
محدودیت اینرتنت

 آزادی های آنالین پس از انتخاب مجدد حسن روحانی در ایران 

تیر ۱۳۹۶



Foreword

پیش گفتار

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ایران، تنها رسانه های اجتامعی مطرح 

فیسبوک و توییرت بودند که رضیب نفوذ محدودی داشتند. کاربران این دو شبکه 

اجتامعی بیشرت جوانان بودند و از سوی دیگر فیلرتینگ مانع دیگری برای نفوذ 

بیشرت آنها بود.

در انتخابات سال ۹۶ اما تلگرام چند سالی بود که جای خود را باز کرده بود. 

پیام رسانی که ویژگی های شبکه اجتامعی را به نوعی با استفاده از کانال هایش 

در خود جا داشت.

امروزه کاربران تلگرام تنها قرش جوان نیستند٬ بسیاری از این کاربران از 

نسل های پیشینند. کسانی که مطلقا با اینرتنت آشنایی ندارند و حتی منی توانند 

سایتی خربی را در مرورگر باز کنند. اما حاال به لطف گوشی های هوشمند، 

باالتر رفنت رسعت اینرتنت و عضویت در کانال های مختلف خربی، می توانند در 

رسیع ترین زمان ممکن به اخبار دسرتسی پیدا کرده و برگزیده آن را به آشنایان 

خود ارسال کنند.

اصالح  طلبان و اعتدال گرایان که طعم پیروزی نسبی در انتخابات مجلس را با 

استفاده از در دسرتس بودن همین ابزار چشیده بودند، متام تالش خود را کردند 

تا این بار نیز مسدود نشود. در حالی که رسانه های صوتی و تصویری به طور 

سنتی در انحصار اصولگریان است، باز ماندن تلگرام و استفاده از آن به مثال 

یک شبکه اجتامعی، برای اعتدال گرایان، اصالح طلبان و متحدان آنها اهمیتی 

حیاتی داشت.

امکان ارتباط صوتی تلگرام به محض فعال شدن در ایران فیلرت شد اما آنها این 

بار هم توانستند با جلوگیری از انسداد کانال ها، گروه ها و خاصیت پیام رسانی 

تلگرام، این روزنه را باز نگه دارند و از آن برای ساماندهی نیروهای حامی خود 

به خوبی استفاده کنند.

نیام اکربپور

گزارشگر حوزه فنآوری

مجری برنامه کلیک در بی بی سی فارسی
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مقدمه

این گزارش به برخی از تحوالت و دغدغه های حقوق اینرتنت در دولت 

اعتدالگرای حسن روحانی در طی انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت 

۱۳۹۶ میپردازد.

این گزارش، دومین بخش از مجموعه گزارشات فصلی آرتیکل ۱۹ در مورد 

اینرتنت ایران از مجموعه »محدودکردن شبکه« )Tightening the Net( است. 

هدف از این گزارش ها  مستند سازی تغییراتی است که بر حقوق اینرتنت در 

ایران اثر گذار هستند. گزارش پیش رو، آزادی اینرتنت در ایران را از اواسط ماه 

اردیبهشت تا پایان تیر ماه ۱۳۹۶ پوشش میدهد.

روحانی کمپین انتخاباتی خود را با وعده هایی درباره سیاست های جدید 

اینرتنتی پیش برد. در اولین مناظره انتخاباتی به مخاطبانش پیرشفت هایی را که 

در زمینه آزادی های اینرتنتی در اولین دوره ریاست جمهوری اش ایجاد شده بود، 

یادآوری کرد و به کاندیداهای رقیب طعنه زد که اگر اقدامات دولت او نبود، 

حتی آنها هم منی توانستند کمپینهای اینرتنتی راه بیندازند.

گزارش قبلی ما درباره برخی از دستاوردها و کاستی های دولت روحانی پیش از 

انتخابات ریاست جمهوری بود1 . اکنون او پیروز انتخابات شده است. در این 

نوشتار، به دو مساله که در طول انتخابات منایان شدند، میپردازیم:

۱. مبارزات دولت با سیاست ها و عملکردهای رسکوبگرایانه تندروهای کشور 

شامل رهرب، سپاه پاسداران و قوه قضاییه با آزادی های آنالین.

۲. کاستی ها و قصور دولت روحانی در سیاست هایش برای عمل به وعده های 

خود در مورد آزادی اینرتنت.

در این گزارش، تحوالت در دسرتسی به اطالعات )به ویژہ نبود کنرتل اطالعات 

در دوران انتخابات(، اظهارات دولت و رهرب درباره آزادی اینرتنت پس از پیروزی 

روحانی، تحوالت شبکه اطالعات ملی و بیطرفی اینرتنت )Net Neutrality( و 

همچنین بازداشت و تهدید کاربران تلگرام بررسی خواهد شد.

https://www.article19.org/resources.php/resource/38743/en/tightening-the-net:-online-freedoms-in-iran-ahead-of-the-2017-presidential-elections  - ۱

پوسرت تبلیغاتی روحانی به همراه شعار او »دولت تدبیر و امید« از می ۲۰۱۳ هنوز هم استفاده می شود.
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سانسور و دسرتسی به اطالعات  

دسرتسی به اطالعات آنالین در دوره انتخابات ریاست جمهوری

 انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، در مقایسه با انتخابات دوره های 

پیشین ایران بسیار بی حادثه بود. در دوره انتخابات سال ۱۳۸۸ شاهد فیلرتینگ 

وبسایت های محبوب و قطع شدن کامل اینرتنت بودیم و در انتخابات ۱۳۹۲ 

شاهد کاهش شدید رسعت اینرتنت1 . در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری 

قبلی، در این انتخابات تالش کمرتی برای سلب حق آزادی بیان و اطالعات 

وجود داشت. در واقع این اولین بار بود که پس از سال ۱۳۸۸ رسعت و 

دسرتسی به اینرتنت در دوره انتخابات ریاست  جمهوری دستکاری منی شد. 

عالوه بر این، پس از سال ۱۳۸۸ این اولین انتخاباتی بود که وبسایت هایی که 

تکنولوژی دور زدن فیلرتینگ را فراهم میکردند، فیلرت یا مسدود نشدند. در 

واقع این به معنای آن است که کاربران اینرتنت در ایران توانستند به محتوایی 

که در کشور مسدود شده بودند، دست پیدا کنند. ابزارهای دور زدن فیلرتینگ 

مثل تور2 و سایفون3 در ماه اردیبهشت به طور گسرتده مورد استفاده قرار 

گرفتند. 

با این حال هامنطور که در گزارش قبلی اشاره شد، متاس صوتی تلگرام همچنان 

در دوره انتخابات مسدود بود. در ۲۵ فروردین، قوه قضاییه متاس صوتی تلگرام 

را مسدود کرد. حرکتی که به طور رسمی در ۲ اردیبهشت تایید شد. قوه قضاییه 

اینگونه توضیح داد که متاس رمزنگاری شده تلگرام، امنیت ملی را به ویژہ در 

نزدیکی زمان انتخابات به خطر می اندازد4 . فیلرتینگ متاس صوتی تلگرام تا 

کنون نیز برقرار است.

یک هفته قبل از انتخابات در ۱۸ اردیبهشت و در هفتادمین نشست شورای 

عالی انقالب فرهنگی، یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، بحثی 

در مورد »پیوست فرهنگی اپراتورهای تلفن همراه« مطرح کرد که شامل  

فرصت ها و تهدیدهای دسرتسی کاربران به پیام های صوتی و تصویری نرم 

افزارها می شد. هنوز مشخص نیست که شورای عالی فضای مجازی »پیوست 

فرهنگی اپراتورهای تلفن همراه« را به عنوان قانون تصویب خواهد کرد یا 

نه. اما اگر این الیحه به عنوان قانون تصویب شود، قوه قضاییه هیچ انتخاب 

دیگری نخواهد داشت و باید آن را به عنوان یک قانون اجرا کند5 . واضح است 

که هدف چنین راهنامیی، کنرتل و نظارت بیشرت بر آزادی بیان و دسرتسی به 

اطالعات بر روی گوشی های موبایل است. این مساله از آن رو مهم است که 

بیش از نیمی از ایرانیان از طریق گوشی های تلفن همراه شان به اینرتنت وصل 

می شوند6 .

تصویر: از نشست شورای عالی انقالب فرهنگی

۴سایفون یک ابزار دورزدن فیلرت منت باز است که از مجموعهای از ارتباطات امن و تکنولوژیهای پاک کردن رد استفاده می کند که در ایران بیشرت از یک میلیون کاربر دارد. سایفون یک ابزار دورزدن فیلرت منت باز است که از مجموعهای از ارتباطات امن و تکنولوژیهای پاک کردن رد استفاده می کند که در ایران بیشرت از یک میلیون کاربر دارد .

https://www.article19.org/resources.php/resource/38743/en/tightening-the-net:-online-freedoms-in-iran-ahead-of-the-2017-presidential-elections  ۵

https://goo.gl/Y9z5He   - ۶

آخرین آمار اینرتنتی وزارت پست و تلگراف و تلفن، نشان می دهد که از مجموع ۴۲.۵ میلیون کاربر اینرتنتی ایران، ۲۷ ملیون نفر از طریق موبایل به اینرتنت وصل هستند. این گزارش را می توانید درگزارش ایسنا https://goo.gl/uGDLSc و . https://goo.gl/bpVSgz مشاهده کنید.    - ۷
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آزادی اینرتنت  پس از انتخابات

یکی از موضوعات برجسته ای که توسط روحانی در کمپین های انتخاباتی اش مطرح 

میشد این بود که او آزاد کننده اینرتنت است. در یکی از برنامه های انتخاباتی 

که در همدان برگزار شد، روحانی اصولگریان را مخاطب خود قرار داد و گفت: 

»جوانان راه آزادی را انتخاب کردند و شام  در طول چهار سال در همه جلسات 

آمدید تا همه شبکه های اجتامعی را ببندید و شام در مسیر پیرشفت و آزادی 

جوانان ما نخواهید بود« 1.

هجده روز بعد از انتخاب مجدد روحانی به عنوان رییس جمهوری، محمود 

واعظی، وزیر ارتباطات و توسعه فنآوری اعالم کرد که دولت روحانی روش های 

کنرتل اینرتنت را بهبود داده است و تعدادی از پلتفرم های آنالین »مرض« را 

بسته اند2 . محمود واعظی در جلسه علنی مجلس ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ کنرتل اینرتنت 

دولت را تالشی برای محافظت از امنیت ملی در مقابل تهدیدها دانست. این 

حرکت را می توان در راستای آشتی با محافظه کاران تندرو و نشان دادن قدرت 

دولت روحانی درباره امنیت ملی دانست. او همچنین یادآوری کرد که مقامات 

ایرانی با مدیران اپلیکیشن تلگرام تفاهم کرده اند تا فضای امن تری بسازند و 

کانال ها یی با مصادیق مفاهیم آزارهای جنسی، کودک آزاری، خشونت، تروریسم و 

محتوای ضد دین در این نرم افزار مسدود شود. الزم به یادآوری است که تلگرام قبال 

هرگونه همکاری با دولت ایران را به جز مسدود کردن محتوای پورنوگرافیک که 

از سوی برخی از نارشان نرم افزار٬ اپل اپ استور نامناسب در نظر گرفته شده است، 

تکذیب کرده بود3 . پیامدهای یک چنین همکاری هایی میان مدیران تلگرام، 

نرمافزار پیام رسانی که به طور گسرتده در کشور استفاده میشود و حکومت بد 

نامی که تحت عنوان نظارت از قدرت خود سوء استفاده میکند، تخریب و ویرانی 

 

 

آزادی بیان است . آرتیکل ۱۹  قبال از تلگرام خواسته بود که روابطش با ایران را به 

طور شفاف بیان کند4   که همچنان نیز این درخواست را دارد.

محمود واعظی در جلسه علنی ۶ خرداد ۱۳۹۶ همچنین گفته است: » ما پاالیش 

هوشمند را راه اندازی کرده ایم و ۴۰۰ میلیون نشانه تصویری را مسدود کردیم. اگر 

تا پیش از این بین متام سایت ها ۸ درصد مشکل وجود داشت اکنون ۱/۵ درصد 

کاهش یافته است. همچنین در سه سال گذشته ۷ میلیون آدرسی را که به ما از 

مراجع صالحیت دار گزارش داده شده بسته ایم و ۱۲۱ نرم افزار مهم و فیلرتشکن را 

مسدود کرده ایم.5« 

وزیر ارتباطات ایران توضیح نداده که چرا سانسور شدید در ایران ادامه داشته 

است. او همچنین هیچ توضیحی درباره اینکه کدام پلتفرم ها به عنوان پاالیش 

هوشمند مورد هدف قرار گرفته اند، ارائه نداده است. وزیر ارتباطات ایران پیش 

از این نیز به فرآیند احتامال مشابهی از فیلرتینگ هوشمند اشاره کرده بود، که به 

نظر می رسید تنها در مورد اینستاگرام اجرا شده است. مشکالت فنی و همچنین 

نگرانی هایی که درباره آزادی بیان با این نوع سانسور »هوشمند« وجود دارد، در 

آخرین مقاله ما با عنوان »محدودکردن شبکه« )tightening the net( مورد بحث 

قرار گرفته است6 .

در حالی که روحانی و وزیر ارتباطات در ارائه برنامه کاری اینرتنتی سیاست های 

متفاوت داشتند، موضوع گیری آیت  الله خامنهای کامال متناقض با این دو بود. 

رهرب ایران پس از انتخابات، در خالل سخرنانی ۲۱ خرداد برای کارگزاران نهادهای 

 

 

 

http://www.itmen.ir/index.aspx?pid=99&articleId=207494 ۸-

   www.goo.gl/wBBvkp - ۹

 /https://advox.globalvoices.org/2015/08/28/is-telegrams-compliance-with-iran-compromising-the-digital-security-of-its-users - ۱۰

   hthttps://goo.gl/PcR1vk - ۱۱

۱۲ به صفحه سه مقاله می ماه ۲۰۱۷ مراجعه کنید

محمود واعظی در 

جلسه علنی مجلس 

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ 
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مختلف جمهوری اسالمی از جمله حسن روحانی رییس جمهوری، از ضعف های 

رولت روحانی در سیاستگذاری اینرتنتی انتقاد کرد:

در این جلسه او فضای مجازی را یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار در اداره صحیح 

کشور دانست و شبکه ملی اینرتنت را یکی از مهمرتین فاکتورها در این زمینه 

دانست. او گفت که کاستی هایی در این حوزه وجود دارد و کارهایی که الزم 

بوده، هنوز انجام نشده است. او گفت: »منیتوان گفت که اینرتنت قابل کنرتل 

نیست. این مشکل ما را حل نخواهد کرد و منطقی هم نیست. این فقط مشکل 

ما نیست. همه جهان نیز با مشکالت و مسائل اینرتنت درگیر هستند. شامری از 

کشورها با ایجاد شبکه ملی اطالعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود و کنرتل 

صحیح فضای مجازی از اینرتنت برای تامین منافعشان بهره گرفته اند«.

 او ادامه داد: 

»تنها یک یا دو کشور نیستند که اینرتنت ملی خودشان را دارند و بر اساس منافع 

و ارزشهایشان آن را کنرتل می کنند و اجازه وجود بسیاری از املان ها را که توسط 

آمریکا ایجاد شده است، منیدهند و آنها را کنرتل می کنند.«

 او اشاره کرد:

 »این کاری است که ما نیز باید بکنیم و این به این معنا نیست که ما می خواهیم 

مردم را از اینرتنت دور نگاه داریم.« او همچنین گفت: »ما می خواهیم در حالی 

که این تهدید را از بین می بریم، رسعت را افزایش دهیم و دسرتسی را تسهیل 

دهیم و به این دلیل اینرتنت ملی مهم است.«

در مورد اینکه ماهیت اصلی »شبکه ملی اطالعايت چیست بحثهای زیادی وجود 

دارد. انتقادهای شدید رهرب جمهوری اسالمی به دولت روحانی، دولت ایران را 

تحت فشار قرار میدهد که برای رضایت عالیرتین مقام کشور، فضای اینرتنت 

ایران را به دقت رصد کند. تحوالت علیه بیطرفی شبکه )net neutrality(  که در 

ادامه درباره آن بحث خواهیم کرد، بیشرت در مورد نگرانیها در مورد آزادی بیان و 

دسرتسی به اطالعات است.

الزم به یاد آوری است که فراتر از نقد سیاست های اینرتنت، روحانی هدف 

انتقادهایی قرار دارد که مخالفان او آنها را دامن میزنند. در هامن سخرنانی، 

خامنه ای به ابوالحسن بنی صدر اولین رییس جمهوری ایران که پس از تنش با 

آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی در ایران مجبور به ترک ایران شد، 

اشاره کرد:

»نباید کشور را دو قطبی کرد. نباید مردم را به دو دسته تقسیم کرد: مثل آن 

حالتی که در سال ۵۹ متاسفانه رییس جمهوری وقت، مردم را به دو دسته مخالف 

و موافق تقسیم کرد. این خطرناک است.«

رییس جمهوری بعد از این سخرنانی، در راهپیامیی روز قدس  در روز ۲ تیر، 

مورد حمله مخالفان خود قرار گرفت و محافظانش مجبور شدند دور او حلقه 

بزنند.  مخالفان شعار میدادند: »مرگ بر بنی صدر« و »روحانی، بنی صدر پیوندتان 

 

ره  ایران پس از انتخابات، در خ ل سخ انی ۲۱ خرداد برای کارگزاران نهادهای مختلف  

جمهوری اس می 
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مبارک7« . این تقسیم  بندی ها که رهرب ایران آگاهانه آنرا برنامه ریزی کرده، 

توانایی دولت روحانی را برای تحقق وعده های انتخاباتی اش و افزایش آزادی های 

اینرتنت از بین میربد.

ما در بحث های قبلی، نگرانی های موجود برای دسرتسی به نرمافزارهای 

پیام رسان در دوره انتخابات را مطرح کردیم و سانسور اپلیکیشن های پیام رسانی 

مانند سیگنال، ویسپی و برخی از ویژگی های تلگرام را بررسی کردیم8 .  طبق 

گزارش های کاربران از ۲۵ خرداد اپلیکیشن پیام رسان سیگنال در داخل ایران فیلرت 

شده است. وایر نیز از  پروتکل رمزنگاری مشابه سیگنال استفاده میکرد و بسیار 

شبیه سیگنال بود و بدون هیچ توضیح و اظهار نظری از سوی قوه قضاییه و یا 

وزیر ارتباطات ایران فیلرت شد. فیلرتینگ سیگنال و وایر هر دو برای کاربران ایرانی 

که به دنبال امنیت و گزینه های قابل اعتامد برای ارتباطات در ایران هستند، یک 

خسارت است.

بیطرفی شبکه

آی اس پی های مختلف که خدمات اینرتنتی ارائه میدهند، در ماه های گذشته با 

مردم و دولت درباره این امکان بحث کردند که برای ارائه ترافیک آنالین مورد 

استفاده برای اطالعات داخل کشور، تخفیف داده شود. آسیا تک یک ارائه دهنده 

خدمات اینرتنتی در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ اعالم کرد که  آنها تخفیف ویژه ای برای 

دسرتسی به ترافیک داخلی دارند9 . مدیر عامل آسیاتک گفت: »هدف از این 

مصوبه جهت گیری فرهنگ مرصف به سمت ترافیک داخلی در طوالنی مدت 

است.« اما مهمرتین تاثیر این تغییر سیاست تخفیف قیمت بر کاربران در 

اطالعیه های ۱ و ۲ خرداد ماه دو رشکت بزرگ اپراتور شبکه در ایران؛ ارتباطات 

سیار ایران  )مالک رشکت همراه اول( و ایرانسل مشخص شد. این رشکت ها در 

این اطالعیه ها اعالم کردند که برای ترافیک آنالین داخلی ۵۰ درصد تخفیف 

خواهند داشت10 .

رشکت ارتباطات سیار ایران همچنین اعالم کرد که این تخفیف ها »در راستای 

اجرای سیاست ها و اهداف شبکه ملی اطالعات و با هدف رونق محتوای فاخر 

ایرانی و توسعه کسب و کارهای بومی11«  است. در اوایل آن ماه سازمان تنظیم 

مقررات ارتباطات اعالم کرده بود که آیاسپی هایی را که ترافیک داخلی و 

بین املللی را تفکیک نکنند و برای ترافیک داخلی هزینه کمرتی را اعامل نکنند 

جریمه خواهند کرد12 . این تخفیف ها و مقررات جدید میتواند در زمینه دسرتسی 

راحت ایرانیان به فضای جهانی وب نگرانی هایی ایجاد کند. 

در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، شورای تخصصی فضای مجازی در جلسه ۷۰ مجمع 

شورای انقالب فرهنگی13 ، چند تصمیم جدید گرفت. این شورا بیشرت به »رضورت 

راه  اندازی شبکه ملی اطالعات، تعریف و اجرای طبقه بندی برای دسرتسی به 

فضای مجازی با توجه به سن بازدید کنندگان، تدوین پیوست فرهنگی برای فضای 

مجازی و حامیت از تولیدات بومی و داخلی در این بخش« پرداخت 14. چند روز 

پس از این جلسه، رهرب جمهوری اسالمی بر کاستی های شبکه ملی اطالعات در 

کنرتل و انتشار محتوای خالف اخالق و ارزش های انقالب اسالمی تاکید کرد و از 

دولت خواست که بر فضای مجازی کنرتل بیشرتی داشته باشد. 

در گزارش فرروردین ۱۳۹۵ آرتیکل۱۹ نگرانیهای مربوط به شبکه ملی اطالعات 

بررسی شده است15 . اگر بخواهیم نگرانی ها را برشامریم، عبارتند از دخالت 

تبعیض آمیز برای دسرتسی به اطالعات و مرکزیت دادن به کنرتل جریان اطالعات 

در شبکه ملی اطالعات. یکی از فازهای پروژه شبکه ملی اطالعات )که هدفش 

نگهداری محتوای آنالین، رسورها و اطالعات و شبکه داخلی است(، ایجاد 

جایگزین داخلی برای وب سایتها و پلتفرم های اینرتنتی بود. آرتیکل۱۹ مظنون 
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https://goo.gl/6Anj1Q- ۱۳

 https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38743/Online_freedoms_in_Iran_final.pdf ۱۴ -به صفحه ۱۰ گزارش ماه می  مراجعه کنید

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13951221000551 ۱۵ -مصاحبه محمدعلی یوسفی زاده مدیرعامل آسیاتک با خربگزاری فارس

۱۶ -اطالعیه رشکت همراه اول را در https://goo.gl/Z9NaZS و اطالعیه ایرانسل را درhttp://www.zoomit.ir/2017/5/22/156725/irancell-50-pecrent-decrease-bandwidth/  بخوانید

https://goo.gl/Z9NaZS- ۱۷

https://goo.gl/6Xb1mC- ۱۸

۱۹ -مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، فوانینی هستند که منی توان آنها را  توسط مجلس رد کرد.  باالترین ارگان سیاست گذاری و تصمیم گیری های مرتبط با فعالیت های فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی در 

چهارچوب سیاستگذاری عمومی این شورا است. بعد از پایه گذاری این شورا توسط بنیان گذار جمهوری اسالمی در سال ۱۳۵۸ تصمیامت این شورا الزم االجرا در نظر گرفته شد.

https://goo.gl/pqPj48- ۲۰

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38316/The-National-Internet-AR-KA-final.pdf- ۲۱

چهارچوب سیاستگذاری عمومی این شورا است. بعد از پایه گذاری این شورا توسط بنیان گذار جمهوری اسالمی در سال ۱۳۵۸ تصمیامت این شورا الزم االجرا در نظر گرفته شد.  
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است که هدف دولت ایران نظارت و مرکزیت بیشرت در قانون گذاری باشد. در 

گزارش ۱۳۹۵ نگرانی هایامن را در مورد راه هایی مختلفی که دولت سعی داشته  

مصارف داخلی را افزایش دهد و پتانسیل نظارت دولتی بیشرت را بیشرت کند، بیان 

کردیم: 

نگرانی اصلی٬ تالش دولت برای جذب سهم زیادی از جمعیت کاربران آنالین 

داخلی با استفاده از تنبیه )با جلوگیری از دسرتسی به محتواها( و تشویق است. 

با این کار رسویس جایگزین داخلی بسیار رسیعرت و کاربرپسندتر از جایگزین های 

خارجی به نظر میرسد. وقتی سانسور منابع خارجی با این مشوق ها همراه 

میشود، اینرتنت ملی را »آسانرتین گزینه« برای کاربران داخلی میکنند٬ که به 

دسرتسی آنالین عادت کرده اند و خواهان ادامه خدمات هستند. همچنین 

استفاده از پست الکرتونیک، موتورهای جستجو، مرورگرها، شبکه های اجتامعی، 

رسویس های آموزش الکرتونیکی مورد تایید دولت میتواند به شدت توانایی نظارت 

دولت بر کاربران داخلی اینرتنت را افزایش دهد . 16

بعضی از محقیقین خواستار این هستند که سازمان های جامعه مدنی، این موارد 

را به عنوان تخطی از بیطرفی17 شبکه بشناسند. اصول اولیه بیطرفی  شبکه اخیرا 

توسطه گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و عقیده، اعالم شده است. دیوید 

کی، گزارشگر ویژه میگوید: 

اصل بی طرفی شبکه این است که باید با همه داده های اینرتنتی به شکل یکسان 

و بدون تداخل غیر مستقیم رفتار شود. این کار باعث دسرتسی گسرتده به 

اطالعات می شود. در عرص دیجیتال، تنها زمانی آزادی انتخاب منابع اطالعات معنا 

دارد که انواع محتوای اینرتنت و نرمافزارها بدون تبعیض یا دخالت نهادهای غیر

 دولتی )از جمله ارایه دهندگان( منترش شوند. وظیفه سازنده دولت برای ترویج 

 

 

آزادی بیان برای بی طرفی شبکه برای ترویج دسرتسی بدون تبعیض به اطالعات 

حیاتی است 18. 

  

 

 

۲۲ -اگر می خواهید در مورد بی طرفی شبکه و شبکه ملی اطالعات بیشرت بدانید می توانید به گزارش کایل بوون http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2016/05/09/net-neutrality-in-iran/ مراجعه کنید.

/https://freedex.org/the-special-rapporteurs-june-2017-report-to-the-human-rights-council- ۲۳

 

\
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بازداشت ادمین های کانال تلگرامی )که در گزارش قبلی ما  به آنها اشاره شده بود19( 

نگرانی هایی را برای ماهیت دستگیری های خودرسانه و قوانین مرتبط با تلگرام 

ایجاد کرده است. در ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ سپاه پاسداران ایران بر تعدادی از کانالهای 

تلگرامی20 کنرتل پیدا کرد و هشت ادمین ۱۲ کانالهای تلگرامی  حامیان اطالح طلبان 

و حسن روحانی را  دستگیر کرد. مقامات گزارش دادند که از اطالعات ثبتی  

21saramad.ir  برای جمع آوری اطالعات و شناسایی ادمین های ۱۲ کانال تلگرامی 

استفاده شده بود.

کنرتل و دستگیری کاربران تلگرام

ما در گزارش قبلی 22، درباره نگرانیامن از بازداشت چندین ادمین کانالهای 

اطالحطلبان و طرفداران روحانی نوشته بودیم. بر اساس گزارشات موجود، این 

بازداشتها ناشی از آن بودند که مقامات توانستند به اطالعات شخصی ادمینهای 

کانالها در پلتفرم saramad.ir دست پیدا کنند23 . تحت قوانین ایران، کانالهای 

تلگرامی با بیش از ۵۰۰۰ هزار عضو باید اطالعات شخصی ادمینها را به عنوان 

بخشی از فرآیند ثبتنام اجباری در اختیار بگذارند24 . 

اقدامات انجام شده علیه ادمین های تلگرامی در ماههای اخیر تنش میان رویکرد 

دولت روحانی به نفع بهبود آزادیهای اینرتنت و رویکرد  تند قوه قضاییه را نشان 

میدهد.

دولت روحانی و منایندگان اصالح طلب مجلس ایران به این بازداشتها شدیدا انتقاد 

کردند . نهم خرداد، ۳۰ مناینده مجلس در نامهای رسگشاده نسبت به عدم رسیدگی 

 

به این پرونده اظهار نگرانی کردند. آنها در نامه خود به وزیر اطالعات یادآور شدند 

که این افراد برخالف اصل ۳۲ قانون اساسی در موعد مقرر قانونی تفهیم اتهام 

نشدهاند25  و برخالف اصل ۳۵ قانون اساسی به آنها اجازه معرفی وکیل به مرجع 

قضایی داده نشده است26 . این بازداشتها همچنین با اصل ۹ میثاق بین املللی حقوق 

مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مغایر است که بر اساس آن کسی که دستگیر 

میشود باید در ارسع وقت در مقابل قاضی قرار بگیرد27 .

تا ۵ تیر فقط ۲ نفر از ادمین های بازداشت شده آزاد شدند و شش نفر دیگر 

همچنان در زندان هستند. در ۲۹ خرداد همه شش ادمین های زندانی در اعرتاض 

به فقدان روند قانونی به ویژه در اعرتاض به نداشنت وکیل قانونی در طی بازداشت 

دست به اعتصاب غذا زدند28 . نیام کشوری پس از اعالم اعتصاب غذا به سلول 

انفرادی فرستاده شد29 . 

درخواست از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان 

تلگرام 

 

 

ارعاب و بازداشت

رهرب ایران پس از انتخابات، در خالل سخرنانی ۲۱ خرداد برای کارگزاران نهادهای مختلف 

جمهوری اسالمی

  https://goo.gl/t3vSWT۲۴ -صفحه ۱۰ از گزارش

https://www.article19.org/resources.php/resource/38678/en/iran:-arrests-and-intimidation-of-telegram-administrators-and-journalists-ahead-of-the-elections- ۲۵

 ۲۶ -این پایگاه اطالعاتی توسط شورای عالی فضای مجازی برای ثبت کانال های تلگرامی ایجاد شده است. متامی کانال های عمومی که بیشرت از ۵۰۰۰ دنبال کننده در تلگرام دارند باید در این پرتال ثبت نام کنند. اطالعات این پرتال توسط پلیس سایربی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قابل دسرتسی است.

-https://persian.iranhumanrights.org/1395/12/twelve-administrators .۲۷ -به مطلب در مورد بازداشت  ادمینهای تلگرامی  مراجعه کنید

۲۸ - به درخواست پلیس، شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی ترین مقام قانون گذاری اینرتنتی متامی کانال های عمومی که بیشرت از ۵۰۰۰ دنبال کننده در تلگرام دارند باید در این پرتال ثبت نام کنند. اطالعات این پرتال )saramad.ir( توسط پلیس سایربی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قابل دسرتسی است.  

/  https://www.iranhumanrights.org/2017/06/denied-due-process-detained-telegram-channel-admins-go-on-hunger-strike - ۲۹

)http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133615( .۳۰ -اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید: هیچکس  را منی  توان  دستگیر کرد مگر به  حکم  و ترتیبی  که  قانون  معین  می  کند. در صورت  بازداشت ، موضوع  اتهام  باید با ذکر دالیل  بالفاصله  کتبآ به  متهم  ابالغ  و تفهیم  شود و حداکرث ظرف  مدت  بیست  و چهار ساعت  پرونده  مقدماتی  به  مراجع صالحه  قضایی  ارسال  و مقدمات  محاکمه ، در ارسع  وقت  فراهم  گردد. متخلف  از این  اصل  طبق  قانون  مجازات  می  شود

)http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133615( .۳۱ -  اصل ۳۵ قانون اساسی میگوید: در همه  دادگاه  ها طرفین  دعوی  حق  دارند برای  خود وکیل  انتخاب  منایند و اگر توانایی  انتخاب  وکیل  را نداشته  باشند باید برای  آنها امکانات  تعیین  وکیل  فراهم  گردد

 ۳۲ - به ماده ۹ از بخش سه از http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx مراجعه کنید  

https://goo.gl/kVrg3v -  ۳۳

۳۴ -برای جدیدترین خربها به https://twitter.com/ICHRI_Fa/status/879373602117779458  مراجعه کنید.
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درخواست از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان 

تلگرام 

خانواده های شش ادمین تلگرامی شکایتی را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کردند. 

این کمیسیون موظف به رسیدگی شکایت های مردم علیه نهادهای دولتی و 

عمومی است . بر اساس گزارش مرکز حقوق برش ایران، سازمان غیر دولتی مستقر 

در نیویورک، مجلس تا یکم تیر نتایج تحقیقات خود را منترش نکرده است30 .

 

 بازجویی از کاربران کردیـ  ایرانی تلگرام 

نهم خرداد ۱۳۹۶، هفت کاربر ایرانی کرد تلگرام از سوی سپاه پاسداران ایران برای 

بازجویی درباره مدیریت کانال های حامی انتخابات مجدد روحانی احضار شدند. 

کانال تلگرامی با نام »تا ۱۴۰۰ با روحانی« در گیالن غرب در استان کردنشین 

کرمانشاه راه اندازی شده بود. این افراد بدون ارائه هیچ اتهام و دلیل و مدرکی 

پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند.

https://goo.gl/PHV8TE   ۳۵-

تصویر نیام کشوری
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خالصه ای از توصیه های آرتیکل ۱۹ 

انتخاب مجدد حسن روحانی با رای مستقیم مردم، کار دولت او را برای تحقق 

حقوقی مثل آزادی بیان آنالین آسانرت میکند. دولت سیاستهای پرسونده ای را اتخاذ 

کرده که محدودیت هایی برای دسرتسی به محتوای قانونی و بیطرفی شبکه را 

فراهم میکند. دولت همچنان تالش های قبلی خود را برای متمرکز کردن داده ها 

و محتوای آنالین ادامه داده است که این کار، پیامدهای منفی مهمی برای امنیت 

کاربران اینرتنت داشته است. شبکه اینرتنت ملی همچنان زنده است و دولت 

طرح هایی برای اجرای قصد خود در کنرتل بیشرت اینرتنت را ادامه میدهد. در 

فاصله گزارش قبلی و این گزارش، در داخل دولت در مورد ارزش های وعده داده 

شده آزادی اینرتنت ناهامهنگی هایی وجود داشته است.

عالوه بر این، نهادهای تندرو دفرت نهاد رهربی، سپاه پاسداران و قوه قضاییه دامئا 

تالش های دولت روحانی را برای حفظ دسرتسی اینرتنت به چالش میکشند. با 

توجه به موارد ذکر شده، آرتیکل۱۹ توصیه های زیر را ارائه میدهد:

توصیه هایی به دفرت نهاد رهربی

پایان دادن به خواسته هایشان برای فضای اینرتنتی کنرتل شده با بهانه »امنیت   •

ملی« و »تهدیدات خارجی«

مهار کردن قدرت سپاه پاسداران1  به گونه ای که بازداشت ها و بازجویی از   •

کاربران اینرتنتی برای آنها مقدور نباشد

توصیه هایی به رییس جمهور حسن روحانی

یکپارچه سازی پیام دولت در زمینه آزادی اینرتنت و رفع ناهامهنگی بین   •

وعده های کمپین انتخاباتی اش و روند کاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات. 

ما از دولت می خواهیم که به وعده ها و گفته هایش برای آزادی اینرتنت که در 

پیروزی اش نقش داشته، عمل کند.

شفافیت در مورد فرآیندها و دالیل سانسور محتوا، حذف وبسایت ها و حذف   •

محتوای رسانه های اجتامعی. ما به ویژه، وزارت ارتباطات و فناوری و تلگرام 

را تشویق میکنیم تا اسناد روشنی در مورد ماهیت ارتباط و همکاریشان  ارائه 

دهند.

همکاری با شورای عالی فضای مجازی برای ابطال الزام قانونی برای ثبت   •

 .saramad ادمین های کانال های تلگرامی بابیش از ۵۰۰۰ دنبال کننده در وبسایت

این سیاست باعث میشود قوه قضاییه و سپاه پاسداران از این اطالعات 

سوء استفاده کنند و خودرسانه ادمین های تلگرام را بازداشت کنند. این کار با 

استانداردهای بین املللی حقوق برش و قانون اساسی در تناقض است.

به عنوان یکی از امضا کنندگان میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران   •

باید به مفاد این میثاق از جمله بیطرفی شبکه و همچنین  اصول سازمان ملل 

برای حق آزادی بیان و دسرتسی به اطالعات پایبند باشد2 .

 توصیه هایی به مجلس شورای اسالمی ایران

ادامه درخواست دادگاه عادالنه برای ادمین های بازداشت شده کاناله ای تلگرام   •

و ادامه تالش برای حفظ حقوق قانون اساسی برای ادمین های تلگرام توسط قوه 

قضاییه

تکمیل هر چه رسیعرت تحقیق و بررسی کمیسیون اصل ۹۰  •

 توصیه هایی به قوه قضاییه

همکاری هرچه رسیعرت با تحقیقات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای شش   •

ادمین تلگرام بازداشت شده

پایان دادن به بازداشت و بازجویی کاربران شبکه های اجتامعی مطابق قانون   •

اساسی ایران و میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی
 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی به دفرت رهربی پاسخگوست   - ۳۶

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/13   - ۳۷


