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 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ و ﻓﺮاﺗﺮ
از ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﻃﻼﻋﺎت وﻋﻼوه ﺑﺮ آن راﺣﺘﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﺎت در وب اﻋﻢ از ﻣﺘﻦ ،ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ و داده ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺘﻨﻮع ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺮب و زﯾﺎﻧﺒﺎری ﻧﯿﺰ در وب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﻫﺮزه ﻧﮕﺎری ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و زﯾﺎﻧﺒﺎر ،اﺷﺎﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت وب در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ وﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺘﻮای وب را
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺷﺎﻋﻪ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اول را در ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داراﺳﺖ ،ﻧﻈﺎرت
ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺪی ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﯿﻦ در وب ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر "ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ" در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ:
"ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ"" ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" " ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ" و "ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ".
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد ،ارزش ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ در
آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ و ﺳﺎﻧﺴﻮر در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ وآﻟﻤﺎن در ﻗﺎره اروﭘﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﺎﻟﺰی و
در ﻣﺠﻤﻮع آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎره دﻧﯿﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺎدا دارای ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺰارش زﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﻣﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺮوری اﺟﻤﺎﻟﯽ دارد.

آﻣﺮﯾﮑﺎ
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
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ”ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰاﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت“  Communications Decencey Actدر ﮐﻨﮕﺮه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ”ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ“ را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮕﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ در ﻣﺒﺪا ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ”رﺳﺎ“  ISPو ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﺑﺮ روی راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”ﺳﺎﻧﺴﻮر
اﻓﺰار“  Censorwareﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ،آﻧﻬﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﺎﻧﺴﻮر اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺧﺎص در ﯾﮏ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن
ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ،ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ و
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﺎوش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  detection pornدر ﺑﺎزار
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.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ”ﻗﻔﻞ واﻟﺪﯾﻦ“  Parental Lockرا ﺑﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدران ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﻧﯿﺰ ،ﭘﺎى دوﻟﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎى ﻓﺮاواﻧﻰ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺎز ﺷﺪ و
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﮐﺸﻮرﻫﺎى اروﭘﺎﯾﻰ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻮد .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮى و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮاى اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ،ﭘﺲ از ﺣﻤﻼت  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪى در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ و دوﻟﺖ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﮑﻤﻰ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺿﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﻰ و آزادىﻫﺎى ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮدهاى ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮش دﺳﺖ زدﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  24اﮐﺘﺒﺮ  ،2001ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 Patriot Actرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺒﺎدل دادهﻫﺎى  onlineﮐﺎرﺑﺮان ،رﻧﮓ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ؛ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮﺟﻰ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و
اﻋﺘﺮاض را ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن و ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﭘﯿﺎدهﺳﺎزى  Patriot Actﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺳﻮى دادﺳﺘﺎﻧﻰ اﻣﺮﯾﮑﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2003ﺑﺎ اﻋﻄﺎى اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎ-
 - FBIاز اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ را ،ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﯿﺮرﺳﻤﻰ،
ﺟﻤﻊآورى ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﻰ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎى اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮاى اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺳﺎل  2000ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎى اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮاى
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ،ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﻰ را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎى ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺮاى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺪاﻓﻊ
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻰ در ﺳﺎل  2002ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮش اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ.
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.

ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﯽ ﻣﯿﻞ
ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ» ،اﺳﺘﻔﺎن ﮐﺎﻧﺮوی« ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ
و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮد ،ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺒﺎر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺟﺎزۀ دﺳﺘﺮﺳﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﻤﯿﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﮥ
ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ) (Patriot Actﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻮش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت راﯾﺎﻧﻪای از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ،ﻓﮑﺲ ،اﯾﻤﯿﻞ و  ...داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺒﻞ
از آن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ و ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮔﻮﮔﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺠﺴﺲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻃﺒﻌﺎً اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺟﯽ ﻣﯿﻞ
از اﺑﺘﺪای راهاﻧﺪازی ﺟﯿﻤﯿﻞ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺘﻘﺎدات زﯾﺎدی ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪ .اﯾﺪۀ
اﯾﻨﺪﮐﺲ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺟﺴﺘﺠﻮ در آنﻫﺎ ،ﻧﮕﻬﺪاری داﺋﻤﯽ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪای و
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺬف ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ
اﯾﻤﯿﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان از اﺳﺘﻔﺎده از
ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد :اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت روی ﺻﻔﺤﺎت وب ﻻزم دارﯾﻢ! ﭘﺲ از راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﺣﺘﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺠﺎری( در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن روی آوردﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
دﻋﻮتﻧﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﮐﻼس ﺑﻮدن در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺪود -50
 100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺠﺎری و
ﺣﺘﯽ دوﻟﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و  ،...اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺟﯽ ﻣﯿﻞ در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ
ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد .ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﻓﺘﺮ دارد و در ﺻﻮرت ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎدات ﮔﺴﺘﺮدهای از ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺷﻤﻨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ،اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﯿﻦ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
دو ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام زدهاﻧﺪ .ﭼﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ
در ﭘﯽ اﻗﺪام ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ و
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر )ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﻧﺪارد.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻤﯿﻞ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،ﻫﻢ وﻃﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻣﺎن ،ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽﻧﮋاد در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ واﻫﯽ )ارﺳﺎل
اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری( در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
اﺗﻬﺎﻣﺎت او ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از وﻇﺎﯾﻒ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﯾﻤﯿﻞ ﺳﻔﺎرتﻫﺎی اﯾﺮان در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ
ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ارزﺷﯽ را ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ دوﻟﺖ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪۀ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋهای دارﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﭘﺲ از  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ) (Patriot Actﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و
ﻧﯿﺰ آزاداﻧﻪﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮﺑﮥ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﻤﯿﻞ وﺻﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ و  ...ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری
اﻃﻼﻋﺎت از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺷﺎﻣﻞ ارزش اﻓﺰوده ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻬﻢ و
ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Google Code Searchﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .ﺟﯽ ﻣﯿﻞ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  ،Buzzدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه
ﻣﺎﻧﻨﺪ  Twitterرا ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در ﺳﺮوﯾﺲ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم  Google Readerﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ
از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ در وﺑﻼگ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ آن ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﯾﺮﺑﺎس اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻣﻮﺷﮏ ﻗﺮار داد ،از زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮدن
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ اﺑﺎﺋﯽ دارد؟
وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
در ﺑﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﯽ ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮزﯾﻼ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﺣﺪود  90درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮔﻮﮔﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در

ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻮزﯾﻼ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ  Safe Browsingﮔﻮﮔﻞ ،آدرس ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ در ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ دﯾﺪه ﺷﻮد،
ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺸﮑﻞدار ﻧﺒﻮدن آن )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل وﯾﺮوﺳﯽ ﻧﺒﻮدن آن(
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد -از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  Adsenseو ﺟﯿﻤﯿﻞ -و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻃﻼﻋﺎت ،ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ
آدرس  IPﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻓﺮد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﺠﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ.

اروﭘﺎ
اﻣﺎ ﻗﺼﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ در اروﭘﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮى دارد؛ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮرى ﺑﺎ
ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻬﻦ ،ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺧﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى ﺟﺴﺖوﺟﻮى اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﻮﮔﻞ  Googleرا دﺳﺘﮑﺎرى ﮐﺮده و ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد ،آن را ﺑﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ وﺟﻮدى ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺻﻠﻰ و ﻋﻤﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن آزادى ﺑﯿﺎن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮑﻰ از ﻣﻌﺪود اﻋﻀﺎى اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎدى ﮐﺮده و ﺳﻌﻰ دارد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎرﺗﻰ ﻧﯿﺰ ،ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن  LSQدر ﺳﺎل  ،2001ﮐﻠﯿﻪ  ISPﻫﺎى اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ و ﭘﯿﺎمﻫﺎى ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل،
ذﺧﯿﺮه و ﻧﮕﻬﺪارى ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﻀﺎت و ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه ﻣﻰداد ﺗﺎ در ﭘﯿﺎمﻫﺎى ﺷﺨﺼﻰ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ ﯾﺎ اﺛﺒﺎت ﺟﺮم ،ﺑﻪ ﺗﻔﺤﺺ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  22ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻼﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ و ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪای آن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﻣﺪارس اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ  IPﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ "اﻧﮕﻠﯿﺲ" ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن،
ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .در "ﮐﺎﻧﺎدا" و "اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ" ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اروﭘﺎﺳﺖ.

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و دوﻟﺖ
ﻓﺪرال اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اراﯾﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﺳﺎل  ،2008ﻃﺮح اﺟﺒﺎری ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﻬﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ) (ACMAدر راﺳﺘﺎی
اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎﻫﯽ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 11 ،ﻫﺰار دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اواﺳﻂ ﻣﺎه ﻣﯿﻼدی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ”ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ“ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮح ﻗﺒﻠﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن دﯾﻮاره آﺗﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،دﯾﻮاره آﺗﺶ ﺿﺪ
ﺧﺮﮔﻮش)ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺎم دﯾﻮار ﺿﺪ ﺧﺮﮔﻮش در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ( ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻓﺪرال اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺨﺶ
رﺳﺎﻧﻪای ﺳﺎل  1992اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،اﮔﺮ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮدACMA ،
ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﯿﻠﻢ و وﯾﺪﯾﻮی آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺘﯽ در رده R18+
و  X18+ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺧﺎرج از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ در
ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰار ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺮماﻓﺰار ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ از ﺳﻮی
اراﯾﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2000ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ) EFA(Electronic Frontiers Australiaﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح
آزادی اﻃﻼﻋﺎت) (FOIﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﺳﻨﺎدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻓﯿﻠﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺮد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺳﺎل  2003ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎل  2002ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﺮال و ﭼﻬﺎر ﻧﻬﺎد ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮای ﻫﺮزهﻧﮕﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺴﺪود اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﻃﺮح
آزادی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻟﺘﺰاﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ EFA .ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اراﯾﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪﺗﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﭙﯽراﯾﺖ
ﺳﺎل  ،2004در ﻧﻬﺎﯾﺖ در  9دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت
آزاد آﻣﺮﯾﮑﺎ -اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﮐﭙﯽراﯾﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ روی اراﯾﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﺮد ،وﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و  EFAﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
در ﺳﺎل  2006ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﻃﺮﺣﯽ اراﯾﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
در ﻣﺎه ژوﯾﯿﻪ ﺳﺎل  2007ﻧﯿﺰ ﻃﺮح دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺨﺶ رﺳﺎﻧﻪای ﺳﺎل  1992ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در رده آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻃﺒﻖ آن ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪهای ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را اراﯾﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی 18ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اراﯾﻪدﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺳﻦ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دﻫﺪ .از اﯾﻦ رو ،در ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ وﻟﯽ در ﻋﻮض اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ در ازای
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل را
ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﺳﺎوث وﻟﺰ) (NSWﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻧﺴﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺎل  2001ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﺎﯾﯿﺰ  2010ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم دوﻟﺖ ﻫﺪف از
آن ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ رد ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻼﯾﻦ ،اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ  ISPﻫﺎ ،اﺟﺎزه ﻓﯿﻠﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای راﯾﺰﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎه
در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2008دو ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اراﯾﻪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دوﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ دوﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﺮورت دارد .دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح را
اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﺰام ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ  9ﻫﺰار ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه  ACMAو ﻫﻢ
ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ) (IWFرا درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺑﻦ ﻟﯿﺴﺖ  IWFدر ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2008ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﺟﺰو
اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ  ACMAﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در رده ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮزهﻧﮕﺎری ،ﻫﺮزهﻧﮕﺎری ﮐﻮدﮐﺎن،ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺪون ﻣﺮز در ﮔﺰارش ”دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ“ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را در ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و روﺳﯿﻪ ﻗﺮار داد.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر در ردﯾﻒ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺟﺒﺎری در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎن ﮐﺎﻧﺮوی ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮ وب ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ و DVD
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺤﺘﻮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺗﺤﺖ درﺟﻪ  RCدر
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی

ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه از اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده
و در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮروی وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ اﻟﺰام ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺪه در ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  RCﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪاﻓﻊ آﻧﻼﯾﻦ  Electronic Frontiersاﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ راه را ﺑﺮای ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در آﯾﻨﺪه
ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺎﻧﺎدا
ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﮑﯽ از  10ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﺳﺖ ISP .ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت  6ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯾﯽ را از ﻣﯿﺎن
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد آن را ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.

ﭼﯿﻦ
در ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه "ﻫﺎروارد" در آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﮐﺸﻮر "ﭼﯿﻦ" در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺮار دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ آن ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎﯾﻮان و ﺗﺒﺖ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻠﯿﺲ ،واﻗﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺪان "ﺗﯿﺎﻧﻤﻦ" در  ،1989ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی "ﺑﯽ ﺑﯽﺳﯽ" و "وﯾﮑﯽ
ﭘﺪﯾﺎ" اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﻦ اﺧﯿﺮا ﺷﯿﻮه ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ را در ﺳﺎﯾﺖ "ﮔﻮﮔﻞ" اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﭼﯿﻦ از اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی واژهای ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ
در ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ اﺷﺘﺮاک ﻋﮑﺲ "ﻓﻠﯿﮑﺮ" ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯿﺪان "ﺗﯿﺎﻧﻤﻦ" در ﺳﺎل
 1989ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ.
وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ و ﺟﻤﻌﯽ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮ ،اﻏﻠﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی و وﺑﻼگ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﻤﻮل ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و ارﺗﺸﯽ از دهﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم "دﯾﻮار آﺗﺶ ﺑﺰرگ" ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ "ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ" ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ.

ﮔﺮوه ﮔﺰارشﮔﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز در ﭼﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰوﻧﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎری ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﺻﯽ روی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ،ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮐﺎذب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ  VENUS INFO TECHﻧﺎم دارد در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺴﺘﻘﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ اﺧﻄﺎر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ را آﮔﺎه ﮐﻨﺪ .در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎرس اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر در ﭼﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺳﺎرس را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ  SMSﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎریﻫﺎی دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻧﺴﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﭼﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ دارد و دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺳﺎل  1996ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ  100ﺳﺎﯾﺖ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل  2002ﺑﻪ آن ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭼﯿﻦ را ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ ،اﺧﺒﺎر و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪى ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﭼﯿﻨﻰ اﺟﺮاى آن را اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮاى اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف
اﺧﻼق در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻘﺪى ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻃﻰ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪاى اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ اﻋﻀﺎى دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ آن ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارد ﮐﻪ دو ﺳﻮم آن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه
وﺳﯿﻊ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه اﻋﻢ از ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻼ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻗﻄﻊ
ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ آزاد اﺳﺖ .واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ )Internet
 Services Unit (ISUﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ،ﻣﺘﺮﺟﻢﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻃﻨﺰ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﻓﮑﺎﻫﯽ ،ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺶ از
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  86درﺻﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﺑﻼگ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ،ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرد( ﻗﺮاردارﻧﺪ.

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ را در آﺳﯿﺎ داراﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﻫﮑﺮﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺮﺗﺒﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻓﯿﻠﺘﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺘﺮا و اﺗﻬﺎم ،ﺷﺮطﺑﻨﺪی ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ و
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮارد ﮐﻨﺘﺮل دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ و آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﺼﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروراد در ﺧﺼﻮص ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ" ،وﯾﺘﻨﺎم" ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف دوﻟﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.
در "ازﺑﮑﺴﺘﺎن" اﻏﻠﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪاران آزادی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر )ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ( اﺳﺖ.

ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻧﻤﺎ )ﺳﺎﯾﺖ( در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ | ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ | ﮔﺰارش ﻣﺮدﻣﯽ از ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﺗﺎرﻧﻤﺎﻫﺎ )ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ(
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ | ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻧﺨﺴﺖ
درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮات

