آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﺟﺮم اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
اﯾﻦ روزﻫﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داﻧﻠﻮد ﮔﻮﮔﻞﭘﻠﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از اﻧﺒﻮه
ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دور زدن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ آﻧﻬﺎ را داﻧﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار داغ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ )ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ آن
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ( اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
دور زدن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ را دارﻧﺪ ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟

»ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﺟﺮم اﺳﺖ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ «.ﭘﻮرﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ﺣﻘﻮﻗﯽ و وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﻣﺒﺤﺚ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ را
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﺗﻮﺘﺮ و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از ﻫﻤﯿﻦ رو وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺗﻮﺘﺮ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻧﺪهای ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﺪور رای دادﮔﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪای در ﺳﺎل  1388ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪه را ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﻠﮕﺮام در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ﺷﺎﯾﺪ روزی در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد«.

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده راﯾﺞ ﻣﺮدم از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺎﻫﻮارهای اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎور دارد ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺪ درﺻﺪ ،اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد:

»رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن رﺳﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﺎﻫﻮاره ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد؟ ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺼﺪ دارد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را
ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺻﺪ درﺻﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺣﺘﻢ ﭼﻨﺪان ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ«.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری از رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺘﺮ و ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و
ﺑﺎ روﯾﺖ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻮع
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎد
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد:

»اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮد ،آن
وﻗﺖ ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﺧﻮد را ﯾﺎﻏﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻗﺒﺢ و
ﻗﺪاﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽرﯾﺨﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺒﺮ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ
از ﺳﺎل  2000ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی رﺳﻤﯿﺖ داده و ﺗﺎﮐﻨﻮن  230ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﮕﺮام و ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ را ﺟﺮم ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﺒﻖ
آﻣﺎر ﺧﻮد دوﻟﺖ  ۳۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم ﮐﺮده و اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﺸﺪﻧﯿﺴﺖ:

»اﯾﻦ ﻃﺮح اﮔﺮ ﻣﺼﻮب و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﺟﺮا ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻼ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪان دﭼﺎر
ﺗﻐﺮات ﻧﺸﺪه و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش وی ﭘﯽ ان ﺟﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن در آن را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
»ﺳﺎﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ« ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ در ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖﻫﺎ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻫﻢ دارای وﺟﻬﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .او ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  28ﻗﺎﻧﻮن آﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺎﻣﻮراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دادﺳﺘﺎن در ﮐﺸﻒ ﺟﺮم ،ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻋﻼﻳﻢ و ﺟﻤﻊآوری ادﻟﻪ وﻗﻮع ﺟﺮم،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار و ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن ﻣﺘﻬﻢ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،اﺑﻼغ اوراق و اﺟﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ، .ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اوﻟﯽ ﺿﺎﺑﻄﺎن
دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن دور زدن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ را ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﺎزﭘﺮس دﺳﺘﻮر ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦﻫﺎ را
ﺻﺎدر ﮐﺮده ﯾﺎ آﻧﮑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،داده ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﯿﭻ دﺳﺘﻮری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﺷﻮد«.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﯾﺤﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻦ ﯾﺎ آن را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد ،ﭼﻮن اﺻﻞ ﺑﺮ آزادی
اﻃﻼﻋﺎت و آزادی اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺋﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ» :از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ

ﻗﺎﻧﻮن داﺋﻤﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد و ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدر ﮐﺮد«.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﺟﺮم اﺳﺖ و
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ:

»ﻣﺎده  21ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ و ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻓﺮاد ﺑﻪ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد«.

اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و
ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دور زدن ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎب ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از آﻧﮑﻪ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن را دور اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮑﺸﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎور
دارﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺑﺎزار
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ درﺟﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ و اﺟﺒﺎری آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

