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اندازه تمدن داشته باشد: هر گاه مردم  سانسور، شايد قدمتی بهچکيده: 
کنند، قدرتمندانی که منافعی متضاد  افکارشان را آزادانه بيان می

ها را در بيان افکارشان محدود کنند. با  کنند آزادی آن دارند، سعی می
طور  ها جا بماند؛ همان رفت که سانسور در گذشته ظهور اينترنت، اميد می

ی  شبکه«گامان اين شبکه، جان گيلمور، ادعا کرده است:  که يکی از پيش
(به نقل » شناسد اينترنت، سانسور را همچون آسيب و عوارض جانبی آن می

که  اندازی از آينده اينترنت، مبنی بر اين ). اما چشم١٩٩٣از المر ِدويت، 
طور طبيعی مستقل از هرگونه استبدادهای  به«يک فضای اجتماعی است که 

، ٢٠٠٠خيلی زود شکست خورد. حداکثر، ساِل  ،)١٩٩٦(بارلو، » تحميلی باشد
فيلترينگ اينترنت و سرکوب کاربران اينترنت را به ارمغان آورد 

کنيم اقتصاد سياسی سانسور  ). در اين مقاله، ما سعی می٢٠١٠(کلمبوس، 
ای از چندين کشور معرفی کنيم.  های چندجانبه اينترنت را از خالل ديدگاه

محتوای اينترنت در چهار کشور  و مقررات که کسانیما  که به اين ترتيب
بررسی خواهيم ، اند شکل داده را متحده آلمان، سنگال، پاکستان و اياالت

وکارها، سياستمداران و نيز  ايم به نقش کسبدر اين مقاله، کوشيده .کرد
ها، توجه کنيم. انتخاب اين  اين سياست به دادن جامعه مدنی در شکل

اينترنت را  در نوع رويکردهای مختلف به سانسورت حال درعين کشورها،
توان گفت که سنگال، همانند بيشتر کشورهای  دهد. مثال می نشان می

ندارد (کلمبوس و هيکاک، در دست  ی سانسور اينترنت ريقايی سابقهآف
آمريکا مناقشات زيادی  متحده  که در آلمان و اياالت انتشار)، درحالی

های سانسور به ترتيب برای مبارزه با  ی ايجاد زيرساخت درباره
 صورت گرفتهرايت  های مربوط به پورنوگرافی کودکان و نقض کپی مستندسازی

، عالوه بهکند. است. پاکستان هم به شکلی گسترده اينترنت را سانسور می
های اقتصاد سياسی سانسور اينترنت ها و اختالفدر اين مقاله، اشتراک
 ی خواهد شد.نيز در اين کشورها بررس

 
 مقدمه

 
های اجتماعی، در تونس و  ظاهر برگرفته از رسانههای به موفقيت انقالب
 بخود پيشهای استبدادی به سانسور اينترنت را بيش از  مصر، توجه رژيم

جلب کرد. با اين حال، سانسور اينترنت به هيچ وجه محدود به تعداد 
فهرست سازمان  . بنا برشدن» دشمنان اينترنت«انگشت شماری از 

Reporگزارشگران بدون مرز ( t er s Wi t hout Bor der s  ) (کشورهايی مانند ٢٠١٢ ،(
under» (تحت نظارت«فرانسه و استراليا نيز زير عنوان  sur vei l l ance  در (

ای مانند تايلند، ترکيه و اريتره  شده کنار سانسورگران شناخته
باعث  ونه اقداماتگ اين ند.گرفت) قرار ٢٠١١(گزارشگران بدون مرز، 

های استفاده از اينترنت در سراسر  افزايش ترس از رشد و گسترش محدوديت
 شود. جهان می

در بسياری از کشورها، محدوديت آزادی بيان فقط شامل محدوديت 
ی نفرت، قوانين  اينترنت نيست. اين محدوديت شامل قوانينی عليه موعظه

قی است های مذهبی و اخال زشضداغتشاش، و قوانينی با هدف حمايت از ار
آزادی بيان،  عليهها  ی اين محدوديت ). گستره٢٠١٠، (شاخص آزادی مطبوعات

در هر کشور متفاوت است. يک نمونه، انکار هولوکاست  تمرکزشانی  حوزهو 
است، اين مسئله در اسرائيل، آلمان و برخی ديگر از کشورهای اروپايی 

Lechtغيرقانونی است ( hol z-Zey ،اصالحيه اول ( طبق)، در حالی که ٢٠١٠Fi r st  
Amendment.در اياالت متحده محفوظ است ( 

شود، چندان واضح نيست. در  در نتيجه، مرزهای آنچه سانسور ناميده می
اينجا، منظور از سانسور، هرگونه حذف يا سرکوب اطالعات منتشرشده است. 

را که اينترنت، در اين تعريف هر چند گسترده اما بسيار مفيد است، چ
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سطح فنی، محتوايی خنثی است: به اين معنا که بين انواع مختلف محتوا 
end( یهيچ فرقی نيست. با توجه به اصل ارتباط انتها به انتها t o end   

pr i nci pl e(
1

)Node(کاربردی در نودهای  ی هشده، توابع خاص برنام طراحی 
2
 

بندی  توانند بين دسته نودها میگيرند، و تنها اين  پايان شبکه قرار می
Lemlمحتوا تمايز بگذارند ( ey&Lessi g ،های  ). به عبارت ديگر، طرح٢٠٠١

اند و احتماال هر نوع  فيلترينگ فنی نيز توسط محتوای خنثی طراحی شده
 دهند. محتوايی را هدف قرار می

های مختلف و درجات مختلفی از کارآيی و  سانسور فنی اينترنت به شيوه
شود. اگر چه تمرکز بر جنبه فنی سانسور هدف اين مقاله  رکوب پياده میس

نيست، اما الزم به ذکر است که از ميان ابزارهای موجود، انواع مختلف 
 ی دامنه  که با نام طوری ها وجود دارند، به سايت فيلترينگِ دسترسی به وب

رينگ در شوند. فيلت دسترس می شان، برای کاربران غيرقابل شده شناخته
ها توان آن می نوعی کند و  بهدسترس نمی ها را کامال غيرقابل سايت نهايت وب

توان  رورهای داخل کشور باشد، میرا دور زد. اگر ميزبانِی محتوا در سِ 
 - ها را حذف کرد. در نهايت، در برخی کشورها صورت فيزيکی نيز آن به
که محتوا  محتوا، قبل از اينگذارِی  های به اشتراک پلتفرم -ويژه چين  به

 ).٢٠١٢کينون،  د. (مکشون یانتشار يابد، فيلتر م

شکل دوم سانسور، که بدون شک موجه است، مربوط به تهديد و آزار و 
کنند. کاربران  اذيت کسانی است که مطالبی در اينترنت منتشر می

يت هايی که برای فعاالن سياسی اهم عنوان رسانههای اجتماعی، به رسانه
). در حال ٢٠١٠شدت در معرض دستگيری و خشونت هستند (کلمبوس، دارند، به

ای مانند دمحم النبوث و رامی و بسيل الصياد حاضر نام خبرنگاران غيرحرفه
های داخلی ليبی و سوريه در  های ويدئويی متعددی از جنگ که فيلم

اطر خکردند، در کنار نام کسانی قرار دارد که به اينترنت پخش می
(کميته حفاظت از )Committee to Protect Journalists(اند،  شان کشته شده حرفه

.)٢٠١٢و  ٢٠١١نگاران،  روزنامه
3
 

شود. محدوده، تمرکز  سانسور اينترنت در همه کشورها يکسان اعمال نمی
سازی فنی آن متفاوت است. ما در اين مقاله، اقتصاد سياسی  و پياده

کنيم: آلمان، پاکستان،  هار کشور بررسی میسانسور اينترنت را در چ
متحده. در اين مقاله، رويکردی مشابه رويکرد فريور  سنگال و اياالت

)Far i var،ايم که اينترنت را در استونی، ايران، ) را انتخاب کرده٢٠١١
جنوبی بررسی کرده و اساسا نقشه مسيرهای متنوعی را ترسيم  سنگال و کره

 شود. شرايط مختلف و توسط عوامل مختلف دنبال میکرده است که تحت 
تر از  در اين مقاله ما به گستره واقعی فيلترينگ و مسدودسازی، کم

شود،  سازی ـ محدوديتِ محتوا می منافع متفاوتی که باعث ايجاد ـ و پياده
های سياسی، مالحظات اقتصادی و  دهيم. عالقه ويژه ما به انگيزه اهميت می

 در اين تحقيقات های مذهبی معطوف شده است. ما ی و گروهنقش جامعه مدن
سانسور در اين  دريافتيم که منافع و اهداف خاصی، در پسِ پشتِ تغييرات و

های  باشد)، گستره وجود داشته  سانسور پنهان است ـ (اگر کشورها
 شود. متفاوتی دارد ـ که توسط عوامل مختلفی در جامعه ِاعمال می

 
 آلمانمطالعات موردی. 

                                                      
1  .end to end principle - .نوع خاص رمزگذاری که ضامن امنيت مکالمات و ارتباطات است 
2  .Node - که متصل (چه غيرهبلت، اکسس کنترل، دوربين و هر دستگاهی (کامپيوتر، موبايل، ت (

باشد، نود يا گره  داشته گيرندگی خاصيت سرويسوايرلس) به شبکه باشد و ی  وسيله بهبا سيم و چه 
  نامند. شبکه می

3  .Committee to Protect Journalists – نگاران کميته حفاظت از روزنامه  
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های استفاده  يکی از باالترين نرخ ٪٨٢، آلمان با ضريب نفوذ ٢٠١٠در سال 

I(از اينترنت را در اختيار داشت  TU
4

در نتيجه ارتباطات با سرعت )؛ 
های اخير، دسترسی  باال تقريبا در همه جای کشور در دسترس است. در سال

رفع همراه بسيار محبوبيت يافته است.   به اينترنت از طريق تلفنِ 
در بخش مخابراتی، اين روند را تقويت کرده و منجر به  محدوديِت رقابت

 ها شده است. کاهش قيمت
اگرچه آزادی بيان يکی از اصول قانون اساسی است، اما با برخی 

طور خاص با هدف حفاظت ای به ها نيز مواجه است. مقررات رسانه محدوديت
عمال محدوديت دسترسی به های احتمالی، عمدتا با اِ از آسيب از کودکان

شود. اين موضوع شامل آميز و پورنوگرافی، برقرار می محتوای خشونت
های تلويزيونی با اين نوع محتوا در بيشتر ممنوعيت پخش برنامه

 ).٢٠٠٢، قانون حمايت از نوجوانانشود (روز نيز می های شبانه ساعت
اش، دارای قوانينی است که هر واسطه پيشينه تاريخیآلمان، بيشتر به

را کامال ممنوع کرده » نفرت عمومی را تحريک کند«زا که  نفرت گفتارنوع 
vol[ ،است ksver het zung[ استفاده از  ياويژه، ستايش رژيم نازی،  به

نمادهای آن (يا هر سازمان ممنوع ديگر) و همچنين انکار هولوکاست که 
Lechtدر اين کشور غيرقانونی است ( hol z-Zey ،٢٠١٠.( 

 سانسور اينترنت
 

در آلمان، سانسور اينترنت بسيار نادر است به همين دليل نيز 
رس از طرح های اخير، ت ها نسبتا آزاد هستند. با اين حال، در سال رسانه

 های بسياری به وجود آورده است. تر، جنجال فيلترينگ گسترده
ويژه خشونت  سانسور عمدتا از کودکان در مقابل آسيب احتمالی، به

). ٢٠٠٢، قانون حمايت از نوجوانانکند ( گرافيکی و پورنوگرافی حفاظت می
آميز و  ها (مثال برای کاهش محتوای خشونت اغلب در فيلم هاسانسور
ها (مثال پورنوگرافی يا  ها و کتابهای کميک، مجله کننده)، داستان ناراحت

های ويدئويی (مانند خشونت  ها) و بازی انگيز عليه اقليت سخنان نفرت
شود، يعنی فهرستی از انواع محتوا که فروش و تبليغ  گرافيکی) اعمال می

 ممنوعه هنوز آثارِ  اين دراختيار داشتنِ  اما اماها نيز ممنوع است. آن
 ).Dembski( نيستقانونی غير

طور عام تقريبا بر اساس قوانينی مشابه عمل سانسور اينترنت به
کند. نمايش خشونت شديد، پورنوگرافی کودکان، بدرفتاری با حيوانات  می

سايت  ها) از جمله داليلی است که باعث بستن يک وب(مثل آزار جنسی آن
عمال سانسور عبارتند از: انتشار ا بر سه دليل عمده پس .شود می

پورنوگرافی کودکان، ستايش رژيم نازی و انکار هولوکاست، و نيز تحريک 
 های نژادی. خشونت عليه اقليت

توان به داليل مختلف مسدود کرد، اما های داخلی را می سايتاگر چه وب
فقط دو مورد فيلتر اينترنت در آلمان وجود دارد. در ايالت 

های اينترنتی دستور  دهنده به سرويس ٢٠٠١، از سال »نوستفالِ ـ  نراي دـنور«
داده شده است تا از دسترسی بازديدکنندگان به دو پلتفرم نئونازی 

Drجلوگيری کنند ( eher.( 
 

 ممنوعيت دسترسی مخالفت با قانونِ 

های اخير، سانسور اينترنت به موضوع مهمی در عرصه سياسی در سال
قانون ممنوعيت («های  ، برنامه٢٠٠٩است. در سال آلمان تبديل شده 

الين ردِ  اورسوال فون به نام مسيحی دموکرات يک از سوی») دسترسی
5

مطرح شد  
ها  دهنده های بسياری را برانگيخت. براساس اين قانون، سرويس که مخالفت

                                                      
  International Telecommunication Union  - المللی ارتباطات اتحاديه بين.  4

5. Ursula von der Leyen 
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دامنه سيستم نام اند که ملزم شده
6

 )DNS( هايی را مسدود کنند که  وبسايت
 .اند ذکر شده) BKAفهرست اعالم آژانس پليس جنايی فدرال (در 

های سياسی  مناقشات پيرامون قانون ممنوعيت دسترسی نشان داد که جناح
های متفاوتی درباره سانسور در آلمان دارند. اين موضوع  مختلف، ديدگاه

يرکهسابتدا از سوی يورگ 
7

مطرح  ٢٠٠٨رئيس پليس جنايی فدرال، در سال ، 
) و حزب CDUمسيحی ( ن قانون از منظر سياسی توسط حزب دموکراتشد. اي
شد،  ) که احزاب حاضر در دولت بودند حمايت میSPDدموکرات ( سوسيال

گرايان با آن  ) و چپFDPها ( درحالی که طرفداران محيط زيست، ليبرال
سابق در سال  یائتالف دولت اين قانون از سویدر نهايت، مخالفت کردند. 

 ).٢٠٠٩تصويب شد (پارلمان آلمان،  ٢٠٠٩
شدت با قانون  در جامعه مدنی، جنبش حقوقی ديجيتال آلمان، به

 سازیِ  ذخيرهکارگروه «گيری ممنوعيت دسترسی مخالفت کرد. پس از شکل
»اطالعات

8
با نظارت بر ارتباطات مخابراتی مبارزه کرده  ٢٠٠٦که از سال  

سانسور ی به نامارگروهک، بود، فعاالن مدنی
9

تا بتوانند  تشکيل دادند 
مستقل  یصورتدر تومار آنالينی که به بپردازند.البی عليه اين قانون به 

 ١٣٤،٠٠٠آلمان شروع شده بود، بيش از  نمايندگان مجلسبرای مؤاخذه از 
Heiترين تومار تا آن تاريخ بوده است ( امضا جمع شد، که موفق ne ،٢٠٠٩.(  

ويژه حاميان  کار، به اين قانون، برآمده از محافل محافظه حمايت از
های حمايت از حقوق  حزب دموکرات مسيحی، بود. البته بعضی از سازمان
هايی که  ويژه سازمانکودکان نيز از اين قانون حمايت کردند، به

کودکان  کمک بهسازمان مسيحی داشتند ( پيوندهايی با حزب دموکرات
آلمانی

10
هايی بودند  حمايت شديد رسانه ن صداها در ابتدا مورداي). ٢٠١٠؛ 

که سنگر مستحکمی در خانه انتشاراتی اشپرينگر
11
 کار داشتند. محافظه 

قانون ممنوعيت دسترسی اگر چه در ابتدا تصويب شد، اما بعد از 
به يک ائتالف واحد، لغو  CDUو  FDPتغيير دولت و پيوستن حزب ليبرال 

ها موضع خود را نسبت به اين موضوع  دموکرات شد. پس از آن، سوسيال
مسدود نکنيد، حذف «تغيير دادند، و شعار فعاالن مدنی را اتخاذ کردند: 

Zei» (کنيد t Onl i ne  ،٢٠١١.( 
 

 سانسور بايد از پورنوگرافی کودکان فراتر رود
 

با هدف اعالم مبارزه با پس از آنکه قانون ممنوعيت دسترسی 
ها در جامعه آلمان مواجه شد و پورنوگرافی کودکان با شديدترين واکنش

تاکنون تنها قانون تصويب شده درباره فيلترينگ اينترنت بوده است 
(اگر چه اکنون ديگر اين قانون لغو شده است)، تقاضا برای اعمال 

قانون رفته عليه گ سانسورهای مشابه بارها مطرح شده است. کمپين شکل
تا حدودی برآمده از اين ترس بود که ايجاد زيرساخت  ممنوعيت دسترسی

تر هموار خواهد کرد  برای فيلترينگ، راه را برای سانسور تهاجمی
 (کارگروه سانسور).

نمايندگان صنعت موسيقی در جريان بحث درباره قانون ممنوعيت دسترسی 
Di( کنند. ديتر گورنی اعالم کردند که از اين اقدام حمايت می et er Gor ny ( ،

                                                      
است. سيستم نام دامنه يک سيستم پايگاه داده است » دامنه سيستم نام«يا  Domain Name System . مخفف 6

  کند. ترجمه می IPکه نام کامل دامنه يک کامپيوتر را به يک آدرس 
7. Jörg Ziercke 
8 . Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung 
9. AK Zensur 
10 . Deutsche Kinderhilfe 
11 . Springer publishing house 
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رئيس انجمن فدرال صنعت موسيقی
12

اعالم کرد که سازمان او اميدوار است  
رايت را  ی که حق کپیيها سايت که قوانين فيلترينگ را گسترش دهند تا وب

Blکنند، مسدود شوند ( نقض می ei ch&Kossel ،٢٠٠٩.(  
آنالين موجب درخواست سانسور بندی  های شرط سايتممنوعيت آلمان برای وب

روزرسانی (توافق  بندی خارجی شده است. همگام با به های شرط برای سايت
هايی نيز برای مشخص  ، تالش٢٠١١بندی) در سال  ها درباره شرط بين ايالت

بندی خارجی نيز صورت    های شرط کردن ميزان فيلترينگ در خصوص سايت
بندی سنتی (غيرآنالين) و  شرط های اين قوانين از سوی بنگاه .گرفت

شد، اما بعدها بندهای مربوطه  کار حمايت میهمچنين سياستمداران محافظه
 به آن قبل از  تصويب نهايی حذف شدند.

 انداز سياسی دگرگونی چشم
انداز  در آلمان، مناقشه درباره سانسور اينترنت، تا حدودی بر چشم

مپين عليه قانون ممنوعيت سياسی اين کشور نيز تأثير گذاشته است. ک
های مرتبط با حقوق ديجيتال و  دسترسی به دليل اتحاد مستحکم سازمان

، اطالعاتنگهداری  عليهپيشين مبارزه  ی فعاالن مدنی با تجربه
Pi» (دزدان دريايی«آميز بود. حزب  موفقيت r at enpar t ei ،(ی نتيجه خود که 

 فاعلين يکی ازعنوان به  ،بود  مناقشات پيرامون قانون ممنوعيت دسترسی
 از آرا در انتخابات ايالتی برلين ٪٨.٩موفق شد ، و جلب توجه کردسياسی 

)، حزب ٢٠١٢کسب کند. در زمان نوشتن اين مقاله (مارس  ٢٠١١در سال  را
دزدان دريايی انتظار داشت که وارد پارلمان آلمان شود (خبرگزاری 

فرنکيشه
13

 ،٢٠١٢.( 
 

 پاکستان
 

پاکستان عمدتا در مناطق روستايی متمرکز است، که حدود دو سوم جمعيت 
دهند، در حالی که استفاده از اينترنت  کل جمعيت اين کشور را تشکيل می

تقارن به دليل افزايش  با اين حال، اين عدم ،در شهرها رواج دارد
شهرنشينی و افزايش دسترسی به اينترنت در سراسر کشور به دليل بهبود 

دآوری، در حال تغيير است (ابتکار اينترنت آزا ها و فن تزيرساخ
14

 ،
توسعه است و درصد کاربران اينترنت در سال  پاکستان کشوری درحال). ٢٠١٠
 المللی ارتباطات). برآورد شد (اتحاديه بين ٪١٦.٧٨معادل  ٢٠١٠

 
 تاريخ طوالنی سانسور

پيش از سال  ای طوالنی در سانسور اينترنت دارد، که بهپاکستان سابقه
گردد، اگرچه اين سانسور تأثير فراگيری نداشته است (ابتکار بازمی ٢٠٠٦

و در  ٢٠٠٦در سال ، تر سانسور ). رويکرد بسيار سخت٢٠١٠اينترنت آزاد، 
پيامبر اسالم در روزنامه دانمارکی،  ازواکنش به انتشار کاريکاتوری 

اتخاذ شد؛ و به دنبال آن منجر به موجی از فيلترينگ محتوای ضداسالمی 
اين  جمهور شد. در پی اعالِم وضعيت اضطراری از سوی پرويز مشرف رئيس

براه ، موج سانسور مشابهی عليه محتوای سياسی نيز ٢٠٠٧در سال  کشور
 (همانجا). افتاد

ريخچه، طرح فيلترينگ پاکستان، چندان هم پيچيده نيست. رغم اين تابه
به  موازی وجود دارد که  های در اين کشور، چندين نمونه از مسدودسازی

گذاری محتوا را فيلتر  های به اشتراک جای موارد خاص، اساسا کل سيستم
                                                      
12. Bundesverband Musikindustrie 
13. Fränkische Nachrichten 
14. OpenNet Initiative 
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Viکرد ( می l l eneuve ،یای مهم، دولت دستور داد که تمام). در نمونه٢٠٠٦ 
دنبال  بهحاوی کاريکاتور و کارتون پيامبر اسالم، مسدود شوند.  محتوای

و به مدت دو ساعت ئگذاری ويد ، سايت به اشتراکالعمل دولت عکس اين
Brمسدود شد که همراه با آن، يک خطای فنی نيز به وقوع پيوست. ( own ،

٢٠٠٨( 
را  يیمحتواتمامی ، دولت همچنان ٢٠٠٨با وجود تغيير رژيم در سال 

کند که به نظر کفرآميز يا ضددولتی هستند، اما اين تر و مسدود میفيل
(شرکت  PTCLمحدوده نيز به محتواهای بيشتری گسترش يافته است. 

(مؤسسه مخابرات پاکستان)  PTAمخابراتی پاکستان با مسئوليت محدود) و 
و  کرده، ، نظارت را تسهيلدارد کنترلتحت عمده ترافيک اينترنت را 

ای به کار  کند. دولت پيش از اين، تکنيک نسبتا ساده فيلتر میمحتوا را 
شد از  دهندگان اينترنت دستور داده می گرفت که بر اساس آن به سرويس می 

دسترسی به محتوای نامناسب جلوگيری کنند. با افزايش تعداد کاربران 
اينترنت، استفاده از چنين فرايندی غيرعملی شده است؛ به همين دليل، 

لت قصد دارد تا يک سيستم فيلترينگ و مسدودسازی ملی آدرس اينترنتی دو
(ظرفيت  URLميليون  ٥٠بتواند فهرست مسدودی تا «را ايجاد کند که 

)فيلترينگ يک سويه متقارن
15

ميلی ثانيه  ١کمتر از  پردازشِ  با تأخيرِ  
 )٢٠١٢(فانر، » را مديريت کند.

 
 16 سانسور سياسی و جنبش ضداضطراری

تحوالت سياسی اخير پاکستان، اينترنت نقش مهمی ايفا کرده است. در در 
جمهور پرويز مشرف، در سراسر کشور وضعيت اضطراری  رئيس ،٢٠٠٧سوم نوامبر 

ها را مسدود کرد. در طول اين مدت اينترنت، ابزاری  اعالم و اکثر رسانه
گفته برای تبادل اطالعات و افکار مختلف در سراسر کشور بود. بنا به 

کسانی که به اينترنت دسترسی داشتند، اخبار تازه را در «)، ٢٠٠٨شاهين (

فيد
17

در اين مدت، بيشتر ». کردند ها دنبال می زنده و از طريق وبالگ های
ها شروع به  های تلويزيونی نيز مسدود شدند و تعدادی از آنشبکه

). ٢٠٠٨، های ضبط شده در يوتيوب کردند (بولوگانی بارگذاری و پخش فيلم
آميز و همچنين پيوستن به  يافته و صلح آموزان، با تظاهرات سازمان دانش

جنبش «کارگيری اينترنت نقش مهمی در اين جنبش خاموش، با به
در وضعيت «دهد،  طور که شاهين گزارش میايفا کردند. همان» ضداضطراری

ز شد، دانشجويان با استفاده ااضطراری که هر منبع خبری مسدود می
های اجتماعی اينترنتی، مانند ايميل، تومارهای آنالين،  ابزارهای شبکه

های همراه، يک جنبش  های متنی از طريق تلفن ها، فيسبوک و پيام وبالگ
 »سياسی را سازماندهی کردند.

فيلترينگ اينترنت بود که به دولت  استفاده از توان گفت فقطمی
پس  اقدام کند.های ديگر،  سانهسانسور رتا بتواند به پاکستان کمک کرد 

، سانسور اينترنت همچنان افزايش ٢٠٠٧از اعالم وضعيت اضطراری در سال 
ها و  های قومی، از جمله جمعيت بلوچ يافت. سانسور سياسی اما اقليت

طور که ابتکار اينترنت آزاد ها را نيز هدف قرار داده است. همان سندی
ها حمايت  که از حقوق اين اقليت هايی سايت )، وب٢٠١٠دهد ( گزارش می

 شوند. کنند، اغلب مسدود می می

 سانسور مذهبی
                                                      
15. Concurrent unidirectional filtering capacity 
16. Anti-Emergency Movement 

اند، راهی برای  هم ترجمه کرده» خبرمايه«يا » خوراک«که آن را در فارسی  feed. فناوری فيد 17
 هاست.و وبالگ هاهای سايت دسترسی سريع و بدون دردسر به آخرين اخبار و نوشته
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. طبق گزارش ابتکار رواج داردشدت در پاکستان سانسور مذهبی به

در پاکستان در واکنش  مختلف یها بسياری از سريال«)، ٢٠١٠اينترنت آزاد (
اين سانسور عمدتا خواست مردم » شده است. فيلتربه محتوای "کفرآميز" 

بوده است.  با انتشار کاريکاتور پيامبر اسالم در اينترنت، اعتراضات 
ها،  ای عليه اين کاريکاتور شکل گرفت. کانون اين اعتراض گسترده
خواستند تا هر چه زودتر  یهای مذهبی و احزاب بودند که از دولت م گروه

تواند از  . با اين حال، شاهديم که دولت میچنين محتوايی را مسدود کند
هميشه از امنيت ملی، «برداری کند و  اين وضعيت به نفع خود بهره

کردن هر  ای برای مسدود عنوان بهانهپورنوگرافی يا توهين به مقدسات به
Pf» (نوع محتوايی استفاده کند anner ،ها نيز در اجرای  ). دادگاه٢٠١٢
دستورات مستقيم برای جلوگيری از محتوای  سانسور اينترنت با تصويب

  ).٢٠١٠نقش داشتند (ابتکار اينترنت آزاد،  » به هر قيمتی«کفرآميز 

 واکنش جامعه مدنی

ها از سايت سانسور محتوای وب بههای جامعه مدنی  با اين حال، برخی بخش
برای  ٢٠١٢های سال  اند. با توجه به برنامهدولت، انتقاد کرده سوی

دهد که  ) گزارش می٢٠١٢های جديد سانسور، پافنر ( سازی زيرساخت پياده
دو چندان شده است؛ زيرا چنين رويکرد  شان مخالفان سانسور وحشت«

بينند  ای را با رژيم پيشين ژنرال پرويز مشرف سازگارتر میدستانه خام
 سانسور اينترنت،» جمهور آصف علی زرداری. تا با جريان فعلی دولت رئيس

ها ضمن حمايت ای مشترک برای تمامی فعاالن مدنی است، آنبه نوعی مسئله
برای انتشار اطالعات و «از آزادی بيان، از اينترنت به عنوان ابزاری 

کردند (ابتکار های سياسی عمومی، استفاده می در زمان بحران» سازماندهی
 ).٢٠١٠اينترنت آزاد، 

 سنگال

دارای ست و ها ال يکی از بهترين زيرساختهای مخابراتی کشور سنگ زيرساخت
پنجمين سرعت ارتباط اينترنتی در کشورهای جنوب صحرای آفريقا است. در 

ضريب نفوذ اينترنت در ، المللی مخابرات ، طبق اعالم اتحاديه بين٢٠١٠سال 
عمدتا از  ٢٠٠٠بود. استفاده از اينترنت در سال  ٪١٦ميان جمعيت معادل 

های مدرن در آنجا متمرکز شده  ی که تمام زيرساختداکار آغاز شد، جاي
ها  خانه المللی، سفارت های تجاری بين است. اولين کاربران اينترنت، شرکت

طور عمومی رواج يافت. اولين  اينترنت به ٢٠٠٣و دولت بودند؛ و از سال 
ها شکل گرفت که هنوز هم يکی از  نت ارتباطات اينترنتی عمومی در کافی

دسترسی به اينترنت است. با اين وجود تعداد ارتباطات  انواع رايج
 خانگی اينترنتی افزايش چشمگيری يافته است.

دولت سنگال با ادعای دمکراسی و سکوالريسم و آزادی بيان، هرگز هيچ 
، در امامحدوديتی در استفاده از اينترنت اجرا نکرده است. 

بودن ميزان نفوذ  کم تواند به دليل تر، اين امر می وتحليل دقيق تجزيه
که مقامات به دليل نفوذ حداقلی اينترنت در  طوری اينترنت باشد، به

کنند که نيازی به کنترل شبکه اينترنت باشد.  جامعه سنگال، تصور نمی
)Gui gnar d ،٢٠٠٢( 

های اخير استفاده از اينترنت رشد داشته است با اين حال، در سال
ر ميان جوانان در داکار، پايتخت ويژه د ودر حال حاضر، اينترنت به

آوری اطالعات و ارتباطات است. حتی  سنگال، ابزاری نسبتا رايج برای جمع
صرفه دارند.  به ای مقرون ها هزينه نت های فقيرتر شهر نيز، کافی در قسمت

های  داکار و شبکه وب يا فيس های خبری مانند سن سايت بسياری از وب
اند. اينترنت  ای محبوبيت يافته شکل فزاينده بوک بهاجتماعی مانند فيس
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ای به دنيای مدرن است و حتی گاهی اوقات،  برای جوانان همچون روزنه
ها به شود. ديگر رسانه ها محسوب میراهی برای فراموشی مشکالت روزمره آن

کنند. مثال  تدريج اينترنت را راهی برای شبکه توزيع نيز اتخاذ می
ی معروف سنگال، مانند نوستالژیهای راديوي ايستگاه

18
.ام و والف.اف 

19
 

های تلويزيونی و اند؛ شبکه اندازی کردههای مخصوص به خود را راه سايت وب
کوتيدين هايی مانند له روزنامه

20
اند و  نيز همين شيوه را دنبال کرده 

 سايت رسمی دارد.  حتی هر کدام از وزرای دولت نيز هم اکنون يک وب

 در اينترنت گفتمان سياسی
 

رشدی که دارد، به ابزاری سياسی تبديل شده  اينترنت با دسترسی روبه
ونقص برای حمايت از نظرات  عيب است. احزاب مختلف، اينترنت را محيطی بی

در اينترنت به بحث  را دانند، و مسائل اجتماعی و سياسیخود می
، اگر قانونی هم برای سانسور محتوای اينترنت در سنگال اماگذارند.  می

باقی » خود سانسورشده«وجود نداشته باشد، باز هم اينترنت، محيطی 
مسائل  محتوایِ   مناسبی برای بررسیِ  د. در واقع، قانونمانخواهد 
رسانی و تبليغ  از جمله دسترسی به پورنوگرافی و اطالعـ  اجتماعی
، وقتی که پای مسائل سياسی اما وجود ندارد. ـ ی اديان مختلف درباره

در ميان است، اگر چه هيچ گونه محدوديت قانونی وجود ندارد، با 
های سياسی بانفوذ  ی چهره حال، کاربران نسبت به آنچه درباره اين
 گويند، محتاط هستند. می

انداز سياسی اين کشور را در فضای اينترنت  دولت سنگال با دقت چشم
های محلی درباره  سايت های خبری وبکند، که شامل گزارش دنبال می

منجر به سرکوب  یگاه حتی، ای کهشود؛ مسئله های کشور نيز می سياست
، ايستگاه راديويی محلی ٢٠٠٥اکتبر  ١٧نگاران شده است. مثال در  روزنامه

اف.ام سود
21

نفر از کارمندان آن به دليل انتشار  ١٩تعطيل شد و  
اينترنت دستگير شدند. اين مصاحبه شامل سخنان صالف  ای در مصاحبه
ساديو

22
مخالف برجسته رئيس جمهور  کهدر منطقه کازامنس  ای رهبر شورشی، 
عبدهللا واده

23
منظور جلوگيری از اقدام عليه امنيت بود. دولت سنگال به 

نفر کارمند  ١٩اين ايستگاه راديويی را تعطيل کرد. با اين وجود،  ملی،
المللی،  بعد از فشارهای بين ،اد شدند و راديو فعاليت خود راراديو آز

، دوباره آغاز کرد. (بی بی »گزارشگران بدون مرز«ويژه پس از حضور به
 )٢٠٠٥سی، 

جمهوری سنگال،  همزمان با برگزاری انتخابات رياست ٢٠١٢در فوريه 
قع شده اختالف نظر وا جمهوری عبدهللا واده مورد مسئله سومين دوره رياست

ويژه برای جوانان، به پلتفرمی مهم برای به  بود. اينترنت، به
»ن آ ماره يه«گذاری اختالفات سياسی تبديل شد. مثال جنبش  اشتراک

24
در  

yenamar(منطقه داکار از سايت اينترنتی خود  r e-senegal com.(های  ، شبکه
به اعتراض های خبری مستقل استفاده کرد تا مردم را  سايت اجتماعی و وب

های ديگر، از  عليه کانديداتوری واده فرابخواند. با اين وجود، رسانه
Nossiکردند ( جمله راديو، هنوز هم نقشی اساسی بازی می t er ،٢٠١١.( 

 خطر دسترسی آزاد؟

                                                      
18. Nostalgie 
19. Walf FM 
20. Le Quotidien 
21. Sud FM 
22. Salif Sadio 
23. Abdoulaye Wade 
24. Y’en A Marre 
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با اين وجود، هنوز هم اين ترس وجود دارد که آزادی بيش از حد 
کاربران اصلی اينترنت  اينترنت ممکن است مخاطراتی در پی داشته باشد.

ساله هستند که در مراکز شهری زندگی  ٣٠تا  ١٨در سنگال، جوانان بين 
کنند. اينترنت بدون سانسور به اين معنی است که اين جوانان مجاز  می

به مشاهده، خواندن و گوش دادن به هر نوع اطالعات و برقراری ارتباط 
های چت آشنا هستند که  تساي با هر فردی هستند. کاربران زن نيز با وب

ها امکان سايت ها باشد، چرا که در اين وبتواند خطری بالقوه برای آن می
های چت  سايت ها در وب آشنايی با هر فردی وجود دارد و همچنين هويت

معموال جعلی است. از زمانی که ارتباط اينترنتی خانگی افزايش يافته 
اند. بيشتری را به خود جلب کرده های پورنوگرافی نيز توجه سايت است، وب

ها از دسترسی جوانان سنگالی به اينترنت اين است که  يکی از ترس
بينند، جايی سرشار از  می دورادو الجوانان، بخش غربی جهان را همچون 

اند؛ داستانی که در ساير  بهره همه آن چيزهايی که اين جوانان از آن بی
Burنقاط آفريقا نيز در جريان است ( r el l ،٢٠٠٩.( 

 اياالت متحده آمريکا

 
های نفوذ اينترنت در جهان را  اياالت متحده يکی از باالترين نرخ

از جمعيت اياالت متحده از اينترنت استفاده  ٪٧٩.٣٤دارد. در واقع 
رقم بااليی است (گروه  ٪٣٠.٤٨کنند، که در مقايسه با ميانگين جهانی  می

). درنتيجه، با توجه به کاربران کل اينترنت، شاهديم ٢٠١٠بانک جهانی، 
% ٢٠ميليون کاربر اختصاصی [حدود  ٢٤٣.٥که اياالت متحده پس از چين (با 

کننده اينترنت در جهان است. م.]) دومين تأمين -جمعيت چين در آن سال 
پذيری و  ). دسترس٢٠١٢االت متحده، ؛ دفتر آمار اي٢٠١٠(گروه بانک جهانی 

استفاده گسترده از اينترنت در اياالت متحده اهميت بااليی در 
صورت نمادين به  ای به گذاری حکومت دارد. عالوه بر اين، ماده سياست

قوانين مربوط به سانسور نيز افزوده شده است؛ چرا که اياالت متحده 
ان و آزادی مطبوعات تأسيس اعتقاد به آزادی بي اساسکشوری است که بر
 ).٢٠٠٤شده است (کنگره، 

 نجابت آنالين

 
ی افراد  ی محدودکردن استفاده ، چند قانون درباره١٩٩٠از نيمه دوم دهه 

از اينترنت در اياالت متحده به تصويب رسيد. دو قانون اوليه، قانون 
نجابت ارتباطات

25
 )CDA ،کودکانقانون حفاظت آنالين از ديگری و ) ١٩٩٦

26
 

)COPA ،آور باشد  دسترسی کودکان را به هر چيزی که برايشان زيان) ١٩٩٨
کند. هيچ يک از اين قوانين به اجرا گذاشته نشد، با اين حال  محدود می

شده  قبولی بر گفتار محافظت مسئوليت سنگين و غيرقابل«ها به نظر آن
ن در مقايسه با ، دادستان کل اياالت متحده و ديگراReno( »کرد اعمال می

). قانون حفاظت از ١٩٩٧های مدنی آمريکا و همکاران،  اتحاديه آزادی

کودکان در اينترنت
27
 )CI PA ( در نهايت به موفقيتی دست يافت ٢٠٠٠در سال ،

که دو قانون قبلی در به دست آوردنش شکست خورده بودند. اين قانون، 
ز تکنولوژی ها را مجبور به استفاده ا مدارس دولتی و کتابخانه

E-Ratشرط دريافت بودجه فدرال  عنوان پيش فيلترينگ اينترنت به e کرد.  می
دادگاه عالی اين اقدام را در مواجهه با اصالحيه اول تصويب کرد که 

                                                      
25. Communications Decency Act 
26. Child Online Protection Act 
27. Children’s Internet Protection Act 
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ها را  حاکی از آن است که افراد حق دسترسی به اينترنت در کتابخانه
متحده در مقابل  توانند درخواست لغو مسدوديت کنند (اياالت ندارند و می

Assn. ،Iکتابخانه آمريکايی  nc. ،٢٠٠٣.(  
شده که استفاده از اينترنت را برای يکی ديگر از  قوانيِن تصويب

رايت هزاره ديجيتال کند، قانون کپی مردم آمريکا محدود می
28

 )DMCA و (

قانون تجارت با دشمن
29

 )TEA ( .استDMCA رايت  ابزار اصلی صاحبان کپی
برای محافظت از انتشار غيرمجاز آثارشان از طريق اينترنت است. اين 

رايت در آثار الکترونيکی را  اليحه دو بخشی، تالش برای حذف حفاظت کپی
دهندگان خدمات آنالين در برابر مسئوليت نقض  کند و از ارائه مجازات می

ی  دهنده کند؛ ارائه الع قبلی دفاع میرايت توسط کاربرانشان بدون اط کپی
اصالح کند  رايت، آن را  محض باخبر شدن از نقض کپی خدمات آنالين بايد به

 ١٩١٧، قانونی است که در سال TEA). ٢٠٠٨رايت اياالت متحده،  (دفتر کپی
تصويب شد و هدف آن محدودکردن تجارت با کشورهايی است که دشمن اياالت 

د. با ظهور اينترنت، اين قانون در راستای پوشش شون متحده شناخته می
تجارت الکترونيک تفسير شد. پيش از آن، روزنامه نيويورک تايمز گزارش 

ها بايد  ای آن های دامنه داده بود که فهرست سياهی وجود دارد که نام
مسدود شود. به اين ترتيب، با محدودکردن گسترش موارد  TEAتوسط 
توانند از منافع موجوديت اياالت متحده قبلی، میشده تحت قوانين  محافظت

هايی طراحی  حفاظت سازیِ  ها به منظور مدرنمحافظت کنند. در واقع آن
 اند که در گذشته برای اياالت متحده مهم بوده است. شده

دهد که سيستم  های کنترل و تعادلی را نشان می ها، سيستم همه اين مثال
ند. گاهی هم قانونگذاران پا را فراتر احقوقی آمريکا را تشکيل داده

کند را رد می CDAشده مانند قضائيه قانونی تصويب خواهند گذاشت و قوه 
CIيا قانونی همانند  PA کند که مطابق قانون اساسی اياالت را تأييد می

متحده است. در حال حاضر بسيار مهم است که با توجه به بازانديشی 
 به اين نکته نيز توجه کنيم. ،ابحث سانسور در آمريک کنونیِ 

 محافظت از کپی رايت

 
ی جديدی از قوانين سانسور ارائه شده و توسط  ، مجموعه٢٠١٠از سال 

انون مبارزه قانونگذاران اياالت متحده مورد بررسی قرار گرفته است. ق
با نقض و جعل آنالين

30
 )COI CA ( پيشنهاد شد، اما از سوی  ٢٠١٠در سال

Ron( سناتور ران ويدن Wyden (  متوقف شد؛ و پس از آن با عنوان قانون
پی بازنويسی شد. اين لوايح که هدفشان کاهش سرقت آنالين  حفاظت از آی

های  شوند، و از خالقيت رايت نيز شناخته می است، تحت عنوان نقض کپی
کنند، که به نوعی نسخه  اقتصادی در برابر تهديدات آنالين جلوگيری می

). انتقادهای اصلی عليه اين Leahyآيند ( شمار می به DMCAون تر قان گسترده
کند؛ تکنيکی که با  ها را مسدود می اليحه مربوط به تکنيکی است که سايت

های دامنه  شود. اساسا نام دامنه شناخته می نام عنوان مسدودسازی سيستمِ 
ند شو رايت را نقض کنند، مسدود می های وبی که به طور مشخص کپی يا آدرس

گويد:  شود که می ای نمايش داده می و سپس، برای کاربر اينترنت صفحه
Fahr» (نظر يافت نشد ی مورد صفحه« ent hol d ،٢٠١٢.( 

نون جلوگيری يکی ديگر از قوانينی که تحت بررسی قانونگذاری است، قا
از سرقت ادبی آنالين

31
 )SOPA .است (SOPA  به وزارت دادگستری اياالت متحده

                                                      
28. Digital Millennium Copyright 
29. Trading with the Enemy Act 
30. Combating Online Infringement and Counterfeits Act 
31. Stop Online Piracy Act 
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هايی را  سايت رايت، امکان بازداشت گردانندگان وب و همچنين صاحبان کپی
رايت هستند. عالوه بر  داشتن يا تبليغ نقض کپی دهد که متهم به دست می

های تبليغاتی آنالين،  تواند شبکه اين، وزارت دادگستری اياالت متحده می
نترنتی و نيز موتورهای جستجويی را مسدود کند کنندگان پرداخت اي تسهيل

برانگيز اين  کنند. جنبه بحث رايت همکاری می های ناقض کپی که با وبسايت
اليحه، اين الزام است که در جريان ممنوعيت و احتماال تحقيقات، از 

شود تا دسترسی به سايت را  دهندگان خدمات اينترنتی خواسته می ارائه
Smiممنوع کنند. ( t h ،٢٠١٢( 

های  گذاران و گروه يک از اين لوايح، به دليل مخالفت قانون هيچ
ی جديد قوانين  اند. در واقع، مجموعه ضدسانسور، هنوز به تصويب نرسيده

مربوط به اينترنت موجب شده است تا محبوبيت کارزار ضدسانسور افزايش 
ندهی های اجتماعی به تاالر گفتگويی محبوب برای سازما يابد. رسانه

های ضدسانسور مانند امضای تومار، و نيز آگاهی فزاينده در  فعاليت
سايت مربوط به اعتراض  اند. وب مورد قوانين در دست تصويب تبديل شده
amer«عليه سانسور در اياالت متحده، مانند  i cancensor shi por g.«  دارای يک

ميليون اليک در فيسبوک است و هر روز نيز تعداد بيشتری آن را مشاهده 
 کنند. می

های تأثيرگذار آمريکايی  اين قانون بالقوه حتی صدای برخی از شرکت
، نه شرکت اينترنتی، از جمله SOPAرا نيز درآورده است. در واکنش به 

ای سرگشاده در  ی نامهبِ  گوگل، فيس بوک، توييتر، ياهو، ای.ا.ال و ای
سايت تامبلر، ميکروبالگ/رسانه  اعتراض به هيئت مقننه جديد نوشتند. وب

همانطور که نوشته شده است، آنها با «اجتماعی محبوب نيز اظهار داشت: 
ها در ليست  ايجاد سيستم سانسوری که از تکنولوژی برای  قراردادن سايت

شود،  چين و ايران  انجام میکند، مشابه کاری که در  سياه استفاده می
ها و حمايت از آزادی اينترنت خيانت  گذاری به بيش از يک دهه سياست

Sher» (خواهند کرد. i dan ،پديا با حذف کردن صفحه وب  ). همچنين ويکی٢٠١٢
خود برای يک روز، پاسخی درخور توجه به مجلس قانونگذاری جديد داد که 

کور از سوی بخش عمومی و بخش تجارت آيد. شايد واکنش مذ به نظر صحيح می
سمت تصويب چنين قوانينی  اينترنتی، برای جلوگيری از حرکت کنگره به

 کافی باشد.
 

 نتيجه
 

ما اقتصاد سياسی سانسور اينترنت را در چهار کشور آلمان، پاکستان، 
سنگال و اياالت متحده بررسی کرديم. در هر يک از اين کشورها، ما 

های مختلف در پشت  ای متفاوت از فيلترينگ، انگيزه هصورتی خاص با گستر
گذارند  سياست تاثير میاين سانسور و بازيگران سياسی متفاوتی که بر 

 را يافتيم.
وتحليل خود، تحت پوشش قرار داديم،  از بين کشورهايی که در تجزيه

سنگال هيچ طرحی برای سانسور اينترنت ندارد، اگر چه موارد اندکی از 
اذيت ناشران آنالين گزارش شده است. در آلمان و اياالت متحده آزار و 

آمريکا، برخی محتوای غيرقانونی از اينترنت حذف شده است، اما 
ها وجود ندارد. در مقابل،  سايت گونه ترتيباتی برای مسدود کردن وب هيچ

های متنوعی را در  بندی پاکستان دارای برنامه فيلترينگی است که دسته
های  حال، سانسور در اين کشور در مقايسه با سيستم رد؛ بااينگي بر می
 ای همچون چين فاصله زيادی دارد. پيچيده

 های محتوايی را شناسايی کرديم که هدفِ  بندی ما تعدادی از دسته
، ی نفرت موعظهخصوصی و  اين موارد شامل نقض حريم ؛اند سانسور بوده
رايت، پورنوگرافی کودکان،  ظاهر کفرآميز، موارد نقض کپی محتوای به

ها برای سانسور،  اين تالش سرِ  . پشتِ شوند میپورنوگرافی و محتوای سياسی 
های سياسی متنوعی قرار دارند. بسته به  بازيگران مختلفی با برنامه

ی و ، جامعه مدنوکار ورد نظر، سياستمداران، کسبنوع مسئله و کشور م
 اينترنت نقش دارند. گيری سياست سانسورِ  های مذهبی همه در شکل گروه
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و  ــ رواج يافتهدر اينترنت  که ــ زا گفتار نفرت قانون، در آلمان،
از جمله انکار هولوکاست را ممنوع اعالم کرده است. در  یجرايم مختلف
بايست  می که با اينشان در آلمان است،  رورهایهايی که سِ  سايت حالی که وب

شماری  شوند، تنها موارد انگشت هنگام انتشار چنين محتوياتی مسدود 
 هم های خارجی وجود دارد که طی آن، مسدودسازی اجرا شده باشد؛ سايت

م مربوط به حريم خصوصی ئگيرند. در مورد جرا معموال تحت تأثير قرار نمی
وکاری، بخشی نيز شرايط مشابهی برقرار است. در سنگال، فقدان چنين ساز

چنين قانونی در اينترنت را هدف گرفته  از انتقادهايی است که نبودِ 
 است.

طور خاص، در ميان کشورها متفاوت  زا، به گفتار نفرت عليه قوانين
است؛ در بسياری از موارد، اين امر به شرايط محلی يا ريشه تاريخی 

هولوکاست ممنوع ان، انکار شود، همانطور که در قوانين آلم منحصر می
حقوق اصالحيه اول، از محدوده وسيعی از طبق اياالت متحده،  است.

کند، از جمله محتوايی که نمايش آن در آلمان  گفتارها محافظت می
محتوا،  گذاریِ  های به اشتراک غيرقانونی است. در نتيجه، برخی از پلتفرم

سازد،  یهای خاص کشورها را برای جلوگيری از آزار مقرر م محدوديت
 کند. که حداکثر آزادی بيان را فراهم می حالی در

ای مهم در پاکستان است، جايی که  سانسور بر اساس اعتقادات مسئله
شود.  هراسانه با موجی از مسدودسازی مواجه می ی اسالم رويدادهای برجسته

شود. در  اين سانسور توسط مقامات مذهبی و با تظاهرات گسترده حمايت می
اند، چنين  ی مدنی عليه سانسور سخن گفته هايی از جامعه بخش حالی که

دهد که حداقل در ميان بخشی از  هايی از حمايت گسترده، نشان می نمايش
، سانسوِر مبتنی بر اعتقادات مورد احترام و درخواست قرار گرفته امعهج

 است.
با شيوع سانسور بر پايه اعتقادات، پاکستان شبيه ساير کشورهای 

نيروی مخربی که «شود که در آن مقامات مذهبی، اينترنت را  ان میمسلم
های اخالقی و ساختار زندگی اجتماعی و  های دينی، نظام تواند ارزش می

). با اين حال، ٢٠١١، Nomanبينند. ( می» خانوادگی را از بين ببرد
 های مذهبی نيز اغلب برای کند، استدالل ) اشاره می٢٠١٢همانطور که پافنر (

 شود. مخفی کردن منافع سياسی يا اقتصادی در سانسور مطرح می
های اصلی  رايت، يکی از محرک تقاضا برای جلوگيری و پيشگيری نقض کپی

قانون سانسور اينترنت در اياالت متحده و با شدت کمتری، در آلمان 
است. اين کارزارها از بدنۀ صنعت سرگرمی، به ويژه صنعت فيلم و 

اند. در حالی که فعاالن مدنی نقش مهمی در کنار  فتهموسيقی نشئت گر
عمال چنين اند، اِ  گذاشتن قوانين پيشنهادشده در اياالت متحده بازی کرده

های اينترنتی متضاد خواهد  سانسوری با منافع اقتصادی بسياری از شرکت
بود و آنها به شدت به دنبال البی با قانونگذاران در مورد اينترنت 

 آزاد هستند.
در مبارزه با سانسور اينترنت   ی سياسیيها جنبشکه بتوانند  در اين

موفق که فعاالن مدنی  خود را نشان داد ويژه در آلمان ، بهبگيرندشکل 
سايت را فقط پورنوگرافی کودکان، حذف دند که به جای ش یقانونبه لغو 
م . اين اعتراضات، حتی منجر به ظهور يک حزب سياسی به ناکرد میمسدود 

های اينترنت داشت.  گذاری حزب دزدان دريايی شد که ريشه در سياست
گيری يک جنبش  سانسور سياسی در پاکستان نيز در مقياس محدودی به شکل

 تر را هدف قرار داده بود. سياسی کمک کرد که مسائل گسترده
رغم اين که شايد مهمترين شکل سانسور اينترنت،  در نهايت، علی
سياسی باشد، ما تنها يک کشور پاکستان را برای  فيلترکردن محتوای

که سانسور  اينبر فيلترکردن محتوای سياسی انتخاب کرديم (با فرض 
زا در نظر  های نئونازی در آلمان را با معيارهای ضد گفتار نفرت سايت وب

هايمان است؛ با اين  بگيريم). اين قطعا به دليل نوع انتخاب نمونه
دهد که بسياری از کشورها  با وجود تمايل  ن میحال، مورد سنگال نشا

آن نيستند. در  کردن خود به اجرای سانسور اينترنت، قادر به پياده
دهند که در اکثر کشورهای  ) نشان می٢٠١٢واقع هيکاک و کلمبوس (
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ها آزادتر است و سانسور موجود،  آفريقايی، اينترنت از ساير رسانه
وری، به ويژه از چين، اانتقال فن البتهمتراکم و غيرپيچيده است. 

 ممکن است اين روند را در آينده تغيير دهد.
ما تالش کرديم که اقتصاد سياسی سانسور اينترنت را در چهار کشور 

بين  است بسيار متفاوت به نمايش بگذاريم. آنچه دريافتيم، شباهتی
رمی صنعت سرگ در آنها آلمان و اياالت متحده که همچون یکشورهای مختلف

شود که  ، مشخص میاقدام کند. در مجموع رايت کند تا عليه نقض کپی تالش می
فرد است که، تحت تأثير بازيگران سياسی  هر کشوری دارای مسيری منحصربه

 قرار دارد. خود مختلف
داليلی وجود دارد تا بر اين باور باشيم که کشورهايی که در اين 

گروهی از کشورهای مشابه  ی يندهاند، نما مقاله مورد بررسی قرار گرفته
و يا بين سنگاپور و کار  ،هستند. شباهت بين آلمان و اياالت متحده

) ٢٠١١) در مورد آفريقا و پاکستان و کار نومان (٢٠١٢کلمبوس و هيکاک (
دهنده همين  وتحليل فيلترينگ در کشورهای اسالمی، نشان در مورد تجزيه

جامع برای آزمايش  ی يک مجموعه داده مطالعات کمی براساس. ها است شباهت
 تواند موضوعی مهم در اين زمينه باشد. شده، می بندی يک مدل گروه

 
: اقتصاد سياسی؛ سانسور اينترنت؛ آلمان؛ پاکستان؛ کلمات کليدی

  سنگال؛ اياالت متحده.
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