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مقدمه
در کمتر از یک دهه ،اینترنت در اروپا از محیطی تقریباً بیی یییو و بنیو بیه محیطیی تبیوی دیو کیه در آن
فیلترینگ در بسیاری از کشورها ،به ویژه در سطح اتحادیه اروپا ( ،)EUهنجار است و نه استثناء .در مقایسه
با بسیاری از کشورها در مناطق دیگر که محتوای اینترنت را مسوود می نماینو ،ظهور فیلترینگ در اروپا بیه
دلی جوایی آن از سنت یوی فرآینوهای دموکراتیک و تعهو به آزادی بیان ،یاب توجه است.
محتیوای یییر

فیلترینگ در دک های مختلف انجام می دود ،از جمله دستور دولت مبنیی بیر حیف

یانونی در وب سایت هایی که در داخ کشور میزبانی می دود ،مسوود کردن محتوای یییر ییانونی کیه در
خارج از کشور میزبانی می دونو  ،و فیلتر کردن نتایج توسط موتور جستجو مربوط به محتیوای ییرییانونی.
ماننو بسیاری از کشورها در سراسر جهان کیه درگییر فیلترینیگ اینترنیت هسیتنو ،تفیاو

بییف فیلترینیگ

داوطلبانه و الزامی دولت تا حوودی در اروپا مبهم و نامشخص است .در بسیاری از موارد فیلترینگ توسیط
ارائه دهنیوگان خیوما

اینترنتیی 4،موتورهیای جسیتجو و تیامیف کننیوگان محتیوا در اروپیا ،بیه ویور

"داوطلبانه" با ایف درک ضمنی انجام دوه که همکاری با مقاما

دولتی ،از مقیررا

گیفاری بیشیتر بیرای

فیلترینگ جلوگیری می نمایو.
دامنه محتوای ییریانونی که در اروپا فیلتر می دود ،تا حیو زییادی محیوود بیه پورنیوگرافی کودکیان،
نژادپرستی و مواردی است که به ترویج نفر

و تروریسم می پردازد؛ هر چنو اخیرا پیشنهادا

و بیازنگری

هایی در یوانیف برخی کشورها انجام دوه که با فیلترینگ اینترنت در سایر حوزه ها ماننو کپی رایت و یمار
مواجه هستنو .فیلترینگ همچنیف در مورد تهمت و افترا نیز وور

می گیرد؛ ایف عم با انتقیاداتی مواجیه

دوه است؛ به خصوص در انگلستان برای محوود کردن رفتارهیای آنالییف ییانونی و تیرویج بیی
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رفتارهای تهاجمی و سیاست خرابکاری ،که در آن درکت های مربوطه بالفاوله محتیوای میورد نریر را از
ترس ایوام یانونی حف

می نماینو.

درکت های ارائه دهنوه خوما

اینترنتی در اروپا به طور کلی هیچ الیزام و تعهیوی بیرای نریار

استفاده از اینترنت نوارنو و از مسئولیت در مقاب محتوای ییر یانونی در سطح اتحادیه اروپا معا

بیر

هستنو؛

اما هنگامی که متوجه چنیف محتوایی می دونو بایو آن را فیلتر کننو .بنابرایف درجه فیلترینگ در کشیورهای
عضو بستگی به تالش های دولت ،پلیس ،گروه های حامی ،و عموم مردم در دناسایی و گیزارش محتیوای
ییریانونی دارد.
در طول دهه گفدته تالش هایی برای ایجاد مجموعه ای از سیاست هیا و اییواما
اتحادیه اروپا برای مقررا
ترویج ریابت و تجار

گفاری اینترنت وور

گرفته است .ایف ایواما

مشیترک در سیطح

به عنوان یک ضیرور

بیرای

منطقه ای ،مقابله با جرایم اینترنتی و تروریسم ،و به عنوان یک برنامه محم بیرای

به ادتراک گفادیتف بهتیریف دییوه در مییان ملیت هیا دییوه میی دیود .پیشیرفت هیای یابی تیوجهی در
مقررا

گفاری در سطح اتحادیه اروپا -هر چنو نه به طور مسیتقیم در حیوزه فیلترینیگ -دیام تعرییف

مسئولیت درکت های ارائه دهنوه خوما
داده ها وور

نسبت به محتوای ییر یانونی و تعهوا

آنهیا نسیبت بیه حفیظ

پفیرفته است.

مقررات منطقه ای
موضوع تکراری در سراسر ایف بررسی اجمالی ،ماهیت یانون در هر کشور با مقررا

منطقیه ای اسیت کیه

یکویگر را همپودانی می دهنو .مقابله با فعالیت های جنایی در اینترنت و تیرویج ریابیت کلیی در وینعت
اینترنت ،دالی اولی ذکر دوه برای توسعه یک چارچوب نرارتی منطقه ای بوده است5.رویکرد منطقیه ای
در اروپا با ارائه درخواستی توسط دورای اروپا به کمیسیون اروپا در میاه آوریی سیال  1996بیرای تولییو
"خالوه ای از مشکال

نادی از توسعه سریع اینترنت" و ارزیابی نیاز برای تنریم مقررا

گیفاری ،آییاز

دو .کمیسیون گزاردی با عنوان "محتوای ییر یانونی و مضر در اینترنت" و یک گزارش مقیوماتی از طیر
در مورد "حفاظت از کودکان و کرامت انسانی در خوما

سمعی و بصری" در پاسخ به درخواست دورای

اروپا ،توویف نمود.
بر اساس ایف اسناد "یک چهارچوب مشترک برای خود کنترلی(اینترنت) در سطح اروپا" تهیه دیو کیه
در نهایت به یک طر عملیاتی برای ترویج استفاده امف از اینترنت تبوی دو .ایف طیر کیه در  25ژانوییه
 1999به تصویب رسیو و تا سال  2002عملیاتی بود ،اوول اساسی تنریم محتوای اینترنت در سطح اروپا را

 .5برای مطالعه بیشتر نگاه کنیو به منبع زیر:
http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/internet/ communic.html#f10(accessed May 11, 2007).
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تشریح نمود6.از دیوگاه کلیی تیر ،محتیوای نیامطلوب بیر روی اینترنیت بیه "یییر ییانونی" و ییا "مضیر"
طبقه بنوی می دود.
دامنه "ییر یانونی" بودن محتوا بیف کشورهای مختلف متفاو

است؛ اگر چه در برخیی مسیائ اتفیاق

نرر بیشتری وجود دارد ،ماننو پورنوگرافی کودکان ،یاچاق انسان ،ترویج نژاد پرستی و تروریسم و هر گونه
کالهبرداری در اینترنت(ماننو کالهبرداری کار

اعتباری).

و87

موارد "مضر" همانطور کیه در برنامیه تعرییف دیوه ،میواردی اسیت کیه امکیان دارد بیه ارزش هیا و
احساسا

دیگران توهیف کنو و می توانو به سیاست ،مفهب ،یا مسائ نژادی مرتبط بادو و ممکف است به
بادو .ایف طر بر نیاز به ایوام در پنج حوزه گسیترده

طور یاب توجهی میان فرهنگ های مختلف ،متفاو

به منرور جلوگیری از محتوای ییر یانونی و مضر در اینترنت تاکیو دارد:
 .1ترویج داوطلبانه خود کنترلی و رعایت مقررا

و نرار

9

بر محتیوای طیر  ،از جملیه اسیتفاده از

عناویف ویژه برای گزارش محتوای ییر یانونی یا مضر برای عموم؛
 .2ارائه ابزار فیلترینگ و نرام رتبه بنوی که پور و مادر یا معلمان را یادر به تنریم دسترسی به محتوای
اینترنت توسط کودکان در زمانی که تحت مرایبت آنها هستنو ،می سازد؛ در حالی که به بزرگساالن
اجازه می دهو که به محتوای یانونی دسترسی دادته بادنو؛
ارائه دوه توسط ونایع که به آنها اجازه می دهو که

 .3باال بردن سطح آگاهی کابران در مورد خوما
نهایت استفاده را از اینترنت ببرنو؛

 .4بررسی پیاموهای حقویی ترویج استفاده مطمئف تر از اینترنت؛ و
 .5تشویق همکاری های بیف المللی در حوزه یوانیف و مقررا .
اروپا نیز سیاست های منطقه ای را مقرر دادته که در محوود نمیودن مسیئولیت ارائیه دهنیوه خیوما
الکترونیک  EC/31/2000به طور سیخاوتمنوانه ای عمی کنیو .میاده ،12

اینترنت ،تحت رهنمود تجار
درط استثنای "ورفاً پود

محافظ سیم" درکت ها ی مربوطه را از مسئولیت بیرای انتقیال اطالعیا

روی دبکه خود تا زمانی که آنها ارسال ایف پیام را دروع نکرده انو ،و ییا اطالعیا

بیر

را انتخیاب و اویال

ننموده ،و یا دریافت کننوگان را انتخاب ننموده انو ،مبرا می دانیو .معافییت همچنییف بیرای ذخییره سیازی
 .6ایف مسئله با طر عملیاتی اینترنت امف تر ( )2002-2005و برنامه الحایی اینترنت امف تر دنبال دوه است.
.http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/internet/communic.html#f10(accessed May 11, 2007).
 .8حتی در موارد پورنوگرافی کودکان ،تفاو هایی مربوط به تعریف پورنوگرافی بیف دو کشور طییف وسییعی از مسیائ جزاییی دیام
یانون ،روش های کنترل ،و مجازا

7

را به همراه دارد .برای یک نمای کلی از ایف یانون در سطح ملی ،طر مقابله با پورنوگرافی کودکان

در کشورهای مختلف را مالحره نماییو:
http://www.inhope.org/en/about/about.html(accessed May 11, 2007).
9
).http://europa.eu.int/ISPO/legal/fr/internet/ actplan.html(accessed May 11, 2007
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معقیول" در نریر

"خودکار ،نیمه کاره و مویتی" اطالعا  ،به کار می رود و ایف معافییت را بیرای "میو
می گیرد .مشخص نمودن مورد دومی به اختیار کشورهای عضو یرار داده دوه است.

ماده  13با حفظ معافیت از مسئولیت ،برای "ذخیره سازی خودکار ،نیمه کاره و مویت اطالعا " سر و
منحصر به فرد کارآموتر ساختف انتقال اجرا می دود .ماده  ،14به مسیئولیت در

کار دارد که به منرور هو

ارتباط با محتوای میزبانی وب می پردازد ،ابراز می دارد که درکت های مربوطه «در یبال میزبانی اطالعیا ،
به درط آن که وایعاً از ییر یانونی بودن فعالیت ها آگاهی نوادته بادینو و در ویور

ایوام کننو» ،مسئولیت یانونی نوارنو10.در نهایت ماده  15درکت ها را بیه طیور کلیی از

سرعت برای حف
تعهو برای نرار

کسیب آگیاهی ،بیه

بر محتوا ،انتقال داده و یا داده های ذخیره دوه از طریق خوما

آنهیا ،معیا

میی دارد.

عالوه بر ایف ،الزم نیست درکت ها به طور فعال به دنبال حقایق و دواهو احتمیالی مبنیی بیر یییر ییانونی
بودن فعالیت ها بادو11.ایف مقررا  ،ایمنی یاب توجهی در برابر مسئولیت برای محتوای ییر یانونی ،مطیابق
با یانون بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان که به دنبال گسترش استفاده از اینترنت و ترویج آزادی
بیان هستنو ،به ارائه دهنوگان خوما

اینترنت اعطا می کنو.

فیلترینگ اجتماعی
ایوام برای مقررا

گفاری مربوط به محتوای ناپسنو و ییر اخالیی در سطح کشورها به ویور

اجرای داوطلبانه فیلترینگ در سطح ارائه دهنوگان خوما
اینترنت توسط ارائه دهنوگان خوما
ارائه دهنوه ی خوما

اینترنت آیاز دیو .اجیرای فیلترینیگ داوطلبانیه

در مقیاس بزرگ در اروپا و ابتوا در انگلسیتان آییاز دیو12.بزرگتیریف

اینترنت در بریتانیا که بی تی( )BTنام دارد ،به حوود یک سوم از کیاربران اینترنیت

خانگی در ایف کشور خوما
وزار

مسیتق و

ارائیه میی دهیو .در میاه ژوئیف 13،2004پیروژه  Cleanfeedرا بیا مشیور

کشور بریتانیا راه انوازی نمود .تحت نرار

ایف پروژه ،بیی تیی محتیوای اینترنیت را طبیق لیسیت

سیییاهی از وب سییایت هییا در سراسییر نقییاط جهییان را کییه مطییابق تعریییف یییانون اوییالحی حمایییت از
کودکان(مصوب 14)1978حاوی تصاویر سوء استفاده از کودکان بود ،فیلتر نمود .ایف فهرست توسط سیازمان
1

0
. http://www.jisclegal.ac.uk/pdfs/isp_liability.pdf
(accessed May 11, 2007).
 .11با ایف حال ،کشورهای عضو ممکف است تعهوا اضافی به ارائه دهنوگان خوما اینترنت تحمی نمایو تا به سرعت اطالعا مربوط

به "فعالیت های ادعایی ییر یانونی و یا اطالعا

ارائه دوه توسط دریافت کننوگان خوما

آنها" در اختیار مقاما

یرار دهنو.

http://www.jisclegal.ac.uk/pdfs/isp_liability.pdf (accessed May 11, 2007).
 .12پروژه  Cleanfeedبه عنوان "اولیف تالش برای سانسور گسترده اینترنت در دموکراسی یرب" ذکر دوه است.

http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,6903, 1232422,00.html.
 .13برای اطالعا

بیشتر در مورد ایف پروژه نگاه کنیو به منبع زیر:

http://www.cl.cam.ac.uk/~rnc1/cleanfeed.pdf (accessed May 11, 2007).
 .14اوای سال  ،2006روزانه  35هزار تصویر ییریانونی روزانه مسوود دوه و طی چهار ماه در میان مشترکان  BTچهار میلیون درخواست
دسترسی به ایف اطالعا

ثبت دوه است.
4

ییر انتفاعی بنیاد نرار

بر اینترنت ( )IWFبا مشاوره دولت ،ونعت ،پلییس و میردم تیألیف و گیردآوری

دوه است .بنیاد نرار

بر اینترنت ایف فهرست را برای اعضای خود ،که امروز عبارتنیو از ارائیه دهنیوگان

خوما

اینترنت ،اپراتورهای دبکه تلفف همراه ،تامیف کننوگان محتوا و موتورهای جستجو ماننیو گوگی و

یاهو تامیف می نمایو15.آنهایی که تالش دارنو بیه محتیوای یییر ییانونی میزبیانی دیوه در خیارج از کشیور
دسترسی پیوا کننو ،یک پیغام خطا دریافت خواهنو کرد که اعالم می دارد ویفحه خیاص بیه دلیی برخیی
مشکال

اتصال ،یاب دسترسی نیست.

16

محتوای ییر یانونی که در بریتانیا میزبانی می دود ،دام تصاویر سوء اسیتفاده از کودکیان و ییا دارای
محتوای جنایی ،ییر اخالیی و یا تحریک تنفرنژادی ،الزم است که توسط ارائه دهنوگان خوما
تامیف کننوگان محتیوا تحیت ییک روال اخطیار و حیف

 17اگیر چیه اییف نیوع از فیلترینیگ
ییرار بگیرنیو.

"داوطلبانه" نامیوه می دود ،تا پایان سال  2007انترار می رود تمام مصر
دهنوگان خوما

اینترنت و

کننیوه هیای پهنیای بانیو ارائیه

اینترنت در بریتانیا سیستم مشابهی را پیاده سازی نماینو؛و1918در ویور

عیوم اجیرای اییف

سیستم ،ممکف است نرارتی در نرر گرفته دود .کشورهای دیگر ،ماننیو نیروژ ،سیوئو ،دانمیارک ،و ایتالییا،
برنامه های مشابهی را اجرا نموده انو ،در حالی که فنالنو در حال حاضر اجرای آن را در نرر دارد.

20

فیلترینگ همچنیف از طریق "خود کنترلی داوطلبانه" توسط موتورهای جستجو انجام می دود .از اوای
سال  2005تمام موتورهای جستجوی عموه در آلمان21سازمانی را تشکی داده انو که نتیایج جسیتجو مضیر
برای افراد زیر سف یانونی را بر اساس لیست ارائه دوه توسط یک سازمان دولتی کیه مسیئول طبقیه بنیوی
رسانه است ،پاالی

می کنو .ایف حرکت در پاسخ به فشار اعمال دوه برای خیود کنترلیی داوطلبانیه مقیرر

دوه توسط ونایع در سطح اتحادیه اروپا ،و مسلما به دلی ترس موجود میان وینایع درخصیوص افیزای
عوایب یانونی در وور

عوم رعایت خود کنترلی داوطلبانه ،انجام دوه است .با ایف حیال ،اییوام میفکور

بولی عوم دفافیت مورد انتقاد یرار گرفته22،زیرا موتورهای جستجو نمی تواننو فهرسیت وب سیایت هیای
فیلتر دوه را به عموم اعالم نماینو؛ زیرا مطابق تعهوا  ،آنها مجاز به افشای لیست نیستنو23.عالوه بیر اییف،
افشا نمودن ایف لیست هو

از فیلترینگ نتایج جستجو را با دکست مواجه می کنو ،زیرا سایت ها تنهیا از
1

5
. http://www.theregister.co.uk/2006/12/29/iwf_feature/(accessed
May 11, 2007).
6
. http://technology.guardian.co.uk/news/story/0,,1704342,00.html
(accessed May 11,2007).
1
7
. http://www.iwf.org.uk/media/page.70.215.htm (accessed May 11, 2007).
1
8
. http://publicaffairs.linx.net/news/?p=518
(accessed May 11, 2007).
1
9
. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2445065.stm
(accessed May 11, 2007).
2
0
.http://press.telenor.com/PR/200505/994781_5.html;http://www.financialmirror.com/more_news.ph
;)p?id=2574; http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship(accessed March 7, 2007
http://www.edri.org/edrigram/number5.1/italy_blocking (accessed May11, 2007).
 .21گوگ  ،الیکس( ) Lycosاروپا ،ام اس ان( ) MSNآلمان ،آ ا ال( ( AOLآلمان ،یاهو ،تی-آنالیف و تی -اینفو() t-info
1

2
. http://blogs.law.harvard.edu/ugasser/2005/03/10#a52
(accessed May 11, 2007).
3
. http://www.heise.de/english/newsticker/news/56817(accessed May 11, 2007).
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2
2

نتایج جستجو حف

دوه انو و نه از اینترنت.

محتوای اینترنت همچنیف از طریق نرار

آنالیف توسط مقاما

در انگلییس کنتیرل میی دیونو .مرکیز

حفاظت آنالیف سوء استفاده از کودکان(تاسیس در  )2006پس از آیاز تحقیقا

در مورد خوما

پرداخیت

به ازای بازدیو در سال  ،2006به سیزده دستگیری ایوام نمیود24.همچنییف در اییف کشیور پلییس بیر اسیاس
اوالحیه ای الحایی به یانون حمایت از داده ها( ،)1998دارای یور
کسانی است که با استفاده از کار
وور

بانک پس از آن ،خوما

خواهو نمود.

دسترسی به بانک اطالعیا

دخصیی

های اعتباری به محتوای ییر یانونی آنالیف دسترسی دادته انو .و در ایف
به دارنوگان ایف کار

ها را بیولی نقی

ییوانیف و مقیررا

خیود لغیو

25

مردم در نوزده کشور اروپایی در دناسایی و گزارش محتیوا بیه وییژه محتیوای یییر ییانونی در زمینیه
پورنوگرافی کودکان  -از طریق دبکه ای از خطوط تماس ویژه که بر اساس توویه اتحادیه اروپا در سیطح
ایف اتحادیه بریرار دوه -همکاری میی کننیو26.فورییه  2007در اتیری
کارمنوان درکت خوما

میزبانی در ویف ،مقاما

بیر اسیاس گیزارش هیای یکیی از

یک "دبکه پورنوگرافی کودکان" دیام هفتیاد و هفیت

کشور را کشف نمود27.گزارش های اخیر نشان می دهو که خطوط تماس ویژه نجا

کودکان در دانمیارک،

با تامیف مالی به طور مشترک توسط دانمارک و برنامه های اینترنت امف تر کمیسیون اروپا ،نزدیک به 9000
گزارش از تصاویر سوء استفاده از کودکان تنها در سال  2006دریافت نموده انیو28.در سیال  2004پلییس در
اسپانیا نود نفر را در بزرگتریف عملیا

ایف کشور در برابر توزیع پورنوگرافی کودکان که مجهز بیه خطیوط

تماس ویژه بود ،دستگیر نمود .انجمف  INHOPEبه عنوان هماهنیگ کننیوه دیبکه ای از خطیوط تمیاس
ویژه ،در کشورهای خارج از اروپا از جمله استرالیا ،برزی  ،کانادا ،کره جنوبی ،تایوان ،و ایاال
می کنو.

متحوه عم

29

اگر چه تالش های اولیه در فیلترینگ محتوای اینترنیت برنامیه هیای نسیبتا محیوودی دادیت ،اکنیون
پیشنهادا

و یوانیف در خصوص فیلترینگ در سایر حیوزه هیای اجتمیاعی نرییر یمیار و دیرط بنیوی در

بسیاری از کشورها در حال ظهور است .در سال  2002یک پیشنهاد تجویو نرر در یوانیف فیورال سیوئیس
2

4
. http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/5213058.stm(accessed
May 11, 2007).
2
5
. http://www.theregister.co.uk/2006/06/27/child_convictions_passed_to_banks/ (accessed May 11,
2007).
 .26برای مشاهوه فهرست کشورها و سازمان های دخی در طر تماس به منبع زیر مراجعه نماییو:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/hotlines/index_en.htm.
2
7
. http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/02/07/kids.online.porn.ap/index.html.
2
8
. http://www.redbarnet.dk/Files/Filer/Seksuelt_misbrug/Pressemedfebruar07_eng.doc(accessed
May
11, 2007).
2
9
.http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/hotlines/index_en.htm(accessed
May11, 2007).
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در زمینه یرعه کشی و درط بنوی تهیه دو ،به ایف ترتیب برای افرادی که دسترسی به بازی های ییر یانونی
را فراهم می آورنو جریمه ای تا  1میلیون فرانک سوئیس و یا تا یک سال حبس در نرر گرفته دیوه اسیت.
ایف تالش در سال  2004به حالت تعلیق درآمو ،و هیچ ایوام دیگری از آن سال وور
 ،2006ارائه دهنوگان خوما

نگرفیت .از فورییه

اینترنت در ایتالیا موظف انو که دسترسی به وب سایت هایی که یمار آنالییف

ارائه می کننو را مسوود سازنو .فهرست وب سایت هایی که بایو مسوود دونو توسط دولیت گیردآوری و
اعالم می دود.

30

نروژ بوده است؛ دولت مسوود کردن دسترسی به سایت

گسترده تریف پیشنهاد برای فیلتر کردن از طر

های یمار خارجی ،وب سایت هایی که به "پرچم و نشان ملی یک کشور خارجی بی حرمتی می نماینیو" ،
سایت های که نفر

نسبت به مقاما

دولتی را ترویج می کننو(دام سخنرانی های تنفرآمیز ،تیرویج نیژاد

پرستی ،پورنوگرافی توهیف آمیز ،و سایت های همکار که دریافت ییر یانونی موسیقی ،فییلم ،و ییا نمیای
های تلویزیون را ارائه می دهنو) در نرر می گیرد.

31

فیلترینگ ملیگرایانه
در اروپا هیچ نمونه ای از فیلترینگ برای ساکت کردن مخالفان سیاسی وجود نوارد .با ایف حال ،نمونه هایی
از فیلترینگ که به دنبال حفظ مشروعیت نهادهای دولتی و حفظ هویت ملی هستنو ،وجود دارد .در دسامبر
 2002یک دادرس محلی سوئیس ،فرانسوا دسواکس ،به چنویف ارائه دهنوه ی خیوما
دستور داد سه وب سایت میزبانی دوه در ایاال

متحوه آمریکا که به دو

اینترنتیی سوئیسیی

از دادگاه های سیوئیس انتقیاد

میی کننیو32مسیوود دیوه و سیرور نیام دامنیه( )DNSخیود را بیرای جلیوگیری از دسترسیی بیه دامنیه
مورد نرر تغییر دهنو33.گروه کاربری اینترنت سوئیس و گروه اپراتورهای دبکه ایف کشیور اعتیرا
که مسوودسازی به راحتی می توانو دور زده دود و ایف حرکت خال

کردنیو

یانون اساسیی سیوئیس اسیت ،کیه

"حق دریافت آزادانه اطالعا  ،جمع آوری آن از منابع در دسترس عموم و انتشار آن" را به هر فرد تضمیف
می کنو .با ایف حال ،دستور فوق بسیار مقتورانه اجرا دیو و از میویران ناراضیی ارائیه دهنیوگان خیوما
اینترنت خواسته دو که دخصاً در دادگاه حاضر دونو ،و عوم حضور آنها با اتهام نافرمانی مواجه می دود.
در روز  7مارس  ،2007وب سایت ادتراگ گفاری ویوئو یوتویوب ،به دنبال ارسال فیلم های مشخصی
در سایت که در مورد بنیانگفار ترکیه ،مصطفی کمال آتاتورک بود و به طور کلی برای مردم ترکیه و پیرچم
ترکیه اهانت آمیز تلقی می دو ،با حکم دادگاهی در ترکیه مسوود دو .مسوود نمودن ایف سایت بیه اسیتناد
3

0
. http://www.edri.org/edrigram/number4.12/italybetting
(accessed May 11, 2007).
1
. http://www.dagbladet.no/dinside/2007/02/12/491719.html,
cited in:
http://www.opennetinitiative.net/blog/?p=144(accessed May 11, 2007).
3
2
.The contested Web sites were
www.appel-aupeuple.org, http://de.geocities.com/justicecontrol,
and www.swiss-corruption.com.
3
3
. http://www.fitug.de/news/newsticker/newsticker120203210053.html.
3
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ماده  301یانون مجازا

ترکیه وور

گرفت ،ایف یانون به عنوان مانع اولی آزادی بیان دناخته می دیود،

که توهیف نسبت به آتاتورک و همچنیف "ترک بودن" را به عنوان یک جرم می دناسو .ارائه دهنوه سرویس
اینترنت پیشرو در ترکیه ،ترک تلکام ،مطابق یانون عم نمود؛ امیا درخواسیتی را بیرای بازگردانیون اجیازه
دسترسی به سایت به دادگاه ارائه نمود .دادگاه به درط حف
درخواست ایف ارائه دهنوه خوما

دون ایف ویوئوی خاص از روی سیایت ،بیا

اینترنت موافقت نمود .مسوود کردن دو روزه سایت یوتیوب ،به دیو

هم در داخ ترکیه و هم در خارج از کشور مورد انتقاد یرار گرفت و به "بسته دون یک کتابخانه بیه دلیی
وجود یک کتاب نامناسب" تشبیه دو.

34

سخنرانی تنفرآمیز
کشورهای اروپایی نیز به طور فزاینوه علیه سخنرانی تنفرآمیز آنالیف ایوام می کننو ،و سیاست های آفالییف
خود را در مورد اینترنت اجرا می کننو .برخی از تالش ها ،مسائ مهمی ماننو والحیت ایف دادگیاه هیا در
مورد مسائ موجود بر روی اینترنت را مطر نمودنو .به عنوان مثیال ،دادگیاهی در فرانسیه در سیال 2000
متحوه است ،تحت یانون فرانسه مسیئول دسترسیی

حکم داد که درکت یاهو که دفتر مرکزی آن در ایاال

مردم فرانسه به سایت های حراج که دام یادگاری های نازی ها است ،می بادو و خواستار دو که ییاهو
بایو اطمینان حاو کنو که دسترسی به ایف مطلب از فرانسه ییر ممکف است یا با جریمه مواجه می دیود.
35ایف مورد توسط دو نفر که در سازمانی ییر انتفاعی در فرانسه که با یهودی ستیزی مبارزه میی کنیو36،مطیر
دو37.یاهو الیحه ای به دادگاه منطقه ای ایاال
دادگاه فرانسه در ایاال

متحوه در سان فرانسیسکو ارائه کرد ،با اییف ادعیا کیه حکیم

متحوه ییریاب اجرا است .دادگاه آمریکا در نوامبر  2001به نفع یاهو حکم داد ،امیا

در سال  2004یک دعبه از دادگاه نهم استینا

متحوه حکم دادگاه بووی مبنی بیر عیوم ویالحیت

ایاال

دادگاه فرانسه را رد نمود38.پس از بررسی مجود ایف تصمیم ،دادگاه نهم استینا

ایاال

متحوه ،یضییه ییاهو

را در ژانویه  2006با وجود ادعای عوم والحیت دادگاه فرانسه ،رد کرد زیرا ییاهو اییف مطالیب را از یبی
حف

نموده بود و در نتیجه ،الزام به مسوودسازی نمی توانست آسیبی به متمم اول یانون اساسی برسانو.

39

به طور مشابه ،دادگاه فورال دادگستری آلمان در دسامبر سال  2000حکم داد که موارد تجلی از نیازی
ها و انکار هولوکاست بایو تحت یانون آلمان سانسور دود ،بوون در نرر گرفتف ایف کیه میزبیان سیایت در
کوام کشور است .ایف حکم بر اساس پرونوه فردی بود که از اینترنت برای گسترش پیام خیود بیرای انکیار
3

4
. http://www.edri.org/edrigram/number5.5/youtube-turkey
(accessed May 11, 2007).
3
5
. http://www.cdt.org/publications/policyposts/2005/5(accessed May 11, 2007).
3
6
. La Ligue Contre Le Racisme
Et l’Antisemitisme(LICRA) and L’Union Des Etudiants Juifs De
France
3
7
. http://www.tomwbell.com/NetLaw/Ch03/YahoovLICRA.html
(accessed May 11, 2007).
3
8
. http://www.cdt.org/publications/policyposts/2005/5(accessed
May 11, 2007).
3
9
. http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4641244.stm
(accessed May 11, 2007).
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جنایا

 40در یک مورد دیگر در سال  ،2002به هفتاد و هشیت
جنگ جهانی دوم استفاده می کرد ،وادر دو.

ارائه دهنوه خوما

اینترنت در  Nordrhein-Westfalenدستور داده که از دسترسی بیه دو وب سیایت

 41دولیت منطقیه ای همیان منطقیه در
خارجی که دام محتوای مربوط به نئو نازی ها بود جلیوگیری کننیو.
دوسلوور

نیز فعال ضو سانسور را برای ارسال لینک های سانسور دوه با محتوا جنا راست افراطیی در

وب سایت خود به دادگاه فراخوانو.

42

دیگر کشورهای اروپایی نیز یوانینی برای مقابله با انکار هولوکاست و ممنوعیت محتوای ترویج نفیر
نژادی ،وضع نموده انو .ایف یوانیف در پروتک ارائه دوه به دورای معاهوه جیرایم کیامپیوتری در اروپیا بیا
یکویگر" هماهنگ " دوه انو؛ یوانیف مفکور مستلزم آن است که " هر نودته ،هر تصویر ،و یا هر ارائیه ای
از ایوه ها و تئوری ها که نفر  ،تبعی

و خشونت ،در برابر هر فرد یا گروهی از افراد را ،بر اسیاس نیژاد،

رنگ ،نسب یا منشاء ملی یا یومی ،و همچنیف دینی را طرفواری ،ترویج و یا تحریک می کنو ،اگر به عنیوان
بهانه ای برای انکار ،کم دمردن ،تأییو ،توجیه و یا جنایا
دونو ،بایو توسط امضا کننوگان ییر یانونی اعالم دونو.

نس کشی و جناییت علییه بشیریت " اسیتفاده

43

همانطور که در مورد تمام محتوای ییر یانونی ووق می کنو ،یک نوبیت کیه ارائیه دهنیوگان خیوما
اینترنت متوجه آن دونو ،بسته به اینکه سایت ها در داخ کشور و یا خارج از کشور میزبیانی میی دیونو،
بایو سایت را حف

یا فیلتر نماینو.

افترا
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز به چارچوبی ساده دوه را مطر نمودنو ،تا با توجه به یوانیف مربوط بیه
افترا و تهمت توسط رسانه ها و انتشار آن از طریق اینترنت و دیگر دبکه های الکترونیکیی اسیتفاده دیود.
او کلی درباره افترا در رسانه ها –که یانون کشوری مح ایامت افترا زننیوه یابی اعمیال اسیت -نشیان
می دهو سازمان های رسانه ای بایو یوانیف حفظ حریم خصووی و افترا در هر کشیور اروپیایی را بواننیو؛
ایف امر که به عنوان یاعوه ییر عملی ،مورد انتقاد یرار گرفته است .بیه عنیوان مثیال سیال  2000در ایتالییا،
مردی در یک دعوای فرامرزی حضانت ادعا کرد همسر سابق او ،که در حال حاضر سیاکف سیرزمیف هیای
ادغالی فلسطیف است ،در یبال بیانیه های ارسال دوه و تصاویر یرار گرفته بر روی اینترنت که نسبت بیه او
و توانایی او در مرایبت از دو دختر او توهیف آمیز بوده ،مسئول می بادو .دیوان عالی کشیور ایتالییا ،حکیم
یبلی دادگاه بووی را لغو نمود ،چرا که یوانیف ایتالیا در مورد افترا در وب سایت های خیارجی کیه توسیط

4

0
. http://www.cdt.org/publications/pp_7.06.shtml.
4
1
.http://md.hudora.de/publications/200306-gi-blocking/200306-gi-blocking.pdf.
4
2
.http://www.edri.org/edrigram/number2.22/filtering(accessed
May 11, 2007).
4
3
. I. Brown, “Internet censorship:
Be careful what youask for.” Proc. International Conference
onCommunication, Mass Media and Culture, Istanbul,October 2006.
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کاربران اینترنت در کشور یاب دسترسی است اعمال می دود44.دادگاه برگزار دو در حالی که اییواما
یانونی در خارج از ایتالیا انجام دوه بود ،و اثرا

یییر

آن در داخ کشور احساس می دو و بنابرایف موضوع به

یوانیف ملی مربوط بود.
موضوع نیاز به چارچوب واحو و یکپارچه مجیوداً در فورییه  2007بیه عنیوان بخشیی از یرائیت دوم
پارلمان اروپا از مقررا

رم 2که در پی ایجاد مقررا

در یانون الزم االجرا پیرامون تعهوا

یییر ییراردادی

مربوط به انتشار محتوا از طریق اینترنت و دیگردبکه هیای الکترونیکیی میی بادیو ،مطیر دیو اویالحیه
پیشنهادی پارلمان ایف بود که یانون حاکم بایو از کشوری بادو که " انتشار و یا پخ
ارتباط مستقیم دارد" یا براساس زبان انتشار و یا رسانه پخ

محتیوا بیشیتر بیا آن

کننوه محتوا و یا از طریق میزان فیروش و ییا

انوازه مخاطب در یک کشور خاص به عنوان یک نسبت از ک فروش و یا میزان مخاطیب و ییا ترکیبیی از
ایف عوام " تعییف دود .عالوه بر ایف یانون اوالحی پیشنهاد می دهو اگر ایف موارد به آسانی یابی تعیییف
نیستنو " ،یانون حاکم ،یانون کشوری خواهو بود که در آن کنترل مقاله اعمال می دود" .با توجیه بیه حیق
پاسخ ،پیشنهاد می دود که یانون بایو از کشوری بادو که نادر یا گوینوه در آن " ایامیت همیشیگی" دارد.
انترار نمی رود که متنی که توسط پارلمان به تصویب رسیو ،به آسانی نفعی از دورای اروپا حاوی کنیو و
بایو تحت یک روش استانوارد آدتی جویانه یرار گیرد که در آن کشورهای عضو و اعضای پارلمان اروپا ،با
دادتف نماینوگی برابر در مورد طر های پیشنهادی بحث کننو ،و اگر به مصالحه یاب یبولی دسیت یابنیو،
ایف پیشنهاد به عنوان یانون پفیرفته می دود.

45

یوانیف افترا در دک کنونی خود و در سطح کشورها به ویژه در انگلیس ،به دلی اینکه منجر به فرهنگ
"حف

وب سایت ها" دوه ،مورد انتقاد یرار گرفته است؛ زیرا ارائه دهنوگان خوما

یانونی ،بالفاوله مطلبی را که گمان می رود توهیف آمیز بادو حف

از ترس برخوردهای

می کننو .نگرانی در انگلیس و همچنیف

سایر کشورها ایف است که ایف رونو می توانو یک "اثر وحشت زا" (اثری که انجام و اجرای اعمال یانونی
.46
را از ترس مواجه با یانون ،کنو یا متویف می کنو) بر محتوای آنالیف یانونی و رفتارها دادته بادو
یک نقطه تحول تاریخی در انگلستان منجر به راهی برای استقرار سیستم اخطار و حف

دو .در یضییه

 ،Laurence Godfrey v.Demon Internet Limitedبیانیه ای توهیف آمیزی به ییک گیروه خبیری
ارسال دو ،که بر روی سرور  Demon Internet Limitedیاب دسترسی بود .مشخص دیو کیه پییام ،
جعلی است و به نرر می رسیو که پیام تنها از گادفری آموه است .با وجود درخواست های گیادفری بیرای
حف

ایف محتوا ،که نسبت به او توهیف آمیز بود ،ارائه دهنوه خوما

اینترنت ایف درخواسیت را منطبیق
4

4
. http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/defamation2.html
(accessed May 11, 2007).
4
5
. http://www.edri.org/edrigram/number5.3/romeII(accessed May 11, 2007).
4
. Sarah Lyall, “High court6in Britain loosens strict libellaw,” The New York Times, October 12,
2006,http://www.nytimes.com/2006/10/12/world/europe/12britain.html.
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نوانسییت .در نتیجییه او بییه دلی ی افتییرا ،تحییت یییانون افتییرا سییال  ،1996ادعییای خسییار
 Demon Internetخارج از دادگاه مساله را ح و فص نمود.

نمییود و بییا

47

یوانیف افترا در انگلستان به طور خاص دلسوز داکیان افترا دناخته می دود ،و ایلب در اییف زمینیه بیا
یانون مربوطه در ایاال

متحوه در تقاب است ،به طوری که بسیاری از افراد از کشورهای دیگر برای دادتف

دانس بیشتری برای پیروزی و علی ریم انتشار انوک نشریا
نشریا

میورد نریر در انگلسیتان ،در اییف کشیور از

دکایت می کننو .با ایف حال ،مورد مطلوب در برابر وال استریت ژورنال اروپا به طور یاب توجهی

حمایت از مطبوعا

را در برابر ادعاهای افترا در اکتبر  2006افیزای

اینکه آیا حفاظت از دهر

داد48.همچنییف بحیث هیایی بیر سیر

افراد در تقاب با یانون حقوق بشر سال  1998است یا خیر وجود دادته اسیت،

تا آنجا که ممکف است حفاظت از دهر

افراد حق آزادی بیان را محوود سازد.

49

حق کپی رایت
چنو کشور در اروپا برای مبارزه با نق

یوانیف کپی رایت ایوام به فیلترینگ اینترنت نمودنیو ،کیه در حیال

تحول به سوی رویکرد اطالع و حف

متحیوه اسیت .در دانمیارک ،حکیم دادگیاه

مورد استفاده در ایاال

کپنهاگ در اکتبر سال  ،2006تیی دی سیی (  ،) TDCبزرگتیریف ارائیه دهنیوه خیوما

اینترنیت کشیور،

دسترسی به یک وب سایت که موسیقی را به طور ییر یانونی کپی کرده و توزیع میی کیرد ،مسیوود نمیود.

50

همانطور که یبال ذکر دو در فوریه  ،2007نروژ فیلتر در مقیاس بسیار بزرگتیر را پیشینهاد کیرد ،کیه دیام
مسوود کردن از سایت های ارائه دهنوه دریافت ییر یانونی موسیقی ،فیلم ،و برنامه های تلویزیونی بود.

51

در تاریخ  16مارس  ،2007پلیس مالک سایت  ،www.arenabg.comکه یکیی از بزرگتیریف انتقیال
دهنوگان بیت تورنت52بلغارستان ،یکیی از ده وب سیایت محبیوب کشیورو فیراهم کننیوه لینیک هیایی بیه
4

7
.Yaman Akdeniz, “Case Analysis
of LaurenceGodfrey v. Demon Internet Limited,” 1999,
;http://www.cyber-rights.org/reports/demon.htm
Consumer Project on Technology, CPT’s Page onDefamation and Libel Cases,
http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/defamation2.html.
4
8
. http://www.nytimes.com/2006/10/12/world/europe/12britain.html.
4
9
.http://www.lawcom.gov.uk/docs/defamation(1).pdf(accessed
May 11, 2007).
5
0
.http://www.flickr.com/photos/jesper/336756697/(accessed May 11, 2007).
5
1
.Article at http://www.dagbladet.no/dinside/2007/02/12/491719.html
(in Norwegian), cited February
13, 2007, in http://www.opennetinitiative.net/blog/?p=144.
 .52بیتتورنت پروتکلی است که به منرور ارسال پرونوهها و توزیع حجم بزرگی از اطالعا بیوون کیاه در مصیر منیابع پیر هزینیه

سرور و پهنای بانو طراحی دوهاست .در وایع نوعی ارتباط همتا به همتا میبادو که کاربران مستقیماً به یکویگر متصی مییدیونو و بیه
ارسال و دریافت یسمتی از فای میپردازنو .گر چه فعالیتهای تمامی کاربران یک فای توسط سرور مرکزی به نام  Trackerهماهنیگ
میدود ،اما ایف سرور از محتویا

فای هایی که منتق میدود بی اطالع است .در نتیجه تعواد زیادی از کاربران با پهنیای بانیو محیوود

Trackerمربوطه یاب پشتیبانی هستنو .فلسفه کلیوی بیتتورنت ایف است که کاربران بایو همزمان با دا نلود کیردن اطالعیا  ،آپلیود
نماینو .در ایف وور

پهنای بانو دبکه با حواکثر کارایی بکار گرفته میدود.
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موسیقی ها ،فیلم ها و نرم افزارهای دارای حق کپی رایت می بادو را دسیتگیر کردنیو .اگیر چیه مالیک در
بیست و چهار ساعت از زنوان آزاد دو ،وب سایت به دستور پلیس از  16تا  19مارس فیلتر دیو ،بیه اییف
دلی که "برای جلوگیری از دخالت خارجی در پیگیری تورنت" الزم بود .دستور فیلتر سایت توسیط اداره
ک مقابله با جرائم سازمان یافته بردادته دو ،اما به دلی آنچیه کیه رفتیار ناعادالنیه نسیبت بیه ویاحبان و
گرداننوگان تورنت عنوان می دو ،منجر به بروز اعتراضا

یاب توجهی در میان دهرونوان گردییو .پیس از

دستگیری مویران ،دیگر وب سایت های دیگر بسته دونو ،برخی در معر

خطیر مصیادره امیوال توسیط

پلیس یرار گرفتنو و یا برای جلوگیری از پیگرد یانونی تحت یانون کپی رایت بلغارستان ،سرور خود را بیه
خارج از کشور منتق نمودنو .میزان فیلترینگ وایعی ایف سایت ها دناخته دوه نیست چرا که گزارش های
متفاوتی در مورد دسترسی های مختلف ارائه دهنوگان سرویس های اینترنت مشترک وجود دارد .با توجه به
اینکه بیت تورنت به محتوا دسترسی می دهو اما آن را میزبانی نمی کنو ،بنابرایف منابع یانونی برای مقابله با
موارد نق

کپی رایت در ایف سایت ها به طور خاص رودف نیست.

لوایح یانونی در مورد نق

نسخه برداری ادعا دوه توسط موتورهای جستجو در چنو کشور ،با احکام

اخیر به نفع سیاست اطالع و حف  ،ایف موارد یانونی مسلماً میی توانیو بیه عنیوان پیشیینه ای در خیومت
کشییورهای دیگییر در منطقییه بادیینو .در فوریییه  2007دادگییاه بروکسی در پرونییوه مطییر دییوه توسییط
 Copiepresseبلژیک ،یک گروه تجاری به نماینوگی از هفوه روزنامه فرانسوی و آلمانی زبیان بلژییک،
یوانیف کپی رایت ملی دانست و درکت  2.4میلیون پونو بیرای نقی

درکت گوگ را نای

ییانون کپیی

رایت جریمه دو .برای هر ترجمه متواول "تولیو مجود و انتشار عناویف خبیری و همچنییف خالویه هیای
کوتاه ،استفاده از کَ

گوگ  ،داده های ذخیره دوه مقاال

حقوق نویسنوگان را نق

و اسناد کیه در دسیترس عمیوم هسیتنو ،ییانون

می نمایو" .مورد یبلی اداره به خوما

اخبار گوگ دارد ،در حالی که دومی به

جستجو در وب سایت گوگ اداره دارد .نتیجه ایف است که گوگ نمی توانو دام منبع مقاال  ،تصاویر،
و یا نقادی های کاربران  Copiepressاز طریق خوما
بایو مطالب روزنامه بلژیکی را از نتایج جستجوی خود حف

اخبار خود بوون موافقت نامه های یبلی بادو و
کنو .عوم رعایت ایف حکم با جریمه 25،000

یورو در روز مواجه می دود.
گوگ در نرر دارد تا در مورد یضاو

وور

گرفته ،درخواست تجویو نرر نمایو ،با اظهیار اییف کیه

نتایج جستجو در وب و سرویس های خبری در وایع ترافیک بیشتری را به سمت وب سیایت روزنامیه هیا
هوایت می کنو ،و اخبار گوگ هیچ درآمیو حاوی از تبلیغیاتی از اییف اییوام کسیب نمیی کنیو .بیا اییف
حال  Copiepressبر آن است که با اجازه دادن به کاربران بیرای دور زدن ویفحا
پیونو مستقیم به مقاال  ،روزنامه ها درآمو حاو از تبلیغا

اول روزنامیه هیا و

را از دست می دهیو .عیالوه بیر اییف ،بیا در

دسترس یرار دادن محتوای روزنامه های یویمی از طریق ذخیره سازی آن هیا ،روزنامیه هیا بیه طیور میوثر
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توانایی متهم ساختف مشتریان برای دسترسی به آردیو خود را از دست می دهنو ،در حیالی کیه گوگی در
وایع از ایف سرویس خود درآمو تبلیغاتی کسب می کنو .همچنیف در حکیم دادگیاه آمیوه اسیت کیه تمیام
دارنوگان کپی رایت می توانو گوگ را در مورد نق
موتور جستجو را مجبور به حف

یوانیف حق کپی راییت مطلیع سیازنو ،و اییف حکیم

مطالب در یک دوره بیست و چهار ساعته و ییا پرداخیت روزانیه 1000

یورور می نمایو .ایف کار می توانو منجر به نگرش ریسک گریزی و رعایت فوری اییف ییانون در بخشیی از
ارائه دهنوگان خوما

اینترنت  ،تامیف کننوگان محتوا و موتورهای جستجو دود.

گوگ در فرانسه نیز با توجه به سرویس خبری خود ،زمانی که خبرگزاری فرانسه) ، (AFPمسیتقر در
پاریس برای  17.5میلیون دالر در سال  2005از گوگ دکایت کرده بود به مشک مشیابهی برخیورد .اییف
دکایت در آوری  2007پس از یک موافقت نامه ووور مجوز ح و فص دو ،که در آن موافقت نامیه بیه
گوگ اجازه داده می دود تا از داستان ها و عکس های خبرگزاری فرانسه برای جمع آوری اخبیار و بیرای
دیگر سرویس های گوگ از جمله محصوالتی که انترار می رود گوگ در آینوه راه انوازی نمایو ،اسیتفاده
کنو .درایط مالی ایف طر به طور واضح اعالم نشوه است .توافق های خارج از دادگاه در اروپا برای نق
یوانیف حق نشر نبایو تعجب برانگیز بادو ،چرا که حمایت یانونی موجود در منطقه برای اتهام نق

ییانون

حق نشر نسبتاً ضعیف هستنو.
در سطح منطقه ای ،حقوق مالکیت فکری مربوط به محتوای اینترنت توسط دو دسیتورالعم مشیخص
می دونو :کپی رایت و حقوق مرتبط در جامعه اطالعاتی به مصوب  9آوری سال  ،2001و دستور تجیار
الکترونیک  ، EC/31/2000که در تاریخ  8ژوئف  2000الزم االجیرا دیوه اسیت .میاده  )1( 5کپیی راییت
دستورالعم معافیت ارائه دهنوگان خوما

اینترنت از مسئولیت برای نق

یوانیف حق تکثیر اسیت کیه در

آن "بازتولیو محتوا گفرا و یا اتفایی است" و یا در جایی که در آن کپی بخشیی جیوایی ناپیفیر از فرآینیو
تکنولوژیک است " که تنها هو

آن یادر ساختف انتقال به بعوی در یک دبکه بیف ادخاص ثالیث توسیط

یک واسطه ،یا یک استفاده یانونی از کار و یا دیگر موارد" است ،می بادو.
دستورالعم کپی رایت همچنیف ارائه دهنوگان خوما
دارای " هیچ اهمیت ایتصادی مستق " نیستنو ،معا
های کشورهای عضو مربوطه مورد یضاو
و اپراتورهای ارتباطا

اینترنت را از مسئولیت در زمانی که نسیخه هیا

می دارد؛ ایف مسئله بایو به طور مستق توسط دادگیاه

یرار گیرد .به عنوان اولیف درط ،ارائه دهنوگان خوما

راه دور نیازی به درخواست مجوز برای انتقال نسخه گفرا در سراسیر دیبکه خیود

نوارنو .با ایف حال ،درط دوم نشان می دهو که ارائه دهنوگان خوما
درجا

اینترنت

اینترنت هنوز با وضعیت تفیاو

در

مسئولیت در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه هستنو ،و بخشنامه نیز در ایف زمینه مورد

انتقاد یرار گرفته است.
دستورالعم تجار

الکترونیک با مسئولیت ارائه دهنوگان خوما
13

اینترنت نسبت به محتوا به طور کلی

تر ،اما با مفاهیم ضمنی مهمی برای حق نشر سرو کار دارد .به طور خاص ،ایف دستورالعم استثنای اجیرای
 ،تعهو محوود برای محتوای مرتبط با ذخیره سازی و توابیع میزبیانی وب فیراهم میی کنیو ،و ارائیه

مح

دهنوگان خوما

اینترنت را از هر گونه تعهو کلی ،برای نرار

می دارد.

معا

امنیت
و کنترل استفاده از اینترنیت دیوه

نگرانی های امنیتی در اروپا منجر به دیویه هایی در مورد یوانیف نرار

است .اگر چه جوای از فیلترینگ ،ایف تشابه زیادی در اثر بالقوه آنها بر آزادی بیان در اینترنیت دارد .حیوزه
های بحث برانگیز یانونی در سطح اتحادیه اروپا در ایف خصوص ،مربوط به نرار

بیر ترافییک داده هیا و

حفظ آن است .همانطور که در دستورالعم اروپایی حفظ داده هیا ،کیه در میاه میارس  2006ویادر دیو،
مطر گردیو و بایو برای ترافیک اینترنت در ماه مارس  2009اجرا دود ارائه دهنوگان خوما
کشور های مختلف ملزم به حفظ اطالعا
ایمی و تلفف -برای یک دوره حوای د
باعث نگرانی در مورد محتوای ارتباطا

خاص مربوط به ارتباطا
ماه و نه بی

اینترنیت در

-بویژه در میورد دسترسیی اینترنتیی،

از دو سال هستنو .داده هایی که بایو حفظ دیونو

مربوطه نمی دونو53.هو

اییف اسیت کیه ییک " کیو مشیترک "
علییه سیسیتم هیای اطالعیاتی و

حفظ داده ها به منرور تسهی ردیابی محتوای ییر یانونی و منبع حمال

برای دناسایی افرادی که از دبکه های ارتباطی الکترونیکی برای فعالیت های تروریستی و جیرایم سیازمان
یافته استفاده می کننو ،فراهم دود.
با اجرای دستورالعم در سراسر کشورهای عضو ،گروه های حریم خصوویی در میورد توانیایی ارائیه
دهنوگان خوما

اینترنت ،موتورهای جستجو و درکتهای وب برای حفظ داده ها و نرار

آنالیف مردم هستنو .عالوه بر ایف ،دوره نگهواری دوساله به عنوان یک مو
بحث یرار گرفته است.

و کنترل عادا

ییریاب توجیه زمیانی ،میورد

54

نمونه ای از یوانیف امنیتی در سطح کشور ،یانون پیشنهادی است که پی
سوئو مطر دوه است .ایف یانون به آژانس اطالعا

دفاعی ملی یور

نویس آن در میارس  2007در

و اختیار نریار

بیر تمیام تمیاس

های تلفنی درون و برون مرزی و ترافیک پست الکترونیکی بوون حکم دادگاه را اعطا می کنو .اییف توسیط
تاسیسا

رادیویی دفاع ملی در یالب جستجوهایی برای کلما

افزار های کامپیوتری انجام می دود .با برخی از اویالحا

کلیوی حسیاس از طرییق اسیتفاده از نیرم

پیشینهاد دیوه ،دیورای یانونگیفاری سیوئوی

پیشروی ایف پیشنهاد به مراح بعو را تاییو کرده است55.نگرانی ها برای حفیظ حیریم خصوویی ،از جملیه
برای ارتباطا

در کشور که ایلب از طریق سرورهای میزبان در خارج از کشورمسییریابی میی دیونو ،بیاال
5

3
. http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd%5B347%5D=x-347-63514
(accessed May
11,2007).
5
4
. http://www.edri.org/edrigram/number5.6/google-data-retention
(accessed May 11, 2007).
5
5
. http://www.edri.org/edrigram/number5.5/sweden-wiretapping (accessed May 11, 2007).
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گرفت .منتقوان دام آژانس ملی پلیس امنیت کشور(  ، (SAPOبودنو که ایف پیشنهاد را نای

"تمامییت

حریم دخصی" دانستنو.
نتیجه
فیلترینگ محتوای آنالیف به دک های مختلفی در میان کشورهای اروپایی انجام میی دیود .برخیی میوارد
عبارتنو از :دستور وادر دوه توسط دولت ها به ارائه دهنوگان خوما

اینترنیت بیرای حیف

وب سیایت

هایی که دام مطالب ییر ییانونی هسیتنو(زمانی کیه در داخی کشیور میزبیانی دیوه بادینو) ،دسیتورا
مسوودسازی توسط مقاما

اجرایی برای محتوای ییر یانونی میزبانی دوه در خارج از کشور ،و فیلتر نتایج

مربوط به محتوای ییر یانونی توسط موتورهای جستجو که به عنوان ییک دیک از خیود کنترلیی ،در نریر
گرفته می دود .هر چنو برخی از موارد و دک های فیلترینگ توسط موتورهای جستجو و ارائیه دهنیوگان
خوما

اینترنت در تعوادی از کشورها ایلب به عنوان "خودکنترلی داوطلبانه" نام برده می دیود ،بیه نریر

می رسو ایف ایوام داوطلبانه مبتنی بر ایف درک ضمنی است که همکیاری بیا دسیتورا

دولتیی از عواییب

یانونی بعوی ممانعت خواهو کرد.
فیلترینگ در کشورهای اروپایی به برخی از اختالفا

حقویی بر سر مسأله والحیت ،دیام محتیوایی

که در خارج از کشور میزبانی می دود ،دامیف زده اسیت .در حیالی کیه درجیه ی فیلترکیردن کیه در مییان
کشورهای مختلف انجام می دود تا حوی متفاو
افزای

است .در بسییاری از کشیورها نگرانیی هیایی در میورد

میزان و گستره کلی فیلترینگ وجود دارد ،همانطور که در پیشینهادا

و تجوییو نررهیای اخییر در

یوانیف  ،یاب مشاهوه است .با ایف حال ،فیلترینگ در کشورهای اروپایی تیا حیو زییادی بیه محتیوای یییر
یانونی محوود دوه است ،و دامنه آن بوسیله گفت و گو های عمومی ،پایبنوی به یانون ،و تعهیو بیه آزادی
بیان مالیم تر دوه است ،هر چنو که دومی نسبت به وضعیت موجود در ایاال

متحوه  ،مقیوتر است.

در اتحادیه اروپا طی دهه اخیر تالش هایی برای ایجاد یک پلیت فیرم مشیترک "هماهنیگ" مقیررا
اینترنت وجود دادته است .با توجه به فیلترینگ محتوای آنالیف ،تاکیو بر همکاری های بیشتر میان ونعت،
مقاما

دولتی و مقاما

مجری درون کشورها و افزای

خودکنترلی داوطلبانه ونعت ،بوده است .اگر چیه

بحث های سطح اتحادیه اروپا در ابتوا بر ادکال مختلف محتوای ییر یانونی آنالیف متمرکز دونو(به وییژه
پورنوگرافی کودکان و محتوای نژادپرستانه و ضو بیگانه) ،در سال های اخیر توجیه بیشیتری بیه اسیتفاده از
اینترنت برای تروریسم و جرایم سازمان یافته ،دوه است .حالت دوم موجب یوانینی در زمینه حفظ داده ها
و بحث های زیادی در مورد نیاز به ایواما

امنیتی بیشتری در برابر مفاهیم مرتبط با حفظ حریم خصووی

دوه است .همچنیف پیشرفت های جویوی در زمینه مقررا
ارائه دهنوگان خوما
تفییاو

مربوط به افترا ،کپی رایت ،و تعریف مسئولیت

اینترنت برای محتوای آنالیف در سطح اتحادیه اروپا ،وور

گرفته اسیت .نریر بیه

هییای یاب ی توجییه در فرهنییگ و یییوانیف موجییود در کشییورهای عضییو اتحادیییه اروپییا ،ایجییاد
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محملی(جایگاه) مشترک برای یانون گفاری در سطح منطقه ،رونوی آهسته و پیچیوه است.
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