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ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر :اﯾﺮان در ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آرﺗﯿﮑﻞ ۱۹

اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺰارش از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ« در ﺳﯽاﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آرﺗﯿﮑﻞ  ۱۹ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮﺧﯽ
از ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﯿﺸﯿﻦﻣﺎن درﺑﺎره اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
آزادی ﺑﯿﺎن آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﺮان ﺑﺎ متﺮﮐﺰ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و
روﯾﮑﺮد ﺣامﯾﺘﯽ ﭘﯿﴩو ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎ درﺑﺎره
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ .۱اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام
ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺗﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ آن آزادی ﺑﯿﺎن ،دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﮐﻨﱰل
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آرﺗﯿﮑﻞ  ۱۹درﺑﺎره اﯾﺮان ،راﻫﱪدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺴﺠﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .آرﺗﯿﮑﻞ  ۱۹از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎز وﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در
»ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﴩ«» ،ﺑﺮرﺳﯽ ادواری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ« و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ) (ITUو دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
راﻫﱪی اﯾﻨﱰﻧﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزادی
ﺑﯿﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ارﺟﺎعﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﻮزه
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی داده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ژاﻧﻮﯾﻪ / ۲۰۱۲دی ﻣﺎه ۱۳۹۰ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه اﺳﺖ.۲
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱/ ۲۰۱۳ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺮاﯾﻢ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در اﯾﺮان :ﴎﮐﻮب ﻋﻤﻠﯽ آﻧﻼﯾﻦ« ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﴎﮐﻮب آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﺮان ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه آن و ﺷامری از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮل ﴎﮐﻮب متﺮﮐﺰ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ منﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .در
اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آرﺗﯿﮑﻞ  ۱۹ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ در
اﯾﺮان :رﻓﺘﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک« در ﺳﺎل  ۱۳۹۳/۲۰۱۵ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺛﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ در اﯾﺮان ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﮔﺰارش ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮوﭘﻮﻟﯽ )ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽ( ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎزی »اﯾﺮوﭘﻮﻟﯽ :ﺑﺎزی ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی« ،ﻫﺸﺖ وﯾﺪﯾﻮی ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره
ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﺘﯿﮑﺮﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر در اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی
ﺗﻠﮕﺮام و دﯾﮕﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ« را در ﺳﺎل  ۱۳۹۴/ ۲۰۱۶آﻏﺎز
ﮐﺮدﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس / ۲۰۱۶اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﭘﺮوژه اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪه اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺣﻼل در
اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺑﻪ زودی...
ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ اﯾﻨﱰﻧﺖ اﯾﺮان«
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .دوﻣﯿﻦ ﮔﺰارش
از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی
ﺳﺎﯾﱪی در اﯾﺮان« در ﻓﻮرﯾﻪ
 /۲۰۱۷ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۵ﻣﻨﺘﴩ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ
و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻨﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﺠﺎز ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﯿﺰ
ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎﯾﱪی )ﺟﻨﮓ
ﻧﺮم اﯾﺮان( ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .از
آن زﻣﺎن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷام ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻤﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
درک ﺑﻬﱰ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی
متﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﻨﱰﻧﺖ در اﯾﺮان ﮐﺎرﻫﺎی
دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
و ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺮوژه آرﺗﯿﮑﻞ  ۱۹درﺑﺎره اﯾﻨﱰﻧﺖ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر متﺮﮐﺰ دارد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در دوره ﺣﻀﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ
ﮐﻪ ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﺗﻨﺎﻗﺾ ﭘﯿﴩﻓﺖ و
ﴎﮐﻮب اﯾﻨﱰﻧﺖ در اﯾﺮان ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.

» - ۱آرﺗﯿﮑﻞ  ،۱۹ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ درﺑﺎره ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ رﺳﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ آزادی ﺑﯿﺎن«  ۲ﻣﯽ  ۱۲/ ۲۰۰۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۸۵را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
https://www.article19.org/resources.php/resource/451/en/iran:-press-law

» - ۲آرﺗﯿﮑﻞ  ،۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« ،ﺳﺎل  ۲۰۱۲را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
.https://www.article19.org/data/files/medialibrary/2921/12-01-30-FINAL-iran-WEB%5B4%5D.pdf

۲
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دﯾﻮﯾﺪ دﯾﺎز
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آرﺗﯿﮑﻞ ۱۹

ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر

از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺗﻔﺎﻗﺎت زﯾﺎدی در اﯾﺮان اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ« اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﻨﱰﻧﺖ از ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﱪ  /۲۰۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ آذر  ۱۳۹۶ﻣﯽاﻧﺪازد .ﯾﮑﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﻦ دوره ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺒﮑﻪ  Cloobﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻼش ﺻﺎﺣﺒﺎن آن در راﺿﯽ ﻧﮕﻪ داﺷنت ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .ﮐﻠﻮب،
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘامﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک در اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﴐﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت زد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای »ﺟﻨﮓ ﺳﺎﯾﱪی« ﻋﻠﯿﻪ »دﺷﻤﻨﺎن« اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﱪ از ﻓﯿﻠﱰ
ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ داده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﻘﺮرات ﺗﺎزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
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آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﯿﻮه اﻋامل آﻧﻬﺎ ،ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان در
ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿامت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻓﯿﻠﱰ ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮارم ) (Swarmو ﻓﻮراﺳﮑﻮﯾﺮ) (Foursquareرا ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ در ﺣامﯾﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آزادیﻫﺎ و اﯾﺠﺎد
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺻﻮلﮔﺮای
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺎر ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران روﻧﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻨﱰﻧﺖ،
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﮏ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺳﺎﻧﺴﻮر و دﺳﱰﺳﯽ آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻠﻮب و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت
و ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی داﺧﻠﯽ

ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘامﻋﯽ ﮐﻠﻮب ،ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه
در داﺧﻞ اﯾﺮان در  ۱۶اﮐﺘﱪ ۱۵ / ۲۰۱۷ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۶ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺴنت ﮐﻠﻮب ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﻠﺖ ﻓﺮم را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﻠﻮب در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ /۲۰۰۴ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﺑﺮای اورﮐﺎت ،ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘامﻋﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞﺷﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ،
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺐ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ.
ﮐﻠﻮب از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎی وبﺳﺎﯾﺖ داﺧﻠﯽ آﭘﺎرات ،وب ﺳﺎﯾﺖ اﺷﱰاک
ﮔﺬاری وﯾﺪﯾﻮ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و در روزﻫﺎی اوج ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺶ
دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۰۰ﻫﺰار ﻋﻀﻮ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ
دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮری و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﻫﱪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد از ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻮﯾﯿﱰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻮﺋﯿﱰ در اﯾﺮان ﻓﯿﻠﱰ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت )ﮐﻪ ﭘﯿﺸﱰ از آن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ( را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﮔﺰارش ۳ﻣﺎه ﻣﺎرس  /۲۰۱۶ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣامﯾﺖ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺒﺎ اﯾﺪه ،ﴍﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎی ﻣﻮﺳﺲ ﮐﻠﻮب و آﭘﺎرات ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﻫﺪف از
اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی داﺧﻠﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ
و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ را از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﮔﻮﮔﻞ دور
ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
ﮐﻠﻮب اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ و
ﻫﺪف ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﭘﻠﺖﻓﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﯿﻢ Small Media
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﭘﻠﺖﻓﺮم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .۴ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺖﻓﺮم ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ و
دامئﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻠﻮب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺎرت و ﺣﺬف ﻧﻈﺮات
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎس و ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﻧﺎن ﺑﯽﺣﺠﺎب ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺷﮑﻮری ﻣﻘﺪم ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮐﻠﻮب ۲۳ ،اﮐﺘﱪ /اول آﺑﺎن
دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را در وﺑﻼﮔﺶ ۵اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:

» ۱۲ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺟﻮان و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ،ﺑﺎ ﻇﻬﻮر
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ در دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﴍوع ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻮﻣﯽ ،ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘامﻋﯽ آن زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﴎوﯾﺲ اورﮐﺎت منﻮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راه
اﻧﺪازی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘامﻋﯽ از ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺮاک و ﺷﯿﺸﻪ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ و ﭘﺮ دردﴎﺗﺮ ﺑﻮد.
آن دوران ﺳﺨﺖ ،ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﴍوع دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻗﺎی
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷام ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻠﻮب دات ﮐﺎم ،ﻣﺴﺌﻮل متﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮای
ﭘﺴﺖﻫﺎ ،ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ
ﺑﻮدﯾﺪ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﭘﻠﯿﺴﯽ ... .ﮐﻠﻮب دات ﮐﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر
ﮐﺎﻣﻼ ﻓﯿﻠﱰ ﺷﺪ .ﺑﺎر آﺧﺮ رﻓﻊ ﻓﯿﻠﱰ ﻣﺎ  ۲۸روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ....
ﺧﺎﻃﺮم ﻫﺴﺖ آن دوران ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎ
و ﭼﻨﺪ ﴎوﯾﺲ وﺑﻼگ دﯾﮕﺮ را ﺻﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از آن دوﺳﺘﺎن
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ دارﻧﺪ ﴏﯾﺤﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻮان ﻣﻬﻨﺪس
ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ" :اﮔﺮ ﺷام را دﺳﺘﮕﯿﺮ منﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﻄﻒ ﻣﺎ
اﺳﺖ .ﻣﺮاﻗﺐ رﻓﺘﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ"«.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻠﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﺳﺎزﮔﺎری آن ﺑﺎ ﭘﺮوژهی
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ؛ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺮدن ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎ و ﻧﮕﻪ
داﺷنت اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺎن در داﺧﻞ اﯾﺮان .ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﻠﻮب ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﻧﺎﻫامﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ اﯾﺮان و اﺟﺮای آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل در ﻓﻮرﯾﻪ /۲۰۱۷ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۵ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻢ و ﻓﻦآوری رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮری
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ،ﺑﻪ ازای ﺟﺬب ﻫﺮ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﭘﻠﺖﻓﺮﻣﺸﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۶۰ﻫﺰار دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻼش در راﺳﺘﺎی ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﺮوج اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.۶

 - ۳ﮔﺰارش »ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ« را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان» ﭘﺮوژه اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« در  ۲۹ﻣﺎرس  ۱۰/ ۲۰۱۶ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۵اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪorg/resources.php/.https://www.article۱۹ :
en/tightening-the-net:-iran's-national-internet-project/۳۸۳۱۵/resource
 - ۴اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ در اﯾﺮان« در ﺟﻮﻻی / ۲۰۱۴ﻣﺮداد ۱۳۹۳را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ/https://smallmedia.org.uk/sites/default/files/u۸ :
pdf.IIIP_July۲۰۱۴v۲
 - ۵ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﮑﻮری ﻣﻘﺪم درﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺑﺮای ﺑﺴنت ﮐﻠﻮب در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳اﮐﺘﱪ/اول آﺑﺎن را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttp://mohammadjavad.mihanblog.com/post/31 :
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ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ »ﮔﺮداب« ،ﺑﺨﺶ ﺳﺎﯾﱪی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﯾﺮان در  ۱۷اﮐﺘﱪ
 ۲۵/ ۲۰۱۷ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۶ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﻠﻮب را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاﺷنت ﮐﺎرﺑﺮ داﻧﺴﺖ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ راﻫﱪد دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣامﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﯽﺷﻮد:۷

»ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﱰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آن ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﭘﺮوژهای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﺪل درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣامﯾﺘﯽ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﺣامﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ از
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪای دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ دارای ﻣﺮاﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را رﺷﺪ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪه ۸و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎرﯾﺴﺎزی ﺷﻮد«.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ در ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ دوﺑﺎره متﺎﯾﻼﺗﺶ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:۹
»ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﻮرد ﺣامﯾﺖ وﯾﮋه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺟﻬﺮﻣﯽ متﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارد ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ
در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻨﱰل ﻣﺤﺘﻮای ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان را از
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻓﺮاری ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺰار ﮐﻠﻮب،
ﺗﴫﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی دوﻟﺖ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓنت
ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘامﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﺗﻮﯾﯿﱰ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه او ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ روﺣﯿﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺻﺎدق زﻧﮕﻨﻪ ،ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر آزاد در ﺗﻬﺮان در
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﯾﯿﺖ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎی

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﯽ اﻋﺘامدی آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دﺧﺎﻟﺖ
ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده منﯽﺷﻮد ،ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد؟« ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻬﺮﻣﯽ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم و رواﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ« و از ﻧﻈﺮ او
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ آرﺗﯿﮑﻞ  ۱۹درﮔﺰارش ۵ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ  / ۲۰۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۶ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖﻫﺎ و
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ اﯾﺮان.

 - ۶اﻇﻬﺎرات ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻢ و ﻓﻦآوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر را در آژاﻧﺲ ﺧﱪی ﺗﮑﺮاﺳﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان« در  ۲۵ﻓﻮرﯾﻪ  ۷ / ۲۰۱۷اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
/http://techrasa.com/2017/02/25/million-dollar-incentives-local-messaging-apps-iran
 - ۷ﺳﺨﻨﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ را در وبﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮداب ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttp://bit.ly/2hwXZON :
 - ۸ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪه را در ﮔﺰارش  ۱۸ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ۲۷ / ۲۰۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۶آرﺗﯿﮑﻞ  ۱۹از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎﺑﯿﻨﻪای ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻼﺷﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﮐﻨﱰل« در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
http://bit.ly/2xXdWEl
 - ۹ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹اﮐﺘﱪ ۷ /۲۰۱۷آﺑﺎن  ۱۳۹۶را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttps://twitter.com/azarijahromi/status/924733594526015490 :

 - ۱۰ﮔﺰارش  ۱۸ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﻮان »ﮐﺎﺑﯿﻨﻪای ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻼﺷﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﮐﻨﱰل« اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
https://www.article19.org/resources.php/resource/38874/en/tightening-the-net:-a-new-cabinet-and-new-attempts-at-control

4

ﻧﻮاﻣﱪ ۲۳/آﺑﺎن در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ منﺎﯾﺸﮕﺎه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا درﺣﺎل ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ادﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﮔﻔﺖ:

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲ﺟﻬﺮﻣﯽ در اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ راﻫﱪد ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺑﺮای
ﮐﺸﺎﻧﺪن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ دامئﯽ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ ) (net neutralityﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .۱۱او در ۱۳
ﻧﻮاﻣﱪ ۲۲/آﺑﺎن در اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﻟﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از  ۳۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ)
ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.۱۲

ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی درﺑﺎره ﻓﯿﻠﱰ ﮐﺮدن ﺗﻠﮕﺮام و
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

در ﮔﺰارش ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ /۲۰۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۶اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﭘﻮﺷﺶ دادهاﯾﻢ .۱۳اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ
درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘامﻋﯽ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ از دو ﻣﺎه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﻮرا ﻫﻤﭽﻨﺎن درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮدﯾﺪ دارد .ﺣﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﻮرا در ۱۴

»ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن از رﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت را ﺑﻪ ﻣﺎ منﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺻﯿﺎﻧﺖ از
ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ
اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﻗﺪام ﺟﺪی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورﻧﺪ ﻣﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد ....ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر رﺳﺎﻧﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دارﻧﺪه ﮔﺮوهﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار
ﻋﻀﻮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ،
در ﯾﮏ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ رﺳﺎﻧﻪ وارد
ﻧﺸﻮد«.
اﯾﻦ ﯾﮏ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ درﺑﺎره رﻣﺰﮔﺬاری اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﴍﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ
اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ داﺷنت راه
ﻧﻔﻮذ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.۱۴
در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻇﻬﺎرات رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی درﺑﺎره
ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﯽﺟﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺖﻓﺮم ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘامﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ،
رﻣﺰﮔﺬاری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی

 - ۱۱ﻣﺎ در ﮔﺰارش  ۱۷ﺟﻮﻻی  ۲۶ / ۲۰۱۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » آزادیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد روﺣﺎﻧﯽ« در ﺻﻔﺤﺎت  ۶و  ۷ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮوﯾﺞ
ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻧﻘﺾ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttps://www.article19.org/resources.php/resource/38827/en/tightening-the-net:-online- :
freedoms-in-iran-following-rouhani%E2%80%99s-reelection
 - ۱۲ﭘﺴﺖ  ۱۳ﻧﻮاﻣﱪ  ۲۲ /۲۰۱۷آﺑﺎن  ۱۳۹۶ﺟﻬﺮﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﮐﺎﻧﺖ @ azarijahromiﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ./https://www.instagram.com/p/BbcDxSEAkcM :

 - ۱۳ﺻﻔﺤﺎت  ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﮔﺰارش  ۱۸ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ ۲۷/ﺷﻬﺮﯾﻮر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻼشﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮای ﮐﻨﱰل« را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

https://www.article19.org/resources.php/resource/38874/en/

tightening-the-net:-a-new-cabinet-and-new-attempts-at-control
 - ۱۴ﭘﺴﺖ »ﻧﺪﯾﻢ ﮐﺒﯿﺴﯽ« درﺑﺎره ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻼت ﭘﺎرﯾﺲ در  ۲۷ﻧﻮاﻣﱪ  ۶ / ۲۰۱۷آذر ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttps://nadim. :
computer/2015/11/23/on-encryption-and-terrorists.html
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اﺷﱰاکﮔﺬاری ﻋﮑﺲ از رﻣﺰﮔﺬاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﯾﺮان
ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل و واﯾﺮ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه رﺳام دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﱰﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻧﺪاده اﺳﺖ .۱۵ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﴍﮐﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،دوﻣﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺲ از ﺗﻠﮕﺮام ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮده ﮐﻪ
آﯾﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ
اوﻟﺘﯿامﺗﻮﻣﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﮐﻪ ﻣﻦ منﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﺮده اﺳﺖ ۱۷«.در اﮐﺘﱪ  /۲۰۱۶ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۵
دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﻨﱰل ﺗﻠﮕﺮام را در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﮐﺬب
اﻋﻼم ﮐﺮد .در ﻧﻮاﻣﱪ /۲۰۱۶آﺑﺎمنﺎه  ۱۳۹۵دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ادﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻋﻀﻮ
دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻣﺠﺪدا ً ﻫﺪف ﺧﻮد از اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﮐﺬب اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد.۱۸

درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻓﻦآوری اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آرﺗﯿﮑﻞ  ۱۹از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﴩ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﻮد.

ﺟﻬﺮﻣﯽ  ۸اﮐﺘﱪ  ۱۶/ ۲۰۱۷ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی
ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .۱۹اواﯾﻞ اﮐﺘﱪ/ﻣﻬﺮﻣﺎه،
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﱪی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎرج اﯾﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮔﺰارﺷﯽ
ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد دﺧﱰ ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺧﺒﺎر
در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ را زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ ﻗﺮار
دﻫﺪ .ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را رد ﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ در
اداﻣﻪ ﻓﺘﻨﻪ  ۸۸اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺳﺎل  ۸۸ارﺗﺒﺎط داد .ﺟﻬﺮﻣﯽ ۸
اﮐﺘﱪ ۱۶/ﻣﻬﺮ در ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دوروف ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر
ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ آﻣﺪﻧﯿﻮز ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﮐﺮد» :ﻣﺎ از ﮔﺮدش آزاد
اﻃﻼﻋﺎت ﺣامﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﻔﺮتﭘﺮاﮐﻨﯽ و اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﮐﺬب در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ «.دوروف در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻫﻢ در ﺗﻮﯾﯿﱰ
و ﻫﻢ در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ وﺑﻼگ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺘﻮا و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ
را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﻔﺮتﭘﺮاﮐﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.۲۰

ﭘﺎول دوروف ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺗﻠﮕﺮام از ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ/ﺷﻬﺮﯾﻮرﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎرﻫﺎ درﺑﺎره
اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﮐﺮده اﺳﺖ ۲۶ .ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ
/۲۰۱۷ﭼﻬﺎرم ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۶دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان
ﭘﺮوﻧﺪهای ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎزﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:۱۶

»ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﮕﺮام اﻋﻼم ﺟﺮم ﺷﺪه و اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻣﻮر
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ دادﴎای ﺗﻬﺮان ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﮕﺮام
ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﻼم ﺟﺮم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ اﻋﻼم ﺟﺮم ،ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه داﻋﺶ ،ﺑﻪ ﺑﺴﱰ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و
ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻫﺮزهﻧﮕﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را
ﺗﺮوﯾﺞ منﻮده و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
دوروف ،در  ۲۷ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ / ۲۰۱۷ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﺶ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ

اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻌﺮض ﻓﯿﻠﱰ ﺷﺪن ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﻠﱰ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻧﺴﻮر آن از اﮐﺘﱪ / ۲۰۱۵ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۴ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای اداﻣﻪ دارد .دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧنت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻠﮕﺮام ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد اﻣﺎ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ.۲۱

 - ۱۵ﻣﺒﺤﺚ رﻣﺰﮔﺬاری را در ﺻﻔﺤﻪ  ۵از ﮔﺰارش  ۱۱ﻣﯽ  ۲۱ /۲۰۱۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۶اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آزادیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری  «۲۰۱۷در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttp://bit.ly/2qvRn4Q :
 - ۱۶اﺗﻬﺎﻣﺎت دوﻟﺖآﺑﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎول دوروف در  ۲۶ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ/ﭼﻬﺎرم ﻣﻬﺮ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttp://bit.ly/2yDJYlG .
 - ۱۷ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺎول دوروف را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪhttps://telegram.me/durov :

 - ۱۸ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﮐﺬب در  ۲۰۱۶را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻣﺮز ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ اﺧﺒﺎر ﮐﺬب در اﯾﺮان« ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﻮﺑﺎل وﯾﺴﺲ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
/globalvoices.org/2016/12/08/the-thin-line-between-political-censorship-and-fighting-fake-news-in-iran

 - ۱۹اﻇﻬﺎرات ﺟﻬﺮﻣﯽ در  ۱۰اﮐﺘﱪ  ۱۸/ﻣﻬﺮ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

http://bit.ly/2y7Hah5

 - ۲۰ﺗﻮﯾﯿﺖ و اﻇﻬﺎرات دوروف در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttps://twitter.com/durov/status/917076707055751168 :

ﭘﺴﺖ وﺑﻼگ او درﺑﺎره آزادی ﺑﯿﺎن را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

http://telegra.ph/Telegram-and-Freedom-of-Speech-10-29

 - ۲۱اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻠﮕﺮام در  ۳۰اﮐﺘﱪ ۸/آﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪhttp://bit.ly/2z2CAog :
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https://advox.

ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎ :رﻓﻊ ﻓﯿﻠﱰ ﺳﺎوﻧﺪﮐﻼود و اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی

ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ در  ۱۸اﮐﺘﱪ  ۲۶/ ۲۰۱۷ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎوﻧﺪﮐﻼود) (SoundCloudو اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی )(Spotify
در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﻦآوری دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻌﺪا ً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
اﯾﺮان اﺳﺖ .۲۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮرﯾﺎ آﺳﱰﮐﯽ از
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .۲۳اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ رﻓﻊ ﻓﯿﻠﱰ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ
از اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮان
ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ را منﯽدﻫﺪ ،زﯾﺮا آن را
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی در ﻣﻮرد
دﻻﯾﻞ و روﻧﺪ رﻓﻊ ﻓﯿﻠﱰ از اﯾﻦ ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ :ﻓﻮراﺳﮑﻮر ،ﺳﻮارم و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻓﯿﻠﱰ
آﻧﻬﺎ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﺮداﺷنت ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی ﺑﻪ اﺷﱰاکﮔﺬاری ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﻮراﺳﮑﻮر ) (Foursquareو ﺳﻮارم ) (Swarmاﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ
از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در اواﺧﺮ اﮐﺘﱪ/اواﯾﻞ آﺑﺎن ﻣﺴﺪود ﺷﺪﻧﺪ .۲۴ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﱰﯾﻨﮓ را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﮔﺰارش دادﻧﺪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﻮﺷﺶ دادﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﴍﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻮراﺳﮑﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽﺷﺎن ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪﻫﻨﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺘﴩ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮارم ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن در ﯾﮏ ﻓﯿﺪ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻪ
اﺷﱰاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان ،ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر اﯾﻦ ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﺮد اﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﱰﺷﺪن آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .او اول ﻧﻮاﻣﱪ  ۱۰/ ۲۰۱۷آﺑﺎن
۱۳۹۶ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﺗﻮﯾﯿﱰ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﱰ ﺷﺪه اﺧﯿﺮ،

 - ۲۲ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در  ۱۰اﮐﺘﱪ ۱۸/ﻣﻬﺮ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در دﺳﺘﻪ ﺧﻼف ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻃﯽ
۲۵
ﻧﺎﻣﻪای از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﱰم درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﮐﺮدهام«.
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﻣﻮرد ﻓﯿﻠﱰﯾﻨﮓ ،ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
آﻣﺪه اﺳﺖ روﻧﺪی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻀﻮی از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه در روﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن متﺎسﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ
ﺗﻠﮕﺮام در آورﯾﻞ  /۲۰۱۷ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮔﻬﮕﺎه
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ دور زده ﻣﯽﺷﻮد.۲۶
ﺗﺒﻌﯿﺾ در دﺳﱰﺳﯽ :رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و
دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ آزاد
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺨرناﻧﯽ  ۲۹اﮐﺘﱪ ۷/ ۲۰۱۷آﺑﺎن
 ،۱۳۹۶در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﺳﱰﺳﯽ ﺑﺪون ﺳﺎﻧﺴﻮر روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران
و آژاﻧﺲﻫﺎی ﺧﱪی ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺖ ،ﺣﺮف آﺧﺮ
را در ﻣﻮرد اﻋامل اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ زد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل داد ﮐﻪ
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺎدر اﺳﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﱰﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ.۲۷
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿام ﯾﺎ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ
ﺑﺪون ﻓﯿﻠﱰ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺖ وﺟﻮد دارد.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ در اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.۲۸

دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪرو و ﻃﺮﻓﺪار آزادی او را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ

http://bit.ly/2hpMx3B

 - ۲۳ﺗﻮﯾﯿﺖ ﭘﻮرﯾﺎ آﺳﱰﮐﯽ در  ۱۷اﮐﺘﱪ  ۲۵ /۲۰۱۷ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۶اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد» :رﻓﻊﻓﯿﻠﱰ #ﺳﺎوﻧﺪﮐﻼود و #اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﻓﻘﻂ ﯾﻪ #رﻓﻊﻓﯿﻠﱰ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،آزادی ﺻﺪاﺳﺖ .ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان« اﯾﻦ ﺗﻮﯾﯿﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪhttps://twitter.com/pooriast/ :
status/920405750295474176

 - ۲۴ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﱰﯾﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ  DNSاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  Open Observatory Network Initiativeﯾﺎ  OONIﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در اﯾﺮان دارد
و اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .ﮔﺰارش  OONIﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﺳﺎﻧﺴﻮر اﯾﻨﱰﻧﺖ در اﯾﺮان :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ از  ۲۰۱۴ﺗﺎ  «۲۰۱۷را ﮐﻪ در  ۲۸ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ  ۶/ ۲۰۱۷ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttps://ooni. :
/torproject.org/post/iran-internet-censorship
 - ۲۵ﺗﻮﯾﯿﺖ ﺟﻬﺮﻣﯽ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﱰ ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی ﺳﻮارم و ﻓﻮراﺳﮑﻮاﯾﺮ در  ۱ﻧﻮاﻣﱪ  ۱۰/ ۲۰۱۷آﺑﺎن  ۱۳۹۶را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttps://twitter.com/azarijahromi/status/925722232881664000 :

 - ۲۶ﮔﺰارش  ۱۱ﻣﯽ  ۲۱/۲۰۱۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آزادیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری  «۱۳۹۶اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

https://www.article19.org/resources.php/resource/38743/en/tightening-the-net:-

online-freedoms-in-iran-ahead-of-the-2017-presidential-elections
 - ۲۷ﺳﺨﻨﺎن روز  ۲۹اﮐﺘﱪ ۷ /آﺑﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪhttps://www.mehrnews.com/news/4128129 :

 - ۲۸ﮔﺰارش ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ در اﯾﺮان در  ۱۲ﻧﻮاﻣﱪ  ۲۱/۲۰۱۷آﺑﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦآوری اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮداﺷنت ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﯾﯿﱰ اﺳﺖ« را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
/telecommunications-minister-says-hes-looking-into-lifting-the-state-ban-on-twitter
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ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ

ﭘﱪوزیاش در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻮلﮔﺮای ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﻓﻔﺘﺎ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﴎﮐﻮب ﻣﺪاوم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﻋﺎب
و ﴎﮐﻮب آزادی ﺑﯿﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .منﻮﻧﻪ
ﺑﺎرز اﯾﻦ ﴎﮐﻮبﻫﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ادﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎه ﻣﯽ  ۲۹ / ۲۰۱۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺣامﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪاﻓﺰار ﻋﻠﯿﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
و ﻓﻌﺎﻻن داﺧﻠﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ در اﯾﺮان ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﭼﻨﺪﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ،وﮐﻼی ﺣﻘﻮق ﺑﴩ و ﻓﻌﺎﻻن ﺧﺎرج از اﯾﺮان را
ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻓﴩدهﺷﺪه آﻟﻮده
ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻧﺎم ﺟﻌﻠﯽ »ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺮای ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن« را ﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدهﺷﺪن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﺪاﻓﺰار )ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰار( ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﱰی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای رﻫﮕﯿﺮی رﻣﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ارﺳﺎل ﺷﻮد ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای  ۱۰ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺐ در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ ۳۱
اﮐﺘﱪ ۹/آﺑﺎن ﺗﺎ  ۴ﻧﻮاﻣﱪ  ۱۳/ ۲۰۱۷آﺑﺎن  ۱۳۹۶اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺰارش آرﺗﯿﮑﻞ  ۱۹در ﻓﻮرﯾﻪ /۲۰۱۷دیﻣﺎه ۱۳۹۵
از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ۲۹ﮐﻪ درﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺳﺎﯾﱪی ﺑﻮد ،ﺑﺎ
اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ،
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ،اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﱪی اﯾﻦ
اﺣﺘامل را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎنﻫﺎی ﺗﻨﺪروی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﴬ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟ ِﻮ وﺣﺸﺖ از
ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﱰل را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ واﻗﻌﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﴩی ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ادﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ
آرﺗﯿﮑﻞ  ۱۹وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه  ۱۲ادﻣﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام را ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﺧﯿﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ .دﺳﺘﮕﯿﺮی ادﻣﯿﻦﻫﺎ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻋﱰاضﻫﺎی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ منﺎﯾﻨﺪه ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻣﺠﻠﺲ
۳۱
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪ.

۳۰

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ۲۹
اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ارﻋﺎب روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎرﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ و ﻣﯿﺎﻧﻪروﯾﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام از روﺣﺎﻧﯽ ﺣامﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد آزادی ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ادﻣﯿﻦﻫﺎ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در اواﯾﻞ
ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ/ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺧﱪیای را
در ﻫﻮاداری از روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ۴ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ ۱۳/ﺷﻬﺮﯾﻮر ،ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل زﻧﺪان و دو ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
وﮐﯿﻞ ﺷﺶ ادﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ  ۲۳ﺳﺎل زﻧﺪان
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﺒﺤﺎن ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان ،ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻘﺪی و ﺟﻮاد
ﺟﻤﺸﯿﺪی ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻧﺪان ،ﻧﯿام ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ ۳۲.اﺗﻬﺎم اﯾﻦ اﻓﺮاد »اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ«
و »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼف ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ .در  ۱۴ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ ۲۳/ ۲۰۱۷
ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۶دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮی از ادﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ
ﻣﺘﻬامن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ ادﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﴏ ﻋﺘﺒﺎﺗﯽ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺶ ادﻣﯿﻦ
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮوﯾﺞ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ
۳۳
دادﺳﺘﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺎﯾﱪی اﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 - ۲۹ﮔﺰارش  ۳ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۵/ ۲۰۱۷ﺑﻬﻤﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺳﺎﯾﱪی در اﯾﺮان« را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttps://www.article19.org/resources.php/resource/38619/en/tightening-the-net-part-2:-the- :
soft-war-and-cyber-tactics-in-iran
 - ۳۰ﺻﻔﺤﻪ  ۱۰از ﮔﺰارش  ۱۱ﻣﯽ  ۲۱/ ۲۰۱۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » آزادیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  «۱۳۹۶را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttps://www.article19.org/resources.php/resource/38743/en/ :
tightening-the-net:-online-freedoms-in-iran-ahead-of-the-2017-presidential-elections
 - ۳۱ﺻﻔﺤﺎت  ۸و  ۹ﮔﺰارش  ۱۷ﺟﻮﻻی  ۲۶/ ۲۰۱۷ﺗﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آزادیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد روﺣﺎﻧﯽ« را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttps://www.article19.org/resources.php/resource/38827/en/tightening-the- :
net:-online-freedoms-in-iran-following-rouhani%E2%80%99s-reelection

 - ۳۲ﺧﱪ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ درﺑﺎره ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎ در  ۴ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ  ۱۳/ ۲۰۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
 - ۳۳ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺎﯾﱪی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﺣﺎﻣﯿﺎن رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ دوﻟﺖ در ﮐﻨﱰل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﴍوع ﮐﺎر ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت،
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ و دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۸۰ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت و
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ،دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه
و ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﯿﻠﱰ ﺷﺪن ﺑﺮای
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﯿﻠﱰ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ «.ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ادﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﯾﺎ
ﺧﺮمآﺑﺎدی ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻓﯿﻠﱰ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﺪون
ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻠﮕﺮام دارد .ﺟﻬﺮﻣﯽ ،وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦآوری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎ
را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮ
ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﺑﻪ ﺟﺎی دﻋﻮا ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ
ﻫامﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ «.اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ،
وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎد ،ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺮﻣﯽ درﺑﺎره اﻇﻬﺎرات ﺧﺮمآﺑﺎدی ﮔﻔﺖ» :ﻓﯿﻠﱰ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﺎزی از دو ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺿﯽ و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ و دﺳﺘﻮر
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻓﺮاد منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
۳۴
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ«.

 - ۳۴اﻇﻬﺎرات ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻓﯿﻠﱰﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام در  ۱۴ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ۲۳/ﺷﻬﺮﯾﻮر را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪhttp://p.dw.com/p/2jxdy :
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ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی آرﺗﯿﮑﻞ۱۹

اﻇﻬﺎرت وزﯾﺮ در ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﺑﺮای رﻓﻊ ﻓﯿﻠﱰ ﺗﻮﯾﯿﱰ و دور ﻧﮕﻪ داﺷنت
ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ وﺿﻮح در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﻼﺷﺶ ﺑﺮای راﺿﯽ
ﻧﮕﻪ داﺷنت ﻋﻨﺎﴏ اﺻﻮلﮔﺮا ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از آزادی اﯾﻨﱰﻧﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻮآوریﻫﺎ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪ روﺳﺖ .آرﺗﯿﮑﻞ  ۱۹ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ:
ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت
•

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﯽﺳﺎزی ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﻫﺪف
ﮐﻨﱰل ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.

•

ﺗﺨﻔﯿﻒ دادن ﺑﻪ اﻓﺮادی را ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﻗﺾ اﺻﻮل ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.

•

ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی راﯾﺰﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﻪ روﯾﮑﺮد
ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزادی ﺑﯿﺎن در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه درﺑﺎره
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام و ادﻣﯿﻦﻫﺎ.

•

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻔﺎف اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﱰﯾﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن
ﺳﻮارم و ﻓﻮراﺳﮑﻮﯾﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و روﻧﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻓﯿﻠﱰﯾﻨﮓ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

•

ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻓﻦآوری ﺗﻠﮕﺮام و
ﻓﯿﺲﺑﻮک )ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام( ﻣﻨﺘﴩ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
•

ﻣﻘﺮرات ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ.

•

ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎ را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.

•

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن،
ﻓﻦآوریﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺪون ﻧﻘﺾ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ و آزادی ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
•

ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﴍﻃﯽ ،ادﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣامﯾﺖ از روﺣﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آزاد ﮐﻨﺪ.

•

ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ادﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آزاد ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻧﻮع دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.
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•

ﺣﻖ ﺑﯿﺎن اﯾﺪهﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﺮای
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.

•

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﴩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
•

اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه و اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺖ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺎﻣﺤﺪود و دﺳﱰﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.

•

ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ،ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪراﻧﺪهﺷﺪه
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺑﺮای متﺎم اﺷﺨﺎص در
اﯾﺮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان
•

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ را ﺑﺮای دادن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از
ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﯾﺎ از دﯾﺘﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ )ﻓﯿﺲﺑﻮک و
ﺗﻠﮕﺮام(
•

اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ادﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ
آﻓﻼﯾﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﯿﺸﱰ ادﻣﯿﻦﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺷﻮﻧﺪ.

•

ﴍﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
دوﻟﺖ اﯾﺮان وﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ آن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.

