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شهرنوشت

ما ایرانی هــا همانقدر که بــا واژه 
»اینترنت« آشــناییم با »فیلترینگ« 
هم آشــناییم و البته با »فیلترشکن«. 
ایــن دور باطــل »ارائه خدمــات« و 
»مسدودسازی خدمات« و در نهایت 
»دور زدِن مسدود ســازی« به قدری 
با زندگــی روزمره ما عجین شــده که 
گاهی به تناقضات و هزینه ها و صدمات 
اجتماعی آن نمی اندیشیم. البته َحَرجی 
بر ما شهروندان نیست. آگاهی ما بر این 
دور باطل هم مشکلی از مشکالت حل 
و این تسلسل معیوب را رفع نمی کند. 
عجیب آنجاســت که آنهایی که اهرم 
دستگاه مسدودســازی ها را در دست 
دارند هم گویا نه تنهــا آگاه از عملکرد 
خود نیستند که اشرافی هم بر تبعات 
این شیوه از مسدودســازی اینترنت 
ندارند. قدرمسلم شواهد نشان می دهد 
که این گروه خود یــا از اینترنت بدون 
فیلتر بهره می برند یا همین دور باطل 
را همچون دیگر شهروندان با استفاده 
از فیلتر شــکن و VPN تکرار کرده و 
با اصــراری قابل توجه به شــبکه های 
اجتماعی فیلترشــده وارد می شوند تا 
عقاید خود را در خصوص محدودیت 
بیشــتر در ایــن خصوص بــه اطالع 
خیل کثیری از شهروندان برسانند! خب 

قدری عجیب است. اما واقعی است.
مثال فیلترینگ شــبکه اجتماعی 
توییتر در حالی بعد از گذشت بیش از 
10 سال همچنان ادامه دارد که برخی از 
مسئوالن- عمدتاً برخوردار از اینترنت 
بدون فیلتر- از این فضا برای برقراری 
ارتباط با مخاطبانی استفاده می کنند 
که برای حضــور در توییتــر ناچار به 
استفاده از فیلترشــکن و هزار بامبول 

دیگر هستند. 
هر چند این موضوع جدیدی نیست 
اما دیروز یکــی از نمایندگان مجلس 
با اشاره به آمار اســتفاده 80 درصدی 
شــهروندان ایرانی از فیلترشــکن و 
VPN به تبعات تربیتــی و اخالقی 
این موضوع روی کودکان و نوجوانان 
اشــاره و بار دیگر توجه هــا را به روند 
معیوب گسترش فیلترینگ در ایران 

معطوف کرد.
این در حالی است که در کشورهای 
پیشرو در گسترش اینترنت؛ در پی رواج 
جرایم هرزه نگاری کــودکان، تولید و 
انتشار محتوای تصویری و چند رسانه ای 
مربوط به افراد زیر 18 ســال ممنوع 
شده و در برخی کشورها نوجوانان زیر 
16 ســال حق عضویت در شبکه های 
اجتماعی را ندارند. این در حالی است 
که در ایران در موارد یاد شده و بسیاری 
دیگر از موارد این ممنوعیت شامل همه 

افراد شده که در نتیجه تجربه و میزان 
استفاده از فیلترشکن هم نصیب همه 

افراد می شود؛ از کوچک تا بزرگ!

استفاده 80 درصدی
 از فیلترشکن

دیــروز نماینده مجلــس گفت: 
»آمارها نشــان می دهد نزدیک به 80 
درصد ایرانی ها فیلترشکن و وی پی ان 
روی گوشــی های خودشــان نصب 
کرده اند و این آمار دقیقا در کشورهای 

اتحادیه اروپا زیر 10 درصد است«. 
غالمرضا نوری قزلجه در گفت وگو با 
خبرگزاری ایلنا این موضوع را این طور 
تحلیل کرد: »اگر فرزندانمان بخواهند 
از بســیاری از برنامه هــای عادی هم 
استفاده کنند مجبورند »فیلترشکن« 
و »VPN« داشته باشند و وقتی این 
امکان روی گوشــی فرزند شما نصب 
است هر لحظه می تواند به سایت هایی 
برود که اساســا حتی در کشــورهای 
خارجی هم این سایت های غیراخالقی 
فیلتر هســتند! در واقع ما عمال داریم 
خودمــان فرزندان و جوان مــان را در 
معرض همان تهدیدها قرار می دهیم«.

این نماینده مجلس خاطرنشــان 
کرد: »ما تا کی می خواهیم با تکنولوژی 
بجگنیم. روزگاری با رادیو، تلویزیون، 
ویدئو و ماهواره جنگیدیم. آیا توانستیم 
جلوگیــری کنیم؟ مگر می شــود با 
پیشرفت تکنولوژی جنگید، ایستاد و 

مقابله کرد؟«.
او با بیان این صحبت ها این موضوع 
مهم را یادآور شــد که طریقه مقابله 
با اینترنت، فیلترینگ های گســترده 
نیست و این تنها آسیب های ناشی از این 

موضوع را برای گروه های آسیب پذیر 
مثل کودکان باال برده است.

تاریخچه فیلترینگ در ایران
حول و حوش ســال 1372 بود که 
اینترنت وارد ایران شــد؛ سرویســی 
که اغلــب مردم چیــزی در خصوص 
آن نمی دانســتند و تنها بــرای افراد 
دانشگاهی مورد اســتفاده بود. 5 تا 6 
سال بعد اینترنت کمی گسترش یافت 
و مراکزی به نام کافی نت راه اندازی شد 
و حتی به برخی خانه ها اینترنت رسید. 
پس از این سرعت تغییرات رشد قابل 
توجهی یافت. همینطور که این پدیده 
فراگیر می شد و شهروندان با آن انس 
بیشــتری می گرفتند، پدیده دیگری 

هم زاده شد: »فیلترینگ«
فیلتر اینترنتــی معنایش محدود 
کردن دسترســی کاربران اینترنت به 
وب گاه ها و خدمات اینترنتی است که 
از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی 
هر کشور برای مصرف عموم مناسب 

نیست. اِعمال فیلتر البته در تعدادی 
از کشورها از جمله کشور ما گسترده 
قابل توجهی یافت. به طــوری که در 
همان ابتدا آغاز آن در سال 81 حدود 
111 هزار ســایت ممنوعه اعالم شد. 
البته برخی سایت های اینترنتی نیز به 
طور مستقل با دستور قوه قضاییه فیلتر 

یا دفاتر آنها پلمب شد.
این لیست بلند باال، هر سال بلندتر 
هم شد. با این تفاوت که پیشتر وقتی 
آدرس های فیلتر شــده را جســتجو 
می کردید، مشــخصا بــه کاربر اعالم 
می شد که سایت مورد نظر فیلتر شده 
است و حتی تعدادی سایت مورد تایید 
و اغلب دولتی به عنوان پیشــنهاد به 
مخاطب ارائه می شد و حال پیام خاصی 
اراده نمی شــود و کاربر بــه تجربه در 
می یابد که سایت مورد نظرش مسدود 

شده است.

VPN تولد فیلترشکن و
اما در کنار تولد فیلتر، چیزی به اسم 
فیلتر شکن و VPN هم متولد شد، به 
طوری که کاربران به صورت رایگان یا با 
پرداخت پول به برخی از ارائه کنندگان 
خدمات فیلترشــکن، می توانند این 

فیلترینگ را دور بزنند.
این بــازار مکاره در کشــورهایی 
که دولتمردانشــان فیلترینــگ را با 
دست و دلبازی گسترش داده بودند- 
مثل چین و روســیه و ایــران- رونق 

بیشتری پیدا کرد.
حتی برخــی از ارائــه کنندگان 
خدمات اینترنــت در ایران با دریافت 
VPN هزینه از مشــتریانی خــود

هایی ارائه می دهند کــه کمی از این 

محدودیت ها کم می کنــد. در کنار 
این، شمار فیلترشکن های رایگان در 
انواع و اقسام به قدری در دسترس قرار 
دارد که حتی کودکان هم می توانند 
به راحتی از آن استفاده کنند. این در 
حالی است که اساسا فیلترینگ برای 
ایجــاد محدودیت برای دسترســی 
کودکان به برخی محتواهای نامناسب 

طراحی شده بود.
به باور کارشناســان حوزه فناوری 
هر چقدر دامنه فیلترینگ گسترش 
یابد، تمایل به داشتن فیلتر شکن هم 
افزایش پیدا خواهد کرد! به این ترتیب 
اصرار برخی کارشناسان حوزه فرهنگ 
بر استفاده بیشتر از فیلترینگ و فیلتر 
کردن گسترده سایت ها حتما به نتیجه 

مطلوب منجر نخواهد شد.
مخالفان سیاست سنتی فیلترینگ 
معتقدنــد، تــداوم الگــوی جــاری 
مسدود سازی محتوای مجرمانه پدیده 
»گســترش محتوای باز« را به همراه 
دارد؛ به این معنا که پس از فعال شــدن 
فیلترشکن هر نوع اطالعات و پیام ها ی 
پاالیش نشــده  در اختیار افراد و به ویژه 
کاربران جوان و نوجوان قرار می گیرد؛ 
آن هم در حالی که بیشــتر این کاربران 
هدف شــان از نصــب فیلترشــکن نه 
دسترســی به محتوای غیــر اخالقی، 
بلکه دانلود یک بازی یا به روزرســانی 
نرم افزارهای تلفن همراه هوشمندشان 
است؛ اما به دلیل سودهای کالن داللی 
فیلترشکن ها که بنا بر برخی تخمین ها 
گردش مالی بسیار باالیی دارند، برخی 
جریان ها مخالف عبــور از فیلترینگ 
ســنتی و خواهان تداوم سیاست های 

فعلی هستند.

یک کارشناس امنیت فضای مجازی 
می گوید: »زمانی که افراد جامعه ای به 
دالیل مختلف با محدودیت دسترسی 
به منابعی در اینترنت مواجه می شوند، 
به دلیــل ذات محدودیت و عدم قبول 
آن دست به اقداماتی نظیر استفاده از 
فیلترشکن ها می زنند. شاید این اقدام 
به صورت کوتاه مدت نیازهای آنان را در 
برقراری ارتباطات و رفع محدودیت ها 
برطرف کند، اما تبعات فنی و اجتماعی 

متعددی به وجود می آید«.
سید هادی سجادی ادامه می دهد: 
»تعداد بــاالی اســتفاده کنندگان از 
فیلترشکن ها در کشور افرادی با سطح 
آگاهی عمومی پایین از امنیت هستند 
که به راحتی به هر نرم افزار و برنامه به نام 

فیلترشکن اعتماد می کنند«.
او با بیان اینکه آثار این اســتفاده 
غیرمنطقــی در محیــط پیرامونی 
دوســتان و خانواده بــه راحتی برای 
هر شــخصی قابل مشــاهده است، 
می گویــد: »آثــار جانبی اســتفاده 
بی رویه و هیجانی از فیلترشــکن ها و 
نرم افزارهای مشابه در کشور، آلودگی 
گسترده کاربران در سطح کشور و به 
همراه آن نشــت اطالعات، دسترسی 
غیرمجاز به اطالعــات کاربران، نقض 
حریم خصوصــی، کالهبرداری های 
مجازی و باج خواهی هــای اینترنتی 
و دیگر تهدیــدات خواهد بود. تجمیع 

و سوءاســتفاده از ترافیــک کاربران 
برای انجام عملیات هــای داده کاوی، 
امکان عبــور دادن ترافیــک کاربران 
از مســیرهای دلخواه و امکان اجرای 
حمالت امنیتی روی DNS و هدایت 
کاربران از سرورهای مخرب و آلوده از 

جمله این مخاطرات است«.
امروزه بیشــتر کارشناســان بر 
اثربخــش نبــودن فیلترینــگ در 
کاهش آســیب های فضای مجازی 
تأکید کرده انــد و راهکار مبــارزه با 
چالش های اجتماعــی را در »ارتقای 
سواد رســانه ای« و »فرهنگ سازی« 
در این ارتباط دانســته اند. به اعتقاد 
آنها، می توان با روش های کشورهای 
توســعه یافته، ضمن کاهش مراجعه 
کاربران به راهکارهــای خطرآفرین 
عبور از فیلترینگ، نظارت و پایش بهتر 
و دقیق تری نسبت به شیوه بهره برداری 

کاربران از فضای مجازی داشت.

نماینده مجلس: 80 درصد ایرانی ها از فیلترشکن استفاده می کنند 

دو دهه لجاجت در پاپس نکشیدن از یک اشتباه

در ایران، فیلترینگ 
در خصوص بسیاری از 

سایت های غیراخالقی 
و آنها که ربطی به مسائل 

اخالقی نداشت گسترش 
یافت و تقریبا همه افراد 

شامل فیلترینگ شدند که 
در نتیجه تجربه و میزان 

استفاده از فیلترشکن هم 
نصیب همه افراد شد؛ از 

کوچک تا بزرگ!

کشورهای پیشرو در 
گسترش اینترنت؛ در پی 
رواج جرایم هرزه نگاری 
کودکان، تولید و انتشار 

محتوای تصویری و چند 
رسانه ای مربوط به افراد زیر 
18 سال را ممنوع کرده و در 
برخی از آنها نوجوانان زیر 

16 سال حق عضویت در 
شبکه های اجتماعی را ندارند
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بسته اینترنتی رایگان
 برای سه دهک پایین جامعه

وزیر ارتباطــات و فن آوری اطالعات از ارائه بســته 
اینترنتی رایگان برای سه دهک درآمدی پایین جامعه 
خبر داد و گفت: این بسته برای کسانی است که یارانه ۴00 
هزار تومانی را دریافت می کنند. به گزارش ایسنا، عیسی 
زارع پور افزود: هموطنانی که مشمول هستند می توانند 
 my.gov.ir  به درگاه ملی خدمات هوشمند به آدرس
مراجعه کنند که آنجا شماره تلفنی را ثبت می کنند و بر 
روی همان شماره تلفن، حال از هر اپراتوری باشد، یک 

بسته اینترنت رایگان را برایشان فعال می کنیم. 
    

شناسایی ۵۸۵ تقلب در آزمون
 علوم تجربی

وزیــر علــوم، تحقیقات 
و فناوری اعالم کــرد: 585 
تقلب در آزمون علوم تجربی 
را شناسایی کرده ایم و همه 
این موارد در دست رسیدگی 
است. به گزارش ایلنا، محمدعلی زلفی گل گفت: در 
حوزه های امتحانی در راستای جلوگیری از تقلب و 
انتشار سواالت از جمر اســتفاده شده بود. داوطلبان 
توجه داشــته باشــد که این امکان وجــود دارد که 
پاسخنامه ها رصد شــود و با توجه به دقتی که در کار 

وجود داشته، حقی پایمال نخواهد شد.
    

رونمایی از چند محدودیت جدید 
برای زنان کارمند!

فرماندار بوشهر گفت: ما با هیچکس و هیچ مدیری 
در حوزه عفاف و حجاب تعارف نداریم. به گزارش ایران 
تایمز، صالح رحیمی افزود: باید اتاق خانم ها و آقایان در 
تمامی دستگاه های اجرایی جدا باشد و هیچ همکار 
خانمی نیز نباید در شورای اداری شهرستان بوشهر 
بدون چادر حضور یابد، هر مدیری که کوتاهی کند، 
بینی و بین اهلل او را عــزل خواهم کرد. همچنین بانک 
ملت ایران در بخشنامه جدید درباره وضعیت پوشش 
کارکنان خود را ارائه کرد. براساس این بخشنامه جوارب 
نازک، کفش پاشنه بلند، آرایش برای زنان و منشی زن 

برای مدیران در بانک ملت ممنوع شده است.
    

وزیر بهداشت:

همه افراد باالی ۱۲ سال
 واکسن یادآوری تزریق کنند

وزیــر بهداشــت درمان 
و آموزش پزشــکی با اشــاره 
وضعیت کرونا در کشور اعالم 
کرد که امسال همه افراد باالی 
12 سال واکســن یادآوری را 
تزریق کنند.به گزارش ایســنا، بهرام عین الهی اظهار 
کرد: می دانیم که واکسیناسیون ایمنی دائمی نمی دهد، 
بلکه مقطعی است و مدتی بعد ایمنی کاهش می یابد. ما 
چون واکسیناسیون در حجم زیاد و نزدیک انجام داده 
بودیم، ایمنی در مردم به شکل باالتری وجود داشت اما 
اخیرا تغییراتی در امیکرون ایجاد شده و جهش با سرعت 

بیشتری دارد که می تواند بیماری زایی ایجاد کند.
    

قوانین جدید برای تخلفات 
سرعت  و سبقت رانندگی

 معــاون عملیات پلیس راهور تهــران گفت: اگر 
راننده ای مرتکب تخلفات ســرعت و سبقت شود، 
خودروی وی در همان محل، توقیف ساعتی می شود. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، محمد رازقی با بیان 
اینکه ســرعت های غیر مجاز را با تشــکیل قرارگاه 
ســرعت، کنترل خواهیم کرد افزود: به این صورت 
که با هماهنگی مراجع قضایی هر صبح کسانی که با 
سرعت باال در محورهای بزرگراهی تردد کنند از طریق 
سامانه ها شناسایی می شوند. سپس این افراد به پلیس 

راهور تهران بزرگ احضار می شوند.

    
تنها یوز باقی مانده از »ایران«

 ۲ ماهه شد
معــاون محیط  زیســت 
طبیعــی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، همزمان با 
دو ماهه شدن توله یوز سوم از 
افزایش وزن و پایدارتر شدن 
وضعیت او خبر داد. به گزارش ایسنا، حسن اکبری گفت: 
از زمانی که کنسروها و پیش غذاهای مخصوص را شروع 
کرده ایم، وضعیت توله یوز بسیار بهتر شده  است. در حال  
حاضر به تدریج پیش غذاها جای خود را به گوشت مرغ 
داده اند. کارکرد دستگاه گوارش و کاهش وزن شدید 
و فاصله ای که با وزن استاندارد داشته کمی بهتر شده 

است و وضعیت پایدارتری نسبت به گذشته دارد.

از گوشه و کنار 

رئیــس اداره جنــگل کاری اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری با اشــاره به اینکه به دلیل کاهش نزوالت جوی 
و افزایش دوره خشکی استفاده از آب پشت دریاچه ها برای 
آبیاری جنگل ها دشوار اســت، اظهار کرد: استفاده از پساب 
تصفیه خانه پتانسیلی مهم اســت که هم برای توسعه و هم 
برای مراقبت از فضای ســبز امری ضروری و اجتناب ناپذیر 

محسوب می شود.
به گزارش ایســنا، یونــس بابایی درباره نحــوه آبیاری 
پارک های جنگلی تهران اظهار کرد: برای آبیاری پارک های 
جنگلی همچون تلو و لویزان در شــرایط عادی از پمپاژ سد 

لتیان و مقداری هم از پساب لویزان استفاده می شود.
وی ادامه داد: حلقه چاه هایــی که در پارک های جنگلی 
چیتگر و سرخه حصار ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
حق آبه آن ها را دارد، در اختیار شهرداری قرار داده است تا در 
قالب مدیریت بهره وری همچنین آبیاری و نگهداری و جنگل 

کاری استفاده شود.
رئیــس اداره جنــگل کاری اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری افزود: به دلیل اینکه ســطح آب برخی از چاه ها 

کاهش یافته است، نیاز به عمق زنی و کف شکنی دارند. به طور 
مثال در پارک چیتگر و سرخه حصار مسئله اصلی بحث حق 
النظاره چاه های دراختیار شهرداری است و شهرداری منطقه 
22 برای اجرای عملیات عمق زنی یا کف شکنی با سازمان آب 
در تفویض اختیار چاه ها با مشکل روبرو است چراکه شهرداری 
نمی تواند بدون در اختیار داشــتن حق النظاره از خدمات 

سازمان آب بهره ببرد.
وی ادامه داد: پارک چیتگر از آب خام سد کرج و چاه هایی 
که در اختیار دارد، استفاده می کند. چندسال گذشته برای 
آبیاری چیتگر از آب پساب استفاده می شد اما چون این آب ها 
تصفیه نشده و خام بود، به درختان آسیب وارد کرد و در نتیجه 

این شیوه آبیاری متوقف شد.
به گفته بابایی بسیاری از پارک ها همچون لویزان و چیتگر 
در آستانه تهیه طرح تجدیدنظر مدیریت بهره وری جنگل ها 
هستند و درخواســت کردند که بخشــی از فضاهای خالی 
در محدوده پارک ها برای اجرای سیســتم تصفیه پساب در 
اختیارشان قرار گیرد تا با تعامل سازمان آب و فضالب بتوانند 
از این امکانات و پتانسیل اســتفاده کنند چرا که هرساله با 

کاهش نزوالت جوی و افزایش دوره خشکی استفاده از آب 
پشت دریاچه ها برای آبیاری با مشکل روبرو خواهد شد.

وی افزود: به همین دلیل اســتفاده از پساب تصفیه خانه 
پتانسیلی اســت که باید هرچه زودتر برای بهره گیری از آن 
اقدام شود. این کار هم برای توسعه و هم برای مراقبت از فضای 

سبز امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
بابایی در پایــان درباره روند ایجاد فضــای تصفیه خانه 
تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات اولیه همچون جانمایی 
و امکان سنجی برای ایجاد فضایی انجام شده است که بتوان 
بدون استفاده از سیستم پمپاژ به صورت ثقلی )بدون پمپ( 
آبیاری کرد و مراحل بعدی تعامل شهرداری با سازمان آب و 
فاضالب و در نهایت اجرا و نظارت است که این کار هم به عهده 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است و هم شهرداری و 

امیدواریم که این کار به زودی محقق شود.

احتمال قطع آِب بوستان های جنگلی تهران 
به دلیل کم آبی

چندی پیش نیر رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست 
و خدمات شهری نســبت به قطع احتمالی آِب بوستان های 

جنگلی تهران به دلیل کم آبی ابراز نگرانی کرده بود.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیســیون ســالمت، محیط 
زیســت و خدمات شــهری اظهــار داشــت: در برخی از 
بوســتان های جنگلی با توجه به کمبود آبی که با آن روبرو 

خواهیم شــد، وزارت نیرو در نظر ندارد که به این بوستان ها 
آب دهد و ممکن است به خشــکی برخی از درختان منجر 
شود. تقاضا دارم وزارت نیرو برای این موضوع حتما یک فکر 
جدی کند تا منجر به خشک شدن برخی از درختان در فصل 

تابستان نشود.
او با بیان اینکه این مطالبه جدی ما در تهران است، گفت: 
چرا که تهران با ایــن حجم از آلودگی اگــر درختان آن نیز 
بخواهند دچار خشکی به دلیل قطعی آب شوند، اتفاق خیلی 
بزرگ و فاجعه اســت که رخ می دهد. این اقدام ممکن است 
شامل حال برخی از بوستان های جنگلی شود، البته که تعامل 
خیلی خوبی بین شورای شهر و مجموعه آب و فاضالب وجود 
دارد و برای سال های آینده یکی از اقداماتی که با مجموعه آب 
و فاضالب انجام می دهیم ایجاد ظرفیت هایی در بوستان ها 
و پارک های جنگلی اســت که در ســال های بعد این اتفاق 

رخ ندهد.

در دوران خشکسالی آبیاری با آب پشت دریاچه ها دشوار است

ضرورت ایجاد تصفیه خانه برای استفاده از پساب

گزارش


