محدودیت ایرنتنت
کابینه جدید و تالشهای تازه برای کنرتل شبکه
شهریور ۱۳۹۶

مقدمه
با وجود اینکه انتخاب حسن روحانی میتواند به معنای آزادی بیشرت و
میانهروی باشد ،انتصاب تندروها در کابین ه او در ماههایی که از انتخاب
دوبارهاش گذشته نگران کننده است و چنین به نظر میرسد که بهبود آزادی
بیشرت آنالین ممکن نباشد.
تحوالت در ماههای تیر و مرداد ( ۱۳۹۶دورهای که این گزارش آن را
پوشش میدهد) وضعیت نگرانکننده آزادیهای اینرتنتی در ایران را نشان
میدهد.
اوال انتصاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فنآوری
نگرانیها را افزایش داده است .انتصاب او به عنوان فردی که در وزارت
اطالعات کار کرده و شخصا در ایجاد زیرساختهای نظارتی نقش داشته و
در بازجوییها و آزار افراد درگیر در اعرتاضات جنبش سبز سال  ۱۳۸۹رشکت
داشته ،در حال حارض موضوعی چالشانگیز است.
گزارشهای تکان دهندهای وجود دارد که نگرانیها را نسبت به کاهش
آزادیهای آنالین در دوران وزارت او بیشرت میکند .از جمله میتوان به
نگرش وزیر ارتباطات جدید در همراهی با قوه قضاییه برای سانسور و
رسکوب فعالیتهای تلگرام به عنوان یک رسانه محبوب اجتامعی و یک
پلت فرم پیامرسان اشاره کرد.
با توجه به اینکه بازداشت و ارعاب روزنامهنگاران و دیگر کاربران اینرتنتی
ادامه دارد ،آرتیکل  ۱۹کابینه جدید ایران را به عملگرایی بیشرت برای تحقق
وعدههایی که روحانی بر اساس آنها انتخاب شده است تشویق میکند.
آرتیکل  ۱۹از کابینه جدید میخواهد تا بر اصولگرایان تندرو برای احرتام به
آزادیهای آنالین فشار بیشرتی بیاورد.

 - ۱به گزارش آرتیکل  ۱۹ماه اسفند  ۱۳۹۵درباره اینرتنت ملی مراجعه کنید
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http://bit.ly/2wxuhiA

آرتیکل  ۱۹در رسی مقاالت «محدودیت شبکه» (Tightening the

 )Netبه تالشهای دولت برای مرکزیت دادن به اطالعات پرداخته است.
این تالشها با طرح شبکه ملی 1آغاز شد .این شبکه برای نگهداری اکرثیت
محتوای آنالین ،رسورها ،دادهها و شبکهها در داخل کشور ایجاد شد .در
ماههای اخیر این هدف یکی از مهمترین دغدغههای دولت بوده است چرا
که شورای عالی فضای مجازی ،سندی قانونی را منترش کرده که بر اساس
آن تالش خواهد شد تا همه اطالعات به شکل قانونی در اختیار دولت ایران
قرار بگیرد (به ضمیمه مراجعه کنید).
آرتیکل  ۱۹همچنین خواستار لغو قوانین و سیاستهای مبهمی است که حق
آزادی بیان و حریم خصوص ی را که در قانون اساسی ایران ترصیح شدهاست،
از بین میبرد.
این مقاله همچنین به مسئولیت رشکتهای تجاری و پلتفرمهای فنآوری
مثل تلگرام و اپل برای شفاف سازی سیاستهایشان در همکاری با دولت
ایران و تالشها برای دسرتسی مداوم به اطالعات برای کاربران ایرانی
م یپردازد.

سانسور و دسرتسی به اطالعات
وزیر جدید ارتباطات و فناوری
محمود واعظی پس از یک دوره چهارساله سمت خود به عنوان وزیر
ارتباطات و ف نآوری دولت یازدهم را ترک کرد و محمد جواد آذری جهرمی،
یکی از جوانترین وزرای ای ران ،جایگزین او شد.
انتصاب محمود واعظی به عنوان وزی ر ،آغاز برنامه بلند مدت نسبتا مرتقی
حسن روحانی ب رای اینرتنت آزاد و قابل دسرتس بود .شیوه وزارت واعظی با
دولت قبل کامال در تقابل بود .او ارتباط با رسان هها را در سطحی گسرتش داد
که پیش از آن دیده نشده بود .کنف رانس هفتگی واعظی با رسان هها کامال با
خط مشی این وزارت خانه در هشت سال دوران ریاست جمهوری محمود
احمدی نژاد متفاوت بود.
به دستاوردهای این وزارت خانه پیش از انتخابات ۲اردیبهشت  ،۱۳۹۶در
گ زارش ماه خرداد اشاره شده است .اگرچه در دوره واعظی نیز مشی سانسور
و ایجاد اینرتنت ملی همچنان ادامه داشت ،اما از دستاوردهای این وزارتخانه
م یتوان به اف زایش رسعت اینرتنت و مامنعت از سانسور برخی از پل تفرمها
مثل اینستاگ رام و تلگ رام اشاره کرد.

پیام اصلی دولت روحانی در سیاس تهای اینرتنتی نوآوری ،فرص تسازی و
اف زایش دسرتسی بوده است .انتخاب جهرمی نیز در همین قالب صورت
گرفته است .در هفته منتهی به تائید صالحیت جهرمی در مجلس
ای ران ،کمپی نهای ف راوانی در رسان هها به راه افتاد که در آن به جوانی و
موفقی تهای او در فعالیت اینرتنتی اشاره م یکردند .مثال «دیرین دیرین» که
یک مجموعه انیمیشنی است ،جهرمی را پاسخ مشکالت فضای اینرتنت
معرفی کرده است.
محمد جواد آذری جهرمی ،مهندس برق است و فقط  ۳۵سال سن دارد .او
یکی از معاونان محمود واعظی و همچنین رییس هیئت مدیره و مدیرعامل
رشکت ارتباطات زیرساخت از سال  ۱۳۹۵است .پیش از آن ،در سالهای
 ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۵او عضو هیات مدیره رشکت ارتباطات زیرساخت بود .محمد
جواد آذری جهرمی همچنین در سالهای  ۱۳۹۳تا  ،۱۳۹۵عضو غیرموظف
هیات مدیره رشکت خدمات رایتل ،سومین اپ راتور ارائه دهنده خدمات موبایل
در کشور بود .جهرمی از سال  ۱۳۸۸تا  ۱۳۹۳نیز به عنوان مدیر کل امنیت
سیست مهای ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۳فعالیت
کرده است.

اگرچه واعظی اکنون جایگاهی در کابینه حسن روحانی ندارد اما او همچنان
یکی از مدی ران ارشد دولت روحانی است.

تصوير :۱تصویری از کارتون دیرین دیرین که در آن جهرمی به عنوان یک کاندیدای جوان وزارت ارتباطات و فنآوری ایران معرفی شده است .او
برای افزایش رسعت اینرتنت و دسرتسی نیاز به تایید دارد.

 - ۲به گزارش ماه اردیبهشت  ۱۳۹۶مراجعه کنید:

http://bit.ly/2qvRn4Q

 - ۳برای دیدن تجربههای کاری گذشته جهرمی به فارسی به این لینک مراجعه کنید:
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http://bit.ly/2wDvTHo

ت کرسا ( )TechRasaوبسایت حوزه تکنولوژی که مقر آن در ته ران است
و اکوسیستم استارتاپها در ای ران را گ زارش م یکند ،رزومه کاری جهرمی را
تحسین کرده و فهرست دستاوردهای متنوع او را ب رای تکمیل خواست حسن
روحانی ب رای توسعه اینرتنت مناسب دانسته است.۴

گ زارشهای رسان ههای داخل ای ران ،نقش جهرمی در ایجاد زیرساخ تهای
نظارتی در وزارت اطالعات در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی
نژاد در سالهای  ۱۳۸۹تا  ۱۳۹۲را نادیده گرفت هاند .منایندگان مجلس در
بررسی صالحیت این کاندیدا این پرسش را مطرح کردند که آیا او قصد
دارد حساسی تهای نظارتی خود در وزارت اطالعات را در وزارت ارتباطات و
ف نآوری نیز اج را کند۵؟
جهرمی در پاسخ به این بح ثها در تاریخ  ۲۹مرداد  ۱۳۹۶بیان کرد« :در
دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساخ تهای فنی
ساخت تجهی زات صنایع بودم .این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار
می دانم؛ در ب رابر حقوق قانونی ایستادگی و مقابل ب یقانون یها ایستادم و
۶
امروز محکوم به شکسنت حریم خصوصی مردم شدهام».
در دوره مدیریت جهرمی در زیرساخت وزارت اطالعات ،این اب زارها ب رای
رسکوب مخالفان و آزادی بیان به کار گرفته شد :تجهی زات شنود ،مکانیابها
و اب زارهای تشخیص صدا .این اب زارها مورد استفاده وزارت اطالعات ،سپاه
پاسداران و وزارت ارتباطات بودند.
بر اساس گ زارشهای کمپین حقوق برش در ای ران ،پنج فعالی که در کمپین
میرحسین موسوی ب رای انتخابات ریاست جمهوری فعالیت م یکردند و
در اع رتاضات سال  ۱۳۸۹بازداشت شدند ،توسط محمد جواد آذری جهرمی
بازجویی م یشدند.۷

تصویر  :۲فهرست تکرسا ( )TechRasaاز دستاوردهای متنوع و نقشهای حرفهای جهرمی ،بدون اشاره به این مساله که او
از اعضای وزارت اطالعات یا بازجوی معرتضان بوده است.

 - ۵نظرات محمد علی پورمختار ،مناینده مجلس در جلسه  ۲۴مرداد  ۱۳۸۹را اینجا بخوانید:

http://bit.ly/2vca4hT

 - ۶سخنان جهرمی در جلسه  ۲۹مرداد مجلس درباره نقش او در وزارت اطالعات را در اینجا

بخوانیدhttp://www.farsnews.com/13960521001218 :

 - ۷گزارش کمپین حقوق برش در ایران در تاریخ  ۲۵مرداد  ۱۳۸۹را در اینجا بخوانیدhttp://bit.ly/2vca4hT :
 - ۸میتوانید مجموعه توییتهای جهرمی و کاربران توییرت درباره نقش او در بازجوییهای سال  ۱۳۸۹را در اینجا بخوانید:
https://twitter.com/azarijahromi/status/898006650325479425
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جهرمی در توییرت نوشت که او هرگز بازجو نبوده و در بازجویی هیچ
کسی نیز مشارکت نداشته است .او حتی به یک کاربر توییرت که گفته بود
معرتضانی که زندانی بودند او را به خاطر م یآورند ،گفت که شواهدی ارائه
کنند .کمپین حقوق برش ای ران گفته است این فعاالن از ترس رسکوب و
فشار بیشرت دولتی من یخواهند نامشان فاش شود.۸

توییرت در ایران

تصویر  :۳حمزه غالبی که در تیم انتخاباتی موسوی فعالیت میکرد ۲۳ ،مرداد  ۱۳۹۶توییتی درباره یکی از دوستانش که
زندانی سیاسی بوده و اعالم کرده که جهرمی بازجویش بوده نوشت .او تایید کرده که جهرمی با او رفتار بد و توهین آمیزی
داشته است.

در تاریخ ۲۹مرداد  ،۱۳۹۶جهرمی به عنوان یکی از اعضای کابینه دولت
روحانی با  ۱۵۲رای مثبت و  ۱۲۰رای منفی ۷ ،غایب و  ۹رای باطله تائید
صالحیت شد .روحانی تقاضای تایید صالحیت جهرمی را در سخ رنان یاش
اینگونه مطرح کرد:
« آقای جهرمی را ب رای اولین بار از اف رادی انتخاب کردیم که پرورش یافته
فضای بعد از انقالب است .هم متولد بعد از انقالب است و هم در این فضا
رشد کرده است .تجربه آشنایی من با ایشان در شورای عالی فضای مجازی
بود که ایشان رشکت م یکرد و بحث م یکرد ...من از ایشان مخصوصا راه
اندازی رسیع شبکه ملی را م یخواهم و اینکه ظرفی تهای سایربی را با
۹
عرصه تولید ،پروت و اشتغال پیوند بدهد».
سخنان روحانی درباره جهرمی در تناقض با فعالیت او در دولت قبلی است.
به عالوه« ،راه اندازی» شبکه ملی اطالعات در زمان وزارت واعظی صورت
گرفته است .۱۰عالوه بر این روحانی هنوز در مورد دخالت وزیر تازهاش در
نظارتها و رسکوبهای قبلی اظهار نظری نکرده است.

 - ۹سخرنانی روحانی در معرفی جهرمی در رایگیری مجلس را در اینجا
 - ۱۰گزارش راهاندازی شبکه ملی در  ۷شهریور  ۱۳۹۵را در اینجا

درست مثل اولین دوره ریاست جمهوری روحانی در سال  ۱۳۹۲وضعیت
سانسور توییرت مهمترین بحث در ایران است .چیزی که بسیار قابل توجه
است این مساله است که جهرمی در توییرت فعال است ،نظر میدهد و گاهی
به ایرانیها در اکانت توییرتی خودش پاسخ میدهد .۱۱در  ۳۰مرداد ۱۳۹۶
جهرمی در مصاحبه با خربنگاری گفت:
«بنده خودم از توییرت استفاده میکنم .ابزار مناسبی است برای دیپلامسی
عمومی ،برای برقراری ارتباط با مردم دنیا برای اظهار نظر در موضوعات .به
نظر میرسد که ما رسانه را محدود کنیم به تلگرام که فقط مردم خودمان
در آن هستند اسرتاتژی خوبی نیست .اما واقعیت این است که دلیل فیلرت
توییرت موضوعات اخالقی یا موضوعات فرهنگی نبود .موضوعاتی مربوط به
حوزه امنیت ملی بود .باید مذاکره و صحبت کنیم و قطعا به یک جمع بندی
۱۲
خواهیم رسید تا ببنیم چه می خواهیم انجام بدهیم».
این با آنچه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۱۳میگوید تناقض دارد.
عبدالصمد خرم آبادی ،یک هفته قبل از آن گفته بود که عضویت مقامهای
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در توییرت «اشکال دارد» و این وزارتخانه
که مجری دستورات قضایی درباره فیلرتینگ است ،نباید خود را استثنا
بداند.۱۴
علیرغم اشتیاق وزیر جدید برای تغییر فضای اینرتنت ایران ،مشخص است
که چالشهای قدیمی از سوی نهادهای مختلف و جناحهای سیاسی در مورد
موضوعاتی مثل سانسور توییرت باقی خواهد ماند؛ و این وضعیتی است که
بعید است در آیندهای نزدیک حل شود.
جهرمی در  ۶شهریور  ۱۳۹۶در سخنانی تعجب برانگیز گفت که دولت
در حال تعامل با توییرت است تا بتواند این پلتفرم را در ایران فعال کند.
بیبیسی از توییرت در مورد این مساله پرسوجو کرد و آنها گفتند درباره این
مساله نظری ندارند.۱5

ببینیدhttp://bit.ly/2wDIgn5 :

بخوانیدhttp://bit.ly/2iwq6NO :

 - ۱۱پینوشت  ۷را مشاهده کنید.
 - ۱۲این گزارش را اینجا ببینیدhttps://goo.gl/5iNYR4 :

 - 12ارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت میکند ،متشکل از  ۱۳نفر است که  ۶نفر از آنها از طرف قوه مجریه و ۲نفر نیز از جانب قوه
مقننه معرفی میشوند .اعضای این کارگروه عبارتند از دادستان کل کشور(رییس کارگروه) ،رییس یا مناینده سازمان صدا و سیام ،وزیر یا مناینده وزارت اطالعات ،وزیر یا مناینده
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزیر یا مناینده وزارت دادگسرتی ،وزیر یا مناینده وزارت ارتباطات و فنآاوری اطالعات ،وزیر یا مناینده وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ،وزیر یا مناینده
وزارت آموزش و پرورش ،فرمانده نیروی انتظامی ،یک نفر خربه در فنآوری اطالعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ،یک نفر از منایندگان
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی انتخاب شده و تایید شده توسط مجلس شورای اسالمی ،رییس سازمان تبلیغات اسالمی و مناینده دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی هستند.
 - 14سخنان

خرمآبادی را در اینجا ببنیدhttps://www.radiofarda.com/a/28676339.html :

 - 15گزارش  ۶شهریور  ۱۳۹۶بیبیسی فارسی را در اینجا
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ببینیدhttp://www.bbc.com/persian/iran-41077720 :

توییرت در  ۲۲خرداد  ۱۳۸۹پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
سانسور شد .این سانسور در واکنش به تحرکات ائتالف اصالحطلبان در
شبکههای اجتامعی به ویژه رهرب جنبش سبز که کاندیدای ریاست جمهوری
بود و اکنون در حرص است ،صورت گرفت .اظهارات مبهم مدیران توییرت در
مورد ماهیت ارتباط آنها با دولت ایران ،نگرانیهایی را در مورد حقوق کاربران
اینرتنتی ایرانی ایجاد میکند .همکاری توییرت با دولت ترکیه  ،سیاستی بود
که آنها برای جلوگیری از مسدود شدن این شبکه در گذشته پیش گرفتهاند.
این مساله برای کاربران ترکیهای هم باعث نگرانیهایی در مورد آزادی بیان
و دسرتسی امن به اطالعات شده بود.۱۶
آرتیکل  ۱۹به توییرت پیشنهاد میدهد که در مورد حقوق کاربران آنالین
ایرانی شفاف و حساس باشد.

دارند تحریم میشوند .این تحریمها مطابق مقررات تحریم 31CFR part

 560است.

این قوانین حتی با وجود توافق هستهای میان ایران و دولتهای غربی در
سال  ۱۳۹۴همچنان وجود دارد .قوانین تحریمی آمریکا باعث شده بانک
مرکزی و دیگر بانکها و موسسات مالی ایران نتوانند ارتباط تجاری با افراد
۱۸
و رشکتهای تجاری داشته باشند.
پیش از فروردین  ،۱۳۹۶پایگاه دانلود نرمافزارهای محصوالت اپل (Apple

 )Storeبه صاحبان نرمافزارهایی مثل اسنپ ( Uberایرانی) و دیجیکاال
( Amazonایرانی) اعالم کرد که گزینه پرداخت را حذف کنند؛ در غیر این
صورت اپل نرمافزارها را حذف خواهد کرد.

رشکت اپل در ایران
آرتیکل  ۱۹قبال در شامره اردیبهشت  ۱۳۹۶مقاله محدودیت شبکه
( )Tightening the Netبه این مساله پرداخته بود که تحریمهای
اقتصادی ایاالت متحده آمریکا در دسرتسی ایرانیان به رسویسهای خاصی
محدودیت ایجاد کرده است.
در ماه فروردین  ۱۳۹۶سازمان حقوق برشی خارج از ایران در بیانیهای
رشکتهای تکنولوژ ی را که خدمات خود را از ایرانیان دریغ میکردند،
محکوم کردند .۱۷بر اساس قانون آمریکا ،رشکتهای تکنولوژی در صورت
ارایه خدمات مالی به افراد و رشکتهای ایرانی ،مشمول پیامدهای قانونی
میشوند چراکه این خدمات ناقض تحریم های امریکا علیه ایران هستند.
این خدمات میتواند شامل پرداخت هزینههای رسویس و خرید محصول
از سایتهای خرید آنالین مانند  Airbnb، Coursera، Amazonو
 Ebayتوسط ایرانیها باشد.
این موضوع با مقررات دفرت کنرتل داراییهای خارجی در وزارت خزانهداری
ایاالت متحده آمریکا مطابقت دارد .بر اساس این مقررات افراد و
رشکتهای آمریکاییای که با افراد یا رشکتهای ایرانی تبادل اقتصادی

تصویر  :۴تصویری از اسنپ بعد از آنکه گزینه پرداخت آنالین را حذف کرد .در این تصویر به کاربران توضیح
دادهشده که به خاطر ایجاد محدودیت در نرمافزارهای  iOSپرداخت آنالین امکانپذیر نیست و آنها باید از شارژ آنالین
بانک خود استفاده کنند.

علیرغم آنکه اسنپ و دیجیکاال خود را با قوانین مالی اپل تطبیق دادند،
به همراه تعداد دیگری از اپلیکیشنها به طور کلی از اپل استور حذف شدند.

 - ۱۶گزارش افه کرم سوزری ( )Efe Kerem Sozeriدر مورد تاریخچه سانسور توییرت در ترکیه را در اینجا بخوانیدhttps://goo.gl/eQFjgZ :
« - 1۷یادداشتی به کمپانیهای تکنولوژی و شبکههای اجتامعی :اجازه بدهید ایرانیها از ابزارهای آنالین استفاده کنند» را در اینجا بخوانیدhttp://bit.ly/2xsdnyb :

 - ۱۸این قوانین توسط وزارت خزانهداری آمریکا و دفرت کنرتل داراییهای خارجی تحت عنوان  31CFR part 560نوشته شدهاند .این قوانین در  ۱۶بهمن  ۱۳۹۰با عنوان دستورالعمل اجرایی معامالت
با ایرانیان و یا مسدودسازی داراییهای دولتی ایران و موسسات مالی اجرا شد.
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تصویر  :۵پیامی را که این رشکتها از اپل دریافت کردند نشان میدهد .در این پیام آمده «ما قادر به قرار دادن
نرمافزار شام در اپاستور نیستیم .بر اساس قوانین تحریمی آمریکا ،اپاستور منیتواند نرمافزارهای کشورهای

شبکه توسعهدهندههای نرمافزارهای اپل به برنامهنویسانی که نرمافزارهایشان
در  iOSسودآور است درصدی از سود را میپردازد .اما در تاریخ  ۸شهریور
 ،۱۳۹۶سعید طاهری یک توسعه دهنده اپلیکیشن  iOSدر ایران از طرق
اپل مطلع شد که منیتواند این درصد از سود را به خاطر تحریمهای ایران
دریافت کند( .تصویر  ۷را ببینید) او از طریق یک بانک تاجیکستانی در اپل
ثبتنام کرده بود .رشکت اپل اعالم کرده که بانک تاجیکستانی به اپل اطالع
داده که این حساب بانکی متعلق به یک ایرانی است.

تحریم شده توسط آمریکا را نگهداری یا توزیع کند.
این قوانین پیچیده و همواره در حال تغییر است .اگر محدودیتها برطرف شود ما شام را تشویق میکنیم تا
نرمافزار خود را دوباره در اپ استور قرار دهید».

محمد جواد آذری جهرمی در واکنش به حذف نرمافزارها از طریق حساب
توییرتش اعالم کرد که اپل به حقوق مرصف کنندههای ایرانی احرتام
نگذاشته و این وزارتخانه از طریق قانونی به این مساله واکنش نشان خواهد
داد.

تصویر  :۶واکنش آذری جهرمی به حذف نرمافزارهای ایرانی از اپاستور.

در واقع ،احتامل اینکه ایران بتواند از طریق قانونی واکنشی به این موضوع
نشان بدهد بسیار کم است .در حالی که میلیونها ایرانی از محصوالت اپل
استفاده میکنند ،اپل حتی یک دفرت رسمی در ایران ندارد و به شکل رسمی
در بازار ایران فعالیت منیکند .اگر یک کاربر ایرانی بخواهد حساب اپل ایجاد
کند ،باید از آدرس کشور دیگری استفاده کند .زیرا ایران در میان فهرست
کشورهای ثبتشده در اپل وجود ندارد .همچنین مرصفکننده باید گزینه
پرداخت غیرایرانی را استفاده کند.
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تصویر  :۷سعید طاهری از طریق این پیام متوجه شد که اپل منیخواهد تا واریزهایش را به بهانه
تحریمهای ایران انجام دهد

بر اساس تحریمها ،محصوالت تولیدی رشکت اپل که در ایران خرید و
فروش میشوند به عنوان کاالی قاچاق در نظر گرفته میشوند .در ۲۸
تیر  ۱۳۹۵اداره تنظیم مقررات و ارتباطات که بخشی از وزارت ارتباطات و
فنآوری است ،اعالم کرد اپل باید دفرتی رسمی داشته باشد و در غیر این
صورت خرید و فروش محصوالت اپل در ایران ممنوع خواهد بود.۱۹

دلیل اینکه نرمافزار روحانیان برجسته ایرانی همچنان در دسرتس است اما
استارتاپها حتی بعد از تطابق خود با قوانین اپل و حذف گزینه پرداخت خود
همچنان هدف قرار میگیرند ،مشخص نیست .به نظر میرسد اپاستور
ایرانیها را از طریق شناسایی ملیت افراد در بانکها یا میزان ارائه خدمات
اپلیکشنها در ایران شناسایی میکند.

دولت ایران متایل دارد تا متام گوشیهای موبایل در داخل ایران از طریق
فروشنده موبایل ثبت شوند تا اجازه استفاده از سیم کارت به آنها داده شود.
به گفته مقامات این کشور هدف دولت ایران از این کار ،جلوگیری از فرار
مالیاتی برای آن دسته از گوشیهای آیفون ( )iPhoneاست که از طریق
قاچاق وارد کشور شدهاند.

آرتیکل  ۱۹از اپل میخواهد در مورد سیاستهایش نسبت به ایران شفاف
باشد.

پیامدهای حریم خصوصی برای ثبت موبایل این است که دولت میتواند
کاربران را شناسایی کند .دولت ایران یک سال از پس از این هشدار و
اعالمیهای که نشان میداد متام موبایلها باید ثبت شوند ،هنوز نتوانسته آن
را عملیاتی کند.
تهدید نافرجام وزیر جدید ارتباطات برای اقدام قانونی علیه اپل موضوع
دیگری است که به فهرست خواستههای ایران از اپل اضافه شده است.
جهرمی در نشست با رییس اداره تنظیم مقررات و ارتباطات در هشتم
شهریور  ،۱۳۹۶باردیگر خواستار توقف قاچاق موبایل به ایران شد و گفت
میخواهد سیستم ثبت موبایل را علیرغم شکست این پروژه در سالهای
گذشته ،دوباره عملی کند.۲۰
با وجود حذف نرمافزارهای  iOSاز بازار استارتاپهای ایران ،اپل به
نرمافزارهای متعلق به روحانیان برجسته ایران اجازه فعالیت میدهد.
ایرانیها میتوانند به نرم افزار آیتالله خامنهای رهرب ایران که اخبار جدید و
سخرنانیهای او را برای کاربران فراهم میکند دسرتسی داشته باشند.

 - ۱۹گزارش تسنیم درباره این اعالمیه را اینجا بخوانید:

http://bit.ly/2g7XrxN

 - ۲۰گزارش دستورجهرمی درباره ثبت قانونی موبایلها را در اینجا
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بخوانیدhttp://www.citna.ir/news/202658 :

تصویر  :۸اپلیکیشن  Khamenei.irهمچنان در اپاستور در دسرتس است در حالی که اپلیکیشنها و استارتآپهای ایرانی
حذف شد هاند.

تهدیدها و بازداشتها
قوانین تازه برای اپلیکیشنهای پیامرسان و پیامدهای آن
برای حریم خصوصی
شورای عالی فضای مجازی تصمیمگیرنده نهایی درباره سیاستهای
اینرتنتی ایران ،قوانین جدیدی را تحت عنوان «سیاستها و اقدامات
ساماندهی پیامرسانهای اجتامعی» در  ۱۶مرداد  ۱۳۹۶منترش کرد .این
قوانین را میتوانید در ضمیمه مشاهده کنید .این قوانین جدید در ادامه هشدار
غیررسمیای است که در اردیبهشتماه  ۱۳۹۵توسط این شورا منترش شد
که در آن از پلتفرمهایی مانند تلگرام خواسته شد که یا رسورهایشان را به
داخل کشور بیاورند یا سانسور خواهند شد.
مهلت نهایی تعیین شده برای اردیبهشت  ،۱۳۹۶بدون هیچگونه اقدامی
از سوی تلگرام و یا سانسور آن در ایران گذشته است .در پنجم مرداد
 ۱۳۹۶وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات ایران اعالم کرد که تلگرام
بنابر درخواست قبلی دولت ایران ،انتقال رسورها را به داخل کشور رشوع
کرده است .سخنان واعظی در رسانه نیمهرسمی ایسنا آورده شده است:۲۱
«در نتیجه جلساتی که با مدیران تلگرام داشتیم ،برخی از رسورهای این
شبکه اجتامعی به کشور منتقل شده است ».اما تلگرام به رسعت این ادعا
را رد کرد و اعالم کرد که آنها تنها رسورهای تحویل محتوا (Content
 )Delivery Network - CDNرا انتقال دادهاند تا بتوانند محتواهای
صوتی و تصویری محبوب را در کانالهای عمومی نگهداری کنند.۲۲
در پستی در تاریخ  ۱مرداد  ،۱۳۹۶تلگرام اعالم کرد که میخواهد در
مکانهایی با ترافیک باال مثل ایران از رسورهای تحویل محتوای
رمزگذاریشده استفاده کند تا رسعت دانلود عکسها و ویدیوها را افزایش
بدهد .۲۳در آن تاریخ ،این نگران ی وجود داشت که تلگرام میخواهد خود را
تسلیم درخواستهای ایران کند تا از مسدود شدن و از دست دادن کاربران
زیادش در این کشور پیشگیری کند .این درحالی است که رسورهای اولیه
تحویل محتوای تلگرام این نگرانیها را ایجاد منیکرد .اگر این اتفاق
میافتاد ،پیامدهایی جدی در نقض حقوق حریم خصوصی در ایران بهدنبال
میداشت ،زیرا تلگرام پرکاربردترین شبکه اجتامعی و اصلیترین شبکه
پیامرسان در ایران است.

جامعه ایرانی نسبت به امنیت حریم خصوصی در تلگرام همواره نگران بوده
است .۲۴قرار گرفنت رسورهای تحویل محتوا در ایران خواست جامعه مدنی و
گروههای حقوق برشی را از تلگرام برای شفاف سازی ارتباط خود با مقامات
ایرانی ،بیشرت کرده است.
آرتیکل  ۱۹به دلیل تالشهای ایران برای کنرتل و مرکزیت بخشی به
دادهها با هدف نظارت و رسکوب حقوق ایرانیها ،از تلگرام میخواهد:
● ●امکان امنیتی خود را افزایش بدهد
● ●به صورت پیش فرض از رمزگذاری استفاده کند
● ●نسبت به خواستههای دولت ایران محتاط باشد
● ●ارتباطاتش با دولت ایران را به صورت شفاف مستندسازی کند و
گزارش دهد

تصویر  :۹پاسخ دوروف مؤسس تلگرام به این ادعا که رسورهایش به ایران منتقل شده است :هیچ رسوری از تلگرام (یا هیچ
رسور دیگری با دادههای خصوصی کاربران ما) به ایران منتقل نخواهد شد و در آنجا نصب منیشود

سیاستها و عملکردها در موضوع سازماندهی اپلیکیشنهای
شبکههای اجتامعی پیامرسان
در حالی که شورای عالی فضای مجازی قصد خود را برای قراردادن زیر
ساختهای اپلیکیشنهای پیامرسان در ایران برای دسرتسی به دادهها رسام
اعالم کرده اما مقررات جدید در مورد اپلیکیشنهای پیامرسان همچنان
مبهم و پیچیده باقی مانده است.

 - ۲۱سخنان واعظی را در اینجا ببینید https://www.voanews.com/a/telegram-iran/3964830.html
 - 22شبکه تحویل محتوا شبکهای از رسورها برای انتشار بهینه محتوا با دسرتسی باال در اپلیکیشنها و رسانههاست .این شبکه از رسورها در مکانهای فیزیکی و موقعیتهای
گوناگون قرار دارد تا بتواند به رسعت و با امنیت بیشرت این محتوا را بنابر درخواست کاربران در دسرتس آنها قرار دهد.

 - 23اطالعیه تلگرام درباره رسوهای تحویل محتوا را در اینجا بخوانید:

https://telegram.org/blog/encrypted-cdns

 - ۲4به بیانیه آبانماه  ۱۳۹۴از آرتیکل ۱۹در مورد نگرانیهای امنیتی تلگرام مراجعه کنید:
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http://bit.ly/2qvRn4Q

این سیاست به ویژه در زمینه آزادی بیان و رعایت حریم خصوصی در ایران
باعث نگرانی است .این نکته در  ۶موضوع «سیاستها» و  ۱۰موضوع
«عملکردها» در سند مقررات شورای عالی فضای مجازی دیده میشود.
(ضمیمه را ببینید)
نگرانیها در ارتباط با ماده  ۱.۴این سند بیشرت شده است .در این بخش،
هدف از مقررات چنین بیان شده است« :ذخیره دادههای بزرگ در
داخل کشور ».حکومت تالش میکند در شکل دادن به زیر ساختهای
نرمافزارهای شبکه در ایران ،فعاالنه مشارکت کند (جزئیات در ماده )۲.۲
و این مساله نگرانی در مورد قوانین مشکل ساز کنونی مثل قانون جرایم
اینرتنتی مصوب سال  ۱۳۸۹را که علیه آزادی بیان و حریم خصوصی هستند،
تشدید میکند.۲۵
آرتیکل  ۱۹مواردی را که در ذیل به آن اشاره شده نگران کننده میداند چرا
که استفاده حکومت از دادهها با هدف نقض آزادی بیان و حریم خصوصی
کاربران انجام میشود.
● ●در بخش پنجم ماده  ۴۸این قانون ،آ نرا برای جمعآوری اطالعات
مرتبط با مکاملات تلفنی از طریق اینرتنت در نظر میگیرد.۲۶
● ●ماده  ۲۱به قوه قضاییه اجازه میدهد رشکتهای خدماتدهندهی
اینرتنت (ایاسپی) که محتوا را فیلرت منیکنند عالوه بر مجازاتهای
دیگر ،به دلیل عدم رعایت قانون سانسور یا نظارت آنالین جریمه کند
یا از کار بیندازد.۲۷
اجرای قوانین جدید شورای عالی فضای مجازی (درصورتی که
زیرساختهای تکنولوژی رایانه از این قوانین پیروی کنند) چشمانداز ناامید
کنندهای برای حریم خصوصی و آزادی بیان ایرانیان در فضای آنالین ایجاد
میکند.
ایجاد این سیاستها باعث میشود متام بدنه ارتباطات ایران و کلیه عملیات
اینرتنتی ،از سوی شورای عالی فضای مجازی کنرتل شود .این شورا زیر نظر
نهاد رهرب جمهوری اسالمی است .شورای عالی فضای مجازی هیچ اهرم

 - ۲۵مشاهده قوانین جرائم رایانهای جمهوری اسالمی ایران:
 - 26در هامن منبع

فشاری برای شبکههای مجازی خارجی ندارد تا آنها را مجبور کند از این
قوانین پیروی کنند اما میتواند به رشکتهایی که میخواهند بدون فیلرت
باقی مبانند ،فشار زیادی وارد کند.
قوانین شورای عالی فضای مجازی همچنین باعث میشود رشکتهای
خارجی و داخلی ،به تالشهای نظارتی دولت کمک کنند تا مزایای مالی و
بازار خود را حفظ کنند و سانسور نشوند.
قوه قضاییه اصولگرا و وزیر جدید ارتباطات و فنآوری
اطالعات
دولت روحانی پیش از این مخالفت خود را علیه تصمیم قوه قضاییه در مورد
بازداشتهای خودرسانه مدیران کانالهای تلگرامی در اسفندماه  ۱۳۹۵اعالم
کرده بود .۲۸با این حال ،جهرمی ،وزیر ارتباطات جدید ،در  ۶شهریور ۱۳۹۶
اعالم کرد که تفاوتی میان سیاستهای وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات
و قوه قضاییه در مورد طرح ایجاد محدودیت و کنرتل تلگرام وجود ندارد و با
این اظهارنظر ،به مخالفت دولت روحانی با رسکوب تلگرام پایان داد.
جهرمی همچنین اعالم کرد که قصد دارد  ۸۰۰۰کانال تلگرامی دیگر را
مسدود کند .این درخواست قوه قضاییه بود که محمود واعظی ،وزیر ارتباطات
پیشین آن را رد کرده بود .خرم آبادی ،دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای
مجرمانه و معاون دادستان ،واعظی را تهدید کرده بود که او را به خاطر امتناع
از بسنت هزاران کانال تلگرامی به دادگاه میکشاند .البته او تا کنون موفق به
این کار نشده است.
اعالم همکاری وزیر جدید ارتباطات و فن آوری اطالعات با قوه قضاییه در
مورد تلگرام بسیار هشدار دهنده است چرا که این اعالم همکاری مصادف
۲۹
شده با اطالعیه دادستان کشور در مورد مدیران تلگرامی بازداشت شده
در اسفند  ۱۳۹۵که بر اساس رای دادگاه به  ۶ماه تا  ۵سال زندان به دلیل
فعالیتهای تلگرامی محکوم شدند .۳۰این مدیران تلگرامی عمدتا از حامیان
روحانی بودند.

https://goo.gl/QBRyYh

 - ۲۷ترجمهای از ماده  ۲۱و بررسی آن را در اینجا ببینیدhttp://bit.ly/1RecP6R :
 - ۲۸صفحه  ۱۰در شامره خرداد  ۱۳۹۶از رسی مقالههای «محدودیتهای شبکه» را ببینید .این مقاله مخالفت دولت روحانی با تصمیم قوه قضاییه درباره دستگیری مدیران

کانالهای تلگرامی را بررسی کرده است:

http://bit.ly/2elOqNp

 - ۲۹صفحه  ۸از شامره مرداد  ۱۳۹۶از رسی مقاالت «محدودیت شبکه» را ببینید:
 - 30گزارش دویچهوله در مورد اطالعیه جهرمی را در  ۷شهریور  ۱۳۹۶ببینید:
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https://goo.gl/T4Fjev

http://bit.ly/2vFQWEc

جهرمی و به طور کلی دولت روحانی ،میبایست موضع خود را در مورد آزادی
بیان به ویژه نسبت به روزنامهنگاران ،بالگرها و کاربران اینرتنت روشن
کنند و به قوه قضاییه فشار بیاورند تا روند قانونی در بازداشتهای مرتبط به
کاربران آنالین را اجرا کند.

رسکوب روزنامهنگاران اصال حطلب

تصویر  :۱۰توییت اعرتاضی محمد رضا عارف

از تیر تا اوایل شهریور  ۱۳۹۶شاهد رسکوب بیسابقه روزنامهنگاران
اصالحطلب بودهایم .در ادامه ،مواردی از این رسکوبها را که نگرانیهای
ویژهای برای آزادی بیان ایجاد کردهاند ،مطرح میکنیم:
در  ۲۱مرداد  ،۱۳۹۶ساسان آقایی ،معاون رسدبیر روزنامه اصالحطلب اعتامد
با حکم دادرسای فرهنگ و رسانه بازداشت شد .او پیش از این نیز پیش
از انتخابات ریاستجمهوری بحث برانگیز در سال  ۱۳۸۹دستگیر شد و
 ۴ماه در زندان بود .او همچنین در دیماه  ۱۳۹۱به همراه تعداد زیادی از
روزنامهنگاران دیگر به مدت یک ماه بازداشت شد .ساسان آقایی به دلیل
انتقاداتی که در توییرت و تلگرام از روحانی و همچنین اصولگرایان کرده بسیار
مشهور است .۳۱هنوز حکم ساسان آقایی معلوم نیست.
در  ۳۰مرداد  ۱۳۹۶یغام فشخمی ،روزنامهنگار وبسایت اصالحطلب
«دیدهبان ایران» به دالیل نامعلوم توسط نیروهای رسمی وزارت اطالعات
ایران دستگیر شد .۳۲فشخمی پیش از این در سال  ۱۳۹۴برای فعالیت در
روزنامه اصالحطلب «روزن» دستگیرشده بود.
این بازداشتها واکنشهایی را از سوی منایندگان اصالحطلب و میانه روی
مجلس ایران را به همراه داشت .محمدرضا عارف ،سخنگوی مجلس در
توییتی به این مساله اعرتاض کرد.۳۳

 - ۳۱گزارش رادیو فردا در  ۲۲مرداد را در مورد بازداشت ساسان آقایی اینجا ببینید:
 - ۳۲وبسایت دیدهبان ایران

http://www.didbaniran.ir

 - ۳۳توییت عارف را در اینجا ببینید:

https://goo.gl/LR8LHW

 - ۳۴توییت حرضتی را در اینجا ببینید:

https://goo.gl/se93JX
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https://goo.gl/tRu5QD

الیاس حرضتی ،دیگر مناینده اصالحطلب مجلس نیز در مورد پیگیری
بازداشت آقایی اعالم کرد که برای سومین بار به دادگاه فرهنگ و رسانه
رفته و در مورد وضعیت او با مقامات گفتوگو کرده است.۳۴

تصویر  :۱1توییت الیاس حرضتی در مورد پیگیری وضعیت ساسان آقایی

آرتیکل ۱۹هامنند قبل مخالف بازداشت روزنامهنگاران آنالین و بالگرهاست
و از قوه قضاییه ایران میخواهد که با منایندگان مجلس همکاری کنند تا
بتوانند پیگیر روند دستگیری این افراد باشند.

خالصه
رخدادهای دوره بررسی شده از سوی آرتیکل ( ۱۹اواسط تیر تا اوایل شهریور
 )۱۳۹۶هشدارهایی بسیار جدی میدهد.
انتصاب وزیری با پیشینه نظارتی و بازجویی معرتضان نه تنها خوشنامی
حسن روحانی را به عنوان یک رهرب میانه رو که با شعار فراهم کردن
آزادیهای بیشرت انتخاب شده بود زیر سوال میبرد ،بلکه نگرانیهای جدی
در مورد آزادی بیان و دیگر حقوق آنالین ایجاد میکند.
در حال حارض ،اظهارات وزیر جدید درباره همکاریاش با قوه قضاییه
رسکوبگر ایران در تضاد با روش وزیر پیشین ارتباطات و فنآوری است.
وزیر پیشین بارها در برابر تالشهای قوه قضاییه برای جلوگیری از فضای
آزاد آنالین ایستاده بود.
عالوهبراین ،آرتیکل  ۱۹نسبت به لیست قوانین و مقرراتی که شورای عالی
فضای مجازی به قوانین جدید اپلیکیشنهای پیامرسان شبکههای مجازی
افزوده و ممکن است به صورت رسمی وارد قانون شود ،اظهار نگرانی
میکند.
دولت ایران مسئولیتهایی برای ایجاد آزادی بیان و دسرتسی به اطالعات
دارد اما آرتیکل  ۱۹از رشکتهای تکنولوژی هم میخواهد تا در مورد رابطه
خود با دولت ایران شفاف باشند .همچنین آرتیکل  ۱۹از آنها میخواهد درباره
سیاستهایشان نسبت به حقوق کاربران ایران ی شفاف باشند.
اقدامات رشکتهای فنآوری چه در انطباق با قوانین ایران و چه در تناقض
با آن ،نباید حق آزادی بیان ،دسرتسی به اطالعات یا حریم خصوصی کاربران
را تحت الشعاع قرار بدهد.
بر اساس گزارشهای «محدودیت شبکه» در آرتیکل  ،۱۹ما نگران
دستگیریهای خودرسانه کاربران آنالین ایرانی به ویژه بازداشت
روزنامهنگاران اصالحطلب ایران هستیم.
در ادامه برای این نگرانیها پیشنهاداتی به قسمتهای مختلف بدنه دولت
ایران داریم که این پیشنهادهای جدید تکمیلکنندهی پیشنهادهایی است که
در گزارش ماه مرداد منترش شده بود.۳۵

 - ۳۵گزارش ماه مرداد  ۱۳۹۶از رسی مقاالت «محدودیت شبکه» را در اینجا ببینید:
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http://bit.ly/2uIWWPT

دولت حسن روحانی باید:
● ●به وعدههای انتخاباتیاش در مورد تقویت آزادی اینرتنت پایبند باشد
و به رفع تناقض بین سخرنانیهای پرشور انتخاباتی و آنچه وزیر
ارتباطاتش میگوید به ویژه در مورد انتصاب محمد جواد آذری جهرمی
به عنوان وزیر بپردازد.
● ●هامنگونه که وعده داده بود و بر اساس آنچه که باعث پیروزیاش در
انتخابات شد برای آزادی بیان و رعایت حریم خصوصی ایستادگی کند.
روحانی باید سیاستهایی را که با وعدههای انتخاباتیاش در تناقض
است کنار بگذارد.
● ●با شورای عالی فضای مجازی همکاری کند تا فشار بر اپلیکیشنهای
پیامرسان شبک ه اجتامعی برای انتقال رسورهایشان به داخل
ایران از میان برداشته شود .همچنین دولت باید با همکاری این
شورا «سیاستها و عملکردهای تازهای در موضوع سازماندهی
اپلیکیشنهای شبکههای اجتامعی پیامرسان» را تصویب کند.
● ●از دستگیری غیرقانونی روزنامهنگاران و کارکنان رسانهها توسط وزارت
اطالعات جلوگیری کند.
● ●به وزیر ارتباطات و فنآوری اطالعات را مخالف با تالشهای قوه
قضاییه برای جلوگیری از آزادی بیان آنالین جهتدهی کند.
● ●سیاستهای وزارتخانه در مورد سانسور وبسایتها و کانالهای
تلگرامی را تغییر دهد.
مجلس ایران باید:
● ●همچنان باید به دنبال کسب ضامنت برای تشکیل دادگاه عادالنه برای
روزنامهنگاران اصالحطلب باشد.

قوه قضاییه باید:
● ●بازداشتهای متناوب و بازجویی از کاربران شبکههای اجتامعی را
مطابق با قانون اساسی و میثاق بیناملللی حقوق مدنی و سیاسی پایان
دهد.
رشکتهای تکنولوژی خارجی:
● ●تلگرام باید ارتباط و همکاریاش با دولت ایران را شفافسازی کند .به
ویژه درباره توسعههای زیرساختهایش در ایران که نیازمند همکاری با
دولت ایران است.
● ●تلگرام باید اطمینان حاصل کند که متام امکاناتش به طور پیشفرض
رمزگذاری شده باشد تا کاربرانش باالترین شکل امنیت در برابر نظارت
دولتی را داشته باشند.
● ●تلگرام باید در برابر درخواستهای دولت ایران برای انتقال رسورها و
دادههایش به داخل ایران هشیار باشد .تلگرام باید به کاربرانش اطمینان
بدهد که هیچگاه چیزی فراتر از محتوای رسانهای و کانالهای عمومی
(در رسورهای رمزگذاری شده تحویل محتوا) را داخل ایران قرار
منیدهد.
● ●توییرت باید درباره ارتباط و همکاریاش با دولت ایران به ویژه در مورد
مذاکره برای رفع سانسور توییرت شفافسازی کند .توییرت در متام
سیاستهایش باید به ارزشهای آزادی بیان و دسرتسی به اطالعات و
حری م خصوصی کاربران ایرانی احرتام بگذارد.
● ●اپل باید درباره سیاستهایش درباره حق دسرتسی کاربران ایرانی به
رسویسهای خود شفافسازی کند و این مساله را توضیح بدهد .اپل
باید عملکردش را درچارچوب ابعاد قانونی تحریمهای آمریکا قرار دهد.
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ضمیمه

“سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتامعی”
(مصوب شورای عالی فضای مجازی*)

هدف از تهیه این سند ،تعیین سیاست ها و اقدامات الزم برای ساماندهی فعالیت پیام رسان های اجتامعی ،با هدف فراگیری پیام رسان های اجتامعی داخلی و
ساماندهی پیام رسان های اجتامعی خارجی است.
منظور از پیام رسان های اجتامعی ،سامانه های کاربر محور فراهم کننده بسرت تعامالت اجتامعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع
محتواهای چند رسانه ای است.
پیامرسان اجتامعی داخلی ،پیامرسانی است که بیش از  50درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن رصفاً در داخل کشور انجام شده و امکان
اعامل حاکمیت در آن وجود داشته باشد.
ماده  1-سیاست ها:
الف -حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی؛
ب -قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعامل قوانین و مقررات کشور؛
ج -اعتامدسازی و صیانت از حقوق شهروندی ،حریم خصوصی ،امنیت ملی و عمومی؛
د -ذخیره سازی و پردازش داده های عظیم مرتبط با فعالیت پیام رسان های اجتامعی در داخل کشور و مامنعت از دسرتسی غیرمجاز به آن ها؛
ه -توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سامل اجتامعی و اقتصادی بر اساس نیازمندیهای داخلی و ارزشهای اسالمی-ایرانی؛
و -بسرتسازی و حامیت از پیامرسانهای اجتامعی داخلی؛

* منت این مصوبه در سایت شورای عالی فضای مجازیhttps://goo.gl/oiBVMP :
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ماده  2-اقدامات:
 .1وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بهمنظور مدیریت و ساماندهی پیام رسان های اجتامعی اقدامات ذیل را به عمل آورد:
 - 1-1تهیه و تدوین رشایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام رسان های اجتامعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزارت اطالعات ،معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،دادستانی کل کشور ،سازمان تبلیغات
اسالمی ،نیروی انتظامی ج.ا.ا( .پلیس فتا) ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،سازمان صدا و سیامی ج.ا.ا .و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق
با سیاستهای مصوب شورایعالی فضای مجازی ،حداکرث ظرف مدت یک ماه؛
تبرصه :1منایندگان دستگاه های عضو کارگروه حداقل باید معاون دستگاه باشند؛
تبرصه :2برای پیام رسان های اجتامعی خارجی متقاضی مجوز ،انجام ذخیرهسازی و پردازش داده ها در داخل کشور و معرفی مناینده رسمی
حقوقی تام االختیار داخلی الزامی است.
 - 1-2صدور ،تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و رشایط مجوزهای صادره؛
 - 1-3ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت ،نظارت ،صیانت از دادهها ،مواجهه با تخلفات و ناهنجاریها و تهاجم فرهنگی در پیامرسانهای
اجتامعی و خدمات مبتنی بر آن ها در چارچوب ضوابط و رشایط مجوزهای صادره و گزارش به مرکز ملی فضای مجازی؛
تبرصه :1فرایند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه ای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمرت از  45روز
کاری بوده و دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری در پاسخ به استعالم های مربوط هستند؛
تبرصه  :2ثبت اطالعات پیامرسان اجتامعی داخلی در پنجره واحد بهمنزله راهاندازی و رشوع فعالیت رسمی خواهد بود.
 .2وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای توسعه پیام رسان های اجتامعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به منونه ی زیرساختی ،فنی،
تسهیالتی و اطالعرسانی زیر را به عمل آورد:
 - 2-1اعطای تسهیالت مؤثر کم بهره برای توسعه دهندگان داخلی؛
 - 2-2امکان اتصال متقابل با ارایه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات؛
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 - 2-3امکان عرضه خدمات الکرتونیکی عمومی همچون دولت الکرتونیک ،خدمات بانکی و شهری در پیامرسانهای اجتامعی داخلی؛
 - 2-4به حداقل رساندن هزینه های مرتبط با مرصف پهنای باند؛
 - 2-5کمک به تأمین زیرساخت های شبکه ای ،ذخیره سازی و امنیتی؛
 - 2-6حامیتهای الزم بهمنظور گسرتش فعالیت پیامرسانهای اجتامعی داخلی به خارج از مرزها ،در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی؛
تبرصه :حامیتها بهصورت مرحلهای و در سه سطح ابتدایی ،میانی و ملی و متناسب با میزان جذب کاربر ،تولید ترافیک ،انجام تعهدات ،سطح
فعالیتها و خدمات نوآورانه و خالق باشد و تا ایجاد سه پیام رسان اجتامعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر ادامه یابد.
 .3وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای توسعه فعالیت پیامرسانهای اجتامعی داخلی اقدامات زیر را به عمل آورد:
 - 3-1تهیه و تدوین ضوابط و رشایط انتشار محتوا ،تبلیغات ،صیانت از دادهها ،مواجهه با تخلفات ،ناهنجاریها و تهاجم فرهنگی در پیامرسانهای
اجتامعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت اطالعات ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،وزارت دادگسرتی ،سازمان صدا و سیامی ج.ا.ا ،.دادستانی کل کشور،
نیروی انتظامی ج.ا.ا ،سـازمان تبلیغات اسالمی ،مرکز مدیریت حوزههای علمیه و مناینده تشکل های صنفی ذیربط حسب مورد و ارائه به مرکز ملی
فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاستها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی؛
 - 3-2نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات در پیامرسانهای اجتامعی مطابق مجوزهای صادره؛
 - 3-3حامیت و بسرتسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسالمی -ایرانی و تسهیل دسرتسی کاربران به آن ها با همکاری سازمان
صداوسیامی ج.ا.ا ،.وزارت آموزشوپرورش ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان تبلیغات اسالمی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،وزارت ورزش و جوانان ،معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ،مرکز مدیریت حوزه های علمیه و مرکز
تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) و انجمن ها ،تشکل ها ،بخش خصوصی و عموم کاربران.
 .4مرکز ملی فضای مجازی مصوبات کارگروههای موضوع بندهای  1-1و  3-1ماده  2را بررسی و در صورت مغایرت با سیاستها و مصوبات شورای
عالی فضای مجازی ،مراتب را برای اصالح به کارگروه مربوطه منعکس میکند.
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 .5سازمان صدا و سیامی ج.ا.ا .موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام رسان های اجتامعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم
در بهره برداری از ظرفیت آن ها و مقابله با مخاطرات آن ها در زندگی فردی و اجتامعی کاربران ،اقدام به تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
مناسب مناید.
 .6قوه قضائیه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی ،حریم خصوصی ،امنیت عمومی و اعتامدسازی ،آئیننامهای را در راستای حامیت حقوقی
ت پیامرسانهای اجتامعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه ،ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای
از تداوم کسبوکار و فعالی 
مجازی ارائه مناید.
تبرصه :آئیننامه بهگونهای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی ،مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منترش می کند و مسئولیت ارائهدهندگان
پیامرسان اجتامعی داخلی بهطوری تعیین شود که امکان رقابت پیامرسانهای اجتامعی داخلی با پیامرسانهای اجتامعی خارجی را تقویت مناید.
 .7نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی ،تبلیغات خود را رصفاً از طریق پیامرسانهای اجتامعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام
دهند .فهرست این پیام رسان های اجتامعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منترش و به روز خواهد شد.
 .8بانک مرکزی ج.ا.ا .امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان اجتامعی داخلی فراهم و ضوابط و رشایط مربوط را ظرف مدت
دو ماه ،با هامهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابالغ کند.
تبرصه :هر گونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیامرسانهای اجتامعی خارجی ممنوع میباشد.
 .9هرگونه کنرتل ارتباطات کاربران پیام رسان های اجتامعی ،توسط هر شخص حقیقی و حقوقی ،به جز موارد مرصح در قوانین مربوطه و همچنین
مصوبات مربوطه در شورای عالی امنیت ملی ،ممنوع است.
 .10مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتامعی بر عهده خود کاربران بوده و ارایه دهنده خدمت پیام رسان اجتامعی ،موظف به همکاری با مقامات
مجاز ،در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.
 .11استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتامعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.
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