
  فیلترینگ و نظارت بر اینترنت در کشورهای جهان

  

  علل و زمینه پیدایش فیلترینگ
گسترش اینترنت زمینه ای را به وجود آورد که طیف وسیعی از اطالعات بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر 

اتی از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطالع
. ضمن اینکه مخاطبان و کاربران اینترنت هم به همان اندازه افزایش مداومی داشته اند. تبدیل گردد

خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت انتشار مطالب و اطالعات وعالوه بر آن راحتی دستیابی به انواع 
ه اندازه ای شدت یافته مختلف اطالعات در وب اعم از متن، صوت و تصویر و داده های گرافیکی متنوع، ب

است که در برخی موارد اطالعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر می شود که زمینه سوء 
هرزه نگاری های جنسی بخصوص در زمینه سوء استفاده از . استفاده های مختلف را فراهم آورده است

انبار، اشاعه اطالعات خصوصی افراد و کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زی
سازمانها، استفاده از اطالعات وب در جهت اهداف تروریستی وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را 

ناگزیرساخته است، ولی این کنترل و نظارت برانتشار اطالعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی های 
در برخی جوامع غربی تاکید بیشتر بر عدم . فاوتی داشته استسیاسی و فرهنگی هر جامعه ای نمودهای مت

سوء استفاده از اطالعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی 
سازمانهای تروریستی به اطالعات خاص و مهم است اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع شرقی و مذهبی 

ق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می فراتر از موارد فو
بطور مثال در کشور چین که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت داراست، نظارت . شود

با  گسترده ای بر محتوای اطالعات سیاسی صورت می گیرد و کنترل جدی بر عقاید و اندیشه های متضاد
در این کشور نیز با این هدف  "پلیس اینترنت"حکومت کمونیستی چین در وب حاکم است و به این منظور 
  . شکل گرفته است

: توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند عمده دالیل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می
  ."اخالقی مسائل"و  "مسائل امنیتی "، "مسائل اجتماعی"، "مسائل سیاسی"

شود، ارزش های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در  آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می
توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله  در مجموع می. آن کشورها است

  .فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتا قابل توجه است
ورهایی مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی، مالزی و کش

  . باشند ترین میزان تنوع فیلترینگ می در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده
  .مالی داردگزارش زیر بر تجارب دیگر کشورها در امر فیلترینگ مروری اج

  
  مریکا آ

در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند 



مورد منتشر شده در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز 
در کنگره  Communications Decencey Act“ قانون نزاکت ارتباطات”کردند که منجر به تصویب 

  .را مجاز دانسته است“ غیر اخالقی”این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات . آمریکا شد
بدنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه ها و شبکه ها، برنامه های 

و یا بصورت مجزا  ISP“ رسا”دمات اینترنتی یعنی شرکت های فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدا خ
  .توسط شرکت ها یا کاربران عادی بر روی رایانه ها نصب می شوند

سانسور ”بسیاری از شرکت های تولیدکننده برنامه های امنیتی تمایل ندارند برنامه هایشان را تحت عنوان 
نفی این عنوان، آنها عناوینی چون فیلترینگ را با توجه به جنبه م. معرفی کنند Censorware“ افزار

سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن . ترجیح می دهند
سایت را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای سایت ها را نیز برای یافتن کلید واژه ها و 

در بازار  detection pornالبته هم اکنون برخی نرم افزار ها با عنوان . ش نمایندتصاویر تعیین شده کاو
  .وجود دارد که ضمن تشخیص محتوای مستجن به فیلتر نمودن آنها اقدام می نماید

. آدرس های اینترنتی وب سایت های مورد نظر نیز می توانند به این برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند
را به پدر و  Parental Lock“ قفل والدین”انگی چنین نرم افزارهایی امکان فعال کردن نمونه های خ

  . مادران می دهد تا مانع دسترسی کودکان به سایت های غیر اخالقی شوند
هاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد و  ها و حکومت نیز، پاى دولت 2001پس از حوادث یازدهم سپتامبر 

ایاالت متحده به . تر از سایرین بود کشورهاى اروپایى و به ویژه ایاالت متحده پر رنگدر این میان نقش 
عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید 

شد و دولت سپتامبر، با چالش جدى در مواجهه با اینترنت رو به رو  11محتواى اینترنتى، پس از حمالت 
هاى مدنى به  این کشور، قوانین محکمى را در این مورد وضع کرد تا جایى که حامیان حریم شخصى و آزادى

، قانونى تحت عنوان 2001اکتبر  24آمریکا در تاریخ . اى علیه دولت بوش دست زدند اعتراضات گسترده
Patriot Act هاى  ل دادهرا تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادonline  کاربران، رنگ

و   گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجى از مخالفت قانونى به خود مى
که  Patriot Actسازى  پیاده. ها برانگیخت اعتراض را هم در میان جمهورى خواهان و هم در بین دموکرات

- با اعطاى اختیارات بیشتر به پلیس امریکا 2003شود، در نوامبر  نبال مىبه شدت از سوى دادستانى امریکا د
FBI  -  ،از این نیرو خواست تا کلیه اطالعات مربوط به کاربران اینترنتى را، حتى براى تحقیقات غیررسمى
یلتر هاى امریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را براى ف از سوى دیگر، برخى ایالت. آورى کند جمع

هاى امریکا موظف شدند براى  نیز کلیه کتابخانه 2000عالوه بر این، در سال . کردن محتواى اینترنتى دارند
. هاى اینترنتى، فیلترهاى مربوط به تصاویر غیر اخالقى را در کامپیوترهاى خود نصب کنند انجام فعالیت

هاى مدافع  ها باعث شد تا برخى گروه سایت اجراى نامناسب این قانون با عنوان فیلتر شدن اشتباهى بعضى از
  .به دولت بوش اعتراض کنند 2002حقوق مدنى در سال 

تغییر رییس جمهور در امریکا نیز باعث تغییر در سیاست نقض حریم خصوص افراد نشده و اوباما نیز پس از 
  .روی کار آمدن اقدام به تمدید قانون شنود در این کشور کرد



  از سرویس جی میل جاسوسی دولت امریکا
های حریم شخصی گوگل را به چالش کشید  سیاست» استفان کانروی«که وزیر ارتباطات استرالیا،  پس از این

و این شرکت را تهدید به فیلتر کردن نمود، سایت اخبار فناوری اطالعات استرالیا با نقل پاسخ این شرکت، 
پس از تصویب الیحۀ . میل را فراهم کرده استتأیید کرد که گوگل اجازۀ دسترسی دولت آمریکا به جی

که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمریکا اجازه یافت که کنترل ) Patriot Act(پرستی  میهن
هر چند قبل . داشته باشد... ای از جمله تلفن، فکس، ایمیل و  گسترده و جامعی بر مخابرات و ارتباطات رایانه

ای به  گاه امکان کنترل کامل و گسترده شد، اما هیچ با قواعد مشخص انجام می هائی از آن نیز چنین کنترل
در این میان، گوگل زیرساخت عظیمی را برای کنترل . مانند این قانون در اختیار دولت قرار داده نشده بود

هر . گیرد می برداری قرار ارتباطات اینترنتی کاربران فراهم ساخته که به خوبی توسط دولت آمریکا مورد بهره
شود، اما طبعاً این قانون برای مردم کشورهایی  چند گوگل ادعا کرده که تجسس در چارچوب قانون انجام می

  .ها مشکل دارد، از جمله ایرانیان کاربردی ندارد که آمریکا با آن
  تاریخچۀ جی میل

ایدۀ . دی به آن وارد شداندازی جیمیل، به دلیل نقض حریم شخصی کاربران انتقادات زیا از ابتدای راه
ای و  نامه ها، سیستم ثبت نام دعوت ها، نگهداری دائمی ایمیل ایندکس کردن ایمیل کاربران و جستجو در آن

اندازی سرویس  ها همگی نکاتی بود که حتی پیش از راه ایجاد فضای فراوان برای جلوگیری از حذف پیام
ری اطالعات بر روی آن تأکید شده و کاربران از استفاده از های فعال در زمینۀ فناو ایمیل گوگل توسط رسانه
این اطالعات را برای : کرد ها توجیهی را عرضه می البته گوگل برای همۀ این. شدند جیمیل برحذر داشته می

اندازی این سرویس ایمیل، به دلیل عدم وجود سرویس  پس از راه! تبلیغات روی صفحات وب الزم داریم
در کشورمان، بسیاری از کاربران به استفاده از آن روی آوردند و حتی ) یس تجاریحتی سرو(مشابه 

-50هایی در حدود  نامۀ این سرویس رایگان به جهت باکالس بودن در بعضی نقاط تهران به قیمت دعوت
هم اکنون نیز بسیاری از هموطنانمان در مسائل خصوصی و تجاری و . شد هزار تومان خرید و فروش می 100

  .گیرند حتی دولتی از این سرویس بهره می
  وضعیت قانونی

، امکان شکایت از جی میل در صورت نقض حریم ...در برخی از کشورها مانند کشورهای اروپائی، استرالیا و 
گوگل در این کشورها دفتر دارد و در صورت سوء . شخصی و سوء استفاده از این اطالعات وجود دارد

ای از گوگل شده و این شرکت با  با این همه در این کشورها نیز انتقادات گسترده. باشداستفاده، باید پاسخگو 
متأسفانه به دلیل دشمنی طوالنی مدت آمریکا با ایران، این . های قانونی بزرگی مواجه شده است چالش

  .اقدامات قانونی برای ایرانیان ممکن نیست
   

  اقدامات چین و استرالیا
لیا که نه تنها از توانائی فنی کافی برای ارائۀ خدمات جایگزین برخوردارند، بلکه دو کشور چین و استرا

های جایگزین را با کیفیت مناسب عرضه  های اینترنتی در این دو کشور به طور فعال سرویس دهنده سرویس



ترالیا نیز های گوگل را محدود کرد و پس از آن اس چین دسترسی به سرویس. اند کنند، دست به اقدام زده می
حتی اگر بخواهیم چین را به سانسور متهم کنیم، استرالیا در این چارچوب . در پی اقدام مشابهی است

مشکل اساسی با گوگل، نقض حریم شخصی و سوء استفاده از اطالعات شخصی کاربران است و . گنجد نمی
  .داردن) کنند که مسئولین گوگل مرتب بر آن تأکید می(این ارتباطی با سانسور 

  های از سوء استفاده از ایمیل نمونه
ارسال (نژاد در ایتالیا دستگیر شده و به اتهاماتی واهی  هم اکنون، هم وطن خبرنگارمان، حمید معصومی

. برد در زندان به سر می) ایمیل های شخصی یا کاری به شهروندان ایتالیایی در راستای ماموریت خبرنگاری
  .رود هاست که از وظایف طبیعی یک خبرنگار به شمار می سترده با ایتالیاییاتهامات او شامل ارتباطات گ

ما با کشورهائی . های ایران در چند کشور خارجی به سرقت رفته بود چندی پیش نیز رمز عبور ایمیل سفارت
های خصوصی  طرف هستیم که ارزشی را برای حقوق شهروندی ایرانیان قائل نیستند؛ دولت و نیز شرکت

  .س دهندۀ اینترنت باید به فکر راهی برای حل این مشکل باشندسروی
   

  وضعیت ایران
ای را به انجام  ای دارند؛ هر چند آمریکا از شهروندان خود جاسوسی گسترده در این بین ایرانیان وضعیت ویژه

تر و  گسترده) Patriot Act(پرستی  سپتامبر و تصویب قانون میهن 11رساند و این جاسوسی پس از  می
اما در مورد کشورهائی . گیرد رسد، اما به هر حال در یک چارچوبۀ مشخص انجام می تر به انجام می نیز آزادانه

اطالعات شخصی کاربران ایرانی . که به صراحت مورد تحریم آمریکا قرار دارند، هیچ محدودیتی وجود ندارد
های  این اطالعات شامل ایمیل. گیرد ر میهای امنیتی آمریکا قرا بدون هیچ محدودیتی در اختیار سرویس

ها به جیمیل وصل  ها ارتباط برقرار شده است، آدرس اینترنتی که از آن فرستاده شده، افرادی که با آن
آوری  های اینترنتی که به جمع ها را برای سرویس چندی پیش دولت آمریکا این تحریم. شود می... اند و  شده

های مهم و  های شامل ارزش افزوده یا سرویس اما سرویس. پردازند لغو کرد میاطالعات از کاربران ایرانی 
این . های گوگل علیه ایران قرار دارند هنوز هم در فهرست تحریم Google Code Searchمفید مانند 

های مانند جی میل به ایرانیان نه تنها نگران نیست، بلکه بر  دهد که دولت آمریکا از سرویس خود نشان می
های فیلتر شده  ، دسترسی به سایتBuzzجی میل چندی است که با ارائه سرویس . روی آن تأکید دارد

نیز  Google Readerاین امکان در سرویس دیگر گوگل به نام . را نیز فراهم کرده است Twitterمانند 
شود و هر  اهی کامل ارائه میالبته این کارها با آگ. گیرد وجود دارد و این خدمات، قوانین ایران را به سخره می

کشوری که به راحتی ! کنند از چند گاهی مسئولین گوگل با پیامی در وبالگ رسمی خود، به آن مباهات می
هواپیمای ایرباس ایران را مورد هدف موشک قرار داد، از زیر پا گذاشتن قوانین ایران و به تاراج بردن 

  ؟اطالعات شخصی کاربران ایرانی چه ابائی دارد
  های اینترنتی وضعیت دیگر سرویس

افزار  های اینترنتی گوگل، مشکل تنها جی میل نیست؛ شرکت موزیال که کار توسعۀ نرم در بین سرویس
در . کند درصد درآمد خود را به طور مستقیم از گوگل دریافت می 90فایرفاکس را بر عهده دارد، حدود 



را تضمین کرده است؛ نکتۀ جالب دیگر در مورد فایرفاکس  های گوگل مقابل، موزیال نیز دسترسی به سرویس
ای که در فایرفاکس دیده شود،  گوگل، آدرس هر صفحه Safe Browsingاین است که از طریق سرویس 

) به طور مثال ویروسی نبودن آن(دار نبودن آن  شود تا از سالمت و مشکل به سرورهای گوگل فرستاده می
آورد تا صفحات بازدید شده  یس نیز امکان خوبی را برای گوگل فراهم میاین سرو. اطمینان حاصل شود

از -های اینترنتی مختلف دارد  با ساز و کارهای دیگری که گوگل در سرویس. توسط کاربران را ردیابی کند
تواند تشخیص دهد که از چه  و ترکیب اطالعات، گوگل نه تنها می -و جیمیل Adsenseجمله سرویس 

تواند هویت دقیق فرد بازبینی کننده را نیز تشخیص  شوند، بلکه می حات اینترنتی بازدید میصف IPآدرس 
  . این بخش نیاز به توضیح فنی بیشتری دارد که در این مقال مجال پرداختن آن نیست. دهد

   

  اروپا
عنوان کشورى با  اما قصه فیلترینگ در اروپا و کشورهاى عضو اتحادیه اروپا، داستان دیگرى دارد؛ فرانسه به

وجوى اینترنتى از جمله  هاى فرهنگى خود، نتایج موتورهاى جست تمدن و فرهنگ کهن، براى حفظ ارزش
عالوه بر این، با وجودى که . را دستکارى کرده و به زعم خود، آن را بومى مى کند Googleگوگل 

صى افراد در این عرصه، توسط تصمیمات اصلى و عمده پیرامون آزادى بیان در اینترنت و حفظ حریم خصو
شود، اما کشور فرانسه یکى از معدود اعضاى این اتحادیه است که در پذیرش آنها  اتحادیه اروپا اتخاذ مى

  .مقاومت زیادى کرده و سعى دارد قوانین خود را اجرا کند
کشور را هاى این  ISP، کلیه 2001در سال  LSQدر بحث نظارتى نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون 

الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال،  هاى پست هاى اینترنتى و پیام موظف کرد تا فعالیت
هاى شخصى  داد تا در پیام همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه مى. ذخیره و نگهدارى کنند

میلیون کاربر اینترنت  22ور نزدیک به این کش. کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند
رهای ترین کشو به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنالین. دهند دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می

تر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت  قوانین اینترنتی در این کشور بیش. دنیا به نسبت جمعیتش است
ضمن . های اقتصادی است تر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب ای آن بیش حریم شخصی و جرایم رایانه

  .شود ل میها اعما IPاینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن 
فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان،  "انگلیس"در اکثر کشورهای اروپایی از جمله 

نیز ماجرا کم و بیش مانند  "استرالیا"و  "کانادا"در . نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود
  . اروپاست

   

  استرالیا
گردد و دولت  های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی طرحفیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به 

  .کند ها را محدود می دهندگان اینترنت دسترسی به برخی سایت فدرال این کشور به واسطه ارایه
. ، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد2008حزب کارگر استرالیا در سال 



در راستای ) ACMA(نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا . کامال اجرایی نشده استالبته هنوز این طرح 
هایی که در این  و سایت  هایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده سایت این طرح، لیست سیاهی از وب

از اواسط ماه میالدی . شوند هزار دالر جریمه می 11به ازای هر یک روز فعالیت،   گیرند، لیست سیاه قرار می
در استرالیا مطرح “ ها های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده شاخص”گذشته نیز قانون جدیدی با عنوان 

  .کند شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می
ضد  قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش

ای  توان گفت مجموعه مطرح شده که می) که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است(خرگوش
از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش 

 ACMAرنتی صادر شود، است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینت 1992ای سال  رسانه
 R18+اگر محتوای سایتی در رده . تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنالین را بررسی کند حق دخالت دارد و می

شده باشد، باید   قرار گیرد، سیستم شناسایی بزرگسال نداشته باشد و در استرالیا هم میزبانی X18+و 
ت در خارج از استرالیا میزبانی شده باشد، نام سایت در اما اگر این سای. محتوای نامناسب از سایت حذف شود

افزار فیلترینگ از سوی  شود و نرم افزار فیلترینگ مسدود می شود و بعد از طریق نرم لیست سیاه وارد می
  .شود دهندگان اینترنت به مشتریان توصیه می ارایه

بر اساس طرح  EFA(Electronic Frontiers Australia(انتفاعی  سازمان غیر  2000در اکتبر سال 
سازی فیلتر اینترنت کرد، حال آنکه  مبادرت به فراهم کردن اسنادی مرتبط با پیاده) FOI(آزادی اطالعات

نامه  قانون جدیدی با نام تصویب 2003با این حال در سال . تنها تعداد کمی از این اسناد منتشر شده بود
تایید دولت لیبرال و چهار نهاد غیر وابسته قرار گرفت ولی  مطرح شد که مورد 2002قانونی ارتباطات سال 

در حالی که دلیل تصویب این طرح را جلوگیری از دسترسی افراد به . حزب کارگر با آن مخالفت کرد
نامه تمامی اسناد طرح  این تصویب  های مسدود اعالم کردند، نگاری کودکان با بررسی سایت محتوای هرزه

نامه  نیز اعالم کرد که این تصویب EFA. گرفت آنهایی را که التزامی نداشتند در بر میآزادی اطالعات حتی 
رایت  اصالحیه قانون کپی. تر فیلترینگ اینترنت مطرح شده است های موشکافانه برای جلوگیری از ارایه طرح

نامه تجارت  دسامبر همان سال توسط مجلس سنا تصویب شد و بر اساس توافق 9، در نهایت در 2004سال 
دهندگان  تر روی ارایه نامه بیش تاثیر این توافق. رایت در این کشور توسعه یافت استرالیا، کپی - آزاد آمریکا

  .به مخالفت با این طرح برآمدند EFAاینترنت نمود کرد، ولی انجمن صنعت اینترنت و 
ها  بوط به خودکشی در سایتپارلمان فدرال طرحی ارایه کرد که بر اساس آن محتواهای مر 2006در سال 

  . ممنوع شد
  کنترل و بررسی محتوایی تمامی اشکال وسایل ارتباطی

مطرح  1992ای سال  نیز طرح دیگری با نام برنامه هفتم طرح خدمات پخش رسانه 2007در ماه ژوییه سال 
ز نظر محتوایی گرفت و طبق آن حتی موبایل نیز ا شد که تمامی اشکال وسایل ارتباطی در رده آن قرار می

ای محتوایی را ارایه دهد که جزو محتواهای  بر این اساس اگر ارایه دهنده. گرفت باید مورد بررسی قرار می
دهنده اینترنت یا موبایل با استفاده از سیستم شناسایی، سن  سال باشد، باید ارایه18مربوط به افراد باالی 

از این رو، در کل محتواهایی که . ر اختیارش قرار دهدکاربر خود را تشخیص داده و بعد این محتوا را د



شد در استرالیا ممنوع اعالم شد ولی در عوض این محتواها در ازای  سال می 18مربوط به سنین باالی 
  .سال قابل دسترس بود 18مبلغی برای افراد باالی 

سال را  18اسب به افراد زیر های ایالتی نیز قوانینی تصویب کردند که انتقال محتوای نامن برخی از دولت
معرفی شد که محتوای  2001قانون سانسور اینترنت در سال ) NSW(در ایالت نیوساوث ولز. کرد ممنوع می

  .سال کامال ممنوع کرد 18آنالین مجرمانه را برای افراد زیر 
فزایش ایمنی های ا دولت این کشور قانون جدیدی با عنوان شاخص  در نهایت نیز در ماه دسامبر گذشته،

به طور رسمی  2010ها معرفی کرد که قرار است بعد از همفکری عمومی در پاییز  اینترنت برای خانواده
با این تفاوت که بنابر اعالم دولت هدف از . کند این قانون هم از فیلترینگ اینترنت حمایت می. معرفی شود
ها، اجازه فیلتر انتخابی به  ISPتر به  یشسازی فرآیند رد محتوای آنالین، اعطای اختیارات ب آن شفاف

  .مشترکان و فراهم کردن زمینه برای رایزنی است
  های سیاه لیست

ها مربوط به محتوای  یکی از این لیست. دو لیست سیاه توسط مقامات استرالیا ارایه شد 2008در اکتبر سال 
ین فیلتر برای تمامی کاربران اینترنت اول. غیرقانونی و دومی مربوط به محتوای نامناسب برای کودکان است
دولت استرالیا هنوز جزییات این طرح را . این کشور الزامی است، اما دومی تنها برای کودکان ضرورت دارد

و هم  ACMAشود و هم لیست سیاه  هزار سایت می 9اعالم نکرده، اما اشاره کرده که الزام فیلتر شامل 
  .گیرد را دربرمی) IWF(بریتانیا لیست سیاه بنیاد نظارت بر اینترنت

پدیا جزو  مشکالتی را به وجود آورد زیرا یکی از مقاالت ویکی 2008در ماه دسامبر سال  IWFابن لیست 
  .توانستند آن را ویرایش کنند ها نمی ها تا مدت این لیست فهرست شده بود و بسیاری از بریتانیایی

  :عبارتند از ACMAمحتواهای مجرمانه از نظر 
نگاری کودکان،  نگاری، هرزه گیرد که شامل هرزه سال قرار می 18هر گونه محتوایی که در رده باالی  -

آمیز، تصاویر یا مطالب مربوط به مواد مخدر، نمایش ارتکاب جرم و اقدامات تروریستی  محتواهای خشونت
  .شود می

  . آن دسترسی دارند سال است، ولی کودکان به 18هر محتوایی که مربوط به افراد باالی  -
این سازمان، استرالیا را در فهرست دشمنان “ دشمنان اینترنت”به گزارش خبرنگاران بدون مرز در گزارش 

  .اینترنت در کنار کشورهایی مانند کره شمالی، ترکیه و روسیه قرار داد
این کشورها قرار  طبق اعالم این گروه مدافع مطبوعات، در حالی که استرالیا در زمینه سانسور در ردیف

کارگیری فیلتر اجباری در اینترنت برای حذف مطالب غیرقانونی بازتاب های  گیرد اما پیشنهادش برای به نمی
  .مختلفی داشته است

کنندگان خدمات اینترنتی است تا  استفان کانروی، وزیر ارتباطات استرالیا، خواهان فیلتر وب توسط فراهم
 DVDها و  ها، کتاب کارگرفته شده برای مطالبی مانند فیلم ردهای سانسور بهدنیای آنالین نیز با استاندا

  .مطابق شود
در  RCبندی شده تحت درجه  به گفته سخنگوی این وزارتخانه، دولت استرالیا از قرارگیری محتوای رتبه

های  لعملکند؛ این محتوا شامل تصاویر سوءاستفاده از کودکان، خشونت، دستورا اینترنت پشتیبانی نمی



کننده از اعمال تروریستی  مفصل برای انجام اعمال تروریستی یا استفاده از مواد مخدر و مطالب حمایت
ها موجود نبوده  های خبری یا کتابخانه بندی شده استرالیا، این مطالب در نشریه تحت قوانین طبقه. شوند می

های تحت میزبانی استرالیا قابل دسترس  شوند و برروی وب سایت و در سینما یا تلویزیون مشاهده نمی
  .نیستند

دهندگان برای مسدود کردن محتوای اینترنتی میزبانی  اما طبق پیشنهاد دولت این کشور، با الزام خدمات
شناخته شده، این نوع مطالب سازماندهی  RCها به عنوان  شده در خارج از این کشور که مطالب آن

استرالیا اعالم کرده این فیلتر همچنان  Electronic Frontiersآنالین با این همه گروه مدافع . شوند می
تر در آینده  کارگیری چنین سیستمی راه را برای سانسور گسترده ایده خوبی نیست و بر این باور است که به

  . کند هموار می
   

  کانادا
طبق قانون این کشور موظف به  ها بر ISP. ست کشور برتر در زمینه ارتباط اینترنتی 10کشور کانادا یکی از 

هایی را از میان  این مساله مخالفت. ماه هستند 6های اینترنتی کاربران به مدت  ثبت اطالعات تمامی فعالیت
های مختلف به همراه داشته و این افراد آن را نوعی نقض حریم شخصی توسط قوانین دولتی  گروه

  .شمارند می
   

  چین
در آمریکا در زمینه فیلتر کردن سایت های  "هاروارد"شکده حقوق دانشگاه در بخشی از تحقیقی که در دان

در صدر جدول فیلترینگ سایت های  "چین"اینترنتی در سال گذشته انجام شد، مشخص شدکشور 
توان به استقالل تایوان و تبت،  از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می. اینترنتی قرار دارد
ویکی "و  "سی بی بی"های  ، پورنوگرافی، سایت 1989در  "تیانمن"اقعه تاریخی میدان خشونت پلیس، و

به . کند اعمال می "گوگل"شود چین اخیرا شیوه خاصی از فیلترینگ را در سایت  گفته می. اشاره کرد "پدیا
ستجوهای ها در ج این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام های چین از ارائه برخی سایت

نتیجه است  ای که در چین ناممکن و بی یعنی ممکن است جستجوی واژه. کند کاربران چینی خودداری می
  . در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد

در سال  "تیانمن"به دلیل ارسال تصاویری از کشتار میدان  "فلیکر"مسدود کردن سایت اشتراک عکس 
  .بارزترین تالش های چین برای کنترل سایت های اینترنتی استیکی از   1989

ویکی پدیا و جمعی از وب سایت های معروف دیگر، اغلب سایت های خبری و وبالگ های شخصی نیز 
ها هزار کنترل  چین سیستم پیچیده ای از فیلترها و ارتشی از ده. مشمول فیلترینگ در این کشور هستند

دولت این کشور این . کنند کاربران اینترنتی این کشور نظارت می  برده که بر اعمال کننده انسانی را به کار 
برای  "محیط سالم اینترنتی"شناخته شده، برای ایجاد یک  "دیوار آتش بزرگ"دستگاه نظارتی را که به نام 

  .داند مردم این کشور ضروری می



های  مات چینی بطور روز افزونی از تکنولوژیدارند که مقا گران بدون مرز در چین اظهار می گروه گزارش
افزاید که یک کمپانی تجاری چینی با نصب  کنند، این گروه می جدیدی برای کنترل اطالعات استفاده می

های  کند که قصد دارد، شایعات کاذب سیاسی و یا بیانیه های همراه ادعا می سیستم خاصی روی مانیتور تلفن
نام دارد در یک نشست مطبوعاتی  VENUS INFO TECHشرکت چینی که  این. ارتجاعی را ردیابی کند

های فیلترینگ مستقر روی صفحه کلید  های مراقبت و حفاظت توسط الگوریتم اظهار داشته است که سیستم
کند  ای تنظیم می مطمئنا این صفحه کلید، صفحه اخطار نصب شده را به طور اتومات به گونه. کنند عمل می

در خصوص شیوع بیماری سارس اولیای امور در چین سعی کردند فاجعه این بیماری . آگاه کندکه پلیس را 
. های دولت در این زمینه شد فرستاده شده مانع از پنهان کاری SMSها  سارس را مخفی کنند، اما میلیون
خود را با  مبارزه 1996ای چند ساله دارد و دولت چین تقریبا از سال  سانسور اینترنت در چین سابقه

بر طبق تحقیقات منتشر . به آن شدت بیشتری بخشید 2002سایت آغاز نمود و در سال  100فیلترینگ 
های  هایی با محتوای بیماری های تحت فیلتر چین را سایت شده توسط دانشگاه هاروارد، بسیاری از سایت

اقدامات جدیدى که مقامات براساس . دهند جنسی، اخبار و حتی در مقاطعی موتورهای جستجو تشکیل می
چینى اجراى آن را اعالم کرده اند، کسانى که از امکانات اینترنت یا تلفن همراه براى انتشار مطالب خالف 

این تدابیر طى . شوند اخالق در این کشور استفاده کنند با مجازات حبس و جریمه سنگین نقدى مواجه مى
  .اند خلق چین و دادستان کل آن کشور صادر کرده اى اعالم شده که اعضاى دادگاه عالى بخشنامه

   

  عربستان سعودی
با توجه به گستره . دهند عربستان یک و نیم میلیون کاربر اینترنتی دارد که دو سوم آن را زنان تشکیل می

ها قطع  های سانسور شده اعم از مذهبی، سیاسی، جنسی عمال دسترسی به بسیاری از سایت وسیع سایت
 Internet(واحد خدمات اینترنت یا . دسترسی محدود به برخی از منابع و مراجع آزاد است شده و تنها

Services Unit (ISU بسیاری از . نهادی است که وظیفه فیلتر کردن را در این کشور بر عهده دارد
می از های طنز و سرگر های آنالین و حتی بسیاری از سایت های فیلترشکن، مترجم ها از جمله سایت سایت

  .هایی هستند که در فهرست سیاه این کشور قرار دارند جمله سایت
های فیلتر شده در عربستان عالوه بر سایت های غیراخالقی، برخی سایت های مذهبی، پزشکی،  سایت

دهد که سایت های غیر اخالقی بیش از  بررسی ها نشان می. شوند فکاهی، فیلم و موسیقی را نیز شامل می
درصد از سایت های غیر اخالقی در عربستان غیرقابل   86 شوند و در مجموع حدود  ا فیلتر میه سایر سایت

  .دسترس هستند
بر پایه این . وبالگ های شخصی افراد نیز فیلتر می شوند و دسترسی به آنها به سادگی امکان پذیر نیست

ز آنها از فیلترها عبور کند همگی دهند تا با استفاده ا هایی که به کاربر اجازه می گزارش هم چنین سایت
نکته قابل توجه آن که در میان سایت های فیلتر نشده، بسیاری سایت های خبری، سایت . فیلتر شده اند

  . قراردارند) به جز یک مورد(های دولتی آمریکا و اسرائیل 
   



  هندوستان 
ضمن اینکه جنگ مجازی بین . ستهای خبری و مطبوعاتی را در آسیا دارا ترین سایت این کشور تقریبا بیش

های یکدیگر را مرتبا  سایت هاست که جریان دارد و هکرهای دو کشور وب این کشور و کشور پاکستان سال
بندی، نژادپرستی، تروریسم و  موارد مورد فیلتر در این کشور شامل افترا و اتهام، شرط. کنند تهدید می

ها هستند که بر  نت موارد کنترل دیگر در این کشور کافی. ستسوءاستفاده از کودکان و موارد مشابه دیگر ا
ها ملزم به نصب  نت همچنین کافی. طبق قانون موظفند تا شماره ملی و آدرس پستی کاربران را ثبت نمایند

  . کند ها را فیلتر می های فیلترینگی هستند که بر طبق قانون سایت برنامه
   

  سایر کشورها
هایی اعمال  بیشتر در مورد سایت "ویتنام"هاروراد در خصوص فیلترینگ، بر اساس گزارش دانشگاه 

  .نویسند فیلترینگ می کند که مطالبی بر خالف دولت می
ها و معترضان به عدم رعایت حقوق بشر فیلتر  اغلب سایت های طرفداران آزادی رسانه "ازبکستان"در 

  .شود می
  . است) کره شمالی(ه شمالی این کشور در کره جنوبی بیشترین حساسیت روی مسائل همسای

   

  
 تخلفات  گزارش مردمی از |فهرست مصادیق محتوای مجرمانه   | در ساماندهی سایتها )سایت(تارنما  ثبت

  )سایت ها(ها تارنما
   

  و درخواست معرفی سایت شما  خط مشی پیوندهای مفید  | نظارت بر اینترنت در دیگر کشورها
  
   حه ی نخستبازگشت به صف

   دریافت و بهره گیری از نظرات

 


