آمده و هرگونه اقدام براي پاالیش محتواي آن         عمل  به
صورت روزانـه یـا هرچنـد          یک صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی است که به         وبالگ

هـا اغلـب بـا لحـن       مطالـب وبـالگ  .شـود  روزرسانی می ید بهوقت یکبار با مطالب جد 
شده و امکاناتی نظیر دریافت نظرات براي هر نوشته،          اي نوشته   شخصی و گاهی محاوره   

هـا در     وبـالگ  .هاي وبـالگ اسـت      ارسال و دریافت دنبالک روي هر مطلب، از قابلیت        
هـا معمـوالً    سـایت  اما وبد، نگرد اي ایجاد و اداره می      ر موارد توسط افراد غیرحرفه    بیشت

ها، نسبت بـه    عالوه بر این، سایت   . دنشو  روز رسانی می  ه  اي اداره و ب     توسط افراد حرفه  
هـا    سـایت . نمایند  تري را ارائه می     تر بروز رسانی شده و مطالب باکیفیت        ها سریع   وبالگ

عمدتاً داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و توسط گروهـی  ) هاي خبري   سایت بویژه(
ها عموماً یـا      شوند، اما وبالگ    عنوان هیئت تحریریه اداره می      به) هرچند محدود ( افراد   از
ها نیز رسمی است و در امور         سایت  همچنین گفتمان وب  . طوري کلی شخصی هستند     به

ـ گیر عنوان منبعی معتبر مورد استفاده قـرار مـی          تخصصی به    کـه الزم بـه ذکـر اسـت    .دن
هـا   ازجمله این تفاوت. توجهی دارد هاي قابل م تفاوتسایت با وبالگ از نظر فنی ه   وب

                                                
1. weblog 
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هـاي مـورد نیـاز بـراي تأسـیس و       توان به شیوه طراحی و پیچیدگی ساختار، هزینـه       می
  . اشاره کردفعالیت و نحوه کنترل

هـاي   اي با عنوان مشخص و ثابت اسـت کـه در شـماره    نشریه الکترونیکی، نشریه  
در محیط ...) هفته، دو هفته، ماه و ( و متناوب پیاپی و منظم و در فاصله زمانی مشخص      

هاي دیگر اینترنتی تولیـد، منتـشر و    اینترنت، از طریق وب، پست الکترونیک یا سرویس   
طور رایگان یا با پرداخت هزینه از مطالب این نـشریات اسـتفاده    افراد به . شود  توزیع می 

شـود کـه نـشریه     ن مـی  با دقـت در تعریـف، روشـ        .)97-98: 1388عاملی،  . (نمایند  می
تـر نـشریه الکترونیکـی تمـام       سایت است؛ به تعبیـر روشـن        الکترونیکی متفاوت از وب   

را دارد، بـا ایـن تفـاوت کـه     ... نامـه و   هاي نشریات مکتوب مانند روزنامه، هفته     ویژگی
طـور کـه مالحظـه     همـان . گردد  نشریه الکترونیکی در فضاي مجازي منتشر و توزیع می        

هـاي خبـري، انتـشار در محـیط      سـایت  شباهت نشریه الکترونیکی بـا وب    شود، تنها     می
اینترنت است؛ اما چنانچه در ادامه نیز اشاره خواهد شـد، ایـن شـباهت موجـب بـروز                 

هـاي   سـایت  جاي تدارك نظام حقوقی مناسب بـراي وب  مشکالتی شده و در مواقعی به  
نـشریات الکترونیکـی تـابع    عنوان یکی از اشـکال    ها به   خبري، تالش گردیده این رسانه    

 بـاوجود گیـرد کـه    ایـن تـالش در حـالی صـورت مـی       . قانون مطبوعـات قـرار گیرنـد      
هـاي مکتـوب، قـانون مطبوعـات حتـی            هاي فراوان نشریه الکترونیکی با رسانه       شباهت

هرچند موضوع و هدف این مقالـه،      . پاسخگوي نیازهاي نشریات الکترونیکی هم نیست     
رونیکی نیست، اما باید توجـه نمـود کـه وضـعیت فعلـی            بررسی وضعیت نشریات الکت   

، خود )نگاران از فعالیت در این حوزه    ویژه عدم استقبال روزنامه     به(نشریات الکترونیکی   
  .باشد ها می گواه ناکارآمدي اعمال قانون مطبوعات بر این رسانه

                                                
- ها  در واقع کنترل آن.  اختیار مالکان آن است، ولی بال گرها کنترل جزئی بر وبالگ دارندها در گاه کنترل وب

  .دهنده وبالگ است تر توسط صاحبان و مدیران سرویس تابع یک کنترل بزرگ
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خبرگـزاري یـک سـازمان بـزرگ و     «سایت با خبرگزاري هـم تفـاوت دارد؛         وب
 تجــاري اســت کــه داراي دفـاتري، در داخــل یــک کــشور و دیگــر  – خبــري مـستقل 

ارائـه خـدمات   و روزي، به جستجو، کسب و انتشار اخبـار        طور شبانه   کشورهاست و به  
هاي متنی، صوتی، تصویري و یا ترکیبی  پردازد و حاصل کار خود را در یکی از قالب می

هـا و   ها، سـازمان  اي در اختیار رسانه    صورت رایگان یا در قبال دریافت هزینه        ها به   از آن 
. دهـد   مؤسسات خدمات عمومی، اجتماعی، تجاري، سیاسی، اقتصادي و عموم قرار می          

 »شـود  ها از راه فروش اخبار و ارائه خدمات تأمین می     ترین منبع درآمد خبرگزاري     عمده
طور که در تعریـف اشـاره گردیـد، خبرگـزاري یـک                همان .)118-117: 1390اسدي،  (
هاي خبري در فراینـد       سایت  وسسه براي جستجو، کسب و انتشار اخبار است، اما وب         م

هـا نیـز ماننـد خبرگـزاري          تولید خبر نقش چندانی ندارند و دامنه و سـطح فعالیـت آن            
  .گسترده نیست

هـاي خبـري بـه     سایت نمایند، وب هاي مختلفی که فعالیت می     سایت   در میان وب  
رسانی و آگاهی بخشی بـه مـردم، از اهمیـت فراوانـی      دلیل ایفاي نقش در عرصه اطالع 

نمایند؛ مطالعه ساختار  ها فعالیت می ها مانند سایر رسانه سایت این وب . برخوردار هستند 
سـایت خبـري شـاخص در ایـران نظیـر عـصر ایـران،          وب30و نحوه عملکرد حـدود     

هـا داراي     ایر رسـانه  هاي نوین مانند سـ       این رسانه   که دهد  نشان می ... رجانیوز، تابناك و  
 هـستند ، مدیرمسئول، سردبیر، خبرنگار و سایر عوامل اجرایی         )مدیرعامل(امتیاز    صاحب

 . )2-3: 1388عاملی، (نمایند    اي مشخص فعالیت می     و بر اساس سیاست هیئت تحریریه     
هاي خاصی برخـوردار هـستند؛     اي نوین از ویژگی     عنوان رسانه   هاي خبري به    سایت  وب

رسـانی، اسـتفاده از متـون     هـاي خبـري و اطـالع      فعالیت: ا عبارت است از   ه  این ویژگی 
اي بـودن، تعـاملی بـودن، امکـان       مجازي، انتقال سریع و بدون واسطه اخبار، چندرسانه       

 تقویـت   وبرقراري ارتباط سـریع مخاطـب بـا مـدیران و نویـسندگان، شخـصی شـدن            
  .نگاري شهروندي روزنامه
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هـا معایـب و    سـایت  ، استفاده از وبیادشدهزایاي   باید توجه داشت که در کنار م      
هـاي    هاي دسترسی به اینترنت، فقدان زیرسـاخت        محدودیت: ازجمله. نواقصی نیز دارد  

  ... .ارتباطی، عدم وجود قوانین و مقررات کارآمد و
  

  رسانی اینترنتی هاي اطالع مفهوم و ضرورت پاالیش پایگاه: دوم
هاي خبـري در کنـار تمـام     سایت نترنت و ازجمله وب  با نگاه دقیق و آسیب شناسانه، ای      

 در بهبود زنـدگی  هاتوجه آن د و همچنین تأثیر قابل   نخدمات و کاربردهاي مفیدي که دار     
د به بستري براي سوءاستفاده از آزادي و اقدامات غیرقانونی مجرمان و نتوان ها، می   انسان

ـ افراد شرور تبـدیل گرد     ـ        . دن شویق بـه عـضویت در      تـرویج نژادپرسـتی و خـشونت، ت
هاي تروریستی و آموزش عناصر انتحاري، انتشار تـصاویر سوءاسـتفاده جنـسی از      گروه

بـازي و   جـنس  هـم (هاي نامتعارف روابـط جنـسی         نگاري و ترویج روش     کودکان، هرزه 
، نقض گسترده حقوق مالکیت فکري، قماربـازي اینترنتـی و   )خشونت در روابط جنسی  

  .هاي مضر و غیرقانونی است که امروزه در اینترنت جریان دارد تهایی از فعالی ، نمونه...
 و به حداقل رسـاندن آثـار        یادشده براي جلوگیري از اقدامات غیرقانونی و مضر        

المللـی در نظـر    ها، تدابیري از سوي نهادهاي مسئول در سطح مختلـف ملـی و بـین         آن
است؛ منظور از پاالیش یا     ) ینگفیلتر(یکی از این تدابیر پاالیش اینترنت       . شود  گرفته می 

سـایت   در اصطالح فیلترینگ اینترنت، ایجاد محدودیت در دسترسی بـه محتـوا یـا وب           
پـاالیش اینترنـت توسـط والـدین، مربیـان و        . باشد  حاوي مطالب غیرقانونی یا مضر می     

هـا   ، همچنین در سطح کالن توسط حکومـت ...ها و ها، کتابخانه مدیران مدارس، دانشگاه 
مراتب بیشتر بوده و به دلیل همین        ها به   گردد؛ که در این میان اقدامات حکومت         می اجرا

  .گستردگی اهمیت زیادي دارد
 هرچند دالیل اصلی براي پاالیش اینترنت، بیشتر استانداردهاي اجتماعی، مـسائل       

عنـوان مـورد توافـق     هیچ  مصادیق و میزان آن به     امااخالقی یا تضمین امنیت ملی است،       
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المللـی مـشترکی هـم کـه از سـوي یـک         نیست و در این زمینه هیچ استاندارد بین       همه
در این شرایط هر کشوري بر اساس . المللی پیشنهاد شده باشد، وجود ندارد       سازمان بین 

ریـزي   گـذاري و برنامـه   نظرهاي سیاسی و فرهنگی خود بـراي فیلترینـگ سیاسـت     نقطه
ترنت تردید و اختالفی وجـود نـدارد؛ آن چـه      بنابراین در ضرورت پاالیش این     .نماید  می

نیاز به بررسی و تأمل دارد و همواره مورد اخـتالف بـوده، مجـري و نحـوه اجـراي آن       
اهمیت این موضوع، به دلیل آثار و پیامدهاي فیلترینگ نادرست و غیراصولی بـر             . است

شـفاف در  اقدامات غیرقانونی و غیـر      . باشد  حق آزادي بیان و دسترسی به اطالعات می       
رسـانی اینترنتـی بـراي        هاي اطـالع    ویژه پایگاه   تواند فواید اینترنت به     این عرصه مهم می   

این خطـر زمـانی بیـشتر    . اثر نماید توجهی بی استفاده از حق آزادي بیان را به میزان قابل  
هـا بـه دلیـل       شود کـه مجـري فیلترینـگ حکومـت باشـد؛ زیـرا حکومـت                احساس می 

ر اختیار داشتن بسترهاي اتصال به شـبکه جهـانی اطالعـات،      برخورداري از قدرت و د    
عنوان روشی براي کنتـرل و   توانند از قدرت سوءاستفاده نموده و از پاالیش محتوا به          می

  .ها استفاده نمایند محدودسازي رسانه
  

  رسانی اینترنتی هاي اطالع پایگاه) فیلترینگ(اصول پاالیش : سوم
هاي قبلی ارائه گردید، اکنون این  حث مبنایی که در بخش    پس از آشنایی با مفاهیم و مبا      

هاي  توان در پاالیش پایگاه    با رعایت چه اصول و قواعدي می      شود که     پرسش مطرح می  
 مسیر پاسخ به این دررسانی اینترنتی، حق بر آزادي بیان را تأمین و تضمین نمود؟  اطالع

ها، قانونمندي، شفافیت،  حکومتپرسش اصول هفتگانه آزادي اینترنت، مداخله حداقلی 
امکان دادخواهی، هوشمندي و آموزش بر مبناي اسناد حقوق بشري، مصوبات یونسکو            

هاي شوراي اروپا و همچنین تجربیات کشورهاي پیشرو در زمینـه حقـوق             نامه  و توصیه 
  .ارتباطات شناسایی و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت
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  آزادي اینترنت: اصل اول
. گذاري و اجراي فیلترینگ، اصل آزادي اینترنـت اسـت    ترین نکته در سیاست    مهم

طور که در مقدمه اشاره گردید، اینترنت در عصر حاضر به دلیل خدماتی که ارائـه             همان
ناپـذیر زنـدگی    نماید و تأثیر آن در انتشار و دسترسی به اطالعات، به بخش جـدایی             می

دسترس، امن، ارزان و باثبـات    خدمات اینترنت قابلشده و مردم انتظار دارند  افراد تبدیل 
گـذاري و   یابد که در سیاسـت  تأمین و برآورده ساختن این انتظار زمانی تحقق می   . باشد

اجراي فیلترینگ اینترنت، تدابیري اتخاذ گردد تا محدود نمودن دسترسـی بـه محتـواي             
ه مانعی براي دسترسی بـه     غیرقانونی و مضر یا رسانه منتشرکننده چنین مطالبی، تبدیل ب         

  .سایر خدمات اینترنت نگردد
نماید و هرگاه سـخن از کنتـرل و    ها صدق می    این بحث در خصوص همه رسانه     

آید، این نگرانی     تر ابزارهاي ارتباطی به میان می       ها و در سطح وسیع      محدودسازي رسانه 
ظیمـی از  وجود دارد که اقدامات محدودکننده بـه مـانعی بـراي دسترسـی بـه بخـش ع           

  .ها تبدیل گردد خدمات و محتواي ارزشمند و مفید آن
پس از ارائه توضیحات، اکنون مصادیق خدشه به اصل آزادي اینترنـت و نکـاتی               

گـذاران و مجریـان پـاالیش        براي حمایت و تأمین اصل مذکور که باید توسط سیاسـت          
  :گردد اینترنت مورد توجه باشد، ارائه می

ا رعایت اصول آن، یک محـدودیت بـراي آزادي بیـان            پاالیش اینترنت، حتی ب    . 1
المقـدور    بنابراین در گام نخـست بایـد تـالش شـود تـا دامنـه فیلترینـگ حتـی             است؛

تر آزادي بیان اصل      به تعبیر روشن  . محدودشده و از توسعه مصادیق آن خودداري گردد       
ن حق را حذف یا از تواند ای اوالً هیچ محدودیتی نمی: است و فیلترینگ استثناء، بنابراین

تواند از اصل خود بیشتر باشد زیرا اسـتثناء اکثـر    محتوا تهی کند؛ ثانیاً هیچ استثنایی نمی  

                                                
-براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به :  

Recommendation CM/Rec (2008) 6,  
 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2008)6, p2. 



 
 
 
 
 
 
 

  1396، بهار 9هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      172

صورت دقیق مـشخص شـود کـه چـه      قبیح است؛ ثالثاً استثناء نباید مبهم باشد و باید به    
صـورت مـضیق تفـسیر شـود      موردي از اصل استثناء شده است؛ رابعاً اسـتثناء بایـد بـه      

 .)50: 1389اري، انص(

ویـژه کارکنـان نهـاد اجراکننـده          بـه (نکته مهم دیگر، آگاهی و آموزش مجریان         . 2
. براي احترام کامل به آزادي بیان و حق محرمانه بودن اطالعات کاربران است) فیلترینگ

تواند حق    ها باید دقیقاً بدانند که اقدامات نادرست و یا خطاي کاري تا چه اندازه می                آن
 تالش نمایند تا با دقـت بـه   پس بایدکاربران را محدود نموده و یا از بین ببرد؛   کاربر یا   

اعمال فیلترینگ پرداخته و در صورت وجود تردید در تشخیص مصداق، تا رفع ابهام از 
 .پاالیش محتواي موردتردید خودداري نمایند

دد؛ پرهیز گر) داخلی و خارجی(هاي دولتی    باید از فیلتر نمودن محتواي سایت      . 3
شان اسـت و بـه       ها محل رجوع عموم مردم براي امورات جاري زندگی          زیرا این سایت  

دلیل مسائل سیاسی یا درج یک مطلب نادرست، نباید دسترسـی بـه خـدمات آن قطـع                
 .شود

. کننـد  قبل و در زمان اجرا اطمینان حاصل شود که فیلترهـا درسـت عمـل مـی         . 4
 مؤثر و آسان براي اصالح فیلترینگ در دسترس،  هاي قابل   عالوه بر این الزم است روش     

یک اقدام مؤثر و مفید در این زمینه، تعلیق فیلتر در مواردي اسـت کـه         . نظر گرفته شود  
 .صورت نامعقول مسدود شده است کنند که محتوا به کاربر یا نویسندگان محتوا ادعا می

 در  جلوگیري از مسدود کردن جهانی و عمومی یا به عبـارتی فیلترینـگ انبـوه               . 5
هاي  زیرا در این روش، حتی با استفاده از برنامه. تأمین و حفظ آزادي اینترنت مهم است

دهد؛ در نتیجه اسـتفاده از چنـین     اشتباهات زیادي رخ می  ،پیشرفته و هوشمند فیلترینگ   
هـا و     ازجملـه نمونـه   . گردد  روشی موجب محدودیت در استفاده از حق آزادي بیان می         

ه، مواردي است که به دلیل انتشار یک مطلب، دسترسی بـه یـک              مصادیق فیلترینگ انبو  
گردد  صورت کلی قطع می کننده خدمات اینترنتی به سایت یا حتی یک سرویس ارائه    وب

)Recommendation CM/Rec(2008)6, 2008: 3-4(. 



  

  
  

  
 173  ...   رسانی    هاي اطالع پایگاه) فیلترینگ(اصول پاالیش 

. توان در کشور ترکیه مورد بررسی قـرار داد       اي از این نوع فیلترینگ، را می         نمونه
 7نمایـد، در مـورخ        گذاري فـیلم فعالیـت مـی         که در زمینه اشتراك     یوتیوب سایت  وب

آتاتورك، با حکـم دادگـاهی در   به آمیز نسبت      به دلیل انتشار فیلمی توهین     2007مارس  
 قانون مجازات ترکیـه  301مسدود نمودن این سایت با استناد به ماده  . ترکیه مسدود شد  

 را جـرم  "ترك بـودن "آتاتورك و همچنین صورت گرفت، این قانون توهین نسبت به     
هـاي   یکـی از شـرکت  . شـود  دانسته و به همین دلیل مانع اصلی آزادي بیان شناخته مـی    

ایـن شـرکت   . باشـد  پیشرو در ارائه خدمات اینترنتی در ترکیه، شرکت ترك تلکـام مـی           
شرط حـذف شـدن    دادگاه به. ضمن اجراي قانون، از دادگاه درخواست تجدیدنظر نمود     

مسدود نمـودن  . ن فیلم خاص از روي سایت، با درخواست ترك تلکام موافقت نمود         ای
شـدت مـورد    دو روزه سایت یوتیوب، هم در داخل ترکیه و هم در خارج از کـشور بـه    

 "بسته شدن یک کتابخانه به دلیل وجود یک کتـاب نامناسـب           "انتقاد قرار گرفت و به      
  .)Ramachander, 2008: 190-191(تشبیه شد 

ع ممنوعیت دسترسی براي کاربرانی که نیاز مشروع به محتـواي ممنوعـه در          رف . 6
 )مانند کارهاي پژوهشی و علمی. (شرایط استثنایی دارند

ها در تأمین اصل آزادي   در پایان این بخش باید یادآوري شود که وظیفه حکومت
هـا موظـف بـه تـأمین         اینترنت، محـدود بـه مـوارد اصـالحی نیـست، بلکـه حکومـت              

هاي الزم براي بهبود دسترسی مردم بـه ایـن رسـانه و ابـزار نـوین ارتبـاطی           ساختزیر
عنـوان موظـف و    الزمه ماهیت ادعایی حق آزادي بیان، فـرض دولـت بـه           «زیرا  . هستند

دولت در حقیقت دو وظیفه دارد، یکی سلبی و دیگـري         . مکلف در برابر این حق است     
تحدیدي جز در موارد خاص است و از مداخله  سو دولت مکلف به عدم     ایجابی، از یک  

گیـري از ابزارهـاي الزم در جهـت تـضمین حـق               سوي دیگر دولت موظـف بـه بهـره        
  .)65: 1393قاري سید فاطمی، ( »شهروندان در برابر تهدیدهاي احتمالی خواهد بود

                                                
1. YouTube 
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ویـژه حقـوق     شوراي اروپا که تجارب ارزشمندي در زمینه حقوق ارتباطـات، بـه   
هـا در تـأمین        ارتباطی نظیـر اینترنـت دارد، بـه وظـایف حکومـت            هاي نوین   تکنولوژي

منظـور     خود کـه بـه     2011نامه سال      براي مردم توجه داشته و در توصیه       "اینترنت باز "
شده، ضـمن یـادآوري اهمیـت         تصویب) تمامیت و باز بودن   (حفاظت و ارتقاء اینترنت     

اینترنت ابزاري براي حفاظـت  ه ککند  اینترنت و انتظاري که مردم از آن دارند، تأکید می      
نامـه   طبق این توصـیه . از آزادي بیان و دسترسی به اطالعات بدون توجه به مرزها است  

ها براي جلوگیري از ایجاد اختالل در اینترنت حتی در شرایط اضطراري بایـد             حکومت
شـده تـا    هـا خواسـته   نامـه از حکومـت      در واقـع در ایـن توصـیه       . تدابیري اتخـاذ کننـد    

هاي مناسبی براي اینترنت فراهم آورند و از این طریق استفاده عموم از ایـن                 اختزیرس
  .)Recommendation CM/Rec(2011)8: 2( 1.ابزار را تسهیل نمایند

 28مصوب (ازاین نیز شورا در اعالمیه مربوط به آزادي ارتباطات در اینترنت   پیش
ء کننده خواسته تا تالش نماینـد،   هاي امضا   اصولی را اعالم نموده و از دولت      ) 2003مه  

از میـان  "یکـی از ایـن اصـول      . هاي ملی خود را با این اصول انطبـاق دهنـد            مشی  خط
  . است"برداشتن موانع مشارکت افراد در جامعه اطالعاتی

هاي عضو، باید دسترسـی همگـان بـه تمـام خـدمات               دولت«:  در این اصل آمده   
اي منطقی، ترغیـب   آمیز و با هزینه  اي غیر تبعیض    هگون  ارتباطی و اطالعاتی اینترنتی را به     

گـراي   هاي عضو باید کوشش کنند براي پیشبرد و عرضه کثـرت           دولت... و تشویق کنند  
هـاي   خدمات از طریق اینترنت، اقدام خاصی که به نیازهاي گوناگون کـاربران و گـروه              

زه داشته باشـند    تدارك دهندگان خدمات باید اجا    . اجتماعی پاسخ دهند، به عمل آورند     
هاي ملـی   آمیز آنان به شبکه در یک چارچوب مقرراتی مناسب، که دسترسی غیر تبعیض    

                                                
-براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به :  

 Recommendation CM/Rec(2011)8, 
 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835707&Site= CM&Back Color Internet= C3C3 
C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383, p2. 
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: 1388معتمـد نـژاد،   ( »المللی ارتباطات دور را تضمین نمایند به فعالیت بپردازنـد       و بین 
  .)467 و 466

  
  ها مداخله حداقلی حکومت: اصل دوم

له پاالیش اینترنت به عوامل مختلفی ها و ازجم  میزان مداخله دولت در امور رسانه     
تـرین ایـن عامـل، نـوع نگـرش و دیـدگاه حاکمـان در                 ترین و مهم    بستگی دارد؛ اصلی  

اگـر حاکمـان معتقـد باشـند کـه          . باشـد   ها می   خصوص آزادي تأسیس و فعالیت رسانه     
مدیران، نویـسندگان و  (ها  ساز بوده و عوامل آن ها، ابزارهاي غیرضروري و مشکل  رسانه

از قدرت تشخیص و مدیریت افعال خود برخوردار نیـستند، بـدون تردیـد              ) رنگارانخب
. ها را مدیریت و در نتیجه محدود نمایند    رأساً و با تمام قدرت تالش خواهند کرد تا آن         

ساالري و تأمین مشارکت مردم در اداره امـور           اما چنانچه باور داشته باشند، تحقق مردم      
هـا از قـدرت    زاد و مـستقل دارد و مجـامع منتخـب رسـانه    هـاي آ   جامعه نیاز به رسـانه    

کننـد تـا ضـمن مداخلـه      ساماندهی امور و اعمال نظارت برخوردار هستند، تـالش مـی      
ها را به مجامع مذکور واگذار نموده و بـه ایفـاي نقـش در عرصـه              حداقلی، امور رسانه  
  .دنها اکتفا نمای حمایت و هدایت آن

 اسـت یـادآوري گـردد، در خـصوص صـالحیت             براي تبیین دقیق موضوع الزم    
ها همچون صدور مجوز، تدوین قوانین و مقررات،   ها براي مداخله در امور رسانه       دولت

نظارت و کنترل، سه نوع نگرش و دیـدگاه کلـی وجـود دارد؛ اعمـال هرکـدام از ایـن                     
ـ   . شـود  ها و تدابیري خاص مـی   ها منجر به اتخاذ روش      دیدگاه ن در ادامـه هرکـدام از ای
  :گردد اختصار تبیین می ها به نگرش

در این شیوه، نهاد صدور مجوز، تدوین قوانین و مقررات و      : انحصار دولتی . الف
عموماً اعضاي این نهاد    . نماید  شده و فعالیت می     نظارت و کنترل، زیر نظر دولت تشکیل      

 از نـوعی وابـسته بـه آن هـستند؛ در بـسیاري      شـده و بـه    یا نهادها توسط دولت انتخاب    
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کشورها که نگرش مذکور جریان دارد، در ترکیـب اعـضاي ایـن نهادهـا از نماینـدگان                 
کنند تا همواره اکثریت  شود، اما حاکمان تالش می ها و برخی اقشار نیز استفاده می رسانه

اعضاي این نهادها از بین مقامات و کارکنان دولتـی انتخـاب شـوند تـا بـیش از آزادي             
  .را تأمین نمایندها، منافع حکومت  رسانه

هـا    بدون تردید این نهادها استقالل چندانی نداشته و ناچار هستند منویات دولت           
هـا و ارتباطـات، تناسـب نداشـته و        را دنبال کند؛ اصوالٌ ایـن نگـرش بـا آزادي رسـانه            

ایـن نگـرش، بـه دلیـل        که  شایان ذکر است    . ها را تضمین نماید     تواند حقوق رسانه    نمی
هاي اینترنت، مـورد تمایـل و عالقـه      بسترها و در مواردي زیرساخت    ها بر   تسلط دولت 

زیرا در صورت حاکمیت انحصاري دولت بـر تمـام   . ها و البته بسیار ناگوار است      دولت
این فرایندها، اگر دولت از سطح تحمل کمی در مقابل انتقاد و اعتراض برخوردار بـوده      

ها نداشته باشد، نبایـد انتظـار        لیت آزاد رسانه  فایده ها و آثار مهم فعا       یا اعتقاد چندانی به   
  .چندانی براي آزادي اینترنت داشت

در این شـیوه دولـت نقـش        : همکاري دولت با نهادهاي غیردولتی و مستقل      . ب
هـا   گیري در خصوص بیشتر موارد و اجـراي آن  کننده و حامی را دارد اما تصمیم  هدایت

دیگر دولت  عبارت به. غیردولتی و مستقل استها یا نهادها و مجامع  بر عهده خود رسانه
با اعتقاد به لزوم مداخله حداقلی در اموري کـه اصـحاب رسـانه یـا نهادهـا و مجـامع                     

کنـد و یـا در    توانند بر عهده بگیرند، فقط اصول و قواعد کلی را تعیین می         غیردولتی می 
انـصاري،  (دهـد     یبرخی از موارد اقدامات اولیه براي تشکیل نهاد مربوطه را ترتیـب مـ             

در حال حاضر این شیوه پذیرفته ترین روش که   الزم به ذکر است      .)111 و   110: 1389
دهنـده    هاي ارائه   مشارکت دادن شرکت  . باشد  ها می   ها در امور رسانه     براي مداخله دولت  

 .گیرد نوعی از این نگرش نشأت می  براي پاالیش اینترنت بهخدمات اینترنتی

                                                
2. ISP 
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منظور از ایـن شـیوه      : مور و اختیارات به نهادهاي غیردولتی     واگذاري کلیه ا  . پ
ها یا نهادها و مجامع غیردولتی کـه عمومـاً از    است؛ یعنی رسانه» خود نظام دهی«نوعی  

د، رأسـاً و  نشـو  ن، تشکیل مـی ان و متخصص ا دانشگاه، محقق  استادانها،    نمایندگان رسانه 
ماننـد شـوراي   (اد نهادهـاي الزم  بدون دخالت حکومت، با تدوین قواعد رفتاري و ایج     

هـاي   هایشان بپردازنـد و حقـوق و آزادي دیگـران و ارزش            به تنظیم فعالیت  ) مطبوعات
هـا   باید توجه داشت که این شیوه با فلسفه اولیه فعالیت رسانه. اجتماعی را رعایت کنند  

که همان نظارت و کنترل بر حکومت است، سـازگارتر بـوده و موجـب تـضمین حـق                  
  .گردد بیان میآزادي 

هـا در    البته به این نگرش انتقادهایی وارد شده؛ ازجمله برخی به مسئولیت دولت           
هـا غفلـت    ها نباید از کنتـرل رسـانه       دولتکه  نمایند    اداره امور جامعه اشاره و تأکید می      

ها موجب سوءاستفاده خواهد شد و در نتیجه افکار و مطـالبی           نمایند، زیرا آزادي رسانه   
شود که زمینه گمراهـی مـردم یـا پایمـال نمـودن حقـوق عمـومی را فـراهم                      منتشر می 

هـا بـه    اوالً واگـذاري امـور رسـانه   : در پاسخ به این نوع انتقادهـا بایـد گفـت    . نماید  می
ها، الزاماً بـه معنـی آزادي مطلـق یـا غفلـت       هاي غیردولتی و مجامع صنفی رسانه     بخش

ه منظـور بـه حـداقل رسـاندن امکـان      دولت در مقابل تولید محتواي مضر نیـست؛ بلکـ       
ایفـاي  . هـا در اداره امـور اسـت    سوءاستفاده از قدرت، و مشارکت دادن اصحاب رسانه       

ها   تناسب بیشتري با ماهیت و هدف رسانهاین که ها در این زمینه، عالوه بر         نقش رسانه 
هـا هـم    دولـت . شـود  اي مـی  نوعی موجب خودکنترلی و تقویت اخـالق حرفـه       دارد، به 

. ها را خواسـتار شـوند   هاي منطقی و صحیح خود را منتقل و اجراي آن توانند دغدغه  می
ها ضرري ندارد و اگر هم ضرري داشته باشد، ایـن ضـرر               ثانیاً بیان آزاد افکار و اندیشه     

  .ها است کمتر از آسیب محدود نمودن رسانه
ـ      موضوع مذکور در اینترنت تااندازه  زار نـوین  اي متفاوت اسـت؛ ایـن رسـانه و اب

ها یا به تعبیري  ها، طرف هاي متفاوت از سایر رسانه ارتباطی عالوه بر کاربردها و ویژگی
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دولت به شرحی که توضیح داده شـد، نقـش   . تري را مشغول نموده است      بازیگران بیش 
توجهی را بر عهده دارد و به دلیل تسلط بر بسترهاي اصلی برقراري ارتباط با شبکه  قابل

دهنـده    هـاي ارائـه     کـاربران از طریـق شـرکت      . ات، بسیار تأثیرگذار اسـت    جهانی اطالع 
ها که با مجوز دولـت      شوند؛ در واقع این شرکت      خدمات اینترنت، به اینترنت متصل می     

شوند، در مقابل دریافت هزینه، خدمات اینترنتی را مطابق قوانین داخلی، بـه         تأسیس می 
دهنـده   هاي ارائه  مجریان اصلی فیلترینگ، شرکت   امروزه یکی از    . دننمای  کاربران ارائه می  

ها، در    تولیدکنندگان محتوا همچون نویسندگان و مدیران رسانه       .خدمات اینترنتی هستند  
هـا از حـدود    اطـالع آن . اي را بر عهده دارند تولید مطلب و محتواي اینترنت نقش ویژه    

  .ترینگ جلوگیري نمایدتواند از صرف هزینه و وقت براي فیل شان، می فعالیت و آزادي
هـاي فیلترینـگ    دهنده برنامـه  ها و مؤسسات ارائه  بازیگر دیگر این عرصه، شرکت  

هـا بـراي محـدود     این شرکت. ها هستند ها، مدارس و خانواده نت  ها، کافی   براي کتابخانه 
هـایی را     برنامـه ) نظیـر کودکـان و نوجوانـان      (نمودن دسترسی اقشار در معرض آسیب       

شده توسـط ایـن    هاي ارائه اگر برنامه. دنده و در اختیار متقاضیان قرار می     طراحی نموده   
سو ممکن است موجب دسترسی افراد به محتواي   نهادها، ناقص یا معیوب باشد، از یک      

تواند با عملکرد نادرست و محدود نمودن دسترسـی بـه           مضر شود و از سوي دیگر می      
  .ي دسترسی به اطالعات گرددمحتواهاي مفید ارزشمند، تبدیل به مانعی برا

کاربران و افرادي که بـه کـاربران   . تر، کاربران قرار دارند     در نهایت و از همه مهم     
ها، در صورت آگاهی از مزایا و  نمایند، مانند معلمان، مربیان و خانواده راهنمایی ارائه می

رینـگ کمـک   توانند به تأمین اهداف فیلت   معایب فیلترینگ و استفاده از روش صحیح می       
در خصوص نقش این گروه در اصل آموزش، . عالوه مدافع آزادي بیان باشند نموده و به 

  .گردد توضیحات بیشتري ارائه می
هـا در   هاي کلی براي مداخله دولت      ها و دیدگاه     پس از بررسی و تأمل در نگرش      

تـوان    مـی ها و آشنایی با طرفین و بازیگران دخیل در اینترنـت و فیلترینـگ،            امور رسانه 
ها برقرار  ها، اصل مداخله حداقلی دولت      تأکید نمود که در اینترنت نیز مانند سایر رسانه        
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ها، نیازمند آزادي  مندي از آثار و فواید فعالیت رسانه   تردیدي وجود ندارد که بهره    . است
رسانی براي تولید و انتشار اطالعات و آزادي دسترسی عموم مـردم        این ابزارهاي اطالع  

باشد؛ طبعاً اگر کار مهمی همچون نظارت و فیلترینگ اینترنت در اختیار    اطالعات می به  
تـضمینی وجـود   ها باشد، با توجه به قدرت دولت و عالقه به حفظ و توسعه آن،    دولت

بنـابراین بهتـر اسـت      . هـاي مختلـف ایـن آزادي را سـلب ننمایـد             ندارد کـه بـه بهانـه      
تیار نهادهاي مستقل قرار گیرد و دولت در نقش گذاري و اعمال فیلترینگ در اخ سیاست

راهنما و حامی این نهادها باشد؛ هرچند که واگذاري اختیـار اجـراي فیلترینـگ، بـراي               
  .کند شروع کفایت می

عنوان روشی بـراي محـدود     در سطح اتحادیه اروپا، روش فیلترینگ داوطلبانه، به    
تـوجهی   ینترنـت در سـطح قابـل   نمودن دخالت دولت و مشارکت دادن سایر بازیگران ا        

کننـده   هـاي ارائـه   فیلترینگ داوطلبانه اینترنت توسط شـرکت     اجراي  . شود  بکارگیري می 
، 2009سـال   . خدمات اینترنتی، با مقیاس بزرگ در سطح اروپا از انگلـستان آغـاز شـد              

، کـه بـه حـدود    BT انگلـستان کننده خدمات اینترنتی در کشور       ترین شرکت ارائه    بزرگ
دهـد، پـروژه    از کاربران اینترنـت خـانگی در ایـن کـشور خـدمات ارائـه مـی            سوم    یک

Cleanfeed       در قالـب ایـن پـروژه،     . انـدازي نمـود      را با مشورت وزارت کـشور راهBT 
ها در سراسر نقاط جهان کـه   سایت محتواي اینترنت را بر اساس فهرست سیاهی از وب       

ي از سوءاسـتفاده جنـسی از       مطابق قانون اصالحی حمایت از کودکان، حاوي تـصاویر        
بان اینترنـت   این فهرست توسط سازمان غیرانتفاعی بنیاد دیده. کودکان بود را فیلتر نمود    

)IWF(    شـده اسـت   دولت، صنایع مربوطه، پلیس و مردم تألیف و گردآوري ، با مشاوره .
ا هـاي مـشابهی را اجـر      کشورهاي دیگر، مانند نروژ، سوئد، دانمـارك، و ایتالیـا، برنامـه           

  .)Ramachander, 2008 :190-191(اند  نموده
، توســط موتورهــاي " خــودکنترلی داوطلبانــه " همچنــین فیلترینــگ از طریــق 

 تمام موتورهاي جستجوي عمده در آلمـان،      2005 از اوایل سال     .شود  جستجو انجام می  
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اند؛ این سازمان موظف اسـت نتـایج    سازمانی را تشکیل داده...  وMSN،AOL همچون 
فیلتـر  را شـود،    اینترنتی که براي افراد زیر سن قانونی مضر تشخیص داده می        يجوجست
شده توسط یک سـازمان دولتـی کـه            فهرست ارائه  عملکرد این سازمان بر اساس    . نماید

اي دیگـر از مـشارکت مردمـی،     نمونـه . شـود  ، اجـرا مـی  بندي رسانه اسـت  مسئول طبقه 
شود؛ مطـابق ایـن برنامـه، مـردم در       اجرا می اي است که در نوزده کشور اروپایی          برنامه

 از -ویژه محتواي غیرقانونی در زمینه پورنو گرافی کودکان  شناسایی و گزارش محتوا به    
اي از خطوط تماس ویژه که بر اساس توصیه اتحادیه اروپـا در سـطح ایـن       طریق شبکه 

طـوط تمـاس   دهد که خ نشان میهاي اخیر     گزارش. کنند   کمک می  -اتحادیه برقرار شده  
 گـزارش از تـصاویر سوءاسـتفاده از    9000ویژه نجات کودکان در دانمارك، نزدیک بـه    

  .)Ramachander ,2008 :191(اند   دریافت نموده2006کودکان تنها در سال 
  

  مندي قانون: اصل سوم
همواره دو دیدگاه  –و ازجمله اینترنت  –ها  گیري و فعالیت رسانه     از ابتداي شکل  

هـا   مینه تدوین قوانین و مقررات بـراي تعیـین حـدود آزادي و حقـوق آن         متفاوت در ز  
اصوالً هرگونه تدوین و اجراي قانون بـراي  که اي معتقد هستند     وجود داشته است؛ عده   

ها  ها، به این دلیل که ایجاد نوعی محدودیت است، مخالف با آزادي فعالیت رسانه رسانه
ها ضرري نـدارد   بیان آزاد افکار و اندیشهکه نند ک این گروه استدالل می   . آید  به شمار می  

  .ها است و اگر هم ضرري داشته باشد، این ضرر کمتر از آسیب محدود نمودن رسانه
تنهـا    در مقابل گروهی معتقد هستند، تدوین و اعمال قوانین صحیح و مناسب نـه         

کننده  ینکه بر مبناي اصول حقوقی صورت گیرد تأم         محدودکننده نیست، بلکه درصورتی   
هـا   دوریو در خصوص ضرورت وجود مقـررات بـراي رسـانه          . باشد  ها می   آزادي رسانه 

کننـده    عنوان محدودکننده و سرکوب     ها، تنها و ضرورتاً به      معتقد است که مقررات رسانه    
هـاي الزم و ضـروري        شود بلکه آزادي اسـت همـراه بـا برخـی محـدودیت              معنی نمی 

)Derieux, 2005: 8-9(.  
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هاي موجود در جوامع، لزوم رعایت مصالح عمومی و جلوگیري  واقعیت توجه به 
از سوءاستفاده احتمالی افراد از اصـل آزادي اقتـضاء دارد تـا تـدابیر و ضـوابطی بـراي            

از سـوي دیگـر نبایـد وجـود برخـی      . ها در نظـر گرفتـه شـود       تأسیس و فعالیت رسانه   
 اگرچه آزادي مطبوعات در زمره منزله عدم وجود آزادي دانست، زیرا ها را به   محدودیت

عنـوان   نسبی بودن حقوق بـشر را بـه  «حقوق بشر قرار دارد اما این آزادي مطلق نیست؛      
هاشـمی،  ( »تـوان مـشاهده نمـود       می) لیبرال(گرا    هاي آزادي   امري منطقی، حتی در نظام    

1384 :192(.  
هر کس «: رددا  اعالمیه جهانی حقوق بشر در همین زمینه اعالم می       29 ماده   2 بند  

هـایی اسـت کـه     هاي خود، فقط تـابع محـدودیت        در اجراي حقوق و استفاده از آزادي      
منظور تأمین شناسایی و مراعـات حقـوق و آزادي دیگـران و           وسیله قانون منحصراً به     به

براي رعایت مقتضیات صحیح اخالقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شـرایط یـک                
 کنوانـسیون اروپـایی   10 ماده 2همچنین در بند » .استجامعه دموکراتیک وضع گردیده  

ها بـه لحـاظ    اعمال این آزادي«: حقوق بشر، پس از تأکید بر حق آزادي بیان آمده است       
هایی است، ممکن است تحـت تـشریفات، شـرایط،        مستلزم تکالیف و مسئولیت    این که 

در جامعـه  موجـب قـانون مقـرر شـده و       هایی قرار گیـرد کـه بـه         تصمیمات یا مجازات  
دموکراتیک به لحاظ مصالح امنیت ملی، تمامیت ارضی یـا سـالمت عمـومی یـا بـراي                   

طـور محرمانـه      حمایت از اعتبار و حقوق دیگران، جلوگیري از افشاي اطالعاتی که بـه            
طور که مـشاهده شـد،    همان» .طرفی قوه قضائیه است دریافت شده، یا حفظ اقتدار و بی     

هایی وجود داشته باشد، امـا   ها محدودیت ن است براي آن   ها مطلق نیستند و ممک      آزادي
  .ها بر طبق قانون بوده و معقول باشد ضروري است این محدودیت

عنوان یک محدودیت آزادي بیان، باید طبق قانون انجـام           فیلترینگ اینترنت هم به   
در کشورهاي مختلف معموالً مصادیق اعمـال فیلترینـگ، توسـط نهـادي مـستقل            . شود
نـوعی از اصـل       این اقـدام بـه    . گردد  رسانی عمومی می    شده و پیش از اجرا اطالع       نتدوی
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تـر قبـل از    گیرد؛ به تعبیر دقیـق  قانونی بودن جرائم و مجازات در حقوق جزا نشأت می         
توان افراد را به دلیل انتشار مطالب یا دسترسی به محتـواي          اعالم جرائم و مجازات نمی    

ن محتوا یا حتی رسـانه، از حـق آزادي بیـان محـروم              خاص، با محدود یا مسدود نمود     
هـاي اینترنتـی بـه نویـسندگان و           از سوي دیگر اعالم محدودیت فعالیـت رسـانه        . نمود

کند تا عملکردشان را با قوانین و مقررات هماهنگ نموده       ها کمک می    مدیران این رسانه  
  .نماید و از صرف وقت و هزینه براي فیلتر نمودن، جلوگیري می

منـد بـودن فیلترینـگ اینترنـت، در ادامـه       س از تبیین ضرورت و اهمیت قـانون       پ
  :گردد هاي قوانین و مقررات فیلترینگ تشریح می ویژگی
خـصوص    هاي و شـرایط خـاص اینترنـت بـه           در تدوین قوانین باید به ویژگی      . 1

تمامیت و باز بودن آن توجه شود و تـالش گـردد تـا مقـررات بـا مطالعـات عمیـق و                     
ن اینترنـت و  ابه و پـس از مـشورت بـا کارشناسـان علـوم ارتبـاطی، متخصـص                جان  همه

 Recommendation(تـدوین گـردد   ) بازیگران اینترنـت (هاي ذینفع  نمایندگانی از گروه

CM/Rec(2008)6, 2008: 5(. 

صورت خاص مصادیق فیلتر نمودن، نباید پراکنده، متراکم     قوانین فیلترینگ و به    . 2
بروز مشکل تورم قـوانین در ایـن زمینـه جلـوگیري نمـوده و در      باید از  . و متعدد باشد  

 .صورت بروز براي حل آن راهکار مناسب در نظر گرفته شود

محتواي غیرقـانونی و مـضر نبایـد کلـی و عـام باشـد، بلکـه ضـروري اسـت              . 3
چین ازجملـه  . گذار اعالم گردد    صورت شفاف و با تعیین مصداق از سوي نهاد قانون           به

مثال  عنوان ه مصادیق را بسیار شفاف و با ذکر مصداق اعالم نموده؛ به  کشورهایی است ک  
هر مطلب خالف استقالل چین را ممنوع دانسته و منظور از استقالل را با طرح مصداق           

در همین زمینه مقرر داشته انتـشار هرگونـه مطلبـی کـه بیـانگر         . و مثال بیان کرده است    
تـوان مطـالبی    همچنین اعالم داشته که می. اشدب استقالل تایوان از چین باشد، ممنوع می 

توان نتیجه گرفت کـه تـایوان بایـد از      در خصوص استقالل تایوان منتشر کرد، ولی نمی       
عالوه بر این در فهرست چین آمده است که انتـشار هـر مطلبـی بـه           . چین مستقل شود  
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یران بـراي   هاي چین لطمه وارد کند، ممنوع است؛ یعنی ممنوعیتی شبیه آنچه در ا              سنت
مطالب منافی اخالق حسنه وجود دارد؛ با این تفاوت که در ایران براي مطالـب منـافی                  

شـده؛   اخالق حسنه مصداق دقیقی ارائه نشده، ولی در قوانین چین با ذکر مصداق اعالم          
عنوان نمونه انتشار هر مطلبی که جوانان را تشویق کند کـه احـساس کننـد در مقابـل         به

 1.احترام و مراقبت ندارند، ممنوع استوالدینشان وظیفه 

ظهــور و گــسترش پدیــده خودسانــسوري در اینترنــت و بــراي جلــوگیري از  . 4
المقـدور   برداري از فضاي باز اینترنت براي تحقق دموکراسـی و آزادي بیـان، حتـی     بهره

حوزه مصادیق محتواي غیرقانونی و مضر به موارد مهمی نظیر پورنـو گرافـی کودکـان،             
ویج نژادپرستی و مسائل امنیت ملی محدودشده و از ممنوع نمـودن انتقـاد و               تبلیغ و تر  

ایجاد محدودیت در انتشار مطالب به بهانه القاء بدبینی یا سیاه نمایی پرهیز شـود؛ زیـرا          
ها است و تردیدي وجود ندارد که منافع انتقاد      نقد و به چالش کشیدن از وظایف رسانه       

هـا در   البته این توضیحات، شامل مسئولیت رسانه.  استهاي آن بیشتر در جامعه از زیان  
شود؛ هرچند الزم است مفهوم و شرایط تـوهین نیـز بـا دقـت مـورد                  موارد توهین نمی  

ن دولتـی،  ویـژه در مـورد مـسئوال    بررسی قرار گیرد و هر نوع انتقاد و چالش کشیدن به         
 .توهین تلقی نگردد

ي و مـنظم مـورد بـازبینی قـرار        ا  صورت نوبـه    الزم است، مصادیق فیلترینگ به     . 5
بگیرد تا چنانچه دیگر نیازي به مسدود نمودن محتوایی خاص یا یـک رسـانه اینترنتـی                 

 .نیست، محدودیت دسترسی به آن لغو گردد

توان از تجربیـات سـایر    مندي و تعیین محدوده مصادیق فیلترینگ، می   براي قانون 
ت کشورهاي اتحادیه اروپا با توجه به در این زمینه بررسی وضعی. کشورها استفاده نمود  

در سطح اتحادیه اروپا، تا چند سال       . ها، از اهمیت بیشتري برخوردار است       تجربیات آن 

                                                
-3، صنقد و بررسی مصادیق محتواي مجرمانه، خبرگزاري ایسنا. انصاري، باقر:  براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به 
 20/10/1390خ مشاهده  تاری–
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هـاي    قبل قانون بیشتر شامل پورنو گرافی کودکان و مطالب نژادپرستانه بود، اما در سال             
رایت توجه    فترا و کپی  یافته، ا   اخیر به استفاده از اینترنت براي تروریسم و جرائم سازمان         

هاي اجتماعی نظیر قمار  ها و قوانینی در سایر حوزه اکنون پیشنهاد هم. بیشتري شده است
. شده و در حال تصویب اسـت  بندي در بسیاري از کشورهاي اتحادیه اروپا ارائه  و شرط 

بندي تهیـه   کشی و شرط  پیشنهاد تجدیدنظر در قوانین سوئیس در زمینه قرعه2002سال  
هـاي غیرقـانونی را فـراهم        ؛ طبق این پیشنهاد براي کسانی کـه دسترسـی بـه بـازي             شد
.  میلیون فرانک و یا تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است 1اي تا     آورند، جریمه   می

 به حالت تعلیق درآمد، و هیچ اقدام دیگري از آن سال صورت 2004این تالش در سال 
  .نگرفت

کننده خدمات اینترنتی در ایتالیا موظفند کـه       ي ارائه ها   شرکت 2006 از اوایل سال    
ترین   گسترده. د را مسدود نمایند   نکن  هایی که قمار آنالین ارائه می       سایت  دسترسی به وب  

حوزه اقدام براي فیلترینگ از طرف نروژ بوده که در آن دولت مسدود کردن دسترسـی                
ی یـک کـشور خـارجی      هایی که بـه پـرچم و نـشان ملـ            سایت  هاي قمار، وب    به سایت 

کننـد،    هاي که نفرت نسبت به مقامات دولتی را تـرویج مـی             نمایند، سایت   حرمتی می   بی
ی کـه دریافـت   یهـا  آمیز و سـایت    هاي ترویج نژادپرستی، پورنو گرافی توهین       سایت  وب

دهنـد، در نظـر گرفتـه         هاي تلویزیون را ارائه مـی       غیرقانونی موسیقی، فیلم، و یا نمایش     
  .است

اي از فیلترینـگ   شود، در اروپا هـیچ نمونـه   هاي اتحادیه اروپا ادعا می      ارش در گز 
هایی از فیلترینگ که به  حال، نمونه بااین. براي ساکت کردن مخالفان سیاسی وجود ندارد

عنـوان   به. دنبال حفظ مشروعیت نهادهاي دولتی و حفظ هویت ملی هستند، وجود دارد   
دهنده خـدمات   سوئیس، به چندین شرکت ارائه یک دادرس محلی 2002نمونه در سال    

متحده آمریکـا کـه    شده در ایاالت سایت میزبانی اینترنتی آن کشور دستور داد که سه وب     
گروهـی از کـاربران و   . کنند، را مسدود نماینـد      هاي سوئیس انتقاد می     شدت از دادگاه    به

بودند که ایـن نـوع      ها معتقد     آن. اپراتورهاي شبکه سوئیس به این حکم اعتراض کردند       
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؛ عـالوه  )شـود  راحتی توسط کاربران اصطالحاً دور زده می   به(مسدودسازي مؤثر نیست    
موجـب قـانون    بر این، اجراي این حکم خالف قانون اساسی سـوئیس اسـت؛ زیـرا بـه       

شـده   اساسی حق دریافت آزادانه اطالعات براي عموم و انتشار آن براي هر فرد تضمین       
هـا خواسـته شـد تـا       حکم اجرا شد و از مدیران ناراضـی شـرکت  حال، این  بااین. است

  .)Ramachander, 2008: 188-190(شخصاً در دادگاه حاضر شوند 
  

  شفافیت: اصل چهارم
 و  شود، امـا تعریـف جـامع         زیاد استفاده می   1»شفافیت«اگرچه امروزه از اصطالح     

ـ      بـااین . مانع از آن ارائه نـشده اسـت        فهـوم شـفافیت در      پیچیـدگی م   ا وجـود  حـال و ب
هاي مختلف، تردیدي در شناخت مفهوم آن در عرصه سیاسی و حکومتی وجـود     عرصه
در علم سیاست منظور از شفافیت این است که با اطالعاتی که دولت در اختیـار         . ندارد

در مقابـل  . ها امکان آگاهی از عملکرد دولت را فراهم نماید      دهد، براي آن    مردم قرار می  
داً مانع دسترسی به اطالعات شده یا اطالعات غلط ارائه نموده و یا             هرگاه حکومت عم  

شده قصور نمایـد، فقـدان شـفافیت ایجادشـده       در تضمین کیفیت اطالعات ارائه  این که 
کـاري    ها، پنهان   بهترین سالح دیکتاتوري  « به تعبیر دیگر     .)50: 1388زنوز،    یزدانی(است  

  .)7: 1387بشیریه، ( »ها شفافیت است و بهترین سالح دموکراسی
نویس گزارش خود از بررسی کنوانسیون        کمیته حقوق بشر شوراي اروپا در پیش      
شفافیت مقامـات دولتـی یکـی از    : نماید  دسترسی به اسناد و مدارك دولتی یادآوري می       

 و شاخـصی بـراي تـشخیص حکومـت          هاي مهم و کلیدي حکمرانی مطلـوب        ویژگی
ر ادامه با تأکید بر حق دسترسی مـردم بـه اطالعـات    د. باشد  گرا می   دموکراتیک و کثرت  

شود، اضافه نموده این اقدام، مشروعیت دولت را          عمومی که منجر به ایجاد شفافیت می      

                                                
1. Transparency. 
2. good governance 
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 ایجـاد و حفـظ   1.شـود  کند و موجب افزایش اعتماد عمومی مـی  در نگاه مردم بیشتر می    
هـاي ارتباطـات و    ولـوژي گیـري از تکن  آزادي بیان، بهره . شفافیت نیاز به ابزارهایی دارد    

اطالعات، چرخش آزاد اطالعـات و دولـت الکترونیـک، از ابزارهـاي ایجـاد شـفافیت              
  .آیند حساب می به

نظـر از کارکردهـاي مهـم و           پس از معرفـی و تبیـین مفهـوم شـفافیت و صـرف             
فرد اینترنت براي ایجاد آن و تأثیر فیلترینگ نادرست و غیراصولی در تقویـت                منحصربه

بـسا    ها و چـه     فیلترینگ اینترنت مانند سایر اعمال دولت     که  اري؛ باید تأکید نمود     ک  پنهان
دلیل این امر نقش اینترنت در تـأمین و حفـظ   . ها باید با شفافیت انجام شود بیشتر از آن  

هـا بـدون پیـروي از قـانون،          اگر دولـت  . آزادي بیان و حق دسترسی به اطالعات است       
افکـار عمـومی، اقـدام بـه فیلترینـگ نماینـد، خطـر        صورت پنهانی و بـدون نظـارت     به

ایـن  . سوءاستفاده از قدرت براي محدودیت آزادي بیان، جامعه را تهدیـد خواهـد کـرد     
نـوعی بـراي     نگرانی ریشه قدیمی دارد و فلسفه علنی بودن محاکمات مطبوعاتی نیز بـه            

  .نگاران است رفع این خطر و حمایت از روزنامه
 ایجاد و حفظ شفافیت در فیلترینـگ مـورد بررسـی قـرار          اکنون باید راهکارهاي  

ترین عامل براي جلوگیري  ابتدا تأکید بر این نکته ضروري است که اولین و اصلی. گیرد
ها و سایر نهادهاي مسئول در فیلترینگ، وجود قوانین  کاري و سوءاستفاده دولت از پنهان

صـورت   قانونی و مضر، بایـد بـه  ویژه مصادیق محتواي غیر شفاف است؛ این قوانین و به 
اطالع مردم از این قوانین به شناسایی و گزارش موارد          . رسانی گردد   ساده و روان اطالع   

جـویی در وقـت و هزینـه بـراي شناسـایی مـوارد        ممنوعه کمک نموده و موجب صرفه  
  .گردد غیرقانونی می

                                                
1. Steering Committee for Human Rights (CDDH)،Draft Explanatory Report to the 

draft Council of Europe Convention on Access to Official Documents.  

https://wcd.coe.int/ViewDocjsp?Ref= CM(2008)56 &Language =lanEnglish&Ver= 
add2 &Site= COE &BackColorInternet=DBDCF2& BackColorIntranet= FDC864 & 

Back ColorLogged=FDC864 
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اشد که به چـه   کاربران باید از فعال بودن یک فیلتر آگاه بشوند و دقیقاً مشخص ب  
شان، مـسدود   سایت یا محتواي درخواستی موجب کدام قانون دسترسی به وب     دلیل و به  

رسـانی، بایـد      معموالً ایـن اطـالع  .)Recommendation CM/Rec 2008: 6(شده است 
در . بعد از درخواسـت مـشاهده یـک صـفحه ممنوعـه توسـط کـاربر صـورت بگیـرد                   

تـرین    شود؛ اما متداول    هاي متفاوتی اتخاذ می     هرسانی روی   کشورهاي مختلف براي اطالع   
سایت یـا صـفحه ممنوعـه     روش نمایش یک صفحه با اعالم ممنوعیت دسترسی به وب    

هـم مـشخص    باید در این پیام دلیل فیلتر شدن مطلب، شیوه اعتراض و مرجع آن        . است
  .باشد

شـده بـراي جلـوگیري از تبعـات مـسدود نمـودن                در برخی از کشورها مشاهده    
شود،  نمایش داده نمی) اعالم فیلترینگ(هاي معروف و مهم، صفحه مورد نظر  سایت  بو

و کاربر با تصور بروز مشکالت فنی، از تالش مجدد منصرف شده یا وقت زیادي براي          
هـا از کـاهش سـرعت     در مـوارد دیگـر دولـت   . نمایـد  دسترسی به آن مطلب صرف می 

نمایند؛ این اقدام عـالوه   ها استفاده می   تسای  اینترنت براي جلوگیري از دسترسی به وب      
تمام خدمات اینترنـت را از بـین      سانسور محسوب شده و امکان دسترسی به      این که بر  

شـود   کـاري افراطـی محـسوب مـی     دهـد، نـوعی پنهـان    برده یا کیفیت آن را تنـزل مـی        
)Ramachander, 2008: 39-41( .ولتی و نهایتاً باید امکان نظارت مردم و نهادهاي غیرد

قطعاً نظارت مردمی ضمن ایجـاد اعتمـاد        . مستقل بر فرایند پاالیش اینترنت فراهم باشد      
  .گردد توجهی می عمومی، موجب ترویج شفافیت به میزان قابل

  
  امکان دادخواهی: اصل پنجم
حـق بـر   . شـود  از حق بـر دادخـواهی برداشـت مـی    ) امکان دادخواهی(این اصل   

شري مورد حمایت قرار گرفته، عنوان جـامعی اسـت و         دادخواهی که در اسناد حقوق ب     
شامل حق دسترسی افراد به مراجع قضائی و یا در صورت لزوم مراجع اداري و صـنفی   
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مـاده هـشتم اعالمیـه      . باشد  هایشان می   ها و آزادي    جهت دادخواهی نسبت به نقض حق     
هـاي   یـوان وسـیله د  جهانی حقوق بشر حق همه افراد را بر دسترسی به جبران مـؤثر بـه    

شده توسط قانون اساسی   هاي بنیادین تضمین    صالح ملی نسبت به اعمالی که ناقض حق       
و عبـارت  » جبـران مـؤثر  «عنـوان  . دهـد  مورد تأکید قـرار مـی  را یا دیگر قوانین هستند،   

هـا اعـم از    مفهوم بسیار عامی داشـته و شـامل انـواع رسـیدگی           » هاي صالح ملی    دیوان«
نفی و همچنین انواع مختلف مراجع قضائی، اداري و صنفی حقوقی، کیفري، اداري و ص

  .)215 و 214 :قاري فاطمی، پیشین(شود  می
 مراحل پاالیش اینترنت، حتی در بهترین شرایط، احتمال بروز اشـتباه یـا            م در تما 

 ضـروري  ،براي تأمین و تضمین حق بـر آزادي بیـان     . سوءاستفاده از قدرت وجود دارد    
) فیلترینگ اشـتباه یـا غیرقـانونی      (یادشده  براي تجدیدنظر در موارد     است تا تدابیر الزم     

ــیش ــردد پ ــی گ ــا در توصــیه   .بین ــوراي اروپ ــران ش ــه وزی  CM/Rec (2008) 6کمیت
منظـور تـرویج احتـرام بـه آزادي بیـان و            هایی را براي اتخـاذ تـدابیر الزم بـه           راهنمایی

نمایـد؛ در ایـن    نهاد می اطالعات در خصوص فیلترهاي اینترنتی به کشورهاي عضو پیش        
کاربران اینترنتی باید امکان اعتراض بـه  : سند پیرامون امکان دادخواهی تأکید شده است      

در ادامـه از  . فیلتر کردن محتوا و جستجوي توضـیحات و اصـالحات را داشـته باشـند              
اشـتباه فیلتـر شـده، در     شده تا تضمین نمایند محتـوایی کـه بـه     هاي عضو خواسته    دولت
.  مجدداً در دسـترس قـرار گیـرد        ،ازحد در دسترس    ن معقول بدون مشکل بیش    زما  مدت

ها موظف به فراهم  دولت –صراحت در سند فوق نیز آمده  طور که به     و همان  –بنابراین  
هاي نادرست    دسترس، مؤثر و آسان براي اصالح و ترمیم پاالیش          هاي قابل   آوردن روش 

  .اینترنت هستند
  

  هوشمندي: اصل ششم
 در خصوص هوشمندي فیلترینگ در حوزه مباحث فنی اینترنت قرار دارد            مطالعه

امـا بـه نظـر      . و براي ورود به این موضوع تشریح تاریخچـه و سـاختار آن الزم اسـت               
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نویسندگان این نوشتار، در حال حاضر شناخت از اینترنـت در سـطحی قـرار دارد کـه                  
  که ارد؛ اما باید یادآوري گردد،    دیگر نیازي به ارائه مقدمات متداول و تکراري وجود ند         

افـزاري و   هاي نـرم   اینترنت یک سامانه ارتباطی جهانی اطالعات است که از زیرساخت         
. نمایـد  ها را در سراسر جهان به یکـدیگر متـصل مـی            شده و رایانه    افزاري تشکیل   سخت
اي و همچنـین معمـاري خـاص، از           شمولی زبـان دیجیتـال، منطـق کـامالً شـبکه            جهان

  .)408: 1382کاستلز، (آید  ها به شمار می توجه این شبکه هاي قابل ویژگی
تـوجهی از     نظر از واقعیت روشنِ تسلط چند کشور محدود بر بخش قابـل              صرف

. هاي مهم اینترنت، هیچ فـرد، دولـت یـا موسـسه تجـاري مالـک آن نیـست           زیرساخت
هـاي فنـی و       شود، امـا بـراي حفـظ جنبـه          اینترنت توسط یک مدیریت واحد اداره نمی      

 1»شـده  انجمن اینترنت براي اسامی و اعداد تعیین  «هاي زیرساختی نهادي به نام        سیاست
، اختـصاص فـضاي     IPهـاي     این اتحادیه غیرانتفاعی، مسئول تعیـین آدرس      . وجود دارد 

، مـدیریت سیـستم و مـدیریت عملیـات          اینترنت، تعیین پارامترهاي پروتکل، نام دامنه     
اما در عرصه ملی، بستر و زیرساخت دسترسـی بـه           ) 162 :1386 قاجار،. (سیستم است 

ها با مشارکت بخش خصوصی تأمین و در اختیـار کـاربران قـرار                اینترنت توسط دولت  
ها همـواره بـراي کـشورشان دروازه اطالعـات مجـازي ایجـاد            گیرد؛ در واقع دولت     می
البتـه کنتـرل   . دازنـد پر کنند و از طریق این دروازه به کنترل و پاالیش اطالعـات مـی            می

مثال از حمله هکرهـاي   عنوان شود و به  فقط به موارد رایج فیلترینگ محدود نمی      یادشده
  .نمایند خارجی نیز مراقبت می

هـاي   هـا بـه روش     ها و صفحات ممنوعـه و فیلتـر کـردن آن            سایت   شناسایی وب 
  :تباه وجود داردوبیش بروز دو اش ها، کم شود و معموالً در بیشتر روش مختلفی انجام می

 د؛نشو درستی فیلتر نمی هاي مورد نظر، به سایت . 1

  .دنگرد اشتباه فیلتر می ها و محتواي دیگر، به سایت . 2
                                                

1. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN. 
2. Domain name. 
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هـایی اسـتفاده    ها و برنامه  همواره باید تالش شود تا در اجراي فیلترینگ از روش  
لتـر  گردد که میزان خطا در آن وجود نداشته یا تا حد ممکن کاهش یابد؛ یعنی ضمن فی          

نمودن موارد مضر و غیرقـانونی، از ایجـاد محـدودیت در دسترسـی بـه سـایر مطالـب            
ریـزي و تـالش مـستمر     بنابراین منظور از هوشمندي فیلترینـگ برنامـه     . جلوگیري شود 

هـایی اسـت کـه اسـتفاده صـحیح و منطقـی از        مجریان، براي شناسایی و اعمـال روش     
هـا و   شناسـایی ایـن روش  . دني بیـان نباشـ  اینترنت را تضمین نموده و مانعی براي آزاد  

هاي مناسب فیلترینگ، زمـانی مـؤثر اسـت کـه در کنـار       روز رسانی برنامه ه  طراحی و ب  
هاي هوشمند و قوي، به ارتقاء امکانات و تجهیـزات           ها و طراحی برنامه     شناسایی روش 

وز فیلترینگ نیز توجه شود؛ استفاده از تجهیزات قـدیمی و معیـوب، قطعـاً موجـب بـر               
  .شود مشکل می

  
  آموزش: اصل هفتم

کاربران، . آموزش نقش بسزایی در استفاده صحیح و اجراي مطلوب فیلترینگ دارد
هاي ارائه خدمات اینترنتی و همه افـرادي کـه    والدین، مربیان، مدیران و کارکنان شرکت 

ــا اســتفاده مــی  ــد اطــالع دقیقــی از اهــداف فیلترینــگ و   فیلترهــا را اجــرا ی ــد، بای کنن
استفاده درسـت از  . هایی که در نتیجه آن امکان دارد ایجاد شود، داشته باشند       محدودیت

حتـی  .  توسط والدین، مربیان و مدیران مراکز آموزشی بایـد تـرویج شـود             بویژهفیلترها  
هـا نبایـد بـه اسـتفاده صـحیح از فیلترهـا محدودشـده و الزم اسـت                     دامنه این آموزش  

سو، و از سوي دیگـر حفاظـت از    ین آزادي بیان از یک    اي از اقدامات براي تأم      مجموعه
ها و مربیـان مـدارس    مثال خانواده عنوان به. هاي در معرض خطر آموزش داده شود      گروه

بر جستجوهاي کودکان و نوجوانان نظارت داشته باشند یـا رایانـه در محلـی قـرار داده      
  .را ببینندنمایش آن  باشد که سایر افراد حاضر در آن محل بتوانند صفحه

 از سوي دیگر با توجه به معایب فیلترینگ، به دالیل متعدد ازجمله هزینـه زیـاد،                
نباید استفاده از آن گسترش یابد؛ بلکه الزم است موارد اجراي آن ... اشتباهات فراوان و 
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هاي جدید براي جلوگیري از انتـشار و دسترسـی بـه      حل  االمکان محدودشده و راه     حتی
 توجه به موضـوع  ،ها  حل  بدون تردید یکی از راه    . نی در نظر گرفته شود    محتواي غیرقانو 

اوالً مطالـب  : شـود  سازي موجـب مـی   آموزش و فرهنگ  . سازي است   آموزش و فرهنگ  
مضر و ممنوعه توسط تولیدکنندگان محتوا یا سـایر افـرادي کـه بـه آن دسترسـی پیـدا                 

گونـه     ضمن عـدم اسـتفاده ازایـن       ثانیاً در صورت انتشار، کاربران    . کنند، منتشر نشود    می
ثالثاً . محتواها، در اسرع وقت وجود آن را به نهادهاي اجراکننده فیلترینگ گزارش دهند           

مرور فرهنگ استفاده صحیح اینترنت در بین اقشار مختلف جامعه و بازیگران اینترنت       به
ذشـته مـورد    ترویج یافته و کاربردهاي مفید این رسانه و ابزار نوین ارتباطی بـیش از گ              

  .استفاده قرار گیرد
  
  گیري و پیشنهادها نتیجه

با شناخت دقیق از وضعیت اینترنت، تردیدي براي پاالیش محتواي غیرقـانونی و مـضر       
هـاي خبـري در تـأمین حـق      ویژه سایت آن وجود ندارد؛ اما با توجه به تأثیر اینترنت به         

است بایدها و نبایدهایی براي آزادي بیان و دسترسی آزاد به اخبار و اطالعات، ضروري 
توان در قالب اصول  این بایدها و نبایدها را می. اجراي فیلترینگ مشخص و اعمال گردد

  :زیر تبیین نمود
      برقـرار  هـا  اصل مداخله حـداقلی دولـت  ها،   در اینترنت نیز مانند سایر رسانه 

ـ      باید سیاست . است رار گیـرد و  گذاري و اعمال فیلترینگ در اختیار نهادهـاي مـستقل ق
 .ها در نقش راهنما و حامی این نهادها باشند حکومت

       باید تدابیري اتخاذ شود تا محدود نمودن دسترسـی بـه محتـواي غیرقـانونی و
. هاي خبري، تبدیل به مانعی براي دسترسی به سایر مطالب و اخبار نگـردد               مضر سایت 

دودشده و از توسعه مصادیق المقدور مح باید تالش شود تا دامنه فیلترینگ حتیبنابراین  
 .آن خودداري گردد
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  بـه  .  انجام شـود   قانونعنوان یک محدودیت آزادي بیان، باید طبق          فیلترینگ به
ویژه مصادیق آن، توسط نهادي       همین منظور ضروري است قوانین و مقررات پاالیش به        

 .دشو رسانی می شده و پیش از اجرا به عموم اطالع مستقل تدوین

 اگر .  داردشفافیتها نیاز به  ي اینترنت مانند سایر اعمال حکومتپاالیش محتوا
صورت پنهانی و بدون نظارت افکار عمومی، اقدام       ها بدون پیروي از قانون، به       حکومت

به فیلترینگ نمایند، خطر سوءاستفاده از قدرت و ایجاد محـدودیت بـراي آزادي بیـان،             
 .جامعه را تهدید خواهد کرد

    هـاي   هـا و برنامـه    شـود تـا در اجـراي فیلترینـگ از روش     همواره باید تـالش
  .هوشمند استفاده گردد که میزان خطا در آن وجود نداشته یا تا حد ممکن کاهش یابد

 همه .  نقش بسزایی در استفاده صحیح و اجراي مطلوب فیلترینگ دارد         آموزش
از اهداف فیلترینـگ و  نمایند، باید اطالع دقیقی       افرادي که فیلترها را اجرا یا استفاده می       

  .هایی که در نتیجه آن امکان دارد ایجاد شود، داشته باشند محدودیت
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