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قانون اول کپی رایت
تولید	کنندگان	یک	محتوا	صرفا	باید	ویدئو	هایی	را	آپلود	کنند	که	خودشان	
از	آن	ها	باشند.	به	این	ترتیب	آن	ها	 ساخته	باشند	و	یا	مجاز	به	استفاده	
در	 از	محتوایی	 یا	 و	 کنند	 آپلود	 نساخته	اند،	 که	خود	 را	 ویدئوهایی	 نباید	
ویدئوهای	خود	استفاده	کنند	که	حق	نشر	و	کپی	رایت	آن	مربوط	به	فرد	
دیگری	است،	همچون	یک	قطعه	ی	موسیقی،	تکه	-کدهایی	از	برنامه	های	
بدون	 دیگر	 افراد	 توسط	 ساخته	شده	 ویدئوهای	 یا	 کپی	رایت،	 دارای	حق	

کسب	اختیارات	الزم.	

استفاده ی منصفانه چیست؟
آن	 اساس	 بر	 و	 است	 متحده	 ایاالت	 قوانین	 از	 یکی	 منصفانه1	 استفاده	ی	
می	توان	در	شرایط	ویژه،	از	محتویاِت	تحت	حمایت	قانون	کپی	رایت	بدون	

Fair Use		.1

قوانین کپی رایت یوتیوب 
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اینکه	از	مالک	آن	اجازه	گرفت،	استفاده	ی	مجدد	کرد.	از	طرفی	استفاده	ی	
منصفانه	بر	اساس	موارد	مختلف	تعیین	می	شود	و	در	کشورهای	مختلف	
قوانین	متفاوتی	در	این	زمینه	اجرا	می	شوند.	در	ایاالت	متحده،	نتیجه	ی	
اقداماتی	همچون	تفسیرها،	نقدها،	پژوهش	ها،	آموزش	ها	و	یا	گزارش	های	
خبری	در	شمارِ	استفاده	ی	منصفانه	محسوب	می	شوند	اما	باز	هم	استفاده	از	

آن	ها	بستگی	به	موقعیت	دارد.	

شده	 ایجاد	 	)Youtube Library( صوتی	 کتابخانه	ی	 یک	 یوتیوب	 در	
است	و	در	آن	قطعات	موسیقی	و	اثرات	صوتی	کیفیت	باال	فراهم	شده	تا	
تولیدکنندگان	محتوا	بتوانند	با	استفاده	ی	مجدد	و	ایمن	از	آن	ها،	محتوای	

مورد	نظر	خود	را	بوجود	آورند.	

سیاست  استفاده ی منصفانه: 
استفاده ی منصفانه در یوتیوب

همانطورکه	اشاره	شد	استفاده	ی	منصفانه	یک	روش	قانونی	است	که	با	آن	
می	توان	تحت	شرایط	خاص	از	محتویات	دارای	حق	کپی	رایت	بدون	کسب	

اجازه	از	مالک	اصلی،	استفاده	کرد.

راهنمایی های الزم در زمینه ی استفاده ی منصفانه 
از	 مجاز	 استفاده	ی	 زمینه	ی	 در	 را	 متفاوتی	 قوانین	 مختلف،	 کشورهای	
محتواهای	دارای	حق	کپی	رایت	تصویب	کرده	اند	تا	همانطورکه	عنوان	شد	
در	 مثال	 برای	 کرد.	 استفاده	 محتواها	 این	 از	 مالک،	 اجازه	ی	 بدون	 بتوان	
ایاالت	ـ	ـ	متحده،	نتیجه	ی	اقداماتی	همچون	تفاسیر،	نقدها،	پژوهش	ها،	
آموزش	یا	گزارش	های	خبری	در	شمار	استفاده	ی	منصفانه	قرار	می	گیرند.	در	
برخی	کشورها،	مفهوم	مشابهی	با	عنوان	معامله	ی	منصفانه2	وجود	دارد	که	

کامال	متفاوت	عمل	می	کند.	

بالقوه	ی	 موارد	 به	 مشخص،	 پرونده	ی	 هر	 حقایق	 به	 توجه	 با	 دادگاه	ها	
استفاده	ی	منصفانه	می	پردازند.	شاید	بهتر	باشد	پیش	از	آپلود	ویدئوهایی	
با	محتوای	دارای	حق	کپی	رایت،	با	یک	متخصص	در	زمینه	ی	مشاوره	های	

Fair Dealing		.2
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قانونی	مشورت	داشته	باشید.	

چهار عامِل استفاده ی منصفانه 
در	ایاالت	متحده،	قضات	هستند	که	موارد	استفاده	ی	منصفانه	را	تشخیص	
استفاده	ی	 عامِل	 چهار	 که	 می	کند	 تعیین	 قاضی	 یک	 درواقع	 می	دهند.	
منصفانه	در	هر	مورد	خاص	چگونه	اِعمال	شوند.	این	چهار	عامل	به	شرح	

زیر	هستند:	

1.	هدف	و	مشخصه	ی	استفاده،	ازجمله	اینکه	آیا	این	استفاده	دارای	
غیرانتفاعی	صورت	 آموزشی	 اهداف	 با	 یا	 و	 است	 تجاری	 ماهیت	

گرفته	است.	

از	 استفاده	 آیا	 که	 می	کنند	 تعیین	 را	 مساله	 این	 معموال	 دادگاه	ها	
این	 است.	 بوده	 »تحول	آفرین«	 کپی	رایت،	 حق	 دارای	 محتواهای	
یا	معنای	 بیان	 افزودن	 استفاده	ی	مجدد	موجب	 آیا	 یعنی	 عبارت	
جدیدی	به	محتوای	اصلی	شده	یا	صرفا	کپی	هایی	از	نسخه	ی	اصلی	

به	شمار	می	رود.	

کاربردهای	تجاری،	کمتر	در	شمارِ	استفاده	ی	منصفانه	قرار	می	گیرند	
اما	هنوز	هم	این	احتمال	وجود	دارد	که	یک	ویدئوی	دارای	محتوای	

استفاده	ی	منصفانه،	بتواند	درآمدزا	باشد.	

2.	ماهیت	اثر	دارای	حق	کپی	رایت	

استفاده	از	مطالب	آثار	عمدتا	واقعی،	بیشتر	از	آثار	کامال	تخیلی	از	
نوع	استفاده	ی	منصفانه	محسوب	می	شوند.

3.	مقدار	و	حالت	بخش	استفاده	شده	نسبت	به	کل	اثِر	دارای	حق	
کپی	رایت

از	 اولیه	 اثر	 از	یک	محتوای	 زیادی	 کاربرد	بخش	های	 به	جای	 اگر	
اینکه	محتوای	بدست	 از	آن	استفاده	کنیم،	احتمال	 اندکی	 بخش	
آمده	در	شمار	استفاده	ی	منصافه	فرض	شود،	بیشتر	است.	اما	اگر	
بخش	مورد	استفاده	شده،	جوهره	ی	اثر	به	شمار	رود،	در	این	صورت	
گاهی	حتی	بکارگیری	نمونه	ی	اندک	می	تواند	خالف	روند	استفاده	ی	
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منصفانه	باشد.	

4.	تاثیر	استفاده	ی	مجدد	بر	بازار	بالقوه	یا	بر	ارزش	محتوای	دارای	
حق	کپی	رایت

به	 کپی		رایت	 حق	 مالک	 دستیابی	 از	 مانع	 که	 استفاده	ای	 موارد	
سود	حاصل	از	محتوایشان	شود،	احتماال	در	طبقه	بندی	استفاده	ی	
وجود	 صورت	 در	 دادگاه	ها	 مواقع	 برخی	 نمی	گیرند.	 قرار	 منصفانه	
نقیضه	هایی،	این	عامل	را	نادیده	گرفته	و	استثنا	قائل	می	شوند.	

نمونه هایی از استفاده ی منصفانه 
»دونالد	داک3	در	ایستگاه	رادیویی	رایت	وینگ	به	مالقات	گلن	بک4	رفت«

از	منابع	مختلف	ترکیب	کرده	است.	 را	 این	ریمیکس،	گزیده	های	کوتاهی	
بحران	 زمانی	 دوره	ی	 در	 اثر	 یک	 مورد	 در	 را	 جدیدی	 پیام	 ریمیکس	ها،	
اقتصادی	ایجاد	می	کنند.	به	این	ترتیب	آثاری	که	به	واسطه	ی	آن	ها،	مفهوم	
و	معنای	جدیدی	برای	منابع	ایجاد	می	کنند،	می	توانند	استفاده	ی	منصفانه	

در	نظر	گرفته	شوند.	

حفاظت از استفاده ی منصفانه  در یوتیوب 
برداشتن	 و	 حذف	 برای	 را	 متعددی	 درخواست	های	 همواره	 یوتیوب	
ویدئوهایی	دریافت	می	کند	که	مالکان	در	مورد	آن	ها	ادعای	نقض	قانون	
کپی	رایت	را	دارند.	برخی	مواقع	این	درخواست	ها،	ویدئوهایی	را	هدف	قرار	
داده	اند	که	ظاهرا	نمونه	ی	واضحی	از	استفاده	ی	منصفانه	هستند.	دادگاه	ها	
به	این	نتیجه	رسیده	اند	که	مالکان	حق	کپی	رایت	باید	پیش	از	ارسال	اخطار	
حذف،	در	مورد	اینکه	یک	محتوا	استفاده	ی	منصفانه	است	یا	خیر،	تحقیق	
کنند.	به	همین	دلیل	اغلب	از	مالکان	حق	کپی	رایت	خواسته	می	شود	تایید	

کنند	که	این	تحلیل	را	انجام	داده	اند.	

مجموعه	 به	 می	شود	 خواسته	 محتوا	 تولیدکنندگان	 از	 نادر،	 موارد	 در	

Donald Duck		.3

Glenn Beck		.4
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ابتکارعمل	هایی	بپیوندند	که	طی	آن	برخی	از	نمونه	های	استفاده	ی	منصفانه	
در	برابر	درخواست	حذف	کپی	رایت	محافظت	می	شوند.	از	طریق	این	ابتکارات،	
منصفانه	ی	 استفاده	ی	 ویدئوهای	 که	 محتوایی	 تولیدکنندگان	 به	 یوتیوب	
آن	ها	در	مواجهه	با	اخطار	حذف	غیرمجاز	قرار	گرفته	اند،	تا	یک	میلیون	دالر	
غرامت	می	دهد،	البته	درصورتیکه	این	حذف	منجر	به	طرح	شکایت	نقض	
حق	کپی	رایت	شود.	هدف	از	این	ابتکارعمل	ها،	تضمین	این	مساله	است	که	
تولیدکنندگان	محتوا	فرصت	کافی	برای	محافظت	از	محتوای	خود	در	اختیار	
را	 دنیای	خالقانه	 بهبود	سطح	 ابتکارعمل	ها،	 این	 باشند.	همچنین	 داشته	
هدف	قرار	داده	است	که	با	آموزش	اهمیت	و	محدودیت	های	استفاده	ی	

منصفانه	حاصل	می	شود.		

نمونه هایی از حفاظت از استفاده ی منصفانه  در یوتیوب 
استفاده	ی	 از	 حفاظت	 پخش	 لیست	 بیشتر،	 نمونه	های	 مشاهده	ی	 برای	

منصفانه	را	بررسی	کنید.	

می توانید  هستید،  متحده  ایاالت  ساکن  اگر  نکته: 
ویدئوهای فراهم شده در لیست پخش را هم مشاهده 
ج از ایاالت متحده هستید، متاسفانه قادر  کنید. اما اگر خار

به تماشای این ویدئوها نخواهید بود. 

حذف	 درخواست	های	 زیاد	 مقادیر	 از	 کوچکی	 بخش	 نمونه،	 ویدئوهای	
کپی	رایت	هستند.	همچنین	ویدئوهای	ذکر	شده،	فقط	چند	مورد	از	تعداد	
درخواست	 معرض	 در	 که	 منصفآنه	ای	هستند	 استفاده	ی	 ویدئوهای	 زیاد	

حذف	قرار	گرفته	اند.	

هر	ساله،	یوتیوب	می	تواند	تنها	برای	تعداد	اندکی	ویدئو،	طرح	حفاظت	از	
استفاده	ی	منصفانه	را	ارائه	کند	که	این	ویدئوها	بر	اساس	عوامل	متعددی	
انتخاب	می	شوند.	بطور	کلی،	ویدئوهایی	انتخاب	می	شوند	که	به	بهترین	
شکل	و	بر	اساس	چهار	عامل	ذکر	شده،	استفاده	ی	منصفانه	را	نشان	دهند.	

داده	 اطالع	 شما	 به	 شود،	 انتخاب	 ابتکارعمل	ها	 برای	 شما	 ویدئوی	 اگر	
می	شود.	نیاز	نیست	شما	درخواست	حفاظت	از	ویدئو	را	مطرح	کنید.	اگر	
این	حفاظت	به	ویدئوی	شما	تعلق	گیرد،	حتما	ما	از	گروه	یوتیوب	با	شما	در	

تماس	خواهیم	بود.	
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ویدئوهای بازیابی شده
ارائه	 کاربران	 همه	ی	 برای	 را	 قانونی	 دفاع	 ویژگی	 نمی	تواند	 یوتیوب	 گرچه	
بر	تولیدکنندگان	محتوا	 این	حال	ما	مراقب	اخطارهای	حذفی	که	 با	 کند،	
باشید	 داشته	 اطالع	 توجهی	 قابل	 موارد	 از	 شاید	 هستیم.	 می	گذارند،	 اثر	
که	در	آن	ها	از	مالکان	حق	کپی	رایت	خواسته	ایم	در	درخواست	حذف	خود	
تجدیدنظر	کنند	و	ویدئوهای	استفاده	ی	منصفانه	را	تایید	نمایند.	برای	مثال:	

از	تبلیغات	را	نشان	 •	ویدئوی	یانگ	ترکز5؛	که	کلیپ	های	کوتاهی	
داد	و	از	آن	ها	به	عنوان	بخشی	از	محتواهای	آزاردهنده	ی	بینندگان	

یاد	کرد.		

تایید	 برای	 را	 تاک6؛	که	یک	شخصیت	سیاسی	 •	ویدئوی	سکوالر	
رویکرد	درمانی	تاییدنشده	ی	دیابت،	نقد	می	کند.	

•	بوفی	و	ادوارد:	ریمیکس	سریال	توایالیت	--	]نسخه	ی	اصلی[؛	یک	
ویدئوی	ریمیکس	مختص	نوجوانان	که	نحوه	ی	به	تصویر	کشیده	
شدن	زنان	را	در	دو	مجموعه	ی	نمایشی	مربوط	به	خون	آشام	ها	با	

هم	مقایسه	می	کند.	

•	'No Offense'؛	ویدئوی	که	از	سوی	سازمان	ملی	ازدواج	بارگزاری	
رفتار	 از	 نمونه	ای	 عنوان	 به	 سلبریتی	 یک	 کلیپ	 از	 آن	 در	 و	 شد	

بی	ادبانه	استفاده	شد.	

اطالعات بیشتر 
استفاده	ی	 زمینه	ی	 در	 بیشتر	 اطالعات	 دریافت	 برای	 تمایل	 صورت	 در	
منصفانه،	منابع	آنالین	متعددی	برای	شما	در	دسترس	است.	سایت	هایی	
از	 ادامه	معرفی	می	شوند	فقط	اهداف	آموزشی	دارند	و	هیچ	کدام	 که	در	

سوی	یوتیوب	تایید	نشده	اند:	

برای	 منصفانه	 استفاده	ی	 زمینه	ی	 در	 اقدامات	 بهترین	 »کدهای	 	•

Young Turks		.5

Secular Talk		.6
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ویدئوهای	آنالین«	توسط	مرکز	رسانه	و	تاثیر	اجتماعی

•	تفسیر	جزئی	چهار	عامل	توسط	پروژه	ی	قانون	رسانه	ی	دیجیتال
•	شاخص	استفاده	ی	منصفانه	ی	اداره	ی	کپی	رایت	ایاالت	متحده

استفاده از موسیقی و افکت های صوتی کتابخانه ی صوتی 
)Youtube Studio(

در	 و	 شماست	 محتوای	 مدیریت	 برای	 ابزار	 بهترین	 استودیو7،	 یوتیوب	 	
صوتی	 افکت	های	 و	 موسیقی	 قطعات	 می	توانید	 آن	 صوتی8	 کتابخانه	ی	

رایگان	را	بیابید	و	از	آن	ها	در	ویدئوهای	خود	استفاده	کنید.	

حق	 بدون	 یوتیوب	 صوتی	 کتابخانه	ی	 صوتی	 افکت	های	 و	 آهنگ	ها	
کپی	رایت	هستند.	کتابخانه	ی	صوتی	به	طور	انحصاری	در	یوتیوب	استودیو	

تعبیه	شده	است.	

باز کردن کتابخانه ی صوتی
1.	وارد	یوتیوب	استودیو	شوید.	)بطور	مستقیم	بر	روی	لینک	ارائه	
یوتیوب	 کاربری	 حساب	 به	 ورود	 از	 پس	 یا	 و	 کنید	 کلیک	 شده	
به	 ورود	 بخش	 می	توانید	 خود،	 پروفایل	 عکس	 روی	 بر	 کلیک	 با	

یوتیوب	استودیو	را	مشاهده	کنید.(

2.	از	منوی	سمت	چپ،	کتابخانه	ی	صوتی	را	انتخاب	کنید.	

	،youtube.com/audiolibrary	آدرس	از	استفاده	با	توانید	می	همچنین
بطور	مستقیم	وارد	کتابخانه	ی	صوتی	شوید.	

جستجو در کتابخانه ی صوتی و یافتن موسیقی 
کتابخانه	ی	صوتی	یوتیوب	به	دو	بخش	تقسیم	شده	است.	در	تب	موسیقی	
 search(	جستجو	نوار	و	  )Filters(	فیلترها	از	،)Free music(	رایگان

bar(	استفاده	کنید	تا	موسیقی	مورد	نظر	ویدئوی	خود	را	پیدا	کنید.	

یا	 نام	هنرمند	 آهنگ،	 عنوان	 یافتن	یک	موسیقی	خاص،	می	توانید	 برای	
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کلمات	کلیدی	مشخص	را	در	نوار	جستجو	وارد	کنید.	همچنین	می	توانید	
جستجوی	خود	را	با	مواردی	همچون	عنوان،	ژانر،	حالت،	نام	هنرمند،	ویژگی	
و	مدت	زمان	آهنگ	)به	ثانیه(	فیلتر	کنید	تا	جستجوی	مناسب	تری	انجام	

شود.	

	کنار	نام	  )filter(	فیلتر	ی	گزینه	روی	بر	کلیک	با	را	خود	جستجوی	نتایج
هنرمند،	ژانر	و	یا	حالت	آهنگ	ها	اصالح	کنید.	همچنین	می	توانید	نتایج	
نام	هنرمند،	 آهنگ،	 عنوان	 اساس	مواردی	همچون	 بر	 را	 جستجوی	خود	
مدت	زمان،	و	یا	تاریخ،	با	کلیک	بر	روی	ستون	آن	ها	مرتب	سازی	کنید.	

اگر	بخواهید	آهنگی	را	در	دسته	ی	آهنگ	های	محبوب	خود	قرار	دهید،	بر	
روی	آیکون	ستاره	ی	کنار	عنوان	آهنگ	کلیک	کنید.	برای	مشاهده	ی	لیست	

آهنگ	های	محبوب	خود،	روی	تب	ستاره	دار	)Starred(	کلیک	کنید.	

دو	بار	در	ماه،	قطعات	موسیقی	جدید	به	کتابخانه	ی	صوتی	یوتیوب	اضافه	
می	شوند.	

یافتن افکت های صوتی 
  )Filters( از	فیلترها	 	،)Sound effects( افکت	های	صوتی	 در	تب	
افکت	صوتی	مورد	نظر	 تا	 )search bar(	استفاده	کنید	 نوار	جستجو	 و	

ویدئوی	خود	را	پیدا	کنید.	

برای	یافتن	یک	افکت	صوتی	خاص،	می	توانید	عنوان	آهنگ	یا	کلمات	کلیدی	
مشخصی	را	در	نوار	جستجو	وارد	کنید.	همچنین	می	توانید	جستجوی	خود	
را	با	مواردی	همچون	دسته	بندی	و	مدت	زمان	آهنگ	)به	ثانیه(	فیلتر	کنید	

تا	جستجوی	مناسب	تری	انجام	شود.	

پخش و دانلود صوت
	کلیک	  )Play(	پخش	قسمت	روی	بر	آهنگ،	نمونه	یک	پخش	برای
کنید.	اگر	از	آهنگی	که	شنیده	اید	خوشتان	آمد،	بر	روی	تاریخ	آن	نشانگر	
خود	را	شناور	کنید	و	بر	روی	عبارت	دانلود	)Download(	برای	دریافت	آن	

در	قالب	یک	فایل	MP3	کلیک	نمایید.	

پخش	این	آهنگ	در	مدت	حضورتان	در	کتابخانه	ی	صوتی	ادامه	خواهد	
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می	توانید	 صوتی،	 پخش	کننده	ی	 روی	 کنترل	های	 از	 استفاده	 با	 داشت.	
اقداماتی	همچون	توقف،	ادامه	ی	پخش،	و	پخش	آهنگ	های	بعدی	و	قبلی	

را	انجام	دهید.	

اعطای تخصیص9
باید	 	استفاده	کنید،	 با	گواهی	عوام	خالق10  از	آهنگی	 اگر	می	خواهید	
اعتبار	الزم	برای	هنرمند	اثر	را	تامین	کرده	و	نام	او	را	در	توضیحات	ویدئوی	
خود	بیاورید.	برای	ایجاد	اطالعات	تخصیص	می	توانید	به	شکل	زیر	عمل	

کنید:	

1.	وارد	حساب	کاربری	خود	در	یوتیوب	استودیو	شوید.	

2.	از	منوی	سمت	چپ،	قسمت	کتابخانه	ی	صوتی	را	انتخاب	کنید	
	.)Audio Library(

3.	آهنگی	که	می	خواهید	استفاده	کنید	را	پیدا	نمایید.	

نکته: برای بررسی تمامی قطعات موسیقی با گواهی عوام 
خالق، بر روی نوار فیلتر < تخصیص های موردنیاز کلیک 

کنید. 

عوام	 آیکون	 روی	 بر	 	،)License type( گواهی	 نوع	 در	ستون	 	.4
	کلیک	کنید.	 خالق	

	کلیک	کنید	تا	متن	 5.	در	پنجره	ی	ظاهرشده،	بر	روی	آیکون	کپی	
تخصیص	را	کپی	نمایید.	اکنون	می	توانید	این	متن	را	در	توضیحات	

ویدئوی	خود	وارد	کنید.	

یوتیوب	 کتابخانه	ی	صوتی	 استاندارد	 با	گواهی	 از	آهنگی	 اگر	می	خواهید	
	<	»تخصیص	 استفاده	کنید	که	نیاز	به	تخصیص	ندارد،	بر	روی	نوار	فیلتر	

نیاز	نیست«	)Attribbution not Required(،	کلیک	کنید.	

از  آهنگی  و  موسیقی  هر  از  خود  ویدئوی  در  اگر  نکته: 

Creative Commons		.10
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بخش  یک  کنید،  استفاده  یوتیوب  صوتی  کتابخانه ی 
ویدئوی  بازدید  در صفحه ی  ویدئو«11  این  در  »موسیقی 
اگر  باشید  داشته  یاد  به  آمد.  درخواهد  نمایش  به  شما 
عوام خالق  گواهی  با  موسیقی هایی  از  شما  ویدئوی  در 
توضیحات  در  باید  تخصیص  اطالعات  شود،  استفاده 

ویدئو نمایش داده شوند. 

درآمدزایی از ویدئوها 
با	 با	یوتیوب12	باشید،	به	راحتی	می	توانید	 برنامه	ی	شراکت	 از	 اگر	عضوی	
از	ویدئوهای	 افکت	های	صوتی	کتابخانه	ی	صوتی	 از	آهنگ	ها	و	 استفاده	

خود	کسب	درآمد	کنید.	

آهنگ	ها	و	افکت	های	صوتی	بدون	حق	کپی	رایت	که	از	کتابخانه	ی	صوتی	
 )Content ID( محتوا	 شناسه	ی	 دارای	سیستم	 می	شود،	 دانلود	 یوتیوب	

نبوده	و	صاحب	حق،	ادعای	مالکیت	در	مورد	آن	ها	را	نمی	کند.	

یه	یاد	داشته	باشید:	

•	فقط	آهنگ	ها	و	افکت	های	صوتی	موجود	در	کتابخانه	ی	صوتی	از	
نظر	یوتیوب	بدون	حق	کپی	رایت	هستند.	

•	یوتیوب،	در	قبال	مشکالت	ناشی	از	آهنگ	ها	و	افکت	های	صوتی	
کانال	های	 در	 آزاد«	 امتیاز	 »دارای	حق	 و	 مالکانه«13	 بهره	ی	 »بدون	
یوتیوب	یا	سایر	کتابخانه	های	موسیقی،	هیچ	گونه	مسئولیتی	قبول	

نمی	کند.	

•	یوتیوب،	هیچ	گونه	راهنمایی	قانونی	ازجمله	راهنمایی	در	زمینه	ی	
برنامه	روی	 این	 پلتفرم	 از	 به	موسیقی	که	خارج	 مشکالت	مربوط	

می	دهند،	را	ارائه	نمی	کند.	

Music in this video		.11

YouTube Partner Program		.12

Royalty-Free		.13
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•	اگر	پرسش	هایی	در	زمینه	ی	استفاده	از	موسیقی	دارید،	می	توانید	
با	یک	وکیل	خبره	مشورت	کنید.	

چگونه صاحبان اثر می توانند ادعای حق کپی رایت داشته 
باشند؟ 

دسترسی	 یوتیوب14	 کپی	رایت	 مدیریت	 ابزارهای	 به	 می	تواند	 کاربری	 هر	
محتواهای	 کنترل	 امکان	 اثر،	 صاحبان	 به	 که	 ابزارهایی	 باشد،	 داشته	
صاحبان	 با	 ما	 می	دهند.	 یوتیوب	 محیط	 در	 را	 خود	 کپی	رایت	 حق	 دارای	
اثر	همکاری	داریم	تا	آن	ها	بتوانند	با	ویژگی	های	مناسبی	مطابقت	یابند	و	
این	تصمیم	گیری	بر	اساس	مقیاس	محتواهای	کپی	رایت	شده	ی	آن	ها	در	
یوتیوب	و	همچنین	منابعی	که	به	آن	ها	برای	مدیریت	مسئوالنه	ی	آنالین	
محتوا	اختصاص	یافته،	انجام	می	شود.	در	مجموعه	ی	مدیریت	کپی	رایت15 
یوتیوب،	چندین	شیوه	ی	مختلف	به	منظور	طرح	ادعاهای	کپی	رایت	برای	

صاحبان	اثر	فراهم	شده	است.		

وب فرم16
ساده	ترین	شیوه	ای	که	با	آن	می	توان	کپی	های	غیرمجاز	را	از	محتوای	دارای	
حق	کپی	رایت	حذف	کرد،	ارسال	دستی	یک	اخطار	کپی	رایت	از	طریق	وب	فرم	
اغلب	 برای	 ابزار	 این	 است.	 دیجیتال(	 هزاره	ی	 کپی		رایت	 )قانون	 	DMCA
کاربران	به	بهترین	حالت	کار	می	کند،	یک	ابزار	باز	برای	استفاده	ی	همه	است	

و	به	هر	زبانی	در	دسترس	می	باشد.	

ابزار تطبیق حق کپی رایت17
ابزار	تطبیق	حق	کپی	رایت	از	قدرت	فناوری	تطبیق	Content ID	)شناسه	ی	
محتوا؛	که	پیش	از	این	در	مورد	آن	توضیح	داده	شد(	استفاده	می	کند	تا	

Copyright Management tools		.14

Copyright Management Suite		.15

WebForm		.16

Copyright Match Tool		.17
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بتواند	ویدئوهایی	را	که	به	صورت	تکراری	و	غیرمجاز	در	یوتیوب	بارگزاری	
می	شوند	بیابد.	این	ابزار	برای	بیشتر	از	1,500,000	کانال	در	دسترس	قرار	دارد	و	
اگر	یک	ویدئوی	تقریبا	کامل	از	ویدئوهای	اصلی	یک	تولیدکننده	در	کانال	های	
را	 آن	ها	 تشخیص	 قابلیت	 ابزار	 این	 شوند،	 مجدد	 بارگزاری	 یوتیوب	 دیگر	
دارد	و	به	تولیدکننده	ی	اصلی	اجازه	می	دهد	بر	اساس	تمایل	خود	یکی	از	
این	اقدامات	را	انجام	دهد:	تولیدکنندگان	اصلی	می	توانند	درخواست	حذف	
ویدئو	را	داشته	باشند،	به	آپلودکننده	ی	ویدئو	پیام	بفرستند،	یا	درصورتیکه	
بایگانی	کنند.	 را	 انجام	دهند،	فقط	این	تطبیق	 اقدام	خاصی	 نمی	خواهند	
هر	کاربری	که	از	طریق	وب	فرم	یوتیوب	موفق	به	ارسال	درخواست	حذف	
DMCA	شود،	می	تواند	با	استفاده	از	فرم	عمومی	درخواست	دسترسی	کند.	

Content ID
شناسه	ی	محتوا	یا	Content ID،	راهکار	ما	برای	آن	دسته	از	افرادی	است	که	
نیاز	به	مدیریت	های	حقوقی	پیچیده		دارند.	شناسه	ی	محتوا،	یک	سیستم	
اجازه	می	دهد	محتوای	 اثر	 به	صاحبان	 که	 است	 دیجیتال	 انگشت	نگاری	
سپس	 و	 کنند	 آپلود	 مرجع	 فایل	 عنوان	 به	 را	 خود	 انحصاری	 حق	 دارای	
ویدئوهای	آپلود	شده	در	یوتیوب	را	به	منظور	یافتن	شباهت	با	محتوای	
می	کند،	 آپلود	 را	 محتوا	 یک	 کاربری	 که	 هنگامیکه	 نمایند.	 اسکن	 خود،	
content ID	در	پایگاه	داده	به	دنبال	یافتن	تطبیق	و	شباهت	است.	در	
صورتی	که	تطبیق	وجود	داشت،	باید	اقداماتی	بر	اساس	قوانین	از	پیش	
موجود	و	یا	سیاست	هایی	که	خود	مالک	اثر	تعیین	کرده	انجام	شوند؛	این	

قوانین	و	سیاست	ها	به	صورت	زیر	هستند:	

•	مسدود	کردن	کل	ویدئو	بطوریکه	دیگر	قابل	مشاهده	نباشد.	اگر	
مالک	اثر	ویدئو	را	مسدود	کند،	اخطار	حق	کپی	رایت	برای	آپلودکننده	

ارسال	نمی	شود.	

در	 متخلف؛	 ویدئوی	 به	 تبلیغات	 افزودن	 با	 ویدئو	 از	 درآمدزایی	 	•
برخی	موارد	درآمد	حاصل	از	ویدئو	با	آپلودکننده	به	اشتراک	گذاشته	

می	شود.	

•	نظارت	و	پیگیری	آمار	بازدیدکنندگان	ویدئو.	
به	این	ترتیب	در	اغلب	موارد	نیاز	نیست	صاحبان	اثر	برای	محتوای	کپی	رایت	
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شده	در	این	ویدئوها	درخواست	حذف	ارسال	کنند،	بلکه	فرصت	دارند	تا	از	
آن	کسب	درآمد	کنند	و	تبلیغاتی	را	به	این	ویدئوها	بیافزایند.	

استفاده از ابزار تطبیق کپی رایت 
همانطورکه	پیش	از	این	ذکر	شد،	یوتیوب	دارای	ابزاری	با	نام	ابزار	تطبیق	
کپی	رایت	است	که	این	ابزار	قادر	به	شناسایی	خودکار	ویدئوهایی	است	که	
با	ویدئوهای	بارگزاری	شده	ی	دیگر	در	یوتیوب،	مطابقت	و	شباهت	کامل	
داشته	باشند	و	یا	نسبتا	شباهت	دارند.	به	محض	اینکه	یک	تطبیق	یافت	
شود،	می	توانید	آن	را	در	یوتیوب	استودیو	بررسی	کرده	و	تصمیم	بگیرید	که	

می	خواهید	چه	اقدامی	انجام	شود.	

این ابزار چگونه عمل می کند؟ 
ابزار	تطبیق	کپی	رایت	در	اختیار	هر	کاربر	یوتیوب	که	یک	درخواست	حذف	
کپی	رایت18	معتبر	ارسال	کرده	باشد،	قرار	دارد.	به	محض	اینکه	درخواست	
آپلودهای	 ابزار	تطبیق	کپی	رایت	شروع	به	اسکن	 حذف	شما	تایید	شود،	
یوتیوب	کرده	تا	تطبیق	احتمالی	با	ویدئوهای	گزارش	شده	در	درخواست	
حذف	شما	را	بیابد.	درواقع	یوتیوب	این	مطابقت	های	احتمالی	را	به	شما	
اقدامی	 چه	 زمینه	 این	 در	 بگیرید	 تصمیم	 بتوانید	 شما	 تا	 می	دهد	 نشان	

انجام	شود.	

ابزار	تطبیق	کپی	رایت	برای	شرکای	برنامه	ی	شراکت	)YPP(	با	یوتیوب	یا	هر	
کانالی	که	این	فرم	را	پر	کرده	باشد	و	نیاز	به	ابزار	پیشرفته	ی	مدیریت	حقوق	
از	ویدئوهای	 داشته	باشد،	در	دسترس	است	و	بارگزاری	های	مجدد	کامل	
شما	را	در	کانال	های	دیگر	یوتیوب	اسکن	می	کند.	این	ابزار،	ویدئوهایی	را	که	
پس	از	ویدئوی	شما	آپلود	شده	اند	اسکن	می	کند،	بنابراین	مهم	است	که	شما	
اولین	نفری	باشید	که	آن	محتوای	خاص	را	در	یوتیوب	بارگزاری	کرده	باشید.	

رفتن	 دست	 از	 به	 منجر	 می	تواند	 کپی	رایت	 تطبیق	 ابزار	 از	 سوءاستفاده	
دسترسی	شما	و	یا	بسته	شدن	حساب	کاربری	یوتیوب	و	یا	مشارکت	شما	
شود.	سوءاستفاده	شامل	سوءاستفاده	ی	عمدی	یا	تکراری	از	فرایند	حذف	
کپی	رایت	و	یا	تالش	برای	کاوش	یا	مهندسی	معکوس	سیستم	تطبیق	است.	

Copyright takedown request		.18
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بررسی و انتخاب اقدامات الزم در مورد تطبیق ها
پیش	از	بررسی	مطابقت	ها،	فقط	به	یاد	داشته	باشید	که	صرف	یافتن	یک	
این	مسئولیت	 به	معنای	نقض	حقوق	کپی	رایت	نیست.	 ویدئوی	مشابه	
شماست	که	هر	ویدئوی	مشابه	یافت	شده	را	بررسی	کرده	و	متوجه	شوید	
که	آیا	این	ویدئو	فقط	یک	استفاده	ی	منصفانه	یا	معامله	ی	منصفانه	است	

و	یا	یک	استثنای	مشابه	در	اجرای	حق	کپی	رایت.	

برای	بررسی	و	اجرای	اقدامات	بر	روی	ویدئوهای	مشابه	به	ترتیب	زیر	عمل	
کنید:	

1.	وارد	یوتیوب	استودیو	شود.	

را	 	  )copyright( رایت	 کپی	 منوی	سمت	چپ،	بخش	 از	 	.2
انتخاب	کنید.	

3.	بر	روی	تب	تطبیق	ها	)matches(	کلیک	کنید.	

فیلتری	 کنید.	می	توانید	 بررسی	 و	 بازبینی	 را	 ویدئوهای	مشابه	 	.4
	را	برای	یافتن	ویدئوها	بر	اساس	تعداد	بازدیدها	)بازدید	کلی(	
یا	کانال	ها	بر	اساس	تعداد	دنبال	کنندگان	)سابسکرایبرها(	انتخاب	

کنید.	

5.	جعبه	ی	کوچک	کنار	ویدئویی	را	که	قصد	انجام	اقدامات	بر	روی	
آن	دارید،	انتخاب	کنید.	می	توانید	اقدامات	زیر	را	انجام	دهید:	

•	بایگانی	)ARCHIVE(:	این	گزینه،	مشابهت	یافت	شده	
ویدئوی	 خود	 می	کند.	 حذف	 شما	 تطبیق	های	 تب	 از	 را	
مشابه	یافت	شده،	حذف	نمی	شود	یا	تاثیری	بر	آن	اعمال	
نخواهد	شد.	تطبیق	های	بایگانی	شده	در	تب	بایگانی	شما	

به	نمایش	درمی	آیند.	

این	 	:)REQUEST REMOVAL( حذف	 درخواست	 	•
گزینه،	وب	فرم	حذف	را	باز	می	کند	به	این	ترتیب	می	توانید	
درخواست	حذف	را	برای	ویدئوی	مشابه	ارسال	کنید.	پس	
از	ارسال،	قادر	به	ردیابی	و	پیگیری	درخواست	خود	از	تب	
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درخواست	حذف	خواهید	بود.	

•	ارتباط	با	کانال	)CONTACT CHANNEL(:	با	این	گزینه	
می	توانید	یک	ایمیل	از	پیش	نوشته	شده	را	به	آپلودکننده	ی	
این	 از	 پیش	 که	 ایمیل	هایی	 کنید.	 ارسال	 مشابه	 ویدئوی	
 )Messages(	شما	های	پیام	تب	طریق	از	اید،	کرده	ارسال

قابل	نمایش	هستند.	

برای	بررسی	و	اقدام	بر	روی	تطبیق	های	احتمالی	ویدئوهای	حذف	شده	از	
یک	درخواست	حذف	به	ترتیب	زیر	عمل	کنید:	

1.	بر	روی	تب	درخواست	حذف	)Removal Requests(	کلیک	
کنید.	

می	توانید	 	،)Find matches( تطبیق	ها	 یافتن	 ستون	 در	 	.2
تطبیق	های	احتمالی	را	ببینید	که	واجدشرایط	جلوگیری	خودکار	از	

آپلود	مجدد	نبوده	اند	زیرا	درواقع	کپی	نیستند.	

3.	بر	روی	یک	ردیف	کلیک	کنید.	این	ردیف	برای	نمایش	جزئیات	
بیشتر	در	مورد	ویدئو	گسترش	می	یابد.	

کنید.	 کلیک	 	)VIEW MATCHES( تطبیق	ها	 نمایش	 روی	 بر	 	.4
تب	تطبیق	ها	باز	می	شود	و	برای	نمایش	تطبیق	های	احتمالی	فیلتر	

می	شود.	

5.	جعبه	ی	کوچک	کنار	ویدئویی	را	که	قصد	انجام	اقدامات	بر	روی	
آن	دارید،	انتخاب	کنید.	می	توانید	اقدامات	زیر	را	انجام	دهید:	

را	 این	گزینه،	تطبیق	یافت	شده	 	:)ARCHIVE(	بایگانی 	•
از	تب	تطبیق	های	شما	حذف	می	کند.	خود	ویدئوی	مشابه	
یافت	شده،	حذف	نمی	شود	یا	تاثیری	بر	آن	اعمال	نخواهد	
به	 شما	 بایگانی	 تب	 در	 شده	 بایگانی	 تطبیق	های	 شد.	

نمایش	درمی	آیند.	

این	 	:)REQUEST REMOVAL( حذف	 درخواست	 	•
گزینه،	وب	فرم	حذف	را	باز	می	کند	به	این	ترتیب	می	توانید	
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درخواست	حذف	را	برای	ویدئوی	مشابه	ارسال	کنید.	پس	
از	ارسال،	قادر	به	ردیابی	و	پیگیری	درخواست	خود	از	تب	

درخواست	حذف	خواهید	بود.	

•	ارتباط	با	کانال	)CONTACT CHANNEL(:	با	این	گزینه	
می	توانید	یک	ایمیل	از	پیش	نوشته	شده	را	به	آپلودکننده	ی	
این	 از	 پیش	 که	 ایمیل	هایی	 کنید.	 ارسال	 مشابه	 ویدئوی	
 )Messages(	شما	های	پیام	تب	طریق	از	اید،	کرده	ارسال

قابل	نمایش	هستند.	

از	 تا	 کنید	 بررسی	 بار	 یک	 وقت	 چند	 هر	 را	 تطبیق	ها	 تب	 است	 بهتر	
باشید.	 آگاه	 یافته	است،	 ابزار	تطبیق	کپی	رایت	 که	 مشابهت	های	جدیدی	
	در	صفحه	ی	کانال	خود	دارید	که	به	وسیله	ی	 همچنین	یک	اعالن	زنگ	

آن	می	توانید	متوجه	تطبیق	های	جدید	یافت	شده	شوید.	

سواالت متداول 
اگر نخواهم اقدام خاصی در ارتباط با یک تطبیق و مشابهت یافت شده 

انجام دهم، چه اتفاقی می افتد؟ 

الزم	نیست	برای	هر	تطبیق	یافت	شده،	اقدام	خاصی	انجام	دهید.	به	سادگی	
می	توانید	آن	تطبیق	یافت	شده	را	بایگانی	کنید	تا	از	تب	تطبیق	های	شما	
حذف	شود.	یوتیوب	فقط	یک	بار	تطبیق	را	بررسی	می	کند،	بنابراین	اگر	آن	را	

بایگانی	کنید،	دیگر	در	تب	تطبیق	های	شما	پدیدار	نخواهد	شد.	

ویدئویی را در یوتیوب دیده ام که با محتوای من مشابهت دارد اما در تب 
تطبیق های من نیست. چرا این ویدئو شناسایی نشد؟ 

با	 کامل	 تقریبا	 یا	 کامل	 مشابهت	های	 یافتن	 برای	 کپی	رایت	 تطبیق	 ابزار	
ویدئوهای	شما،	طراحی	شده	است.	اگر	کسی	از	کلیپ	کوتاهی	از	ویدئوی	
بارگزاری	 متوجه	ی	 اگر	 نشود.	 شناسایی	 است	 ممکن	 کند،	 استفاده	 شما	
مجدد	یکی	از	ویدئوهای	خود	شده	اید	و	تمایل	به	حذف	آن	را	دارید،	همواره	

می	توانید	آن	را	از	طریق	وب	فرم	حذف	کپی	رایت	گزارش	دهید.	

چرا همه ی ویدئوهای من واجد شرایط تطبیق یابی نیستند؟ 
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یافتن	تطبیق،	 برای	 آپلودهای	شما	 از	 یکی	 که	چرا	 دارد	 دلیل	وجود	 چند	
اسکن	نمی	شود:	

بارگزاری	 یوتیوب	 در	 را	 ویدئو	 این	 که	 نیستید	 نفری	 اولین	 •	شما	
کرده	است؛	

•	این	ویدئو	پیش	از	این	تحت	پشتیبانی	Content ID	قرار	گرفته	
است؛

•	این	ویدئو	دارای	حق	ادعای	Content ID	بر	روی	خود	است.	
بارگزاری   یافتن  برای  ابزار  این  از  می توانم  آیا  هستم.  نوازنده  یک  من 

آهنگ های خود استفاده کنم؟ 

بله،	اگر	از	وب	فرم	حذف	کپی	رایت	برای	حذف	موفق	ویدئوی	کسی	که	دارای	
آهنگ	یا	محتوای	صوتی	شما	است،	استفاده	کنید،	ابزار	تطبیق	کپی	رایت	
ویدئوهای	دیگری	را	که	دارای	محتوای	صوتی	شبیه	به	آهنگ	یا	محتوای	
صوتی	شما	است،	بررسی	می	کند.	همچنین	ابزار	تطبیق	کپی	رایت	می	تواند	
بارگزاری	های	مجددی	را	بیابد	که	ممکن	است	فایل	صوتی	شما	جایگزین	آن	

شده	باشد	و	یا	بر	روی	آن	دوبله	شده	باشد.	

البته	به	یاد	داشته	باشید	اگر	فردی	از	بخشی	از	آهنگ	یا	محتوای	صوتی	
شما	در	ویدئوی	خود	استفاده	کند،	با	ابزار	تطبیق	کپی	رایت	بررسی	نمی	شود.	
اگر	متوجه		بارگزاری	ویدئویی	شده	اید	که	در	آن	از	محتوای	صوتی	شما	بدون	
اجازه	استفاده	شده	است	،	همواره	می	توانید	آن	را	از	طریق	وب	فرم	حذف	

کپی	رایت	گزارش	دهید.	

حذف  را  شده  یافت  مشابه  ویدئوهای  خودکار،  طور  به  یوتیوب  چرا 
نمی کند؟ 

مورد	 در	 که	 بگیرند	 آن	ها	تصمیم	 تا	 است	 اثر	 بر	صاحبان	 یوتیوب	متکی	
فقط	 یوتیوب	 انجام	می	دهند.	 اقدامی	 غیرمجاز	محتوای	خود	چه	 کاربرد	
می	تواند	اعالم	کند	چه	کسی	زودتر	یک	ویدئو	را	بارگزاری	کرده	است	و	قادر	
به	تصمیم	گیری	در	مورد	این	مساله	نیست	که	چه	کسی	مالک	اثر	بوده	و	یا	

چه	کسی	اجازه	ی	بارگزاری	آن	را	دارد.	
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بسیاری	از	تولیدکنندگان	محتوا	به	کانال	های	دیگر	اجازه	ی	بارگزاری	مجدد	
بارگزاری	 از	 تولیدکنندگان	محتوا	پس	 مواقع،	 برخی	 را	می	دهند.	 ویدئوها	
به	همکاری	در	مورد	 اقدام	 یا	 بهره	برداری	می	رسند،	 توافقنامه	ی	 به	 مجدد	

ویدئوها	و	کپی	های	متعدد	در	کانال	های	مختلف	می	کنند.	

عالوه	بر	این،	هر	کاربرد	و	استفاده	ای	از	محتوای	شما	در	شمار	نقض	حق	
نمونه		 از	 مالکیت	عمومی،	 و	 استفاده	ی	منصفانه	 نمی	گیرد.	 قرار	 کپی	رایت	

دالیلی	هستند	که	بارگزاری	مجدد	محتوای	شما	را	معتبر	می	سازند.	

ابزار	 اولیه،	 اثر	 مالکان	 حقوق	 و	 آپلودکنندگان	 حقوق	 متعادل	سازی	 برای	
تطبیق	کپی	رایت	تالش	کرده	تا	به	مالکان	اطالعاتی	در	مورد	بارگزاری	مجدد	
این	 شده،	 یافت	 تطبیق	 دقیق	 بازبینی	 و	 بررسی	 از	 بعد	 کند.	سپس	 ارائه	
ابزار	به	مالکان	اجازه	می	دهد	در	مورد	سرنوشت	محتوای	یافت	شده،	خود	

تصمیم	بگیرند.	

چرا  کردم.  مطرح  کانال  یک  از  را  ویدئو  چندین  حذف  درخواست  من 
حساب کاربری کانال بسته نشد؟ 

فرایند	حذف	 از	 دربرابر	سوءاستفاده	 را	 متعددی	 حفاظتی	 تدابیر	 یوتیوب،	
که	 اطمینان	حاصل	می	کند	 یوتیوب	 کرده	است.	سیستم	 اتخاذ	 کپی	رایت	
در	 را	 کپی	رایت	 نقض	 اخطارهای	 به	 پرداختن	 برای	 کافی	 فرصت	 کانال	ها	
اختیار	داشته	باشند	پیش	از	اینکه	اقدامی	برای	غیرفعالسازی	آن	ها	انجام	

شود.	

فعال	 هنوز	 که	 کانالی	 علیه	 را	 متعددی	 حذف	 درخواست	های	 شما	 اگر	
است	ارسال	کرده	اید،	بدان	معناست	که	یکی	از	این	مکانیزم	ها	در	جریان	
است.	تعداد	درخواست	های	حذف	که	علیه	یک	کانال	ارسال	می	شوند،	در	
سیاست	های	اجرایی	یوتیوب	لحاظ	خواهند	شد.	اگر	همچنان	با	محتوای	

مشابه	مواجه	شدید،	می	تواند	درخواست	حذف	بفرستید.	

آیا می توانم یک کانال را گزارش یا ریپورت19 کنم؟ 

اگر	فردی	از	اطالعات	شخصی	فرد	دیگری	استفاده	کند	تا	مردم	را	در	مورد	

Report		.19
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هویت	خود	فریب	دهد،	این	فرایند	را	جعل	هویت	در	نظر	می	گیریم.	

از	وب	فرم	 با	استفاده	 را	 اگر	احساس	می	کنید	هویت	شما	جعل	شده،	آن	
جعل	هویت	گزارش	دهید.	اگر	چنین	معیاری	وجود	نداشت،	می	توانید	از	
وب	فرم	حذف	کپی	رایت	برای	گزارش	دادن	ویدئوهایی	که	احساس	می	کنید	

حق	کپی	رایت	شما	را	نقض	کرده	اند،	استفاده	کنید.	

چطور می توانم به ابزار تطبیق کپی رایت دسترسی داشته باشم؟ 

ابزار	تطبیق	کپی	رایت	در	اختیار	هر	کاربر	یوتیوب	که	یک	درخواست	حذف	
کپی	رایت	معتبر	ارسال	کرده	باشد،	قرار	دارد.	به	محض	تایید	درخواست	
حذف	شما،	ابزار	تطبیق	کپی	رایت	شروع	به	اسکن	آپلودهای	یوتیوب	می	کند	
تا	مشابهت	های	احتمالی	با	ویدئوهای	گزارش	شده	در	درخواست	شما	را	
بیابد.	در	انتها	این	شباهت	های	یافت	شده	در	اختیار	شما	قرار	می	گیرند	تا	

خود	تصمیم	بگیرید	در	گام	بعدی	چه	اقدامی	انجام	شود.	

ابزار	تطبیق	کپی	رایت	همچنین	در	اختیار	هر	کانالی	قرار	دارد	که	این	فرم	
را	پر	کرده	باشد	و	نیاز	به	ابزار	مدیریت	حقوق	پیشرفته	داشته	باشد.	برای	
در	 ابزار	 این	 	،)YPP( یوتیوب	 با	 شراکت	 برنامه	ی	 در	 موجود	 کانال	های	

صفحه	ی	کپی	رایت	واقع	در	یوتیوب	استودیو	موجود	است.

Content ID نحوه ی عملکرد
یا	 محتوا	 شناسه	ی	 نام	 با	 سیستمی	 از	 می	توانند	 کپی	رایت	 حق	 مالکان	
را	 یوتیوب	 به	سادگی	محتواهای	خود	در	 تا	 کنند	 استفاده	 	Contetn ID
اساس	 بر	 یوتیوب	 در	 آپلودشده	 ویدئوهای	 نمایند.	 مدیریت	 و	 شناسایی	
یک	پایگاه	داده	ی	شامل	فایل	های	ارسالی	از	سوی	مالکان	محتوا،	اسکن	

می	شوند.	

حق	 مالکان	 این	 مشابهت،	 یافتن	 صورت	 در	 شد	 ذکر	 بارها	 همانطورکه	
کپی	رایت	هستند	که	باید	تصمیم	بگیرند	چه	اقدامی	انجام	شود.	هنگامیکه	
دریافت	 را	 محتوا	 شناسه	ی	 ادعای	 اخطار	 ویدئو	 شود،	 یافت	 تطبیق	 یک	

می	کند.	
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Content ID پرسش  های رایج در مورد
چه	گزینه	هایی	برای	مالکان	حق	کپی	رایت	در	دسترس	است؟	

یافتن	 صورت	 در	 را	 مختلفی	 اقدامات	 می	توانند	 کپی	رایت	 حق	 مالکان	
مشابهت	با	محتوای	خود،	انجام	دهند:	

•	مسدود	کردن	کل	ویدئو	بطوریکه	دیگر	قابل	مشاهده	نباشد.	
•	درآمدزایی	از	ویدئو	با	افزودن	تبلیغات	به	ویدئوی	تخلف	کننده؛	در	
برخی	موارد	درآمد	حاصل	از	ویدئو	با	آپلودکننده	به	اشتراک	گذاشته	

می	شود.	

•	نظارت	و	پیگیری	آمار	بازدیدکنندگان	ویدئو.	
انجام	 جغرافیایی	 منطقه	ی	 اساس	 بر	 می	توانند	 اقدامات	 این	 از	 کدام	 هر	
شوند.	یک	ویدئو	در	یک	کشور	ممکن	است	درآمدزایی	شود	درحالیکه	در	

کشور	دیگر	مسدود	شده	و	یا	پیگیری	شود.	

چه	کسانی	می	توانند	از	Content ID	استفاده	کنند؟	

قرار	 کپی	رایتی	 حق	 مالکان	 اختیار	 در	 فقط	 را	 محتوا	 شناسه	ی	 یوتیوب،	
می	دهد	که	معیارهای	الزم	را	داشته	باشند.	این	افراد	برای	تایید،	باید	دارای	
از	 از	محتوای	اصلی	باشند	که	غالبا	 حقوق	انحصاری	بخش	قابل	توجهی	

سوی	جامعه	ی	تولیدکنندگان	یوتیوب	بارگزاری	شده	است.	

از	 استفاده	 نحوه	ی	 مورد	 در	 دستورالعمل	های	صریحی	 همچنین	 یوتیوب	
شناسه	ی	محتوا	ایجاد	کرده	است.	ما	در	یوتیوب	برای	اطمینان	از	اینکه	این	
دستورالعمل	ها	رعایت	می	شوند،	بر	موارد	استفاده	از	شناسه	ی	محتوا	نظارت	

داشته	و	اختالفات	بوجود	آمده	در	این	زمینه	را	پیگیری	می	کنیم.	

مالکان	اثری	که	مکررا	دچار	ادعاهای	اشتباه	شوند،	دسترسی	به	شناسه	ی	
محتوا	را	از	دست	خواهند	داد	و	شراکت	آن	ها	با	یوتیوب	از	بین	می	رود.	

الزم	محتوای	خود	 از	وجود	شرایط	 و	 مالک	محتوا	هستید	 اگر	شما	یک	
اطمینان	دارید،	می	توانید	این	فرم	را	پر	کنید.
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عناوین مرتبط 
•	ادعای	شناسه	ی	محتوا	چیست؟

•	چه	کسی	ادعای	ویدئوی	من	را	کرده	است؟
•	اختالف	در	مورد	یک	ادعای	شناسه	ی	محتوا

 Hangouts On Air	قابلیت	و	زنده	پخش	در	محتوا	ی	شناسه	•
چگونه	عمل	می	کند؟	

اقدامات یوتیوب در زمینه ی نقض قانون کپی رایت چیست؟ 
وب	فرم	 طریق	 از	 را	 معتبر	 	DMCA شکایت	 یک	 کپی	رایت	 حق	 مالک	 اگر	
ارسال	کند،	یوتیوب	اقدام	به	حذف	آن	ویدئو	و	اِعمال	یک	اخطار	کپی	رایت20 
می	کند.	اگر	کاربری	طی	نود	روز	سه	اخطار	کپی	رایت	دریافت	کند،	حساب	
یوتیوب	 شد.	 خواهد	 بسته	 آن	 با	 مرتبط	 کانال	 هر	 همچنین	 و	 کاربری	
همچنین	ابزارهایی	برای	کمک	به	مالکان	دارد	تا	بتوانند	اخطارهای	کپی	رایت	
خود	را	رفع	کنند	-	ازجمله	انتظار	نود	روزه	برای	به	پایان	رسیدن	مهلت	ادعا،	

درخواست	تجدیدنظر،	یا	ارسال	دفاعیه.	

شناسه	ی	محتوا	متفاوت	عمل	می	کند.	اگر	یک	تطبیق	بین	فایل	مرجع	و	
یک	آپلود	جدید	تشخیص	داده	شود،	یک	»ادعا«	مطرح	می	شود.	بر	اساس	
ترجیح	مالک	شناسه	ی	محتوا،	یوتیوب	اقدام	به	اِعمال	سیاست	هایی	مبنی	
بر	ردیابی،	درآمدزایی	یا	مسدودسازی	محتوای	موردنظر	می	کند	اما	اخطار	

کپی	رایت	صادر	نمی	شود.	

Copyright strike	.20



28

ها 
وبر

تی
یو

ی 
برا

ب 
یو

وت
ن ی

انی
قو



29

بررسی اجمالی 
دارد	 اختیار	 در	 را	 انجمن	 دستورالعمل	های	 از	 مجموعه	ای	 همواره	 یوتیوب	
را	 یوتیوب	 در	 نمایش	 اجازه	ی	 محتوایی	 نوع	 چه	 می	کنند	 مشخص	 که	
ازجمله	 یوتیوب	 پلتفرم	 در	 محتوا	 انواع	 تمامی	 بر	 سیاست	ها	 این	 ندارد.	
ویدئوها،	کامنت	ها،	لینک	ها	و	عکس	های	کاور	)تامنیل(21	اِعمال	می	شوند.	
وسیع	تر	 مجموعه	ی	 اصلی	 بخش	 درواقع	 انجمن	 دستورالعمل	های	
متخصصان	 با	 مشورت	 با	 منظم	 بطور	 و	 هستند	 یوتیوب	 سیاست	های	
آن	ها	 اساس	 بر	 بتوان	 تا	 می	شوند	 بروزرسانی	 یوتیوب	 سازندگان	 و	 دیگر	

چالش	های	نوظهور	را	رفع	کرد.	

و	 انسانی	 ناظران	 و	 بررسی	کنندگان	 ترکیب	 از	 انجمن	 در	دستورالعمل	های	
یادگیری	ماشین	استفاده	شده	است	و	بر	همه	ی	افراد	به	طور	برابر	اِعمال	
سیاسی،	 دیدگاه	 تولیدکننده،	 یا	 و	 سوژه	 سابقه	ی	 از	 صرف	نظر	 	- می	شود	

موقعیت	یا	وابستگی	های	آن	ها.	

تبدیل	شود	 ایمن	تر	 به	یک	جامعه	ی	 یوتیوب	 تا	 آن	است	 بر	 ما	 سیاست	

Thumbnail		.21

سیاست یوتیوب 
دستورالعمل های انجمن 

)Community Guidlines(
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درحالیکه	سازندگان	و	تولیدکنندگان	همچنان	آزادی	الزم	را	برای	به	اشتراک	
داشته	 اختیار	 در	 خود	 دیدگاه	های	 و	 تجربه	ها	 از	 وسیعی	 طیف	 گذاشتن	

باشند.	

دستورالعمل های انجمن چه بخش هایی را پوشش می دهند؟ 
در	ادامه	،	لیست	کاملی	از	دستورالعمل	های	انجمن	را	خواهید	دید:	

هرزنامه	ها	و	اقدامات	فریبنده

•	تعامل	جعلی
•	جعل	هویت

•	لینک	های	بیرونی	
•	هرزنامه	،	اقدامات	فریبنده	و	کالهبرداری

•	لیست	های	پخش
•	سیاست	های	بیشتر

محتوای	حساس	

•	امنیت	کودک	
•	تصاویر	کوچک	ویدئوها	
•	برهنگی	و	محتوای	جنسی
•	خودکشی	و	خودآزاری

•	زبان	مبتذل	
محتوای	خشونت	آمیز	یا	خطرناک	

•	آزار	و	اذیت	و	زورگویی	سایبری
•	محتوای	مضر	یا	خطرناک	
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•	نفرت	پراکنی
•	سازمآن	های	جنایی	خشن	

•	محتوای	خشونت	آمیز	یا	منزجرکننده
کاالهای	تحت	نظارت	

•	سالح	گرم	
•	فروش	کاالها	یا	خدمات	غیرقانونی	یا	تحت	نظارت	

اطالعات	اشتباه

•	اطالعات	اشتباه	
•	اطالعات	اشتباه	انتخابات	

•	اطالعات	اشتباه	پزشکی	مربوط	به	کووید	19
•	اطالعات	اشتباه	مربوط	به	واکسن

تولیدکنندگانی	که	می	خواهند	از	محتوای	خود	در	یوتیوب	کسب	درآمد	کنند	
عالوه	بر	دستورالعمل	های	انجمن،	باید	سیاست	های	درآمدزایی	)سیاست	ها	

مانتیزیشن(	را	نیز	رعایت	کنند.	

سیاست تعامل جعلی22 
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	

Fake engagement policy		.22
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کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.

یوتیوب	به	هیچ	وجه	اجازه	نمی	دهد	عاملی	به	صورت	مصنوعی	و	تقلبی	
موجب	افزایش	تعداد	بازدیدها،	الیک	ها،	کامنت	ها	یا	سایر	معیارها	شود	و	
این	رویکرد	را	یا	با	استفاده	از	سیستم	های	خودکار	و	یا	با	نمایش	ویدئوهایی	

به	بینندگان	ناآگاه	انجام	می	دهد.	

همچنین	آپلود	محتواهایی	که	صرفا	برای	تشویق	بازدیدکنندگان	به	تعامل	
هم	 می	شوند،	 ایجاد	 غیره(	 و	 کامنت	 الیک،	 بازدید،	 همچون	 )تعامالتی	

ممنوع	است.	

محتواها	و	کانال	هایی	که	این	سیاست	را	رعایت	نکنند،	ممکن	است	غیرفعال	
شده	و	از	یوتیوب	حذف	شوند.	

نکته	ی	مهم:	اگر	شخصی	را	برای	ترویج	کانال	خود	استخدام	کنید،	تصمیمات	
او	می	تواند	بر	کانال	شما	تاثیر	بگذارد.	هرگونه	فعالیت	که	سیاست	های	ما	
را	نقض	کند	منجر	به	حذف	محتوا	و	یا	غیرفعال	شدن	کانال	می	شود؛	چه	
این	فعالیت	از	سوی	شما	انجام	شود	و	یا	از	طرف	شخص	استخدام	شده	

توسط	شما	باشد.	

هنگامیکه	هدف	اصلی	یک	کاربر،	برقراری	ارتباط	واقعی	با	محتوا	باشد	این	
تعامل	را	قانونی	می	دانیم.	زمانی	یک	تعامل	غیرقانونی	است	که	برای	مثال	

ناشی	از	اجبار	و	فریب	باشد	یا	تنها	هدف	از	آن،	منافع	مالی	باشد.	

را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	
کرده	اید	که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	

کار	را	انجام	دهید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟
اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	
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بطور	 که	 ثالث	 شخص	 خدمات	 ترویج	 یا	 و	 به	 لینک	 داشتن	 	•
و	 الیک	ها	 بازدیدها،	 مانند	 معیارهایی	 افزایش	 موجب	 مصنوعی	

دنبال	کنندگان	)سابسکرایب	ها(	می	شوند،

•	محتوایی	که	دارای	لینک	ترویج	کننده	ی	تعداد	بازدیدهای	شخص	
ثالث	و	یا	وبسایت	ها	و	خدمات	بازی	مشترک	است،	

آن	ها	 صورتیکه	 در	 فقط	 دیگر	 کانال	های	 سابسکرایب	 پیشنهاد	 	•
،)sub4sub(	شوند	شما	کانال	ی	کننده	دنبال

نکته: شما اجازه دارید بازدیدکنندگان را برای سابسکرایب، 
گذاشتن  یا  اشتراک  گذاری  به  الیک،  دکمه ی  روی  کلیک 

کامنت تشویق کنید. 

یک	 از	 را	 بازدیدها	 تعداد	 آن	 در	 تولیدکننده	 که	 محتواهایی	 	•
مجموعه	ی	ثالث	با	هدف	ترویج	خدمت،	خریداری	می	کند.	

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.	البته	توجه	کنید	که	

این	لیست	کامل	نیست.	

تعامل چگونه اندازه گیری می شود؟
تعداد	دنبال	کنندگان	که	در	قسمت	های	زیر	نمایش	داده	می	شوند،	بصورت	

بالدرنگ	بروزرسانی	می	شوند:	

،)homepage(	شما	کانال	اصلی	ی	صفحه	•
،)account switcher(	کاربری	حساب	جابجایی	ی	گزینه	•

،)Video watch page(	ویدئو	تماشای	ی	صفحه	•
 YouTube	از	استفاده	با	ثالث	شخص	های	اپلیکیشن	و	ها	سایت	•

Data API

 YouTube(	یوتیوب	تحلیل	و	آمار	گزارش	سیستم	در	کنندگان	دنبال	تعداد
Analytics(	ممکن	است	متفاوت	از	تعداد	دنبال	کنندگان	در	کانال	یوتیوب	
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شما	باشد.	سیستم	گزارش	یوتیوب،	48	ساعت	با	کانال	شما	فاصله	ی	زمانی	
دارد.	این	تاخیر	اجازه	می	دهد	یوتیوب	سنجش	های	معتبرسازی	بیشتر	و	

بررسی	هرزنامه	ای	را	انجام	دهد	تا	تعداد	دقیق	بدست	آید.	

لحاظ	 یوتیوب	 در	شمارش	 که	مصنوعی	شناخته	شود،	 ترافیک	صفحه	ای	
نمی	شود	و	می	تواند	منجر	به	صدور	اخطارهایی	برای	حساب	کابری	شما	
و	 اسپم	 عنوان	 به	 که	 دنبال	کنندگانی	 و	 معلق	 کاربری	 حساب	های	 شود.	
هرزنامه	تشخیص	داده	شوند،	نیز	در	شمارش	تعداد	نهایی	دنبال	کنندگان	
یا	بازدیدهای	شما	قرار	نمی	گیرند.	این	موارد،	بازدیدکنندگان	فعال	نیستند	
بنابراین	حذف	آن	ها	نباید	تاثیری	بر	بازدیدها	و	یا	زمان	تماشای	محتوای	

شما	داشته	باشد.	

نمونه ها 
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

•	یک	گواهی	ویدئویی	که	در	آن	خود	سازنده	نشان	می	دهد	که	
چگونه	با	موفقیت	توانسته	ترافیک	مصنوعی	صفحه	را		از	سازمان	

شخص	ثالث	خریداری	کند،

ثالث	 تامین	کننده	ی	شخص	 به	یک	 •	ویدئویی	که	در	آن	سازنده	
ترافیک	مصنوعی	صفحه،	با	هدف	تبلیغ	و	یا	پشتیبانی	لینک	داده	
باشد.	برای	مثال:	»من	در	یک	روز	توانستم	یک	میلیون	سابسکرایب	

در	این	ویدئو	بدست	آورم،	شما	هم	می	توانید!«،

•	ویدئویی	که	در	آن	سعی	شده	با	ابزارهای	فریبنده،	بینندگان	را	وادار	
به	تماشای	ویدئوی	دیگری	کند	)برای	مثال:	یک	کارت	اطالعات	با	

برچسب	گمراه	کننده(،

ترویج	کننده	ی	 یا	 و	 تعامل	مصنوعی	 ترافیک	 کانال	های	مختص	 	•
کسب	وکارهایی	که	فقط	این	هدف	را	دارند.

توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	
محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.	
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اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد؟ 
اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
	.)Community Guildlines(کرد	خواهید	دریافت	خود	کانال	برای		جریمه
	.)Copyright Strike(	شود	می	صادر	شما	کانال	برای	اخطار	درغیراینصورت،

در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	شما	بسته	خواهد	شد.

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست امنیت کودک 
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	

کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.

خانواده	ها	 و	 خردساالن	 هدف	 جامعه	ی	 برای	 که	 محتواهایی	 بروزرسانی:	
تولید	شده	اند	اما	حاوی	مضامین	جنسی،	خشونت	آمیز،	مستهجن	و	سایر	
مضامین	بزرگساالن	هستند	که	مناسب	مخاطبین	کم	سن	وسال	نیست،	حق	
پخش	در	یوتیوب	را	ندارند.	عالوه	بر	بررسی	عناوین،	توضیحات	و	تگ	ها،	
 )audience selection(	شما	مخاطبین	انتخاب	بخش	که	شوید	مطمئن
داشته	 تطبیق	 است،	 مناسب	 آن	ها	 برای	 شما	 محتوای	 که	 مخاطبینی	 با	

باشد.	

یوتیوب	اجازه	ی	پخش	محتواهایی	را	نمی	دهد	که	رفاه	احساسی	و	فیزیکی	
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و	 قانونی	است	 زیر	سن	 بیاندازند.	کودک،	درواقع	فرد	 را	به	خطر	 کودکان	
معموال	در	اغلب	کشورها/مناطق	به	افراد	زیر	هجده	سال	اطالق	می	شود.	

اگر	محتوایی	را	یافته	اید	که	این	سیاست	را	نقض	می	کند،	آن	را	گزارش	کنید.	
اگر	معتقدید	کودکی	با	این	محتوا	در	خطر	است،	باید	فورا	برای	گزارش	آن	

به	سازمآن	های	محلی	اجرای	قانون	مراجعه	کنید.	

دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	انجمن	ما	در	
اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	کرده	اید	که	
می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	کار	را	انجام	

دهید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟
اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

کودکان	 حضور	 با	 جنسی	 محتواهای	 کودکان:	 جنسی	 رابطه	ی	 	•
کودکان	 از	 آن	ها	 در	 که	 محتواهایی	 و	 قانونی	 سن	 زیر	 افراد	 و	
سوءاستفاده	ی	جنسی	می	شود.	ما	محتواهای	شامل	سوءاستفاده	ی	
جنسی	کودکان	را	به	مرکز	ملی	کودکان	مفقود	و	مورد	سوءاستفاده	
قانون	 مجری	 آژانس	های	 با	 که	 مرکزی	 می	کنیم؛	 گزارش	 قرارگرفته	

جهانی	همکاری	دارد.	

قانونی:	 سن	 زیر	 افراد	 با	 مرتبط	 خطرناک	 یا	 مضر	 اقدامات	 	•
در	 سن	وسال	 کم		 افراد	 مشارکت	 نشان	دهنده	ی	 که	 محتواهایی	
فعالیت	های	 برای	 را	 آن	ها	 یا	 و	 هستند	 خطرناک	 فعالیت	های	
خطرناک	تشویق	می	کنند.	هیچگاه	افراد	کم		سن	وسال	را	در	معرض	
شرایط	خطرناک	قرار	ندهید	که	منجر	به	آسیب	آنان	شود،	ازجمله	

بدلکاری،	بازی	جرات	یا	شوخی	های	خطرناک.	

می	توانند	 که	 محتواهایی	 کودکان:	 در	 عاطفی	 ناراحتی	 ایجاد	 	•
کم	 بازدیدکنندگان	 یا	 مخاطبین	 عاطفی	 ناراحتی	 و	 تنش	 موجب	
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سن	وسال	خود	شوند،	ازجمله:	

مضامین  معرض  در  سن وسال  کم  افراد  دادن  قرار   •
بزرگساالن،

• شبیه سازی بدرفتاری والدین،
• اجبار کودکان،

• خشونت. 
کم	 افراد	 که	 محتواهایی	 گمراه	کننده:	 خانوادگی	 محتواهای	 	•
سن	وسال	و	خانواده	ها	را	هدف	قرار	می	دهند	اما	حاوی	موارد	زیر	

هستند:	

• مضامین جنسی،
• خشونت،

• مضامین مستهجن یا سایر موضوعات بزرگساالن که برای 
مخاطبین جوان مناسب نیست،

را هدف  کم سن وسال  افراد  که  خانوادگی  کارتون های   •
نامناسب  یا  و  بزرگساالن  مضامین  حاوی  اما  داده  قرار 
سنی ازجمله خشونت، سکس، مرگ، مواد مخدر و موارد 
و  توضیحات  عناوین،  که  شوید  مطمئن  است.  دیگر 
تگ های محتوای شما با اهداف مخاطبین تناسب دارند. 
انتخاب مخاطبین شما  که بخش  بعالوه مطمئن شوید 
شما  محتوای  که  مخاطبینی  با   )audience selection(
برای آن ها مناسب است، تطبیق داشته باشد. همچنین 
می توانید محتوای خود را در حین بارگزاری با محدودیت 
آن  به  بزرگسال  مخاطبین  فقط  تا  کنید  تنظیم  سنی 

دسترسی داشته باشند. 

شامل	 را	 سن	وسال	 کم	 افراد	 که	 اذیت	 و	 آزار	 و	 سایری	 زورگویی	
می	شود:	محتواهایی	که:	
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• افراد را برای سوءاستفاده یا تحقیر هدف قرار می دهند،
شماره   یا  ایمیل  آدرس  مانند  شخصی  اطالعات   •

حساب های بانکی را افشا می کنند،

• بدون اجازه ی شخص از او فیلمبرداری می کنند،
• دارای خشونت جنسی هستند،

• دیگران را به زورگویی یا آزار و اذیت تشویق می کنند. 
استوری	ها،	 کامنت	ها،	 ویدئو،	 توضیحات	 ویدئوها،	 بر	 سیاست	 این	
کامیونیتی	پست،	پخش	زنده	و	هر	گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	

اِعمال	می	شود.	البته	توجه	کنید	که	این	لیست	کامل	نیست.	

لطفا	توجه	کنید	این	سیاست	ها	بر	لینک	های	بیرونی	در	محتوای	شما	هم	
کلیک	شدنی،	 URLهای	 شامل	 می	توانند	 لینک	ها	 این	 می	شوند.	 اِعمال	
انواع	 همچنین	 و	 ویدئو	 در	 دیگر	 سایت	های	 به	 کاربران	 شفاهی	 هدایت	

دیگر	باشند.	

محتوای دارای محدودیت سنی 
اگر	یک	محتوا	با	مضامین	زیر	همراه	باشد،	می	توان	آن	را	دارای	محدودیت	

سنی	کرد:	

است	 ممکن	 کم	سن	وسال	 افراد	 که	 یا	خطرناکی	 اقدامات	مضر	 	•
اقدامات	 بزرگساالن	 آن	 در	 که	 محتواهایی	 کنند:	 تقلید	 آن	ها	 از	
خطرناکی	انجام	می	دهند	و	ممکن	است	افراد	کم	سن	وسال	از	آن	

تقلید	کنند.	

داده  هشدار  کم سن وسال  افراد  به  محتوا  در  اگر  نکته: 
شود که این فعالیت ها را انجام ندهند، ممکن است به آن 
مجوز پخش بدون محدودیت سنی داده شود. همچنین 
نیاز به نظارت  این نوع محتوا،  نیاز است در توضیحات 

تخصصی بزرگساالن درج شده باشد. 
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که	 محتواهایی	 خانوادگی:	 محتواهای	 در	 بزرگساالن	 مضامین	 	•
با	 می	توانند	 سادگی	 به	 اما	 است	 بزرگسال	 مخاطبین	 مخصوص	
محتوای	خانوادگی	اشتباه	گرفته	شوند.	این	نوع	محتواها	می	توانند	
کارتون	هایی	با	مضامین	بزرگساالن	مانند	خشونت،	سکس	یا	مرگ	
باشند.	به	یاد	داشته	باشید	که	می	توانید	ویدئوهای	خود	را	اگر	برای	
مخاطبین	بزرگسال	است،	در	حین	آپلود	با	محدودیت	سنی	همراه	

کنید.	

•	زبان	مستهجن:	برخی	زبآن	ها	و	ادبیات	مناسب	مخاطبین	جوان	تر	
نیستند.	محتواهای	با	ادبیات	صریح	جنسی	یا	فحاشی	بیش	از	حد	

ممکن	است	نیاز	به	محدودیت	سنی	داشته	باشند.	

محتوایی که شامل افراد کم سن وسال است
برای	محافظت	از	افراد	کم		سن	وسال	در	یوتیوب،	محتواهایی	که	سیاست	های	
نامناسب	 وضعیت	 در	 کودکان	 نشان	دهنده	ی	 اما	 نمی	کنند	 نقض	 را	 ما	
هستند،	می	توانند	موجب	غیرفعالسازی	کانال	و	سطح	ویدئو	شوند.	این	

ویژگی		شامل	موارد	زیر	است:	

•	کامنت	ها
•	چت	های	آنالین
•	پخش	زنده

پیشنهادات	ویدئویی	)چگونه	و	چه	زمان	ویدئوی	شما	پیشنهاد	• 
می	شود(

•	پست	های	مشارکتی	یا	کامیونیتی	پست23 
چگونه باید از افراد کم سن وسال در محتوای خود محافظت 

کرد: 
است.	 بازدیدکنندگان	 و	 آپلودکنندگان	 گروه	 دو	 هر	 از	 حفاظت	 ما،	 هدف	

Community Posts  23
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پیش	از	آنکه	از	خود،	خانواده	یا	دوستانتان	محتوایی	را	پست	کنید،	با	دقت	
در	مورد	آثار	احتمالی	منفی	آن	فکر	کنید.	

و	 دارند	 قرار	 بزرگساالن	 •	مطمئن	شوید	که	کودکان	تحت	نظارت	
محتوای	 سرگرمی	ها،	 اجرای	 مانند	 سن	 محدودکننده	ی	 اقدامات	

آموزشی	یا	عملکرد	عمومی	اجرا	شوند.	

از	 است.	 سن	 مناسب	 شده،	 پوشیده	 لباس	 که	 شوید	 مطمئن	 	•
پوشیدن	لباس	هایی	که	افراد	کم	سن	وسال	را	بیش	از	حد	در	معرض	
تماشا	قرار	می	دهند	و	یا	بسیار	بدن	نما	و	چسبان	هستند،	اجتناب	

کنید.	

میزان	 تا	 کنید	 استفاده	 یوتیوب	 خصوصی	 حریم	 تنظیمات	 از	 	•
دسترسی	افراد	به	ویدئوها	را	محدود	کنید.	

محتوایی	را	که	شامل	وضعیت	نامناسب	افراد	کم	سن	وسال	یا	یکی	از	موارد	
زیر	است،	در	یوتیوب	بارگزاری	نکنید:	

•	محتوای	ضبط	شده	در	فضاهای	خصوصی	خانه	مانند	اتاق	خواب	
یا	سرویس	بهداشتی.	

•	محتوایی	که	در	آن	افراد	کم	سن	وسال	از	سوی	افراد	غریبه	مورد	
وارد	 یا	 می	شوند	 دعوت	 جرات	 بازی	 به	 می	گیرند،	 قرار	 تماس	
چالش	های	آنالین	یا	مباحثی	با	مضامین	بزرگساالن	می	شوند.	

•	محتوایی	با	نمایش	فعالیت	هایی	که	موجب	توجه	ناخواسته	به	
افراد	کم	سن	وسال	می	شود	مانند	انقباض	بدن	یا	ASMR	)احساس	

تحریک	حسی(.	

افشا	 را	 سن	وسال	 کم	 فرد	 یک	 شخصی	 جزئیات	 که	 محتوایی	 	•
می	کند.	

در	 بیشتر	 اقدامات	 دریافت	 برای	 هستند	 نمونه	 چندین	 فقط	 موارد	 این	
قانونی	 زیر	سن	 اگر	 کنید.	 مراجعه	 قسمت	 این	 به	 کودک	 امنیت	 زمینه	ی	
پروژه	ی	 هستید،	 خود	 کشور	 در	 نظر	 مورد	 قانونی	 سن	 یا	 سال	 هجده	
امنیت	 حفظ	 در	 شما	 به	 می	توانید	 	Be internet awesome آموزشی	
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آنالین	کمک	کند.	

نمونه ها 
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

افراد	کم	سن	وسالی	است	که	در	فعالیت	ها،	 •	ویدئویی	که	شامل	
تلقین	کننده	ی	 یا	 جنسی	 تحریک	آمیز،	 جسارت	های	 یا	 چالش	ها	

جنسی	مشارکت	دارند،	مانند	بوسیدن	یا	لمس	کردن.	

•	ویدئویی	که	افراد	کم	سن	وسال	را	در	فعالیت	های	خطرناک	نشان	
یا	 سالح	 از	 استفاده	 فیزیکی،	 بدلکاری	های	 مثال	 برای	 می	دهد.	
مواد	منفجره،	یا	استفاده	از	یک	ماده	ی	تحت	کنترل	مانند	الکل	یا	

نیکوتین.	

به	 آن	 یا	مخاطبین	 دارد	 کودکان«	 »برای	 برچسب	 که	 ویدئویی	 	•
ویژگی	»بله	برای	کودکان	ساخته	شده	است«	تنظیم	شده	است	اما	
شامل	کارتون	های	خانوادگی	است	که	فعالیت	های	نامناسب	مانند	

تزریق	مواد	مخدر	را	پخش	می	کنند.	

توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	
محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.

نمونه های بیشتر 
•	پیشنهاد	پول،	جایزه،	الیک	یا	سایر	عوامل	محرک	به	یک	فرد	کم	

سن	وسال	برای	مشارکت	در	تماس	جسمی	با	فرد	دیگر.	

سن	وسال	 کم	 افراد	 از	 جنسی،	 تماس	 تبلیغ	 برای	 که	 ویدئویی	 	•
کم	 افراد	 حضور	 با	 توهین	آمیز	 محتوای	 دارای	 یا	 می	کند	 استفاده	

سن	وسال	است.	

•	رفتار	منحرفانه	شامل	ارتباط	با	افراد	کم	سن	وسال	است	یا	در	مورد	
آن	هاست.	
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ارضای	 منظور	 به	 سن	وسال	 کم	 افراد	 از	 محتواهایی	 جمع	آوری	 	•
جنسی.	

•	ویدئوهای	دعوا	یا	زورگویی	با	حضور	کودکان.	
•	چالش	ها،	شوخی	ها	یا	بدلکاری	هایی	که	خطر	آسیب	فیزیکی	یا	
ناراحتی	احساسی	جدی	را	به	دنبال	دارند.	از	این	قسمت	می	توانید	
را	 ما	درمورد	چالش	ها	و	شوخی	ها	 موارد	ممنوعه	ی	سیاست	های	

مطالعه	کنید.		

•	تشویق	افراد	کم	سن	وسال	برای	مشارکت	در	اقدامات	خطرناک،	
حتی	اگر	هیچ	فرد	کم	سن	وسالی	در	محتوا	حضور	نداشته	نباشد.	

والدین،	 سوءرفتار	 شبیه	سازی	 نشان	دهنده	ی	 محتواهای	 	•
شبیه	سازی	مواجهه	با	مرگ	یا	خشونت،	یا	محتواهایی	که	افراد	کم	

سن	وسال	را	دچار	حس	شرمندگی	یا	تحقیر	می	کنند.	

•	استفاده	از	کارتون	ها،	عروسک	ها	یا	کاراکترهای	سرگرمی	خانوادگی	
برای	جذب	کودکان	درحالیکه	محتوا	دارای	مضامین	بزرگسال	مانند	

خشونت	و	سکس	است.	

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد 
اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.	

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	
بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	یوتیوب	در	زمینه	ی	رفتار	منحرفانه	
بسیار	سختگیرانه	عمل	می	کند.	اگر	تصور	شود	کودکی	بر	اساس	یک	محتوای	
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گزارش	شده	در	خطر	است،	قطعا	با	سازمآن	های	قانونی	برای	بررسی	این	
محتوا	همکاری	می	شود.	

سیاست جعل هویت 
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	

کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.

محتواهایی	که	هویت	یک	انسان	یا	کانال	را	جعل	می	کنند،	مجاز	به	استفاده	
عالئم	 صاحبان	 حقوق	 همچنین	 یوتیوب	 نیستند.	 یوتیوب	 در	 پخش	 و	
تجاری	را	حفظ	می	کند.	هنگامیکه	یک	کانال	و	یا	محتوای	یک	کانال	درمورد	
منبع	کاالها	و	خدماتی	که	تبلیغ	می	کند،	سردرگمی	و	ابهام	ایجاد	نماید،	در	

شمار	محتواهای	غیرمجاز	قرار	می	گیرد.	

را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.

اگر	احساس	می	کنید	کانال	خودتان	یا	فرد	دیگری	جعل	هویت	شده	است،	
می	توانید	آن	کانال	را	با	پیگیری	دستورالعمل	هایی	که	در	این	قسمت	برایتان	

فراهم	شده	است،	گزارش	کنید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟
اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

•	جعل	هویت	کانال:	کانالی	که	پروفایل،	بک	گراند	یا	ظاهر	کلی	یک	
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کانال	دیگر	را	کپی	کرده	باشد	و	به	گونه	ای	باشد	که	گویی	شبیه	به	
کانال	فرد	دیگری	است.	الزم	نیست	این	شباهت	صددرصدی	باشد،	
همین	اندازه	که	هدف	کپی	کردن	کانال	دیگر	ثابت	شود،	کافی	است.	

•	جعل	هویت	انسان:	محتوایی	که	هدف	از	آن	شباهت	به	یک	فرد	
واقعی	است.

نمونه ها 
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

•	کانال	هایی	با	نام	و	تصویر	مشابه	با	کانال	دیگر،	که	تنها	تفاوت	
وجود	یک	فاصله	در	نام	و	یا	جایگزینی	صفر	به	جای	حرف	O	باشد.	

•	استفاده	از	مشخصات	شخصی	فرد	دیگر	ازجمله	نام	واقعی،	نام	
کاربری،	تصویر،	برند،	لوگو	و	یا	سایر	موارد	به	گونه	ای	که	این	باور	

ایجاد	شود	شما	آن	فرد	بخصوص	هستید.	

•	شباهت	دقیق	توضیحات	یک	کانال	با	کانال	دیگر.	
و	 یک	شخص	 تصویر	 و	 نام	 از	 استفاده	 با	 کانال	 یک	 راه	اندازی	 	•
سپس	تظاهر	به	اینکه	آن	شخص،	محتوا	را	در	کانال	قرار	می	دهد.	

و	 یک	شخص	 تصویر	 و	 نام	 از	 استفاده	 با	 کانال	 یک	 راه	اندازی	 	•
باور	 این	 طوریکه	 به	 دیگر	 کانال	های	 در	 کامنت	 دادن	 قرار	 سپس	

ایجاد	شود	آن	شخص	بخصوص،	کامنت	می	گذارد.	

•	کانال	هایی	با	ادعای	»حساب	کاربری	هوادار«،	اما	درواقع	شبیه	به	
یک	کانال	دیگر	محتواگذاری	شود	و	محتوای	کانال	دیگر	را	آپلود	

مجدد	کند.	

•	کانال	هایی	که	یک	کانال	خبری	موجود	را	جعل	هویت	می	کنند.	
توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	

محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.	



45

ها 
وبر

تی
یو

ی 
برا

ب 
یو

وت
ن ی

انی
قو

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد؟ 
اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست تامبنیل24
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	

می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.

قرار	 اجازه	ی	 کنند،	 نقض	 را	 ما	 انجمن	 دستوالعمل	های	 که	 تامبنیل	هایی	
گرفتن	در	یوتیوب	را	ندارند.	

اگر	تامبنیلی	را	مشاهده	کردید	که	این	سیاست	را	نقض	می	کند،	آن	را	گزارش	
دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	انجمن	
ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	کرده	اید	
که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	کار	را	

انجام	دهید.	

24.			تامبنیل	)thubmail(	تصاویر	یا	ویدئوهای	کوچکی	هستند	که	پیش	نمایشی	از	ویدئو	را	نشان	می	
دهند-	کاور	ویدئو
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این سیاست برای شما به چه معناست؟
اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	تامبنیل	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	
آن	را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

•	تامبنیل	هایی	که	شامل	تصاویر	پورنوگرافی	هستند	و	فعالیت	های	
جنسی،	برهنگی	یا	سایر	تصاویر	لذت	جنسی	را	نمایش	می	دهند.

•	تصاویر	خشونت	آمیز	با	هدف	ایجاد	شوک	یا	انزجار.
•	تصاویر	زننده	یا	منزجرکننده	همراه	با	خون	و	زخم.

•	تامبنیل	هایی	با	ادبیات	مبتذل	و	سخیف.
•	تامبنیل	هایی	با	هدف	گمراهی	و	ایجاد	ابهام	در	بینندگان	بطوریکه	
آن	ها	فکر	می	کنند	قرار	است	محتوایی	را	مشاهده	کنند	که	البته	در	

ویدئوی	تهیه	شده	وجود	ندارد.		

توجه	کنید	که	این	لیست	کامل	نیست.

اما  نمی کنند،  نقض  را  ما  سیاست های  که  تامبنیل هایی 
مناسب همه ی مخاطبین نیستند

برخی	مواقع	ممکن	است	یک	تامبنیل	مناسب	همه	ی	مخاطبین	نباشد	اما	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	هم	نقض	نکند.	در	اینصورت،	ممکن	است	آن	
ویدئو	را	در	طبقه	ی	محتواهای	با	محدودیت	سنی	قرار	دهیم	و	یا	تامبنیل	را	
حذف	کنیم،	اما	اخطاری	به	کانال	ارسال	نمی	شود.	البته	قطعا	حذف	تامبنیل	
به	مالک	کانال	اطالع	داده	می	شود	تا	او	قادر	به	آپلود	تامبنیل	دیگری	باشد.	

یک	 آن	ها	 اساس	 بر	 است	 ممکن	 که	 می	شوند	 مطرح	 شرایطی	 ادامه	 در	
تامبنیل	در	طبقه	ی	محدودیت	سنی	قرار	گرفته	و	یا	حذف	شود:	

•	هنگامیکه	سینه،	باسن	یا	اندام	تناسلی	)پوشیده	یا	غیرپوشیده(،	
نقطه	ی	کانونی	تامبنیل	باشند
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•	هنگامیکه	که	سوژه	در	حالت	یا	با	لباسی	نمایش	داده	شود	که	
هدف	از	آن	تحریک	جنسی	فرد	بیننده	باشد

کانونی	 نقطه	ی	 منزجرکننده	 یا	 خشونت	آمیز	 تصویر	 هنگامیکه	 	•
تامبنیل	باشد

•	هنگامیکه	متن	نوشتاری	برای	بینندگان،	مبتذل	یا	شوک	برانگیز	و	
یا	منزجرکننده	باشد

•	هنگامیکه	عنوان،	توضیحات،	تگ	یا	سایر	اطالعات	با	هدف	ایجاد	
شوک	یا	انزجار	در	بینندگان	ارائه	شود	

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد 
اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.	

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست لینک های بیرونی 
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	

می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.
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لینک	هایی	که	کاربران	را	به	وب	سایت	هایی	می	فرستند	که	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	را	نقض	می	کنند،	در	یوتیوب	مجاز	نیستند.	

را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	
کرده	اید	که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	

کار	را	انجام	دهید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟
اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	لینکی،	کاربران	را	به	محتوایی	که	دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	
می	کنند،	می	فرستند	آن	را	در	محتوای	خود	در	یوتیوب	پست	نکنید.	این	

لینک	ها	دارای	خصوصیات	زیر	هستند:	

•	لینک	به	پورنوگرافی.
•	لینک	به	وبسایت	ها	یا	اپلیکیشن	هایی	که	بدافزار	نصب	می	کنند.
•	لینک	به	وبسایت	ها	یا	اپلیکیشن	هایی	که	اطالعات	الگین	و	ورود	
را	تحت	حمله	ی	 او	 دیگر	 موارد	خصوصی	 و	 مالی	 اطالعات	 کاربر،	

فیشینگ25	قرار	می	دهد.

•	لینک	به	وبسایت،	اپلیکیشن	یا	سایر	انواع	فناوری	اطالعات	که	
صوتی- محتوای	 صوتی،	 محتوای	 به	 غیرمجاز	 رایگان	 دسترسی	
تصویری،	بازی	های	ویدئویی	کامل،	نرم	افزار	یا	سرویس	های	پخش	

که	در	حالت	عادی	نیازمند	پرداخت	هزینه	هستند،	می	دهد.	

•	لینک	به	وبسایت	هایی	که	به	دنبال	افزایش	بودجه	یا	استخدام	
افراد	برای	سازمآن	های	تروریستی	هستند.	

از	 جنسی	 سوءاستفاده	ی	 تصاویر	 حاوی	 سایت	های	 به	 لینک	 	•
25.	حمله	phishing	یا	تله	گذاری	تالش	برای	به	دست	آوردن	اطالعات	شخصی	کاربر	از	طریق	جعل	یک	

وبگاه،	آدرس	ایمیل	یا	موارد	دیگر	است.	
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	.)CSAI(	کودکان

•	لینک	به	سایت	هایی	که	آیتم	های	ذکر	شده	در	دستورالعمل	های	
کاالهای	تحت	نظارت	ما	را	می	فروشند.

•	لینک	به	محتوایی	که	در	صورت	آپلود	در	یوتیوب،	سیاست	های	
نفرت	پراکنی	یا	آزار	و	اذیت	ما	را	نقض	می	کنند.	

اعمال	خشونت	آمیز	 ارتکاب	 به	 را	 به	محتوایی	که	دیگران	 لینک	 	•
تشویق	می	کنند.	

•	لینک	به	محتوایی	که	اطالعات	پزشکی	نادرست	را	منتشر	می	کنند	
 )LHA(	محلی	بهداشت	های	سازمآن	پزشکی	اطالعات	با	تضاد	در	که

یا	سازمان	بهداشت	جهانی	)WHO(	در	مورد	کووید	19	است.	

اپلیکیشن	هایی	که	محتوای	گمراه	کننده	 یا	 به	وبسایت	ها	 لینک	 	•
یا	فریبنده	منتشر	می	کنند	که	می	توانند	منجر	به	ریسک	خطرناک	
آسیب	های	فاحشی	مانند	دخالت	در	فرایندهای	دموکراتیک	شود.	

کامنت	ها،	 ویدئو،	 توضیحات	 صوت	ها،	 ویدئوها،	 بر	 سیاست	 این	 	
دیگر	 ویژگی	 یا	 محصول	 گونه	 هر	 و	 زنده	 پخش	 شده،	 پین	 کامنت	های	
یوتیوب	اِعمال	می	شود.	لینک	ها	ممکن	است	در	هر	شکلی	ظاهر	شوند	که	
یک	کاربر	را	به	سایتی	خارج	از	یوتیوب	هدایت	می	کنند؛	ازجمله	URLهای	
قابل	کلیک،	نمایش	متن	URLها	در	ویدئوها	یا	تصاویر،	URLهای	مبهم	
کاربران	 .com(،	هدایت	شفاهی	 dot com	به	جای	 )برای	مثال	نوشتن	
به	سایت	های	دیگر	از	طریق	ویدئو	یا	صوت،	یا	تشویق	بازدیدکنندگان	به	
بازدید	از	پروفایل	ها	یا	صفحات	تولیدکننده	در	سایر	سایت	ها.	البته	توجه	

کنید	که	این	لیست	کامل	نیست.	

نکته:	محتوای	وابسته،	شرایط	استفاده	از	خدمات	یوتیوب	را	نقض	نمی	کند.	
با	این	حال،	ارسال	انبوه	محتوای	وابسته	در	حساب	های	کاربری	اختصاصی	
ممکن	است	موجب	نقض	سیاست	های	ما	در	مورد	هرزنامه	ها	و	اسپم	ها	
شود.	در	بخش	سیاست	های	مربوط	به	اسپم،	اقدامات	فریبنده	و	کالهبرداری،	

در	این	مورد	بیشتر	خواهید	آموخت.	
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نمونه ها 
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

در	 و	 باشد	 جنسی	 مضامین	 با	 محتوای	 حاوی	 که	 ویدئویی	 	•
توضیحات	آن	اینطور	آمده	است	»اینجا	را	کلیک	کنید	تا	محتوایی	
را	که	یوتیوب	اجازه	نمی	دهد،	ببینید!«	و	حاوی	لینک	به	یک	سایت	

پورنوگرافی	باشند.	

یک	 به	 لینکی	 حاوی	 آن	 توضیحات	 که	 گیم	پلی	 ویدئوی	 یک	 	•
وبسایت	با	وعده	ی	پرداخت	درون	بازی	یا	اعتبار	فروشگاه	آنالین	
بدافزار،	 نصب	 با	 که	 می	دهد	 لینک	 سایتی	 به	 درواقع	 اما	 است	

کامپیوتر	کاربر	را	آلوده	می	کند.	

•	ارسال	یک	لینک	به	سایت	فیشینگ	که	اطالعات	ورود	به	سیستم	
بانکی	کاربر	و	رمزهای	عبور	او	را	سرقت	می	کند.	

•	آموزش	بینندگان	برای	کپی	و	چسباندن	یک	لینک	غیرقابل	کلیک	
در	ویدئو	که	آن	ها	را	به	سایت	پورنوگرافی	یا	نامرتبط	می	برد.	

یک	 یافتن	 برای	 وبسایت	 یک	 به	 بینندگان	 شفاهی	 هدایت	 	•
پروفایل	یا	صفحه	در	پلتفرم	دیگر	تا	بتوانند	محتوایی	را	ببینند	که	

دستورالعمل	های	انجمن	یوتیوب	را	نقض	می	کند.	

می	تواند	 که	 سایت	 یک	 ویدئوی	 در	 	URL یک	 دادن	 قرار	 	•
نیازمندی	های	 و	 شیوه	ها	 مکان،	 زمان،	 مورد	 در	 را	 رای	دهندگان	

قانونی	رای	گیری	به	اشتباه	بیاندازد.	

•	لینک	به	مقاله	ای	که	ادعا	می	کند	واکسیناسیون	کووید	19	بخشی	
از	برنامه	های	مربوط	به	کاهش	جمعیت	است.	

توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	
محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.
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اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد 
اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست های مربوط به برهنگی و محتوای جنسی
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	

کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.

محتوای	با	هدف	صریح	جنسی	در	یوتیوب	مجاز	نیست.	ارسال	و	پست	
محتواهای	پورنوگرافی	می	تواند	منجر	به	حذف	محتوا	یا	حذف	کانال	شود.	
ویدئوهای	حاوی	فتیش	جنسی	حذف	می	شوند	و	یا	محدودیت	سنی	پیدا	
می	کنند.	در	اغلب	موارد	نمایش	فتیش	های	خشونت	آمیز،	منزجرکننده	یا	

تحقیرکننده	در	یوتیوب	مجاز	نیستند.		

را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	
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کرده	اید	که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	
کار	را	انجام	دهید.

محتوای	صریح	جنسی	با	حضور	افراد	کم	سن	وسال	و	محتواهایی	که	از	افراد	
ما،	 نیستند.	 مجاز	 یوتیوب	 در	 می	کنند،	 بهره	برداری	جنسی	 کم	سن	وسال	
محتواهای	حاوی	سوءاستفاده	ی	جنسی	از	کودکان	را	به	مرکز	ملی	کودکان	
با	آژانس	های	 مفقود	و	مورد	سوءاستفاده	قرار	گرفته،	معرفی	می	کنیم	که	

اقدامات	قانونی	جهانی	همکاری	می	کند.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟
اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	
نقص	 از	 کدام	 هر	 حاوی	 محتوای	صریح	 نکنید.	 پست	 یوتیوب	 در	 را	 آن	

سیاست	های	زیر	منجر	به	حذف	کانال	می	شوند:	

•	نمایش	اندام	تناسلی،	سینه	یا	باسن	)پوشیده	یا	غیرپوشیده(	با	
هدف	لذت	جنسی،

•	پورنوگرافی	یا	نمایش	حرکات	جنسی،	اندام	تناسلی	یا	فتیش	هایی	
تصویر،	 صوت،	 ویدئو،	 )مانند	 قالب	 هر	 در	 جنسی	 لذت	 هدف	 با	

متن(.	

انواع دیگر محتوا که این سیاست را نقض می کنند: 
ارضای	 منظور	 به	 جنسی	 اعمال	 ضمنی	 یا	 صریح	 تصویرسازی	 	•

جنسی،	

•	محتوای	واقعی	یا	نمایشی	مانند	صحنه	های	جنسی،	بازی	های	
ویدئویی	یا	موسیقی،

•	خودارضایی،	معاشقه،	یا	دست	مالی	کردن،
یا	نمایش	اسباب	بازی	های	جنسی	برای	ارضای	جنسی	 •	استفاده	

بینندگان،
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یا	 جنسی	 فعالیت	های	 پورنوگرافی،	 مصور	 یا	 متحرک	 محتوای	 	•
فتیش	جنسی،

•	برهنگی	یا	برهنگی	نسبی	با	هدف	ارضای	جنسی،	
•	وحشیگری	یا	ترویج	وحشیگری،

•	رابطه	ی	جنسی	با	محارم	یا	ترویج	آن،
•	حرکات	یا	اعمال	جنسی	بدون	رضایت،

•	انتشار	تصاویر	برهنه	ی	سلبریتی	ها	یا	انتشار	تصاویری	از	ناخواسته	
کنار	رفتن	لباس	آن	ها	و	نمایش	بخش	هایی	از	بدنشان،	

که	 تحقیرکننده	 یا	 منزجرکننده	 خشونت	آمیز،	 فتیش	 محتوای	 	•
هدف	از	آن	ها	ارضای	جنسی	باشد،

•	محتوای	مبالغه	آمیز	با	هدف	ارضای	جنسی،
•	هرگونه	محتوای	جنسی	شامل	افراد	کم	سن	وسال-	برای	اطالعات	

بیشتر	به	صفحه	ی	امنیت	کودکان	در	یوتیوب	مراجعه	کنید.	

توجه	کنید	که	این	لیست	کامل	نیست.

محتوای با محدودیت سنی 
جنسی	 موضوعات	 سایر	 یا	 برهنگی	 شامل	 که	 محتواهایی	 است	 ممکن	
باشند	و	البته	در	موارد	ذکر	شده	از	ممنوعیات	نباشند،	در	شمار	محتواهای	
با	محدودیت	سنی	قرار	گیرند.	یوتیوب	برای	تصمیم	گیری	اینکه	یک	محتوا	
را	در	نظر	 حذف	شود	یا	در	طبقه	ی	محدودیت	سنی	قرار	گیرد،	موارد	زیر	

می	گیرد:	

غیرپوشیده(	 یا	 )پوشیده	 تناسلی	 اندام	 یا	 باسن	 سینه،	 اینکه	 	•
نقطه	ی	کانونی	ویدئو	باشند.	

•	اینکه	سوژه	ی	نمایش	داده	شده	در	حالتی	قرار	دارد	که	هدف	از	آن،	
برانگیختگی	جنسی	بیننده	باشد.	
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یا	 منزجرکننده	 ویدئو،	 در	 استفاده	 مورد	 ادبیات	 و	 زبان	 اینکه	 	•
سخیف	باشد.	

•	اینکه	حرکات	سوژه	در	ویدئو،	دعوت	کننده	به	انجام	فعالیت	های	
جنسی	باشد،	مانند	بوسیدن،	رقص	تحریک	آمیز	یا	دستمالی	کردن.	

باشد،	 قبول	 غیرقابل	 عمومی	 زمینه	های	 در	 معموال	 لباس	 اینکه	 	•
مانند	لباس	زیر	زنانه.	

•	اینکه	تصویر	یا	صدای	جنسی	تار،	مبهم	و	تیره	باشد.	
•	اینکه	تصویر	یا	صدای	جنسی	در	محتوا	زودگذر	یا	طوالنی	مدت	

باشد.	

مضامین	 با	 چالش	هایی	 در	 شرکت	 به	 را	 دیگران	 محتوا	 اینکه	 	•
فعالیت	های	جنسی	دعوت	کند.	

توجه	کنید	که	این	لیست	کامل	نیست.	

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.	توجه	کنید	که	این	
این	 اگر	فکر	می	کنید	محتوایی	 بنابراین	 تنها	چند	مثال	هستند؛	 نمونه	ها،	

سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.	

محتوای آموزشی 
محتوای	برهنگی	تنها	در	صورتی	اجازه	ی	انتشار	دارد	که	هدف	از	آن	آموزش،	
یک	 مثال	 برای	 نباشد.	 نامناسب	 و	 باشد	 هنری	 یا	 علمی،	 مستندسازی،	
مستند	در	مورد	سرطان	سینه	مناسب	است	اما	پست	و	ارسال	کلیپ	هایی	
خارج	از	بافت	محتوا	و	با	هدف	ارضای	جنسی	در	همین	مستند،	نامناسب	
است.	برهنگی	خارج	از	زمینه	در	جوامع	بومی	در	حین	اقدامات	پزشکی،	
استثناهای	 با	 است	 دادن	ممکن	 در	حین	شیر	 یا	 اجراهای	هنری	 زایمان،	
مستندسازی	ما	مطابقت	نداشته	باشند.	همین	روند	به	نمایش	صحنه	های	
صوتی،	 داستآن	های	 فیلم	ها،	 مثال	 برای	 هنری	 محتوای	 یک	 در	 جنسی	
موسیقی	یا	بازی	های	ویدئویی		اِعمال	می	شود.	توجه	کنید	که	ارائه	ی	زمینه	
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در	محتوا،	عنوان	و	توضیحات	به	ما	و	بینندگان	کمک	می	کند	تا	هدف	اصلی	
ویدئو	را	متوجه	شویم.	

نمونه ها 
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:

•	کلیپ	های	برگرفته	از	فیلم	های	غیرپورنوگرافی،	نمایش	ها	یا	سایر	
محتواها	به	منظور	جداسازی	محتوای	جنسی	)واقعی	یا	نمایشی(،

خودارضایی	 شلوار،	 کشیدن	 پایین	 شوخی	 کردن،	 دست	مالی	 	•
چشم	چرانی،	 زنان،	 دامن	 زیر	 از	 عکس	برداری	 عمومی،	 اماکن	 در	
وضعیت	 یک	 در	 را	 فردی	 که	 دیگر	 محتوای	 هر	 یا	 عورت	نمایی،	

جنسی	بدون	رضایت	خود	نشان	دهد.	

توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	
محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.

نمونه	های	بیشتر	

•	لیست	پخش	که	محتواهایی	شامل	برهنگی	یا	مضامین	جنسی	
را	با	هدف	ارضای	جنسی	انباشته	می	کند،

یا	 باسن	 تناسلی،	 اندام	 بر	 آن	 تصاویر	 که	 تحریک	آمیز	 رقص	 	•
سینه	های	رقصنده	متمرکز	است	یا	تصاویر	شامل	دستمالی	کردن	

یا	معاشقه	است،

شامل	 محتواهای	 یا	 جنسی	 تجاوز	 گونه	 هر	 شامل	 محتواهای	 	•
کلیپ	هایی	از	صحنه	های	تجاوز	ناراحت	کننده،

ارضای	 منظور	 به	 جنسی	 فعالیت	های	 متنی	 یا	 صوتی	 نمایش	 	•
جنسی،

•	محتواهای	شامل	دفع	مدفوع	و	مایعات	بدن	مانند	ادرار	با	هدف	
ارضای	جنسی،
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•	محتواهای	شامل	فعالیت	ها	و	صحنه	های	روزمره	مانند	تزریق	یا	
غذا	خوردن	با	هدف	ارضای	جنسی،

ارضای	جنسی	توسعه	 با	هدف	 که	 بازی	های	ویدئویی	 •	محتوای	
جنسی	 مضامین	 بر	 یا	 شده	اند(	 )دوبله	 شده	اند	 ویرایش	 یا	 یافته	

ناخواسته	متمرکز	هستند.	

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد؟
اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	
بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	اگر	محتوای	شما	حاوی	پورنوگرافی	

باشد،	ممکن	است	کانال	شما	حذف	شود.	

و  فریبنده  شیوه های  اسپم ها،  به  مربوط  سیاست های 
کالهبرداری 

لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	

کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.
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نکته:	اخیرا	به	منظور	ایجاد	شفافیت	درمورد	سیاست	های	مربوط	به	اطالعات	
نادرست	در	یوتیوب،	دستورالعمل	های	انجمن	را	سازماندهی	کرده	ایم.	برای	
مطالعه	ی	این	سیاست	ها،	مقاالت	ما	در	مورد	اطالعات	نادرست	و	اطالعات	

نادرست	انتخابات	را	مالحظه	فرمایید.	

یوتیوب	اجازه	ی	انتشار	اسپم،	کالهبرداری	و	یا	سایر	اقدامات	و	شیوه	های	
فریبنده	را	که	از	دستورالعمل	های	یوتیوب	سوءاستفاده	می	کنند،	نمی	دهد.	
همچنین	اجازه	ی	انتشار	محتوایی	را	نمی	دهیم	که	هدف	اصلی	آن	فریفتن	

دیگران	برای	ترک	یوتیوب	و	استفاده	از	سایت	دیگری	باشد.	

را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	
کرده	اید	که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	

کار	را	انجام	دهید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟
اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

می	شوند،	 پست	 حد	 از	 بیش	 که	 محتواهایی	 ویدئویی:	 اسپم	 	•
تکراری	هستند	و	یا	هدف	خاصی	ندارند	و	حداقل	یکی	از	ویژگی	های	

زیر	را	در	خود	دارند:	

• به بازدیدکنندگان وعده ی نمایش موضوع خاصی را داده 
ولی آن ها را به بیرون از سایت هدایت می کنند. 

از  سوءاستفاده  با  سریع،  درآمد  کسب  وعده ی  با   •
بازدیدکنندگان کلیک، بازدید یا ترافیک و بطورکلی بازخورد 

می گیرند. 

که  می فرستند  سایت هایی  به  را  بازدیدکنندگان   •
نرم افزارهای مضر پخش می کنند، برای جمع آوری اطالعات 
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تاثیر منفی  که  یا سایت هایی  و  شخصی تالش می کنند 
دارند. 

تامبنیل،	 عنوان،	 از	 استفاده	 اشتباه:	 تامبنیل	های	 یا	 فراداده	 	•
توضیحات	برای	گمراه	کردن	کاربران	به	باور	اینکه	محتوا	چیزی	که	

باید،	نیست.	

تحت	 طرح	هایی	 نقدی،	 هدایای	 که	 محتواهایی	 کالهبرداری:	 	•
عنوان	»سریع	پولدار	شوید«	یا	طرح	های	هرمی	دارند	)ارسال	پول	

بدون	یک	محصول	محسوس	در	یک	ساختار	هرمی(

•	اسپم	انگیزشی:	محتواهایی	که	معیارهای	مشارکتی	همچون	میزان	
فروش	 به	 یوتیوب	 در	 را	 یا	سایر	معیارها	 و	 کامنت	 بازدید،	الیک،	
می	رسانند.	این	نوع	اسپم	همچنین	می	تواند	شامل	محتوایی	باشد	
که	تنها	هدف	آن،	افزایش	تعداد	دنبال	کنندگان،	بازدیدها	یا	سایر	
معیارها	باشد.	به	عنوان	مثال،	پیشنهاد	سابسکرایب	یک	کانال	دیگر	
تولیدکننده	صرفا	به	ازای	سابسکرایب	کردن	کانال	شما،	روشی	که	با	

عنوان	محتوای	Sub4sub	هم	شناخته	می	شود.	

•	اسپم	های	کامنت:	کامنت	هایی	که	تنها	هدف	از	آن	ها،	جمع	آوری	
اطالعات	شخصی	بازدیدکنندگان،	هدایت	اشتباه	آن	ها	به	خارج	از	
یوتیوب	و	یا	اجرای	هر	کدام	از	رفتارهای	ممنوعی	است	که	در	باال	به	

آن	ها	اشاره	شده	است.	

•	کامنت	های	تکراری:	به	جا	گذاشتن	مقادیر	زیادی	کامنت	مشابه،	
بدون	هدف	و	یا	تکراری.	

پخش	 هدف	 با	 زنده	 پخش	های	 زنده:	 پخش	 سوءاستفاده	ی	 	•
بارها	هشدار	 از	 و	پس	 است	 دیگری	 فرد	 به	 متعلق	 که	 محتوایی	
مبنی	بر	سوءاستفاده	ی	احتمالی	هم،	اصالح	و	ویرایش	نشده	است.	
دارنده	ی	کانال	باید	مکررا	پخش	های	زنده	ی	خود	را	نظارت	کرده	و	

هر	گونه	مشکل	احتمالی	را	در	کمترین	زمان	برطرف	کند.	

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.	البته	توجه	کنید	که	



59

ها 
وبر

تی
یو

ی 
برا

ب 
یو

وت
ن ی

انی
قو

این	لیست	کامل	نیست.	لطفا	به	یاد	داشته	باشید	که	این	سیاست	ها	بر	
لینک	های	بیرونی	محتوای	شما	نیز	اعمال	می	شود.	این	لینک	ها	می	تواند	
شامل	URLهای	قابل	کلیک،	هدایت	شفاهی	به	سایت	های	دیگر	در	ویدئو	

و	همچنین	سایر	انواع	باشند.	

نکته: شما برای تشویق بازدیدکنندگان برای سابسکرایب 
یا  و  اشتراک گذاری  به  الیک،  کلید  فشردن  خود،  کانال 

گذاشتن کامنت مجاز هستید. 

اسپم ویدئویی 
انواع	زیر	از	محتوا،	اجازه	ی	پخش	در	یوتیوب	را	ندارند.	لطفا	توجه	کنید	این	

لیست	کامل	نیست.	

•	محتواهایی	که	وعده	ی	پخش	موضوعی	را	به	بازدیدکنندگان	داده	
اما	درعوض	آن	ها	را	به	خارج	از	سایت	هدایت	می	کنند.	

•	ارسال	چندباره	ی	محتوای	تکراری	در	یک	یا	چند	کانال.	
تولیدکنندگان	محتوای	دیگر	گرفته	 از	 آپلود	وسیع	محتوایی	که	 	•

شده	است.	

نرم	افزارهای	 برای	نصب	 بازدیدکنندگان	 برای	فریب	دادن	 •	تالش	
مضر،	یا	هدایت	آن	ها	به	سایت	هایی	که	حریم	خصوصی	آن	ها	را	

نقض	می	کنند.	

•	تولید	محتوای	اتوماتیک	که	کامپیوترها	بدون	توجه	به	کیفیت	یا	
تجربه	ی	بازدیدکننده،	ارسال	می	کنند.	

به	 ویدئویی	 بازی	های	 یا	 و	 نرم	افزار	 محصوالت،	 پول،	 وعده	ی	 	•
صورت	رایگان	درصورتیکه	بازدیدکنندگان	نرم	افزاری	را	نصب	کنند،	

اپلیکیشنی	را	دانلود	کنند	و	یا	وظایف	دیگر	را	انجام	دهند.	

•	پست	وسیع	محتوای	وابسته	در	حساب	های	کاربری	اختصاصی.	
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فراداده و یا تامبنیل های اشتباه 
انواع	زیر	از	محتوا،	اجازه	ی	پخش	در	یوتیوب	را	ندارند.	لطفا	توجه	کنید	این	

لیست	کامل	نیست.	

•	تامبنیل	با	تصویری	از	یک	سلبریتی	محبوب	که	ارتباطی	با	موضوع	
ندارد.	

•	استفاده	از	عنوان،	تامبنیل	ها	یا	توضیحات	برای	فریب	کاربران	به	
باور	اینکه	محتوا	موضوعی	دارد	که	درواقع	اینطور	نیست.	به	عنوان	

مثال،	زمانیکه	خطر	جدی	یک	آسیب	وجود	دارد.		

کالهبرداری 
انواع	زیر	از	محتوا،	اجازه	ی	پخش	در	یوتیوب	را	ندارند.	لطفا	توجه	کنید	این	

لیست	کامل	نیست.	

•	وعده	های	مبالغه	آمیز،	مانند	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	بازدیدکنندگان	
می	توانند	سریع	پولدار	شوند	و	یا	یک	شیوه	ی	درمان	معجزه	وار	برای	

درمان	بیماری	های	مزمن	مانند	سرطان	معرفی	شده	است.	

•	ترویج	هدایای	نقدی	و	یا	طرح	های	هرمی	دیگر.	
•	حساب	های	کاربری	مختص	طرح	های	هدایای	نقدی.	

•	ویدئوهایی	با	وعده	ی	»با	این	برنامه،	امروز	50،000	دالر	بدست	
می	آوری!«	

اسپم انگیزشی
انواع	زیر	از	محتوا،	اجازه	ی	پخش	در	یوتیوب	را	ندارند.	لطفا	توجه	کنید	این	

لیست	کامل	نیست.	

برای	 بازدیدکنندگان	 تشویق	 آن	ها،	 از	 هدف	 که	 ویدئوهایی	 	•
سابسکرایب	است.	
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sub4sub	ویدئوهای	•
•	ویدئوهایی	با	پیشنهاد	الیک	برای	فروش

•	ویدئویی	صرفا	با	محتوای	پیشنهاد	دادن	صدهزارمین	دنبال	کننده	
به	کانال.	

اسپم کامنت 
انواع	زیر	از	محتوا،	اجازه	ی	پخش	در	یوتیوب	را	ندارند.	لطفا	توجه	کنید	این	

لیست	کامل	نیست.	

•	کامنت	هایی	در	مورد	ارزیابی	ها	و	یا	بخشش	هایی	که	طرح	های	
هرمی	را	ترویج	می	دهند.	

•	لینک	های	ارجاعی	»پرداخت	به	ازای	کلیک«	در	کامنت	ها.	
•	کامنت	هایی	که	به	اشتباه	وعده	ی	ارائه	ی	محتوای	ویدئویی	کامل	

را	می	دهند.	این	نوع	محتوا	می	تواند	در	انواع	زیر	باشد:	

• فیلم ها
• نمایش های تلوزیونی

• کنسرت ها
در	 فیشینگ	 سایت	 یا	 و	 مضر	 نرم	افزار	 به	 لینک	هایی	 پست	 	•
کامنت	هایی	با	مضمون:	»اوه	خدای	من	همین	االن	از	اینجا	درآمد	

زیادی	کسب	کن!	.comنام	سایت	فیشینگ«

•	کامنت	هایی	با	لینک	به	فروشگاه	های	تقلبی
•	کامنتی	با	مضمون	»هی،	از	اینجا	کانال/ویدئوی	مرا	چک	کن!«	
ارتباطی	 هیچ	 شده	 پست	 ویدئوی	 با	 کانال/ویدئو	 آن	 درحالیکه	

نداشته	باشد.	

•	ارسال	تکراری	یک	کامنت	مشابه	با	لینک	به	کانال	شما.	
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سوءاستفاده از پخش زنده 
انواع	زیر	از	محتوا،	اجازه	ی	پخش	در	یوتیوب	را	ندارند.	لطفا	توجه	کنید	این	

لیست	کامل	نیست.	

•	استفاده	از	تلفن	برای	پخش	زنده	ی	یک	نمایش	تلویزیونی.	
یک	 آهنگ	های	 زنده	ی	 پخش	 برای	 جانبی	 نرم	افزار	 از	 استفاده	 	•

آلبوم.	

توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	
محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد؟
اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست خودکشی و خودآزاری 
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
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می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	
کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.

در	یوتیوب،	ما	کامال	به	سالمت	و	رفاه	تولیدکنندگان	و	بازدیدکنندگان	خود	
است	 مهم	 روحی	 از	سالمت	 درک	 داشتن	 و	 هشیاری	 می	دهیم.	 اهمیت	
از	تولیدکنندگان	در	به	اشتراک	گذاشتن	داستآن	ها	و	روایت	هایشان	 و	ما	
از	 آن	ها	 تجربه	ی	 مورد	 در	 محتواهایی	 پست	 مانند	 می	کنیم،	 پشتیبانی	

افسردگی،	خودآزاری	و	یا	سایر	مشکالت	سالمت	روحی.	

با	این	حال،	محتواهایی	که	خودکشی	و	خودآزاری	را	ترویج	دهند،	یا	هدف	
از	آن	ها	ایجاد	ضربه	و	نفرت	باشد،	و	یا	خطر	قابل	توجهی	را	برای	بازدیدکننده	

به	دنبال	داشته	باشند،	اجازه	ی	انتشار	ندارند.	

اگر چنین محتویاتی یافتید، چه باید بکنید؟ 
اگر	فکر	می	کنید	کسی	در	خطر	است:	

•	با	خدمات	اورژانس	محلی	برای	دریافت	کمک	تماس	بگیرید
•	ویدئو	را	عالمت	گذاری	و	یا	به	اصطالح	فلگ	)flag(	کنید	تا	توجه	

ما	را	به	سمت	آن	جلب	نمایید.	

اگر	فکر	می	کنید	تحت	تاثیر	منفی	هر	محتوای	مربوط	به	سالمت	روحی،	
این	 تنها	نیستید	و	در	 یا	خودآزاری	قرار	گرفته	اید،	بدانید	که	 خودکشی	و	
و	 منابع	 از	 لیستی	 بعدی،	 در	بخش	 از	شما	پشتیبانی	می	کنیم.	 ما	 مسیر	
اطالعات	تماس	سازمآن	هایی	را	خواهید	دید	که	در	صورت	وقوع	مشکل،	

شما	را	به	برقراری	ارتباط	با	آن	ها	توصیه	می	کنیم.	

اگر نیاز به حمایت داشتید، چه باید بکنید؟ 
بدانید	 دارید،	 در	سر	 یا	خودآزاری	 و	 افکار	خودکشی	 افسرده	هستید،	 اگر	
که	کمک	وجود	دارد	و	شما	تنها	نیستید.	در	مواجهه	با	احساسات	دردناک،	
بسیاری	از	افراد	ممکن	است	افکار	خودآزاری	در	سر	داشته	باشند	و	یا	حتی	به	
فکر	خودکشی	بیفتند.	در	صورت	داشتن	یک	بیماری	روانی	که	نیاز	به	درمان	
با	یک	مرکز	مراقبت	های	سالمت	روان	می	تواند	فکر	خوبی	 دارد،	مشاوره	
باشد.	این	مشاوره	همچنین	می	تواند	به	افراد	در	شناسایی	استراتژی	های	
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مقابله	ای	موثر	و	سالم	و	توسعه	ی	مهارت	های	مدیریت	احساسات	مختلف	
کمک	کند.	

می	بینید	 را	 مختلف	 مناطق	 و	 کشورها	 سازمآن	های	 از	 لیستی	 ادامه،	 در	
که	برای	کمک	به	افراد	راه	اندازی	شده	اند.	درواقع	این	سازمآن	ها	به	عنوان	
شرکای	خدمات	بحران	شناخته	می	شوند.	نوع	مشارکت	هر	کدام	بسته	به	

کشور/منطقه	ی	مورد	خدمت،	متفاوت	است.	

Lifeline Australia13 11 14استرالیا

Kids Helpline1800 55 1800

Centro de Asistencia al آرژانتین
Suicida - Buenos Aires

 برای	تماس	از( 135
)بوینس	آیرس

)011(5275-1135	
 برای	تماس	از	سراسر(
)کشور

Centro de Valorização da برزیل
Vida

188

Centre de Prévention du بلژیک
/ Suicide

0800 32 123

1813 Zelfmoordlijn1813

Български Червен Кръст02 492 30 30بلغارستان

Psychiatrická léčebna جمهوری	چک
 Bohnice - Centrum krizové

intervence

+420 284 016 
666

Livslinien70201201دانمارک

S.O.S Amitié09 72 39 40 50فرانسه

Suomen Mielenterveysseura فنالند
/ Kansallinen kriisipuhelin

09-2525-0111



65

ها 
وبر

تی
یو

ی 
برا

ب 
یو

وت
ن ی

انی
قو

Telefonseelsorge0800-1110111آلمان

 ΚΛΙΜΑΚΑ1018 801 801یونان
99 99

香港撒瑪利亞防止自殺會2389 2222هنگ	کنگ

S.O.S. Telefonos Lelki مجارستان
Elsősegély Szolgálat

06	1	116-123

 आसराهندوستان
AASRA

91-9820466726

Samaritans116 123ایرلند

1201ער"ן - עזרה ראשונה נפשיתاسرائیل

Samaritans Onlus800 86 00 22ایتالیا

こころの健康相談統一ダイژاپن
ヤル

0570-064-556

Lifeline New Zealand0800 543 354نیوزیلند

113Online Stichting0900-0113هلند

Samaritans of Singapore1800-221-4444سنگاپور

Telèfon de l’Esperança de اسپانیا
Barcelona

93 414 48 48

Teléfono de la Esperanza717 003 717

한국자살예방협회1393کره	جنوبی

生命線協談專線1995تایوان
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به  مربوط  محتوای  ارسال  برای  انجمن  دستورالعمل های 
خودکشی و خودآزاری

کاربران	یوتیوب	نباید	از	صحبت	آزادانه	در	مورد	موضوعات	سالمت	روان،	
خودکشی	و	یا	خودآزاری	به	شیوه	ای	غیرمضر	و	حمایت	کننده	واهمه	و	ترس	

داشته	باشند.	

با	این	حال	ممکن	است	محتوای	ایجاد	شده،	حساسیت	باالیی	داشته	باشد	
و	کاربران	دیگر	را	در	معرض	خطر	قرار	دهد.	وقتی	محتوای	دارای	موضوعات	
را	 اثر	منفی	احتمالی	آن	 با	خودکشی	یا	خودآزاری	تولید	می	کنید،	 مرتبط	
یا	کاربران	حساس	درنظر	 افراد	کم		سن	وسال	و	 بر	سایر	کاربران	بخصوص	

بگیرید.	

برای	محافظت	از	بازدیدکنندگان	خود	و	سایر	کاربران،	لطفا	از	دستورالعمل	های	
انجمن	در	مورد	تولید	محتوای	مرتبط	با	خودکشی	و	خودآزاری	پیروی	کنید.	
عدم	رعایت	این	دستورالعمل	ها	موجب	صدور	اخطار،	حذف	محتوا	و	یا	سایر	

محدودیت	ها	به	منظور	محافظت	از	کاربران	می	شود.	

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.	البته	توجه	کنید	که	
این	لیست	کامل	نیست.	لطفا	به	یاد	داشته	باشید	که	این	سیاست	ها	بر	
لینک	های	بیرونی	محتوای	شما	نیز	اعمال	می	شود.	این	لینک	ها	می	تواند	
شامل	URLهای	قابل	کلیک،	هدایت	شفاهی	به	سایت	های	دیگر	در	ویدئو	

و	همچنین	سایر	انواع	باشند.	

محتواهای زیر را پست نکنید:
•	محتوایی	که	خودکشی	یا	خودآزاری	را	ترویج	یا	تجلیل	می	کند

•	آموزش	خودکشی	یا	مشارکت	در	خودآزاری
•	محتوای	مربوط	به	خودکشی	یا	خودآزاری	که	افراد	کم	سن	وسال	

را	هدف	قرار	داده	است	

•	تصاویر	زننده	از	خودآزاری
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•	تصاویر	اجساد	قربانیان	خودکشی	مگر	اینکه	مات	شده	باشند	و	
یا	پوشیده	شده	باشند

•	تصاویر	مبهم	به	همراه	جزئیات	یا	تصاویری	که	نحوه	ی	خودکشی	
را	آموزش	می	دهند

•	ویدئوهایی	که	منجر	به	خودکشی	شده	اند	و	یا	تصاویر	اقدام	به	
خودکشی	و	عملیات	نجات	بدون	توضیحات	کافی

•	محتوایی	که	راهکارهایی	برای	چالش	های	خودکشی	و	خودآزاری	
ارائه	می	کند	یا	در	آن	مشارکت	دارد	)برای	مثال	چالش	های	نهنگ	

آبی	یا	مومو(	

•	یادداشت	یا	نامه	ی	خودکشی	بدون	توضیح	کافی
در	 را	 به	خودکشی	و	خودآزاری	 یوتیوب	محتوای	مربوط	 برخی	موارد،	 در	
صورت	داشتن	یک	یا	چند	معیار	زیر	به	جای	حذف،	فقط	محدود	می	کند	)به	
عنوان	مثال	با	قرار	دادن	محدودیت	سنی،	هشدار،	یا	اطالعات	سازمآن	های	

رسیدگی	به	بحران	در	ویدئو(.	توجه	کنید	که	این	لیست	کامل	نیست:	

•	محتوای	آموزشی،	مستند،	علمی	و	یا	هنری
•	محتوای	با	هدف	منافع	عمومی

•	محتوای	زننده	که	به	اندازه	ی	کافی	مات	شده	و	جزئیات	یا	تصاویر	
مورداستفاده	برای	انجام	خودکشی	یا	خودآزاری	از	آن	پیدا	نیست

ویدئویی،	 بازی	 انیمیشن،	 شامل	 که	 نمایشنامه	ای	 محتوای	 	•
کلیپ	های	موسیقی	و	کلیپ	هایی	از	فیلم	ها	و	نمایش	ها	باشد	اما	

محدود	به	این	موارد	نیست

و	 مکآن	ها	 خودآزاری،	 و	 خودکشی	 روش	های	 از	 جزئی	 مباحث	 	•
بیمارستآن	های	مرتبط	با	آن	ها

•	توصیفات	زننده	از	خودآزاری	یا	خودکشی.
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بهترین اقدامات برای تولیدکنندگانی که محتوای مربوط به 
خودکشی و خودآزاری ایجاد می کنند؟

توصیه	می	کنیم	از	بهترین	اقدامات	زیر	برای	محافظت	از	بازدیدکنندگان	خود	
در	برابر	آسیب	و	اضطراب	کمک	بگیرید:	

برای	 شدن	 قائل	 احترام	 و	 خودکشی	 قربانی	 نمایش	 از	 اجتناب	 	•
آن	ها	و	حریم	خصوصی	خانواده	هایشان.	

•	استفاده	از	عباراتی	که	مثبت	و	حمایت	گر	باشند	و	تمرکز	بر	روی	
بهبود،	محافظت	و	داستآن	های	امیدبخش.	

•	استفاده	از	اطالعات	و	منابع	برای	جلوگیری	از	خودکشی	و	خودآزاری	
و	استراتژی	های	مقابله	با	آن	ها.	سعی	کنید	از	این	اطالعات	هم	در	

خود	ویدئو	و	هم	در	توضیحات	آن	استفاده	کنید.	

•	عدم	استفاده	از	ادبیات	برانگیزاننده	یا	تصاویر	دراماتیک	و	نمایشی.	
•	می	توانید	محتوا	تهیه	کنید	اما	از	چگونگی	کشته	شدن	قربانی	در	
یک	خودکشی	حرفی	نزنید.	به	روش	ها	و	یا	مکآن	ها	اشاره	نکنید.	

•	محتوایی	که	شامل	تصاویر	قربانیان	خودکشی	است،	مات	شوند.	
می	توانید	از	قسمت	ویرایشگر	یوتیوب	استودیو،	ویدئوهای	خود	را	

مات	کنید.	

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد؟ 
اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.	

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
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یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	
بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

درنهایت	اگر	پیشنهاد	محتوای	پخش	زنده	مبنی	بر	نقض	قوانین	را	دهید،	
مورد	 در	 شود.	 محدود	 نیز	 زنده	 پخش	 به	 شما	 دسترسی	 است	 ممکن	

محدودیت	های	پخش	زنده	بیشتر	بخوانید.	

هشدارها و منابع حمایت گر
هنگامیکه	محتوا	حاوی	مضامین	مربوط	به	خودکشی	و	خودآزاری	باشد،	

یوتیوب	ویژگی	ها	و	یا	منابعی	را	به	نمایش	می	گذارد:	

•	هشدار	در	ویدئو	پیش	از	شروع	به	پخش	آن	که	نشان	می	دهد	
این	محتوا	مرتبط	با	خودکشی	و	خودآزاری	است.	

•	نمایش	یک	پنل	زیر	ویدئو	که	حاوی	اطالعات	منابع	حمایت	گر	
مانند	شماره	تلفن	سازمآن	های	جلوگیری	از	خودکشی	است.	

سیاست لیست پخش
ترکیب	 برای	 فوق	العاده	ای	 شیوه	ی	 	،26)playlist( پخش	 لیست	های	
مجموعه،	 یک	 عنوان	 به	 می	خواهند	 شما	 کاربران	 که	 هستند	 ویدئوهایی	
اوقات	 اما	گاهی	 نباشد،	 را	تماشا	کنند.	شاید	همیشه	عمدی	در	کار	 آن	ها	
نبوده	و	می	توانند	 لیست	های	پخش	حاوی	محتوایی	می	شوند	که	مجاز	
که	 پخشی	 لیست	های	 بنابراین	 کنند.	 نقض	 را	 یوتیوب	 سیاست	های	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنند،	اجازه	ی	انتشار	در	یوتیوب	را	

ندارند.	

بیایید	ساده	تر	به	این	قضیه	نگاه	کنیم:	اگر	شما	همه	ی	ویدئوهای	لیست	
پخش	را	در	قالب	یک	ویدئو	ترکیب	کنید	و	آن	ویدئو	دستورالعمل	های	انجمن	
نیز	دستورالعمل	های	 لیست	پخش	 این	صورت	 در	 کند،	پس	 نقض	 را	 ما	

انجمن	را	نقض	می	کند.	

اگر	محتوایی	را	مشاهده	کردید	که	این	سیاست	را	نقض	می	کند،	آن	را	گزارش	

playlist	.26
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دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	انجمن	
اگر	ویدئوها	و	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	 اینجا	در	دسترس	است.	 ما	در	
کرده	اید	که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید	و	یا	حتی	اگر	می	خواهید	کل	

یک	کانال	را	گزارش	کنید،	از	صفحه	ی	ابزار	گزارش	بازدید	نمایید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟
اگر	یک	لیست	پخش	ایجاد	می	کنید؛

اگر	یک	لیست	پخش	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	
وجه	آن	را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

که	 توضیحاتی	 یا	 و	 عناوین	 تامبنیل	ها،	 با	 پخش	 لیست	های	 	•
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنند،	مانند	مضامین	مرتبط	
با	پورنوگرافی	و	یا	موارد	شامل	تصاویری	با	هدف	ایجاد	شوک	و	یا	

انزجار.	

•	لیست	هایی	پخش	با	عناوین	و	یا	توضیحاتی	که	بازدیدکنندگان	
را	در	مورد	محتوای	لیست	پخش	گمراه	می	کنند.	

•	لیست	های	پخشی	که	به	صورت	مجزا	و	منفرد	سیاست	های	ما	را	
نقض	نمی	کنند،	اما	به	گونه	ای	جمع	آوری	شده	اند	که	ترکیب	آن	ها	
موجب	نقض	سیاست	ها	می	شود.	موارد	زیر	از	این	دست	هستند،	

اما	لیست	ما	به	موارد	زیر	محدود	نیست:	

• محتوای آموزشی شامل مضامین برهنگی و جنسی با 
هدف ارضای جنسی

• محتوای غیرجنسی اما متمرکز بر اعضای خاص بدن یا 
فعالیت هایی برای ارضای جنسی

• ویدئوهای مستند از خشونت زننده با هدف تمجید و 
یا ایجاد شوک 

نقض	 دلیل	 به	 آن	 از	 زیادی	 ویدئوهای	 که	 پخشی	 لیست	های	 	•
اگر	متوجه	شدید	ویدئوهای	متعددی	 سیاست	ها	حذف	شده	اند.	
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از	لیست	های	پخش	عمومی	شما	حذف	یا	پاک	شده	اند،	لطفا	این	
ویدئوها	را	از	لیست	های	پخش	خود	نیز	حذف	کنید.	اگر	متوجه	شدید	
دستورالعمل	های	 شما	 عمومی	 پخش	 لیست	های	 در	 ویدئوهایی	
 )flag(	کنید	گذاری	نشان	را	ها	آن	لطفا	کنند،	می	نقض	را	ما	انجمن

و	سپس	از	لیست	پخش	خود	حذف	کنید.	

•	لیست	های	پخش	که	سوءرفتار	فیزیکی،	جنسی	یا	احساسی	با	
افراد	کم	سن	وسال	را	نشان	می	دهند.	

لطفا	توجه	کنید	که	این	لیست	کامل	نیست.	

نمونه ها
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

•	یک	لیست	پخش	از	تصاویر	خبری	بمبارآن	های	هوایی	همراه	با	
عنوآن	هایی	مانند	»بهترین	بمباران«.	

با	 افراد	 تفکیک		 نشان	دهنده	ی	 عنوان	 با	 لیست	پخش	 یک	 	•
ناتوانی	های	ذهنی.	

نمایش	 به	 را	 فردی	 شخصی	 اطالعات	 که	 لیست	پخش	 یک	 	•
می	گذارد	مانند	شماره	تلفن،	آدرس	منزل	و	یا	ایمیل	با	هدف	هدایت	

توجه	سوءاستفاده	گرانه	به	سمت	شخص	موردنظر.	

یا	 خطرناک	 شوخی	های	 از	 ویدئوهایی	 که	 لیست	پخش	 یک	 	•
تهدیدآمیز	را	جمع	آوری	می	کند	مانند	یک	لیست	پخش	از	سرقت	یا	

تهاجم	های	ساختگی	به	منزل.	

با	 سال	 کم	وسن		 افراد		 شامل	 ویدئوهای	 از	 لیست	پخش	 یک	 	•
عناوینی	مانند	»سکسی«.	

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد؟ 
اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
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یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.	

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست زبان مبتذل 
از	هجده	سال	 بازدیدکنندگان	کمتر	 ادبیات	شاید	مناسب	 انواع	 از	 برخی	
یک	 حذف	 یا	 و	 سنی	 محدودیت	 ایجاد	 برای	 تصمیم	گیری	 در	 نباشد.	
لیست	 این	 که	 کنید	 توجه	 البته	 می	گیریم.	 نظر	 در	 را	 زیر	 عوامل	 محتوا،	

کامل	نیست.	

•	استفاده	از	زبان	و	یا	روایت	های	صریح	جنسی.	
•	استفاده	از	فحاشی	بیش	از	حد	در	ویدئو.	

•	استفاده	از	فحاشی	شدید	در	عنوان،	تامبنیل	یا	فراداده	های	مرتبط	
با	ویدئو.	

نمونه ها
در	ادامه	نمونه	هایی	از	انواع	محتوا	را	که	محدودیت	سنی	دارند	مشاهده	می	کنید:	

•	ویدئوی	متمرکز	بر	استفاده	از	فحاشی		مانند	کلیپ	خارج	از	محتوا
با	 مستمر	 ناسزاهای	 یا	 جاده	ای	 خشونت	 شامل	 ویدئوی	 	•

فحاشی	های	شدید.	

•	ویدئوی	با	فحاشی	شدید	در	طول	یک	تقابل	فیزیکی	و	یا	برای	
تعریف	فعالیت	های	خشونت	آمیز
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سیاست های بیشتر 
سیاست حساب های کاربری غیرفعال 

بطورکلی	انتظار	می	رود	کاربران	در	محیط	یوتیوب،	اعضای	فعال	باشند.	اگر	
یک	حساب		کاربری	غیرفعال	باشد،	یوتیوب	می	تواند	بدون	اعالن	اخطار	آن	

حساب	را	ببندد.	غیرفعال	بودن	شامل	زمینه	های	زیر	می	شود:	

•	عدم	ورود	به	سایت	به	مدت	حداقل	شش	ماه
•	عدم	بارگزاری	هیچ	محتوای	ویدئویی

•	عدم	مشارکت	فعال	در	تماشای	یک	محتوا	و	یا	کامنت	گذاری
تشویق برای نقض شرایط استفاده از خدمات 

از	 استفاده	 شرایط	 نقض	 به	 دیگران	 تشویق	 مضمون	 با	 را	 محتوایی	 اگر	
خدمات	یوتیوب	بارگزاری	کنید،	آن	محتوا	حذف	می	شود،	حساب	کاربری	
شما	با	جریمه	مواجه	می	شود	و	در	برخی	موارد	حساب	کاربری	شما	بطور	

کامل	مسدود	می	شود.	

بارگزاری محتوای از قبل حذف شده یا محتوای برگرفته از تولیدکنندگان 
حذف شده یا محدودشده

اگر	محتوایی	را	بارگزاری	کنید	که	پیش	از	این	به	دلیل	نقض	شرایط	استفاده	
از	خدمات	حذف	شده	است،	یا	توسط	تولیدکنندگان	با	محدودیت	کنونی	
تولید	شده	باشد	و	یا	متعلق	به	تولیدکنندگانی	باشد	که	بر	اساس	شرایط	و	
ضوابط	ما	مسدود	شده	باشند،	این	محتوا	حذف	می	شود،	حساب	کاربری	
شما	با	جریمه	مواجه	می	شود	و	در	برخی	موارد	حساب	کاربری	شما	به	طور	

کامل	مسدود	می	شود.	

الزامات سنی برای استفاده از محصوالت گوگل

اگر	تصور	شود	سن	شما	برای	استفاده	از	محیط	یوتیوب	کافی	نیست،	حتما	
از	شما	خواسته	می	شود	که	سن	خود	را	تایید	کنید.	
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سیاست های مربوط به آزارواذیت و زورگویی سایبری

لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	

کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.

اخیرا	در	زمینه	ی	سیاست		مربوط	به	آزارواذیت،	بروزرسانی	هایی	انجام	شده	
است	تا	بتوانیم	از	تولیدکنندگان	و	کاربران،	بهتر	محافظت	کنیم.	

محتوایی	که	در	آن	افراد	مورد	تهدید	واقع	شوند،	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	
ویژگی	های	 به	 توجه	 با	 فرد	 آن	یک	 که	طی	 نیستند.	همچنین	محتوایی	
ذاتی	خود	مورد	توهین	های	بدخواهانه	و	طوالنی	مدت	قرار	بگیرد،	اجازه	ی	
پخش	ندارد.	ویژگی	های	یاد	شده	شامل	وضعیت	گروه	اجتماعی	خاص	او	

و	یا	ویژگی	های	فیزیکی	است.	

را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	
کانال	 گزارش	 با	 گزارش	دهید،	می		توانید	 را	 آن	ها	 که	می	خواهید	 کرده	اید	
این	کار	را	انجام	دهید.	برای	اینکه	اطالعاتی	در	مورد	ایمن	ماندن،	امن	نگه	
بدانید،	 از	حریم	خصوصی	خود	 کاربری	خود	و	محافظت	 داشتن	حساب		

مقاله	ی	مرکز	امداد	ما	را	مطالعه	کنید.	

اگر	مورد	تهدید	واقع	شدید	و	احساس	ناامنی	می	کنید،	این	موضوع	را	بطور	
مستقیم	به	سازمآن	های	قانونی	محلی	خود	گزارش	کنید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟

اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
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را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

زبانی(	 آزار	 نوعی	 )نیم	کالینگ؛	 زدن27	 انگ	 شامل	 که	 محتوایی	 	•
طوالنی	مدت	و	یا	توهین	های	بدخواهانه	)برای	مثال	توهین	های	
ویژگی	ها	 این	 است.	 فرد	 یک	 ذاتی	 ویژگی	های	 اساس	 بر	 نژادی(	
یا	 و	 فیزیکی	 ویژگی	های	 خاص،	 اجتماعی	 گروه	 وضعیت	 شامل	
قربانی	پخش	تصاویر	 از	تجاوزهای	جنسی،	 ناشی	 وضعیت	هایی	
خصوصی	بدون	اجازه،	آزار	خانگی	و	آزار	کودکان	و	موارد	دیگر	است.	

•	محتوایی	که	با	هدف	شرمسار	کردن،	فریب	دادن	و	یا	توهین	به	
یک	فرد	کم		سن	وسال	آپلود	شده	باشد.	فرد	کم		سن	وسال،	شخص	
زیر	سن	قانونی	است	که	معموال	هر	فرد	کوچک	تر	از	هجده	سال	را	
در	این	طبقه	قرار	می	دهند،	اما	سن	قانونی	ممکن	است	در	مناطق	

جغرافیایی	مختلف،	متفاوت	باشد.	

سایر انواع محتوا که این سیاست را نقض می کنند؟

آدرس	 منزل،	 آدرس	 مانند	 فرد،	 یک	 شخصی	 اطالعات	 افشای	 	•
شماره	ی	 تلفن،	 شماره	 کاربری،	 حساب	 به	 ورود	 اطالعات	 ایمیل،	

گذرنامه،	یا	اطالعات	حساب	بانکی.	

در دسترس  اطالعات عمومی  به  مربوط  این مورد  نکته: 
نمی باشد. اطالعات عمومی می توانند شامل شماره تلفن 
ادارات دولتی یا شماره تلفن واحدهای کسب وکار باشند. 

•	محتوایی	که	دیگران	را	برای	آزار	و	یا	تهدید	افراد	در	محیط	یوتیوب	
و	یا	خارج	از	آن،	تحریک	می	کند.	

•	محتوایی	که	رفتار	توهین	آمیز	را	تشویق	می	کند	مانند	رسواسازی	
اینترنتی	)داکسینگ(،	نوشتن	کامنت	های	توهین	آمیز،	تیپ	سازی	

اشتباه	و	یا	هدف	قرار	دادن	کسی	خارج	از	پلتفرم	یوتیوب.	

•	محتوایی	که	یک	فرد	قابل	شناسایی	را	به	عنوان	بخشی	از	یک	
تئوری	توطئه	هدف	قرار	می	دهد	درحالیکه	این	تئوری	توطئه	مرتبط	

Name Calling	.27
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با	اقدامات	تهدیدکننده	یا	خشونت	آمیز	است.	

•	محتوای	شامل	تهدیدهای	ضمنی	و	صریح،	آسیب	های	فیزیکی	و	
یا	تخریب	اموال	علیه	افراد	قابل	شناسایی.

نکته: »تهدیدهای ضمنی« شامل تهدیدهایی هستند که 
ابزار خاصی مطرح نشده است  یا  زمان، مکان  آن ها  در 
اما ممکن است شامل صحنه هایی از تکان دادن سالح، 

خشونت شبیه سازی شده و یا موارد دیگر باشند. 

قابل	 فرد	 یک	 به	 که	 پارتیزآن	ها	 توسط	 شده	 پست	 محتوای	 	•
شناسایی	حمله	می	کنند.	

قابل	 فرد	 یک	 جدی	 آسیب	 یا	 مرگ	 نشان	دهنده	ی	 محتوای	 	•
شناسایی.	

•	محتوایی	که	در	آن	اقدامات	شبیه	سازی	شده	از	خشونت	جدی	
ضرب	وشتم،	 شکنجه،	 )اعدام،	 می	شود	 داده	 نمایش	 دیگران	 علیه	

معلولیت	و	غیره(.

•	محتوای	شامل	اقدامات	جنسی	بدون	رضایت،	فعالیت	های	جنسی	
ناخواسته	یا	هر	گونه	فعالیت	های	جنسی	زننده	یا	تحقیرآمیز.	

•	محتوایی	که	نشان	می	دهد	چگونه	می	توان	تصاویر	جنسی	بدون	
رضایت	را	پخش	کرد.	

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.	البته	توجه	کنید	که	
این	لیست	کامل	نیست.	لطفا	به	یاد	داشته	باشید	که	این	سیاست	ها	بر	
لینک	های	بیرونی	محتوای	شما	نیز	اعمال	می	شود.	این	لینک	ها	می	تواند	
شامل	URLهای	قابل	کلیک،	هدایت	شفاهی	به	سایت	های	دیگر	در	ویدئو	

و	همچنین	سایر	انواع	باشند.

استثنائات
مواردی	 آزارواذیت	 صحنه	های	 شامل	 محتوای	 تولید	 از	 اصلی	 هدف	 اگر	
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اجازه	ی	 باشند،	 یا	هنری	 همچون	اهداف	آموزشی،	مستندسازی،	علمی	و	
پخش	دارد.	البته	این	استنثنا	به	معنای	امکان	آزارواذیت	یک	فرد	حقیقی	

نمی	باشد.	برخی	از	این	نمونه	ها	به	شرح	زیر	هستند:	

که	 محتوایی	 رهبران:	 یا	 بلندپایه	 مقامات	 به	 مربوط	 مناظرات	 	•
شامل	مناظرات	و	یا	مباحث	مسائل	خاصی	در	مورد	افرادی	باشد	که	
دارای	موقعیت	بخصوصی	هستند	مانند	مقامات	دولتی	بلندپایه	یا	

مدیرهای	عامل	مجموعه	های	بین	المللی	مهم.	

•	اجراهای	فیلمنامه	نویسی	شده:	توهین	هایی	که	در	بافت	فضای	
یا	 استندآپ	 کمدی	 فیلمنامه،	 مثال	 برای	 می	گیرند	 شکل	 هنری	
موسیقی.	نکته:	این	استثنا	به	معنای	امکان	آزار	یک	فرد	حقیقی	و	

سپس	ادعای	»شوخی	بودن	ماجرا«	نیست.	

•	آموزش	و	یا	اطالع	رسانی	آزارواذیت:	محتوایی	که	شامل	آزارواذیت	
شبیه	سازی	شده	و	یا	حتی	واقعی	با	هدف	مستندسازی	و	با	اعالم	
رضایت	شرکت	کنندگان	)مانند	بازیگران(	است	تا	با	مسائلی	همچون	
زورگویی	سایبری	مقابله	شود	و	بر	میزان	آگاهی	مخاطبین	افزوده	

شود.	

نکته: ما در مورد توهین های بدخواهانه به یک فرد که بر 
اساس وضعیت گروه اجتماعی خاص او صورت می گیرند، 
قوانین سخت تری اجرا می کنیم، صرف نظر از اینکه این فرد 

از مقامات بلندپایه باشد یا خیر. 

درآمدزایی و سایر جریمه ها
در	برخی	موارد،	ممکن	است	محتوایی	را	حذف	کنیم	و	یا	جریمه	های	دیگری	
در	نظر	بگیریم.	اِعمال	این	جریمه	ها	زمانی	صورت	می	گیرد	که	تولیدکننده	

اقدامات	زیر	را	انجام	دهد:	

•	بطور	مکرر،	رفتار	خشونت	گرانه	را	تشویق	کند.	
•	بطور	مکرر،	یک	فرد	را	بر	اساس	ویژگی	های	ذاتی	او	مورد	هدف	قرار	

داده،	به	او	توهین	کند	و	از	او	سوءاستفاده	کند.	
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•	بر	اساس	موقعیت	اجتماعی	و	یا	سیاسی	یک	فرد،	او	را	در	مواجهه	
با	خطر	آسیب	فیزیکی	قرار	دهد.	

میان	 خصومت	 پیوسته	ی	 تحریک	 با	 که	 کند	 ایجاد	 محتوایی	 	•
یوتیوب	 قوانین	 به	 مالی	شخصی	 منافع	 اهداف	 با	 تولیدکنندگان،	

آسیب	برساند.	

نمونه ها
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

•	نمایش	مکرر	تصویر	یک	شخص	در	محتوا	و	بیان	جمالتی	مانند	
»به	دندآن	های	این	موجود	نگاه	کنید،	بسیار	منزجرکننده	هستند!«	
قرار	دادن	ویژگی	های	ذاتی	یک	فرد	در	 با	هدف	 و	تفاسیر	مشابه	

ویدئو.	

•	هدف	قرار	دادن	یک	شخص	با	توجه	به	عضویت	او	در	یک	گروه	
اجتماعی	خاص،	مانند	بیان	عبارتی	همچون:	»به	این	فرد	پلید	نگاه	

کنید،	امیدوارم	با	یک	کامیون	تصادف	کند!«	

•	هدف	قرار	دادن	یک	شخص	و	ادعای	اینکه	این	شخص	در	قاچاق	
توطئه	ی	 تئوری	 یک	 صرفا	 ادعا	 این	 درحالیکه	 دارد	 دست	 انسان	
فعالیت	های	 یا	 مستقیم	 تهدیدهای	 به	 منجر	 و	 است	 خطرناک	

خشونت	آمیز	می	شود.	

فردی	 انسانی	 رتبه	ی	 تنزل	 برای	 شدید	 توهین	های	 از	 استفاده	 	•
زن	 این	 »به	 مثال:	 برای	 است.	 ذاتی	خاصی	 ویژگی	های	 دارای	 که	
سگ	نما	نگاه	کنید!	او	حتی	یک	انسان	نیست،	او	قطعا	نوعی	جهش	

ژنتیکی	و	یا	یک	حیوان	است!«	

•	نمایش	یک	شخص	قابل	شناسایی	بدون	رضایت	او	که	قربانی	
قتل،	آسیب	جدی	و	یا	اقدامات	جنسی	زننده	است.	

•	حساب	های	کاربری	که	کامال	مختص	توهین	های	بدخواهانه	به	
یک	فرد	قابل	شناسایی	هستند.	
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نمونه های بیشتر 
•	هدف	قرار	دادن	افراد	بر	اساس	ویژگی	های	ذاتی	آن	ها	به	منظور	
مثال	 برای	 آن	ها،	 به	 جدی	 آسیب	 آمدن	 وارد	 یا	 و	 مرگ	 آرزوی	

»امیدوارم	کسی	چکش	خود	را	بر	صورت	او	فرود	آورد.«	

•	تهدید	امنیت	شخصی.	این	مورد	شامل	تهدیدهایی	از	این	دست	
است،	»بار	بعدی	که	ببینمت،	اتفاق	های	بدی	برایت	می	افتد«	این	
مورد	همچنین	شامل	تهدیدهای	ضمنی	از	این	دست	است،	»شنبه	
اِعمال	 و	 کردن	 تهدید	 یا	 به	صورتت	مشت	می	زنم.«	 ببینمت،	 که	
خشونت	با	عبارت	هایی	مانند	»بهتره	مراقب	باشی«	درحالیکه	تکان	

دادن	سالح	نیز	یکی	دیگر	از	این	موارد	است.	

•	ارسال	اطالعات	شخصی	غیرعمومی	یک	فرد	مانند	شماره	تلفن،	
ایجاد	 یا	 سوءاستفاده	گرانه	 توجه	ی	 برای	 ایمیل	 منزل،	 آدرس	
را	 مشغولیت	برای	آن	ها.	به	عنوان	مثال:	»من	شماره	تلفن	آن	ها	
دارم،	تا	زمانی	که	مجبور	شوند	جواب	دهند	به	تماس	و	ارسال	پیام	

به	آن	ها	ادامه	دهید!«	

افراد	 به	 بدخواهانه	 سوءاستفاده	های	 هدایت	 یا	 و	 کردن	 حمله	 	•
قابل	شناسایی	از	طریق	چت	های	صوتی	درون	بازی	یا	پیام	در	طول	

پخش	زنده.	

•	هدایت	کاربران	در	بخش	پیام	های	یک	یوتیوبر	)کاربر	یوتیوب(	
به	منظور	سوءاستفاده	ی	بدخواهانه.	برای	مثال:	»همه	باید	االن	به	
کانال	این	فرد	رفته	و	فقط	دیوانه	بازی	دربیاورند،	بیایید	به	آن	ها	

بفهمانیم	که	چقدر	می	خواهیم	آن	ها	به	درک	واصل	شوند!«	

•	پیوند	به	سایت	های	خارج	از	پلتفرم	یوتیوب	که	میزبان	و	یا	شامل	
تصاویر	خصوصی	بدون	رضایت	اشخاص،	هستند.	

•	درخواست	هایی	که	سایر	کاربران	را	وادار	به	اشتراک	گذاری	تصاویر	
خصوصی	بدون	رضایت	اشخاص،	می	کنند.	

•	تیپ	سازی	یا	سایر	شوخی	ها	که	طی	آن	با	سازمآن	های	اورژانس	و	
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خدمات	مقابله	با	بحران	تماس	گرفته	می	شود	و	یا	بازدیدکنندگان	را	
تشویق	به	این	عمل	یا	سایر	رفتارهای	آزاردهنده	می	کند.	

تعقیب	کردن	و	یا	تالش	برای	باجگیری	از	کاربران.	

•	زوم	کردن	یا	فوکوس	زیاد	بر	روی	بخش	هایی	از	بدن	افراد	قابل	
شناسایی	با	هدف	تنزل	شخصیت	آن	ها،	عینیت	بخشی	و	یا	تفکرات	

جنسی.	

•	محتوای	بازی	های	ویدئویی	که	به	منظور	ترویج	خشونت	و	یا	آزار	
نسبت	به	یک	شخص	با	ویژگی	های	ذکر	شده،	توسعه	یافته	اند	یا	

ویرایش	شده	اند	)دوبله(.

	توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	
محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.	

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد؟
اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست های مربوط به سالح گرم 
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
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این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	

کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.

از	 استفاده	 نحوه	ی	 آموزش	 گرم،	 سالح	 فروش	 به	 مربوط	 محتواهای	
سالح	های	گرم،	مهمات	و	تجهیزات	خاص	به	بازدیدکنندگان،	و	یا	آموزش	
چگونگی	نصب	این	لوازم	جانبی	در	محیط	یوتیوب	مجاز	نیستند.	نباید	از	
یوتیوب	به	عنوان	پلتفرم	فروش	سالح	های	گرم	و	یا	تجهیزات	آن	ها	استفاده	
کرد.	همچنین	پخش	زنده	که	شامل	نگه	داشتن،	استفاده	و	یا	انتقال	سالح	

گرم	توسط	اشخاص	باشد،	در	یوتیوب	مجاز	نیست.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟
اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

•	فروش	سالح	های	گرم	و	یا	تجهیزات	آن	ها	از	طریق	فروش	مستقیم	
)برای	مثال	فروش	خصوصی	توسط	افراد(	یا	لینک	به	سایت	های	

فروش.	این	تجهیزات	شامل	موارد	زیر	هستند:	

• تجهیزاتی که موجب شلیک خودکار سالح گرم می شود،
• تجهیزاتی که یک سالح گرم را به سالح شلیک خودکار 
تجهیزات  )نوعی  استاک  بامپ  مانند  می کنند،  تبدیل 

اسحله(، ماشه ی گاتلینگ یا کیت های مبدل،

از سی  باال که بیشتر  یا کمربندهای ظرفیت  خشاب ها   •
گلوله را حمل می کنند.

•	راهنمایی	در	مورد	تولید	هر	گونه	از	محصوالت	زیر:	
• سالح گرم،
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• مهمات،
• خشاب های ظرفیت باال،

• صداخفه کن/سرکوب کننده های خانگی،
• تجهیزاتی که یک سالح را قادر به شلیک خودکار می کنند،
خودکار  شلیک  سالح  به  را  سالح  یک  که  تجهیزاتی   •
تبدیل می کنند، مانند بامب استاک، ماشه های گاتلینگ یا 

کیت های مبدل. 

تبدیل یک سالح  در مورد چگونگی  دستورالعمل هایی   •
گرم به سالح خودکار

تجهیزات  نصب  چگونگی  مورد  در  دستورالعمل هایی   •
اشاره شده یا اصالح آن ها. 

در	نظر	داشته	باشید	که	این	لیست	کامل	نیست.	

نمونه ها
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

•	لینک	در	عنوان	و	یا	توضیحات	ویدئو	به	سایت	هایی	که	سالح	گرم	
و	تجهیزات	را	می	فروشند.	البته	می	توانید	به	سایت	هایی	که	در	مورد	

این	محصوالت	مقاله	و	بررسی	می	نویسند،	لینک	دهید.	

•	نمایش	یک	سالح	گرم	با	هدف	فروش	از	طریق	فروش	خصوصی.	
و	 ایمیل	 آدرس	 فروشنده،	 تلفن	 نمایش	شماره	 این	محتوا	شامل	

سایر	اطالعات	تماس	است.	

•	نمایش	دستورالعمل	های	گام	به	گام	چگونگی	تولید	سالح.	
قوطی	 قوه،	 از	چراغ	 نمایش	چگونگی	ساخت	یک	صداخفه	کن	 	•

روغن	و	یا	سایر	قطعات.	
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•	نمایش	چگونگی	نصب	بامپ	استاک	یا	نصب	تجهیزات	دیگر	که	
سالح	را	به	سالح	شلیک	خودکار	تبدیل	می	کنند.	

•	پخش	زنده	با	محتوای	اینکه	فردی	سالح	گرمی	به	دست	دارد،	
بازی	های	 نکته:	 خیر.	 یا	 می	کند	 استفاده	 آن	 از	 اینکه	 از	 صرف	نظر	

ویدئویی	از	این	قاعده	مستثنی	هستند.	

•	پخش	زنده	با	محتوای	انتقال	سالح	گرم	از	یک	محل	به	محل	
دیگر،	برای	مثال	حمل	آن	ها	یا	مسافرت	با	حمل	سالح	در	خودرو،	
کامیون	یا	سایر	وسایل	نقلیه.	نکته:	بازی	های	ویدئویی	از	این	قاعده	

مستثنی	هستند.	

توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	
محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.	

اگر	محتوایی	این	سیاست	را	نقض	کند،	چه	اتفاقی	می	افتد؟	

اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.	

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	
کرده	اید	که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	

کار	را	انجام	دهید.	
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سیاست های مربوط به محتوای خطرناک یا مضر
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	

کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.

نکته: ما اخیرا دستورالعمل های انجمن خود را به منظور 
اشتباه  اطالعات  به  مربوط  بیشتر سیاست های  شفافیت 
این  بررسی  برای  کرده ایم.  سازماندهی  یوتیوب،  در 
سیاست ها، مقاالت ما در مورد اطالعات اشتباه و اطالعات 

اشتباه انتخابات را مرور کنید. 

یوتیوب	اجازه	ی	انتشار	محتواهایی	که	فعالیت	های	خطرناک	و	غیرقانونی	
را	تشویق	می	کنند،	نمی	دهد	خطراتی	که	منجر	به	آسیب	فیزیکی	و	یا	حتی	

مرگ	می	شوند.	

را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	
کرده	اید	که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	

کار	را	انجام	دهید.	

این	سیاست	برای	شما	به	چه	معناست؟

اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

آسیب	 زیاد	 خطر	 که	 چالش	هایی	 خطرناک:	 بسیار	 چالش	های	 	•
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فیزیکی	را	به	دنبال	دارند.	

به	 منجر	 که	 شوخی	هایی	 تهدیدآمیز:	 یا	 خطرناک	 شوخی	های	 	•
آسیب	جدی	فیزیکی	قربانی	می	شوند	و	یا	تنش	احساسی	شدیدی	

را	برای	افراد	کم	سن	وسال	به	دنبال	دارند.	

فعالیت	هایی	 نمایش	 رساندن:	 آسیب	 یا	 قتل	 دستورالعمل	های	 	•
برای	آموزش	قتل	و	یا	آسیب	رساندن	به	دیگران.	به	عنوان	راهنمایی	

در	مورد	ساخت	بمب	برای	آسیب	رساندن	و	کشتن	دیگران.	

•	مصرف	و	یا	تولید	مواد:	محتواهایی	که	چگونگی	مصرف	و	یا	تولید	
مواد	مخدر	سنگینی	مانند	کوکائین	و	افیون	ها	را	نشان	می	دهند.	
مواد	مخدر	سنگین،	موادی	هستند	که	می	توانند	)عمدتا(	منجر	به	

اعتیاد	فیزیکی	شوند.	

•	اختالالت	تغذیه	ای:	محتواهایی	که	بینندگان	را	به	بی	اشتهایی	یا	
سایر	اختالالت	تغذیه	ای	تشویق	می	کند.	اختالالت	تغذیه		در	رده	ی	
عادت	های	تغذیه	ی	ناهنجار	قرار	می	گیرند	و	می	توانند	تاثیر	منفی	
بر	سالمت	فرد	داشته	باشند	)ازجمله	نخوردن	برخی	مواد	غذایی	

خاص(.	

مانند	 خشن	 تراژدی	های	 تمجید	 یا	 و	 ترویج	 خشن:	 حوادث	 	•
تیراندازی	در	مدرسه.	

•	آموزش	سرقت	یا	تقلب:	نمایش	چگونگی	آموزش	دزدی	کاالهای	
محسوس	و	یا	ترویج	رفتار	متقلبانه.	

•	هک:	نمایش	چگونگی	استفاده	از	کامپیوترها	یا	فناوری	اطالعات	
با	هدف	سرقت	امتیازات،	اطالعات	شخصی	و	یا	آسیب	رساندن	به	
دیگران	مانند	هک	کردن	حساب	های	کاربری	رسانه	های	اجتماعی.	

•	دور	زدن	پرداخت	محتوا	یا	خدمات	دیجیتال:	نمایش	چگونگی	
اطالعات	 فناوری	 سایر	 یا	 وبسایت	ها	 اپلیکیشن	ها،	 از	 استفاده	
صوتی،	 محتوای	 به	 غیرمجاز	 رایگان	 دسترسی	 از	 بهره	گیری	 برای	
یا	 نرم	افزارها	 ویدئویی،	 کامل	 بازی	های	 تصویری،	 محتوای	صوتی	
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سرویس	های	پخش	زنده	که	معموال	نیاز	به	پرداخت	هزینه	دارند.	

که	 باشید	 داشته	 یاد	 به	 لطفا	 نیست.	 کامل	 لیست	 این	 که	 کنید	 توجه	
می	شود.	 اعمال	 نیز	 شما	 محتوای	 بیرونی	 لینک	های	 بر	 سیاست	ها	 این	
به	 شفاهی	 هدایت	 کلیک،	 قابل	 URLهای	 شامل	 می	تواند	 لینک	ها	 این	

سایت	های	دیگر	در	ویدئو	و	همچنین	سایر	انواع	باشند.

هرگز	محتوایی	را	پست	نکنید	که	کمترین	مشارکت	در	فعالیت	های	خطرناک	
فعالیت	های	خطرناک	 در	 برای	مشارکت	 را	 کم	سن	وسال	 افراد	 یا	 و	 دارند	
تشویق	می	کنند.	هیچ	گاه	افراد	کم	سن	وسال	را	در	موقعیت	های	خطرناک	
یا	 و	 جسارت	 بدلکاری،	 ازجمله	 ندهید	 قرار	 می	شود،	 آسیب	 به	 منجر	 که	

شوخی	های	خطرناک.	

محتوای با محدودیت سنی 
در	تصمیم	گیری	برای	محدودیت	سنی	و	یا	حذف	یک	محتوا،	عوامل	زیر	را	در	

نظر	می	گیریم.	توجه	داشته	باشید	که	این	لیست	کامل	نیست.	

•	آیا	اقدام	مورد	نظر	منجر	به	آسیب	جدی	و	یا	مرگ	می	شود؟
•	آیا	افراد	مشارکت	کننده	در	این	اقدام،	افراد	حرفه	ای	آموزش	دیده	
را	 الزم	 پیشگیرانه	ی	 اقدامات	 آسیب	 از	 جلوگیری	 برای	 که	 هستند	

انجام	می	دهند؟

تقلید	 را	 اقدام	 این	 می	توانند	 سادگی	 به	 کم	سن	وسال	 افراد	 آیا	 	•
کنند؟

•	آیا	می	توان	از	این	محتوا	برای	ارتکاب	اقدامات	جدی	خشونت	آمیز	
استفاده	کرد؟

•	آیا	این	محتوا	بار	آموزشی،	مستندسازی،	علمی	و	یا	هنری	دارد؟
•	آیا	در	محتوا	مفهومی	وجود	دارد	که	مانع	از	انجام	این	اقدام	شود؟
•	آیا	بیننده	می	تواند	واقعی	و	یا	تقلبی	بودن	محتوا	را	متوجه	شود؟
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مخدر،	 مواد	 شامل	 که	 می	کند	 ترویج	 را	 محصولی	 محتوا	 آیا	 	•
نیکوتین	یا	سایر	مواد	کنترل	کننده	است؟

نمونه هایی از محتواهای با محدودیت سنی 

به	نظر	خیلی	 •	ویدئویی	در	مورد	شوخی	های	مضر	ساختگی	که	
را	 آن	ها	 بین	 تفاوت	 نمی	تواند	 بیننده	 بطوری	که	 می	رسد	 واقعی	

متوجه	شود.	

بدون	هیچگونه	 یک	چالش	خطرناک	 به	 واکنش	 ویدئوی	 یک	 	•
توضیح	بازدارنده	از	ادامه	ی	این	چالش.	

•	ویدئوی	مروج	فروشگاه	محصوالت	مرتبط	با	حشیش.	
•	ویدئویی	که	برندهایی	از	نوشیدنی	های	حاوی	نیکوتین	را	معرفی	

می	کند.	

•	ویدئویی	که	حاوی	دستورالعمل	هایی	برای	تقلب	است.	
محتوای  یا  مستند  ساخت  محتوا  از  هدف  اگر  نکته: 
آموزشی باشد، یوتیوب اجازه ی پخش آن را با محدودیت 
سنی می دهد. برای مثال خبری در مورد خطرات چالش 
خفه کردن مناسب است اما ارسال کلیپ در این زمینه در 

ج از مستند، مناسب نمی باشد.  قالبی خار

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	و	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.	

چالش های بسیار خطرناک 

محتواهای	زیر	اجازه	ی	پخش	در	یوتیوب	را	ندارند.	این	لیست	کامل	نیست.	

•	ویدئوهای	مربوط	به	خفگی:	هر	فعالیتی	که	مانع	از	تنفس	یا	منجر	
به	خفگی	شود	مانند:	

• بازی ها و شوخی های خفه کردن، غرق کردن و یا به دار 
آویختن



88

ها 
وبر

تی
یو

ی 
برا

ب 
یو

وت
ن ی

انی
قو

• خوردن اقالم غیرخوراکی
•	سوءاستفاده	از	سالح:	استفاده	از	سالح	هایی	مانند	تفنگ	یا	چاقو	
بدون	حفظ	ایمنی	الزم	یا	به	روشی	که	باعث	صدمه	ی	جسمی	شود	

)No Lackin challenge(	نولکین	چالش	همانند

یا	مواد	 اقالم	غیرخوراکی	 یا	مصرف	 •	خوردن	مواد	مضر:	خوردن	
شیمیایی	که	ممکن	است	باعث	بیماری	یا	مسمومیت	شوند	مانند	

چالش	خوردن	مواد	شوینده.	

•	سوزش،	یخ	زدگی	و	برق	گرفتگی:	فعالیت	هایی	که	خطر	سوختگی	
شدید،	یخ	زدگی،	سرمازدگی	یا	برق	گرفتگی	را	به	دنبال	دارند	مانند	

چالش	آتش	و	چالش	آب	گرم.	

•	آسیب	های	نقص	عضو	و	یا	آسیب	به	خود:	فعالیت	هایی	مانند:	
• خودزنی

• امتناع از اقدامات عادی بهداشتی
• سقوط کردن، دار زدن، تصادف، ترومای غیرنافذ و کُند، 

یا له شدن. 

•	چالش	های	با	حضور	کودکان:	نشان	دادن	افراد	کم	سن	وسال	در	
حال	نوشیدن	الکل،	استفاده	از	پودرهای	مخدر،	سیگار	الکترونیکی،	

تنباکو	و	یا	ماری	جوانا	یا	استفاده	ی	نادرست	از	سالح	ها.	

محتوای  یا  مستند  ساخت  محتوا  از  هدف  اگر  نکته: 
آموزشی باشد، یوتیوب اجازه ی پخش آن را با محدودیت 
خودزنی  درمورد  مستند  یک  مثال،  برای  می دهد.  سنی 
اجازه ی انتشار دارد اما برای تمام مخاطبین در دسترس 

نخواهد بود. 

شوخی های خطرناک یا تهدیدآمیز
محتواهای	زیر	اجازه	ی	پخش	در	یوتیوب	را	ندارند.	این	لیست	کامل	نیست.	
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•	آسیب	جسمی	عمدی:	وارد	کردن	آسیب	جسمی	به	قربانی	شوخی	
با	اقداماتی	مانند	حمله	با	مشت،	مسموم	کردن	غذا	یا	نوشیدنی	با	

مسهل	ها،	یا	شوخی	های	شوک	آور.	

•	ایجاد	احساس	خطر	برای	یک	شخص:	فریب	دیگران	بطوریکه	باور	
کنند	در	معرض	خطر	جدی	قرار	دارند	حتی	اگر	آسیب	جسمی	به	

آن	ها	وارد	نشود.	شامل:	

• تهدید با سالح
• ترس ناشی از بمب گذاری

• تماس های اضطراری دروغین
• سرقت های خانگی ساختگی

• آدم ربایی ساختگی
•	آسیب	عاطفی	برای	افراد	کم	سن	وسال:	هر	گونه	شوخی	که	موجب	

آسیب	عاطفی	به	کودکان	یا	افراد	آسیب	پذیر	شود.	شامل:	

• مرگ یا خودکشی ساختگی
• خشونت ساختگی

رها  را  او  کودک  سرپرست  یا  والدین  اینکه  به  تظاهر   •
کرده اند

• نشان دادن احساس شرمندگی یا سوءاستفاده ی والدین 
یا سرپرست از کودک 

نکته: ممکن است یوتیوب شوخی هایی را که مربوط به 
بزرگساالن است و قوانین را رعایت می کند محدود کند؛ 
به عنوان مثال، ممکن است یک شوخی با آسیب دیدگی 
دسترس  در  مخاطبان  همه  برای  اما  باشد.  مجاز  عادی 

نخواهد بود.
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چگونه  مورد  در  راهنمایی  یا  خشونت آمیز  رویدادهای 
آسیب رساندن

محتواهای	زیر	اجازه	ی	پخش	در	یوتیوب	را	ندارند.	این	لیست	کامل	نیست.	

با	هدف	آسیب	 ساختن	بمب:	نمایش	نحوه	ی	ساخت	یک	بمب	
رساندن	یا	کشتن	دیگران	مانند:	

• بمب های لوله ای
• بمب های بسته بندی شده

• جلیقه های منفجره
• بمب های دست ساز

•	خشونت	نسبت	به	کودکان:	هر	گونه	دعوا	یا	خشونت	واقعی	بین	
کودکان.	

محتوای  یا  مستند  ساخت  محتوا  از  هدف  اگر  نکته: 
آموزشی باشد، یوتیوب اجازه ی پخش آن را با محدودیت 
سنی می دهد. برای مثال محتواهایی که دیدگاه پزشکی، 
فعالیت  یک  مورد  در  خبری  یا  فلسفی  تاریخی،  علمی، 
همه ی  برای  اما  هستند.  مجاز  دارند،  خشونت آمیز 

مخاطبین در دسترس قرار نمی گیرند. 

استفاده از مواد مخدر 
محتواهای	زیر	اجازه	ی	پخش	در	یوتیوب	را	ندارند.	این	لیست	کامل	نیست.	

که	 غیرآموزشی	 محتوای	 سنگین:	 مخدر	 مواد	 مصرف	 نمایش	 	•
چگونگی	تزریق	مواد	داخل	رگ	مانند	هروئین	و	یا	استشمام	مواد	

مخدری	مانند	چسب	را	نشان	می	دهد.	

چگونگی	 که	 غیرآموزشی	 محتوای	 سنگین:	 مخدر	 مواد	 تولید	 	•
ساخت	مواد	مخدر	را	نشان	می	دهد.	
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•	افراد	کم		سن	وسال	در	حال	مصرف	الکل	یا	مواد	مخدر:	محتوایی	
سیگار	 از	 می	نوشند،	 الکل	 سن	وسال	 کم	 افراد	 می	دهد	 نشان	 که	
الکترونیکی،	تنباکو	یا	ماری	جوانا	استفاده	می	کنند،	یا	بطور	اشتباه	

سالح	استفاده	می	کنند.	

•	فروش	مواد	مخدر	سبک	یا	سنگین:	محتوایی	شامل	مواد	مخدر	
با	هدف	فروش	آن	ها.	اگر	از	لینکی	در	توضیحات	ویدئوی	خود	برای	

فروش	مواد	مخدر	استفاده	کنید،	کانال	شما	بسته	می	شود.	

•	استفاده	از	استروئید:	محتوای	غیرآموزشی	که	چگونگی	استفاده	از	
استروئیدها	را	با	اهداف	تفریحی	)مانند	بدنسازی(	نشان	می	دهد.	

محتوای  یا  مستند  ساخت  محتوا  از  هدف  اگر  نکته: 
آموزشی باشد، یوتیوب اجازه ی پخش آن را با محدودیت 
سنی می دهد. برای مثال یک مستند درمورد مصرف مواد 
مخدر وریدی که تزریق را نشان می دهد، مجاز است اما 
اگر محتوای  برای همه ی مخاطبین در دسترس نیست. 
با  می دهد،  نشان  را  مواد  مصرف  برای  اقالمی  شما 

محدودیت سنی همراه خواهد شد. 

اختالل های تغذیه ای
محتواهای	زیر	اجازه	ی	پخش	در	یوتیوب	را	ندارند.	این	لیست	کامل	نیست.	

•	استفاده	از	عبارات	یا	اصطالحاتی	در	فراداده	ها	که	عادت	های	بد	
غذایی	را	ترویج	می		دهند.	

•	ویدئوهایی	که	اقالم	غیرغذایی	را	برای	خوردن	ترویج	می	دهند.	
توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	

محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد؟

اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
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دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست های مربوط به فروش کاالها یا خدمات غیرقانونی یا تحت نظارت

لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	

می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.

محتواهایی	که	درصدد	فروش	کاالها	و	خدمات	خاص	تحت	نظارت	هستند،	
در	یوتیوب	مجاز	نمی	باشند.	

را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	
کرده	اید	که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	

کار	را	انجام	دهید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟

اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	هدف	از	تولید	یک	محتوا،	فروش	مستقیم،	لینک	به	صفحات	فروش	و	یا	
دسترسی	ساده	تر	به	هر	کاال	و	خدمات	تحت	نظارت	و	غیرمجاز	که	در	لیست	
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زیر	عنوان	می	شوند	باشد،	آن	را	در	یوتیوب	پست	نکنید.	فروش	این	اقالم	و	
یا	تسهیل	استفاده	از	این	خدمات	با	پست	لینک،	ایمیل،	شماره	تماس	یا	هر	

ابزار	برقراری	تماس	مستقیم	با	فروشنده،	در	یوتیوب	مجاز	نیست.	

•	الکل
یا	 مسروقه،	 بانکی	 کارت	های	 بانکی،	 حساب	های	 عبور	 رمزهای	 	•

سایر	اطالعات	مالی

•	مستندات	یا	ارزهای	تقلبی
•	مواد	مخدر	تحت	کنترل	یا	سایر	داروها

•	مواد	منفجره
•	اعضای	بدن

•	گونه	های	در	معرض	خطر	یا	بخش	هایی	از	گونه	های	در	معرض	
خطر

•	سالح	و	تسهیالت	خاص
•	نیکوتین،	شامل	محصوالت	سیگار	الکترونیکی

•	سایت	های	شرط	بندی	آنالین	که	توسط	گوگل	یا	یوتیوب	بررسی	
نشده	اند

•	داروهای	بدون	نسخه
•	خدمات	جنسی	

•	خدمات	پزشکی	بدون	مجوز
•	قاچاق	انسان

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.	البته	توجه	کنید	که	
این	لیست	کامل	نیست.	لطفا	به	یاد	داشته	باشید	که	این	سیاست	ها	بر	
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لینک	های	بیرونی	محتوای	شما	نیز	اعمال	می	شود.	این	لینک	ها	می	تواند	
شامل	URLهای	قابل	کلیک،	هدایت	شفاهی	به	سایت	های	دیگر	در	ویدئو	

و	همچنین	سایر	انواع	باشند.

نمونه ها 
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

•	لینک	به	یک	سایت	آنالین	شرط	بندی	یا	شرط	بندی	ورزشی	که	
مورد	تایید	نیست.	

•	فروش	پاسپورت	تقلبی	یا	آموزش	نحوه	ی	ایجاد	مستندات	رسمی	
تقلبی.	

•	تبلیغ	خدمات	جنسی	و	تحریک	برانگیز.	
•	محتوایی	با	نمایش	چگونگی	خرید	مواد	مخدر	در	دارک	وب.	

•	ویدئویی	از	یک	کاربر	که	با	یک	نرم	افزار	تولید	شماره	کارت	اعتباری	
تقلبی،	کار	می	کند.	

•	وجود	یک	لینک	به	داروخانه	ی	آنالین	که	برای	فروش	دارو	نیاز	به	
نسخه	ندارد.	

توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	
محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.	

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد 

اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.
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ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست در مورد نفرت پراکنی
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	

کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.

نکته: در پنجم ژوئن سال 2019، تغییراتی در سیاست های 
این  ِاعمال شد. در مورد  به نفرت پراکنی  یوتیوب مربوط 
کنید.  مطالعه  بیشتر  قسمت  این  از  می توانید  تغییرات 

ادامه ی این مطلب شامل تغییرات ِاعمال شده، است. 

اساس	 بر	 یوتیوب	 در	 نیستند.	 مجاز	 یوتیوب	 در	 نفرت	پراکنی	 گفتارهای	
ویژگی	های	زیر،	محتواهایی	که	خشونت	یا	نفرت	را	علیه	افراد	یا	گروه	هایی	

ترویج	می	کنند،	حذف	می	شوند:	

•	سن
•	نظام	طبقاتی
•	معلولیت
•	قومیت

•	هویت	و	ابراز	جنسیت
•	نژاد
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•	وضعیت	مهاجرت
•	مذهب
•	جنسیت

•	جهت	گیری	جنسی
•	قربانیان	رویدادهای	خشونت	آمیز	و	وابستگان	آن	ها

•	وضعیت	نظامی
را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	
کرده	اید	که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	

کار	را	انجام	دهید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟

اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

از	 کدام	 هر	 اساس	 بر	 گروه	هایی	 یا	 افراد	 علیه	 •	تشویق	خشونت	
ویژگی	های	ذکر	شده	در	باال.	ما	اجازه	ی	تهدید	در	محیط	یوتیوب	را	
نمی	دهیم	و	تماس	های	مبنی	بر	خشونت	را	نمونه	ی	بارزی	از	تهدید	
می	دانیم.	در	مورد	سیاست	های	ما	که	مرتبط	با	تهدید	و	ایجاد	آزار	

هستند،	می	توانید	بیشتر	مطالعه	کنید.	

•	نمایش	نفرت	علیه	افراد	یا	گروه	ها	بر	اساس	هر	کدام	از	ویژگی	های	
ذکر	شده	در	باال.	

انواع	دیگر	محتوا	که	این	سیاست	را	نقض	می	کنند

از	انسان	نامیدن	آن	ها،	 •	تنزل	شخصیت	افراد	یا	گروه	ها	با	کمتر	
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مقایسه	شان	با	حیوانات،	حشرات،	حیوانات	خانگی،	بیماری	یا	سایر	
موجودیت	های	غیرانسانی.	

از	 کدام	 هر	 اساس	 بر	 گروه	ها	 یا	 افراد	 علیه	 خشونت	 از	 تمجید	 	•
ویژگی	های	ذکر	شده	در	باال.	

•	استفاده	از	توهین	های	نژادی،	مذهبی	یا	سایر	انواع	توهین	ها	و	
کلیشه	ها	که	بر	اساس	هر	کدام	از	ویژگی	های	ذکر	شده	در	باال،	نفرت	
را	ترویج	می	کنند	یا	نشان	می	دهند.	این	نمایش	می	تواند	در	قالب	
سخنرانی،	متن	یا	تصویر	باشد	یا	حتی	در	قالب	تهدیدکردن	واقعی	

انجام	شود.	

با	 و	 روحی	 و	 نظر	جسمی	 از	 گروه	هایی	 یا	 افرادی	 اینکه	 ادعای	 	•
این	 بیمار	هستند.	 یا	 ناقص	 به	ویژگی	های	ذکرشده	پست،	 توجه	
ادعا	می	تواند	شامل	عباراتی	مبنی	بر	اینکه	یک	گروه	کمتر	از	گروه	
دیگر	است،	نیز	باشد؛	بطوریکه	آن	گروه	را	کم	هوش	تر،	کم	توان	تر	یا	

آسیب	پذیر	بخوانند.	

•	ادعای	برتری	یک	گروه	نسبت	به	گروه	های	با	ویژگی	های	ذکرشده	
برای	توجیه	خشونت،	تبعیض،	تفکیک	یا	طرد.	

•	تئوری	های	توطئه	مبنی	بر	اینکه	افرادی	یا	گروه	هایی	با	توجه	به	
ویژگی	های	ذکر	شده	شیطانی،	فاسد	یا	بدکار	هستند.	

•	دعوت	به	فرمانبرداری	یا	تسلط	بر	افراد	یا	گروه	هایی	با	توجه	به	
ویژگی	های	ذکر	شده.	

•	انکار	روی	دادن	یک	خشونت.	
فرد	 به	 فرد	 و/یا	جنسی	یک	 عاطفی	 احساسی،	 توجه	 به	 •	حمله	

دیگر.	

•	محتوای	حاوی	تبلیغات	برتری	طلبانه	ی	نفرت	انگیز	شامل	استخدام	
اعضای	جدید	یا	درخواست	برای	حمایت	مالی	ایدئولوژی	آن	ها.	

•	موزیک	ویدئوهای	مروج	برتری	طلبی	نفرت	انگیز	در	متن	ترانه،	
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فراداده	ها	یا	تصاویر.	

محتوای آموزشی 
آموزشی،	 محتوای	 یا	 مستند	 ساخت	 نفرت	پراکنی،	 محتوای	 از	 هدف	 اگر	
علمی	یا	هنری	باشد،	آن	محتوا	اجازه	ی	پخش	دارد.	البته	این	به	معنای	

مجوز	ترویج	نفرت	پراکنی	نیست.	نمونه	ها	شامل	موارد	زیر	هستند:	

•	یک	مستند	در	مورد	گروه	نفرت:	محتوای	آموزشی	که	از	این	گروه	
درمقابل	 نمی	کند.	 ترویج	 را	 آن	ها	 ایده	های	 یا	 نمی	کند	 پشتیبانی	

مستندی	که	خشونت	یا	نفرت	را	ترویج	می	کند،	مجاز	نیست.	

حاوی	 مستندی	 بشر:	 علمی	 تحقیقات	 مورد	 در	 مستند	 یک	 	•
چگونگی	تغییر	تئوری	ها	در	طول	زمان،	حتی	اگر	شامل	تئوری	هایی	
در	مورد	حقارت	یا	برتری	گروه	های	خاصی	باشد،	نیز	اجازه	ی	نشر	
اجازه	ی	 ما	 می	گیرد.	 قرار	 آموزشی	 محتواهای	 شمار	 در	 زیرا	 دارد	
پخش	مستندی	را	نمی	دهیم	که	ادعا	می	کند	امروزه	شواهد	علمی	

مبنی	بر	پستی	فرد	یا	گروهی	وجود	دارند.			

•	تصاویر	تاریخی	یک	رویداد	مانند	جنگ		جهانی	دوم	که	خشونت	
یا	نفرت	را	ترویج	نکند.	

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.	البته	توجه	کنید	که	
این	لیست	کامل	نیست.	لطفا	به	یاد	داشته	باشید	که	این	سیاست	ها	بر	
لینک	های	بیرونی	محتوای	شما	نیز	اعمال	می	شود.	این	لینک	ها	می	تواند	
شامل	URLهای	قابل	کلیک،	هدایت	شفاهی	به	سایت	های	دیگر	در	ویدئو	

و	همچنین	سایر	انواع	باشند.

در	محتوای	آموزشی	که	شامل	نفرت	پراکنی	است،	باید	این	مضمون	و	نوع	
نوع	 ذکر	 فقط	 باشد.	 نیز	مشهود	 ویدئو	 یا	صوت	خود	 تصاویر	 در	 محتوا	

محتوا	در	عنوان	یا	توضیحات	ویدئو	کافی	نیست.	

درآمدزایی و سایر جریمه ها
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در	برخی	موارد	نادر،	ممکن	است	محتوایی	را	حذف	کنیم	و	یا	جریمه	های	
دیگری	را	در	نظر	بگیریم.	اعمال	این	جریمه	ها	زمانی	است	که	تولیدکننده	

اقدامات	زیر	را	انجام	دهد:	

•	بطور	مکرر،	رفتار	خشونت	گرانه	را	تشویق	کند.	
اساس	 بر	 را	 گروه	 یک	 متعدد،	 بارگزاری	های	 با	 و	 مکرر	 بطور	 	•
ویژگی	های	ذکرشده	مورد	هدف	قرار	داده،	به	او	توهین	کند	و	از	او	

سوءاستفاده	کند.	

•	بر	اساس	موقعیت	اجتماعی	و	یا	سیاسی	یک	گروه،	آن	ها	را	در	
مواجهه	با	خطر	آسیب	جسمی	قرار	دهد.	

•	محتوایی	ایجاد	کند	که	با	تحریک	پیوسته	ی	خصومت	در	گروهی	
قوانین	 به	 مالی	شخصی	 منافع	 اهداف	 با	 ویژگی	های	ذکرشده،	 با	

یوتیوب	آسیب	برساند.	

نمونه ها 
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

•	»از	اینکه	این	اتفاق	[خشونت	آمیز]	افتاد،	خوشحالم.	آن	ها	لیاقت	
این	اتفاق	را	داشتند	[اشاره	به	افرادی	با	ویژگی	های	ذکرشده].«

»آن	 یا	 است«	 ذکرشده(	یک	سگ	 ویژگی	های	 )با	 »آن	شخص	 	•
شخص	)با	ویژگی	های	ذکرشده(	شبیه	یک	حیوان	است«.	

توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	
محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد 

اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	



100

ها 
وبر

تی
یو

ی 
برا

ب 
یو

وت
ن ی

انی
قو

کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	
شما	بسته	خواهد	شد.

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.

اگر	محتوای	شما	شبیه	به	محتوای	نفرت	پراکنی	باشد،	ویژ	گی	های	یوتیوب	
موجود	برای	محتوا	را	محدود	می	کنیم.	در	مورد	ویژگی	های	محدود	از	این	

قسمت	می	توانید	بیشتر	بدانید.	

•	اهمیت	بیان	موضوع
•	گزارش	شفافیت	اخیر

•	ویژگی	های	محدود	برای	ویدئوهای	خاص

سیاست سازمآن های جنایی خشن
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	

کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.

اگر	فکر	می	کنید	فردی	در	خطر	قرار	دارد،	بهتر	است	فورا	موضوع	را	به	اطالع	
مقامات	قانونی	محلی	برسانید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟

اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛
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اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
را	در	یوتیوب	پست	نکنید:

•	محتوای	تولید	شده	توسط	سازمآن	های	تروریست	و	یا	مجرم	و	
شرور

•	محتوایی	در	ستایش	یا	یادبود	شخصیت	های	تروریست	یا	مجرم	
به	منظور	تشویق	دیگران	برای	انجام	اقدامات	شرورانه

توسط	 مجرمانه	 اقدامات	 توجیه	 یا	 ستایش	 در	 محتوایی	 	•
سازمآن	های	تروریست	یا	مجرم

برای	سازمآن	های	 اعضای	جدید	 استخدام	 با	هدف	 •	محتواهایی	
تروریست	یا	مجرم	

•	محتوایی	که	گروگان	گیری	را	نشان	می	دهد	و	یا	با	هدف	درخواست،	
تهدید	و	یا	ترساندن	از	طرف	سازمآن	های	تروریست	یا	مجرم	تولید	

می	شود.	

یا	 تروریست	 نماد	سازمآن	های	 یا	 و	 لوگو	 که	عالمت،	 •	محتوایی	
مجرم	را	به	منظور	تمجید	یا	ترویج	آن	ها،	نشان	می	دهد.	

اگر	محتوایی	مرتبط	با	تروریسم	یا	جرم	را	با	هدف	آموزش،	مستندسازی،	
علمی	و	یا	هنری	ارسال	می	کنید،	توجه	داشته	باشید	که	اطالعات	کافی	را	
متوجه	 را	 آن	 موضوع	 بازدیدکنندگان	 تا	 بگنجانید	 آن	 و	صوت	 ویدئو	 در	
شوند.	تصاویر	زننده	یا	بحث	برانگیز	با	مضمون	کافی،	در	طبقه	بندی	محتوا	

با	محدودیت	سنی	یا	نمایش	هشدار	قرار	می	گیرند.	

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.	البته	توجه	کنید	که	
این	لیست	کامل	نیست.	لطفا	به	یاد	داشته	باشید	که	این	سیاست	ها	بر	
لینک	های	بیرونی	محتوای	شما	نیز	اعمال	می	شود.	این	لینک	ها	می	تواند	
شامل	URLهای	قابل	کلیک،	هدایت	شفاهی	به	سایت	های	دیگر	در	ویدئو	

و	همچنین	سایر	انواع	باشند.
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نمونه ها 
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

ایجاد	شده	 و	ویرایش	نشده	ی	محتواهای	 بارگزاری	مجدد	خام	 	•
توسط	سازمآن	های	تروریست	و	مجرم.

یا	 آهنگ	ها	 در	 آن	ها	 جرم	های	 یا	 تروریست	 رهبران	 از	 تجلیل	 	•
یادبودها.	

•	تجلیل	از	سازمآن	های	تروریست	یا	مجرم	در	آهنگ	ها	یا	یادبودها.	
تروریستانه	 ایدئولوژی	 با	 به	سایت	های	 را	 کاربران	 که	 •	محتوایی	
هدایت	می	کند،	و	برای	انتشار	محتوای	ممنوعه	استفاده	می	شود،	و	

یا	برای	استخدام	بکار	می	روند.

•	محتوای	بازی	ویدئویی	که	برای	تجلیل	یک	رویداد	خشونت	آمیز،	
توسعه	 مجرم،	 و	 تروریست	 سازمآن	های	 از	 و	حمایت	 آن	 عامالن	

یافته	یا	ویرایش	شده	است	)دوبله(.	

توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	
محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.	

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد 

اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	
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بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست های مربوط به محتوای خشونت آمیز یا منزجرکننده
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	

کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.

در	 انزجار	 یا	 شوک	 ایجاد	 هدف	 با	 جنایت	آمیز	 یا	 خشونت	آمیز	 محتوای	
اعمال	 ارتکاب	 به	 با	هدف	تشویق	دیگران	 یا	پخش	محتواهای	 بینندگان	

خشن،	در	یوتیوب	مجاز	نیستند.	

اگر	فکر	می	کنید	فردی	در	خطر	قرار	دارد،	بهتر	است	فورا	موضوع	را	به	اطالع	
مقامات	قانونی	محلی	برسانید.	

را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	
کرده	اید	که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	

کار	را	انجام	دهید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟

اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

محتوای	خشونت	آمیز	یا	منزجرکننده:	

•	نمایش	دیگران	در	ارتکاب	اعمال	خشونت	آمیز	علیه	افراد	و	یا	گروه	
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تعریف	شده	ای	از	افراد.	

•	دعواهای	افراد	کم	سن	وسال.	
•	فیلم،	صدا	یا	تصویر	تصادفات	جاده	ای،	حوادث	طبیعی،	پیامدهای	
خیابانی،	حمالت	 دعواهای	 تروریستی،	 حمله	ی	 پیامدهای	 جنگ،	
فیزیکی،	سوزاندن،	شکنجه،	اجساد،	اعتراضات	یا	شورش،	سرقت،	
اقدامات	پزشکی،	یا	سایر	موقعیت	ها	با	هدف	ایجاد	شوک	یا	ایجاد	

انزجار	در	بینندگان.	

•	فیلم	یا	تصاویر	نشان	دهنده	ی	مایعات	بدن	مانند	خون	یا	استفراغ	
با	هدف	ایجاد	شوک	و	انزجار	در	بینندگان.	

•	فیلم	از	اجساد	با	آسیب	های	زیاد،	مانند	اندام	های	بریده	شده.	

محتوای سوءاستفاده از حیوانات: 
•	محتواهایی	با	نمایش	مبارزه	ی	حیوان	با	انسان.	

•	محتواهایی	با	نمایش	ایجاد	رنج	عمدی	برای	حیوانات	از	سوی	
یا	 مانند	شکار	 استانداردی	 یا	 اهداف	سنتی	 اینکه	 بدون	 انسآن	ها	

تهیه	غذا	در	کار	باشد.	

موقعیت	های	 در	 حیوانات	 نجات	 نمایش	 با	 محتواهایی	 	•
صحنه	سازی	شده	و	آسیب	رسان.	

محتوای نمایشی یا تخیلی: 
به	 توجه	 با	 که	 محتوایی	 از	 تخیلی	 یا	 نمایشی	 فیلم	های	 	•
کافی	 اطالعات	 درحالیکه	 انجمن	ممنوع	شده	اند	 دستورالعمل	های	
برای	درک	اینکه	فیلم	نمایش	یا	تخیلی	است	هم	در	اختیار	بیننده	

قرار	نگرفته	است.	

توجه	کنید	محتواهای	زیر	حتی	با	هدف	آموزشی،	مستندسازی،	علمی	یا	
هنری،	اجازه	ی	انتشار	در	یوتیوب	را	ندارند:	
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•	تجاوزهای	جنسی	فیزیکی	خشونت	آمیز	)ویدئو،	عکس،	یا	صدا(
رویداد	خشونت	آمیز	 در	طول	یک	 که	توسط	یک	مجرم	 فیلمی	 	•
قربانیان	 یا	 یا	کشنده	گرفته	شده	است	و	در	آن	سالح،	خشونت	

آسیب	دیده	مشهود	هستند	یا	صدای	آن	ها	به	گوش	می	رسد.	

توجه	کنید	که	این	لیست	کامل	نیست.	

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.	البته	توجه	کنید	که	
این	لیست	کامل	نیست.	لطفا	به	یاد	داشته	باشید	که	این	سیاست	ها	بر	
لینک	های	بیرونی	محتوای	شما	نیز	اعمال	می	شود.	این	لینک	ها	می	تواند	
شامل	URLهای	قابل	کلیک،	هدایت	شفاهی	به	سایت	های	دیگر	در	ویدئو	

و	همچنین	سایر	انواع	باشند.

محتوای آموزشی
ممکن	است	محتواهای	خشونت	آمیز	و	منزجرکننده	ای	که	به	آن	ها	اشاره	
هنری	 یا	 علمی	 مستندسازی،	 آموزشی،	 اهداف	 با	 تولید	 صورت	 در	 شد،	
اجازه	ی	پخش	داشته	باشند.	البته	این	به	معنای	اجازه	ی	همیشگی	پخش	
محتوایی	با	هدف	ایجاد	شوک	یا	انزجار	یا	تشویق	دیگران	به	ارتکاب	اعمال	
خشونت	آمیز	نیست	و	قطعا	در	مورد	انواع	خاصی	از	ویدئوها،	هیچ	استثنایی	
خشونت	آمیز.	 فیزیکی	 جنسی	 تجاوزهای	 از	 فیلم	 مانند	 نمی	شویم	 قائل	
محتواهای	آموزشی	شامل	این	انواع	از	محتواهای	زننده	و	خشن	باید	در	
تصاویر	و	صوت	ویدئو	شامل	اطالعات	کافی	باشند.	اطالع	رسانی	در	عنوان	

یا	توضیحات	ویدئو،	کافی	نیست.	

محتوای با محدودیت سنی 
اگر	محتوا	اطالعات	کافی	برای	آگاهی	رسانی	به	بیننده	در	مورد	نوع	محتوا	
آن	 برای	 اِعمال	محدودیت	سنی	 به	 به	جای	حذف	 یوتیوب	 باشد،	 داشته	
ویدئو	بسنده	می	کند.	به	عنوان	مثال،	محتواهایی	که	آسیب	های	قربانیان	
شوند	 حذف	 است	 ممکن	 می	دهند	 نمایش	 را	 جاده	ای	 تصادفات	 در	
و	موضوع	هستند،	 که	شامل	تشریح	موقعیت	 از	محتواها	 آن	دسته	 اما	
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صرفا	محدودیت	سنی	می	گیرند.	برای	کاربرد	آموزشی	محتواهای	زننده	و	
در	تصاویر	و	صدای	ویدئو	وجود	داشته	 باید	 خشونت	آمیز،	توضیح	الزم	

باشد.	در	مورد	اهمیت	موضوع	می	توانید	بیشتر	مطالعه	کنید.	

اعمال	محدودیت	سنی	 یا	 برای	حذف	 در	تصمیم	گیری	 یوتیوب	همچنین	
یک	محتوا،	منافع	عمومی	را	در	نظر	می	گیرد.	برای	مثال،	محتوای	مربوط	به	

مستند	مناطق	جنگی	ممکن	است	با	محدودیت	سنی	همراه	شود.	

خشونت	تخیلی	هم	در	صورت	داشتن	صحنه	های	منزجرکننده	ممکن	است	
با	محدودیت	سنی	مواجه	شود،	مانند	تکه	تکه	کردن	یا	بریدن	سر	افراد	یا	
نمایش	اجساد	انسآن	ها	با	آسیب	های	شدید	جسمی.	معموال	درصورتیکه	
محتوا	یا	فراداده	ها	از	غیرواقعی	بودن	محتوا	خبر	می	دهند،	اجازه	ی	پخش	
یا	 انیمیشن	 محتوای	 مانند	 می	شود	 داده	 نمایشی	 خشونت	 محتوای	

بازی	های	ویدئویی.	

اعمال	محدودیت	سنی	یک	محتوا،	موارد	 یا	 برای	حذف	 در	تصمیم	گیری	
زیر	در	نظر	گرفته	می	شوند.	لطفا	در	نظر	داشته	باشید	که	این	لیست	کامل	

نیست:	

•	اگر	تصویر	خشونت	آمیز	یا	زننده	مرکز	توجه	ویدئو	باشد،	مانند	
بخش	های	 خشونت	آمیزترین	 و	 منزجر	کننده	ترین	 به	 توجه	 صرفا	

یک	فیلم	یا	بازی	ویدئویی.	

•	اگر	عنوان،	توضیحات،	تگ	ها	یا	سایر	داده	ها	حاکی	از	هدف	ایجاد	
شوک	یا	انزجار	در	بیننده	باشند.	

•	اگر	تصویر	یا	صدای	خشونت	آمیز،	مات،	ماسک	گذاری	و	یا	مبهم	
شده	باشد.	

•	مدت	زمانی	که	تصاویر	و	یا	صدای	خشونت	آمیز	در	محتوا	وجود	
دارد.	

•	اگر	زمینه	ای	وجود	داشته	باشد	که	توسط	آن	بیننده	از	تخیلی	و	
نمایشی	بودن	محتوا	باخبر	شود،	مانند	بیان	این	مورد	در	ویدئو،	

عنوان	یا	توضیحات	ویدئو.	
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به	 و	 باشد	 یا	مذهبی	 اقدامات	فرهنگی	 از	 اگر	خشونت	بخشی	 	•
بیننده	اطالع	داده	شود.	

•	اگر	محتوا	کشتن	یک	حیوان	را	با	هدف	شکار،	فعالیت	های	مذهبی	
یا	تهیه	ی	غذا	نشان	دهد.	

رنج	حیوانات	 را	نشان	دهد	که	موجب	 انسآن	هایی	 اگر	محتوا،	 	•
می	شوند	به	گونه	ای	سوءاستفاده	در	نظر	گرفته	شود.	

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.

نمونه ها
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

ارتکاب	 برای	 به	یک	مکان	مشخص	 رفتن	 برای	 •	تشویق	دیگران	
خشونت،	انجام	اقدامات	خشونت	آمیز	در	یک	زمان	مشخص،	یا	

هدف	قرار	دادن	افراد	یا	گروه	ها	با	اعمال	خشونت	آمیز.	

•	دعواهای	مدرسه	ای	واقعی	بین	افراد	کم		سن	وسال.	محتوایی	که	
صرفا	مربوط	به	بازی	های	دعواگونه	است	و	بیننده	از	آن	آگاهی	دارد،	

مجاز	هستند.	

•	ضرب	وشتم	یا	دعوا	خارج	از	رویدادهای	ورزشی	حرفه	ای.	
نمونه های بیشتر 

محتوای خشونت آمیز یا منزجرکننده
انواع	زیر	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	نیستند.	این	لیست	کامل	نیست:	

بر	 متمرکز	 تصاویر	 درحالیکه	 پزشکی	 اقدامات	 از	 فیلمبرداری	 	•
زخم	های	باز	هستند	و	هیچگونه	آموزش	یا	توضیحی	برای	بینندگان	

فراهم	نشده	است.	
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که	 خشونت	آمیز	 سرقت	های	 مانند	 جرم	هایی	 از	 فیلمبرداری	 	•
هیچگونه	آموزش	یا	توضیحی	برای	بینندگان	فراهم	نشده	است.	

•	فیلم	های	تلفن	همراه،	دوربین	یا	تلوزیون	مدار	بسته	که	آسیب	ها	یا	
مرگ	ناشی	از	تصادفات	جاده	ای	را	همراه	با	عناوینی	مانند	»تصادف	
دیوانه	کننده«	یا	»هشدار:	مقدار	زیادی	خون«	نشان	می	دهند.	

•	ویدئوهایی	از	بریدن	سر
•	حمالت	یک	طرفه	با	عناوینی	مانند	»تماشای	کتک	خوردن	یک	

مرد!«	

محتوای سوءاستفاده از حیوانات 
سوءاستفاده	از	حیوانات	به	محتواهایی	اشاره	دارد	که	آسیب	رساندن	جسمی	
اقدامات	 شامل	 که	 محتواهایی	 مورد	 در	 می	دهند.	 نشان	 را	 حیوانات	 به	
درمآن	های	 غذا،	 تهیه	ی	 آفات،	 دفع	 انداختن،	 بدام	 شکار،	 مانند	 عمومی	

پزشکی	و	یا	کشتار	حیوانات	هستند،	استثنا	قائل	می	شویم.	

در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	
نیستند:

آن	ها	 در	 که	 ویدئوها	 سایر	 یا	 خروس	جنگی،	 سگ	ها،	 جنگ	 	•
حیوانات	وادار	به	حمله	به	یکدیگر	می	شوند.	محتواهایی	با	مضمون	
اجازه	ی	 مبارزه	ی	حیوانات	در	محیط	های	طبیعی	و	حیات	وحش	

پخش	دارند،	مانند	مستندهای	طبیعت.	

•	محتواهای	غیرآموزشی،	غیرمستند،	غیرعلمی	و	غیرهنری	که	رنج	
حیوانات	را	با	هدف	ایجاد	شوک	و	یا	انزجار	نشان	می	دهند.	

به	 زدن	 شمشیر	 )مانند	 ببینند	 آسیب	 آن	 در	 گاوها	 که	 گاوبازی	 	•
گاوها(

یا	 بمب	گذاری	 مانند	 غیرقانونی	 اقدامات	 از	 استفاده	 با	 شکار	 	•
مسمومیت.	
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این	لیست	کامل	نیست.	

توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	
محتوایی	این	سیاست	را	نقض	می	کند	آن	را	پست	نکنید.	

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد 

اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست های مربوط به اطالعات نادرست
انواع	مشخصی	از	محتواهای	گمراه	کننده	یا	فریبنده	با	خطر	جدی	آسیب	
نادرست	 اطالعات	 از	 انواعی	 که	شامل	 نیستند	 مجاز	 یوتیوب	 در	 فاحش،	
هستند	که	می	تواند	موجب	آسیب	های	واقعی	شود	مانند	ترویج	درمآن	های	
مضر،	انواع	خاصی	از	محتوای	دستکاری	شده	ی	فنی،	یا	محتوای	با	اشاره	

به	فرایندهای	دموکراتیک.	

را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	
کرده	اید	که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	

کار	را	انجام	دهید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟
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اگر یک محتوا را پست می کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

•	ترویج	شیوه	های	درمان	خطرناک:	محتواهایی	که	ادعا	می	کنند	
دنبال	 به	 درمان	مضر	می	توانند	سالمتی	 یا	شیوه	های	 اولیه	 مواد	

داشته	باشند.	

•	جلوگیری	از	مشارکت	در	سرشماری:	محتواهایی	که	با	هدف	گمراه	
کردن	مشارکت	کنندگان	در	سرشماری	ها	ایجاد	می	شوند	و	با	اعالم	
زمان،	مکان،	ابزارها	یا	صالحیت	های	الزم	و	قانونی	نادرست،	بیننده	
از	اجرای	 را	گمراه	می	کنند	یا	ادعاهای	دروغینی	که	می	توانند	مانع	

سرشماری	شوند.	

•	محتوای	دستکاری	شده:	محتوایی	که	به	شیوه	ی	فنی	دستکاری	
شده	بطوریکه	می	تواند	موجب	اشتباه	کاربران	شود	و	ممکن	است	

خطر	جدی	را	به	دنبال	داشته	باشد.	

•	محتواهای	با	استناد	نادرست:	محتوایی	که	ممکن	است	با	ادعای	
رویداد	 به	 رویداد	گذشته	مربوط	 فیلم	قدیمی	یک	 اینکه	 نادرست	

فعلی	است،	موجب	آسیب	های	جدی	شود.	

نمونه ها
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

درمآن	های	مضر	و	آسیب	رسان

)MMS(	معدنی	مکمل	ی	معجزه	•
•	روش	درمانی	نمک	سیاه

•	روغن	تربانتین
•	ویتامین	B17/آمیگدالین
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•	هیدروژن	پراکسید	درصد	باال
•	روش	درمانی	آهن	زدایی	برای	درمان	اوتیسم

جلوگیری	از	مشارکت	در	سرشماری

•	ارائه	ی	دستورالعمل	های	نادرست	در	مورد	چگونگی	مشارکت	در	
سرشماری

•	جلوگیری	از	سرشماری	با	ادعاهای	نادرست	مبنی	بر	اینکه	وضعیت	
•	مهاجرت	مشارکت	کنندگان	به	سازمآن	های	قانونی	گزارش	می	شود.	

محتوای	دستکاری	شده

•	ترجمه	ی	بی	دقت	زیرنویس	های	ویدئویی	که	موجب	تنش	های	
جغرافیایی	و	ایجاد	خطر	آسیب	جدی	می	شود.	

•	ویدئوهایی	که	به	صورت	فنی	دستکاری	شده	اند	تا	نشان	دهند	
یک	مقام	رسمی	دولتی	فوت	شده	است.	

•	ویدئوهایی	که	به	صورت	فنی	دستکاری	شده	اند	تا	رویدادهایی	با	
خطر	ایجاد	آسیب	های	جدی،	تولید	کنند.	

محتوای	با	استناد	نادرست

•	محتوایی	که	به	صورت	نادرست	به	عنوان	مستند	نقض	حقوق	
بشر	در	یک	مکان	مشخص	ارائه	می	شود	اما	درواقع	مربوط	به	مکان	

یا	رویداد	دیگری	است.	

•	محتوایی	که	سرکوب	نظامی	معترضان	را	با	ادعای	نادرست	اینکه	
محتوا	مربوط	به	رویداد	کنونی	است	نشان	می	دهد	درحالیکه	فیلم	

متعلق	به	چند	سال	قبل	می	باشد.	

توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	
یاد	 به	 لطفا	 نکنید.	 پست	 را	 آن	 می	کند	 نقض	 را	 سیاست	 این	 محتوایی	
نیز	 شما	 محتوای	 بیرونی	 لینک	های	 بر	 سیاست	ها	 این	 که	 باشید	 داشته	
اعمال	می	شود.	این	لینک	ها	می	تواند	شامل	URLهای	قابل	کلیک،	هدایت	
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شفاهی	به	سایت	های	دیگر	در	ویدئو	و	همچنین	سایر	انواع	باشند.

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد 

اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.	

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست های اطالعات نادرست در مورد انتخابات 
انواع	خاصی	از	محتواهای	با	اطالعات	نادرست	یا	فریبنده	که	ریسک	جدی	
آسیب	های	گزاف	را	به	دنبال	دارند،	به	هیچ	وجه	در	یوتیوب	مجاز	نیستند.	
به	 منجر	 که	 هستند	 نادرست	 اطالعات	 از	 خاصی	 انواع	 شامل	 مورد	 این	
فنی	 نظر	 از	 محتوای	 از	 خاصی	 انواع	 مانند	 می	شود،	 واقعی	 آسیب	های	

دستکاری	شده	و	محتوای	معرف	فرایندهای	دموکراتیک.	

را	 آن	 می	کند،	 نقض	 را	 سیاست	 این	 که	 کردید	 مشاهده	 را	 محتوایی	 اگر	
گزارش	دهید.	دستورات	الزم	برای	گزارش	دادن	تخلف	های	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	در	اینجا	در	دسترس	است.	اگر	ویدئو	یا	کامنت	هایی	را	مشاهده	
کرده	اید	که	می	خواهید	آن	ها	را	گزارش	دهید،	می		توانید	با	گزارش	کانال	این	

کار	را	انجام	دهید.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟

اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
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را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

مورد	 در	 را	 رای	دهندگان	 که	 محتواهایی	 رای	دهندگان:	 سرکوبی	 	•
گمراه	 رای	دهی	 برای	 الزم	 صالحیت	های	 و	 روش	ها	 مکان،	 زمان،	
می	کند	و	یا	ادعاهای	اشتباه	در	آن	ها	مطرح	شده	بطوریکه	موجب	

دلسردی	از	شرکت	در	انتخابات	می	شوند.	

با	 مرتبط	 اشتباه	 ادعاهای	 با	 محتواهایی	 نامزدها:	 صالحت	 	•
دولتی	 مقامات	 و	 کنونی	 سیاسی	 نامزدهای	 الزم	 صالحیت	های	
منتخب.	صالحیت	های	قانونی	بر	اساس	قوانین	ملی	کاربردی	بوده	

و	شامل	سن،	شهروندی	یا	وضعیت	حیاتی	است.	

•	تحریک	برای	مداخله	در	فرایندهای	دموکراتیک:	محتواهایی	که	
دیگران	را	به	مداخله	در	فرایندهای	دموکراتیک	تحریک	می	کنند.	این	
مداخالت	شامل	ممانعت	و	یا	ایجاد	اخالل	در	رویه	های	رای	گیری	

است.	

•	توزیع	اقالم	هک	شده:	محتواهایی	که	حاوی	اطالعات	هک	شده	
هستند	که	افشای	آن	ها	می	تواند	مداخله	در	فرایندهای	دموکراتیک	

محسوب	شود.	

•	سالمت	انتخابات:	محتواهایی	حاوی	ادعاهای	اشتباه	در	مورد	رخ	
دادن	تقلب،	خطا	یا	تغییر	در	نتیجه	ی	انتخابات	ملی	گذشته	پس	
از	انتشار	رسمی	نتیجه.	این	مورد	در	حال	حاضر	بر	موارد	زیر	اعمال	

می	شود:	

• هر کدام از انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری ایاالت 
متحده

• انتخابات فدرال آلمان 2021
توجه	کنید	که	این	لیست	کامل	نیست.	

نمونه ها 
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	
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نیستند:	

سرکوبی	رای	دهندگان	

•	بیان	اینکه	رای	دهندگان	می	توانند	به	شیوه	های	ناصحیحی	مانند	
پیامک	کردن	رای	خود	به	یک	شماره	ی	خاص،	رای	بدهند.	

•	ایجاد	صالحیت	های	قانونی	ساختگی	مانند	بیان	اینکه	انتخابات	
فقط	مخصوص	رای	دهندگان	50	سال	به	باال	است.	

•	بیان	روز	رای	گیری	نادرست	به	بینندگان.	
•	ادعای	اینکه	وابستگی	حزب	سیاسی	رای	دهنده	از	طریق	بسته	ی	

رای	گیری	از	طریق	پست،	مشهود	است.	

•	ادعاهای	اشتباه	مبنی	بر	اینکه	رای	گیری	غیرشهروندی،	نتیجه	ی	
انتخابات	گذشته	را	تعیین	کرده	است.	

واجدشرایط	بودن	نامزد	انتخاباتی

کنونی	 یا	مقام	دولتی	 و	 انتخاباتی	 نامزد	 اینکه	 بر	 ادعایی	مبنی	 	•
بر	اساس	اطالعات	اشتباه	در	مورد	سن	مجاز	آن	سمت	در	کشور/

منطقه	ی	موردنظر،	واجدشرایط	نیست.	

•	ادعایی	مبنی	بر	اینکه	نامزد	انتخاباتی	و	یا	مقام	دولتی	کنونی	بر	
اساس	اطالعات	اشتباه	در	مورد	وضعیت	شهروندی	مجاز	آن	سمت	

در	کشور/منطقه	ی	مورد	نظر،	واجدشرایط	نیست.	

•	ادعایی	مبنی	بر	اینکه	نامزد	انتخاباتی	و	یا	مقام	دولتی	کنونی	بر	
اساس	اطالعات	اشتباه	در	مورد	اینکه	فوت	شده،	سن	کافی	ندارد	و	

یا	موارد	دیگر،	واجدشرایط	نیست.	

تحریک	برای	مداخله	در	فرایندهای	دموکراتیک	

با	 رای	گیری	 طوالنی	 ایجاد	صف	های	 به	 بازدیدکنندگان	 تشویق	 	•
هدف	سخت	تر	کردن	شرایط	رای	دهی	برای	افراد	عادی.	
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طوالنی	 وبسایت	های	 کردن	 هک	 برای	 بازدیدکنندگان	 تشویق	 	•
جهت	ایجاد	تاخیر	در	انتشار	نتایج	انتخابات.	

توزیع	اقالم	هک	شده

نامزد	 یک	 درمورد	 شده	 هک	 اطالعات	 شامل	 که	 ویدئوهایی	 	•
اشتراک	 به	 انتخابات،	 روند	 در	 مداخله	 با	هدف	 و	 باشند	 سیاسی	

گذاشته	می	شوند.	

سالمت	انتخابات	

اشکاالت	 دلیل	 به	 تنها	 انتخاباتی	 نامزد	 اینکه	 بر	 مبنی	 ادعایی	 	•
دستگاه	رای	گیری	توانسته	برنده	ی	ایالت	های	چرخشی	)ایالت	هایی	
در	امریکا	که	شانس	انتخاب	نامزدهای	سیاسی	دو	حزب	یکسان	

است(	انتخابات	ریاست	جمهوری	2020	امریکا	شود.	

ادعایی	مبنی	بر	مشارکت	افراد	فوت	شده	بطوریکه	نتایج	انتخابات	
ریاست	جمهوری	2016	امریکا	را	تغییر	داده	است.	

نامزد	 یک	 پیروزی	 موجب	 که	 جعلی	 رای	های	 بر	 مبنی	 ادعایی	 	•
در	یک	ایالت	در	انتخابات	ریاست	جمهوری	گذشته	ی	امریکا	شده	

است.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	تقلب،	اشتباه	یا	خطاهای	گسترده	که	نتیجه	ی	
انتخابات	پارلمانی	آلمان	را	تغییر	داده	است،	تشکیل	دولت	جدید	
و	یا	انتخاب	و	انتصاب	صدراعظم	بعدی	آلمان	را	مشروعیت	زدایی	

می	کند.

پخش	محتوایی	که	سیاست	سالمت	انتخابات	را	نقض	کند،	درصورتیکه	
توضیح	الزم	در	بخش	ویدئویی،	صوتی،	عنوان	و	یا	توضیحات	داشته	باشد،	
ترویج	 برای	 اجازه	ی	همیشگی	 معنای	 به	 این	 البته	 باشد.	 مجاز	 می	تواند	
اطالعات	نادرست	نیست.	توضیح	بیشتر	ممکن	است	شامل	دیدگاه	های	
متقابل	باشد	و	یا	اگر	هدف	از	محتوا	محکوم	کردن،	مناقشه	کردن	و	یا	هجو	

کردن	اطالعات	نادرستی	باشد	که	سیاست	های	ما	را	نقض	می	کنند.	

توجه	کنید	که	این	نمونه	ها،	تنها	چند	مثال	هستند؛	بنابراین	اگر	فکر	می	کنید	



116

ها 
وبر

تی
یو

ی 
برا

ب 
یو

وت
ن ی

انی
قو

یاد	 به	 لطفا	 نکنید.	 پست	 را	 آن	 می	کند	 نقض	 را	 سیاست	 این	 محتوایی	
نیز	 شما	 محتوای	 بیرونی	 لینک	های	 بر	 سیاست	ها	 این	 که	 باشید	 داشته	
اعمال	می	شود.	این	لینک	ها	می	تواند	شامل	URLهای	قابل	کلیک،	هدایت	

شفاهی	به	سایت	های	دیگر	در	ویدئو	و	همچنین	سایر	انواع	باشند.

اگر	محتوایی	این	سیاست	را	نقض	کند،	چه	اتفاقی	می	افتد	

اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.	

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست مربوط به اطالعات نادرست پزشکی کووید 19
لیست	 صدر	 در	 شرکا	 و	 بازدیدکنندگان	 تولیدکنندگان،	 امنیت	 تامین	
این	 حفظ	 در	 می	توانید	 شما	 از	 کدام	 هر	 دارد.	 قرار	 یوتیوب	 اولویت	های	
جامعه	ی	پویا	و	همتا	به	ما	کمک	کنید.	اینکه	شما	درک	الزم	از	دستورالمل	های	
این	دستورالعمل	ها	در	مسئولیت		 آورید	و	نقشی	که	 را	بدست	 ما	 انجمن	
مشترک	ما	برای	ایمن	نگه	داشتن	یوتیوب	ایفا	می	کنند	را	متوجه	شوید،	برای	
ما	مهم	است.	لطفا	برای	مطالعه	ی	با	دقت	سیاست	ها	که	در	ادامه	مطرح	
می	شوند،	وقت	کافی	بگذارید.	همچنین	می	توانید	برای	مطالعه	ی	لیست	

کامل	دستورالعمل	های	ما	وارد	این	صفحه	شود.

ایجاد	 باعث	 که	 را	 	19 کووید	 مورد	 در	 محتوایی	 پخش	 اجازه	ی	 یوتیوب	
آسیب	های	جدی	شود،	نمی	دهد.	

در	یوتیوب	محتواهایی	که	اطالعات	پزشکی	نادرست	مغایر	با	سازمآن	های	
در	مورد	 را	 	)WHO( بهداشت	جهانی	 یا	سازمان	 	)LHA( بهداشت	محلی	
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 WHO	با	زیر	موارد	در	محتوایی	چنین	نیستند.	مجاز	کنند،	پخش	19	کووید
یا	LHA	در	تضاد	هستند:	

•	روش	های	درمان
•	روش	های	پیش	گیری	
•	روش	های	تشخیص
•	روش	های	انتقال	

•	راهنمایی	در	مورد	فاصله	گذاری	اجتماعی	و	قرنطینه
•	وجود	کووید	19

نکته: سیاست های مربوط به کووید 19 یوتیوب بر اساس 
تغییراتی که در سیاست های سازمآن های بهداشت محلی 
یا جهانی در مورد این ویروس رخ می دهند، متغیر است. 
و   LHA/WHO جدید  دستورالعمل  میان  است  ممکن 
بروزرسانی های سیاست در یوتیوب تاخیری وجود داشته 
و ممکن  دارد  تغییرات  تکرار  میزان  به  که بستگی  باشد 
 LHA/WHO است سیاست های ما تمامی دستورالعمل های

در مورد کووید 19 را پوشش ندهند. 

سیاست	های	کووید	19	یوتیوب	برای	اولین	در	بیستم	می	2020	منتشر	شدند.	

این	سیاست	برای	شما	به	چه	معناست؟

اگر	یک	محتوا	را	پست	می	کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

اطالعات	اشتباه	در	مورد	روش	های	درمان:	

برخی	 یا	 و	 دعا	 خانگی،	 درمآن	های	 از	 استفاده	 که	 محتوایی	 	•
روش	های	تشریفاتی	و	رسومات	را	تشویق	می	کنند	به	جای	اینکه	به	
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درمان	پزشکی	مانند	مشاوره	با	یک	پزشک	یا	مراجعه	به	بیمارستان	
را	رواج	دهند.	

درمان	 برای	 تضمین	شده	 روش	 یک	 می	کند	 ادعا	 که	 محتوایی	 	•
کووید	19	وجود	دارد.	

•	محتوایی	که	مصرف	آیورمکتین	و	یا	هیدروکسی	کلروکین	را	برای	
درمان	کووید	19	توصیه	می	کند.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	هیدروکسی	کلروکین،	روش	درمان	موثر	
برای	کووید	19	است.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	آیورمکتین،	روش	درمان	موثر	برای	کووید	
19	است.	

•	ادعایی	مبنی	بر	اینکه	مصرف	آیورمکتین	و	هیدروکسی	کلروکین	
در	درمان	کووید	19	مانعی	ندارد	و	آن	ها	از	داروهای	ایمن	هستند.	

•	محتواهای	دیگری	که	سایرین	را	از	مشاوره	با	یک	متخصص	یا	
پذیرفتن	اقدامات	پزشکی،	دلسرد	می	کنند.	

اطالعات	اشتباه	در	مورد	روش	های	پیشگیری:	محتواهایی	که	روش	های	
یا	 محلی	 بهداشت	 سازمآن	های	 با	 مغایر	 که	 می	کنند	 ترویج	 را	 پیشگیری	

جهانی	است.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	یک	روش	پیشگیرانه	ی	تضمین	شده	برای	
کووید	19	وجود	دارد.	

یک	 واکسیناسیون	 یا	 و	 دارو	 گونه	 هر	 اینکه	 بر	 مبنی	 ادعاهایی	 	•
روش	پیشگیرانه	ی	تضمین	شده	برای	کووید	19	است.	

•	محتواهایی	که	مصرف	آیورمکتین	و	یا	هیدروکسی	کلروکین	را	برای	
پیشگیری	از	کووید	19،	توصیه	می	کنند.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	مصرف	آیورمکتین	و	هیدروکسی	کلروکین	
در	درمان	کووید	19	مانعی	ندارد.	
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•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	استفاده	از	ماسک	خطرناک	است	و	یا	
موجب	اثرات	سالمت	جسمی	منفی	می	شود.	

از	ماسک	نقشی	در	جلوگیری	 اینکه	استفاده	 بر	 •	ادعاهایی	مبنی	
شیوع	و	یا	انتقال	کووید	19	ندارد.	

ادعای	 با	 مغایر	 که	 	19 کووید	 واکسیانسیون	 درمورد	 ادعاهایی	 	•
متخصصان	سازمآن	های	بهداشت	محلی	و	جهانی	است.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	واکسن	کووید	19	منجر	به	مرگ،	ناباروری،	
سقط	جنین،	اوتسیم	یا	شیوع	بیماری	های	عفونی	دیگر	می	شود.	

حاوی	 	19 کووید	 تاییدشده	ی	 واکسن	 اینکه	 بر	 مبنی	 ادعاهایی	 	•
مانند	 لیست	مواد	واکسن	درج	نشده	است،	 موادی	است	که	در	
مواد	بیولوژیکی	از	جنین	ها	)برای	مثال	بافت	های	جنین،	سلول	های	

جنین(	و	یا	محصوالت	حیوانی.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	واکسن	تاییدشده	ی	کووید	19	حاوی	مواد	
یا	دستگاه	هایی	برای	ردیابی	و	شناسایی	افراد	است.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	افراد	دریافت	کننده	ی	واکسن	کووید	19	با	
مشکل	آهنربایی	شدن	مواجه	می	شوند.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	در	ساختار	ژنتیک	افراد	دریافت	کننده	ی	
واکسن	کووید	19،	تغییراتی	ایجاد	می	شود.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	واکسن	کووید	19،	خطر	شیوع	این	بیماری	
را	کاهش	نمی	دهد.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	هر	گونه	واکسنی	موجب	شیوع	کووید	
19	می	شود.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	تنها	جمعیت	مشخصی	باید	در	آزمایشات	
واکسن	ها	شرکت	کنند	و	یا	ابتدا	واکسن	را	دریافت	کنند.	

•	محتواهایی	که	استقاده	از	واکسن	های	تاییدنشده	و	یا	دست	ساز	
را	ترویج	می	کنند.	
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•	راهنماهایی	در	مورد	ایجاد	گواهی	های	واکسن	تقلبی	یا	پیشنهاد	
فروش	این	مستندات.	

که	روش	های	 در	مورد	روش	های	تشخیص:	محتواهایی	 اشتباه	 اطالعات	
یا	 محلی	 بهداشت	 سازمآن	های	 با	 مغایر	 که	 می	کنند	 ترویج	 را	 تشخیص	

جهانی	است.

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	تست	های	کووید	19	خطرناک	هستند	یا	
موجب	آثار	منفی	بر	سالمت	جسمی	می	شوند.	

 19 کووید	 تاییدشده	ی	 تست	های	 اینکه	 بر	 مبنی	 ادعاهایی	 	•
نمی	توانند	این	ویروس	را	تشخیص	دهند.	

اطالعات	اشتباه	در	مورد	روش	های	انتقال:	محتواهایی	که	روش	های	انتقال	
را	ترویج	می	کنند	که	مغایر	با	سازمآن	های	بهداشت	محلی	یا	جهانی	است.

•	محتواهایی	که	ادعا	می	کنند	کووید	19	با	عفونت	ویروسی	ایجاد	
نشده	است.	

•	محتواهایی	که	ادعا	می	کنند	کووید	19	مسری	نیست.	
•	محتواهایی	که	ادعا	می	کنند	کووید	19	در	برخی	شرایط	اقلیمی	یا	

جغرافیایی،	منتشر	نمی	شود.	

•	محتواهایی	که	ادعا	می	کنند	گروه	یا	افرادی	در	برابر	این	ویروس	
ایمنی	دارد	و	نمی	توانند	موجب	انتقال	ویروس	شوند.	

قرنطینه:	 و	 اجتماعی	 فاصله	گذاری	 روش	های	 مورد	 در	 اشتباه	 اطالعات	
محتواهایی	که	روش	های	فاصله	گذاری	اجتماعی	و	قرنطینه	را	ترویج	می	کنند	

که	مغایر	با	سازمآن	های	بهداشت	محلی	یا	جهانی	است.

محتواهایی	که	وجود	کووید	19	را	انکار	می	کنند:	

•	انکار	وجود	کووید	19.
•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	افراد	با	کووید	19	جان	خود	را	از	دست	

نمی	دهند	یا	بیمار	نمی	شوند.	
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•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	این	ویروس	دیگر	وجود	ندارد	و	یا	پاندمی	
تمام	شده	است.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	عالئم،	نرخ	مرگ	ومیر	و	یا	میزان	فراگیری	
کووید	19	چندان	زیاد	نیست	یا	با	بیماری	های	رایج	سرماخوردگی	و	

آنفلونزای	فصلی	برابر	است.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	عالئم	کووید	19	هیچ	گاه	شدید	و	مزمن	
نیستند.	

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.	البته	توجه	کنید	که	
این	لیست	کامل	نیست.	لطفا	به	یاد	داشته	باشید	که	این	سیاست	ها	بر	
لینک	های	بیرونی	محتوای	شما	نیز	اعمال	می	شود.	این	لینک	ها	می	تواند	
شامل	URLهای	قابل	کلیک،	هدایت	شفاهی	به	سایت	های	دیگر	در	ویدئو	

و	همچنین	سایر	انواع	باشند.

نمونه ها 
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

•	انکار	وجود	کووید	19.	
•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	افراد	بر	اثر	کووید	19	جان	خود	را	از	دست	

نمی	دهند.	

پیشگیری	 واکسن	یک	روش	 گونه	 اینکه	هر	 بر	 مبنی	 ادعاهایی	 	•
مطمئن	برای	کووید	19	است.	

•	اعاهایی	مبنی	بر	اینکه	یک	روش	درمانی	و	یا	داروی	خاص،	درمان	
مطمئن	کووید	19	است.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	هیدروکسی	کلروکین،	افراد	را	در	برابر	شیوع	
کووید	19	نجات	می	دهد.	
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•	ترویج	MMS	)محلول	معدنی	جادویی(	برای	درمان	کووید	19.	
•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	برخی	افراد	به	دلیل	نژاد	یا	ملیت	خود	در	

برابر	کووید	19	مصونیت	و	ایمنی	دارند.	

•	ترویج	درمآن	های	خانگی	به	جای	درمان	پزشکی	در	زمان	بیماری.	
در	 پزشکی	 متخصص	 یک	 با	 مشاوره	 از	 سایرین	 کردن	 دلسرد	 	•

صورت	بیماری.	

یک	 می	تواند	 نفس	 داشتن	 نگه	 می	کنند	 ادعا	 که	 محتواهایی	 	•
تست	تشخیص	برای	کووید	19	باشد.	

•	ویدئوهایی	با	این	ادعا	که	عدم	مصرف	غذاهای	آسیایی	موجب	
عدم	بیماری	می	شود.	

•	ویدئوهایی	با	این	ادعا	که	آتش	افروختن	موجب	پاکسازی	هوا	از	
ویروس	و	درنهایت	پیشگیری	از	انتشار	ویروس	می	شود.	

 5G	های	شبکه	امواج	از	ناشی	19	کووید	اینکه	بر	مبنی	ادعاهایی	•
است.	

•	ویدئوهایی	با	این	ادعا	که	تست	کووید	19،	دلیل	ویروس	است.	
را	 ویروس	 این	 انتشار	 گرم،	 کشورهای	 اینکه	 بر	 مبنی	 ادعاهایی	 	•

تجربه	نمی	کنند.	

با	این	ادعا	که	فاصله	گذاری	اجتماعی	و	قرنطینه	در	 •	ویدئوهایی	
کاهش	انتشار	این	ویروس	تاثیرگذار	نیستند.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	استفاده	از	ماسک	موجب	کاهش	سطح	
اکسیژن	خون	تا	حد	خطرناکی	می	شود.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	استفاده	از	ماسک	موجب	سرطان	ریه	یا	
آسیب	های	مغزی	می	شود.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	استفاده	از	ماسک،	موجب	ابتال	به	کووید	
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19	می	شود.	

افراد	 مرگ	 موجب	 	19 کووید	 واکسن	 اینکه	 بر	 مبنی	 ادعاهایی	 	•
دریافت	کننده	می	شود.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	واکسن	کووید	19	به	عنوان	ابزار	کاهش	
جمعیت	استفاده	می	شود.	

•	ویدئوهایی	که	ادعا	می	کنند	واکسن	کووید	19	حاوی	بافت	های	
جنین	است.	

آنفلونزا	موجب	کاهش	شیوع	 واکسن	 اینکه	 بر	 ادعاهایی	مبنی	 	•
کووید	19	می	شود.	

از	 پیشگیری	 در	 	19 کووید	 واکسن	های	 اینکه	 بر	 مبنی	 ادعاهایی	 	•
شیوع	ویروس،	موثر	نیستند.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	واکسن	کووید	19	موجب	کاهش	سایر	
سایر	 کاهش	 برابر	 در	 را	 افراد	 یا	 و	 می	شود	 عفونی	 بیماری	های	

بیماری	های	عفونی	آسیب	پذیر	می	کند.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	واکسن	های	کووید	19،	یک	ریزتراشه	و	یا	
دستگاه	ردیابی	هستند.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	رسیدن	به	مصونیت	کامل	از	طریق	عفونت	
طبیعی،	ایمن	تر	از	واکسیناسیون	است.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	کووید	19	هیچگاه	موجب	عالئم	جدی	و	
یا	بستری	شدن	در	بیمارستان	نمی	شود.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	نرخ	مرگ	ومیر	آنفلونزای	فصلی	بیشتر	از	
نرخ	مرگ	ومیر	کووید	19	است.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	ایمنی	برخی	افراد	در	برابر	این	ویروس	با	توجه	
به	نژادشان.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	کودکان	مبتال	به	ویروس	نمی	شوند.	
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•	ادعاهایی	مبنی	بر	عدم	وجود	موارد	ابتال	یا	مرگ	در	کشورهایی	که	
آمار	ابتال	و	مرگ	ومیر	آن	ها	از	سوی	سازمآن	های	بهداشت	جهانی	و	

محلی	تایید	شده	است.	

محتوای آموزشی، مستندسازی، علمی یا هنری
ممکن	است	برخی	محتواها	با	وجود	نقض	سیاست	های	مربوط	به	اطالعات	
دارای	 محتواها	 این	 درصورتیکه	 باشند	 داشته	 انتشار	 اجازه	ی	 نادرست،	
توضیح	اضافی	در	ویدئو،	صوت،	عنوان	و	یا	توضیحات	خود	باشند.	البته	این	
به	معنای	امکان	انتشار	اطالعات	نادرست	در	همه	ی	موارد	نیست.	توضیح	
اضافی	می	تواند	شامل	دیدگاه	های	متناقض	از	سازمآن	های	بهداشت	محلی	
و	متخصصان	پزشکی	باشد.	همچنین	اگر	هدف	از	محتوا	محکوم	کردن،	
مناقشه	کردن،	یا	هجو	اطالعات	نادرستی	باشد	که	سیاست	های	ما	را	نقض	
می	کنند،	می	توانیم	استثنا	قائل	شویم.	این	استثنا	در	مورد	محتواهایی	هم	
که	یک	فروم	عمومی	باز	را	به	نمایش	می	گذارند،	وجود	دارد	مانند	اعتراضات	

و	یا	جلسات	اطالع	رسانی	عمومی.	

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد 

اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	

سیاست مربوط به اطالعات نادرست واکسن ها
یوتیوب	اجازه	ی	پخش	محتوایی	را	که	با	انتشار	اطالعات	نادرست	پزشکی	در	
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مورد	واکسن	های	تاییدشده	باعث	ایجاد	آسیب	های	جدی	شود،	نمی	دهد،	
واکسن	هایی	که	از	سوی	سازمآن	های	بهداشت	محلی	و	جهانی	مورد	تایید	

واقع	شده	اند.	

این سیاست برای شما به چه معناست؟

اگر یک محتوا را پست می کنید؛

اگر	یک	محتوا	با	هر	کدام	از	ویژگی	های	زیر	متناسب	است،	به	هیچ	وجه	آن	
را	در	یوتیوب	پست	نکنید:	

موجب	 واکسن	ها	 که	 ادعا	 این	 با	 محتواهایی	 واکسن:	 ایمنی	 	•
اثرات	جانبی	مزمن	می	شوند،	جدا	از	اثرات	جانبی	که	سازمآن	های	

بهداشت	بیان	کرده	اند.	

•	کارایی	واکسن:	محتواهایی	با	این	ادعا	که	واکسن	ها	نمی	توانند	از	
میزان	انتقال	و	یا	شیوع	بیماری	بکاهند.	

•	مواد	اولیه	در	واکسن	:	محتواهایی	که	مواد	اولیه	و	اجزای	واکسن	ها	
را	به	اشتباه	نشان	می	دهند.	

این	سیاست	بر	ویدئوها،	توضیحات	ویدئو،	کامنت	ها،	پخش	زنده	و	هر	
گونه	محصول	یا	ویژگی	دیگر	یوتیوب	اِعمال	می	شود.	البته	توجه	کنید	که	
این	لیست	کامل	نیست.	لطفا	به	یاد	داشته	باشید	که	این	سیاست	ها	بر	
لینک	های	بیرونی	محتوای	شما	نیز	اعمال	می	شود.	این	لینک	ها	می	تواند	
شامل	URLهای	قابل	کلیک،	هدایت	شفاهی	به	سایت	های	دیگر	در	ویدئو	

و	همچنین	سایر	انواع	باشند.

نمونه ها 
در	ادامه،	نمونه	هایی	از	محتوا	بیان	می	شوند	که	مجاز	به	پخش	در	یوتیوب	

نیستند:	

جانبی	 اثرات	 ایجاد	 موجب	 واکسن	ها	 اینکه	 بر	 مبنی	 ادعاهایی	 	•
مزمن	می	شوند	مانند:	

• سرطان
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• دیابت ها
• سایر اثرات جانبی مزمن 

کاهش	 را	 بیماری	 ریسک	 واکسن	ها،	 اینکه	 بر	 مبنی	 ادعاهایی	 	•
نمی	دهند.	

اولیه	ای	هستند	 اینکه	واکسن	ها	حاوی	مواد	 •	ادعاهایی	مبنی	بر	
که	در	لیست	مواد	سازنده	ی	واکسن	نیست،	مانند	مواد	بیولوژیکی	
از	جنین	ها	)برای	مثال	بافت	جنین،	سلول	جنین(	یا	فرآورده	های	

جانوری.	

یا	 و	 اولیه	 مواد	 حاوی	 واکسن	ها	 اینکه	 بر	 مبنی	 ادعاهایی	 	•
دستگاه	هایی	برای	ردیابی	یا	شناسایی	افراد	دریافت	کننده	هستند.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	واکسن	ها،	ساختار	ژنتیک	افراد	را	تغییر	
می	دهند.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	واکسن	MMR	موجب	ابتال	به	اوتیسم	
می	شود.	

دستورکار	 از	 بخشی	 واکسیناسیون	 اینکه	 بر	 مبنی	 ادعاهایی	 	•
جمعیت	زدایی	است.	

اثرات	 ایجاد	 موجب	 آنفلونزا	 واکسن	 اینکه	 بر	 مبنی	 ادعاهایی	 	•
جانبی	مزمنی	مانند	ناباروری	شده	است.	

•	ادعاهایی	مبنی	بر	اینکه	واکسن	HPV	موجب	ایجاد	اثرات	جانبی	
مزمنی	مانند	فلج	می	شود.	

محتوای آموزشی، علمی، هنری و یا محتوای توصیه نامه ای 
ممکن	است	برخی	محتواها	با	وجود	نقض	سیاست	های	مربوط	به	اطالعات	
دارای	 محتواها	 این	 درصورتیکه	 باشند	 داشته	 انتشار	 اجازه	ی	 نادرست،	
توضیح	اضافی	در	ویدئو،	صوت،	عنوان	و	یا	توضیحات	خود	باشند.	البته	این	
به	معنای	امکان	انتشار	اطالعات	نادرست	در	همه	ی	موارد	نیست.	توضیح	
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اضافی	می	تواند	شامل	دیدگاه	های	متناقض	از	سازمآن	های	بهداشت	محلی	
و	متخصصان	پزشکی	باشد.	همچنین	اگر	هدف	از	محتوا	محکوم	کردن،	
مناقشه	کردن،	یا	هجو	اطالعات	نادرستی	باشد	که	سیاست	های	ما	را	نقض	
می	کنند،	می	توانیم	استثنا	قائل	شویم.	این	استثنا	در	مورد	محتواهایی	هم	
که	یک	فروم	عمومی	باز	را	به	نمایش	می	گذارند،	وجود	دارد	مانند	اعتراضات	

و	یا	جلسات	اطالع	رسانی	عمومی.	

یوتیوب	همچنین	معتقد	است	افراد	باید	قادر	به	به	اشتراک	گذاری	تجارب	
خود	با	هم	باشند،	ازجمله	تجربه	ی	شخصی	در	مورد	واکسیانسیون.	این	
بدان	معناست	که	می	توانیم	در	مورد	محتواهایی	که	در	آن	تولیدکنندگان	
تجربه	های	شخصی	خود	یا	خانواده	ی	خود	را	تعریف	می	کنند،	استثنا	قائل	
شویم.	همچنین	باید	در	نظر	داشت	که	میان	به	اشتراک	گذاشتن	تجربه	های	
شخصی	و	ترویج	اطالعات	نادرست	در	مورد	واکسن	ها،	تمایز	وجود	دارد.	
برای	ایجاد	تعادل،	ما	همچنان	محتوا	و	یا	کانالی	که	را	شامل	سایر	انواع	
نقص	سیاست	ما	هستند	و	یا	الگویی	از	ترویج	اطالعات	نادرست	در	مورد	

واکسن	ها	در	آن	ها	وجود	دارند،	حذف	می	کنیم.	

اگر محتوایی این سیاست را نقض کند، چه اتفاقی می افتد 
اگر	محتوای	شما	این	سیاست	را	نقض	کند،	ما	آن	محتوا	را	حذف	می	کنیم	و	
یک	ایمیل	برای	اطالع	رسانی	به	شما	ارسال	می	شود.	اگر	اولین	بار	است	که	
دستورالعمل	های	انجمن	ما	را	نقض	می	کنید،	فقط	یک	اخطار	ساده	بدون	
جریمه		برای	کانال	خود	دریافت	خواهید	کرد.	درغیراینصورت،	اخطار	برای	
کانال	شما	صادر	می	شود.	در	صورت	دریافت	سه	اخطار	در	نود	روز،	کانال	

شما	بسته	خواهد	شد.

ممکن	است	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	دلیل	نقض	مکرر	دستورالعمل	های	
انجمن	یا	شرایط	استفاده	از	خدمات،	بسته	شود.	حتی	ممکن	است	کانال	
یا	حساب	کاربریتان	فقط	پس	از	یک	بار	سوءاستفاده	ی	شدید	یا	در	صورت	

بکارگیری	خشونت	سیاسی،	بسته	شود.	
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عضویت	در	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب	)YPP(	یک	گام	مهم	در	برنامه	ی	
	،YPP از	 بخشی	 عنوان	 به	 محتوا	 تولیدکنندگان	 است.	 تولیدکنندگان	 راه	
چت	 پشتیبانی	 و	 ایمیل	 کنند،	 کسب	 درآمد	 خود	 محتوای	 از	 می	توانند	
دریافت	کنند،	و	به	ابزار	تطبیق	کپی	رایت	به	منظور	محافظت	از	محتواهای	

خود	دسترسی	داشته	باشند.	

یوتیوب	 درآمدزایی	 از	سیاست	های	 پیروی	 	،YPP اساسی	 الزامات	 از	 یکی	
است	که	شامل	دستورالعمل	های	انجمن	یوتیوب،	شرایط	استفاده	از	خدمات	
و	سیاست	های	برنامه	ی	تبلیغاتی	گوگل	ادسنس28	است.	این	سیاست	ها	نه	

فقط	بر	ویدئوها	بلکه	بر	کل	کانال	تولیدکننده	اِعمال	می	شوند.	

تعیین سطح باالتر برای درآمدزایی 
تالش	 درآمدزایی	 الزامات	 تقویت	 برای	 یوتیوب	 گذشته،	 سال	 چند	 طی	
بیشتری	کرده	است	تا	تولیدکنندگان	اسپم،	جاعل	های	هویت	و	سایر	عامالن	

Google AdSense program		.28

سیاست  یوتیوب 
- سیاست درآمدزایی
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غیرمجاز	نتوانند	به	محیط	یوتیوب	آسیب	برسانند	و	یا	از	مزایای	محتواهای	
باکیفیت	تولیدکنندگان	خوب	بهره	ببرند.	

به	منظور	عضویت	در	YPP،	کانال	ها	باید	آستانه	های	شایستگی	و	شروط	
برآورده	 را	 )سابسکرایب	ها(	 دنبال	کنندگان	 و	 تماشا	 زمان	 به	 مربوط	 الزم	
اطمینان	 مساله	 این	 از	 برنامه	ها	 پیگیری	 با	 یوتیوب	 بازرسی	 گروه	 کنند.	
درآمدزایی،	 به	 مربوط	 سیاست	های	 موردنظر	 کانال	 که	 می	کند	 حاصل	
محتوا	و	حق	کپی	رایت	را	درست	اجرا	می	کند.	فقط	کانال	های	واجدشرایط	
که	دستورالعمل	های	انجمن	را	رعایت	می	کنند،	در	برنامه	ی	YPP	پذیرفته	
می	شوند	و	به	این	ترتیب	مجاز	به	استفاده	از	تبلیغات	و	یا	سایر	ویژگی	های	

درآمدزایی	در	محتواهای	تولیدی	خود	هستند.	

سیاست های درآمدزایی کانال یوتیوب 
بروزرسانی	در	اکتبر	2021:	اصول	کیفیت	برای	محتوای	مخصوص	کودکان	و	
خانواده	که	تنظیم	آن	از	ماه	نوامبر	آغاز	شد،	در	تصمیم	گیری	های	مربوط	به	
درآمدزایی	در	محتواهایی	بکار	گرفته	خواهد	شد	که	در	طبقه	بندی	»تولید	

برای	کودکان«	قرار	می	گیرند.	

اگر	از	محیط	یوتیوب	درآمدزایی	می	کنید،	پس	کانال	شما	باید	از	سیاست	های	
این	سیاست	ها	شامل	دستورالعمل	های	 کند.	 پیروی	 درآمدزایی	 به	 مربوط	
برنامه	ی	 سیاست	های	 و	 رایت،	 کپی	 خدمات،	 از	 استفاده	 شرایط	 انجمن،	
گوگل	ادسنس	هستند.	این	سیاست	ها	بر	کانال	تمامی	تولیدکنندگان	عضو	
در	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب	و	یا	هر	تولیدکننده	ای	که	در	پی	عضویت	در	
این	برنامه	است	و	یا	هر	فردی	که	درآمد	اندکی	از	سرمایه	گذاری	ویدئوهای	

کوتاه	یوتیوب29	دارد،	اِعمال	می	شوند.		

درصورتیکه	می	خواهید	از	ویدئوهای	خود	با	تبلیغات	هم	درآمدزایی	کنید،	
دستورالعمل	های	محتوای	مناسب	تبلیغات		هم	باید	رعایت	شوند.	

در	این	قسمت،	مروری	کوتاه	بر	هر	کدام	از	این	سیاست	های	مهم	داریم.	
لطفا	همه	ی	سیاست	ها	را	با	دقت	مطالعه	کنید	زیرا	این	سیاست	ها	به	منظور	

YouTube Shorts Fund		.29
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بررسی	اینکه	یک	کانال	برای	درآمدزایی	مطلوب	است،	بکار	گرفته	می	شوند.	
ناظران	یوتیوب	بطور	مکرر	بررسی	می	کنند	که	آیا	کانال	های	درآمدزا	از	این	

سیاست	ها	پیروی	می	کنند.	

چه ویژگی هایی از کانال شما مورد بررسی قرار می گیرند؟
در	 را	 شما	 کانال	 وضعیت	 شکل	 بهترین	 به	 که	 را	 محتواهایی	 ما،	 ناظران	
ازآنجاییکه	 می	کند.	 بررسی	 می	دهند،	 نشان	 ما	 سیاست	های	 با	 مواجهه	
ناظران	ما	قادر	به	بررسی	همه	ی	ویدئوها	نیستند،	پس	موردهای	زیر	بیشتر	

در	مرکز	توجه	قرار	می	گیرند:

•	موضوع	اصلی
•	ویدئوهای	با	بیشترین	بازدید

•	جدیدترین	ویدئوها
•	ویدئوهایی	با	بیشترین	زمان	تماشا

•	فراداده	های	ویدئوها	)شامل	عنوان،	تامبنیل	و	توضیحات	ویدئو(
موارد	باال،	تنها	نمونه	هایی	از	محتوا	هستند	که	ناظران	ممکن	است	ارزیابی	
کنند.	توجه	داشته	باشید	که	ناظران	امکان	بررسی	سایر	بخش	های	کانال	را	

هم	دارند.	

پیروی از دستورالعمل های انجمن یوتیوب 
برای	 فوق	العاده		 جامعه	ی	 یک	 ایجاد	 در	 یوتیوب	 به	 دستورالعمل	ها،	 این	
بازدیدکنندگان،	تولیدکنندگان	و	تبلیغ	کنندگان	کمک	می	کنند.	محتواهایی	
درآمدزایی	 برای	 می	کنند،	 نقض	 را	 یوتیوب	 انجمن	 دستورالعمل	های	 که	

شایستگی	الزم	را	ندارند	و	از	یوتیوب	حذف	می	شوند.	

کنند.	 رعایت	 را	 انجمن	 دستورالعمل	های	 باید	 یوتیوب	 کاربران	 همه	ی	
این	 بدانند	 باید	 دارند	 درآمد	 یوتیوب	 محیط	 از	 که	 تولیدکنندگانی	
دستورالعمل	ها	نه	تنها	بر	ویدئوها	بصورت	جداگانه،	بلکه	بر	کل	کانال	نیز	
اِعمال	می	شوند.	در	ادامه،	برخی	دستورالعمل	های	انجمن	را	مطالعه	می	کنید	
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که	بیشترین	ارتباط	را	با	کانال	های	درآمدزا	دارند:	

•	سیاست	های	مربوط	به	اسپم	ها،	اقدامات	فریبنده	و	کالهبرداری
•	محتواهای	جنسی	و	برهنگی

•	امنیت	کودکان	
•	محتواهای	مضر	و	خطرناک	

•	نفرت	پراکنی
•	آزارواذیت	و	زورگویی	سایبری

از	 باید	 کنید	 پست	 است	 قرار	 که	 محتوایی	 هر	 باشید	 داشته	 توجه	
دستورالعمل	های	انجمن	یوتیوب	پیروی	کند.	

پیروی از سیاست های برنامه ی ادسنس
ادسنس	به	شرکای	یوتیوب	امکان	کسب	درآمد	از	ویدئوهایشان	را	می	دهد.	
از	 استفاده	 و	شرایط	 ادسنس	 برنامه	ی	 از	سیاست	های	 که	 باشید	 مطمئن	
خدمات	یوتیوب	پیروی	می	کنید.	سیاست	های	محتوای	ادسنس،	گسترده	
هستند	و	شامل	دستورالعمل	های	کیفیت	از	سیاست	های	کنسول	جستجو/
وبمستر	هستند.	برخی	از	مرتبط	ترین	سیاست	ها	برای	تولیدکنندگان	یوتیوب	

را	در	ادامه	ذکر	کرده	ایم:

محتوای تکراری
محتوای	تکراری	به	کانال	هایی	با	محتوای	بسیار	شبیه	به	هم	اشاره	دارد،	
با	 ویدئوها	 میان	 تفاوت	 تشخیص	 در	 آن	 بازدیدکنندگان	 که	 کانال	هایی	
مشکل	مواجه	می	شوند.	این	سیاست	بر	اساس	مبحث	کنسول	جستجو	از	
سیاست	های	برنامه	ی	ادسنس	است.	ما	این	مورد	را	در	مبحثی	گنجانده	ایم	

که	بیشترین	ارتباط	را	با	تولیدکنندگان	یوتیوب	دارد.	

چه محتوایی اجازه ی درآمدزایی دارد؟
به	 یوتیوب	 که	 است	 مساله	 این	 از	 اطمینان	 سیاست،	 این	 اصلی	 نقش	
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درآمدزایی	 امکان	 دارد،	 دنبال	 به	 بازدیدکنندگان	 برای	 ارزشی	 که	 محتوایی	
می	دهد.	اگر	ایده	ی	جالب	و	یا	اندیشمندآن	های	در	محتوای	خود	داشته	
باشید	که	در	اصل	خود	آن	را	تولید	نکرده	اید،	درواقع	به	نوعی	محتوا	را	تبدیل	
کرده	اید.	وجود	چنین	محتواهایی	در	کانال	مناسب	است،	اما	ویدئوها	باید	
در	معرض	سیاست	های	دیگری	مانند	کپی	رایت	هم	قرار	گیرند.	به	عبارت	
دیگر،	امکان	انتشار	محتواهای	استفاده	ی	مجدد	در	صورتی	وجود	دارد	که	
کاربران	قادر	به	تشخیص	یک	تفاوت	معنادار	میان	ویدئوی	اصلی	و	ویدئوی	

شما	باشند.	

نکته: درحالیکه این نمونه ها سیاست درآمدزایی محتوای 
دیگر  سیاست های  نمی کنند،  نقض  را  مجدد  استفاده ی 

مانند کپی رایت همچنان باید ِاعمال شوند. 

نمونه	هایی	از	محتواهای	مجاز	برای	درآمدزایی	)البته	نمونه	ها	محدود	به	
این	لیست	نیستند(:	

•	استفاده	از	کلیپ	هایی	برای	بررسی	انتقادی
•	صحنه	ای	از	یک	فیلم	که	دیالوگ	آن	را	بازنویسی	کرده	باشید	و	

صدای	روی	آن	را	تغییر	داده	باشید

یک	 حرکات	 تشریح	 منظور	 به	 ورزشی	 مسابقات	 بازپخش	های	 	•
رقیب	که	پیروز	شده	است

•	ویدئوهای	واکنشی	که	شما	در	ویدئوی	اصلی	کامنت	گذاشته	اید
•	تصاویر	ادیت	شده	از	تولیدکنندگان	دیگر	که	شما	به	آن	داستان	و	

یا	توضیحاتی	افزوده	اید

محتواهایی که این سیاست را نقض می کنند
گرفتن	محتوای	فرد	دیگر،	ایجاد	تغییرات	اندک،	و	ادعای	مالکیت	بر	آن،	
تولیدکننده	ی	 از	 شما	 اگر	 حتی	 سیاست	 این	 دستورالعمل	هاست.	 نقض	
اصلی	اجازه	گرفته	باشید،	اِعمال	می	شود.	محتوای	مورد	استفاده	مجدد،	
از	اقدامات	کپی	رایت	یوتیوب	مجزا	است	به	این	معنا	که	این	نوع	محتوا	
مبتنی	بر	کپی	رایت،	اجازه	و	یا	استفاده	ی	منصفانه	نیست.	برخی	مواقع	این	
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دستورالعمل	بدان	معناست	که	ممکن	است	شما	ادعایی	در	مورد	محتواهای	
خود	نداشته	باشید	ولی	با	این	وجود	کانال	شما	هنوز	هم	دستورالعمل	های	

مربوط	به	محتوای	استفاده	ی	مجدد	را	نقض	می	کند.	

نمونه	های	بیشتر	از	محتواهایی	که	اجازه	ی	درآمدزایی	ندارند	)این	لیست	
کامل	نیست(:	

کنار	هم	 در	 که	 نمایش	موردعالقه	تان	 از	صحنه	های	 کلیپ	هایی	 	•
بدون	افزودن	داستان	خاصی،	ادیت	شده	اند

•	ویدئوهای	کوتاه	که	از	وبسایت	های	شبکه	های	اجتماعی	گرفته	اید
•	مجموعه	ی	آهنگ	های	هنرمندان	مختلف	)حتی	اگر	اجازه	ی	آن	ها	

را	داشته	باشید(

•	محتواهایی	که	بارها	توسط	تولیدکنندگان	دیگر	آپلود	شده	باشند
•	ترویج	محتواهای	دیگران	)حتی	اگر	اجازه	داشته	باشید(

اصول کیفیت برای محتواهای مختص کودکان و خانواده 
بخش	زیر	در	مورد	یک	بروزرسانی	سیاست	است	که	در	نوامبر	2021	تنظیم	

شد.	

هدف	ما	این	است	که	کودکان	و	خانواده	ها	یک	محیط	ایمن	و	غنی	را	در	
یوتیوب	تجربه	کنند،	درحالیکه	به	دنبال	روش	های	جدیدی	نیز	هستیم	تا	
باال	مشارکت	می	کنند،	 با	کیفیت	 ایجاد	محتوای	 به	تولیدکنندگانی	که	در	

پاداش	دهیم.	

اگر	کانال	شما	دارای	محتوای	»مخصوص	کودکان«	باشد،	از	اصول	کیفیت	
مربوط	به	محتوای	کودک	و	خانواده	استفاده	می	کنیم	تا	وضعیت	درآمدزایی	

این	محتوا	را	تعیین	نماییم.	

کیفیت	 با	 کودکان	 تولید	محتوای	 به	 اقدام	 کانال	 اگر	مشخص	شود	یک	
پایین	می	کند،	از	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب	تعلیق	می	شود.	اگر	یک	ویدئو	
چنین	اصول	کیفیتی	را	نقض	کند،	به	آن	تبلیغات	اندکی	داده	می	شود	و	یا	

اصال	هیچ	تبلیغی	برای	آن	در	نظر	گرفته	نمی	شود.	
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در	بررسی	اینکه	محتوای	مخصوص	کودکان	شما	دارای	چه	کیفیتی	است،	
توجه	به	مسائل	ظریف	و	زمینه	ای	مهم	است.	از	صفحه	ی	بهترین	اقدامات	
برای	محتواهای	کودکان	و	خانواده	به	منظور	راهنمایی	و	نمونه	های	بیشتر	

بازدید	کنید.	

کاربرد اصول کیفیت برای واجدشرایط بودن درآمدزایی 
اصول	متعددی	از	کیفیت	پایین	وجود	دارند	که	ممکن	است	بر	کیفیت	کلی	
یک	ویدئو	تاثیر	بگذارند.	ما	هر	کدام	از	این	اصول	را	به	عنوان	عامل	واجد	
اصول	 علیه	 حاضر	 حال	 در	 ما	 می	گیریم.	 نظر	 در	 درآمدزایی	 بودن	 شرایط	
کیفیت	پایین	برای	محتوای	کودک	و	خانواده	که	در	ادامه	ذکر	می	شوند،	
اقدام	می	کنیم.	شاید	در	طول	زمان،	دامنه	ی	این	موارد	را	افزایش	دهیم	تا	

شامل	اصول	کیفی	بیشتری	شوند.	

فعالیت	های	 که	 محتوایی	 منفی:	 ویژگی	های	 یا	 رفتارها	 تشویق	 	•
خطرناک،	بطالت،	زورگویی،	دروغگویی	و	یا	بی	احترامی	به	دیگران	
تغذیه	ای	 رفتارهای	 خطرناک/غیرایمن،	 شوخی	های	 مثال	 )برای	

ناسالم(	را	ترویج	و	تشویق	می	کند.	

مسئولیت تولیدکننده
تمایل	 به	 یوتیوب،	 با	 شراکت	 برنامه	ی	 همچنین	 و	 شما	 کانال	 موفقیت	
تبلیغ	کننده	در	همکاری	با	محتوای	یوتیوب	وابسته	است.	اگر	تبلیغ	کنندگان	
اطمینان	خود	را	نسبت	به	یوتیوب	از	دست	دهند،	درآمد	همه	ی	تولیدکنندگان	

یوتیوب	به	خطر	می	افتد.	

بر	 منفی	 تاثیر	 به	 منجر	 که	 را	 نامناسب	 رفتارهای	 اجازه	ی	 یوتیوب	 در	 ما	
باید	 شما	 که	 معناست	 بدان	 سیاست	 این	 نمی	دهیم.	 می	شوند،	 انجمن	
نسبت	به	بازدیدکنندگان،	تولیدکنندگان	دیگر	و	تبلیغ	کنندگان	ما	با	احترام	
رفتار	کنید	و	این	احترام	هم	در	محیط	یوتیوب	و	هم	خارج	از	آن	حفظ	شود.	

اگر	این	سیاست	را	نقض	کنید،	بطور	موقت	درآمدزایی	شما	غیرفعال	می	شود	
و	یا	حساب		کاربری	تان	بسته	می	شود.	
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چگونه شما را از تغییرات سیاست ها مطلع می کنیم؟ 
یوتیوب	بطور	پیوسته	خدمات	خود	را	تغییر	داده	و	بهبود	می	بخشد	و	با	
دنیای	پیرامون	ما	مطابقت	می	یابد.	شاید	نیاز	باشد	در	شرایط	و	ضوابط	
و	یا	سیاست	ها	تغییراتی	اِعمال	شوند	که	این	سیاست	ها	می	توانند	شامل	
شرایط	استفاده	از	خدمات،	شرایط	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب،	سیاست	های	

یوتیوب	و	سایر	مستندات	قراردادی	باشند.	

تغییرات	تاثیرگذار	بر	شما،	بصورت	کتبی	اطالع	داده	می	شوند.	اگر	با	شرایط	
تغییرداده	شده	موافقت	نکنید،	ممکن	است	استفاده	ی	شما	از	ویژگی	مورد	

نظر	متوقف	شود	و	یا	توافق	شما	با	ما	از	بین	برود.	

برای	اینکه	کاربران	بطور	پیوسته	از	سیاست	های	یوتیوب	و	تغییرات	آن	ها	
مطلع	باشند،	یک	گزارش	دائمی	از	بروزرسانی	ها	تامین	شده	است	که	از	این	

قسمت	می	توانید	مشاهده	کنید.	

چگونه سیاست های درآمدزایی یوتیوب را اجرا می کنیم؟
سیاست	های	 از	 باید	 می	کنند،	 کسب	 درآمد	 یوتیوب	 از	 که	 افرادی	 همه	ی	
درآمدزایی	کانال	های	یوتیوب	پیروی	کنند.	اگر	سیاست	های	مربوط	به	این	
زمینه	را	نقض	کنید،	یوتیوب	می	تواند	یکی	از	اقدامات	زیر	را	انجام	دهد:	

گرفتن تبلیغات از محتوای شما
به	عنوان	عضوی	از	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب،	شما	می	توانید	ویژگی	گرفتن	
تبلیغات	را	در	ویدئوی	خود	فعال	کنید،	درصورتیکه	ویدئوی	مورد	نظر	مبتنی	
بر	دستورالعمل	های	محتوای	مناسب	تبلیغات	باشد.	با	این	حال	اگر	ویدئوی	
نقض	 را	 دیگری	 یا	سیاست	های	 و	 باشد	 نداشته	 شما	چنین	خصوصیتی	
کند	مانند	محدودیت	سنی	و	دستورالعمل	های	کپی	رایت،	می	توانیم	ویژگی	

تبلیغات	را	در	محتوای	شما	غیرفعال	کنیم.	

مناسب	 محتوا	 یک	 چرا	 اینکه	 مورد	 در	 بیشتر	 اطالعات	 دریافت	 برای	
درآمدزایی	نیست،	آیکون	راهنمایی	درآمدزایی	در	یوتیوب	استودیو	را	ببینید.	
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تعلیق مشارکت شما در برنامه ی شراکت با یوتیوب
نقض	سیاست	های	درآمدزایی	کانال	یوتیوب	ممکن	است	منجر	به	تعلیق	
درآمدزایی	و	یا	غیرفعالسازی	دائمی	آن	در	همه	و	یا	تعدادی	از	حساب	های	
کاربری	شما	شود.	اگر	مشخص	شود	کانال	شما	دیگر	واجدشرایط	درآمدزایی	
نیست،	دسترسی	به	تمام	ابزار	درآمدزایی	و	ویژگی	های	مرتبط	با	برنامه	ی	

شراکت	با	یوتیوب	را	از	دست	خواهید	داد.	

تعلیق و یا حتی بسته شدن کانال یوتیوب 
در	موارد	استثنا،	یوتیوب	ممکن	است	اقدام	به	تعلیق	یک	کانال،	حساب	
کاربری	و	یا	غیرفعالسازی	دسترسی	کاربر	به	خدمات	نماید	تا	از	یکپارچگی	
دیگر	شود.	 کاربران	 به	 رسیدن	 آسیب	 از	 مانع	 یا	 و	 کند	 پلتفرم	محافظت	
در	مورد	تعلیق	کانال	و	حساب	های	کاربری	غیرفعال	گوگل	بیشتر	بیاموزید	
ازجمله	اینکه	اگر	فکر	می	کنید	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	اشتباه	بسته	

شده	است،	باید	چه	اقداماتی	انجام	داد.		

تاثیر  درآمدزایی شما  بر  اقداماتی که  از  را  ما چگونه شما 
می گذارند، مطلع می کنیم؟ 

ما	به	صورت	کتبی	با	ایمیل	و	یا	در	محصوالت	خود،	تغییرات	سیاست	ها	را	
به	شما	اطالع	می	دهیم.	همچنین	به	این	طریق	گزینه	های	در	دسترس	شما	

نیز	معرفی	می	شوند.	

در مورد مسائلی که بر شما تاثیر می گذارند، چگونه کمک الزم 
را دریافت کنید؟ 

اگر	عضوی	از	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب	باشید،	می	توانید	به	گروه	پشتیبان	
تولیدکنندگان	دسترسی	داشته	باشید.	

شما	چه	در	پی	حل	یک	مشکل	خاص	باشید	و	یا	بخواهید	به	عنوان	یک	
زیر	 موارد	 در	 آورید،	 بدست	 یوتیوب	 از	 را	 منفعت	 بیشترین	 تولیدکننده	

می	توانید	کمک	الزم	را	دریافت	کنید:		

•	بهینه	سازی	نحوه	ی	کاربرد	تان	از	یوتیوب
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•	دریافت	نکاتی	در	مورد	جنبه	های	فنی	و	خدماتی	یوتیوب	
•	اطالع	از	چگونگی	هدایت	سیاست	و	دستورالعمل	های	کپی	رایت	
و	 کاربری	 حساب	 به	 مربوط	 پرسش	های	 پاسخ		 به	 دسترسی	 	•

مدیریت	کانال	

•	حل	مسائل	مربوط	به	شناسه	ی	محتوا	و	مدیریت	حقوق	
•	عیب	یابی	و	برطرف	کردن	باگ	ها	یا	مشکالت	مرتبط	با	حساب	

کاربری	تان

بیشتری	 جزئیات	 به	 می	توانید	 تولیدکننده	 پشتیبان	 گروه	 با	 تماس	 با	
دسترسی	داشته	باشید	و	به	عنوان	یک	تولیدکننده	ی	یوتیوب	کمک	الزم	را	

دریافت	نمایید.	

سیاست ها 
سیاست های برنامه ی ادسنس 

ناشران	گوگل	و	سیاست	های	 به	 باید	سیاست	های	مربوط	 ناشران	 تمامی	
بعدی	آن	را	رعایت	کنند	پس	لطفا	با	دقت	این	مطلب	را	مطالعه	کنید.	اگر	
نتوانید	خود	را	با	این	سیاست	ها	مطابقت	دهید،	این	حق	برای	ما	محفوظ	
است	که	خدمات	تبلیغات	را	از	سایت	شما	غیرفعال	کنیم	و/یا	حساب	کاربری	
ادسنس	شما	را	در	هر	زمانی	غیرفعال	کنیم.	در	صورت	غیرفعال	شدن	حساب	
کاربری،	شما	دیگر	واجد	شرایط	مشارکت	در	برنامه	ی	ادسنس	نمی	باشید.	

از	آنجاییکه	اِعمال	تغییرات	در	سیاست	ها	بطور	مستمر	و	پیوسته	صورت	
می	گیرد،	لطفا	هر	چند	وقت	یک	بار	اطالعات	بروزرسانی	شده	را	دریافت	
کنید.	بر	اساس	شرایط	و	ضوابط	آنالین	ما،	آگاهی	از	اطالعات	بروز	در	مورد	
سیاست	ها	در	شمار	وظایف	شماست.	استثناهای	این	سیاست	ها	فقط	با	

صدور	مجوز	از	سوی	گوگل،	مجاز	است.	

ناشران	ممکن	است	کد	ادسنس	را	در	صفحاتی	قرار	دهند	که	محتواهایی	با	
دامنه	ی	محدودیت	های	ناشران	گوگل	دارند،	اگرچه	این	نوع	محتوا	میزان	
تبلیغات	کمتری	دریافت	می	کند	اما	از	نوع	محتواهای	غیرمحدود	نیست.	
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بازدیدها و کلیک های غیرمعتبر 
ناشران	ممکن	است	روی	تبلیغات	خود	کلیک	کنند	و	یا	از	هر	ابزاری	برای	
ازجمله	 کنند،	 استفاده	 ساختگی	 کلیک	های	 و/یا	 بازدیدها	 میزان	 افزایش	

روش	های	دستی.	

تبلیغات	کلیکی	گوگل	باید	ناشی	از	عالقه	ی	واقعی	کاربران	باشد.	هر	روشی	که	
بطور	ساختگی	موجب	کلیک	یا	بازدید	از	تبلیغات	گوگل	شما	می	شود،	اکیدا	
ممنوع	است.	این	روش	های	ساختگی	شامل	کلیک	ها	یا	بازدیدهای	دستی	
مکرر،	ابزارهای	بازدید	و	کلیک	خودکار	و	استفاده	از	ربات	ها	یا	نرم	افزارهای	
فریبنده	هستند	اما	محدود	به	این	لیست	نمی	باشند.	لطفا	توجه	کنید	کلیک	

بر	روی	تبلیغات	خودتان	با	هر	دلیلی،	ممنوع	است.	

تشویق به کلیک یا بازدید )موارد بدون پاداش(
به	استثنای	موارد	دارای	پاداش،	منتشرکنندگان	نباید	از	دیگران	برای	کلیک	
بدست	 برای	 فریبنده	 روش	های	 از	 یا	 و	 کنند	 دعوت	 تبلیغات	 بازدید	 یا	
آوردن	کلیک	و	بازدید	استفاده	کنند.	این	روش	ها	شامل	پیشنهاد	مصالحه		
افزایش	 انجام	جستجو،	وعده	ی	 یا	 ازای	تماشای	تبلیغات	و	 به	کاربران	به	
درآمد	بخش	های	واسط	در	ازای	این	رفتار	و	یا	قرار	دادن	تصاویر	در	نزدیکی	

تبلیغات	است.	

در	 حاضر	 ناشران	 تبلیغ	کنندگان،	 و	 کاربران	 خوب	 تجربه	ی	 تضمین	 برای	
برنامه	ی	ادسنس	نباید:	

•	به	کاربران	برای	مشاهده	ی	تبلیغات	و	یا	انجام	جستجو	پاداش	
رفتارهایی،	 چنین	 انجام	 برای	 واسط	 سازمآن	های	 به	 یا	 و	 دهند	

وعده	ی	پاداش	دهند.	

•	با	استفاده	از	عبارت	هایی	مانند	»روی	تبلیغات	کلیک	کنید«،	»ما	
را	حمایت	کنید«،	»این	لینک	ها	را	مشاهده	کنید«	یا	عبارات	مشابه،	
کاربران	را	برای	کلیک	بر	روی	تبلیغات	گوگل	تشویق	و	ترغیب	کنند.	

•	با	استفاده	از	پیکآن	ها	و	سایر	عالئم	گرافیکی،	توجه	کاربران	را	به	
سمت	تبلیغات	جلب	کنند.	
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•	تصاویر	اشتباه	را	در	کنار	تبلیغات	قرار	دهند.	
•	تبلیغات	را	در	یک	باکس	شناور	قرار	دهند.	

•	تبلیغات	را	به	گونه	ای	فرمت	کنند	که	از	محتوای	آن	صفحه	قابل	
تشخیص	نباشد.	

قرار	 گوگل	 تبلیغات	 واحدهای	 باالی	 در	 را	 اشتباه	 برچسب	های	 	•
برچسب	های	 دارای	 است	 ممکن	 تبلیغات	 مثال،	 برای	 دهند.	
»لینک	های	حامی«	یا	»تبلیغات«	باشند،	اما	برچسب	هایی	همچون	
»سایت	های	موردعالقه«	یا	»پیشنهادات	برتر	امروز«	مجاز	نیستند.	

منابع ترافیک
منابع	 از	 را	 ترافیک	خود	 که	 بگیرند	 قرار	 نباید	در	صفحاتی	 تبلیغات	گوگل	
در	 است	 ممکن	 ناشران	 مثال،	 عنوان	 به	 می	کنند.	 دریافت	 بخصوصی	
ایمیل	های	 باشند،	 داشته	 مشارکت	 کلیک	 ازای	 به	 پرداخت	 برنامه	های	
ناخواسته	بفرستند	و	یا	تبلیغات	را	در	نتیجه	ی	اقدام	یک	برنامه	ی	نرم	افزاری	
آنالین	استفاده	می	کنند،	 تبلیغات	 از	 ناشرانی	که	 نمایش	دهند.	همچنین	
صفحات	 کیفیت	 دستورالعمل	های	 با	 آن	ها	 صفحات	 باشند	 مطمئن	 باید	

فرود30	گوگل	مطابقت	دارند.	

داشته	 مثبتی	 تجبه	ی	 گوگل	 تبلیغ	کنندگان	 و	 اینترنت	 کاربران	 اینکه	 برای	
باشند،	سایت	هایی	که	تبلیغات	گوگل	در	آن	ها	به	نمایش	درمی	آید	نباید:	

•	از	خدمات	واسط	استفاده	کنند	که	کلیک	یا	بازدید	تولید	می	کنند	
مانند	برنامه	های	پرداخت	به	ازای	کلیک،	پرداخت	به	ازای	وب	گردی،	

وب	گردی	خودکار	و	تبادل	کلیک.

•	از	طریق	ایمیل	های	انبوه	و	یا	تبلیغات	ناخواسته	در	وبسایت	های	
واسط،	تبلیغ	شوند.	

به	 را	 جستجو	 نتایج	 یا	 جستجو	 باکس	های	 گوگل،	 تبلیغات	 	•
واسطه	ی	عملکردهای	یک	برنامه	ی	نرم	افزاری	مانند	تولبارها	نمایش	

.30	Landing Page؛		یک	صفحه	ی	وب	مستقل	در	وبسایت	با	هدف	جذب	کاربر	



141

ها 
وبر

تی
یو

ی 
برا

ب 
یو

وت
ن ی

انی
قو

دهند.	

•	دارای	هر	گونه	نرم	افزاری	باشند	که	می	تواند	منوهای	پاپ-آپ	را	
کند،	 هدایت	 ناخواسته	 وبسایت	های	 به	 را	 کاربران	 دهد،	 نمایش	
تنظیمات	مرورگر	را	دستکاری	کند	و	یا	هر	گونه	مداخله	ی	دیگری	را	
انجام	دهد.	این	مسئولیت	شماست	که	مطمئن	شوید	هیچ	شبکه	ی	
تبلیغاتی	از	این	روش	ها	برای	هدایت	ترافیک	به	صفحات	حاوی	کد	

ادسنس	شما،	استفاده	نمی	کند.	

•	نباید	ترافیک	را	از	تبلیغات	آنالین	دریافت	کند	مگر	اینکه	سایت	با	
هدف	اصلی	دستورالعمل	کیفیت	صفحه	ی	فرود	گوگل	همراه	باشد.	
برای	مثال	کاربران	باید	به	سادگی	قادر	به	یافتن	وعده	های	تبلیغاتی	

باشند.	

رفتار تبلیغات 
ناشران	اجازه	ی	ایجاد	اصالحات	بر	روی	کد	ادسنس	را	دارند	تا	زمانیکه	این	
مضر	 تبلیغات	 یا	 و	 تبلیغات	 عملکرد	 ساختگی	 افزایش	 موجب	 اصالحات	

نشود.	

قرار دادن تبلیغات
تبلیغات	 از	قرار	گیری	ها	و	فرمت	های	 انواع	مختلفی	 برای	تجربه	ی	 ناشران	
ترغیب	می	شوند.	با	این	حال	کدهای	ادسنس	نباید	در	فضاهای	نامناسب	
هر	 برای	 باید	 ناشران	 گیرند.	 قرار	 نرم	افزارها	 یا	 ایمیل	ها	 پاپ	آپ	ها،	 مانند	

محصول	مورد	استفاده،	به	سیاست	های	تعیین	شده	وفادار	باشند.	

تبلیغات	گوگل،	باکس	های	جستجو	و	نتایج	جستجو	نباید	در	اشکال	زیر	
ظاهر	شوند:	

تولبارها	 ازجمله	 نوعی	 هر	 از	 نرم	افزاری	 کاربردی	 برنامه	ی	 با	یک	 	•
یکپارچه	شوند	)ادموب31	از	قاعده	مستنثی	است(.	

در	 ازجمله	 شوند،	 ظاهر	 پس	نما	 یا	 )پاپ	آپ(	 باالبر	 تبلیغات	 در	 	•

.31			Admob؛	شرکت	تبلیغاتی	موبایل
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صفحاتی	که	حاوی	تبلیغات	گوگل،	باکس	های	جستجو	و	یا	نتایج	
بارگزاری	 پس	نما	 یا	 پاپ	آپ	 تبلیغات	 قالب	 در	 که	 است	 جستجو	

می	شوند.	

•	در	ایمیل	ها	یا	در	صفحاتی	که	پیام	های	ایمیل،	نقطه	ی	کانونی	و	
مورد	توجه	هستند،	قرار	نگیرند.

•	در	صفحاتی	که	محتوای	تولید	پویا	)مانند	چت	زنده،	پیام	فوری	
یا	کامنت	گذاری	خودکار(	نقطه	ی	کانونی	و	مورد	توجه	است،	قرار	

نگیرند.	

•	در	هر	صفحه	ی	غیر	محتوا-محور	قرار	نگیرند	)به	استثنادی	ادسنس	
برای	جستجو	و	یا	موبایل	ادسنس	برای	جستجو(.	

•	در	صفحاتی	که	بطور	انحصاری	به	منظور	نمایش	تبلیغات،	منتشر	
شده	اند	قرار	نگیرند.

•	در	صفحاتی	که	محتوا	یا	URL	آن	به	دلیل	استفاده	ی	نامناسب	از	
لوگوها،	عالئم	تجاری	یا	سایر	ویژگی	های	برند	ممکن	است	کاربران	
را	به	این	تفکر	اشتباه	وادارد	که	این	صفحه	با	گوگل	مرتبط	است،	

قرار	نگیرند.

بطوریکه	 گوگل	 خدمات	 و	 محصوالت	 سایر	 کنار	 در	 و	 درون	 	•
سیاست	های	آن	محصول	یا	خدمت	را	نقض	کند،	قرار	نگیرند.

نگیرند.	 قرار	 می	کنند،	 چارچوب	بندی	 را	 محتوا	 که	 صفحاتی	 در	 	•
چارچوب	بندی	محتوا	بدان	معناست	که	یک	سایت	یا	اپلیکیشن،	
اجازه	ی	 بدون	 پنجره	 یا	 چارچوب	 یک	 قالب	 در	 را	 دیگری	 سایت	

مالک	محتوا	نمایش	دهد.	

رفتار سایت 
باشد.	 ساده	 کاربران	 برای	 باید	 گوگل	 تبلیغات	 حاوی	 سایت	های	 هدایت	
به	 را	 کاربران	 دهند،	 تغییر	 را	 کاربران	 اولویت	 و	 ترجیح	 نباید	 سایت	ها	
وبسایت	های	ناخواسته	هدایت	کنند،	دانلودی	را	آغاز	کنند،	شامل	بدافزار	یا	
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حاوی	تبلیغات	پاپ	آپ	یا	پس	نما	باشند.	

ناوبری و هدایت فریبنده ی سایت
را	 از	روش	های	پیاده	سازی	فریبنده	استفاده	کنند	و	تبلیغات	 ناشران	نباید	
به	گونه	ای	قرار	دهند	که	به	اشتباه	به	جای	منو،	لینک	های	دانلود	و	ناوبری	
برای	کسب	کلیک	و	بازدید،	انتخاب	شوند.	به	یاد	داشته	باشید	وظیفه	ی	هر	
ناشری	است	که	اطمینان	حاصل	کند	نحوه	ی	پیاده	سازی	تبلیغات	او	در	راستا	

و	بر	اساس	سیاست	های	قرارگیری	تبلیغات	است.	

این	مورد	شامل	آیتم	های	زیر	است	ولی	محدود	به	آن	ها	نمی	باشد:	

•	ادعاهای	اشتباه	در	مورد	پخش	محتوا	یا	دانلودها
•	لینک	به	یک	محتوا	که	وجود	ندارد

•	هدایت	کاربران	به	صفحات	وب	نامرتبط	و	یا	اشتباه	
طراحی	 کاربران	 نادرست	 راهنمایی	 برای	 که	 ناوبری	 دیگر	 انواع	 	•

شده	اند

که	 گرفته	 قرار	 در	موقعیت	هایی	 تبلیغات	 آن	ها	 در	 که	 •	صفحاتی	
درواقع	برای	ناوبری	طراحی	شده	اند.	

الزامات فنی 
را	 فنی	 گوگل	مشخصات	 باکیفیت،	 کاربری	 تجربه	ی	 تامین	 به	 برای	کمک	
برای	سایت	هایی	که	تبلیغات	گوگل	را	نمایش	می	دهند،	توسعه	داده	است.	
مجاز	 می	کنند،	 رعایت	 را	 فنی	 این	مشخصات	 که	 را	 ما	صرفا	سایت	هایی	

می	دانیم.	جزئیات	الزامات	فنی	در	ادامه	شرح	داده	شده	اند:	

•	الزامات	فرمت
•	نمای	وب32

WebView	.32
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•	ادسنس	برای	محتوا	)AFC(	و	تبادل	تبلیغات33 )AdX(،	تبلیغاتی	
را	نشان	دهند	که	از	طریق	فناوری	های	نمای	وب	پشتیبانی	نشود.	
 AFC تبلیغات	 انتشار	نمایش	 با	 اپلیکیشن	که	 •	توسعه	دهندگان	
و	AdX	انتظار	درآمدزایی	دارند،	باید	از	یکی	از	فریم	های	پشتیبانی	

شده	ی	زیر	پیروی	کنند:	

• اندروید: تب سفارشی کروم
)iOS10 و iOS9 فقط برای( iOS: SFSafariViewController •
است	 ممکن	 گوگل	 	AdX و	 	AdMob درون	برنامه	ای	 تبلیغات	 	•
در	 گوگل،	 موبایل	 تبلیغات	 توسعه	ی	 کیت	 از	 استفاده	 طول	 در	
برنامه	ای	در	کنار	نمای	وب	نمایش	داده	شوند	و		ناشر	باید	با	سایر	

سیاست	های	برنامه	ای	ادسنس	مطابقت	داشته	باشد.	

سیاست های مخصوص محصول
AdMob •

•	ادسنس	برای	جستجو	
بررسی و مشمولیت برنامه ی شراکت با یوتیوب

فرایند	 می	بایست	 دارند	 درآمد	 که	 محتوایی	 تولیدکنندگان	 نوامبر،	 اول	 از	
تایید	دومرحله	ای	را	در	حساب	کاربری	گوگل	خود	فعال	کنند؛	همان	حساب	
کاربری	که	برای	کانال	یوتیوب	جهت	دسترسی	به	یوتیوب	استودیو	یا	مدیر	

محتوای	یوتیوب	استودیو	استفاده	می	کنند.	

بروزرسانی	آگوست	2021:	این	مقاله	به	منظور	دربرداشتن	جزئیات	در	زمینه	ی	
یوتیوب،	 با	 شراکت	 برنامه	ی	 به	 پیوستن	 برای	 جدید	 مشمولیت	 الزامات	

بروزرسانی	شده	است.	

بیشتری	 دسترسی	 	،)YPP( یوتیوب	 با	 شراکت	 برنامه	ی	 با	 تولیدکنندگان	
به	منابع	یوتیوب	و	ویژگی	هایی	مانند	دسترسی	مستقیم	به	گروه	پشتیبان	

Ad Exchange	.33
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تولیدکنندگان	دارند.	همچنین	با	این	برنامه،	امکان	به	اشتراک	گذاری	درآمد	
حاصل	از	تبلیغات	در	محتوای	شما	وجود	دارد.	در	این	مقاله،	درمورد	موارد	

زیر	می	خوانید:	

•	ویژگی	های	موجود
•	مالک	ها	و	ضوابط	عضویت

•	چک	لیست	برنامه
YPP	مورد	در	دیگر	رایج	های	پرسش	•

آنچه بدست می آورید
• دسترسی به گروه های پشتیبان تولیدکنندگان

• دسترسی به ابزار مطابقت کپی رایت
• دسترسی به ویژگی های درآمدزایی 

حداقل الزامات مشمولیت برای پیوستن به برنامه
1.	از	همه	ی	سیاست	های	درآمدزایی	کانال	یوتیوب	پیروی	کنید.	

از  مجموعه ای  یوتیوب،  کانال  درآمدزایی  سیاست های   •
سیاست هاست که به شما اجازه ی درآمدزایی در یوتیوب را 
می دهد. به عنوان یک شریک یوتیوب، توافق شما ازجمله 
با  مطابق  باید  یوتیوب  با  شراکت  برنامه ی  سیاست های 
سیاست های درآمدزایی باشد تا بتوانید از محیط یوتیوب 

درآمد کسب کنید. 

2.	پخش	از	کشور/منطقه	ای	که	در	آنجا	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب	
در	دسترس	است.	

کانال	شما	 برای	 فعالی	 انجمن	 اخطار	دستورالعمل	های	 3.	هیچ	  
وجود	نداشته	باشد.	

4.	طی	دوازده	ماه	گذشته،	بیشتر	از	4,000	ساعت	تماشای	عمومی	  
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داشته	باشید.	

5.	بیشتر	از	1,000	دنبال	کننده	داشته	باشید.	  

6.	یک	حساب	کاربری	متصل	به	ادسنس	داشته	باشید.	

چک لیست برنامه ی شراکت با یوتیوب
عضویت	 برای	 می	توانند	 کند	 برآورده	 را	 ما	 الزامات	 حداقل	 که	 کاربری	 هر	
در	 نیز	 تعدادی	دستورالعمل	 باید	 پذیرش،	 برای	 اما	 نماید	 اقدام	 	YPP در	
نظر	گرفته	شوند.	چک	لیستی	که	در	اینجا	تهیه	کرده	ایم،	به	شما	در	فرایند	

عضویت	در	این	برنامه	کمک	می	کند.	

در	حساب		 اعتبارسنجی	دومرحله	ای	 فرایند	 ابتدا	مطمئن	شوید	 	.1
کاربری	گوگل	شما	فعال	است.	یعنی	از	حساب	کاربری	خود	هم	با	
رمز	عبور	و	هم	با	نوع	دیگری	از	اعتبارسنجی	محافظت	می	شود.

ما	 دستورالعمل	های	 و	 از	سیاست	ها	 شما	 کانال	 مطمئن	شوید	 	.2
پیروی	می	کند	و	هیچ	اخطار	فعال	دستورالعمل	انجمن	به	کانال	شما	
داده	نشده	است.	وقتی	شما	درخواست	عضویت	می	دهید،	تحت	
شود	 مشخص	 تا	 گرفت	 خواهید	 قرار	 استانداردی	 بررسی	 فرایند	
آیا	کانال	شما	سیاست	ها	و	دستورالعمل	های	ما	را	رعایت	می	کند.	
کانال	هایی	که	سیاست	ها	و	دستورالعمل	های	ما	را	رعایت	می	کنند،	
در	برنامه	پذیرفته	می	شوند.	ما	همچنین	بطور	پیوسته	کانال	های	
عضو	برنامه	را	بررسی	می	کنیم	تا	مطمئن	شویم	این	کانال	ها	همچنان	

سیاست	ها	و	دستورالعمل	های	ما	را	رعایت	می	کنند.	

3.	حداقل	باید	1,000	سابسکرایب	و	4,000	ساعت	تماشای	عمومی	
با	 شراکت	 برنامه	ی	 برای	 کانال	ها	 ارزیابی	 در	 باشید.	 داشته	 معتبر	
یوتیوب،	نیاز	به	مضمون	است.	معموال	وقتی	به	آستانه	ی	مورد	نیاز	
دست	یافتید،	یعنی	محتوای	بیشتری	دارید.	این	آستانه	به	ما	کمک	
سیاست	ها	 شما	 کانال	 اینکه	 مورد	 در	 آگاهانه	تری	 تصمیم	 می	کند	
اینکه	 به	محض	 بگیریم.	 می	کند،	 رعایت	 را	 ما	 دستورالعمل	های	 و	
به	این	آستانه	رسیدید،	می	توانید	درخواست	عضویت	در	YPP	را	

بدهید.	
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YPP	ثبت	نام	کنید.	می	توانید	درخواست	 4.	در	ضوابط	و	شرایط	
و	 دنبال	کنندگان	 تعداد	 آستانه	ی	 به	 که	 وقتی	 برای	 را	 هشداردهی	
ساعات	تماشا	رسیدید،	داشته	باشید.	به	محض	اینکه	کانال	شما	به	

آستانه	ی	موردنظر	رسید،	رویکردهای	زیر	را	انجام	دهید:	

• وارد حساب کاربری یوتیوب شوید. 
• در قسمت باالی سمت راست، بر روی تصویر پروفایل  

یوتیوب استودیو کلیک کنید. 

 )Monetization( در منوی سمت چپ، بر روی درآمدزایی •
کلیک کنید. 

گزینه ی  روی  بر  نرسیدید،  آستانه  میزان  به  هنوز  اگر   •
 Notify Me when I’m( زمانی که مجاز شدم، مرا مطلع کن
eligible( کلیک کنید تا یک ایمیل دریافت کنید. زمانی که 
تعداد دنبال کنندگان کانال شما به 1,000 نفر رسید و میزان 
ساعت تماشای ویدئوهای شما در دوازده ماه گذشته به 
4,000 ساعت رسید، این ایمیل را دریافت می کنید. اگر هم 
به آستانه رسیده اید، بر روی استارت )Start( در قسمت 
 Review Partner( شراکت«  برنامه ی  ضوابط  »بررسی 

Program terms( کلیک کنید. 

• به محض پذیرش ضوابط، ما موفقیت این گام را با یک 
عبارت »انجام شد« )Done( سبزرنگ بر روی کارت »بررسی 

ضوابط برنامه ی شراکت« نشان می دهیم. 

1.	مطمئن	شوید	که	فقط	یک	حساب	کاربری	ادسنس	دارید.	شما	به	
عنوان	عضوی	از	فرایند	برنامه،	باید	به	یک	حساب	کاربری	ادسنس	

به	منظور	پرداخت،	متصل	شوید.	

• بر روی استارت در کارت »ثبت نام برای گوگل ادسنس« 
)Sign up for Google AdSense( کلیک کنید. 

• اگر یک حساب کاربری ادسنس دارید، از همان 
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هر  می توانید  کنید.  استفاده  شده  تایید  حساب 
تعداد دلخواه از کانال های خود را به یک حساب 

کاربری ادسنس لینک دهید. 

ندارید،  ادسنس  کاربری  حساب  اگر   •
دستورالعمل های  از  پیروی  با  می توانید 
ایجاد  کاربری  حساب  یک  نمایشگر  روی 

کنید. 

• به محض اینکه به حساب ادسنس خود متصل 
شوید، ما موفقیت این گام را با یک عالمت »انجام 
برای  »ثبت نام  کارت  در  سبزرنگ   )Done( شد« 

گوگل ادسنس« نمایش می دهیم. 

بررسی	شوید.	به	محض	اینکه	ضوابط	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب	
را	پذیرفتید	و	به	حساب	کاربری	گوگل	ادسنس	خود	متصل	شدید،	
می	گیرد.	 قرار	 بررسی	 و	 بازبینی	 در	صف	 خودکار	 بطور	 شما	 کانال	
کانال	 محتوای	 ما،	 انسانی	 ناظران	 و	 خودکار	 سیستم	های	 سپس	
شما	را	بررسی	می	کنند	تا	از	پیروی	از	دستورالعمل	ها	اطمینان	حاصل	
https://	لینک	از	را	خود	وضعیت	توانید	می	زمان	هر	در	نمایند.
 studio.youtube.com/channel/UC/monetization

پیگیری	کنید.	

اکنون  می گوییم!  تبریک  شدید:  پذیرفته   YPP در  اگر   •
و  کرده  تنظیم  را  خود  تبلیغات  اولویت های  می توانید 
درآمدزایی را با آپلودهای خود فعال کنید. در این قسمت، 
پرسش های متداول تولیدکنندگان محتوایی را که به تازگی 

به YPP پیوسته اند، می توانید مشاهده کنید. 

متوجه  ما  ناظران  نشدید:  پذیرفته   YPP در  اگر   •
کانال شما، سیاست ها و  از  زیادی  شده اند که در بخش 
از  پس  روز  سی  نمی شود.  رعایت  ما  دستورالعمل های 
عدم پذیرش، می توانید اقدام به ارسال درخواست مجدد 
نمایید. از این قسمت، می توانید پرسش های متداول در 
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زمینه ی نکات چگونگی تقویت کانال را مشاهده کنید. 

فرایندهای بررسی 
درخواست	شما	پس	از	موارد	زیر	در	صف	بررسی	قرار	می	گیرد:	

• وقتی کانال شما به آستانه ی تعداد دنبال کننده و زمان 
تماشا رسیده باشد،

نداشته  را  انجمن  دستورالعمل های  فعال  اخطار  هیچ   •
باشید، 

• ضوابط برنامه ی شراکت با یوتیوب را پذیرفته باشید، 
• به حساب کاربری ادسنس خود متصل شده باشید. 

ناظران	انسانی	ما،	کانال	شما	را	بطور	کلی	بررسی	می	کنند	تا	مشخص	شود	
حساب	کاربری	شما	سیاست	های	درآمدزایی	یوتیوب	را	رعایت	می	کنند.	

پس	از	بررسی،	تصمیم	یوتیوب	به	شما	اعالم	می	شود	)معموال	یک	ماه	پس	
از	رسیدن	به	میزان	آستانه(.	

نکته:	گاهی	این	فرایند	بیشتر	از	یک	ماه	زمان	می	برد.	برای	این	تاخیر،	دالیل	
متعددی	وجود	دارد:	حجم	بیش	از	حد	درخواست	ها،	مشکالت	سیستمی،	
یا	صرفا	نیاز	به	منابع	بیشتر.	متخصصان	سیاست	های	ما	سعی	می	کنند	
در	اسرع	وقت	فرایند	بررسی	را	انجام	دهند،	اما	به	دلیل	عدم	وجود	کافی	

متخصص،	تاخیر	هم	ممکن	است	رخ	دهد.	

پرسش:	آیا	می	توانید	فرایند	بررسی	درخواست	مرا	سرعت	دهید؟	

پاسخ:	خیر.	گروه	ما	قادر	به	افزایش	سرعت	فرایند	بررسی	درخواست	شما	
نیست.	همه	ی	درخواست	ها	در	یک	صف	قرار	می	گیرند	و	به	ترتیب	ارسال،	
نیاز	 بررسی	کننده	 و	 ناظر	 چند	 به	 کانال	ها	 مواقع	 برخی	 می	شوند.	 بررسی	
دارند،	بخصوص	هنگامیکه	ناظران	در	مورد	صالحیت	کانال	شما	برای	ورود	
موردنیاز	 ناظر	 موارد،	چندین	 این	 در	 باشند.	 نداشته	 نظر	 توافق	 	YPP به	
است	که	این	امر	به	نوبه	ی	خود	زمان	تصمیم	گیری	را	افزایش	می	دهد.	
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برای درآمدزایی، فعال بمانید
پویا	 ،	حفظ	محیط	سالمت،	 با	یوتیوب	 برنامه	ی	شراکت	 افزایش	رشد	 با	
و	فعال	کانال	ها	الزم	است.	به	منظور	حمایت	از	کاربران	فعال	و	متعهد	به	
انجمن،	ما	ویژگی	درآمدزایی	را	از	کانال	هایی	که	به	مدت	شش	ماه	یا	بیشتر	

هیچ	ویدئو	یا	پستی	آپلود	نمی	کنند،	غیرفعال	می	کنیم.	

پرسش های متداول در مورد درخواست و موارد دیگر 
پرسش:	اگر	به	آستانه	ی	موردنیاز	نرسم،	چه	باید	کرد؟	

پاسخ:	اگر	هنوز	به	آستانه	ی	موردنیاز	نرسیدید،	همچنان	به	فعالیت	خود	
برای	ایجاد	محتوای	اصل	و	کسب	مخاطب	ادامه	دهید.	در	ادامه،	منابعی	را	

معرفی	می	کنیم	که	می	توانند	به	رشد	کانال	شما	کمک	کند:	

•	یادگیری	راهکارهای	سایر	کاربران	یوتیوب	در	فروم	کمکی	یوتیوب.	
•	استفاده	از	سایت	تولیدکننده	برای	یادگیری	و	رشد	کانال	و	متصل	

بودن	به	برنامه	ها،	منابع	و	رویدادها.	

•	بررسی	کانال	کمکی	یوتیوب	و	کانال	تولیدکنندگان	یوتیوب	برای	
کمک	 گروه	 از	 نکات	 و	 عیب	یابی	 آموزش	ها،	 ویدئوهای	 تماشای	

یوتیوب.	

را	 تولیدکننده	 یک	 عنوان	 به	 برای	شما	 در	دسترس	 منابع	 این	قسمت،	 از	
می	توانید	مشاهده	کنید.	

اگر	اخطار	فعال	دستورالعمل	های	انجمن	برای	کانال	شما	وجود	داشته	باشد،	
پس	از	انقضای	اخطار	و	یا	پس	از	تایید	درخواست	تجدیدنظر،	می	توانید	
اقدام	به	ارسال	درخواست	کنید.	این	محدودیت	فقط	برای	کاربرانی	است	
که	هنوز	عضو	YPP	نشده	اند؛	اعضای	فعلی	برنامه	پس	از	دریافت	اخطار،	

حذف	نمی	شوند.	

پرسش:	»ساعات	تماشای	عمومی	معتبر«	به	چه	معناست؟

با	یوتیوب	 برنامه	ی	شراکت	 پاسخ:	کل	ساعات	تماشا،	در	میزان	آستانه	ی	
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محاسبه	نمی	شوند.	

موارد	زیر،	ساعت	تماشای	عمومی	معتبر	محسوب	می	شوند:	

•	ساعات	تماشایی	که	از	ویدئوهای	عمومی	یا	پابلیک	شما	بدست	
آمده	است؛	

زیر	بدست	می	آیند،	در	 انواع	ویدئوهای	 از	 که	 •	ساعات	تماشایی	
آستانه	ی	YPP	محاسبه	نمی	شوند:	

•	ویدئوهای	خصوصی،
•	ویدئوهای	لیست	نشده	یا	آنلیست،

•	ویدئوهای	حذف	شده،
•	کمپین	های	تبلیغاتی،

•	ویدئوهای	پخش	شده	از	قسمت	»استوری	ها	و	ویدئوهای	کوتاه«،
•	پخش	زنده	ای	که	لیست	نشده،	حذف	شده	و	یا	تبدیل	نشده	به	

VOD	)ویدئو	بر	اساس	تقاضا(	است.	

پرسش:	اگر	به	میزان	آستانه	برسم،	آیا	بطور	خودکار	وارد	YPP	می	شوم؟	

پاسخ:	خیر.	هر	کانالی	که	به	میزان	آستانه	برسد،	وارد	فرایند	بررسی	استاندارد	
مشخص	 تا	 می	کند	 بررسی	 کلی	 بطور	 را	 شما	 کانال	 ما،	 گروه	 می	شود.	
رعایت	می	کند.	 را	 کانال	یوتیوب	 کانال،	سیاست	های	درآمدزایی	 این	 شود	
همچنین	کانال	شما	نباید	دارای	اخطار	فعال	دستورالعمل	های	انجمن	باشد.	
کانال	هایی	که	سیاست	ها	و	دستورالعمل	های	ما	را	رعایت	می	کنند،	می	توانند	

درآمدزایی	داشته	باشند.	

پرسش:	اگر	پس	از	درخواست،	از	میزان	آستانه	ی	کانال	من	کم	شود	چه	
اتفاقی	می	افتد؟	

پاسخ:	به	محض	اینکه	کانال	شما	به	میزان	آستانه	ی	موردنظر	رسید،	وارد	
صف	بررسی	می	شود.	پس	اگر	از	تعداد	دنبال	کنندگان	کانال	و	یا	از	میزان	
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ساعت	های	تماشا	در	طول	انتظار	برای	بررسی	کاسته	شود،	مشکلی	بوجود	
نمی	آید.	اگر	به	آستانه	رسیده	باشید	و	برای	YPP	درخواست	داده	باشید،	ما	

قطعا	کانال	شما	را	بررسی	می	کنیم.	

اما	یوتیوب	این	حق	را	دارد	که	در	صورت	غیرفعال	بودن	یک	کانال	و	عدم	
بارگزاری	محتوا	به	مدت	شش	ماه	یا	بیشتر،	ویژگی	درآمدزایی	را	از	آن	حذف	

کند.	

کانال	ها	در	صورت	نقض	سیاست	های	درآمدزایی	یوتیوب،	ویژگی	درآمدزایی	
خود	را	از	دست	می	دهند.	این	فرایند	حذف	ویژگی	حتی	در	صورت	داشتن	

تعداد	دنبال	کننده	ی	باال	و	میزان	تماشای	زیاد	هم	صورت	می	گیرد.	

 Creator(	سازندگان	استودیوی	قبلی	ی	نسخه	برای	این	از	پیش	اگر	پرسش:
Studio Classic(	درخواست	داده	باشم،	چه	اتفاقی	می	افتد؟	

 Creator(	سازندگان	استودیوی	قبلی	ی	نسخه	برای	این	از	پیش	اگر	پاسخ:
Studio Classic(	درخواست	داده	باشید	و	همچنان	بخواهید	عضوی	از	

برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب	باشید:	

•	لطفا	از	واجدشرایط	بودن	کانال	خود	اطمینان	حاصل	کنید	و	برای	
عضویت	در	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب،	دوباره	درخواست	دهید.	
این	صفحه	 در	 که	 درخواست	 ثبت	 دستورالعمل	های	 از	 می	توانید	

نمایش	داده	می	شود،	پیروی	کنید.	

پرسش:	من	دیگر	عضو	YPP	نیستم	)یا	هیچ	وقت	عضو	نبودم(	و	هنوز	در	
ویدئوهای	خود	تبلیغات	می	بینم.	آیا	از	این	تبلیغات	درآمدی	کسب	می	کنم؟	

پاسخ:	یوتیوب	قادر	به	پخش	تبلیغات	در	همه	ی	محتواهای	این	پلتفرم	
است.	اگر	پیش	از	این	عضو	YPP	بودید	)و	اکنون	در	برنامه	نیستید(،	شاید	
هنوز	هم	تبلیغاتی	در	محتوای	شما	گنجانده	شود.	در	این	مورد،	هیچ	سهمی	

از	این	درآمد	نخواهید	داشت.		

اگر	درآینده	دوباره	عضو	برنامه	شوید،	می	توانید	سهم	خود	را	از	درآمدهای	
حاصل	از	تبلیغات	مطالبه	کنید.	در	این	مورد	هنگام	درخواست	مجدد	برای	
عضویت	در	YPP،	از	اینکه	کانال	شما	شرایط	الزم	را	دارد،	اطمینان	حاصل	کنید.	
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سیاست های درآمدزایی کانال یوتیوب 
بروزرسانی	در	اکتبر	2021:	اصول	کیفیت	برای	محتوای	مخصوص	کودکان	و	
خانواده	که	تنظیم	آن	از	ماه	نوامبر	آغاز	شد،	در	تصمیم	گیری	های	مربوط	به	
درآمدزایی	در	محتواهایی	بکار	گرفته	خواهد	شد	که	در	طبقه	بندی	»تولید	

برای	کودکان«	قرار	می	گیرند.	

اگر	از	محیط	یوتیوب	درآمدزایی	می	کنید،	پس	کانال	شما	باید	از	سیاست	های	
این	سیاست	ها	شامل	دستورالعمل	های	 کند.	 پیروی	 درآمدزایی	 به	 مربوط	
برنامه	ی	 سیاست	های	 و	 رایت،	 کپی	 خدمات،	 از	 استفاده	 شرایط	 انجمن،	
گوگل	ادسنس	هستند.	این	سیاست	ها	بر	کانال	تمامی	تولیدکنندگان	عضو	
در	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب	و	یا	هر	تولیدکننده	ای	که	در	پی	عضویت	در	
این	برنامه	است	و	یا	هر	فردی	که	درآمد	اندکی	از	سرمایه	گذاری	ویدئوهای	

کوتاه	یوتیوب	دارد،	اِعمال	می	شوند.		

کنید،	 درآمدزایی	 تبلیغات	 با	 خود	 ویدئوهای	 از	 می	خواهید	 اگر	 همچنین	
ویدئوهای	شما	باید	دستورالعمل	های	محتوای	سازگار	با	تبلیغات	را	رعایت	

کنند.	

در	این	قسمت،	مروری	کوتاه	بر	هر	کدام	از	این	سیاست	های	مهم	داریم.	
لطفا	همه	ی	سیاست	ها	را	با	دقت	مطالعه	کنید	زیرا	این	سیاست	ها	به	منظور	
بررسی	اینکه	یک	کانال	برای	درآمدزایی	مطلوب	است،	بکار	گرفته	می	شوند.	
ناظران	یوتیوب	بطور	مکرر	بررسی	می	کنند	که	آیا	کانال	های	درآمدزا	از	این	

سیاست	ها	پیروی	می	کنند.	

چه ویژگی هایی از کانال شما مورد بررسی قرار می گیرند؟
در	 را	 شما	 کانال	 وضعیت	 شکل	 بهترین	 به	 که	 را	 محتواهایی	 ما،	 ناظران	
ازآنجاییکه	 می	کند.	 بررسی	 می	دهند،	 نشان	 ما	 سیاست	های	 با	 مواجهه	
ناظران	ما	قادر	به	بررسی	همه	ی	ویدئوها	نیستند،	پس	موردهای	زیر	بیشتر	

در	مرکز	توجه	قرار	می	گیرند:

•	موضوع	اصلی
•	ویدئوهای	با	بیشترین	بازدید
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•	جدیدترین	ویدئوها
•	ویدئوهایی	با	بیشترین	زمان	تماشا

•	فراداده	های	ویدئو	)شامل	عناوین،	تامبنیل	ها	و	توضیحات	ویدئو(
موارد	باال،	صرفا	نمونه	هایی	از	محتوا	هستند	که	ناظران	ما	ارزیابی	می	کنند.	
توجه	داشته	باشید	که	ناظران	می	توانند	و	ممکن	است	بخش	های	دیگری	از	

کانال	را	هم	بررسی	کنید	تا	از	رعایت	سیاست	های	ما	مطمئن	شوند.	

پیروی از دستورالعمل های انجمن یوتیوب 
فوق	العاده	 انجمن	 یک	 یوتیوب	 تا	 می	کند	 کمک	 دستورالعمل	ها	 وجود	
محتواهایی	 باشد.	 تبلیغ	کنندگان	 و	 تولیدکنندگان	 بازدیدکنندگان،	 برای	
درآمدزایی	 برای	 می	کنند،	 نقض	 را	 یوتیوب	 انجمن	 دستورالعمل	های	 که	

واجدشرایط	نیستند	و	از	یوتیوب	حذف	خواهند	شد.	

کنند.	 رعایت	 را	 انجمن	 دستورالعمل	های	 باید	 یوتیوب	 کاربران	 همه	ی	
این	 بدانند	 باید	 دارند	 درآمد	 یوتیوب	 محیط	 از	 که	 تولیدکنندگانی	
دستورالعمل	ها	نه	تنها	بر	ویدئوها	بصورت	جداگانه،	بلکه	بر	کل	کانال	نیز	
اِعمال	می	شوند.	در	ادامه،	برخی	دستورالعمل	های	انجمن	را	مطالعه	می	کنید	

که	بیشترین	ارتباط	را	با	کانال	های	درآمدزا	دارند:	

•	اسپم	ها،	شیوه	های	فریبنده	و	کالهبرداری
•	برهنگی	و	محتوای	جنسی

•	امنیت	کودکان	
•	محتوای	مضر	یا	خطرناک	

•	نفرت	پراکنی
•	آزارواذیت	و	زورگویی	سایبری

توجه	داشته	باشید	هر	محتوایی	که	پست	می	کنید	باید	از	دستورالعمل	های	
انجمن	ما	تبعیت	کند.	
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پیروی از سیاست های برنامه ی ادسنس
ادسنس	به	شرکای	یوتیوب	امکان	کسب	درآمد	از	ویدئوهایشان	را	می	دهد.	
از	 استفاده	 و	شرایط	 ادسنس	 برنامه	ی	 از	سیاست	های	 که	 باشید	 مطمئن	
خدمات	یوتیوب	پیروی	می	کنید.	سیاست	های	محتوای	ادسنس،	گسترده	
هستند	و	شامل	دستورالعمل	های	کیفیت	از	سیاست	های	کنسول	جستجو/
وبمستر	هستند.	برخی	از	مرتبط	ترین	سیاست	ها	برای	تولیدکنندگان	یوتیوب	

را	در	ادامه	ذکر	کرده	ایم:

محتوای تکراری
محتوای	تکراری	به	کانال	هایی	با	محتوای	بسیار	شبیه	به	هم	اشاره	دارد،	
با	 ویدئوها	 میان	 تفاوت	 تشخیص	 در	 آن	 بازدیدکنندگان	 که	 کانال	هایی	
مشکل	مواجه	می	شوند.	این	سیاست	بر	اساس	مبحث	کنسول	جستجو	از	
سیاست	های	برنامه	ی	ادسنس	است.	ما	این	مورد	را	در	مبحثی	گنجانده	ایم	

که	بیشترین	ارتباط	را	با	تولیدکنندگان	یوتیوب	دارد.	

اِعمال	می	شود.	به	عبارت	دیگر،	اگر	 این	سیاست	بطور	کلی	بر	کانال	شما	
را	نقض	می	کنند،	 ما	 که	دستورالعمل	های	 باشید	 داشته	 زیادی	 ویدئوهای	

ویژگی	درآمدزایی	از	کل	کانال	شما	حذف	می	شود.	

چه محتوایی اجازه ی درآمدزایی دارد؟ 
این	سیاست	اطمینان	ایجاد	می	کند	که	محتوای	درآمدزا،	ویژگی	مثبت	و	
جذابی	برای	بیننده	به	همراه	دارد.	به	عبارت	دیگر	اگر	بازدیدکننده	ی	متوسط	
از	ویدئویی	به	ویدئوی	دیگر	 به	وضوح	بتواند	بگوید	محتوای	کانال	شما	
از	 بسیاری	 می	دانیم	 دارد.	 درآمدزایی	 ارزش	 شما	 کانال	 است،	 متفاوت	
کانال	ها،	محتواهایی	را	تولید	می	کنند	که	یک	الگوی	مشابه	دارند.	اما	مهم	

این	است	که	زمینه	ی	هر	ویدئو	نسبتا	متغیر	و	متفاوت	باشد.	

نمونه	هایی	از	محتواهای	مجاز	برای	درآمدزایی	)این	لیست	کامل	نیست(:	

•	اینترو	و	اوتروی	مشابه	ویدئوها	)آغاز	و	پایان(	ولی	بخش	زیادی	
از	محتوا،	متفاوت	باشد	

•	محتوای	مشابه	ولی	هر	ویدئو	بطور	خاص	در	مورد	کمیت	های	
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سوژه	ی	موردنظر	شما	صحبت	می	کند

•	کلیپ	های	کوتاه	از	سوژه	های	مشابه	که	در	کنار	هم	ادیت	شده	اند	
و	نحوه	ی	ارتباط	آن	ها	با	هم	شرح	داده	شود.	

محتواهایی که این دستورالعمل را نقض می کنند
اگر	محتواهای	یک	کانال	متشکل	از	موارد	مشابه	باشد،	این	امر	می	تواند	
بازدیدکنندگان	را	که	به	دنبال	جذابیت	در	محیط	یوتیوب	هستند،	خسته	
از	ویدئویی	به	ویدئوی	 کند.	به	این	ترتیب	کانال	هایی	که	محتوای	آن	ها	
دیگر	صرفا	با	کمی	تغییر	همراه	است،	اجازه	ی	درآمدزایی	ندارند.	به	عبارت	
ایجاد	 باشد	که	بطور	خودکار	 از	محتوایی	 نباید	متشکل	 کانال	شما	 دیگر،	

شده	و	یا	با	استفاده	از	یک	الگوی	پایه	تولید	شده	است.	

لیست	 )این	 نیستند	 مجاز	 درآمدزایی	 برای	 که	 محتواهایی	 از	 نمونه	هایی	
کامل	نیست(:	

دیگری	 موارد	 خواندن	 شامل	 انحصاری	 بطور	 که	 محتواهایی	 	•
هستند	که	دراصل	شما	تولید	نکرده	اید،	مانند	متن	از	وبسایت	ها	یا	

سایر	کانال	های	خبری.	

•	آهنگ	های	اصالح	و	ادیت	شده	که	بطورکلی	مشابه	آهنگ	اصلی	
هستند.	

•	محتوای	تکراری	مشابه	یا	محتوای	بی	مفهوم	با	ارزش	آموزشی،	
مستندسازی	یا	روایی	اندک.	

•	محتوای	دارای	الگو،	تولید	انبوه،	یا	برنامه	ریزی	شده.	
•	اسالیدشوهای	تصویری	یا	متن	های	اسکرول	با	حداقل	و	یا	بدون	

ارزش	روایی،	مستندسازی	یا	آموزشی.	

محتوای استفاده ی مجدد
محتوای	استفاده	ی	مجدد	به	کانال	هایی	اشاره	دارد	که	محتوای	کاربر	دیگری	
تغییر	هدف	 آموزشی،	 ارزش	 یا	 و	 مهم	 اصلی	 توضیحات	 افزودن	 بدون	 را	
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می	دهند.	این	سیاست	بر	اساس	مبحث	کنسول	جستجو	از	سیاست	های	
برنامه	ی	ادسنس	است.	ما	این	مورد	را	در	مبحثی	گنجانده	ایم	که	بیشترین	

ارتباط	را	با	تولیدکنندگان	یوتیوب	دارد.	

اِعمال	می	شود.	به	عبارت	دیگر،	اگر	 این	سیاست	بطور	کلی	بر	کانال	شما	
را	نقض	می	کنند،	 ما	 که	دستورالعمل	های	 باشید	 داشته	 زیادی	 ویدئوهای	

ویژگی	درآمدزایی	از	کل	کانال	شما	حذف	می	شود.	

چه محتوایی اجازه ی درآمدزایی دارد؟ 
به	 یوتیوب	 که	 است	 مساله	 این	 از	 اطمینان	 سیاست،	 این	 اصلی	 نقش	
درآمدزایی	 امکان	 دارد،	 دنبال	 به	 بازدیدکنندگان	 برای	 ارزشی	 که	 محتوایی	
می	دهد.	اگر	ایده	ی	جالب	و	یا	اندیشمندآن	های	در	محتوای	خود	داشته	
باشید	که	در	اصل	خود	آن	را	تولید	نکرده	اید،	درواقع	به	نوعی	محتوا	را	تبدیل	
کرده	اید.	وجود	چنین	محتواهایی	در	کانال	مناسب	است،	اما	ویدئوها	باید	
در	معرض	سیاست	های	دیگری	مانند	کپی	رایت	هم	قرار	گیرند.	به	عبارت	
دیگر،	امکان	انتشار	محتواهای	استفاده	ی	مجدد	در	صورتی	وجود	دارد	که	
کاربران	قادر	به	تشخیص	یک	تفاوت	معنادار	میان	ویدئوی	اصلی	و	ویدئوی	

شما	باشند.	

نکته: درحالیکه این نمونه ها سیاست درآمدزایی محتوای 
دیگر  سیاست های  نمی کنند،  نقض  را  مجدد  استفاده ی 

مانند کپی رایت همچنان باید ِاعمال شوند. 

نمونه	هایی	از	محتواهای	مجاز	برای	درآمدزایی	)این	لیست	کامل	نیست(:	

•	استفاده	از	کلیپ	هایی	برای	بررسی	انتقادی
•	صحنه	ای	از	یک	فیلم	که	دیالوگ	آن	را	بازنویسی	کرده	باشید	و	

صدای	روی	آن	را	تغییر	داده	باشید

یک	 حرکات	 تشریح	 منظور	 به	 ورزشی	 مسابقات	 بازپخش	های	 	•
رقیب	که	پیروز	شده	است

•	ویدئوهای	واکنشی	که	شما	در	ویدئوی	اصلی	کامنت	گذاشته	اید
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•	تصاویر	ادیت	شده	از	تولیدکنندگان	دیگر	که	شما	به	آن	داستان	و	
یا	توضیحاتی	افزوده	اید

محتواهایی که این سیاست را نقض می کنند؟
گرفتن	محتوای	فرد	دیگر،	ایجاد	تغییرات	اندک،	و	ادعای	مالکیت	بر	آن،	
تولیدکننده	ی	 از	 شما	 اگر	 حتی	 سیاست	 این	 دستورالعمل	هاست.	 نقض	
اصلی	اجازه	گرفته	باشید،	اِعمال	می	شود.	محتوای	مورد	استفاده	مجدد،	
رایت،	 کپی	 بر	 مبتنی	 یعنی	 و	 است	 مجزا	 یوتیوب	 رایت	 کپی	 اقدامات	 از	
اجازه	و	یا	استفاده	ی	منصفانه	نیست.	برخی	مواقع	این	دستورالعمل	بدان	
نداشته	 خود	 محتواهای	 مورد	 در	 ادعایی	 شما	 است	 ممکن	 که	 معناست	
به	 کانال	شما	هنوز	هم	دستورالعمل	های	مربوط	 این	وجود	 با	 باشید	ولی	

محتوای	استفاده	ی	مجدد	را	نقض	می	کند.	

نمونه	های	بیشتر	از	محتواهایی	که	اجازه	ی	درآمدزایی	ندارند	)این	لیست	
کامل	نیست(:	

•	کلیپ	هایی	از	لحظات	نمایش	موردعالقه	تان	که	در	کنار	هم	بدون	
افزودن	داستان	خاصی،	ادیت	شده	اند.

•	ویدئوهای	کوتاه	که	از	وبسایت	های	شبکه	های	اجتماعی	گرفته	اید.
•	مجموعه	ی	آهنگ	های	هنرمندان	مختلف	)حتی	اگر	اجازه	ی	آن	ها	

را	داشته	باشید(

•	محتواهایی	که	بارها	توسط	تولیدکنندگان	دیگر	آپلود	شده	باشند.
•	ترویج	محتواهای	دیگران	)حتی	اگر	اجازه	داشته	باشید(

اصول کیفیت برای محتواهای مختص کودکان و خانواده 
بخش	زیر	در	مورد	یک	بروزرسانی	سیاست	است	که	در	نوامبر	2021	تنظیم	شد.	

هدف	ما	این	است	که	کودکان	و	خانواده	ها	یک	محیط	ایمن	و	غنی	را	در	
یوتیوب	تجربه	کنند،	درحالیکه	به	دنبال	روش	های	جدیدی	نیز	هستیم	تا	
باال	مشارکت	می	کنند،	 با	کیفیت	 ایجاد	محتوای	 به	تولیدکنندگانی	که	در	
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پاداش	دهیم.	

اگر	کانال	شما	دارای	محتوای	»مخصوص	کودکان«	باشد،	از	اصول	کیفیت	
مربوط	به	محتوای	کودک	و	خانواده	استفاده	می	کنیم	تا	وضعیت	درآمدزایی	

این	محتوا	را	تعیین	نماییم.	

کیفیت	 با	 کودکان	 تولید	محتوای	 به	 اقدام	 کانال	 اگر	مشخص	شود	یک	
پایین	می	کند،	از	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب	تعلیق	می	شود.	اگر	یک	ویدئو	
چنین	اصول	کیفیت	را	نقض	کند،	به	آن	تبلیغات	اندکی	داده	می	شود	و	یا	

اصال	هیچ	تبلیغی	برای	آن	در	نظر	گرفته	نمی	شود.	

در	بررسی	اینکه	محتوای	مخصوص	کودکان	شما	دارای	چه	کیفیتی	است،	
توجه	به	مسائل	ظریف	و	زمینه	ای	مهم	است.	از	صفحه	ی	بهترین	اقدامات	
برای	محتواهای	کودکان	و	خانواده	به	منظور	راهنمایی	و	نمونه	های	بیشتر	

بازدید	کنید.	

کاربرد اصول کیفیت برای واجدشرایط بودن درآمدزایی 
اصول	متعددی	از	کیفیت	پایین	وجود	دارند	که	ممکن	است	بر	کیفیت	کلی	
یک	ویدئو	تاثیر	بگذارند.	ما	هر	کدام	از	این	اصول	را	به	عنوان	عامل	واجد	
اصول	 علیه	 حاضر	 حال	 در	 ما	 می	گیریم.	 نظر	 در	 درآمدزایی	 بودن	 شرایط	
کیفیت	پایین	برای	محتوای	کودک	و	خانواده	که	در	ادامه	ذکر	می	شوند،	
اقدام	می	کنیم.	شاید	در	طول	زمان،	دامنه	ی	این	موارد	را	افزایش	دهیم	تا	

شامل	اصول	کیفی	بیشتری	شوند.	

فعالیت	های	 که	 محتوایی	 منفی:	 ویژگی	های	 یا	 رفتارها	 تشویق	 	•
خطرناک،	بطالت،	زورگویی،	دروغگویی	و	یا	بی	احترامی	به	دیگران	
تغذیه	ای	 رفتارهای	 خطرناک/غیرایمن،	 شوخی	های	 مثال	 )برای	

ناسالم(	را	ترویج	و	تشویق	می	کند.	

مسئولیت تولیدکننده
تمایل	 به	 یوتیوب،	 با	 شراکت	 برنامه	ی	 همچنین	 و	 شما	 کانال	 موفقیت	
تبلیغ	کننده	در	همکاری	با	محتوای	یوتیوب	وابسته	است.	اگر	تبلیغ	کنندگان	
اطمینان	خود	را	نسبت	به	یوتیوب	از	دست	دهند،	درآمد	همه	ی	تولیدکنندگان	
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یوتیوب	به	خطر	می	افتد.	

بر	 منفی	 تاثیر	 به	 منجر	 که	 را	 نامناسب	 رفتارهای	 اجازه	ی	 یوتیوب	 در	 ما	
باید	 شما	 که	 معناست	 بدان	 سیاست	 این	 نمی	دهیم.	 می	شوند،	 انجمن	
نسبت	به	بازدیدکنندگان،	تولیدکنندگان	دیگر	و	تبلیغ	کنندگان	ما	با	احترام	
رفتار	کنید	و	این	احترام	هم	در	محیط	یوتیوب	و	هم	خارج	از	آن	حفظ	شود.	

اگر	این	سیاست	را	نقض	کنید،	بطور	موقت	درآمدزایی	شما	غیرفعال	می	شود	
و	یا	حساب		کاربری	تان	بسته	می	شود.	

چگونه شما را از تغییرات سیاست ها مطلع می کنیم؟ 
یوتیوب	بطور	پیوسته	خدمات	خود	را	تغییر	داده	و	بهبود	می	بخشد	و	با	
دنیای	پیرامون	ما	مطابقت	می	یابد.	شاید	نیاز	باشد	در	شرایط	و	ضوابط	
و	یا	سیاست	ها	تغییراتی	اعمال	شوند	که	این	سیاست	ها	می	توانند	شامل	
شرایط	استفاده	از	خدمات،	شرایط	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب،	سیاست	های	

یوتیوب	و	سایر	مستندات	قراردادی	باشند.	

تغییرات	تاثیرگذار	بر	شما،	بصورت	کتبی	اطالع	داده	می	شوند.	اگر	با	شرایط	
تغییرداده	شده	موافقت	نکنید،	ممکن	است	استفاده	ی	شما	از	ویژگی	مورد	

نظر	متوقف	شود	و	یا	توافق	شما	با	ما	از	بین	برود.	

برای	اینکه	کاربران	بطور	پیوسته	از	سیاست	های	یوتیوب	و	تغییرات	آن	ها	
مطلع	باشند،	یک	گزارش	دائمی	از	بروزرسانی	ها	تامین	شده	است	که	از	این	

قسمت	می	توانید	مشاهده	کنید.	

چگونه سیاست های درآمدزایی یوتیوب را اجرا می کنیم؟
سیاست	های	 از	 باید	 می	کنند،	 کسب	 درآمد	 یوتیوب	 از	 که	 افرادی	 همه	ی	
درآمدزایی	کانال	های	یوتیوب	پیروی	کنند.	اگر	سیاست	های	مربوط	به	این	
زمینه	را	نقض	کنید،	یوتیوب	می	تواند	یکی	از	اقدامات	زیر	را	انجام	دهد:	

گرفتن تبلیغات از محتوای شما
ویژگی	 می	توانید	 شما	 یوتیوب،	 با	 شراکت	 برنامه	ی	 از	 عضوی	 عنوان	 به	
را	در	ویدئوی	خود	فعال	کنید،	درصورتیکه	ویدئوی	مورد	 گرفتن	تبلیغات	
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نظر	مبتنی	بر	دستورالعمل	های	محتوای	سازگار	با	تبلیغات	باشد.	با	این	حال	
اگر	ویدئوی	شما	چنین	خصوصیتی	نداشته	باشد	و	یا	سیاست	های	دیگری	
را	نقض	کند	مانند	محدودیت	سنی	و	دستورالعمل	های	کپی	رایت،	می	توانیم	

ویژگی	تبلیغات	را	در	محتوای	شما	غیرفعال	کنیم.	

مناسب	 محتوا	 یک	 چرا	 اینکه	 مورد	 در	 بیشتر	 اطالعات	 دریافت	 برای	
درآمدزایی	نیست،	آیکون	راهنمایی	درآمدزایی	در	یوتیوب	استودیو	را	ببینید.	

تعلیق مشارکت شما در برنامه ی شراکت با یوتیوب
نقض	سیاست	های	درآمدزایی	کامال	یوتیوب	ممکن	است	منجر	به	تعلیق	
درآمدزایی	و	یا	غیرفعالسازی	دائمی	آن	در	همه	و	یا	تعدادی	از	حساب	های	
کاربری	شما	شود.	اگر	مشخص	شود	کانال	شما	دیگر	واجد	شرایط	درآمدزایی	
نیست،	دسترسی	به	تمام	ابزار	درآمدزایی	و	ویژگی	های	مرتبط	با	برنامه	ی	

شراکت	با	یوتیوب	را	از	دست	خواهید	داد.	

تعلیق و یا حتی بسته شدن کانال یوتیوب 
در	موارد	استثنا،	یوتیوب	ممکن	است	اقدام	به	تعلیق	یک	کانال،	حساب	
کاربری	و	یا	غیرفعالسازی	دسترسی	کاربر	به	خدمات	نماید	تا	از	یکپارچگی	
پلتفرم	محافظت	کند	و	یا	مانع	از	آسیب	رسیدن	به	کاربران	دیگر	شود.	در	
مورد	تعلیق	کانال	و	حساب	های	کاربری	گوگل	غیرفعال	بیشتر	بیاموزید	از	
جمله	اینکه	اگر	فکر	می	کنید	کانال	یا	حساب	کاربری	شما	به	اشتباه	بسته	

شده	است،	باید	چه	اقداماتی	انجام	داد.	

تاثیر  درآمدزایی شما  بر  اقداماتی که  از  را  ما چگونه شما 
می گذارند، مطلع می کنیم؟ 

ما	به	صورت	کتبی	با	ایمیل	و	یا	در	محصوالت	خود،	تغییرات	سیاست	ها	را	
به	شما	اطالع	می	دهیم.	همچنین	به	این	طریق	گزینه	های	در	دسترس	شما	

نیز	معرفی	می	شوند.	

در مورد مسائلی که بر شما تاثیر می گذارند، چگونه کمک الزم 
را دریافت کنید؟ 

اگر	عضوی	از	برنامه	ی	شراکت	با	یوتیوب	باشید،	می	توانید	به	گروه	پشتیبان	
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تولیدکنندگان	دسترسی	داشته	باشید.	

شما	چه	در	پی	حل	یک	مشکل	خاص	باشید	و	یا	بخواهید	به	عنوان	یک	
تولیدکننده	بیشترین	منفعت	را	از	یوتیوب	بدست	آورید،	ما	به	شما	در	موارد	

زیر	کمک	می	کنیم:	

•	بهینه	سازی	نحوه	ی	کاربرد	شما	از	یوتیوب
•	دریافت	نکاتی	در	مورد	جنبه	های	فنی	و	خدماتی	یوتیوب	

•	اطالع	از	چگونگی	هدایت	سیاست	و	دستورالعمل	های	کپی	رایت	
و	 کاربری	 حساب	 به	 مربوط	 پرسش	های	 پاسخ		 به	 دسترسی	 	•

مدیریت	کانال	

•	حل	مسائل	مربوط	به	شناسه	ی	محتوا	و	مدیریت	حقوق	
•	عیب	یابی	و	برطرف	کردن	باگ	ها	یا	مشکالت	مرتبط	با	حساب	

کاربری	شما	

بیشتری	 جزئیات	 به	 می	توانید	 تولیدکننده	 پشتیبان	 گروه	 با	 تماس	 با	
دسترسی	داشته	باشید	و	به	عنوان	یک	تولیدکننده	ی	یوتیوب	کمک	الزم	را	

دریافت	نمایید.	

در مورد نحوه ی عمل خود در یوتیوب بیشتر بیاموزید.
گرفته	 از	سرگرمی	 با	هر	هدفی	 ویدئو	 برای	ساخت	یک	 ما	می	دانیم	شما	
تا	کسب	وکار،	چه	میزان	انرژی	و	وقت	صرف	می	کنید؛	بنابراین	بهتر	است	
بدانید	این	ویدئوها	چطور	باید	کشف	شوند	و	چگونه	اجرا	شوند.	شما	به	
انجمن	ما	قرار	دارید	و	 عنوان	تولیدکننده	و	تامین	کننده	ی	محتوا	در	مرکز	
برقراری	ارتباط	با	شما	و	ایجاد	شفافیت	در	این	زمینه،	از	اولویت	های	ماست.	
ما	متعهد	به	پشتیبانی	از	موفقیت	شما	هستیم.	به	همین	دلیل،	برخی	از	
بهترین	منابع	خود	را	گردهم		آورده	ایم	که	چگونگی	کارایی	سیستم	های	ما	
را	برای	شما	تشریح	می	کنند،	توضیح	می	دهند	که	شما	چطور	می	توانید	از	
یوتیوب	درآمد	داشته	باشید	و	عملکرد	شما	را	اندازه	می	گیرند	و	مشخص	
می	کنند	که	چگونه	ارتباط	خود	با	یوتیوب	را	مدیریت	کنید.	برای	دریافت	
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اطالعات	بیشتر	با	ما	همراه	باشید:	

•	محتوای	شما	در	یوتیوب	
•	ارتباط	شما	با	یوتیوب	
•	کسب	درآمد	از	یوتیوب
•	عملکرد	شما	در	یوتیوب	

محتوای شما در یوتیوب 
جستجوی یوتیوب 

در	جستجوی	یوتیوب،	سه	عامل	اولویت	دارند	تا	با	توجه	به	آن	ها،	بهترین	
نتایج	جستجو	حاصل	شود:	مرتبط	بودن،	مشارکت	و	کیفیت.	برای	برآورد	
را	در	نظر	می	گیریم	مانند	میزان	مطابقت	 زیادی	 بودن،	عامل	های	 مرتبط	
عنوان،	تگ	ها،	توضیحات	و	محتوای	ویدئو	با	صف	جستجوی	یک	کاربر.	
عالئم	مشارکت،	شیوه	ی	ارزشمندی	برای	تعیین	میزان	مرتبط	بودن	هستند.	
ما	عالئم	مشارکت	افزوده	را	از	کاربران	با	هم	ترکیب	می	کنیم،	یعنی	ممکن	
است	به	زمان	تماشای	یک	ویدئوی	خاص	برای	یک	صف	مشخص	توجه	
نماییم	تا	مشخص	شود	آیا	این	ویدئو	با	صف	کاربران	دیگر	هم	مرتبط	است	
یا	خیر.	در	بخش	کیفیت،	سیستم	های	ما	به	گونه	ای	طراحی	شده	اند	که	
عالئمی	را	تشخیص	می	دهند	که	به	تعیین	اینکه	کدام	کانال	در	یک	موضوع	
داده	است،	کمک	 و	درستی	نشان	 از	خود	تخصص،	صالحیت	 مشخص	
می	کنند.	یوتیوب	در	مورد	نتایج	جستجو،	پرداخت	به	ازای	قرارگیری	بهتر	را	

قبول	نمی	کند.	

بیشتر	 عامل	های	 اغلب	 سرگرمی،	 یا	 موسیقی	 مانند	 حوزه	هایی	 مورد	 در	
مانند	جدید	بودن	و	محبوبیت	را	هم	در	نظر	می	گیریم	تا	کیفیت	الزم	برای	
کاربران	حاصل	شود.	در	حوزه	هایی	که	صحت	و	اعتبار	مهم	هستند؛	ازجمله	
اخبار،	سیاست،	اطالعات	پزشکی	و	علمی؛	کامال	تالش	می	کنیم	سیستم	های	
جستجوی	ما،	محتوای	باکیفیت	و	مجاز	را	از	منابع	مطمئن	جستجو	کنند.	

کارت	های	رسمی	با	برجسته	کردن	اصول	رسمی	در	جستجوی	یوتیوب،	کار	
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را	برای	کاربرانی	که	در	پی	یافتن	محتوا	هستند،	ساده	تر	کرده	است.	این	
کارت	ها	شامل	ویدئوها	و	پست	های	رسمی	کانال	های	برتر	هستند؛	مانند	
موسیقی،	 هنرمندان	 و	 سلبریتی	ها	 یوتیوب،	 برتر	 محتوای	 تولیدکنندگان	
ورزشی،	 تیم	های	 با	 مرتبط	 محتواهای	 از	 همچنین	 پست	ها	 و	 ویدئوها	
فیلم	ها	و	نمایش	تلویزیونی،	موسیقی	و	رویدادهای	خاص	گرفته	می	شوند.	
بر	روی	آن	ها	 این	کارت	ها	بطور	خودکار	تولید	می	شوند	و	سفارشی	سازی	

مجاز	نیست.	

از	 بتوانید	 تا	 دهیم	 قرار	 شما	 اختیار	 در	 را	 منابعی	 که	 است	 این	 ما	 هدف	
عواملی	که	ما	در	تامین	بهترین	نتایج	جستجو	برای	کاربران	درنظر	می	گیریم،	

بیشتر	آگاه	شوید.	

)Suggenstion( ویدئوهای توصیه شده
توصیه	ها	به	کاربران	کمک	می	کنند	ویدئوهای	موردعالقه	ی	خود	را	بیابند.	ما	
ویدئوهای	توصیه	شده	را	در	بخش	صفحه	ی	اصلی	یوتیوب	و	همچنین	در	
بخش	»ویدئوی	بعدی«	به	عنوان	یک	پیشنهاد	برای	تماشا	قرار	می	دهیم.	ما	
در	یوتیوب	بطور	پیوسته	در	حال	تست،	یادگیری	و	تنظیم	ویدئوهای	توصیه	
شده	ی	مرتبط	با	کاربران	هستیم.	در	این	مسیر،	عالئم	زیادی	ازجمله	سابقه	ی	
تماشا	و	جستجوی	کاربر	)در	صورت	فعالسازی(	و	همچنین	کانال	هایی	که	
او	سابسکرایب	کرده	را	در	نظر	می	گیریم.	همچنین	ویژگی	های	زمینه	ای	کاربر	
مانند	کشور	و	زمان	جستجو	را	هم	مورد	توجه	قرار	می	دهیم.	برای	مثال	به	

این	ترتیب	می	توانیم	اخبار	مرتبط	محلی	را	به	اطالع	کاربران	برسانیم.	

یکی	دیگر	از	عواملی	که	سیستم	های	توصیه	سازی	یوتیوب	در	نظر	می	گیرند،	
این	است	که	آیا	کاربران	دیگر	که	بر	روی	ویدئو	کلیک	کرده	اند	آن	را	کامل	
تماشا	کردند	-	این	عالمت	نشآنه	های	مبنی	بر	این	است	که	ویدئو	کیفیت	
باالتر	یا	سرگرمی	بیشتر	دارد	و	یا	تماشای	آن	مدت	کوتاهی	پس	از	ورود،	
مورد	 در	 کاربران	 از	 مستقیم	 طور	 به	 همچنین	 ما	 است.	 شده	 متوقف	
تجربه	شان	از	تماشای	ویدئوها	سوال	می	پرسیم	و	سیستم	های	توصیه	سازی	
ما	از	ارزیابی	های	تصادفی	استفاده	می	کنند	که	در	صفحات	اصلی	آن	ها	و	
از	این	بازخورد	مستقیم	جهت	 بخش	های	دیگر	برنامه	ظاهر	می	شود.	ما	

تنظیم	و	بهبود	سیستم	ها	برای	همه	ی	کاربران	بهره	می	بریم.	
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کاهش انتشار محتوای مرزی و اطالعات نادرست مضر 
تعهد	ما	به	ویژگی	آزادی	و	باز	بودن	بدان	معناست	که	شاید	محتواهایی	در	
یوتیوب	وجود	داشته	باشند	که	نزدیک	به	مرز	نقض	سیاست	ها	قرار	دارند	
اما	این	مرز	را	رد	نمی	کنند.	ما	فکر	می	کنیم	محافظت	از	آزادی	بیان	الزم	است،	
صفحه	ی	 در	 توصیه	شده	 ویدئوهای	 نمایش	 برای	 هم	 ویژه	ای	 شرایط	 اما	
بهبود	 برای	 پیوسته	 ما	بطور	 کرده	ایم.	 پنل	»بعدی«	تعیین	 یا	در	 و	 اصلی	
سیستم	های	خود	تالش	می	کنیم	تا	از	میزان	محتوای	مرزی	و	ویدئوهایی	
کاربران	شوند،	در	قسمت	توصیه	های	خود	 که	می	توانند	موجب	گمراهی	
نیاز	زیادی	به	صراحت	است	مانند	 بکاهیم؛	بخصوص	در	بخش	هایی	که	

اخبار،	پزشکی،	رویدادهای	تاریخی	یا	علمی.	

منابع بیشتر
•	مرکز	کمک	-	نکات	بهینه	سازی	کشف

•	مرکز	کمک	-	پرسش	های	متداول	درمورد	جستجو	و	کشف
•	تداوم	فعالیت	ها	برای	بهبود	توصیه	ها	در	یوتیوب	
•	یافتن	کانال	یا	ویدئوی	خود	در	نتایج	جستجو	

•	ماژول	»پس	از	این	ببینید«	
•	انتخاب	یک	استراتژی	برای	دستیابی	به	مخاطبین	جهانی	

•	حالت	محدودشده	و	محتوای	شما
•	چارت	های	موسیقی	و	دیدگاه	ها	در	یوتیوب	

ارتباط شما با یوتیوب 
قرارداد شما با یوتیوب 

یوتیوب،	 خدمات	 از	 استفاده	 شرایط	 اساس	 بر	 باید	 کاربران	 همه	ی	
دستورالعمل	های	انجمن	و	سیاست	های	پلتفرم	رفتار	کنند.	
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درآمدزایی،	 مانند	 خاصی	 ویژگی	های	 کردن	 فعال	 با	 باشید	 داشته	 توجه	
شما	 بر	 بیشتری	 سیاست	های	 merch Shelf؛	 با	 فروش	 یا	 زنده	 پخش	
اِعمال	می	شوند.	فراموش	نکنید	اگر	از	تبلیغات	و	اسپانسر	استفاده	می	کنید	
یا	تبلیغ	های	هزینه	بردار	را	در	محتوا	خود	گنجانده	اید،	باید	به	سیاست	های	
تمام	 می	توانید	 بخواهید	 که	 زمان	 هر	 در	 نمایید.	 توجه	 هم	 تبلیغات	

سیاست	های	یوتیوب	را	از	قسمت	مرکز	کمک	جستجو	کنید.	

قراردادهای	آنالین	کنونی	را	که	در	محیط	استودیو	تولیدکنندگان	پذیرفته	اید،	
استودیوی	 تنظیمات	 	)Agreements( توافقات	 بخش	 از	 می	توانید	
تولیدکنندگان	خود	بیابید.	)با	تبعیت	از	دستورالعمل	هایی	که	در	اینجا	برای	

شما	آماده	شده	است(.	

برقراری ارتباط با یوتیوب  
با	شرکا،	ما	 ارتباط	 برقراری	 بهبود	پیوسته	ی	شفافیت	و	 به	هدف	 با	توجه	
باید	 که	 قرار	دهیم	 تغییراتی	 در	جریان	 را	همواره	 که	شما	 متعهد	شده	ایم	
خاصی	 مشکل	 با	 اگر	 بگذارند.	 تاثیر	 شما	 بر	 است	 ممکن	 و	 شوند	 انجام	
مواجه	شده	اید،	برای	حل	مشکالت	فنی	به	کمک	نیاز	دارید	یا	می	خواهید	
روش	های	بهره	برداری	بیشتر	از	محیط	یوتیوب	را	بیاموزید،	ما	برای	کمک	به	

شما	آماده	ایم.

درآمدزایی در یوتیوب 
برنامه ی شراکت با یوتیوب 

از	 استفاده	 برای	 یوتیوب،	 با	 شراکت	 برنامه	ی	 از	 عضوی	 عنوان	 به	 شما	
این	 اگر	 البته	 هستید،	 شرایط	 واجد	 درآمد	 دارای	 زنده	ی	 پخش	های	
سرویس	ها	در	کشور	شما	در	دسترس	باشند	و	شما	هم	معیارهای	الزم	را	
داشته	باشید.	همچنین	به	پشتیبان	تولیدکننده	و	ابزار	مطابقت	کپی	رایت	

هم	دسترسی	خواهید	داشت.

درآمدزایی یک کانال موسیقی یوتیوب 
اگر	یک	موسیقیدان	مستقل	یا	توزیع	کننده	و	ناشر	باشید،	یوتیوب	به	شما	

کمک	می	کند	طرفداران	بیشتری	بدست	آوردید	و	درآمد	کسب	کنید.	



167

ها 
وبر

تی
یو

ی 
برا

ب 
یو

وت
ن ی

انی
قو

سوپرچت ها و سوپراستیکرها
ارتباط	 برقراری	 برای	 تولیدکنندگان	 ابزارهای	 سوپراستیکرها،	 و	 سوپرچت	
ارسال	 امکان	 ابزارها	می	توانند	 این	 با	 بازدیدکنندگان	 با	طرفداران	هستند؛	
پیام	های	متمایز	را	خریداری	کنند.	در	طول	یک	پخش	زنده،	بازدیدکنندگان	
یا	 و	 کنند	 استفاده	 پیام	خود	 برای	هایالیت	کردن	 از	سوپرچت	 می	توانند	
سوپراستیکرها	را	برای	ارسال	تصاویر	متحرک	بکار	ببرند.	اگر	واجد	شرایط	
هستید،	در	مورد	چگونگی	فعال	کردن	ویژگی	سوپرچت	یا	سوپراستیکر	و	

چگونگی	مدیریت	این	ویژگی	ها	مطالعه	کنید.	

خدمات فروش در یوتیوب 
تولیدکنندگان	واجدشرایط	فرصت	نمایش	محصوالت	برند	رسمی	خود	را	در	
یوتیوب	دارند.	اگر	یک	هنرمند	بخش	موسیقی	در	یوتیوب	باشید،	می	توانید	

توضیحات	کنسرت	بعدی	تان	را	در	کانال	نمایش	دهید.	

عملکرد شما در یوتیوب 
یوتیوب	بخشی	از	گوگل	است	و	به	سیاست	ها	و	اصول	گوگل	وابسته	است.	
هنگامیکه	شما	از	خدمات	ما	استفاده	می	کنید،	چه	یک	کاربر	معمولی	باشید	
و	یا	شریک	ما،	در	مورد	اطالعات	خود	به	ما	اعتماد	کرده	اید.	ما	می	دانیم	
چه	 تا	 یوتیوب،	 محیط	 در	 شما	 موفقیت	 در	سنجش	 اطالعات	 و	 داده	ها	
اندازه	مهم	هستند.	مطمئن	باشید	روش	ها	ما	با	سیاست	حریم	خصوصی	
مطابقت	دارد	تا	از	حریم	خصوصی	و	امنیت	کاربران	و	شرکا	محافظت	شود.	

یوتیوب	بسترهای	تجزیه	وتحلیل	و	گزارش	دهی	YouTube Analytics	و	
YouTube Reporting API	را	فراهم	کرده	است	تا	شما	بتوانید	بیشترین	
استفاده	را	از	داده	های	خود	ببرید	و	به	عنوان	مالک	یک	کانال	و	محتوای	
یوتیوب	به	داده	های	تحلیل	شده	ی	یوتیوب	دسترسی	داشته	باشید.	برای	
مطالعه	ی	جزئیات	انواع	گزارش	هایی	که	مالکان	کانال	و	محتوای	یوتیوب	
از	طریق	APIهای	اشاره	شده	می	توانند	دسترسی	داشته	باشند،	وارد	این	
قالب	 در	 را	 پلتفرم	خود	ویژگی	های	تحلیلی	دیگری	 در	 ما	 قسمت	شوید.	
YouTube Analytics	برای	هنرمندان	در	نظر	گرفته	ایم	که	بطور	مستقیم	
معیارهای	 به	 می	توان	 آن	ها	 واسطه	ی	 به	 و	 شده	اند	 تعبیه	 ما	 پلتفرم	 در	
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عملکردی	همچون	موارد	زیر	دسترسی	داشت:	

•	زمان	تماشا:	مقدار	زمانی	که	بازدیدکنندگان،	یک	ویدئو	را	تماشا	
کرده	اند.	

•	دنبال	کنندگان:	تعداد	بازدیدکنندگانی	که	کانال	شما	را	سابسکرایب	
کرده	اند.	

•	بازدیدها:	میزان	بازدیدهای	مجاز	از	کانال	ها	یا	ویدئوها.	
•	ویدئوهای	برتر:	کدام	ویدئوها	بهترین	عملکرد	را	دارند.	

میزان	 چه	 تا	 شما	 ویدئوهای	 اینکه	 نمایش	 مخاطب:	 حفظ	 	•
مخاطبان	را	راضی	نگه	می	دارد.	

•	داده	های	پخش	زنده.	
هستند،	 کسانی	 چه	 شما	 بازدیدکنندگان	 جمعیتی:	 ویژگی	های	 	•

ازجمله	وضعیت	سنی،	جنسیت	و	مکان	آن	ها.	

•	منابع	ترافیک:	برای	کمک	به	شما	در	درک	این	مساله	که	کاربران	
چگونه	محتوای	شما	را	پیدا	می	کنند.	

مانند	 کرده	ایم	 منتشر	 را	 ویدئو	 و	 کانال	 تحلیل	 مورد	 ما	همچنین	چندین	
تعداد	دنبال	کنندگان	و	میزان	تماشای	ویدئوها	که	بطور	عمومی	در	صفحه	ی	
کانال	شما،	صفحه	ی	تماشا،	سایت	های	ترند	یوتیوب،	بستر	تحلیل	یوتیوب	
خدمات	 طریق	 از	 و	 موسیقی	 دیدگاه	های	 و	 نمودارها	 هنرمندان،	 برای	
را	 کانال	ها	 و	 ویدئوها	 داده	های	 همچنین	 ما	 دارد.	 قرار	 دسترس	 در	 	API
حریم	 اساس	سیاست	 بر	 سهام	داران	 و	 فروشنده	 شرکای	 تبلیغ	کنندگان،	 با	
میزان	 گفت	 می	توان	 مثال	 برای	 می	گذاریم.	 اشتراک	 به	 گوگل،	 خصوصی	
ویدئوهای	تناسب	اندام	در	یک	کشور	طی	ماه	گذشته،	دوبرابر	شده	است.	

انواع	 کنید،	 انتخاب	 را	 یوتیوب	 ویژگی	های	 از	 خاصی	 نوع	 از	 استفاده	 اگر	
به	 اگر	 مثال،	 برای	 می	شوند.	 گذاشته	 اشتراک	 به	 مشخصی	 داده	های	
داده	های	 شوید،	 متصل	 یوتیوب	تان	 کانال	 و	 خود	 رسمی	 خرده	فروشی	
تحلیلی	مرتبط	با	فروش	و	بازدیدهای	بین	گوگل	و	خرده	فروشی	به	اشتراک	
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گذاشته	می	شوند.	همواره	شما	را	از	چگونگی	به	اشتراک	گذاری	داده	بر	اساس	
ضوابط	برنامه	ای	شما،	آگاه	می	کنیم.	

ضوابط	خاصی	از	یوتیوب	مانند	ضوابط	اعمال	شونده	بر	اقدامات	اعتماد	و	
امنیت	یوتیوب،	به	تحلیل	کانال	ها	و	ویدئوها	دسترسی	دارند	که	متفاوت	
از	تحلیل	های	انجام	شده	در	پلتفرم	تحلیل	یوتیوب	یا	APIها	است.	برای	
یوتیوب	ممکن	است	 اسپم	 و	 امنیت	 مثال،	سیستم	های	تشخیص	نقض	
و	 کرده	 شناسایی	 را	 نامنظم	 رفتار	 تا	 کنند	 تحلیل	 را	 سایت	 جزئی	 ترافیک	
یا	 بازدید	ویدئوهای	خود	و	 افزایش	غیرمجاز	میزان	 را	که	در	پی	 کاربرانی	
تعداد	دنبال	کنندگان	با	نقض	شرایط	استفاده	از	خدمات	یوتیوب	هستند،	

شناسایی	کنند.	

ما	بطور	پیوسته	بر	روی	توسعه	ی	روش	های	جدید	برای	ارائه	ی	دیدگاه	های	
دقیق	و	کاربردی	مناسب	کسب	وکار	و	تبلیغات،	فعالیت	می	کنیم.	ما	تضمین	
می	کنیم	که	این	روش	ها	سازگار	با	سیاست	حریم	خصوصی	باشند	تا	حریم	
خصوصی	و	امنیت	کاربران	خود	را	حفظ	کنیم.	در	مورد	اینکه	اگر	شما	استفاده	
از	خدمات	ما	را	متوقف	کنید،	ما	بر	اساس	سیاست	حفاظت،	چگونه	این	

داده	ها	را	حفظ	می	کنیم،	بیشتر	مطالعه	کنید.	

ما چگونه از استعدادهای جدید پشتیبانی می کنیم؟ 
به	عنوان	بخشی	از	تعهد	خود	در	کمک	به	تولیدکنندگان	و	هنرمندان	جدید،	
ما	بطور	پیوسته	برنامه	هایی	را	برای	پشتیبانی	از	رشد	آن	ها	اجرا	می	کنیم.	
این	برنامه	ها	می	توانند	شامل	دسترسی	به	استودیوهای	شگفت	انگیز	ما	در	
NextUp،	و	سرمایه	گذاری	 فضاهای	یوتیوب34،	کمپ	های	آموزشی	مانند	
مشخص	برای	حمایت	از	توسعه	ی	محتوای	جدید	باشند.	در	راستای	قدردانی	
از	این	پشتیبانی،	تولیدکنندگان	و	هنرمندان	باید	محتوای	انحصاری	برای	

یوتیوب	بسازند	تا	کاربران	از	آن	لذت	ببرند.	

دستورالعمل های مربوط به محتوای مناسب برای تبلیغ
صرفا	به	این	دلیل	که	تولیدکننده	ای	در	YPP	عضو	است،	دلیلی	ندارد	که	
همه	ی	ویدئوهای	کانال	او	برای	تبلیغات	مناسب	باشند.	هر	ویدئو	باید	با	

YouTube Spaces	.34
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دستورالعمل	های	مربوط	به	محتوای	مناسب	برای	تبلیغات	مطابقت	داشته	
ما	درک	می	کنیم	 انجام	شود،	 اساس	طراحی	 بر	 باید	 این	مطابقت	 باشد.	
به	 مربوط	 مباحث	 مانند	 دارند	 وجود	 یوتیوب	 در	محیط	 مهمی	 مکالمات	
تبلیغات	 مناسب	 شاید	 که	 جهانی	 حساس	 رویدادهای	 یا	 ذهن	 سالمت	
به	 می	توان	 نیستند،	 تبلیغات	 مناسب	 که	 محتواهایی	 دیگر	 از	 نباشند.	
برخی	از	انواع	زبآن	ها	و	ادبیات	نامناسب،	خشونت،	محتوای	بزرگساالن	و	

فعالیت	های	آسیب	رسان	اشاره	کرد.	

با	 ما	 تبلیغات،	 مناسب	 ویدئوهای	 از	 تولیدکنندگان	 آگاهی	 افزایش	 برای	
تبلیغ	کنندگان	همکاری	نزدیکی	داریم	تا	دستورالعمل	های	واضح	و	شفافی	
واجدشرایط	 تولیدکنندگان	 کنیم.	 ایجاد	 تبلیغات	 مناسب	 محتواهای	 از	
می	توانند	محتوای	کانال	خود	را	بر	اساس	این	دستورالعمل	ها	رتبه	بندی	کنند	

و	درآمدزایی	تبلیغات	را	برای	ویدئوهایشان	فعال	نمایند.		

یوتیوب در مورد محتواهایی که با دستورالعمل های محتوای 
مناسب تبلیغات مطابقت ندارند، چه اقدامی انجام می دهد؟ 
اگر	یک	تولیدکننده	ویژگی	درآمدزایی	تبلیغات	را	برای	ویدئوی	خود	فعال	
کرده	باشد	اما	ناظران	و	سیستم	های	خودکار	ما	عدم	مطابقت	این	ویدئو	
ویدئو	 دهند،	 تشخیص	 تبلیغات	 مناسب	 محتوای	 دستورالعمل	های	 با	 را	
پخش	 آن	 در	 تبلیغی	 هیچگونه	 یا	 و	 می	شود	 همراه	 محدود	 تبلیغات	 با	
نمی	شود.	با	این	حال	اگر	تولیدکنندگان	همچنان	معتقدند	ویدئوهای	آن	ها	
برای	همه	ی	برندها	مناسب	است،	می	توانند	درخواست	بررسی	انسانی	آن	

ویدئو	را	داشته	باشند.	

تشریح »تبلیغات محدود یا بدون تبلیغات« 
با	یوتیوب	باشید،	می	توانید	 از	برنامه	ی	شراکت	 تنها	در	صورتیکه	عضوی	
	(	را	مشاهده	 	یا	 آیکون	های	»بدون	تبلیغات	یا	با	تبلیغات	محدود«	)	

کنید.	

ویدئو	 برای	یک	 را	 درآمدزایی	 ویژگی	 که	شما	 بدان	معناست	 آیکن	ها	 این	
بر	 ما	 یا	متخصصان	سیاست	های	 اما	سیستم	های	خودکار	 کرده	اید	 فعال	
این	باورند	که	این	ویدئو	دستورالعمل	محتوای	مناسب	تبلیغات	را	رعایت	
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نمی	کند.	شما	ممکن	است	از	این	محتوا	نسبت	به	محتواهای	مناسب	برای	
همه	نوع	تبلیغات،	درآمد	کمتری	بدست	آورید	)زیرا	تبلیغات	کمتری	در	آن	

پخش	می	شوند(.	

در	برخی	مواقع	شما	می	توانید	نسبت	به	این	تصمیم	اعتراض	کنید.	اگر	در	
مورد	تصمیم		گرفته	شده	مطمئن	نیستید،	محتوای	خود	را	بر	اساس	مقاله	ی	
با	تبلیغات	بررسی	کنید.	اگر	هنوز	هم	فکر	می	کنید	این	 نمونه	های	سازگار	
ویدئو	نباید	در	طبقه	ی	محتواهای	با	»تبلیغات	محدود	یا	بدون	تبلیغ«	قرار	

گیرد،	می	توانید	درخواست	خود	را	برای	بازبینی	انسانی	ارسال	کنید.	

درخواست بازبینی انسانی برای ویدئوهای با نشانه گذاری 
»غیرمناسب برای اغلب تبلیغات«

نامناسب	 تبلیغات	 اغلب	 برای	 کرده	اید	 آپلود	 که	 ویدئویی	 محتوای	 اگر	
	را	در	کنار	ویدئو	مشاهده	خواهید	 شناخته	شد،	یک	عالمت	دالر	زرد	رنگ	

کرد.	

اغلب	 برای	 است	 ممکن	 زیر،	 ویژگی	های	 داشتن	 صورت	 در	 ویدئو	 یک	
تبلیغات	مناسب	شناخته	نشود:	

برندها	 همه	ی	 برای	 را	 شما	 محتوای	 ما،	 خودکار	 سیستم	های	 	•
مناسب	تشخیص	نداده	اند.	

نکته: اگر فکر می کنید سیستم های ما دچار اشتباه شده اند، 
باشید.  داشته  انسانی  بازبینی  درخواست  می توانید 
بازبینی ویدئوی شما به یک متخصص سپرده می شود و 
تصمیم گیری او به سیستم های ما کمک می کند تا در طول 
زمان هوشمندتر شوند. حذف این ویدئو و بارگزاری مجدد 
آن، هیچ فایده ای ندارد. ویدئوها فقط یک بار برای بازبینی 

ارسال می شوند و تصمیم بازبینی قابل تغییر نیست. 

دستورالعمل	های	 ویدئوی	شما	 کند	 تایید	 ما	 انسانی	 •	متخصص	
محتوای	سازگار	با	تبلیغات	را	رعایت	نمی	کند.	
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نحوه ی بررسی وضعیت درآمدزایی و بازبینی 
می	توانید	پیش	از	انتشار	یک	ویدئو	و	در	طول	آپلود،	به	منظور	مطابقت	با	
مناسبت	و	کپی	رایت،	آن	را	در	صفحات	بررسی	کنید.	اگر	ویدئوی	شما	در	
طبقه	ی	»غیرمناسب	برای	اغلب	تبلیغات«	قرار	گرفت	و	شما	فکر	می	کنید	این	

تصمیم	اشتباه	است،	درخواست	بازبینی	انسانی	نمایید.	

نهایی  بودن،  مناسب  و  رایت  کپی  چِک  نتایج  نکته: 
نیستند. برای مثال ادعاهای دستی، اخطارهای کپی رایت 
بر  می توانند  آینده  در  ویدئویی  تنظیمات  ادیت های  و 
ویدئوی شما تاثیر بگذارند. اگر فراداده های ویدئوی شما 
پس از انتشار تغییر کنند و دیگر مناسب تبلیغات نباشند، 
محدودیت های درآمدزایی جدید به ویدئوی شما افزوده 

خواهند شد. 

نحوه ی اعمال وضعیت درآمدزایی 
ما	برای	تعیین	اینکه	یک	محتوا	بر	اساس	دستورالعمل	ها	از	نوع	محتوای	
سازگار	با	تبلیغات	است،	در	طول	فرایند	آپلود	از	یادگیری	ماشین	استفاده	
می	کنیم.	این	روش	همچنین	بر	پخش	های	زنده	ی	برنامه	ریزی	شده	اعمال	
عنوان،	 به	 آغاز	پخش،	 از	 پیش	 ما	حتی	 آن	سیستم	های	 و	طی	 می	شود	

توضیحات،	تامبنیل	و	تگ	های	پخش	توجه	می	کنند.	

می	دانیم	ممکن	است	همیشه	حق	با	سیستم	های	ما	نباشد،	پس	اگر	آیکون	
زرد	را	مشاهده	کردید	و	فکر	می	کنید	سیستم	های	خودکار	ما	اشتباه	کرده	اند،	
در	هوشمندتر	 ما	 به	سیستم	های	 بازبینی	ها	 این	 کنید.	 اعتراض	 می	توانید	

شدن،	کمک	می	کنند.	

است،	 کرده	 دریافت	 زرد	 آیکن	 شما	 ویدئوی	 چرا	 که	 نمی	دانید	 اگر	
دستورالعمل	های	محتوای	سازگار	با	تبلیغات	ما	را	بخوانید؛	این	دستورالعمل	ها	
فقط	مختص	محتوای	ویدئو	نیست	بلکه	بر	عنوان،	توضیحات،	تامبنیل	و	
تگ	ها	هم	اِعمال	می	شوند.	همچنین	ویدئوهای	خالی	یا	ویدئوهای	بدون	
عنوان	یا	فراداده	معموال	زمینه	ی	کافی	برای	کمک	به	سیستم	های	ما	فراهم	

نمی	کنند	و	شاید	همین	دلیلی	برای	صدور	آیکون	زرد	باشد.	
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چگونه اعتراض کنیم؟ 
است،	 برندها	 انواع	 همه	ی	 مناسب	 شما	 ویدئوی	 هستید	 معتقد	 اگر	
می	توانید	اعتراض	کرده	و	درخواست	بازبینی	انسانی	را	داشته	باشید.	ما	هر	
روز	درخواست	های	زیادی	برای	درآمدزایی	ویدئوها	دریافت	می	کنیم	و	سعی	

می	کنیم	با	سرعت	هر	چه	بیشتر	به	بازبینی	درخواست	ها	بپردازیم.	

می	توانید	ویدئوهایتان	را	که	مناسب	همه	ی	تبلیغات	نیستند،	با	کلیک	بر	
روی	منوی	پایین	رونده	در	کنار	گزینه	ی	View	در	گوشه	ی	باالی	سمت	راست	
مشاهده	کنید	و	سپس	ویژگی	تبلیغات	محدود	یا	بدون	تبلیغات	را	انتخاب	

کنید.	

از	گام	های	زیر	برای	ارسال	اعتراض	پیروی	کنید:	

•	وارد	یوتیوب	استودیو	شوید.	
•	از	منوی	سمت	چپ،	محتوا	)Content(	را	انتخاب	کنید.	

•	مطمئن	باشید	که	محتوای	شما	مطابق	با	دستورالعمل	های	محتوای	
سازگار	با	تبلیغات	است.	توجه	داشته	باشید	که	حق	انتخاب	محل	

نمایش	تبلیغات	با	تبلیغ	کنندگان	است.	

•	در	ستون	محدودیت	ها	)Restrictions(	که	در	آن	مناسب	بودن	
در	 به	سراغ	ویدئویی	که	می	خواهید	 لیست	شده	است،	 تبلیغات	

مورد	آن	اعتراض	کنید	بروید.	

روی	 	)Ad suitability( تبلیغات	 بودن	 مناسب	 قسمت	 در	 	•
از	 و	 کنید	 کلیک	 	)Request review( بازبینی	 درخواست	
دستورالعمل	های	روی	نمایشگر	تبعیت	نمایید.	تنها	در	صورتی	که	
اجازه	ی	اعتراض	برای	ویدئوی	خود	را	داشته	باشید،	چنین	گزینه	ای	
درخواست	 وضعیت	 ویدئو	 کنار	 متن	 ارسال،	 از	 پس	 می	بینید.	 را	

اعتراض	شما	را	نشان	می	دهد.	

از  استفاده  با  را  اعتراض خود  نکته: همچنین می توانید 
اپلیکیشن یوتیوب استودیو ارسال کنید. 
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نحوه ی فرایند اعتراض چگونه است؟ 
پس	از	ارسال	درخواست	بازبینی	انسانی	)برای	مثال	اعتراض	به	وضعیت	
این	 و	 می	شود	 بازبینی	 متخصص	 یک	 توسط	 ویدئو	 درآمدزایی(،	 فعلی	
متخصص	به	تماشای	ویدئو	و	بررسی	محتوا،	عنوان	و	فراداده	های	آن	بر	

اساس	دستورالعمل	های	محتوای	سازگار	با	تبلیغات	می	پردازد.	

به	یاد	داشته	باشید	که	وضعیت	آیکون	ویدئو	حتی	پس	از	ارسال	ویدئو	
برای	بازبینی،	تغییر	می	کند.	سیستم	های	ما	اسکن	خود	را	تا	زمان	تکمیل	
بررسی	ادامه	می	دهند.	پس	از	تصمیم	گیری	نهایی،	از	طریق	یک	ایمیل	به	

شما	اطالع	رسانی	می	شود.	

بازبینی چه مدت زمان می برد؟ 
بازبینی	های	 است.	 مهم	 درآمدتان	 و	 شما	 برای	 بازبینی	ها	 این	 می	دانیم	
انسانی	می	تواند	تا	هفت	روز	طول	بکشد.	ما	تالش	می	کنیم	تا	حد	ممکن	
بازبینی	های	انسانی	را	سریع	و	دقیق	انجام	دهیم.	ازآنجاییکه	صدهامیلیون	
ویدئو	در	پلتفرم	ما	وجود	دارند،	باید	دستورالعمل	هایی	را	برای	اینکه	کدام	
ویدئوها	زودتر	بازبینی	شوند،	تعیین	کنیم	تا	مطمئن	شویم	ویدئوهایی	با	

بیشترین	ترافیک،	زودتر	بازبینی	می	شوند.	
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