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چکيده :سانسور ،شايد قدمتی بهاندازه تمدن داشته باشد :هر گاه مردم
افکارشان را آزادانه بيان میکنند ،قدرتمندانی که منافعی متضاد
دارند ،سعی میکنند آزادی آنها را در بيان افکارشان محدود کنند .با
ظهور اينترنت ،اميد میرفت که سانسور در گذشتهها جا بماند؛ همانطور
که يکی از پيشگامان اين شبکه ،جان گيلمور ،ادعا کرده است» :شبکهی
اينترنت ،سانسور را همچون آسيب و عوارض جانبی آن میشناسد« )به نقل
ِويت .(١٩٩٣ ،اما چشماندازی از آينده اينترنت ،مبنی بر اينکه
از المر د
يک فضای اجتماعی است که »بهطور طبيعی مستقل از هرگونه استبدادهای
ِ ،٢٠٠٠
تحميلی باشد« )بارلو ،(١٩٩٦ ،خيلی زود شکست خورد .حداکثر ،سال
فيلترينگ اينترنت و سرکوب کاربران اينترنت را به ارمغان آورد
)کلمبوس .(٢٠١٠ ،در اين مقاله ،ما سعی میکنيم اقتصاد سياسی سانسور
اينترنت را از خﻼل ديدگاههای چندجانبهای از چندين کشور معرفی کنيم.
به اين ترتيب که ما کسانی که مقررات و محتوای اينترنت در چهار کشور
آلمان ،سنگال ،پاکستان و اياﻻتمتحده را شکل دادهاند ،بررسی خواهيم
کرد .در اين مقاله ،کوشيدهايم به نقش کسبوکارها ،سياستمداران و نيز
جامعه مدنی در شکلدادن به اين سياستها ،توجه کنيم .انتخاب اين
کشورها ،درعينحال تنوع رويکردهای مختلف به سانسور در اينترنت را
نشان میدهد .مثﻼ میتوان گفت که سنگال ،همانند بيشتر کشورهای
آفريقايی سابقهی سانسور اينترنت ندارد )کلمبوس و هيکاک ،در دست
انتشار( ،درحالیکه در آلمان و اياﻻت متحدهآمريکا مناقشات زيادی
دربارهی ايجاد زيرساختهای سانسور به ترتيب برای مبارزه با
مستندسازیهای مربوط به پورنوگرافی کودکان و نقض کپیرايت صورت گرفته
است .پاکستان هم به شکلی گسترده اينترنت را سانسور میکند .بهعﻼوه،
در اين مقاله ،اشتراکها و اختﻼفهای اقتصاد سياسی سانسور اينترنت
نيز در اين کشورها بررسی خواهد شد.
مقدمه
موفقيت انقﻼبهای بهظاهر برگرفته از رسانههای اجتماعی ،در تونس و
مصر ،توجه رژيمهای استبدادی به سانسور اينترنت را بيش از پيش بخود
جلب کرد .با اين حال ،سانسور اينترنت به هيچ وجه محدود به تعداد
انگشت شماری از »دشمنان اينترنت« نشد .بنا بر فهرست سازمان
گزارشگران بدون مرز ) ،(٢٠١٢) (Repor t er s Wi t hout Bor der sکشورهايی مانند
فرانسه و استراليا نيز زير عنوان »تحت نظارت« ) (under sur vei l l anceدر
کنار سانسورگران شناختهشدهای مانند تايلند ،ترکيه و اريتره
)گزارشگران بدون مرز (٢٠١١ ،قرار گرفتند .اينگونه اقدامات باعﺚ
افزايش ترس از رشد و گسترش محدوديتهای استفاده از اينترنت در سراسر
جهان میشود.
در بسياری از کشورها ،محدوديت آزادی بيان فقط شامل محدوديت
اينترنت نيست .اين محدوديت شامل قوانينی عليه موعظهی نفرت ،قوانين
ضداغتشاش ،و قوانينی با هدف حمايت از ارزشهای مذهبی و اخﻼقی است
)شاخص آزادی مطبوعات .(٢٠١٠ ،گسترهی اين محدوديتها عليه آزادی بيان،
و حوزهی تمرکزشان در هر کشور متفاوت است .يک نمونه ،انکار هولوکاست
است ،اين مسئله در اسرائيل ،آلمان و برخی ديگر از کشورهای اروپايی
غيرقانونی است ) ،(٢٠١٠ ،Lecht hol z-Zeyدر حالی که طبﻖ اصﻼحيه اول ) Fi r st
 (Amendmentدر اياﻻت متحده محفوظ است.
در نتيجه ،مرزهای آنچه سانسور ناميده میشود ،چندان واضح نيست .در
اينجا ،منظور از سانسور ،هرگونه حذف يا سرکوب اطﻼعات منتشرشده است.
اين تعريف هر چند گسترده اما بسيار مفيد است ،چرا که اينترنت ،در
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سطح فنی ،محتوايی خنثی است :به اين معنا که بين انواع مختلف محتوا
هيچ فرقی نيست .با توجه به اصل ارتباط انتها به انتهای ) end t o end
2
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 (pr i nci pl eطراحیشده ،توابع خاص برنامهی کاربردی در نودهای )(Node
پايان شبکه قرار میگيرند ،و تنها اين نودها میتوانند بين دستهبندی
محتوا تمايز بگذارند ) .(٢٠٠١ ،Leml ey&Lessi gبه عبارت ديگر ،طرحهای
فيلترينگ فنی نيز توسط محتوای خنثی طراحی شدهاند و احتماﻻ هر نوع
محتوايی را هدف قرار میدهند.
سانسور فنی اينترنت به شيوههای مختلف و درجات مختلفی از کارآيی و
سرکوب پياده میشود .اگر چه تمرکز بر جنبه فنی سانسور هدف اين مقاله
نيست ،اما ﻻزم به ذکر است که از ميان ابزارهای موجود ،انواع مختلف
فيلترينگ دسترسی به وبسايتها وجود دارند ،بهطوریکه با نامدامنهی
ِ
شناختهشدهشان ،برای کاربران غيرقابلدسترس میشوند .فيلترينگ در
نهايت وبسايتها را کامﻼ غيرقابلدسترس نمیکند و بهنوعی میتوان آنها
ِرورهای داخل کشور باشد ،میتوان
را دور زد .اگر ميزبانیِ محتوا در س
بهصورت فيزيکی نيز آنها را حذف کرد .در نهايت ،در برخی کشورها -
ِ محتوا ،قبل از اينکه محتوا
بهويژه چين  -پلتفرمهای به اشتراکگذاری
انتشار يابد ،فيلتر میشوند) .مککينون.(٢٠١٢ ،
شکل دوم سانسور ،که بدون شک موجه است ،مربوط به تهديد و آزار و
اذيت کسانی است که مطالبی در اينترنت منتشر میکنند .کاربران
رسانههای اجتماعی ،بهعنوان رسانههايی که برای فعاﻻن سياسی اهميت
دارند ،بهشدت در معرض دستگيری و خشونت هستند )کلمبوس .(٢٠١٠ ،در حال
حاضر نام خبرنگاران غيرحرفهای مانند ﷴ النبوث و رامی و بسيل الصياد
که فيلمهای ويدئويی متعددی از جنگهای داخلی ليبی و سوريه در
اينترنت پخش میکردند ،در کنار نام کسانی قرار دارد که بهخاطر
حرفهشان کشته شدهاند)(Committee to Protect Journalists) ،کميته حفاظت از
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روزنامهنگاران ٢٠١١ ،و .(٢٠١٢
سانسور اينترنت در همه کشورها يکسان اعمال نمیشود .محدوده ،تمرکز
و پيادهسازی فنی آن متفاوت است .ما در اين مقاله ،اقتصاد سياسی
سانسور اينترنت را در چهار کشور بررسی میکنيم :آلمان ،پاکستان،
سنگال و اياﻻتمتحده .در اين مقاله ،رويکردی مشابه رويکرد فريور
)  (٢٠١١،Far i varرا انتخاب کردهايم که اينترنت را در استونی ،ايران،
سنگال و کرهجنوبی بررسی کرده و اساسا نقشه مسيرهای متنوعی را ترسيم
کرده است که تحت شرايط مختلف و توسط عوامل مختلف دنبال میشود.
در اين مقاله ما به گستره واقعی فيلترينگ و مسدودسازی ،کمتر از
منافع متفاوتی که باعﺚ ايجاد ـ و پيادهسازی ـ محدوديتِ محتوا میشود،
اهميت میدهيم .عﻼقه ويژه ما به انگيزههای سياسی ،مﻼحظات اقتصادی و
نقش جامعه مدنی و گروههای مذهبی معطوف شده است .ما در اين تحقيقات
دريافتيم که منافع و اهداف خاصی ،در پسِ پشتِ تغييرات و سانسور در اين
کشورها پنهان است ـ )اگر سانسور وجود داشته باشد( ،گسترههای
ِعمال میشود.
متفاوتی دارد ـ که توسط عوامل مختلفی در جامعه ا
مطالعات موردی .آلمان

 - end to end principle .1نوع خاص رمزگذاری که ضامن امنيت مکالمات و ارتباطات است.
 - Node .2هر دستگاهی )کامپيوتر ،موبايل ،تبلت ،اکسس کنترل ،دوربين و غيره( که متصل )چه
با سيم و چه بهوسيلهی وايرلس( به شبکه باشد و خاصيت سرويسگيرندگی داشته باشد ،نود يا گره
شبکه مینامند.
 – Committee to Protect Journalists .3کميته حفاظت از روزنامهنگاران
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در سال  ،٢٠١٠آلمان با ضريب نفوذ  ٪٨٢يکی از باﻻترين نرخهای استفاده
4

از اينترنت را در اختيار داشت )( I TU؛ در نتيجه ارتباطات با سرعت
باﻻ تقريبا در همه جای کشور در دسترس است .در سالهای اخير ،دسترسی
به اينترنت از طريﻖ تلفنِ همراه بسيار محبوبيت يافته است .رفع
محدوديتِ رقابت در بخش مخابراتی ،اين روند را تقويت کرده و منجر به
کاهش قيمتها شده است.
اگرچه آزادی بيان يکی از اصول قانون اساسی است ،اما با برخی
محدوديتها نيز مواجه است .مقررات رسانهای بهطور خاص با هدف حفاظت
ِعمال محدوديت دسترسی به
از کودکان از آسيبهای احتمالی ،عمدتا با ا
محتوای خشونتآميز و پورنوگرافی ،برقرار میشود .اين موضوع شامل
ممنوعيت پخش برنامههای تلويزيونی با اين نوع محتوا در بيشتر
ساعتهای شبانهروز نيز میشود )قانون حمايت از نوجوانان.(٢٠٠٢ ،
آلمان ،بيشتر بهواسطه پيشينه تاريخیاش ،دارای قوانينی است که هر
نوع گفتار نفرتزا که »نفرت عمومی را تحريک کند« را کامﻼ ممنوع کرده
است [vol ksver het zung] ،بهويژه ،ستايش رژيم نازی ،يا استفاده از
نمادهای آن )يا هر سازمان ممنوع ديگر( و همچنين انکار هولوکاست که
در اين کشور غيرقانونی است ).(٢٠١٠ ،Lecht hol z-Zey
سانسور اينترنت
در آلمان ،سانسور اينترنت بسيار نادر است به همين دليل نيز
رسانهها نسبتا آزاد هستند .با اين حال ،در سالهای اخير ،ترس از طرح
فيلترينگ گستردهتر ،جنجالهای بسياری به وجود آورده است.
سانسور عمدتا از کودکان در مقابل آسيب احتمالی ،بهويژه خشونت
گرافيکی و پورنوگرافی حفاظت میکند )قانون حمايت از نوجوانان.(٢٠٠٢ ،
سانسورها اغلب در فيلمها )مثﻼ برای کاهش محتوای خشونتآميز و
ناراحتکننده( ،داستانهای کميک ،مجلهها و کتابها )مثﻼ پورنوگرافی يا
سخنان نفرتانگيز عليه اقليتها( و بازیهای ويدئويی )مانند خشونت
گرافيکی( اعمال میشود ،يعنی فهرستی از انواع محتوا که فروش و تبليغ
ِ ممنوعه هنوز
آنها نيز ممنوع است .اما اما دراختيار داشتنِ اين آثار
غيرقانونی نيست ) .(Dembski
سانسور اينترنت بهطور عام تقريبا بر اساس قوانينی مشابه عمل
میکند .نمايش خشونت شديد ،پورنوگرافی کودکان ،بدرفتاری با حيوانات
)مثل آزار جنسی آنها( از جمله دﻻيلی است که باعﺚ بستن يک وبسايت
میشود .پس سه دليل عمده بر اعمال سانسور عبارتند از :انتشار
پورنوگرافی کودکان ،ستايش رژيم نازی و انکار هولوکاست ،و نيز تحريک
خشونت عليه اقليتهای نژادی.
اگر چه وبسايتهای داخلی را میتوان به دﻻيل مختلف مسدود کرد ،اما
فقط دو مورد فيلتر اينترنت در آلمان وجود دارد .در ايالت
»نوردـراينـوستفاِ
لن« ،از سال  ٢٠٠١به سرويسدهندههای اينترنتی دستور
داده شده است تا از دسترسی بازديدکنندگان به دو پلتفرم نئونازی
جلوگيری کنند ) .(Dr eher
مخالفت با قانونِ ممنوعيت دسترسی
در سالهای اخير ،سانسور اينترنت به موضوع مهمی در عرصه سياسی
آلمان تبديل شده است .در سال  ،٢٠٠٩برنامههای )»قانون ممنوعيت
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ِرﻻين مطرح شد
دسترسی«( از سوی يک دموکراتمسيحی به نام اورسوﻻ فوند
که مخالفتهای بسياری را برانگيخت .براساس اين قانون ،سرويسدهندهها
 .4اتحاديه بينالمللی ارتباطات International Telecommunication Union -
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5. Ursula von der Leyen
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ملزم شدهاند که سيستم نامدامنه ) (DNSوبسايتهايی را مسدود کنند که
در فهرست اعﻼم آژانس پليس جنايی فدرال ) (BKAذکر شدهاند.
مناقشات پيرامون قانون ممنوعيت دسترسی نشان داد که جناحهای سياسی
مختلف ،ديدگاههای متفاوتی درباره سانسور در آلمان دارند .اين موضوع
7
ابتدا از سوی يورگ سيرکه  ،رئيس پليس جنايی فدرال ،در سال  ٢٠٠٨مطرح
شد .اين قانون از منظر سياسی توسط حزب دموکراتمسيحی ) (CDUو حزب
سوسيالدموکرات ) (SPDکه احزاب حاضر در دولت بودند حمايت میشد،
درحالی که طرفداران محيط زيست ،ليبرالها ) (FDPو چپگرايان با آن
مخالفت کردند .در نهايت ،اين قانون از سوی دولت ائتﻼفی سابﻖ در سال
 ٢٠٠٩تصويب شد )پارلمان آلمان.(٢٠٠٩ ،
در جامعه مدنی ،جنبش حقوقی ديجيتال آلمان ،بهشدت با قانون
ممنوعيت دسترسی مخالفت کرد .پس از شکلگيری »کارگروه ذخيرهسازیِ
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اطﻼعات« که از سال  ٢٠٠٦با نظارت بر ارتباطات مخابراتی مبارزه کرده
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بود ،فعاﻻن مدنی ،کارگروهی به نام سانسور تشکيل دادند تا بتوانند
به ﻻبی عليه اين قانون بپردازند .در تومار آنﻼينی که بهصورتی مستقل
برای مؤاخذه از نمايندگان مجلس آلمان شروع شده بود ،بيش از ١٣٤،٠٠٠
امضا جمع شد ،که موفﻖترين تومار تا آن تاريخ بوده است ).(٢٠٠٩ ،Hei ne
حمايت از اين قانون ،برآمده از محافل محافظهکار ،بهويژه حاميان
حزب دموکرات مسيحی ،بود .البته بعضی از سازمانهای حمايت از حقوق
کودکان نيز از اين قانون حمايت کردند ،بهويژه سازمانهايی که
پيوندهايی با حزب دموکراتمسيحی داشتند )سازمان کمک به کودکان
10
آلمانی ؛  .(٢٠١٠اين صداها در ابتدا مورد حمايت شديد رسانههايی بودند
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که سنگر مستحکمی در خانه انتشاراتی اشپرينگر محافظهکار داشتند.
قانون ممنوعيت دسترسی اگر چه در ابتدا تصويب شد ،اما بعد از
تغيير دولت و پيوستن حزب ليبرال  FDPو  CDUبه يک ائتﻼف واحد ،لغو
شد .پس از آن ،سوسيالدموکراتها موضع خود را نسبت به اين موضوع
تغيير دادند ،و شعار فعاﻻن مدنی را اتخاذ کردند» :مسدود نکنيد ،حذف
کنيد« ).(٢٠١١ ،Zei t Onl i ne
سانسور بايد از پورنوگرافی کودکان فراتر رود
پس از آنکه قانون ممنوعيت دسترسی با هدف اعﻼم مبارزه با
پورنوگرافی کودکان با شديدترين واکنشها در جامعه آلمان مواجه شد و
تاکنون تنها قانون تصويب شده درباره فيلترينگ اينترنت بوده است
)اگر چه اکنون ديگر اين قانون لغو شده است( ،تقاضا برای اعمال
سانسورهای مشابه بارها مطرح شده است .کمپين شکلگرفته عليه قانون
ممنوعيت دسترسی تا حدودی برآمده از اين ترس بود که ايجاد زيرساخت
برای فيلترينگ ،راه را برای سانسور تهاجمیتر هموار خواهد کرد
)کارگروه سانسور(.
نمايندگان صنعت موسيقی در جريان بحﺚ درباره قانون ممنوعيت دسترسی
اعﻼم کردند که از اين اقدام حمايت میکنند .ديتر گورنی )،(Di et er Gor ny
 .6ﻣﺨﻔﻒ  Domain Name Systemيا »سيستم نامدامنه« است .سيستم نام دامنه يک سيستم پايگاه داده است
که نام کامل دامنه يک کامپيوتر را به يک آدرس  IPترجمه میکند.
7. Jörg Ziercke
8 . Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung
9. AK Zensur
10 . Deutsche Kinderhilfe
11 . Springer publishing house

5

12

رئيس انجمن فدرال صنعت موسيقی اعﻼم کرد که سازمان او اميدوار است
که قوانين فيلترينگ را گسترش دهند تا وبسايتهايی که حﻖ کپیرايت را
نقض میکنند ،مسدود شوند ) .(٢٠٠٩ ،Bl ei ch&Kossel
ممنوعيت آلمان برای وبسايتهای شرطبندی آنﻼين موجب درخواست سانسور
برای سايتهای شرطبندی خارجی شده است .همگام با بهروزرسانی )توافﻖ
بين ايالتها درباره شرطبندی( در سال  ،٢٠١١تﻼشهايی نيز برای مشخص
کردن ميزان فيلترينگ در خصوص سايتهای شرط بندی خارجی نيز صورت
گرفت .اين قوانين از سوی بنگاههای شرطبندی سنتی )غيرآنﻼين( و
همچنين سياستمداران محافظهکار حمايت میشد ،اما بعدها بندهای مربوطه
به آن قبل از تصويب نهايی حذف شدند.
دگرگونی چشمانداز سياسی
در آلمان ،مناقشه درباره سانسور اينترنت ،تا حدودی بر چشمانداز
سياسی اين کشور نيز تأثير گذاشته است .کمپين عليه قانون ممنوعيت
دسترسی به دليل اتحاد مستحکم سازمانهای مرتبط با حقوق ديجيتال و
فعاﻻن مدنی با تجربهی پيشين مبارزه عليه نگهداری اطﻼعات،
موفقيتآميز بود .حزب »دزدان دريايی« )  ،(Pi r at enpar t eiکه خود نتيجهی
مناقشات پيرامون قانون ممنوعيت دسترسی بود ،به عنوان يکی از فاعلين
سياسی جلب توجه کرد ،و موفﻖ شد  ٪٨.٩از آرا در انتخابات ايالتی برلين
را در سال  ٢٠١١کسب کند .در زمان نوشتن اين مقاله )مارس  ،(٢٠١٢حزب
دزدان دريايی انتظار داشت که وارد پارلمان آلمان شود )خبرگزاری
13
فرنکيشه .(٢٠١٢ ،
پاکستان
جمعيت پاکستان عمدتا در مناطﻖ روستايی متمرکز است ،که حدود دو سوم
کل جمعيت اين کشور را تشکيل میدهند ،در حالی که استفاده از اينترنت
در شهرها رواج دارد ،با اين حال ،اين عدمتقارن به دليل افزايش
شهرنشينی و افزايش دسترسی به اينترنت در سراسر کشور به دليل بهبود
14
زيرساختها و فنآوری ،در حال تغيير است )ابتکار اينترنت آزاد ،
 .(٢٠١٠پاکستان کشوری درحالتوسعه است و درصد کاربران اينترنت در سال
 ٢٠١٠معادل  ٪١٦.٧٨برآورد شد )اتحاديه بينالمللی ارتباطات(.
تاريخ طوﻻنی سانسور
پاکستان سابقهای طوﻻنی در سانسور اينترنت دارد ،که به پيش از سال
 ٢٠٠٦بازمیگردد ،اگرچه اين سانسور تأثير فراگيری نداشته است )ابتکار
اينترنت آزاد .(٢٠١٠ ،رويکرد بسيار سختتر سانسور ،در سال  ٢٠٠٦و در
واکنش به انتشار کاريکاتوری از پيامبر اسﻼم در روزنامه دانمارکی،
اتخاذ شد؛ و به دنبال آن منجر به موجی از فيلترينگ محتوای ضداسﻼمی
ِ وضعيت اضطراری از سوی پرويز مشرف رئيسجمهور اين
شد .در پی اعﻼم
کشور در سال  ،٢٠٠٧موج سانسور مشابهی عليه محتوای سياسی نيز براه
افتاد )همانجا(.
بهرغم اين تاريخچه ،طرح فيلترينگ پاکستان ،چندان هم پيچيده نيست.
در اين کشور ،چندين نمونه از مسدودسازیهای موازی وجود دارد که به
جای موارد خاص ،اساسا کل سيستمهای به اشتراکگذاری محتوا را فيلتر
12. Bundesverband Musikindustrie
13. Fränkische Nachrichten
14. OpenNet Initiative
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میکرد ) .(٢٠٠٦ ،Vi l l eneuveدر نمونهای مهم ،دولت دستور داد که تمامی
محتوای حاوی کاريکاتور و کارتون پيامبر اسﻼم ،مسدود شوند .بهدنبال
اين عکسالعمل دولت ،سايت به اشتراکگذاری ويدئو به مدت دو ساعت
مسدود شد که همراه با آن ،يک خطای فنی نيز به وقوع پيوست،Br own) .
(٢٠٠٨
با وجود تغيير رژيم در سال  ،٢٠٠٨دولت همچنان تمامی محتوايی را
فيلتر و مسدود میکند که به نظر کفرآميز يا ضددولتی هستند ،اما اين
محدوده نيز به محتواهای بيشتری گسترش يافته است) PTCL .شرکت
مخابراتی پاکستان با مسئوليت محدود( و ) PTAمؤسسه مخابرات پاکستان(
عمده ترافيک اينترنت را تحت کنترل دارد ،نظارت را تسهيل کرده ،و
محتوا را فيلتر میکند .دولت پيش از اين ،تکنيک نسبتا سادهای به کار
میگرفت که بر اساس آن به سرويسدهندگان اينترنت دستور داده میشد از
دسترسی به محتوای نامناسب جلوگيری کنند .با افزايش تعداد کاربران
اينترنت ،استفاده از چنين فرايندی غيرعملی شده است؛ به همين دليل،
دولت قصد دارد تا يک سيستم فيلترينگ و مسدودسازی ملی آدرس اينترنتی
را ايجاد کند که »بتواند فهرست مسدودی تا  ٥٠ميليون ) URLظرفيت
15

فيلترينگ يک سويه متقارن(
را مديريت کند) «.فانر(٢٠١٢ ،

ِ پردازشِ کمتر از  ١ميلی ثانيه
با تأخير

سانسور سياسی و جنبش ضداضطراری

16

در تحوﻻت سياسی اخير پاکستان ،اينترنت نقش مهمی ايفا کرده است .در
سوم نوامبر  ،٢٠٠٧رئيسجمهور پرويز مشرف ،در سراسر کشور وضعيت اضطراری
اعﻼم و اکثر رسانهها را مسدود کرد .در طول اين مدت اينترنت ،ابزاری
برای تبادل اطﻼعات و افکار مختلف در سراسر کشور بود .بنا به گفته
شاهين )» ،(٢٠٠٨کسانی که به اينترنت دسترسی داشتند ،اخبار تازه را در
17

فيد های زنده و از طريﻖ وبﻼگها دنبال میکردند« .در اين مدت ،بيشتر
شبکههای تلويزيونی نيز مسدود شدند و تعدادی از آنها شروع به
بارگذاری و پخش فيلمهای ضبط شده در يوتيوب کردند )بولوگانی.(٢٠٠٨ ،
دانشآموزان ،با تظاهرات سازمانيافته و صلحآميز و همچنين پيوستن به
جنبش خاموش ،با بهکارگيری اينترنت نقش مهمی در اين »جنبش
ضداضطراری« ايفا کردند .همانطور که شاهين گزارش میدهد» ،در وضعيت
اضطراری که هر منبع خبری مسدود میشد ،دانشجويان با استفاده از
ابزارهای شبکههای اجتماعی اينترنتی ،مانند ايميل ،تومارهای آنﻼين،
وبﻼگها ،فيسبوک و پيامهای متنی از طريﻖ تلفنهای همراه ،يک جنبش
سياسی را سازماندهی کردند«.
میتوان گفت فقط استفاده از فيلترينگ اينترنت بود که به دولت
پاکستان کمک کرد تا بتواند به سانسور رسانههای ديگر ،اقدام کند .پس
از اعﻼم وضعيت اضطراری در سال  ،٢٠٠٧سانسور اينترنت همچنان افزايش
يافت .سانسور سياسی اما اقليتهای قومی ،از جمله جمعيت بلوچها و
سندیها را نيز هدف قرار داده است .همانطور که ابتکار اينترنت آزاد
گزارش میدهد ) ،(٢٠١٠وبسايتهايی که از حقوق اين اقليتها حمايت
میکنند ،اغلب مسدود میشوند.
سانسور مذهبی
15. Concurrent unidirectional filtering capacity
16. Anti-Emergency Movement
 .17فناوری فيد  feedکه آن را در فارسی »خوراک« يا »خبرمايه« هم ترجمه کردهاند ،راهی برای
دسترسی سريع و بدون دردسر به آخرين اخبار و نوشتههای سايتها و وبﻼگهاست.
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در پاکستان سانسور مذهبی بهشدت رواج دارد .طبﻖ گزارش ابتکار
اينترنت آزاد )» ،(٢٠١٠بسياری از سريالهای مختلف در پاکستان در واکنش
به محتوای "کفرآميز" فيلتر شده است «.اين سانسور عمدتا خواست مردم
بوده است .با انتشار کاريکاتور پيامبر اسﻼم در اينترنت ،اعتراضات
گستردهای عليه اين کاريکاتور شکل گرفت .کانون اين اعتراضها،
گروههای مذهبی و احزاب بودند که از دولت میخواستند تا هر چه زودتر
چنين محتوايی را مسدود کند .با اين حال ،شاهديم که دولت میتواند از
اين وضعيت به نفع خود بهرهبرداری کند و »هميشه از امنيت ملی،
پورنوگرافی يا توهين به مقدسات بهعنوان بهانهای برای مسدودکردن هر
نوع محتوايی استفاده کند« )  .(٢٠١٢ ،Pf annerدادگاهها نيز در اجرای
سانسور اينترنت با تصويب دستورات مستقيم برای جلوگيری از محتوای
کفرآميز »به هر قيمتی« نقش داشتند )ابتکار اينترنت آزاد.(٢٠١٠ ،
واکنش جامعه مدنی
با اين حال ،برخی بخشهای جامعه مدنی به سانسور محتوای وبسايتها از
سوی دولت ،انتقاد کردهاند .با توجه به برنامههای سال  ٢٠١٢برای
پيادهسازی زيرساختهای جديد سانسور ،پافنر ) (٢٠١٢گزارش میدهد که
»مخالفان سانسور وحشتشان دو چندان شده است؛ زيرا چنين رويکرد
خامدستانهای را با رژيم پيشين ژنرال پرويز مشرف سازگارتر میبينند
تا با جريان فعلی دولت رئيسجمهور آصف علی زرداری «.سانسور اينترنت،
به نوعی مسئلهای مشترک برای تمامی فعاﻻن مدنی است ،آنها ضمن حمايت
از آزادی بيان ،از اينترنت به عنوان ابزاری »برای انتشار اطﻼعات و
سازماندهی« در زمان بحرانهای سياسی عمومی ،استفاده میکردند )ابتکار
اينترنت آزاد.(٢٠١٠ ،
سنگال
زيرساختهای مخابراتی کشور سنگال يکی از بهترين زيرساختهاست و دارای
پنجمين سرعت ارتباط اينترنتی در کشورهای جنوب صحرای آفريقا است .در
سال  ،٢٠١٠طبﻖ اعﻼم اتحاديه بينالمللی مخابرات ،ضريب نفوذ اينترنت در
ميان جمعيت معادل  ٪١٦بود .استفاده از اينترنت در سال  ٢٠٠٠عمدتا از
داکار آغاز شد ،جايی که تمام زيرساختهای مدرن در آنجا متمرکز شده
است .اولين کاربران اينترنت ،شرکتهای تجاری بينالمللی ،سفارتخانهها
و دولت بودند؛ و از سال  ٢٠٠٣اينترنت بهطور عمومی رواج يافت .اولين
ارتباطات اينترنتی عمومی در کافینتها شکل گرفت که هنوز هم يکی از
انواع رايج دسترسی به اينترنت است .با اين وجود تعداد ارتباطات
خانگی اينترنتی افزايش چشمگيری يافته است.
دولت سنگال با ادعای دمکراسی و سکوﻻريسم و آزادی بيان ،هرگز هيچ
محدوديتی در استفاده از اينترنت اجرا نکرده است .اما ،در
تجزيهوتحليل دقيﻖتر ،اين امر میتواند به دليل کمبودن ميزان نفوذ
اينترنت باشد ،بهطوریکه مقامات به دليل نفوذ حداقلی اينترنت در
جامعه سنگال ،تصور نمیکنند که نيازی به کنترل شبکه اينترنت باشد.
)(٢٠٠٢ ،Gui gnar d
با اين حال ،در سالهای اخير استفاده از اينترنت رشد داشته است
ودر حال حاضر ،اينترنت بهويژه در ميان جوانان در داکار ،پايتخت
سنگال ،ابزاری نسبتا رايج برای جمعآوری اطﻼعات و ارتباطات است .حتی
در قسمتهای فقيرتر شهر نيز ،کافینتها هزينهای مقرونبهصرفه دارند.
بسياری از وبسايتهای خبری مانند سنوب يا فيسداکار و شبکههای
اجتماعی مانند فيسبوک به شکل فزايندهای محبوبيت يافتهاند .اينترنت
8

برای جوانان همچون روزنهای به دنيای مدرن است و حتی گاهی اوقات،
راهی برای فراموشی مشکﻼت روزمره آنها محسوب میشود .ديگر رسانهها به
تدريج اينترنت را راهی برای شبکه توزيع نيز اتخاذ میکنند .مثﻼ
19
18
و والف.اف.ام
ايستگاههای راديويی معروف سنگال ،مانند نوستالژی
وبسايتهای مخصوص به خود را راهاندازی کردهاند؛ شبکههای تلويزيونی و
20
نيز همين شيوه را دنبال کردهاند و
روزنامههايی مانند لهکوتيدين
حتی هر کدام از وزرای دولت نيز هم اکنون يک وبسايت رسمی دارد.
گفتمان سياسی در اينترنت
اينترنت با دسترسی روبهرشدی که دارد ،به ابزاری سياسی تبديل شده
است .احزاب مختلف ،اينترنت را محيطی بیعيبونقص برای حمايت از نظرات
خود میدانند ،و مسائل اجتماعی و سياسی را در اينترنت به بحﺚ
میگذارند .اما ،اگر قانونی هم برای سانسور محتوای اينترنت در سنگال
وجود نداشته باشد ،باز هم اينترنت ،محيطی »خود سانسورشده« باقی
ِ مسائل
خواهد ماند .در واقع ،قانون مناسبی برای بررسیِ محتوای
اجتماعی ـ از جمله دسترسی به پورنوگرافی و اطﻼعرسانی و تبليغ
دربارهی اديان مختلف ـ وجود ندارد .اما ،وقتی که پای مسائل سياسی
در ميان است ،اگر چه هيچ گونه محدوديت قانونی وجود ندارد ،با
اينحال ،کاربران نسبت به آنچه دربارهی چهرههای سياسی بانفوذ
میگويند ،محتاط هستند.
دولت سنگال با دقت چشمانداز سياسی اين کشور را در فضای اينترنت
دنبال میکند ،که شامل گزارشهای خبری وبسايتهای محلی درباره
سياستهای کشور نيز میشود؛ مسئلهای که حتی ،گاهی منجر به سرکوب
روزنامهنگاران شده است .مثﻼ در  ١٧اکتبر  ،٢٠٠٥ايستگاه راديويی محلی
21

تعطيل شد و  ١٩نفر از کارمندان آن به دليل انتشار
سود اف.ام
مصاحبهای در اينترنت دستگير شدند .اين مصاحبه شامل سخنان صالف
22
ساديو  ،رهبر شورشیای در منطقه کازامنس که مخالف برجسته رئيس جمهور
23
بود .دولت سنگال بهمنظور جلوگيری از اقدام عليه امنيت
عبدﷲ واده
ملی ،اين ايستگاه راديويی را تعطيل کرد .با اين وجود ١٩ ،نفر کارمند
راديو آزاد شدند و راديو فعاليت خود را ،بعد از فشارهای بينالمللی،
بهويژه پس از حضور »گزارشگران بدون مرز« ،دوباره آغاز کرد) .بی بی
سی(٢٠٠٥ ،
در فوريه  ٢٠١٢همزمان با برگزاری انتخابات رياستجمهوری سنگال،
مسئله سومين دوره رياست جمهوری عبدﷲ واده مورد اختﻼف نظر واقع شده
بود .اينترنت ،بهويژه برای جوانان ،به پلتفرمی مهم برای به
24
در
اشتراکگذاری اختﻼفات سياسی تبديل شد .مثﻼ جنبش »يهن آ ماره«
منطقه داکار از سايت اينترنتی خود ) ،(yenamar r e-senegal .comشبکههای
اجتماعی و وبسايتهای خبری مستقل استفاده کرد تا مردم را به اعتراض
عليه کانديداتوری واده فرابخواند .با اين وجود ،رسانههای ديگر ،از
جمله راديو ،هنوز هم نقشی اساسی بازی میکردند ) .(٢٠١١ ،Nossi t er
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
اينترنت ممکن است مخاطراتی در پی داشته باشد .کاربران اصلی اينترنت
در سنگال ،جوانان بين  ١٨تا  ٣٠ساله هستند که در مراکز شهری زندگی
میکنند .اينترنت بدون سانسور به اين معنی است که اين جوانان مجاز
به مشاهده ،خواندن و گوش دادن به هر نوع اطﻼعات و برقراری ارتباط
با هر فردی هستند .کاربران زن نيز با وبسايتهای چت آشنا هستند که
میتواند خطری بالقوه برای آنها باشد ،چرا که در اين وبسايتها امکان
آشنايی با هر فردی وجود دارد و همچنين هويتها در وبسايتهای چت
معموﻻ جعلی است .از زمانی که ارتباط اينترنتی خانگی افزايش يافته
است ،وبسايتهای پورنوگرافی نيز توجه بيشتری را به خود جلب کردهاند.
يکی از ترسها از دسترسی جوانان سنگالی به اينترنت اين است که
جوانان ،بخش غربی جهان را همچون الدورادو میبينند ،جايی سرشار از
همه آن چيزهايی که اين جوانان از آن بیبهرهاند؛ داستانی که در ساير
نقاط آفريقا نيز در جريان است ) .(٢٠٠٩ ،Bur r el l
اياﻻت متحده آمريکا
اياﻻت متحده يکی از باﻻترين نرخهای نفوذ اينترنت در جهان را
دارد .در واقع  ٪٧٩.٣٤از جمعيت اياﻻت متحده از اينترنت استفاده
میکنند ،که در مقايسه با ميانگين جهانی  ٪٣٠.٤٨رقم باﻻيی است )گروه
بانک جهانی .(٢٠١٠ ،درنتيجه ،با توجه به کاربران کل اينترنت ،شاهديم
که اياﻻت متحده پس از چين )با  ٢٤٣.٥ميليون کاربر اختصاصی ]حدود %٢٠
جمعيت چين در آن سال  -م ([.دومين تأمينکننده اينترنت در جهان است.
)گروه بانک جهانی ٢٠١٠؛ دفتر آمار اياﻻت متحده .(٢٠١٢ ،دسترسپذيری و
استفاده گسترده از اينترنت در اياﻻت متحده اهميت باﻻيی در
سياستگذاری حکومت دارد .عﻼوه بر اين ،مادهای بهصورت نمادين به
قوانين مربوط به سانسور نيز افزوده شده است؛ چرا که اياﻻت متحده
کشوری است که براساس اعتقاد به آزادی بيان و آزادی مطبوعات تأسيس
شده است )کنگره.(٢٠٠٤ ،
نجابت آنﻼين
از نيمه دوم دهه  ،١٩٩٠چند قانون دربارهی محدودکردن استفادهی افراد
از اينترنت در اياﻻت متحده به تصويب رسيد .دو قانون اوليه ،قانون
26
25
) (١٩٩٦ ،CDAو ديگری قانون حفاظت آنﻼين از کودکان
نجابت ارتباطات
) (١٩٩٨ ،COPAدسترسی کودکان را به هر چيزی که برايشان زيانآور باشد
محدود میکند .هيچ يک از اين قوانين به اجرا گذاشته نشد ،با اين حال
به نظر آنها »مسئوليت سنگين و غيرقابلقبولی بر گفتار محافظتشده
اعمال میکرد« ) ،Renoدادستان کل اياﻻت متحده و ديگران در مقايسه با
اتحاديه آزادیهای مدنی آمريکا و همکاران .(١٩٩٧ ،قانون حفاظت از
27

کودکان در اينترنت ) (CI PAدر سال  ،٢٠٠٠در نهايت به موفقيتی دست يافت
که دو قانون قبلی در به دست آوردنش شکست خورده بودند .اين قانون،
مدارس دولتی و کتابخانهها را مجبور به استفاده از تکنولوژی
فيلترينگ اينترنت بهعنوان پيششرط دريافت بودجه فدرال  E-Rat eمیکرد.
دادگاه عالی اين اقدام را در مواجهه با اصﻼحيه اول تصويب کرد که
25. Communications Decency Act
26. Child Online Protection Act
27. Children’s Internet Protection Act
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حاکی از آن است که افراد حﻖ دسترسی به اينترنت در کتابخانهها را
ندارند و میتوانند درخواست لغو مسدوديت کنند )اياﻻت متحده در مقابل
کتابخانه آمريکايی .(٢٠٠٣ ،I nc. ،Assn.
قوانينِ تصويبشده که استفاده از اينترنت را برای
يکی ديگر از
28
) (DMCAو
مردم آمريکا محدود میکند ،قانون کپیرايت هزاره ديجيتال
29

) (TEAاست DMCA .ابزار اصلی صاحبان کپیرايت
قانون تجارت با دشمن
برای محافظت از انتشار غيرمجاز آثارشان از طريﻖ اينترنت است .اين
ﻻيحه دو بخشی ،تﻼش برای حذف حفاظت کپیرايت در آثار الکترونيکی را
مجازات میکند و از ارائهدهندگان خدمات آنﻼين در برابر مسئوليت نقض
کپیرايت توسط کاربرانشان بدون اطﻼع قبلی دفاع میکند؛ ارائهدهندهی
خدمات آنﻼين بايد بهمحض باخبر شدن از نقض کپیرايت ،آن را اصﻼح کند
)دفتر کپیرايت اياﻻت متحده ،TEA .(٢٠٠٨ ،قانونی است که در سال ١٩١٧
تصويب شد و هدف آن محدودکردن تجارت با کشورهايی است که دشمن اياﻻت
متحده شناخته میشوند .با ظهور اينترنت ،اين قانون در راستای پوشش
تجارت الکترونيک تفسير شد .پيش از آن ،روزنامه نيويورک تايمز گزارش
داده بود که فهرست سياهی وجود دارد که نامهای دامنهای آنها بايد
توسط  TEAمسدود شود .به اين ترتيب ،با محدودکردن گسترش موارد
محافظتشده تحت قوانين قبلی ،میتوانند از منافع موجوديت اياﻻت متحده
ِ حفاظتهايی طراحی
محافظت کنند .در واقع آنها به منظور مدرنسازی
شدهاند که در گذشته برای اياﻻت متحده مهم بوده است.
همه اين مثالها ،سيستمهای کنترل و تعادلی را نشان میدهد که سيستم
حقوقی آمريکا را تشکيل دادهاند .گاهی هم قانونگذاران پا را فراتر
خواهند گذاشت و قوه قضائيه قانونی تصويبشده مانند  CDAرا رد میکند
يا قانونی همانند  CI PAرا تأييد میکند که مطابﻖ قانون اساسی اياﻻت
متحده است .در حال حاضر بسيار مهم است که با توجه به بازانديشی
کنونیِ بحﺚ سانسور در آمريکا ،به اين نکته نيز توجه کنيم.
محافظت از کپی رايت

از سال  ،٢٠١٠مجموعهی جديدی از قوانين سانسور ارائه شده و توسط
قانونگذاران اياﻻت متحده مورد بررسی قرار گرفته است .قانون مبارزه
30
) (COI CAدر سال  ٢٠١٠پيشنهاد شد ،اما از سوی
با نقض و جعل آنﻼين
سناتور ران ويدن ) (Ron Wydenمتوقف شد؛ و پس از آن با عنوان قانون
حفاظت از آیپی بازنويسی شد .اين لوايح که هدفشان کاهش سرقت آنﻼين
است ،تحت عنوان نقض کپیرايت نيز شناخته میشوند ،و از خﻼقيتهای
اقتصادی در برابر تهديدات آنﻼين جلوگيری میکنند ،که به نوعی نسخه
گستردهتر قانون  DMCAبهشمار میآيند ) .(Leahyانتقادهای اصلی عليه اين
ﻻيحه مربوط به تکنيکی است که سايتها را مسدود میکند؛ تکنيکی که با
ِ نامدامنه شناخته میشود .اساسا نامهای دامنه
عنوان مسدودسازی سيستم
يا آدرسهای وبی که به طور مشخص کپیرايت را نقض کنند ،مسدود میشوند
و سپس ،برای کاربر اينترنت صفحهای نمايش داده میشود که میگويد:
»صفحهی موردنظر يافت نشد« ).(٢٠١٢ ،Fahr ent hol d
يکی ديگر از قوانينی که تحت بررسی قانونگذاری است ،قانون جلوگيری
31
از سرقت ادبی آنﻼين ) (SOPAاست SOPA .به وزارت دادگستری اياﻻت متحده
28. Digital Millennium Copyright
29. Trading with the Enemy Act
30. Combating Online Infringement and Counterfeits Act

Stop Online Piracy Act
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31.

و همچنين صاحبان کپیرايت ،امکان بازداشت گردانندگان وبسايتهايی را
میدهد که متهم به دستداشتن يا تبليغ نقض کپیرايت هستند .عﻼوه بر
اين ،وزارت دادگستری اياﻻت متحده میتواند شبکههای تبليغاتی آنﻼين،
تسهيلکنندگان پرداخت اينترنتی و نيز موتورهای جستجويی را مسدود کند
که با وبسايتهای ناقض کپیرايت همکاری میکنند .جنبه بحﺚبرانگيز اين
ﻻيحه ،اين الزام است که در جريان ممنوعيت و احتماﻻ تحقيقات ،از
ارائهدهندگان خدمات اينترنتی خواسته میشود تا دسترسی به سايت را
ممنوع کنند(٢٠١٢ ،Smi t h) .
هيچيک از اين لوايح ،به دليل مخالفت قانونگذاران و گروههای
ضدسانسور ،هنوز به تصويب نرسيدهاند .در واقع ،مجموعهی جديد قوانين
مربوط به اينترنت موجب شده است تا محبوبيت کارزار ضدسانسور افزايش
يابد .رسانههای اجتماعی به تاﻻر گفتگويی محبوب برای سازماندهی
فعاليتهای ضدسانسور مانند امضای تومار ،و نيز آگاهی فزاينده در
مورد قوانين در دست تصويب تبديل شدهاند .وبسايت مربوط به اعتراض
عليه سانسور در اياﻻت متحده ،مانند » «amer i cancensor shi p.or gدارای يک
ميليون ﻻيک در فيسبوک است و هر روز نيز تعداد بيشتری آن را مشاهده
میکنند.
اين قانون بالقوه حتی صدای برخی از شرکتهای تأثيرگذار آمريکايی
را نيز درآورده است .در واکنش به  ،SOPAنه شرکت اينترنتی ،از جمله
ِی نامهای سرگشاده در
گوگل ،فيس بوک ،توييتر ،ياهو ،ای.ا.ال و ایب
اعتراض به هيئت مقننه جديد نوشتند .وبسايت تامبلر ،ميکروبﻼگ/رسانه
اجتماعی محبوب نيز اظهار داشت» :همانطور که نوشته شده است ،آنها با
ايجاد سيستم سانسوری که از تکنولوژی برای قراردادن سايتها در ليست
انجام میشود،
سياه استفاده میکند ،مشابه کاری که در چين و ايران
به بيش از يک دهه سياستگذاریها و حمايت از آزادی اينترنت خيانت
خواهند کرد .(٢٠١٢ ،Sher i dan) «.همچنين ويکیپديا با حذف کردن صفحه وب
خود برای يک روز ،پاسخی درخور توجه به مجلس قانونگذاری جديد داد که
به نظر صحيح میآيد .شايد واکنش مذکور از سوی بخش عمومی و بخش تجارت
اينترنتی ،برای جلوگيری از حرکت کنگره بهسمت تصويب چنين قوانينی
کافی باشد.
نتيجه
ما اقتصاد سياسی سانسور اينترنت را در چهار کشور آلمان ،پاکستان،
سنگال و اياﻻت متحده بررسی کرديم .در هر يک از اين کشورها ،ما
صورتی خاص با گسترهای متفاوت از فيلترينگ ،انگيزههای مختلف در پشت
سانسور و بازيگران سياسی متفاوتی که بر اين سياست تاثير میگذارند
را يافتيم.
از بين کشورهايی که در تجزيهوتحليل خود ،تحت پوشش قرار داديم،
سنگال هيچ طرحی برای سانسور اينترنت ندارد ،اگر چه موارد اندکی از
آزار و اذيت ناشران آنﻼين گزارش شده است .در آلمان و اياﻻت متحده
آمريکا ،برخی محتوای غيرقانونی از اينترنت حذف شده است ،اما
هيچگونه ترتيباتی برای مسدود کردن وبسايتها وجود ندارد .در مقابل،
پاکستان دارای برنامه فيلترينگی است که دستهبندیهای متنوعی را در
بر میگيرد؛ بااينحال ،سانسور در اين کشور در مقايسه با سيستمهای
پيچيدهای همچون چين فاصله زيادی دارد.
ما تعدادی از دستهبندیهای محتوايی را شناسايی کرديم که هدفِ
سانسور بودهاند؛ اين موارد شامل نقض حريمخصوصی و موعظهی نفرت،
محتوای بهظاهر کفرآميز ،موارد نقض کپیرايت ،پورنوگرافی کودکان،
ِ اين تﻼشها برای سانسور،
پورنوگرافی و محتوای سياسی میشوند .پشتِ سر
بازيگران مختلفی با برنامههای سياسی متنوعی قرار دارند .بسته به
نوع مسئله و کشور مورد نظر ،سياستمداران ،کسبوکار ،جامعه مدنی و
ِ اينترنت نقش دارند.
گروههای مذهبی همه در شکلگيری سياست سانسور
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در آلمان ،قانون ،گفتار نفرتزا ــ که در اينترنت رواج يافته ــ و
جرايم مختلفی از جمله انکار هولوکاست را ممنوع اعﻼم کرده است .در
ِرورهایشان در آلمان است ،با اينکه میبايست
حالی که وبسايتهايی که س
هنگام انتشار چنين محتوياتی مسدود شوند ،تنها موارد انگشتشماری
وجود دارد که طی آن ،مسدودسازی اجرا شده باشد؛ سايتهای خارجی هم
معموﻻ تحت تأثير قرار نمیگيرند .در مورد جرائم مربوط به حريم خصوصی
نيز شرايط مشابهی برقرار است .در سنگال ،فقدان چنين سازوکاری ،بخشی
ِ چنين قانونی در اينترنت را هدف گرفته
از انتقادهايی است که نبود
است.
قوانين عليه گفتار نفرتزا ،بهطور خاص ،در ميان کشورها متفاوت
است؛ در بسياری از موارد ،اين امر به شرايط محلی يا ريشه تاريخی
منحصر میشود ،همانطور که در قوانين آلمان ،انکار هولوکاست ممنوع
است .اياﻻت متحده ،طبﻖ حقوق اصﻼحيه اول ،از محدوده وسيعی از
گفتارها محافظت میکند ،از جمله محتوايی که نمايش آن در آلمان
ِ محتوا،
غيرقانونی است .در نتيجه ،برخی از پلتفرمهای به اشتراکگذاری
محدوديتهای خاص کشورها را برای جلوگيری از آزار مقرر میسازد،
درحالیکه حداکثر آزادی بيان را فراهم میکند.
سانسور بر اساس اعتقادات مسئلهای مهم در پاکستان است ،جايی که
رويدادهای برجستهی اسﻼمهراسانه با موجی از مسدودسازی مواجه میشود.
اين سانسور توسط مقامات مذهبی و با تظاهرات گسترده حمايت میشود .در
حالی که بخشهايی از جامعهی مدنی عليه سانسور سخن گفتهاند ،چنين
نمايشهايی از حمايت گسترده ،نشان میدهد که حداقل در ميان بخشی از
ِ مبتنی بر اعتقادات مورد احترام و درخواست قرار گرفته
جامعه ،سانسور
است.
با شيوع سانسور بر پايه اعتقادات ،پاکستان شبيه ساير کشورهای
مسلمان میشود که در آن مقامات مذهبی ،اينترنت را »نيروی مخربی که
میتواند ارزشهای دينی ،نظامهای اخﻼقی و ساختار زندگی اجتماعی و
خانوادگی را از بين ببرد« میبينند .(٢٠١١ ،Noman) .با اين حال،
همانطور که پافنر ) (٢٠١٢اشاره میکند ،استدﻻلهای مذهبی نيز اغلب برای
مخفی کردن منافع سياسی يا اقتصادی در سانسور مطرح میشود.
تقاضا برای جلوگيری و پيشگيری نقض کپیرايت ،يکی از محرکهای اصلی
قانون سانسور اينترنت در اياﻻت متحده و با شدت کمتری ،در آلمان
است .اين کارزارها از بدنۀ صنعت سرگرمی ،به ويژه صنعت فيلم و
موسيقی نشئت گرفتهاند .در حالی که فعاﻻن مدنی نقش مهمی در کنار
ِعمال چنين
گذاشتن قوانين پيشنهادشده در اياﻻت متحده بازی کردهاند ،ا
سانسوری با منافع اقتصادی بسياری از شرکتهای اينترنتی متضاد خواهد
بود و آنها به شدت به دنبال ﻻبی با قانونگذاران در مورد اينترنت
آزاد هستند.
در اينکه بتوانند جنبشهايی سياسی در مبارزه با سانسور اينترنت
شکل بگيرند ،بهويژه در آلمان خود را نشان داد که فعاﻻن مدنی موفﻖ
به لغو قانونی شدند که به جای حذف پورنوگرافی کودکان ،فقط سايت را
مسدود میکرد .اين اعتراضات ،حتی منجر به ظهور يک حزب سياسی به نام
حزب دزدان دريايی شد که ريشه در سياستگذاریهای اينترنت داشت.
سانسور سياسی در پاکستان نيز در مقياس محدودی به شکلگيری يک جنبش
سياسی کمک کرد که مسائل گستردهتر را هدف قرار داده بود.
در نهايت ،علیرغم اين که شايد مهمترين شکل سانسور اينترنت،
فيلترکردن محتوای سياسی باشد ،ما تنها يک کشور پاکستان را برای
فيلترکردن محتوای سياسی انتخاب کرديم )با فرض بر اينکه سانسور
وبسايتهای نئونازی در آلمان را با معيارهای ضد گفتار نفرتزا در نظر
بگيريم( .اين قطعا به دليل نوع انتخاب نمونههايمان است؛ با اين
با وجود تمايل
حال ،مورد سنگال نشان میدهد که بسياری از کشورها
خود به اجرای سانسور اينترنت ،قادر به پيادهکردن آن نيستند .در
واقع هيکاک و کلمبوس ) (٢٠١٢نشان میدهند که در اکثر کشورهای
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آفريقايی ،اينترنت از ساير رسانهها آزادتر است و سانسور موجود،
متراکم و غيرپيچيده است .البته انتقال فناوری ،به ويژه از چين،
ممکن است اين روند را در آينده تغيير دهد.
ما تﻼش کرديم که اقتصاد سياسی سانسور اينترنت را در چهار کشور
بسيار متفاوت به نمايش بگذاريم .آنچه دريافتيم ،شباهتی است بين
کشورهای مختلفی همچون آلمان و اياﻻت متحده که در آنها صنعت سرگرمی
تﻼش میکند تا عليه نقض کپیرايت اقدام کند .در مجموع ،مشخص میشود که
هر کشوری دارای مسيری منحصربهفرد است که ،تحت تأثير بازيگران سياسی
مختلف خود قرار دارد.
دﻻيلی وجود دارد تا بر اين باور باشيم که کشورهايی که در اين
مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند ،نمايندهی گروهی از کشورهای مشابه
هستند .شباهت بين آلمان و اياﻻت متحده ،و يا بين سنگاپور و کار
کلمبوس و هيکاک ) (٢٠١٢در مورد آفريقا و پاکستان و کار نومان )(٢٠١١
در مورد تجزيهوتحليل فيلترينگ در کشورهای اسﻼمی ،نشاندهنده همين
شباهتها است .مطالعات کمی براساس يک مجموعه دادهی جامع برای آزمايش
يک مدل گروهبندیشده ،میتواند موضوعی مهم در اين زمينه باشد.
کلمات کليدی :اقتصاد
سنگال؛ اياﻻت متحده.
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