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صفحه 1/ شامره دوازدهم

ــه  ــدند. روزنام ــت ش ــبانه بازداش ــی ش ــرکت در پارت ــام ش ــه اته ــرد ب 47 زن و 42 م
ــبکه های  ــق ش ــن از طری ــن ۸۹ ت ــه ای ــر داد ک ــرداد خب ــنبه ششــم خ ــهروند چهارش ش
اجتماعــی موبایلــی ماننــد وایبــر، واتــس آپ، الیــن، تانگــو و اینســتاگرام یکدیگــر را بــرای 
ــگام  ــه هن ــس گفت ــد. پلی ــوت می کردن ــس دع ــتان پردی ــبانه در شهرس ــای ش پارتی ه

ــراد »چهــار لیتــر مشــروبات الکلــی کشــف شــده اســت« ــن اف بازداشــت ای
اتهــام ایــن افــراد »رابطــه نامشــروع و شــرب خمــر« اعــالم شــده و بــرای دو متهــم اصلــی 

پرونــده افــزون بــر ایــن اتهامــات، »برپایــی مرکــز فســاد« نیــز تفهیــم اتهــام شــده اســت.
حیــدر فتاحــی، دادســتان پردیــس در این بــاره گفــت »شهرســتان پردیــس بــا توجــه بــه 
داشــتن مناطــق بکــر و سرســبز و وجــود باغ هــای زیــاد شــرایط ویــژه ای دارد کــه باعــث 
شــده اســت برخــی افــراد بــا ســوء اســتفاده از ایــن موقعیــت بــه احــداث باغ هــا یــا اجــاره 
ــن شــکل  ــه بدتری ــن موقعیــت ب ــدام کــرده و از ای ــه برگــزاری جشــن اق ــه بهان آن هــا ب
ممکــن بهره بــرداری کننــد. نیمه هــای شــب دختــران و پســران بــدون هیچ گونــه 
ــد«.  ــی می پرداختن ــص و پایکوب ــه رق ــی در محــل حاضــر می شــدند و ب رابطــه محرمیت
در ایــران سال هاســت کــه مهمانی هــای شــبانه مــورد حملــه نیروهــای انتظامــی و ســپاه 
قــرار می گیــرد. دی مــاه ســال گذشــته نیــز نیرو هــای بســیج بــا حملــه بــه یــک جشــن 

ــد. در مشــهد ۸۴ نفــر را بازداشــت و تحویــل مقام هــای قضایــی دادن

خبرها

ــد  ــه احم ــی علی ــتگاه قضای ــن ورزی دس ــرز کی ــدون م ــران ب ــازمان گزارش گ س
زیدآبــادی را محکــوم کــرد. در اطالعیــه ایــن ســازمان آمــده اســت کــه »گزارش گــران 
بــدون مــرز کیــن ورزی قضایــی مقامــات ایــران علیــه احمــد زیدآبــادی چهــره برجســته 
ــت  ــخ ۳۱ اردیبهش ــگار در تاری ــن روزنامه ن ــد. ای ــوم می کن ــران را محک ــگاری ای روزنامه ن
ــج ســال مجــازات  ــردن پن ــرای ســپری ک ــدان ب ــس از تحمــل شــش ســال زن ۱۳۹۴ پ

تکمیلــی اش بــه شــهر گنابــاد تبعیــد شــد«.
ــرداد ۸۸ و دو روز  ــخ ۲۴ خ ــد، در تاری ــه فرزن ــدر س ــاله و پ ــادی ۵۰ س ــد زیدآب احم
پــس از انتخــاب مجــدد محمــود احمدی نــژاد بــه ریاســت جمهــوری اســالمی ایــران در 
ــهریور  ــرداد و ش ــده در م ــرا ش ــای بزگ ــت و در دادگاه ه ــز، بازداش ــی بحث برانگی انتخابات
ــم صــادره از ســوی شــعبه ۱۵  ــر اســاس حک ــادی ب ــه شــد. زیدآب ــان ســال محاکم هم
دادگاه انقــالب تهــران در تاریــخ ۲ آذرمــاه، بــه شــش ســال زنــدان و پنــج ســال تبعیــد 
ــاد و محرومیــت همیشــگی از فعالیت هــای رســانه ای و سیاســی محکــوم  ــه شــهر گناب ب

شــد.
ــرز  ــدون م ــران ب ــازمان گزارش گ ــتان س ــران و افغانس ــش ای ــوول بخ ــی مس ــا معین رض
ــوق  ــی حق ــه جهان ــای ۱۲ و ۱۳ اعالمی ــا اصل ه ــا ب ــن محرومیت ه ــرد: » ای ــالم ک اع
بشــرو میثــاق جهانــی حقــوق مدنــی و سیاســی کــه ایــران از امضــا کننــدگان آن اســت، 
ــه  ــد آزادن ــد و بتوان ــواده خــود بمان ــادی بایــد در کنــار خان ــر هســتند. احمــد زیدآب مغای

ــرد«. ــر گی ــود را از س ــه ای خ ــای حرف فعالیت ه

ــران  ــات ناش ــه تخلف ــات رســیدگی ب ــس هی ــرزاده رئی ــون امی همای
ــگاه  ــزاری نمایش ــول ۱۰ روز برگ ــدور ۱۴۱ رای در ط ــه ص ــاره ب ــا اش ب
کتــاب تهــران، گفــت: »۱۱۶ مــورد از ایــن آرا محرومیــت از حضــور در 

نمایشــگاه ســال آینــده اســت«. 
ــه تخلفــات ناشــران  ۹۵ درصــد  ــه گفتــه رییــس هیــات رســیدگی ب ب
ــه عرضــه  ــوده کــه اقــدام ب ــه ناشــرانی ب ــوط ب از آرای صــادر شــده مرب
امیــرزاده  بودنــد.  کــرده  ناشــران«  »ســایر  کتاب هــای  فــروش  و 
ــتای  ــال در راس ــه امس ــه ک ــت: »همان گون ــر گف ــزاری مه ــه خبرگ ب
ــور در  ــته از حض ــال گذش ــه س ــرانی ک ــوص ناش ــر در خص تجدیدنظ
نمایشــگاه کتــاب ۹۴ محــروم شــده بودنــد، اقدامــی صــورت نگرفــت و 
ایــن مســاله باعــث رضایت منــدی صنــف نشــر شــد، قصــد داریــم ایــن 

ــم«. ــه دهی ــم ادام ــده ه ــال آین ــرای س مســیر را ب
بیســت و هشــتمین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران در مــدت کار 
ــروش  ــا و ف ــف غرفه ه ــاهد توقی ــته ش ــال های گذش ــون س ــود همچ خ

ــود. ــا ب کتاب ه
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گفت وگو

فرســتادند  را  مــن  بازجویــی  »وســط 
ــدی گفــت  ــا لحــن ب ــاق دیگــر، ب یــک ات
ــرای  ــد ب ــی بیای ــم. یعن ــا بیای ــدش ت ببری
ــدت  ــام م ــه در تم ــدی ک ــاوز، تهدی تج
بازداشــت و بازجویــی وجــود داشــت. 
ــوار  ــردم، ه ــه می ک ــودم، گری ــیده ب ترس
مــی زدم، التمــاس می کــردم کــه مــن را از 
آن جــا ببرنــد.  ســاعتی کــه آن جــا بــودم، 
ــر  ــا ه ــود، ب ــی ام ب ــاعت زندگ ــن س بدتری
ــاس  ــی زدم و التم ــغ م ــی جی ــدای پای ص
و  آمــد  بازجــو  نهایــت  در  می کــردم، 
ــوری  ــی، ]...[ می خ ــا می ترس ــن چیزه ــه از کم تری ــو ک ــت ت گف
حــرف می زنــی، ]...[ می خــوری درســت جــواب نمی دهــی.«

ــاهی  ــه ش ــرای نغم ــن ب ــدان اوی ــاوز در  زن ــازی تج ــن صحنه س ای
ســوندی اتفــاق افتــاده.، شــهروند - خبرنــگاری  کــه از  ۷ دی ۹۲بــه 
مــدت ۷۵ روز در بنــد ۲الــف زنــدان اویــن بــه ســر بــرده اســت. وی بــه 
اتفــاق ۷ نفــر از دوســتانش در فاصله هــای زمانــی مختلــف در همــان 
ــاهی  ــام ش ــدند. اته ــل ش ــن منتق ــدان اوی ــه زن ــت و ب ــال بازداش س
ــی و  ــات فیس بوک ــن صفح ــتانش راه انداخت ــر دوس ــوندی و دیگ س
ــود. وی  ــران ب ــر در ای ــض حقوق بش ــوارد نق ــون م ــانی پیرام اطالع رس
بــه اتهــام تبلیــغ علیــه نظــام، توهیــن بــه آیــت اهلل خمینــی و آیــت اهلل 
خامنــه ای از ســوی قاضــی مقیســه، رییــس  شــعبه ۲۸ دادگاه انقــالب، 

بــه ۷ ســال و ۹۱ روز زنــدان محکــوم شــد.
ــرز  ــژاد، فریب ــا صابری ن ــهری، روی ــدی ری ش ــم خانی، مه ــعود قاس مس
کاردارفــر، امیــر گلســتانی، امیــن اکرمی پــور و مســعود ســید طالبــی 
ــای  ــه حبس ه ــه ب ــتند ک ــده هس ــن پرون ــتان وی در ای ــر دوس دیگ

ــده اند. ــوم ش ــدت محک ــی م ــنگین و طوالن س
• بازداشت در کرمان و انتقال به تهران

ــود کــه بازداشــت شــد، هنگامــی  ــان ب شــاهی ســوندی، ســاکن کرم
ــا تماســی کــه کــه  ــود، ب ــه ب ــرون رفت ــزل بی ــد از من ــرای خری کــه ب
ــه  ــه خان ــرای اش آورده ب فکــر می کــرده از پســت اســت و بســته ای ب
بــاز می گــردد و بــا حضــور مامــوران امنیتــی در جلــوی خانــه و درون 
خانــه روبــر می شــود: »بچه هــای ام، عمــه و مــادرم هــم داخــل خانــه 
ــود و حکــم بازداشــت مــن را  ــد. شــخصی کــه از تهــران آمــده ب بودن
داشــت گفــت شــما خانــم شــاهی ســوندی هســتی؟  گفتــم بلــه. گفت 
مــن حکــم بازداشــت و تفتیــش منــزل شــما و انتقــال شــما بــه بنــد 
ــد  ــه چــه جرمــی؟ جــواب دادن ــدان اویــن را دارم. گفتــم ب ــف زن ۲ ال
ــه را بازرســی کنیــم.  ــا اول خان کــه حــاال شــما بفرماییــد بنشــینید ت
همــه خانــه را تفتیــش کردنــد، بــه هــم ریختنــد، کامپیوتــر، هاردهــا 
و ســی دی هــا را همــه را جمــع کردنــد. حتــا آقایانــی کــه از اطالعــات 
کرمــان بودنــد، وســایل همســرم را بازررســی کردنــد و مــدارک مربــوط 
ــد  ــم بند زدن ــت بند و چش ــن دس ــه م ــه ب ــتند. در خان ــه او را برداش ب
و ســوار ماشــین کردنــد. در ماشــین گفتنــد کــه ســرت را پاییــن ببــر 
کــه کســی تــو را نبینــد. ســوار ماشــین شــدم و مــن را بردنــد فــرودگاه 
کرمــان و دو ســه ســاعتی آن جــا بــودم. امــا پــرواز تهــران کنســل شــد 

و شــب بــه یــک بازداشــت گاه منتقــل شــدم.«
بعــد از یــک شــب بازداشــت، شــاهی ســوندی بــرای تفهیــم اتهــام بــه 
دادگاهــی در کرمــان منتقــل می شــود: »قاضــی تنهــا حرفــی کــه مــن 
ــدر گشــاد  ــوری اســالمی آن ق ــی جمه ــر می کن ــه فک ــود ک ــن ب زد ای
ــود  ــی ب ــد؟ بحث ــوذ کنی ــه آن نف ــد ب ــال شــما بخواهی ــه امث اســت ک
ــان باشــم و همان جــا رســیدگی  ــد در کرم ــد بای ــه می گفتن آن جــا ک
کننــد، امــا مامــور اطالعــات تهــران می گفــت حکــم بازداشــتش را از 

صحنه سازی تجاوز در اوین
نغمه شاهی سوندی در گفت وگو با »حقوق ما«

مدیار سمیع نژاد



حقوق ما

صفحه 3/ شامره دوازدهم

حقوق ماگفت وگو

صفحه 4/ شامره دوازدهم

گفت وگو
ــان او را  ــدن کارم ــام ش ــد از تم ــران دارم، بع ته
ــاره  - و در  ــم. دوب ــل می کنی ــان منتق ــه کرم ب
ــه مــن دســت بند  ــه شــکل بــدی ب حالــی کــه ب
ــن را  ــدم. م ــل ش ــتگاه منتق ــه بازداش ــد - ب زدن
بــه تخــت بســتند خیلــی اذیــت کردنــد. توهیــن 
می کردنــد. می گفتنــد کــه شــما عوضی هــا 
ــر  ــه خاط ــد، ب ــم می زنی ــه ه ــا را ب ــش م آرام

ــم.« ــه داری شــما همیشــه دغدغ
• زنــدان اویــن و ســلول انفــرادی؛ اینجــا 

حــق نــداری...
»واقعــا رســیدم بــه زنــدان اویــن. از شــدت فشــار 
گریــه می کــردم و اســترس زیــادی داشــتم. 
مامــور اطالعــات گفــت کــه از چــه چیــزی 

ابوغریــب  و  گوانتانامــو  می ترســی؟ 
کــه نیســت، زنــدان جمهــوری اســالمی 
و  می کنــی  توبــه  این جــا  اســت. 
ــاس  ــم تم ــع ه ــان موق ــی روی. هم م
گرفــت و گفــت مهممــان جدیــد آمــده، 

ــد.« ــاز کنی در را ب
بــه  کــه  ســوندی  شــاهی  نغمــه 
ــیده  ــدت ترس ــه ش ــودش ب ــه ی خ گفت
ــی  ــکی و ط ــه پزش ــد از معاین ــود، بع ب
ــی  ــا آزار روان ــراه ب ــات ورود، هم مقدم
ــد ۲  ــرادی در بن ــلولی انف ــه س ــوده ب ب
ــود:  ــل می ش ــن منتق ــدان اوی ــف زن ال
ــی  ــود. وقت ــی ب ــی کوچک ــلول خیل »س
دراز می کشــیدم شــاید ۲۰ ســانت از 
قــد مــن بلندتــر بــود، نــه دست شــویی 
ــان  ــری. نگهب ــز دیگ ــه چی ــت و ن داش

یــک مقــوای نارنجــی بــه مــن داد، گفــت اینجــا حــق نــداری حــرف 
ــرون  ــد بی ــدای ات نبای ــی، ص ــه کن ــغ و گری ــداری جی ــق ن ــی، ح بزن
بیایــد. هــر موقــع کاری بــود ایــن مقــوا را از دریچــه پاییــن در ســلول 
ــوا را  ــن مق ــم ای ــاد ه ــت زی ــم گف ــه ه ــرون. پرخاش گران ــی بی می ده
ــر  ــوس و نن ــه ل ــی نیســت ک ــر جای ــذاری، این جــا دیگ ــرون نمی گ بی

ــاوری.« ــازی در بی ب
• احساس ترس؛ وقتی آزاد شدم دیگر آدم قبلی نبودم

ــم  ــور دای ــه ط ــه اول ب ــی دو هفت ــودم، در یک ــیده ب ــی ترس »خیل
ــه حــدی  ــرم. ب ــدم،  نمی توانســتم خــودکار را در دســتم بگی می لرزی
ــرس از  ــد. ت ــم می لرزی ــور دای ــه ط ــای ام ب ــه زانوه ــودم ک ــیده ب ترس
زنــدان نبــود، تــرس از ایــن بــود کــه بــه چــه زندانــی آمــده ام. یعنــی 
چیزهایــی کــه شــنیده بــودم، خوانــده بــودم و.... اصلــن فعالیــت مــن 
ــودم  ــاال خ ــردم و ح ــت می ک ــا صحب ــاره زندان ه ــه درب ــود ک ــن ب ای
ــیده  ــی ترس ــد، خیل ــت کردن ــن را بازداش ــه م ــودم. روزی ک ــا ب آن ج
بــودم، مــادرم گریــه می کــرد، بچه هایــم گریــه می کردنــد. عمــه مــن 
هــم کــه خــودش زندانــی دهــه ی ۶۰ بــود بــا تــرس می پرســید کــه 
نغمــه چــه کار کــردی؟ تنهــا چیــزی کــه بــه مــادر گفتــم ایــن بــود 
کــه مــادر نبایــد گریــه کنــی. هــزار نفــر مثــل مــن آن جــا هســتند، 
ــود گفــت  اگــر توانســتم کــه می آیــم بیــرون.  مامــوری کــه آن جــا ب
حــق داری، بایــد هــم این گونــه بــه مــادرت دل داری بدهــی. بعــد بــه 
بچــه ام گفــت گریــه نکــن، مــادرت را بــه امــام زاده صالــح می بریــم.«
شــاهی ســوندی همچنــان بــا تلخــی از اتفاقاتــی کــه در طــی 
ــت  ــر بازداش ــت. تاثی ــخن  گف ــاده، س ــرای وی افت ــت ب دوران بازداش
یــک  »این هــا  اســت:  وی  همــراه  هم چنــان  بازجویــی  دوران  و 
ــما  ــف ش ــه ضع ــا نقط ــه دقیق ــا ک ــد در بازجویی ه ــتمی دارن سیس
ــک  ــتم. ی ــان داش ــوی مهرب ــد و بازج ــوی ب ــد. بازج ــدا می کنن را پی

جــوری بــا روان مــن بــازی کــرده بودنــد، 
کــه حتــا یــک جاهایــی می گفتــم، در ایــن 
ــد  ــاعت بع ــک س ــن. ی ــم مثل ــد رفت ــمت تن قس
ســید می آمــد کاری می کــرد کــه می گفتــم 
کاری  واقــع  در  اســت.  وحشــتناک  خیلــی 
ــن  ــه از در اوی ــی ک ــه موقع ــد ک ــن کردن ــا م ب
می آمــدم بیــرون می دانســتم کــه دیگــر آن 
آدم قبلــی نیســتم، دوســت داشــتم کــه برگــردم 
ــه کاری  ــن ک ــودم از ای ــیمان ب ــم. پش کاری کن
ــا ایــن کــه می دانســتم  کــردم کــه آزاد شــدم، ب
خانــواده ام منتظــر هســتند. بــا خــودم فکــر 
ــا  ــه ی ــردم ک ــد کاری می ک ــه بای ــردم ک می ک
ــم  ــد نگه ــا اب ــا ت ــتند ی ــن را می کش ــا م این ج
می داشــتند، چــون ایــن دنیــای بیــرون 
ــدان  ــل از زن ــای قب ــر آن دنی ــم دیگ ه
دیگــر  هــم  آســمان  حتــا  نیســت، 
ــن  ــا. م ــا حت ــود، آدم ه ــل نب ــل قب مث
ــاد  ــم اعتم ــایه ام ه ــه س ــا ب ــر حت دیگ
نداشــتم. چیزهایــی آن جــا جلــوی مــن 
ــاورم نمی شــد. از مــن  گذاشــتند کــه ب
ــک شــهروند، آدمــی کــه  ــوان ی ــه عن ب
ــت،  ــگار اس ــهروند خبرن ــک ش ــط ی فق
ــس  ــان  عک ــه در خیاب ــه ثانی ــه ب ثانی
گرفتــه  بودنــد، مــن چطــوری می توانــم 
دیگــر بــه چیــزی اعتمــاد کنــم؟  فکــر 
ــدان  ــی رود زن ــی م ــر کس ــم ه می کن
تجربــه   ... و  شــکنجه  و  بازجویــی  و 
ــد دیگــر  ــرون می آی ــد، وقتــی بی می کن

ــت.« ــی نیس آدم قبل
• تجربه اول بازجویی؛ حاال حاالها باید بنویسی

ــه و داد  ــه ضج ــود ک ــری ب ــی دیگ ــک زندان ــب اول، ی ــان ش »هم
ــوا را از  ــود. مق ــه ب ــاال رفت ــم ب ــان قلب ــرس ضرب ــدت ت ــی زد، از ش م
ــد.  ــی ســرش آورده ان ــرون کــه بپرســم چــه بالی دریچــه گذاشــتم بی
ــه  ــت ک ــن اس ــار م ــزی در انتظ ــه چی ــردا چ ــم ف ــتم بدان می خواس
نگهبــان آمــد و گفــت؛ قــرآن خوانــده و دارد توبــه می کنــد و گریــه اش 
ــه  ــرای کســی نســوزد، ب ــت ب ــه خاطــر آن اســت. گفــت این جــا دل ب

ــاش.« ــر خــودت ب فک
اولیــن تجربــه بازجویــی شــاهی ســوندی در روز دوم بازداشــت اتفــاق 
می افتــد، جایــی کــه او را صــدا می زننــد و بــا چشــم بند نــزد 
ــان  ــت. هم ــده اس ــناس ات آم ــه کارش ــد ک ــد: »گفتن ــو می برن بازج
ــاق  ــم ات ــم بند رفت ــادر و چش ــا چ ــه! ب ــود البت ــان ب ــو منظورش بازج
ــاید  ــه ش ــده ک ــک پرون ــان اول ی ــم هم ــه رفت ــی ک ــی. وقت بازجوی
ــم  ــن جرای ــت ای ــوی ام و گف ــت جل ــود گذاش ــرگ ب ۳۰۰ - ۲۰۰ ب
ــه  ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــا ب ــزن. این ه شــما اســت، یکــی یکــی ورق ب
ــرار  ــا تحــت فشــار ق ــد، ب ــه بودن ــا را گرفت صفحه هــای فیس بوکــی م
ــز  ــه همــه چی ــن، ب ــن م ــا و شــنود تلف ــه ایمیل ه دادن دوســتان ام ب
ــد، حتــا مســیج ها  دسترســی داشــتند و همــه را پرینــت گرفتــه بودن
ــردم،  ــگاه می ک ــی زدم و ن ــرگ م ــر و... همین طــور ب در وی چــت، وایب
ــن کــه  ــی خــب اوی ــود، ول ــرای مــن نب ــی از آن هــا هــم ب خــب خیل
مــی روی، اولــش نمی دانــی کجــا آمــده ای. بــه خــودم گفتــم کــه چــه 
ــرم و  ــک ج ــد ی ــن باش ــرای م ــه اش ب ــه ده صفح ــه و چ ــک صفح ی
ــن  ــرای م ــا ب ــه این ه ــت ک ــچ وق ــو هی ــس نگ ــر، پ ــام دارد دیگ اته
ــک  ــت. ی ــوده اس ــن ب ــای م ــا در صفحه ه ــه این ه ــم ک ــوده و گفت نب
ورق و خــودکار داد و گفــت کــه یــک بیوگرافــی از خــودت بنویــس. بــه 
حــدی وحشــت کــرده بــودم کــه قلــم را نمی توانســتم دســت بگیــرم. 

طــوری شــده بــود کــه حتــا دو خــط کــه می نوشــتم، می دیــدم کــه 
ــود کــه  چقــدر غلــط امالیــی دارم. آن قــدر تمرکــز نداشــتم. گفتــه ب
بیوگرافــی بنویــس مــن فقــط اســم و فامیــل و ســنم را نوشــتم. نــگاه 

ــد بنویســی.« کــرد و گفــت همیــن؟ بنویــس. حــاال حاالهــا بای
ــان  ــر زندانی ــورد دیگ ــی« در م ــک نویس ــه »ت ــی ب ــردن زندان وادار ک
ــای  ــای زندان ه ــج در بازجویی ه ــیوه های رای ــراد، از ش ــر اف ــا دیگ ی
ــده  ــه رو ش ــا آن روب ــز ب ــایبری نی ــال س ــن فع ــه ای ــت  ک ــران اس ای
ــا  ــورد آق ــس، در م ــتت بنوی ــن پس ــورد اولی ــت در م ــت: »می گف اس
بنویــس. تــو کــی هســتی کــه در مــورد آقــا حــرف زدی؟ تــو آن قــدر 
نجســی کــه نبایــد می نوشــتی. یــک بــار آمــدم بگویــم در مــورد آقــا 
چیــز بــدی ننوشــتم، گفــت اســم آقــا را بــا دهــن نجــس ات نیــاور! بــا 
ــوردش  ــوک و در م ــتی در فیس ب ــا را گذاش ــس آق ــی عک ــه جرات چ
حــرف زدی؟ نکتــه دیگــر ایــن کــه مــن مــدام ذهنــم درگیــر دیگــر 
دوســتانم بــود کــه بازداشــت شــده بودنــد، آن قــدر آن هــا را آزار داده و 
شــکنجه کــرده بودنــد کــه می ترســیدم حرفــی بزنــم کــه علیه شــان 
ــی  ــی، ول ــاع می کن ــودت دف ــط از خ ــتی فق ــا هس ــی تنه ــد. وقت باش
وقتــی گیــر آن هــا بــودم، ســخت بــود. مــدام می گفتــم نکنــد چیــزی 
ــده  ــن را فهمی ــی ای ــود. ول ــار ش ــری گرفت ــس دیگ ــه ک ــم ک بنویس
بودنــد، هــر روز ۲۰ - ۱۰ صفحــه کاغــذ می آوردنــد و می گفتنــد 
ــا  ــی، روی ــور، امیــر قاســم خان ــی بنویــس! امیــن اکــرم پ ــاره فالن درب
صبــاری و... وقتــی می نوشــتم، نــگاه می کــرد و بــا دفترچــه از پشــت 
ــس،  ــه بنوی ــم چ ــن می گوی ــت م ــن  و می گف ــر م ــوی س ــی زد ت م

ــی؟« ــه می نویس ــت ک ــا چیس اینه
• شکنجه های روحی و جسمی؛ بازجویی در مورد بدنم

ــم و  ــر مســعود را بردی ــت اگ ــن می گف ــدم. مثل ــد می ش ــدام تهدی »م
ــه،  ــم نغم ــار می کنی ــر رفت ــو جــور دیگ ــا ت ــم ب ــزان کردی ۴۰ روز آوی
ــدام  ــن، م ــدام توهی ــود، م ــد ب ــدام تهدی ــوی! م ــزان نمی ش ــا آوی از پ
ــورد  ــا در م ــی بازجویی ه ــد از مدت ــد. بع ــف می زدن ــای کثی حرف ه
ــوی  ــد و جل ــی را آوردن ــای خانوادگ ــا، عکس ه ــا و فعالیت ه صفحه ه

مــن می گذاشــتند و ســه چهــار 
مــورد  در  بازجویــی  در  ســاعت 
ــد.  ــر می دادن ــن نظ ــای م عکس ه
می گفــت تــو نمی خواهــد بــروی 
فعالیــت کنــی، تــو بــرو... نمی توانــم 
بیــان کنــم کــه چــه حرف هایــی بــه 
مــن زدنــد! در مــورد جــزء بــه جــزء 
می کردنــد.  مــن صحبــت  بــدن 
بدتریــن توهین هــا را می کردنــد. 
فقــط یــک مــورد را بگویــم، بازجــو 
ــی  ــن، کس ــروی م ــتاد روب می ایس
و  باالگــرد  ســید  اســمش  کــه 
نماینــده دادســتان بود، یک ســاعت 
در مــورد رابطــه جنســی یــک زن و 

ــاال  ــن ب ــار م ــی زد، فش ــرف م ــرد ح م
ــک آه  ــن ی ــود مثل ــی ب ــت و کاف می رف
بکشــم، می گفــت دارم دربــاره تخصــص 
توحــرف می زنــم، عصبانــی شــدی؟ 
ــه  ــاعت ها ب ــم؟ س ــتباه گفت ــی اش جای
خاطــر چیزهایــی کــه ربطــی بــه پرونده 
نداشــت مــن را تحــت فشــار و شــکنجه 

روحــی قــرار می دادنــد.«
ــی  ــکنجه های روح ــتم، ش ــرب و ش ض
ــن  ــی اســت کــه ای و توهیــن از آزارهای
فعــال ســایبری در آن بــا ناراحتــی یــاد 
می کنــد: »صندلــی را بلنــد کــرد و 

ــو ایــن اســت! در  ــوک ت ــه کمــرم زد کــه چــرا اســم صفحــه فیس ب ب
ــد و  ــوال می کردن ــور س ــارج از کش ــتگانم در خ ــر و بس ــورد خواه م
ــی در موردشــان  ــل کارهای شــان را از مــن می پرســیدند. چیزهای دلی
می گفتنــد کــه خــودم نمی دانســتم. نــه تنهــا این هــا را از مــن 
ــادرم  ــد و از م ــاس می گرفتن ــه تم ــدم ک ــدا فهمی ــیدند، بع می پرس
هــم می پرســیدند کــه مثلــن چــرا آن یکــی دختــر پناهنــده اســت؟ 
ــدر از  ــی آن ق ــد، ول ــن را بزنن ــاعت ها م ــودم س ــر ب ــد حاض ــاور کنی ب

ــد.« نظــر روحــی آزارم ندهن
فشــار بــرای اعتــراف بــه مســایل غیراخالقــی نیــز از دیگــر آزارهــای 
ــه کــرات از تحمــل  روحــی اســت کــه زندانیــان سیاســی در ایــران ب
آن در بازجویی هــا ســخن گفته انــد، اتفاقــی کــه بــرای نغمــه شــاهی 
ســوندی نیــز افتــاده اســت: »می گفتنــد کــه شــما هشــت نفــر بودیــد، 
شــش مــرد و دو زن، پــس حتمــن بــا هــم رابطــه نامشــروع داشــتید. 
ــی  ــر نمی خواه ــتید. مگ ــروع داش ــه نامش ــه رابط ــد ک ــراف کنی اعت
ــن و  ــراف ک ــرد، اعت ــه ات دارد می می ــای ات؟ بچ ــش بچه ه ــروی پی ب
ــاعت ها  ــم. س ــم در نیاوری ــدای اش را ه ــم ص ــول می دهی ــا ق ــرو. م ب
ــی  ــد دوســت خــودم را بازجوی ــر دارن ــی دیگ ــه در اتاق می شــنیدم ک
می کننــد و می زننــد! یعنــی بــه خاطــر هیــچ، طــوری مــا هشــت نفــر 

را نابــود کردنــد کــه...«
ــازی  ــای مج ــده ی دنی ــرق ش ــن غ ــری؛ م ــراف تصوی • اعت

ــتم! هس
ــد.  ــازی کنن ــه مستندس ــد ک ــم می گرفتن ــد فیل ــاعت ها می آمدن »س
ــازی  ــای مج ــده ی دنی ــرق ش ــن غ ــم م ــد بگوی ــه بای ــد ک می گفتن
هســتم، دنیــای مجــازی زندگــی مــن را خــراب کــرده اســت. حتــا از 
مــن می خواســت کــه علیــه دوســتم اعتــراف کنــم. امــا نمی توانســتم 
ایــن را بپذیــرم، چــون صــدای ناله هــای دوســتانم را در آن زیرزمیــن 
را  التماس شــان  صــدای  می زنندشــان،  کــه  می شــنیدم  لعنتــی 

می شــنیدم.«
ــد،  ــت می کن ــوندی از آن صحب ــاهی س ــه ش ــی ک ــه آزارهای از جمل
و  او  دادن  قــرار  فشــار  تحــت 
دیگــر دوســتانش بــرای اعتــراف 
ــا  ــت. ت ــوده اس ــر ب ــه یک دیگ علی
جایــی کــه آن هــا را بــا هــم در 
ــد:  ــه رو کرده ان ــی روب ــاق بازجوی ات
»جلــوی خــودم دوســتم را آوردنــد 
ــه او  ــاندند. ب ــن نش ــه روی م و روب
ــم  ــه زن ات را می آوری ــد ک می گفتن
همیــن جــا و جلــوی خــودت... 
ــان  ــن مهرب ــوی مثل ــد آن بازج بع
نگــو،  آقــا  حــاج  نــه  می گفــت 
مــرد اســت و غیــرت دارد، ناراحــت 
ــا می گفــت  می شــود. بعــد حــاج آق
کــه  داشــت  غیــرت  اگــر  نــه، 
می رفــت  نمی کــرد،  را  این کارهــا 
بــاالی ســر زنــش می نشســت. هــر 
ــوی  ــتیم، جل ــم بند داش ــا چش دوی م
مــن هــزار حــرف کثیــف بــه او زدنــد و 
ــن  ــورد م ــا را در م ــن حرف ه کثیف تری
ــن کار را  ــط ای ــد. فق ــوی او می زدن جل
ــتیم  ــد نمی خواس ــون دیدن ــد چ کردن
علیــه هــم حــرف بزنیــم. بعــد او را 
بردنــد یــک اتــاق دیگــر و صــدای پــرت 
صدای شــان  آمــد.  صندلــی  شــدن 
حــرف  می گفتنــد  کــه  می آمــد 
ــا  ــر از پ ــاره ۳۰ روز دیگ ــی؟ دوب نمی زن

با خودم فکر می کردم که باید کاری می کردم 
که یا این جا من را می کشتند یا تا ابد نگهم 

می داشتند، چون این دنیای بیرون هم دیگر 
آن دنیای قبل از زندان نیست، حتا آسمان 

هم دیگر مثل قبل نبود، آدم ها حتا. من 
دیگر حتا به سایه ام هم اعتماد نداشتم. 

چیزهایی آن جا جلوی من گذاشتند که باورم 
نمی شد. از من به عنوان یک شهروند، آدمی 

که فقط یک شهروند خبرنگار است،
 ثانیه به ثانیه در خیابان عکس گرفته 

 بودند،  من چطوری می توانم دیگر به چیزی 
اعتماد کنم؟ 

بازجو به من می گفت تو نمی خواهد بروی 
فعالیت کنی، تو برو... نمی توانم بیان کنم 

که چه حرف هایی به من زدند! در مورد جزء 
به جزء بدن من صحبت می کردند... بازجو 

می ایستاد روبروی من، کسی که اسمش 
سید باالگرد و نماینده دادستان بود، یک 

ساعت در مورد رابطه جنسی یک زن و مرد 
حرف می زد، فشار من باال می رفت و کافی 

بود مثلن یک آه بکشم، می گفت دارم درباره 
تخصص توحرف می زنم، عصبانی شدی؟ 

جایی اشتباه گفتم؟ 



حقوق ما

صفحه 5/ شامره دوازدهم

حقوق ماگفت وگو

صفحه 6/ شامره دوازدهم

ــران  ــزون شــمار کارب ــا گســترش روزاف ب
نفــوذ  میــزان  جهــان،  در  اینترنتــی 
ــرای  ــیله ای ب ــوان وس ــه عن ــت ب اینترن
اطالع رســانی نیــز بــاال رفتــه اســت. 
ــال  ــان و انتق ــی آس ــت و دسترس اینترن
ــی  ــش رقیب ــق نق ــن طری ــات از ای اطالع
تحــت  و  وابســته  رســانه های  بــرای 
کنتــرل دولت هــا را ایفــا می کنــد. در 
اینترنــت  اخیــر همچنیــن  ســال های 
جنبش هــای  در  کلیــدی  نقشــی 
ــت؛  ــرده اس ــا ک ــا ایف ــی در دنی اعتراض
ــی  ــای تمامیت خواه ــه دولت ه ــی ک نقش
ــن  ــه ای ــود ک ــبب می ش ــدازد و س ــراس می ان ــه ه ــران را ب ــد ای مانن
ــه صــورت مــدارم  ــت را ب ــرای کنتــرل اینترن دولت هــا تــالش خــود ب
ــه آزادی« نشــان می دهــد، دولت هــای  افزایــش دهنــد. گــزارش »خان
زیــادی در پــی کنتــرل جریــان اطالعــات در اینترنــت هســتند، 
ــرای  ــت در بســیاری از کشــورها »محلــی ب ــد اینترن چــرا کــه معتقدن

اســت. اعتراضــی«  فعالیت هــای 
ــب  ــران نشــان می دهــد کــه ضری ــن آمارهــای دولتــی در ای جدیدتری
ــه  ــال ب ــیده و اتص ــد رس ــه ۵۳.۲۹ درص ــور ب ــت در کش ــوذ اینترن نف
ــهم  ــترین س ــوژی ای دی اس ال بیش ــق تکنول ــت از طری ــبکه اینترن ش
را در میــان ســایر اتصــاالت داشــته اســت. خبرگــزاری مهــر در آبــان 
۹۳ نتیجــه تحقیقــی را منتشــر کــرد کــه بــر اســاس آن ضریــب نفــوذ 
فنــاوری ای دی اس ال در ایــران ۱7.۵۳ درصــد بــرآورد می شــود و ایــن 
فنــاوری ۵ میلیــون و ۲۶۸ هــزار و ۱۶7 مشــترک نیــز دارد. آمارهــای 
ارایــه شــده حاکــی از آن اســت کــه هم چنــان ۹.۲۳ درصــد کاربــران 
ــی متصــل  ــه شــبکه جهان ــت دایــل آپ ب ــا اینترن ــران ب اینترنــت در ای
می شــوند و تعــداد کاربــران ایــن فنــاوری نیــز ۶ میلیــون و ۹۳۴ هــزار 
ــر  ــزار و ۳۸۰ نف ــون و ۴۶7 ه ــداد مشــترکان ۳ میلی ــر و تع و 7۶۰ نف

ــوند. ــرآورد می ش ب

ــی  ــاق بازرگان ــده در وب گاه ات ــر ش ــمی منتش ــات رس ــر اطالع ــا ب بن
)بــرای  وارادت ســخت افزار  تنهــا در طــی ســال ۱۳۹۲  تهــران، 
ــور  ــراه، از دو کش ــن هم ــی تلف ــت( و گوش ــبکه اینترن ــر و ش کامپیوت
ــی بیــش از  ــارات متحــده عرب ــارد دالر و از ام چیــن بیــش از دو میلی
یــک میلیــارد و نیــم دالر بــوده اســت و در ایــن میــان، صدهــا شــرکت 
ــر و اینترنــت کــه بســیاری از آن هــا وابســته  وارادت نرم افــزار کامپیوت
ــر  ــازار پ ــن ب ــه ســپاه پاســداران و مقامــات حکومتــی هســتند، از ای ب

ــوند. ــد می ش ــت بهرمن منفع
در کشــوری ماننــد ایــران، کاربــران اینترنــت بیش تــر از ســایر کشــورها 
ــد.  ــتفاده می کنن ــن« اس ــانه ی »جایگزی ــوان رس ــه عن ــت، ب از اینترن
ــد  ــه رش ــد رو ب ــا رون ــان ب ــه آزادی، همزم ــزارش خان ــه ی گ ــر پای ب
ــرای  ــا ب ــال محدودیت ه ــی، اعم ــاالن از فضــای اینترنت ــری فع بهره گی
ــالت  ــگ، حم ــم از فیلترین ــت، اع ــه اینترن ــران ب ــی آزاد کارب دسترس
ســایبری، دســتگیری بالگرهــا و فعــاالن اینترنتــی هــم افزایــش 
ــه بازداشــت های  ــی اســت ک ــن در حال چشــمگیری داشــته اســت. ای
فعــاالن ســایبری، بــه شــکنجه و حتــی قتــل آنــان نیــز منجــر شــده 
ــه  ــی ب ــس ایران ــه دو وبالگ نوی ــوان ب ــه می ت ــن رابط ــت و در ای اس

ــرد. ــاره ک ــز اش ــتی نی ــتار بهش ــی و س ــا میرصیاف ــای امیدرض نام ه
ــردن دسترســی  ــرای محــدود ک ــی ب ــای مختلف ــران از راه ه ــت ای دول
ــی  ــد. یک ــتفاده می کن ــات آزاد اس ــت و اطالع ــه اینترن ــهروندان ب ش
ــواره ای و  ــبکه های ماه ــر روی ش ــت ب ــال پارازی ــا؛ ارس ــن راه ه از ای
ــی  ــورت کل ــه ص ــات و ب ــور اطالع ــر سانس ــت. راه دیگ ــی اس رادیوی
رهگیــری مخالفــان در داخــل مرزهــای ایــران اســت کــه البتــه ایــن 
ــت  ــه دول ــر ب ــورهای دیگ ــک کش ــا کم ــر ب ــال های اخی ــاق در س اتف
ایــران؛ صــورت گرفتــه اســت. بــا ایــن حســاب می تــوان عنــوان کــرد 
ــران  ــت در ای ــرکوب اینترن ــز در س ــر نی ــورهای دیگ ــش کش ــه نق ک
غیــر قابــل انــکار اســت. بــر اســاس گزارشــی کــه بــا نــام »دشــمنان 
اینترنــت« بــه مناســبت روز جهانــی مبــارزه بــا سانســور در اینترنــت 
در ســال گذشــته از ســوی ســازمان گزارشــگران بــدون مــرز منتشــر 
شــد، نظــام حاکــم بــر ایــران بــه عنــوان »ناقــض آزادی اطالع رســانی« 

گزارش

 حضور نامرئی پارازیت
 و سایه سنگین فیلترینگ

شیدا جهان بین

آویزانــت می کنیــم.« ایــن فشــارها ســبب رنــج و آالم روحــی بســیاری 
ــت  ــا درس ــوی آن ج ــد: »ج ــه می گوی ــوری ک ــه ط ــده ب ــرای وی ش ب
ــراف  ــردم و اعت ــول می ک ــد قب ــی می زدن ــر حرف ــه ه ــد ک ــرده بودن ک
ــا از روی مــن  ــن رنج هــا و آزاره ــن کــه ای ــرای ای می کــردم. فقــط  ب

ــود.« ــته ش برداش
ــی و  ــن، بدگمان ــد در اوی ــاوز؛ آزار و تهدی ــازی تج • صحنه س

شــک بیــرون از زنــدان
»همســر مــن هیــچ وقــت ایــن قضیــه را نپذیرفــت، هیــچ وقــت بــا من 
ــا بچه هــای ام  ــار ب تمــاس تلفنــی نداشــت. مــن هــر چنــد روز یــک ب
حــرف مــی زدم. بــه خاطــر ایــن کــه حال شــان خیلــی بــد بــود. ولــی 
ــود  ــنیده ب ــه ش ــن ک ــرای ای ــزد. ب ــرف ن ــن ح ــا م ــز ب ــرم هرگ همس
ــرده  ــه جــو تجــاوز درســت  ک ــن ک ــا ای ــی اســت. ب آن جــا چــه جای
بودنــد، امــا هیــچ وقــت بــه مــن تجــاوز نشــد. تــرس و جــوش بــود، اما 
هیــچ وقــت همســرم ایــن را نتوانســت بپذیــرد. مــن از بازجویی هــای 
اویــن آمــدم، ولــی چشــم بــاز کــردم و دیــدم کــه در  بازجویی هــای 
ــر  ــکل دیگ ــک ش ــه ی ــردم ب ــن م ــاده ام. اصل ــم افت ــر و اطرافیان همس
ــرا  ــی م ــر کس ــه، ه ــتم خان ــی برگش ــد، وقت ــگاه می کردن ــن ن ــه م ب
ــیدند  ــی؟ می پرس ــه خوب ــند نغم ــه بپرس ــن ک ــای ای ــه ج ــد ب می دی
بــه تــو تجــاوز هــم کردنــد؟ بدتریــن حالتــی اســت کــه بــرای مــا بــه 

ــد.« ــود می آورن وج
عــالوه بــر صحبــت دربــاره مســایل جنســی و زدن اتهام هــای اخالقــی 
ــا  ــود - شاهی ســوندی در بازجویی ه ــه جــزء الینفــک بازجــوی ب - ک
ــاوز  ــه تج ــد ب ــن را تهدی ــدام م ــود: »م ــده ب ــاوز ش ــه تج ــد ب تهدی
ــاله  ــن مس ــه ای ــا همیش ــا و بازجویی ه ــر صحبت ه ــد. بیش ت می کردن
ــا یــک زن فاحشــه دارنــد صحبــت می کننــد،  را هــم داشــت. انــگار ب
ــه  ــر ک ــاق دیگ ــک ات ــن را فرســتادند ی ــی م ــار وســط بازجوی ــک ب ی
تجــاوز کننــد، بــا لحــن بــدی گفــت ببرینــش تــا بیایــم، چیــزی کــه 
در تمــام مــدت بازداشــت و بازجویــی بــه آن تهدیــدم می شــدم. یــک 
جایــی بــود کــه انــگار انبارشــان بــود، پــر از آب میــوه، میــوه و ســیگار 
و... بــه شــدت ترســیده بــودم، فقــط گریــه می کــردم، هــوار مــی زدم 
و التمــاس می کــردم کــه مــن را از آن جــا ببرنــد، یعنــی ســاعتی کــه 
ــی  ــر صــدای پای ــا ه ــود، ب ــم ب ــن ســاعت زندگی ــودم، بدتری ــا ب آن ج
جیــغ مــی زدم و التمــاس می کــردم... آخــر ســر بازجــو آمــد و گفــت 
تــو کــه از کم تریــن چیزهــا می ترســی، ]...[ می خــوری حــرف 
می زنــی، ]...[ می خــوری درســت جــواب نمــی دی.« ایــن فعــال 
ســایبری مثال هــای متعــددی دیگــری از ایــن رفتارهــای غیرقانونــی 
و هتــک حرمت هــا در زمــان بازجویــی بــه یــاد دارد: »یــک بــار مــن 
را نشــانده بودنــد پشــت ایــن شیشــه ها کــه آن طرفــش را نمی شــود 
ــت  ــد از پش ــم. بع ــا بنویس ــد ت ــذ می دادن ــه کاغ ــر شیش ــد، از زی دی
ــف  ــت، حی ــگل اس ــدر خوش ــن چق ــه ببی ــد ک ــرف می زدن ــه ح شیش
ــا...  ــرود بیــرون ت ــی اســت، ایــن را آزادش کنیــد ب نیســت ایــن زندان

ــش نیســتم.« ــه بیان ــادر ب ــه ق ــی ک حرف های
• آزادی

ــر  ــه دیگ ــک هفت ــر ی ــود، اگ ــده ب ــد ش ــی ب ــدان خیل ــم در زن »حال
ــال  ــه بیمارســتان انتق ــد کــه مــن را ب ــور بودن ــدم آن جــا مجب می مان
بدهنــد، قبــل از زنــدان هیــچ نــوع مریضــی نداشــتم، امــا بــه خاطــر 
فشــارها حتــا راه هــم نمی توانســتم بــروم. بازجویی هــای ام هــم تمــام 
شــده بــود و دیگــری چیــزی نمانــده بــود. بــا ۱۷۰ میلیــون وثیقــه آزاد 

ــم.« ــر می رفت ــدام دکت ــم م ــد از آزادی ه ــا بع شــدم و حت
ــر  ــورد دیگ ــوال در م ــرای س ــد روزی ب ــوندی چن ــاهی س آزادی ش
ــه  ــی وثیق ــا وقت ــد: »حت ــر می افت ــا تاخی ــی ب ــان سیاس خانواده زندانی
ــد  ــدان، می گفتن ــدم در زن ــر مان ــد روز بیش ت ــاز چن ــم ب گذاشــتند ه
ــورد  ــان در م ــم. سوال های ش ــر داری ــواالت دیگ ــری س ــک س ــه ی ک
ــه چــه کســانی را می شناســم  ــود، ک ــان سیاســی ب ــواده ی زندانی خان

ــفند ۱۳۹۲ آزاد  ــرانجام ۲۴ اس ــتم. س ــان می نوش ــد در موردش و بای
شــدم.«

• قاضی مقیسه؛ طالقت را از شوهرت می گیرم!
»قاضــی مقیســه حتــا اجــازه دفــاع کــردن بــه مــن و دیگــر دوســتانم 
ــد وکیــل داشــته  ــدوی حتــا اجــازه ندادن ــداد. در دادگاه ب در دادگاه ن
باشــم. مــن از صبــح رفتــم دادگاه، بچه هــا را هــم یکــی یکــی 
آوردنــد از اویــن. حتــا یکــی از بچه هــا کــه حــرف زد، قاضــی مقیســه 
لیــوان را برداشــت و بــه ســمتش پــرت کــرد کــه حــرف نــزن، نبایــد 
حــرف بزنــی. قاضــی چــرا بایــد ایــن کار را بکنــد؟  مگــر نبایــد دفــاع 
ــود،  ــور ب ــم همین ط ــا می رفتی ــر ج ــان در دادگاه؟ ه ــم از خودم کنی
بازپــرس شــعبه ۸ بــه مــادر یکــی از بچه هــا جلــوی خــودش بدتریــن 
ــم  ــو را ه ــت ت ــا گف ــرزن حت ــه پی ــا را زد. ب ــن حرف ه و رکیک تری
ــعبه ۲۸  ــس ش ــه رئی ــی مقیس ــد.« قاض ــت کنن ــم بازداش االن می ده
دادگاه انقــالب اســالمی از جملــه قضاتــی اســت کــه در طــی ســال های 
ــی  ــان سیاس ــه زندانی ــنگینی علی ــدد و س ــای متع ــته حکم ه گذش
ــان سیاســی  ــوارد دیگــر کــه زندانی صــادر کــرده اســت.  همچــون م
از آن ســخن گفته انــد او اجــازه دفــاع را بــه شــاهی ســوندی و دیگــر 
ــم.  ــداد: »قاضــی مقیســه اصلــن نمی گذاشــت حــرف بزن دوســتانش ن
ــرو  ــرس، ب ــه شــوهرت ب ــرو ب ــن. ب ــت در حــدی نیســتی  اصل می گف
بــه زندگیــت بــرس. تــو حتــا لیاقــت دادگاهــی کــه بــرای ات تشــکیل 
ــکل داری، ۴۸  ــوهرت مش ــا ش ــه ب ــم ک ــن می دان ــداری. م ــده را ن ش
ســاعت بــه مــن وقــت بــده تــا مــن طالقــت رو از شــوهرت بگیــرم، تــو 
می توانــی بــری بهتریــن شــوهرها گیــرت بیــاد. ایــن حــرف را موقعــی 
ــاره  زد کــه بچه هــا را بــرده بودنــد زنــدان، اصلــن دلیــل نداشــت دوب
مــن را صــدا بزنــد، آن جــا منشــی دفتــرش را صــدا زد و گفــت ایــن 
زِن کــو؟ ایــن زِن رو برداریــد بیاریــد. کــه رفتــم داخــل و ایــن حــرف 

را بــه مــن زد.«
• احضار و آزار بعد از آزادی

»بعــد از آزادی مــدام احضــار می شــدم. بازجــو زنــگ مــی زد و 
ــا  ــر. ب ــک س ــا ی ــای اینج ــگ نشــده بی ــا تن ــرای م ــت ب ــت دل می گف
یــک لحــن بســیار زشــت. یــک بــار حتــا چند ســاعت بازداشــت شــدم 
ــه از داخــل دســتگیره نداشــت،  ــد ک ــی بردن ــه اتاق ــن را ب ــاره، م دوب
همیــن ســید باالگــرد بازجویــم آمــد و بدتریــن اهانت هــا و توهین هــا 
را بــه مــن کــرد. بــه مــن می گفــت جــوری می توانیــم پرونــده شــما 
هشــت نفــر را بســازیم کــه همه تــان حکــم اعــدام بگیریــد. هــر کاری 

ــم.« ــده می کنی ــم روی پرون بخواهی
ــران گرفتــه و  ــرک ای ــه ت نغمــه شــاهی ســوندی ســرانجام تصمیــم ب
از کشــور خــارج شــد: »از تــرس زیــاد از ایــران آمــدم، از تــرس، ایــن 
ــده هنــوز کــه هنــوز اســت ادامــه پیــدا کــرده اســت.  کــه ایــن پرون
این طــوری زندگــی همــه مــا را خــراب کردنــد، زندگــی خــود مــن کــه 
همــه چیــزش از بیــن رفــت و االن بــا دو تــا بچــه این جــا آواره هســتم. 
ــد  ــاد بیاورن ــه ی ــا را ب ــن بچه ه ــردم ای ــه م ــن مهــم اســت ک ــرای م ب
ــت،  ــا نیس ــال کار ماه ــی دنب ــی کس ــتند، ول ــی هس ــه االن زندان ک
چــون مــا جــزو کســانی نیســتیم کــه همــه بشناسندشــان و پیگیــر 
ــردم  ــه م ــود ک ــوری بش ــت دارم  ط ــند.  دوس ــان باش پرونده های ش
ــدان  ــه این هــا را فقــط، همــه کســانی کــه گمنــام در زن بشناســند, ن
ــدارد.  ــض ن ــر تبعی ــوق بش ــاع از حق ــد. دف ــی ندارن ــتند و حمایت هس
بایــد همــه را یکســان دیــد، چــه آن کســی کــه همــه می شناســندش 
ــه  ــد هم ــا را. بای ــد م ــی نمی شناس ــه کس ــتانم ک ــن و دوس ــه م و چ
ــی  ــیدیم. وقت ــر کش ــی زج ــم خیل ــا ه ــوند، م ــری بش ــر پیگی براب
شــخص معروفــی یــا کســی کــه همــه پیگیــری وضعیــت اش هســتند 
را می برنــد اویــن، نمی توانــد انقــدر اهانــت و آزار و اذیــت کننــد، امــا 
ماهایــی کــه ایــن طــوری گمنــام می رویــم و گمنــام می آییــم همــه 

زندگی مــان را از دســت می دهیــم.«
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معرفــی شــد. همــواره از تاثیــرات مخــرب پارازیت هــای ماهــواره ای در 
ایــران ســخن بــه میــان آمــده اســت. ایــن تاثیــرات هــم بــه صــورت 
جســمی قابــل مشــاهده اســت و هــم تاثیراتــی بــه صــورت روانــی بــر 
ــا، مشــکالت  ــر اســاس گزارش ه ــذارد. ب ــران می گ روی شــهروندان ای
ــر ناشــنوایی و  جســمی ناشــی از ارســال پارازیــت شــامل تاثیــر آن ب
اختــالالت پوســتی اســت کــه هــر کــدام از ایــن مــوارد می توانــد بــه 
صــورت مزمــن بــه ســالمت افــراد آســیب وارد کنــد. ســقط جنیــن بــه 
صــورت غیرعمــدی و بــارداری خــارج از رحــم نیــز از مــوراد مخــرب 
دیگــری اســت کــه بــر اثــر ارســال پارازیــت رخ می دهــد و بــر اســاس 
آمــار ایــن مــوارد در ســال های اخیــر بــا افزایــش روبــه رو بــوده اســت.

ــورد  ــه م ــکل روزان ــه ش ــهروندان را ب ــالمت ش ــا س ــه پارازیت ه اگرچ
ــه  ــت. ب ــا نیس ــر پارازیت ه ــا تاثی ــن تنه ــا ای ــرار داده، ام ــد ق تهدی
ــت  ــی پایتخ ــی »رادار هواشناس ــازمان هواشناس ــس س ــه ی ریی گفت
احتمــاال بــه دلیــل امــواج پارازیــت دارای نویــز اســت و ایــن موضــوع 
ــن شــهر را نامفهــوم کــرده اســت«. ــر هواشناســی ای یک ســوم تصاوی

ــان  ــی مخاطب ــری از دسترس ــرای جلوگی ــران ب ــدازی در ای پارازیت ان
بــه  ماهــواره ای،  تلویزیون هــای  برنامه هــای  بــه  ایــران  داخــل 
ــا  ــارج از مرزه ــتقر در خ ــان مس ــی زب ــای فارس ــوص تلویزیون ه خص

می گیــرد. صــورت 
فشــارهای  و  بشــری  حقــوق  نهادهــای  اعتراض هــای  پــی  در 
ــی  ــزاری دولت ــته خبرگ ــال گذش ــاه س ــی، در روز ۱۰ مهرم بین الملل
ایــران ـ ایرنــا ـ بــه نقــل از ســعید متصــدی، معــاون محیــط زیســت 
انســانی ســازمان محیــط زیســت جمهــوری اســالمی، گــزارش کــرد 
کــه کمیتــه ویــژه ای بــرای بررســی تاثیــر پارازیــت بــر ســالمت انســان 
ــودن پارازیت هــا بارهــا  تشــکیل شــده اســت زیــرا بحــث ســرطان زا ب
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و احتمــال بــروز ایــن بیمــاری بــه علــت 
ــده ی  ــه را نماین ــن کمیت ــود دارد. ای ــان وج ــا در انس ــر پارازیت ه تاثی
وزیــر بهداشــت، معــاون رییــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت 

ــی  ــی همراه ــرژی اتم ــازمان ان ــاون س و مع
می کننــد.

ــی ،  ــوی خویین ــر موس ــای علی اکب پیگیری ه
ــس  ــرات مجل ــه مخاب ــس کمیت ــب ریی نای
ششــم و کارشــناس فــن آوری اطالعــات 
نقــش  افشــای  بــه  منجــر  دوره،  آن  در 
ســپاه پاســداران در ارســال پارازیت هــای 

ــد. ــواره ای ش ماه
در  دویچه ولــه  بــا  گفت وگویــی  در  وی 
خصــوص ارســال پارازیت هــا در ایــران ابــراز 
ــت  ــط دول ــه ای توس ــت: »کمیت ــته اس داش

ــده  ــخص ش ــت مش ــی در دول روحان
ــرات و ارتباطــات،  اســت. وزارت مخاب
وزارت  زیســت،  محیــط  ســازمان 
بهداشــت و انــرژی اتمــی همگــی 
ــوع  ــن موض ــه ای ــده اند ک ــف ش موظ
را  جایــش  و  ردیابــی  و  دنبــال  را 
را  مشــخصات اش  کننــد،  پیــدا 
ــور  ــه رییس جمه ــد و ب ــدازه بگیرن ان
ــات کارش  ــن هی ــد. ای ــزارش بدهن گ
انجــام داده و گــزارش آن هــم  را 
ــه. االن در  ــور رفت ــرای رییس جمه ب
ــت.  ــازی اس ــه تصمیم س ــک مرحل ی
جــای ایــن تصمیــم البتــه مــن فکــر 
ــت  ــی امنی ــورای عال ــم در ش می کن

ــت«. ــی اس مل

ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــش س ــی از نق ــوی خویین ــر موس ــی اکب عل
می کنــد:  عنــوان  و  می گویــد  پارازیت هــا  ارســال  زمینــه ی  در 
ــد  ــا بخواه ــد و از آن ه ــا را وادار کن ــد دولت ه ــازمان می توان ــن س »ای
ــد  ــه بای ــتند ک ــورها هس ــن کش ــا ای ــد. نهایت ــادر کنن ــی ص بیانیه های
پارازیــت را متوقــف کننــد. ســازمان بهداشــت جهانــی اســتانداردهایی 
را بــرای پارازیــت تعییــن کــرده کــه دولت هــا موظــف بــه رعایــت آن 
ــت آن  ــد باعــث شــرم و خجال ــت آن می توان ــدم رعای ــا ع هســتند، ام
ــه ضــرر  ــا در امتیازگیری هــا ب کشــور در ســازمان ملــل باشــد و احیان

ــود«. ــام می ش ــی تم ــت خاط ــا دول ــور ی کش
ــان در  ــری مخالف ــات و رهگی ــور اطالع ــث سانس ــه بح ــی ک ــا زمان ام
ایــران بــه میــان می آیــد، می تــوان از دورانــی نــام بــرد کــه مســوولیت 
طراحــی و پیاده ســازی تجهیــزات شــنود و رهگیــری تلفن هــای 
ــران اجــرا  ــا، زیمنــس و اریکســون در ای همــراه توســط شــرکت نوکی
می شــد. در جریــان برانــدازی دیکتاتورهــا در جهــان عــرب کــه از آن 
ــاد می شــود نیــز مشــخص شــد کــه در مصــر،  ــام بهــار عــرب ی ــا ن ب
دولــت حســنی مبــارک بــا همــکاری یــک کمپانــی انگلیســی مکالمات 
رمزگــذاری شــده اســکایپ فعــاالن دموکراســی خواه را کنتــرل و شــنود 
می کــرد و در لیبــی نیــز نیروهــای دولتــی بــا همــکاری یــک کمپانــی 
ــن  ــت آنالی ــرویس های چ ــا و س ــس در ایمیل ه ــه تجس ــوی ب فرانس

می پرداختنــد.
چنیــن  ارایــه  خصــوص  در  ژورنــال  وال اســتریت  روزنامــه 
ــت  ــال ۲۰۱۱ نوش ــران در س ــد ای ــوری مانن ــه کش ــاخت هایی ب زیرس
ــزش  ــه ی خی ــان اش در نتیج ــه حاکم ــر ک ــی و مص ــالف لیب ــر خ »ب
مردمــی برافتاده انــد، شــبکه ی پیچیــده و چندالیــه ی جاسوســی 
ــت  ــه فعالی ــان ب ــران هم چن ــی در ای ــاالن مدن ــان و فع ــه مخالف علی

خــود ادامــه می دهــد«. 
بــر اســاس گــزارش وال اســتریت ژورنــال؛ پــس از نوکیــا و زیمنــس، 
ــک  ــون، ی ــوئدی اریکس ــرکت س ــوآوی، ش ــی ه ــی چین ــای کمپان پ
کمپانــی  یــک  و  بریتانیایــی  شــرکت 
ایرلنــدی نیــز بــه جریــان ســرکوب مخالفــان 
حکومــت ایــران در رویدادهــای پــس از 
انتخابــات ریاســت جمهوری ســال ۸۸ ایــران 

ــد. ــیده ش کش
امــا درســت چنــد روز پــس از انتشــار ایــن 
ــال  گــزارش در روزنامــه ی وال اســتریت ژورن
و واکنش هــای فعــاالن ایرانــی در داخــل 
ــزاری  ــی، خبرگ ــطح بین الملل ــران و در س ای
شــرکت  همــکاری  از  نیــز  بلومبــرگ 
اطالعاتــی  ســرویس های  بــا  اریکســون 
و امنیتــی ایــران پــرده برداشــت. 
بلومبــرگ از دو شــرکت بریتانیایــی و 

ــرد. ــام ب ــز ن ــر نی ــدی دیگ ایرلن
ایــن  فــروش  کــه  آن جایــی  از 
تجهیــزات بــه دولــت ایــران بــه معنی 
از حکومتــی ســرکوب گر  حمایــت 
ــوق دان  ــادی، حق ــیرین عب اســت، ش
هنــگام  نوبــل،  صلــح  برنــده ی  و 
و  ایرانیــان  میــان  در  ســخنرانی 
دانشــگاه  در  حاضــر  ســوئدی های 
ســوئدی  کمپانــی  اســتکهلم، 
ــه فــروش »تجهیــزات  اریکســون را ب
و نرم افزارهــای پیشــرفته« جهــت 
ــن  ــات تلف ــرل اس ام اس و مکالم کنت

ــرد. ــم ک ــران مته ــه ای ــراه ب هم

گزارش

واتس آپ، وایبر و تانگو، نرم افزارهایی 
برای مکالمه و یا ارسال پیامک 

از طریق شبکه اینترنت هستند. 
پیام های بر روی واتس آپ، وایبر و 

تانگو نیز چون دیگر داده ها به هنگام 
انتقال بر روی اینترنت در معرض 

خطر مسدود شدن، رصد و دستیابی 
و کنترل، هستند.

حقوق ما

صفحه 8/ شامره دوازدهم

ــات وزارت  ــر کل مطبوع ــحرخیز، مدی ــی س عیس
ــی، از  ــد خاتم ــت محم ــاد در دول ــگ و ارش فرهن
ــود،  ــراه خ ــن هم ــی تلف ــنود و ردیاب ــق ش طری
توســط مامــوران امنیتــی بازداشــت شــد. وی نیــز 
بــا کمــک وکالی خــود از شــرکت نوکیــا زیمنــس 
ردیابــی  و  شــنود  تجهیــزات  فــروش  بــرای 
ــود  ــرده و دادخواســت خ ــکایت ک ــراه ش تلفن هم
ــکا  ــدرال آمری ــه دادگاه ف ــد ب ــت مریلن را در ایال

ــل داد. تحوی
در یکــی از گزارش هــای ســازمان گزارشــگران 
ــرکوب  ــت و س ــوص اینترن ــرز در خص ــدون م ب
مهرمــاه  »در  اســت:  آمــده  ایــران  در  مــردم 
دولــت  ســیمای  برنامه هــای  از  یکــی   ۱۳۸۹
»دشــمنان  را  توییتــر  و  فیس بــوک  ایــران، 
ــت  ــی در خدم ــبکه جاسوس ــردم«، »ش ــان م پنه
»ابــزاری  و  غربــی«  اطالعاتــی  ســرویس های 
ــه  ــرد ک ــی ک ــوس« معرف ــتخدام جاس ــرای اس ب
ــران  ــه ای ــی علی ــگ روان ــرم« و جن ــگ ن در »جن
اســتخدام  مختلــف  منابــع  دارنــد.  دخالــت 
ــوری  ــم جمه ــی از ســوی رژی ــای بین الملل هکره

ــداران  ــپاه پاس ــد. س ــد کرده ان ــایبری تایی ــش س ــرای ارت ــالمی را ب اس
انقــالب اســالمی بــرای دفــاع آنالیــن از حاکمیــت طــرح ســازماندهی 
۱۰ هــزار وبالگ نویــس بســیجی را اعــالم کــرده بــود. در همیــن 
رابطــه ســایت ها و وبالگ هــای بســیاری بــرای انتشــار تبلیغــات 
ــت.  ــده اس ــدازی ش ــی راه ان ــبکه های اجتماع ــوذ در ش ــی و نف حکومت
ــه  ــی ب ــی دولت ــزار تبلیغات ــر اب ــالوه ب ــایت ها ع ــا و س ــن وبالگ ه ای

می کننــد«. دعــوت  خشــونت  و  کین پراکنــی 
در دی مــاه ۱۳۸۹ مقامــات رســمی، نخســتین پلیــس ســایبری را بــرای 
ــی  ــه از تجهیزات ــن زمین ــد و در ای ــدازی کردن ــت راه ان ــرل اینترن کنت
ــد، توانســتند  ــه دســت آوردن ــاد شــده ب ــق شــرکت  های ی ــه از طری ک
بســیاری از فعــاالن اینترنتــی را ردیابــی و بازداشــت کننــد. بــه همیــن 
ــر عهــده ی  ــگار ب صــورت مســوولیت دســتگیری صدهــا شــهروند وب ن
ــی دیگــر در  ــن پلیــس، گام ــا تاســیس ای ــت ب ــا اســت. در حقیق آن ه

انســجام سیاســت ســرکوب در ایــران برداشــته شــد.
ــه مناســبت روز  ــدون مــرز در گــزارش خــود ب ســازمان گزارشــگران ب
جهانــی مبــارزه بــا سانســور در اینترنــت؛ شــورای عالــی فضــای مجازی، 
ــه را  ــوای مجرمان ــق محت ــن مصادی ــروه تعیی ــداران و کارگ ــپاه پاس س
ــران  ــت« در ای ــرکوب اینترن ــت س ــزار سیاس ــی »کارگ ــاد اصل ــه نه س

معرفــی کــرد.
ســازمان گزارشــگران بــدون مــرز تاکیــد کــرد: »ایــن نهادهــای پنهانــی 
ــن و  ــرکوب آنالی ــوولیت س ــد، مس ــای دارن ــا ج ــب دولت ه ــه در قل ک
ــت و »نقــض  کارگــزاری فنــاوری در جهــت اعمــال سانســور در اینترن

ــد«. آزادی اطــالع رســانی« را برعهــده دارن
هیــالری کلینتــون وزیــر خارجــه پیشــین آمریــکا، در زمانــی کــه مــردم 
ــا  ــه خیابان ه ــال ۸۸ ب ــات در س ــه نتیجــه ی انتخاب ــراض ب ــی اعت در پ
ــدند، آزادی  ــت ش ــایبری بازداش ــاالن س ــیاری از فع ــد و بس می آمدن
اینترنــت را »شــالوده نمادیــن عصــر حاضــر و »مفهــوم ارتبــاط مــدرن« 
نامیــد و بــه دولت هایــی کــه مخالــف آزادی اینترنــت هســتند، هشــدار 
داد. وی گفــت: »برخــی کشــورها موانــع و مرزهــای الکترونیکــی 
ــی  ــه بخش های ــی ب ــود را از دسترس ــهروندان خ ــا ش ــد ت ــا کرده ان برپ
از شــبکه های جهانــی محــروم می کنــد. آنــان کلمــات، نام هــا و 
عبــارات را از موتورهــای جســتجوگر پــاک کــرده، بــه حریــم خصوصــی 
شــهروندانی کــه دیدگاه هــای سیاســی خــود را بــه شــیوه هایی عــاری 

ــد.  ــاوز کرده ان ــد، تج ــان می کنن ــونت بی از خش
ایــران ثابــت کــرده کــه چنیــن کشــوری اســت«. 
ــنی  ــه روش ــران، ب ــت در ای ــات دول ــن اقدام ای
ناقــض اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر اســت کــه 
ــردم  ــه ی م ــه هم ــت ک ــده اس ــد ش در آن تاکی
حــق دارنــد اطالعــات و عقایــد خــود را از طریــق 
ــا، منتشــر و  ــه مرزه ــه ب ــانه ای و بی توج ــر رس ه
بازتــاب آن را دریافــت و در معــرض نقــد دیگــران 

ــرار دهنــد. ق
نیــز هیــالری کلینتــون، در  در ســال ۱۳۹۰ 
الهــه بــه شــرکت های فــروش محصــوالت و 
از  کــه  داد  هشــدار  اینترنتــی  فن آوری هــای 
هرگونــه ارایــه خدمــات و ابــزار ســرکوب گری بــه 
ــای  ــه و دولت ه ــه خاورمیان ــای خودکام دولت ه
غیردموکراتیکــی کــه دســت بــه ســرکوب مــردم 

ــد. ــودداری کنن ــد، خ ــود می زنن خ
ــن آوری  ــروش ف ــی ف ــرکت های خصوص وی از ش
در  نقــش خــود  کــرد  اینترنتــی درخواســت 
حمایــت از آزادی اینترنــت را برعهــده گیرنــد و در 
حمایــت از مــردم عــادی و نیــز فعــاالن سیاســی 

ــند. ــته باش ــال داش ــور فع حض
امــا بــا وجــود تمــام واکنش هــای بین المللــی و درخواســت کشــورهای 
ــت  ــه بازداش ــان ب ــران هم چن ــت ای ــال ها؛ دول ــن س ــی ای ــف ط مختل
فعــاالن ســایبری می پــردازد و در ایــن خصــوص حتــی افــرادی 
ــم  ــد ه ــری پرداخته ان ــا موضــوع رهب ــک ب ــال پیام ــه ارس ــا ب ــه تنه ک

بازداشــت شــده اند. 
ــس  ــس پلی ــر ریی ــال هادیان ف ــید کم ــردار س ــهریور ۱۳۹۳ س ۲۱ ش
ــای  ــه در فضاه ــزی« ک ــن آمی ــی »توهی ــا پیام های ــه ب ــا، در رابط فت
ــد  ــت: »بای ــد، گف ــر ش ــی« منتش ــت اهلل خمین ــورد »آی ــازی در م مج
ــط  ــس آپ و ... توس ــر، وات ــی در وایب ــای خصوص ــه پیام ه ــد ک بدانی

ــت«. ــرل اس ــل کنت ــا قاب ــس فت پلی
ــال  ــا ارس ــه و ی ــرای مکالم ــی ب ــو، نرم افزارهای ــر و تانگ ــس آپ، وایب وات
پیامــک از طریــق شــبکه اینترنــت هســتند. پیام هــای بــر روی 
واتــس آپ، وایبــر و تانگــو نیــز چــون دیگــر داده هــا بــه هنــگام انتقــال 
بــر روی اینترنــت در معــرض خطــر مســدود شــدن، رصــد و دســتیابی 

ــرل، هســتند. و کنت
ــور  ــتان کل کش ــی دادس ــم رییس ــته، ابراهی ــال گذش ــاه س ــر م مه
»شناســایی و دســتگیری« عامــالن انتشــار پیام هــای طنزآمیــز دربــاره 

ــرد. ــد ک ــی را تأیی ــت اهلل خمین آی
ــرل  ــی کنت ــی، چگونگ ــن روحان ــوری حس ــت جمه ــاز دوره ریاس از آغ
ــده  ــل ش ــت تبدی ــدی در حکوم ــاله ای ج ــه مس ــران ب ــت در ای اینترن
ــرده،  ــا نک ــی را ره ــت مل ــرح اینترن ــی ط ــت حســن روحان اســت. دول
امــا بــه هنــوز در ایــن خصــوص بــه نتیجــه ی قطعــی نرســیده اســت.
ایــن روزهــا اگــر چــه از تــب و تــاب کمک رســانی شــرکت های بــزرگ 
مخابراتــی بــه ایــران کاســته شــده اســت، امــا مــردم در داخــل ایــران 
ــه  ــه رو هســتند و ســرعت پاییــن اینترنــت ب ــا فیلترینــگ شــدید روب ب
مــردم اجــازه ی دسترســی آســان بــه اینترنــت را نمی دهــد. هم چنیــن 
ــر  ــی نظی ــبکه های اجتماع ــت در ش ــام فعالی ــا اته ــماری ب ــراد بی ش اف
ــم  ــا حک ــا ب ــی از آن ه ــده اند و برخ ــت ش ــر بازداش ــوک و توییت فیس ب
اعــدام روبــه رو هســتند و برخــی دیگــر بــا حبس هــای طوالنــی مــدت 
ــا  ــر پارازیت ه ــد. خط ــران، روزگار می گذرانن ــف ای ــای مختل در زندان ه
ــیب های  ــردم از آس ــت و م ــهروندان اس ــر ش ــان گریبان گی ــز هم چن نی

آن در امــان نیســتند.

دولت ایران از راه های 
مختلفی برای محدود کردن 

دسترسی شهروندان به 
اینترنت و اطالعات آزاد 
استفاده می کند. یکی از 

این راه ها؛ ارسال پارازیت بر 
روی شبکه های ماهواره ای 
و رادیویی است. راه دیگر 

سانسور اطالعات و به صورت 
کلی رهگیری مخالفان در 

داخل مرزهای ایران است که 
البته این اتفاق در سال های 

اخیر با کمک کشورهای دیگر 
به دولت ایران؛ صورت گرفته 

است. 

گزارش
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بعدازظهــر جمعــه نهــم ژانویــه ۲۰۱۵ 
مــردم در برابــر مســجد جفالــی شــهر 
جــده مــردی ۳۱ ســاله و پــدر ســه فرزنــد 
را در برابرشــان دیدنــد کــه بعــد از بســته 
شــدن بــه چوبــی در وســط میــدان، 
ــه زنــدان  پنجــاه ضربــه شــالق خــورد و ب
بازگردانــده شــد. هــر چنــد نیروهــای 
ــالش خــود را  ــی عربســتان تمــام ت امنیت
ــرا  ــن ماج ــی از ای ــا فیلم ــد ت ــام دادن انج
ــت  ــا در نهای ــود، ام ــر نش ــه و منتش تهی
تصاویــری از آن در اینترنــت پخــش شــد.

ــای  ــایت »لیبرال ه ــس س ــر و موس ــوق بش ــال حق ــدوی فع ــف ب رائ
خاطــر  بــه  کــه  اســت  چهره هایــی  معروف تریــن  از  ســعودی« 
توســط دســتگاه قضایــی عربســتان  اینترنــت  در  فعالیت هایــش 
محکــوم شــده اســت. بــدوی بــه خاطــر توهیــن بــه اســالم بــه هــزار 
ــه  ــزار دالر جریم ــدود ۲۵۰ ه ــدان و ح ــال زن ــالق، ده س ــه ش ضرب
نقــدی محکــوم شــده و قــرار بــود حکــم شــالقش در بیســت جمعــه 
ــد از  ــی بع ــای جهان ــن اعتراض ه ــاال گرفت ــا ب ــی اجــرا شــود؛ ام متوال

ــد.  ــدی ش ــات بع ــف دفع ــث توق ــت اول باع نوب
از ســال ۱۹۹۷ کــه اینترنــت بــه خاورمیانــه رســید، کشــورهای مختلف 
ــن  ــش از ای ــه پی ــی ک ــا محدودیت های ــد ت ــالش کردن ــه ت ــن منطق ای
ــه  ــد را ب ــال می کردن ــنیداری اعم ــداری و ش ــانه های دی ــورد رس در م

ــه طــوری کــه کشــورهای  ــد نیــز منتقــل کننــد؛ ب ایــن فضــای جدی
خاورمیانــه هــر ســاله در گزارش هــای مختلــف مربــوط بــه آزادی هــای 

اینترنتــی جــزو بدتریــن کشــورهای جهــان رده بنــدی می شــوند. 
ــه  ــا مطالع ــال ۲۰۱۳ ب ــکا در س ــه آزادی« آمری ــه »خان ــی ک گزارش
ــه  ــه منطق ــان داد ک ــود، نش ــرده ب ــه ک ــور تهی ــصت کش ــرایط ش ش
ــی  ــای اینترنت ــر آزادی ه ــان از نظ ــه جه ــن منطق ــه، بدتری خاورمیان
اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش؛ ایــران، عربســتان، ســوریه، بحریــن، 
ــه در  ــتند ک ــه هس ــورهای خاورمیان ــه کش ــودان از جمل ــارات و س ام
ــدارد. دیگــر کشــورها  ــت وجــود ن ــچ وجــه آزادی اینترن ــه هی ــا ب آنه
ــی  ــز وضعیت ــی نی ــرب و لیب ــس، مغ ــر، تون ــان، مص ــد اردن، لبن مانن
ــی  ــه آزادی، از آزادی جزی ــزارش خان ــاس گ ــر اس ــته و ب ــر نداش بهت

ــتند. ــوردار هس برخ
در شــرایطی کــه اســتفاده از اینترنــت در خاورمیانــه رو بــه گســترش 
اســت، دولت هــا نیــز بــا روش هــای مختلــف ســعی در تعریــف جــرم، 
محدودســازی، اعمــال سانســور و دســتگیری و مجــازات فعــاالن 
ــوالت  ــع تح ــر منب ــال های اخی ــرف س ــت ظ ــد. اینترن ــی دارن اینترنت
بســیار عمیقــی در خاورمیانــه بــوده کــه بهــار عربــی از جملــه 

ــت.  ــوالت اس ــن تح ــن ای مهم تری
ــورهای  ــت در کش ــد از رواج اینترن ــه بع ــک ده ــال ۲۰۰۹ و ی در س
ــر  ــون نف ــه ۶۰ میلی ــت ب ــه زحم ــت ب ــران اینترن ــداد کارب ــی، تع عرب
می رســید در حالــی کــه بــا گذشــت شــش ســال، ایــن آمــار اکنــون 
ــا  ــش تقریب ــک افزای ــر ی ــه بیانگ ــیده ک ــر رس ــون کارب ــه ۱۶۰ میلی ب

گزارش

کشورهای خاورمیانه؛
 بزرگ ترین دشمنان اینترنت

گزارشــی کــه »خانــه آزادی« آمریــکا در ســال 2013 بــا مطالعــه شــرایط 
ــه،  ــه خاورمیان ــه منطق ــان داد ک ــود، نش ــرده ب ــه ک ــور تهی ــصت کش ش
بدتریــن منطقــه جهــان از نظــر آزادی هــای اینترنتــی اســت. بــر اســاس 
ــودان  ــارات و س ــن، ام ــوریه، بحری ــتان، س ــران، عربس ــزارش؛ ای ــن گ ای
ــه هیــچ وجــه  ــه هســتند کــه در آنهــا ب ــه کشــورهای خاورمیان از جمل

ــدارد.  ــت وجــود ن آزادی اینترن

عیل مهتدی
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ســه برابــری اســت. در شــش ســال گذشــته همچنیــن تعــداد 
ــه  ــر ب ــون نف ــی از ۱۲ میلی ــورهای عرب ــوک در کش ــران فیس ب کارب
۷۸ میلیــون رســیده اســت، بــه طــوری کــه تقریبــا از هــر دو نفــری 
کــه در کشــورهای عربــی بــه اینترنــت دسترســی دارنــد، یــک نفــر در 

فیس بــوک حضــور دارد. 
نتیجــه  در  و  اینترنــت  گســتردگی  از  ناشــی  تغییــرات  دامنــه 
ــه عنــوان مثــال کشــوری مثــل  ــا ب ــی باعــث شــد ت انقالب هــای عرب
ــرای  ــب عربســتان ب ــی رقی ــن بن عل ــان زین العابدی ــه در زم ــس ک تون
ــون در  ــود، اکن ــت ب ــا اینترن ــت ب ــمن ترین حکوم ــوان دش ــب عن کس

ــت.  ــی اس ــزان آزادی اینترنت ــترین می ــا بیش ــورهایی ب ــره کش زم
• اردن

ــر  ــر کارب ــون نف ــری، ۵,۷ میلی ــون نف ــت میلی ــی هف ــا جمعیت اردن ب
اینترنــت دارد تــا بدیــن ترتیــب در زمــره کشــورهایی رده بنــدی شــود 
کــه بیشــترین اســتفاده از اینترنــت را در مقایســه بــا جمعیــت خــود 
دارنــد.  روزنامه هــا و بــه شــکل کلــی رســانه های اینترنتــی پدیــده ای 
ــارت  ــه نظ ــی ک ــود. در حال ــوب می ش ــه در اردن محس ــل مطالع قاب
ــی  ــانه های چاپ ــر رس ــت ب ــوی حکوم ــی از س ــل توجه و سانســور قاب
اعمــال می شــود، نزدیــک بــه چهارصــد ســایت خبــری اردنــی وجــود 
دارنــد کــه از بیــن آنهــا، دویســت ســایت بــا مجــوز رســمی فعالیــت 
ــا و ســایت های  ــن خبرگزاری ه ــده ای ــد. عم ــی دارن ــرده و درآمدزای ک
ــده  ــل ش ــی تبدی ــگاران و فعاالن ــت روزنامه ن ــل فعالی ــه مح ــری ب خب
ــر رســانه های رســمی،  ــای اعمــال شــده ب ــه در ســایه محدودیت ه ک

در آنهــا مشــغول بــه کار هســتند. 
اردن  دولــت  اینترنــت،  کاربــری  در  گســتردگی  ایــن  علی رغــم 
ــن  ــد کــه پیــش از ای ــت می زن ــی در فضــای اینترن ــه اقدامات دســت ب
ــارزه  ــون مب ــب قان ــا تصوی ــال ۲۰۱۴ ب ــت. در س ــته اس ــابقه نداش س
ــا تروریســم در اردن، دســتگاه قضایــی و دولــت فشــار بیشــتری بــر  ب
ــانه  ــب رس ــا صاح ــادی ی ــوارد زی ــد و در م ــت می آورن ــای اینترن فض
را مجبــور بــه طــی مراحــل اداری و اخــذ مجــوز کــرده  یــا بــه کلــی 
ایــن ســایت ها را فیلتــر کرده انــد. دولــت در ســال ۲۰۱۴ نزدیــک بــه 
ســیصد ســایت خبــری اینترنتــی را بــه علــت مجــوز نداشــتن فیلتــر 
ــون  ــق قان ــز طب ــر نی ــری دیگ ــایت خب ــال، ۹ س ــن س ــرد. در همی ک

ــر شــدند.  ــا تروریســم فیلت ــارزه ب مب
ــر  ــه خاط ــه ب ــی اســت ک ــن اردنی های ــید از معروف تری ــی بنی ارش زک
ــتن  ــر نوش ــه خاط ــید ب ــده. بنی ارش ــی ش ــت زندان ــت در اینترن فعالی
چنــد مقالــه انتقاد آمیــز در ســایت های اینترنتــی و همچنیــن انتشــار 
مطالــب انتقادآمیــز نســبت بــه امــارات در فیس بــوک در حالــی 
ــود.  ــخ ب ــازم زوری ــرای شــرکت در کنفرانســی ع دســتگیر شــد کــه ب
ــرای  ــه اتهــام »تــالش ب ــدان منتقــل شــده و ب ــه زن وی از فــرودگاه ب
بــر هــم زدن روابــط بــا دولــت دوســت« بــه یــک ســال و نیــم زنــدان 

محکــوم شــد. 
• بحرین

ایــن کشــور کوچــک حاشــیه خلیــج فــارس از بزرگ تریــن دشــمنان 
آزادی بیــان و اینترنــت نــه تنهــا در منطقــه، بلکــه در ســطح جهــان 
ــک  ــه کم ــن ب ــت بحری ــه دول ــن ک ــم ای ــود. علی رغ ــوب می ش محس
ــا  ــدت ب ــه ش ــور ب ــن کش ــتقر در ای ــتان مس ــی عربس ــای نظام نیروه
ــا اســتفاده  ــه می کنــد؛ ام ــف، مقابل ــه اظهارنظــر سیاســی مخال هرگون

ــه گســترش اســت.  ــن رو ب ــت در بحری از اینترن
در ســال ۲۰۱۱ نزدیــک بــه ششــصد هــزار نفــر از یــک و نیــم میلیــون 
ــم  ــن رق ــی ای ــد ول ــتفاده می کردن ــت اس ــن از اینترن ــت بحری جمعی
در ســال ۲۰۱۵ بــه ۱,۲ میلیــون نفــر رســیده اســت. ۶۵۰ هــزار نفــر 
ــوک هســتند و ۳۲۰ هــزار نفــر نیــز از توییتــر  بحرینــی عضــو فیس ب

ــد.  ــتفاده می کنن اس
دولــت بحریــن از ســال ۲۰۰۹ در پــی کنتــرل جــدی اینترنــت برآمــد. 
عــالوه بــر فیلتــر کــردن ســایت های بی شــمار، در ســال ۲۰۱۴ 
قانونــی بــا ۲۴ مــاده موســوم بــه قانــون ۶۰ وضــع شــد کــه بــر اســاس 
آن برخوردهــای ســفت و ســختی بــا مخالفــان دولــت بــه عمــل آمــد. 
در تابســتان ۲۰۱۳ دولــت بحریــن هفتــاد ســایت اینترنتــی از جملــه 
پایــگاه خبــری المنــار ارگان رســانه ای حــزب اهلل لبنــان را فیلتــر کــرد. 
اتهامــی کــه بــه اکثــر ایــن ســایت ها وارد شــده بــود، تــالش بــرای بــر 
ــق تبلیغــات  هــم زدن امنیــت عمومــی و گســترش تروریســم از طری

طائفــه ای و مذهبــی عنــوان شــده بــود. 
ــت  ــان فعالی ــن متهم ــب از معروف تری ــل رج ــوفه و نبی ــل الش فیص
ــتانی در  ــوز دبیرس ــوفه دانش آم ــتند. الش ــن هس ــی در بحری اینترنت
ژوئــن ۲۰۱۳ بــه اتهــام توهیــن بــه پادشــاه در یــک توییــت دســتگیر 

ــدان محکــوم شــد. ــه چهــل روز زن و ب
ــه  ــران اعتــراض مردمــی ب نبیــل رجــب فعــال حقــوق بشــر و از رهب
دولــت بحریــن در ژانویــه ۲۰۱۵ بعــد از انتشــار توییتــی انتقادآمیــز بــه 
نیروهــای نظامــی بحریــن دســتگیر و بــه شــش مــاه زنــدان محکــوم 

شــد.  
• کویت

تــا ســال ۲۰۰۹ کویــت بهتریــن کشــور عربــی در زمینــه آزادی بیــان 
بــود؛ ولــی بعــد از ایــن ســال بــا وضــع قوانیــن ســخت گیرانه و اعمــال 
فشــار بــر مخالفیــن، کویــت بــه ســرعت در زمینــه آزادی بیــان ســقوط 
ــه خاطــر اظهــار  ــده ب کــرد تنهــا در ســال ۲۰۰۴ بیــش از ۲۵۰ پرون
نظــر در توییتــر بــه جریــان افتــاد. در همیــن ســال ۱۶۰ نفــر هــم بــه 
ــا در  ــر آنه ــه اکث ــت محاکمــه شــدند ک ــر کوی ــه امی ــن ب ــام توهی اته

ــد.  ــر اظهارنظــر کــرده بودن ــوک و توییت فیس ب
ــون  ــا ۳,۸ میلی ــت ب ــت در کوی ــران اینترن ــداد کارب از ســال ۲۰۱۲ تع
ــه ســه میلیــون نفــر افزایــش یافتــه  نفــر جمعیــت، از ۱,۷ میلیــون ب

اســت.
ــر  ــان از نظ ــورهای جه ــرفته ترین کش ــال از پیش ــن ح ــت در عی کوی
ــه شــهروندانش اســت.  ــه شــکل اینترنتــی ب ــات دولتــی ب ــه خدم ارائ
هــر شــهروند کویتــی بــا شــماره خــاص خــود می توانــد تمــام 
نیازهــای اداری و شــهروندی نیــز خــود را بــدون مراجعــه بــه ادارات از 
طریــق اینترنــت انجــام دهــد. بــا ایــن حــال، فشــار دولــت بــر مــردم و 
پیگــرد آنهــا بــه خاطــر اظهارنظرهــای اینترنتــی باعــث اقبــال عمومــی 
ــده  ــور ش ــن کش ــتاگرام در ای ــر و اینس ــوک، توییت ــه فیس ب ــردم ب م
ــی  ــم الکترون ــا جرای ــارزه ب ــز مب ــس مرک ــب ریی ــف حبی ــت. یوس اس
وزارت کشــور کویــت اخیــرا گفتــه »خطــر بعــدی کــه کشــور را تهدیــد 

ــت«. ــر اس ــد، توییت می کن
ــردان،  ــر، دولت م ــه امی ــن ب ــه توهی ــت، هرگون ــون کوی ــر اســاس قان ب
ــه  ــن هرگون ــی و همچنی ــش و دســتگاه امنیت ــون، ارت قضــات، روحانی
اظهارنظــری کــه شــائبه تحریــک ســنی ـ شــیعه داشــته باشــد، جــرم 
ــده  ــش از ۲۰۲۹ پرون ــا ۲۰۱۴ بی ــال ۲۰۱۲ ت ــود. از س ــی می ش تلق
ــده  ــیصد پرون ــدود س ــه ح ــد ک ــکیل ش ــی تش ــن اینترنت ــرای فعالی ب

ــود.  ــوط ب ــه فعالیــت توییتــری مرب ــا ب صرف
• قطر

از ۲,۳ میلیــون نفــر جمعیتــی کــه در قطــر زندگــی می کننــد، تنهــا 
ــر  ــهروندان دیگ ــی را ش ــد باق ــتند و ۸۸ درص ــی هس ــد بوم ۱۲ درص
ــا مســایل دیگــری  ــرای کار ی نقــاط جهــان تشــکیل می دهنــد کــه ب
ــت قطــر  ــاری کــه دول ــن آم ــر اســاس آخری ســاکن قطــر شــده اند. ب
اعــالم کــرده، ۱,۹ میلیــون نفــر در ایــن کشــور از اینترنــت اســتفاده 
ــه شــخصی  ــازل خــود رایان ــردم قطــر در من ــد. ۸۵ درصــد م می کنن

گزارش
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داشــته و ۶۹ درصــد هــم تبلــت دارنــد. همچنیــن ۸۵ درصــد مــردم 
از اینترنــت پرســرعت )بیشــتر از یــک مگابایــت در ثانیــه( برخــوردار 

هســتند. 
ــا جرایــم ســایبری را تصویــب  ــون مبــارزه ب در ســال ۲۰۱۴ قطــر قان
ــدف از  ــه ه ــر این ک ــی ب ــر مبن ــت قط ــالم دول ــم اع ــرد. علی رغ ک
تصویــب قانــون مزبــور، حمایــت از کشــور بــوده، امــا فعــاالن اینترنتــی 
و ســازمان های حقــوق بشــری اعتراض هایــی را علیــه آن ترتیــب 
دادنــد. بــر اســاس قانــون مزبــور، دولــت قطــر می توانــد هــر ســایتی 
را کــه مخــل امنیــت کشــور تشــخیص داد را مســدود کــرده و تمامــی 
ــفافیت  ــزارش ش ــد. گ ــرل کن ــور را کنت ــی در کش ــات اینترنت ارتباط
ــا  ــال ۲۰۱۲ ت ــر از س ــت قط ــه دول ــد ک ــان می ده ــز نش ــر نی توییت
ــران  ــر از کارب ــخصی ۲۶ نف ــات ش ــت اطالع ــتار دریاف ۲۰۱۴ خواس
توییتــر در ایــن کشــور شــده کــه تمامــی ایــن درخواســت ها رد شــده 

اســت. 
ــی،  ــن اینترنت ــرد فعالی ــت و پیگ ــر اینترن ــت ب ــرل دول ــم کنت علی رغ
ــق  ــد. مطاب ــر دارن ــادی در قط ــت زی ــی محبوبی ــبکه های اجتماع ش
ــت در قطــر،  ــران اینترن آخریــن آمــار منتشــر شــده، ۸۷ درصــد کارب
ــا ۱,۴  ــوک و واتــس اپ ب عضــو شــبکه های اجتماعــی هســتند. فیس ب

ــد.  ــا دارن ــان قطری ه ــتفاده را می ــترین اس ــر، بیش ــون کارب میلی
ــن کشــور  ــان ای ــن زندانی ــب شــاعر قطــری از معروف تری محمــد الذی
در پرونده هــای اینترنتــی اســت. الذیــب در ســال ۲۰۱۱ قصیــده ای را 
در اینترنــت منتشــر کــرد و در آن ضمــن حمایــت از انقــالب تونــس، 
رهبــران کشــورهای عربــی را دزد خوانــده و آرزو کــرد کــه بهــار عربــی 
بــه قطــر برســد. الذیــب در نوامبــر ۲۰۱۲ بــه حبــس ابــد محکــوم شــد 
ولــی یــک ســال بعــد دادگاه تجدیدنظــر حکــم او را بــه پانــزده ســال 

زنــدان کاهــش داد. 
• لبنان

ــر  ــا دیگ ــاس ب ــه در قی ــه اســت ک ــه کشــورهای منطق ــان از جمل لبن
ــن  ــا ای همســایگانش از آزادی اینترنتــی بیشــتری برخــوردار اســت. ب

ــی  ــکالت سیاس ــر مش ــه خاط ــال ب ح
ــه در  ــی ک ــات عمیق ــدد و اختالف متع
لبنــان وجــود دارد، دولــت اهمــال 
خدمــات  ارایــه  در  توجهــی  قابــل 
جملــه  از  لبنــان  دارد.  اینترنتــی 
ــر  ــان از نظ ــورهای جه ــن کش بدتری
ــزارش  ــت. در گ ــت اس ــرعت اینترن س
»آکامــی« کــه در ســال ۲۰۱۴ صــادر 
شــده و وضعیــت اینترنــت در ۱۸۵ 
کــرده،  بررســی  را  جهــان  کشــور 
ــت در  ــرعت اینترن ــر س ــان از نظ لبن

رتبــه ۱۷۳ قــرار گرفــت. 
در لبنــان قانــون مشــخصی تحــت 

عنــوان جرایــم ســایبری وجــود نــدارد. 
مخالفــت  علی رغــم  و  تازگــی  بــه 
دولتــی  دفتــری  مدنــی،  فعــاالن 
تحــت عنــوان »مبــارزه بــا جرایــم 
ســایبری« در لبنــان تاســیس شــده 
کــه افــراد را بــه خاطــر فعالیت هــا 
ــرده  ــار ک ــان احض ــا اظهارنظرهای ش ی
ــی  ــادی بازجوی ــاعت های زی ــرای س و ب

 . می کنــد
و  روزنامه نــگار  علــی  الحــاج  مهنــد 

ــه کســانی اســت کــه توســط  ــاو« از جمل موســس ســایت خبــری »ن
ــی  ــج ســاعت بازجوی ــم ســایبری احضــار و پن ــا جرای ــارزه ب ــر مب دفت
شــده اســت. الحــاج علــی بــه خاطــر انتشــار مقالــه ای در ســایت خــود، 
ــده و  ــم ش ــت« مته ــه ای« و »تهم ــات طایف ــن احساس ــه »برانگیخت ب

ــد.  ــل داده ش ــی تحوی ــرای قضای ــه دادس ــور ب ــر مذک توســط دفت
از دیگــر مشــکالت اینترنــت در لبنــان عــدم امنیــت آن اســت. 
متهــم  لبنــان  در  اینترنتــی  خدمــات  ارایه دهنــده  شــرکت های 
ــی  ــه دســتگاه های امنیت ــات مشــتریان خــود را ب ــه اطالع هســتند ک
ــت  ــال ۲۰۱۴ دول ــن، در س ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــوم می دهن ــرف س و ط
ــی  ــات تمام ــه اطالع ــرد ک ــالم ک ــز، اع ــی جدل برانگی ــان در اقدام لبن
مشــترکان تلفــن همــراه در لبنــان را در اختیــار دســتگاه امنیتــی قــرار 

ــت.  داده اس
لبنــان، محبوب تریــن  بــا ۲,۲ میلیــون مشــترک در  فیس بــوک 
ــی آن  ــم حــوا« معروف تریــن قربان شــبکه اجتماعــی اســت کــه »کری
ــم حــوا دانشــجوی ۲۲ ســاله  ــان محســوب می شــود. کری نیــز در لبن
ــه در  ــک مقال ــردن ی ــوان ک ــر هم خ ــه خاط ــگاری ب ــته روزنامه ن رش
ــر  ــط دفت ــان توس ــرزی لبن ــت م ــرح امنی ــورد ط ــش در م فیس بوک
مبــارزه بــا جرایــم ســایبری احضــار و پــس از پنــج روز بازداشــت بــه 

ــه آزاد شــود. ــد وثیق ــا قی ــا ســرانجام ب ــل داده شــد ت دادگاه تحوی
• تونس

طبــق آخریــن آمــاری کــه دولــت تونــس ارایــه کــرده، ایــن کشــور بــا 
یــازده میلیــون نفــر جمعیــت حــدود شــش میلیــون کاربــر اینترنــت 
ــا ۴,۴  ــوک ب ــتند. فیس ب ــان هس ــا از زن ــد آنه ــل درص ــه چه دارد ک
میلیــون مشــترک، مهم تریــن شــبکه اجتماعــی مــورد اســتفاده مــردم 
ــت در  ــران اینترن ــه هشــتاد درصــد کارب ــه طــوری ک ــس اســت ب تون

ــد.  ــت دارن ــز عضوی ــوک نی فیس ب
تونــس همچنیــن کشــوری اســت کــه بهــار عربــی از آن شــروع شــده 
و بــه دیگــر کشــورهای عربــی مثــل مصــر، لیبــی، بحریــن، ســوریه و 
ــت و شــبکه های  ــا، اینترن ــن انقالب ه ــرد. در ای ــز ســرایت ک یمــن نی
ــیج  ــی در بس ــی اساس ــی نقش اجتماع
ســازمان دهی  و  عمومــی  افــکار 

ــت.  ــات داش اعتراض
تــا حــد  تونــس  اینکــه  علی رغــم 
ــه دیگــر کشــورهای  ــادی نســبت ب زی
خاورمیانــه و شــمال آفریقــا آزادی 
ــت،  ــاهد اس ــتری را ش ــی بیش اینترنت
ــب  ــا تصوی ــور ب ــن کش ــت ای ــا دول ام
قوانینــی در صــدد اعمــال محدودیــت 
ــر  ــت. در نوامب ــران اس ــرل کارب و کنت
۲۰۱۳ قانونــی بــه تصویــب رســید 
کــه بــر اســاس آن »آژانــس ارتباطــات 
فنــی« تاســیس شــد کــه وظیفــه 
ــرای  ــی ب ــتگاه قضای ــه دس آن کمــک ب
مقابلــه بــا جرایــم مربــوط بــه ارتباطــات 
بــود. بعــد از تاســیس ایــن آژانــس، 
ــی«  ــم اینترنت ــا جرای ــارزه ب ــرح »مب ط
در تونــس بــه تصویــب رســید کــه ایــن 
ــاالن  ــراض گســترده فع ــث اعت ــر باع ام

ــد.  ــور ش ــن کش ــی در ای اینترنت
نخســتین قربانــی سیاســی اینترنــت 
ــس جــان  ــز در تون ــرب نی ــان ع در جه
ــاوی  ــر یحی ــت داد. زهی ــود را از دس خ
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گفت وگو

فعــال اینترنتــی در ســال ۲۰۰۵ و در زمــان ریاســت جمهــوری 
ــود  ــایت خ ــزی در وب س ــنجی طنزآمی ــی، نظرس ــن بن عل زین العابدی
مطــرح کــرد بــا ایــن ســوال کــه »بــه نظــر شــما تونــس جمهــوری 
ــن  ــس از ای ــش؟«. پ ــاغ وح ــا ب ــدان ی ــا زن ــاهی ی ــا پادش ــت ی اس
نظرســنجی، یحیــاوی دســتگیر و بــه دو ســال زنــدان محکــوم شــد، 
ــت.  ــکوک درگذش ــرایطی مش ــدان و در ش ــد در زن ــدی بع ــا چن ام

یاســین العیــاری از معروف تریــن فعالیــن اینترنتــی در تونــس اســت 
کــه بــه خاطــر فعالیــت خــود بــه زنــدان افتــاده و بــا محرومیت هــای 
مختلفــی مواجــه شــده اســت. العیــاری کــه یکــی از مدافعــان آزادی 
ــود در  ــه شــمار رفتــه و از منتقــدان بن علــی ب ــت در تونــس ب اینترن
زمــان ریاســت جمهوری وی از تونــس خــارج شــد و بعــد از انقــالب 
ــه  ــاری ب ــس، العی ــه تون ــد از بازگشــت ب ــه کشــورش بازگشــت. بع ب
ــوم  ــدان محک ــال زن ــه س ــه س ــی ب ــوولین نظام ــاد از مس ــام انتق اته
شــد کــه ایــن حکــم نهایتــا در مــارس ۲۰۱۵ بــه شــش مــاه حبــس 
ــه از  ــده ای ک ــر پرون ــه خاط ــن ب ــرد. وی همچنی ــدا ک ــش پی کاه
ــود،  ــده ب ــکیل ش ــه وی تش ــی علی ــوری بن عل ــت جمه ــان ریاس زم

ــت.  ــده اس ــروج ش ممنوع الخ
• مصر

ــر را  ــترین تاثی ــه بیش ــت ک ــه اس ــورهای منطق ــه کش ــر از جمل مص
ــقوط  ــه س ــر ب ــه منج ــر ک ــالب مص ــت. انق ــه اس ــت گرفت از اینترن
حکومــت حســنی مبــارک شــد، یــک انقــالب اینترنتــی نــام گرفتــه 
ــاح  ــت عبدالفت ــدن دول ــان روی کار آم ــال از زم ــن ح ــا ای ــت. ب اس
السیســی، فشــارهای فراوانــی بــر فعالیــن اینترنتــی اعمــال می شــود.

بــر اســاس آمــاری کــه وزارت کشــور مصــر در ســال ۲۰۱۴ منتشــر 
کــرد، ۵۷ درصــد از جمعیــت ۸۶ میلیــون نفــری مصــر کاربــر اینترنت 
هســتند و ایــن رقــم هــر ســال ۷,۹ درصــد رشــد پیــدا می کنــد. ۲۴ 
میلیــون نفــر از مصری هــا عضــو فیس بــوک و ۴ میلیــون نفــر عضــو 

توییتــر هســتند. 
قانــون اساســی جدیــد مصــر کــه ابتــدای ســال ۲۰۱۴ بــه تصویــب 
ــی  ــوادی قانون ــی م ــه رســمیت شــناخته ول ــان را ب رســید، آزادی بی
وجــود دارنــد کــه بــه گفتــه فعــاالن حقــوق بشــر مصــری تفســیرپذیر 
هســتند و عمــل بــه آنهــا می توانــد منجــر بــه کنتــرل کامــل دولــت 

ــر فضــای اینترنــت در کشــور شــود.  و دســتگاه های امنیتــی ب
ــون اساســی، »امنیــت ســایبری بخشــی از  ــاده ۳۱ قان ــر اســاس م ب
امنیــت ملــی اســت و دولــت بایــد بــا اتخــاذ تدابیــر الزم، امنیــت آن 

را حفــظ کنــد«.
ــن ۲۰۱۴ فــاش کــرد کــه وزارت  روزنامــه الوطــن مصــر در مــاه ژوئ
ــوک،  ــاص فیس ب ــکل خ ــه ش ــت و ب ــرل اینترن ــرای کنت ــور ب کش
ــت  ــده اینترن ــرکت های توزیع کنن ــس اپ از ش ــر و وات ــر، وایب توییت
خواســته تــا امــکان کنتــرل محتویــات را بــه دســتگاه امنیتــی بدهــد.

دولــت مصــر بــا اعمــال فشــار بــر فعالیــن اینترنتــی، فضــای ســایبری 
ایــن کشــور را بــه شــرایط پیــش از انقــالب بازگردانــده و افــراد زیادی 
ــن  ــی«، »توهی ــاد ناامن ــرای ایج ــک ب ــل »تحری ــی مث ــه اتهامات را ب
ــلمین«  ــوان المس ــود اخ ــه س ــت ب ــات« و »فعالی ــش و مقام ــه ارت ب

بازداشــت کــرده اســت. 
پرونــده محمــد الملیجــی یکــی از صدهــا پرونــده ای اســت کــه علیــه 
ــه  ــی ب ــت. الملیج ــاده اس ــان افت ــه جری ــت ب ــادی اینترن ــران ع کارب
ــه شــخصیت های کشــور در پســت های فیس بوکــی  ــن ب ــام توهی اته
در ابتــدای ســال جــاری میــالدی بازداشــت شــده و بــا گذشــت پنــج 

ــرد. ــه ســر می ب ــدان ب مــاه هنــوز هــم در زن
• عربستان

عربســتان یکــی از متناقض تریــن کشــورهای جهــان در زمینــه عــدم 
تناســب میــان امکانــات و قوانیــن اســت. در شــرایطی کــه حکومــت 

ــد،  ــور کن ــا را وارد کش ــن فن آوری ه ــعی دارد جدیدتری ــتان س عربس
قوانیــن بســیار محکمــی نیــز در زمینــه کنتــرل و اعمــال محدودیــت 
بــر جامعــه وضــع کــرده اســت. در زمینــه اینترنــت، دولــت عربســتان 
ــرای مشــترکان فراهــم  امــکان اســتفاده از اینترنــت پــر ســرعت را ب
کــرده ولــی فیلترینــگ بیــش از چهــل هــزار ســایت و پیگــرد فعــاالن 

اینترنتــی بــه خوبــی بیانگــر ایــن تناقــض اســت. 
ــال ۲۰۱۴  ــو دی« در س ــه »وای ت ــه موسس ــاری ک ــاس آم ــر اس ب
منتشــر کــرد، از ۳۱ میلیــون نفــر جمعیــت ایــن عربســتان، نزدیــک 
ــر اینترنــت هســتند کــه از بیــن آنهــا  بــه بیســت میلیــون نفــر کارب
ــا ۷ میلیــون  ــوک هســتند. عربســتان ب ۸ میلیــون نفــر عضــو فیس ب
ــان را دارد  ــر در جه ــت توییت ــزان عضوی ــن می ــر، باالتری عضــو توییت
بــه طــوری کــه ۴۷ درصــد کاربــران اینترنــت در ایــن کشــور عضــو 

توییتــر هســتند. 
کاربــران اینترنــت در عربســتان بیــش از هــر چیــز از یوتیــوب 
ــوگل  ــی گ ــس اجرای ــو ریی ــو دی جیتان ــد. الفونس ــتفاده می کنن اس
ــرد  ــالم ک ــته اع ــال گذش ــارس س ــج ف ــی خلی ــورهای عرب در کش
ــل در  ــکا و برزی ــس از آمری ــان پ ــه عربســتان ســومین کشــور جه ک
مشــاهده یوتیــوب اســت. کاربــران عربســتانی روزی ۹۰ میلیــون بــار 

ــد. ــه می کنن ــوب مراجع ــه یوتی ب
ــوان  ــت عن ــی را تح ــتان قانون ــت عربس ــارس ۲۰۰۷ حکوم ــاه م م
ــر اســاس  ــه تصویــب رســاند کــه ب ــم ســایبری« ب ــا جرای »مبــارزه ب
ــگ و  ــود را در وزارت فرهن ــالگ خ ــد وب ــی بای ــر وبالگ نویس آن ه
ــه ۲۰۱۴  اطالع رســانی ثبــت کــرده و مجــوز دریافــت کنــد. در فوری
ــه  ــر گون ــال ه ــا تروریســم، عم ــارزه ب ــد مب ــون جدی ــب قان ــا تصوی ب
ــاده  ــت جــرم تلقــی می شــود. در م ــا انتقــادی در اینترن اظهارنظــر ی
اول ایــن قانــون جدیــد در مــورد تعریــف تروریســم آمــده اســت: »هــر 
عملــی کــه بــه شــکل مســتقیم یــا غیــر مســتقیم باعــث اختــالل در 
نظــم عمومــی، بــه خطــر افتــادن امنیــت ملــی، اقــدام علیــه دولــت 
ــم  ــل نظ ــدت آن، تعطی ــی و وح ــن یکپارچگ ــر انداخت ــه خط ــا ب ی

ــگاه آن شــود«. ــت و جای ــه دول ــن ب ــن توهی ــی و همچنی عموم
پرونــده رائــف البــدوی معروف تریــن پرونــده ای بــود کــه در آن یــک 
شــهروند عربســتان بــه خاطــر اظهارنظــر در شــبکه های اجتماعــی و 
راه انــدازی ســایت دســتگیر شــد. البــدوی در ســال ۲۰۱۲ ابتــدا بــه 
اتهــام »عــاق شــدن توســط والدیــن« بازداشــت شــد، امــا یــک روز 
پــس از دســتگیری بــه اتهــام مخالفــت بــا نظــام و تاســیس ســایتی 

علیــه حکومــت بــه دادگاه فرســتاده شــد. 
دادگاه در ســال ۲۰۱۳ رائــف البــدوی را متهــم بــه توهیــن بــه اســالم 
ــه  ــرده و ب ــر ک ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام ــاد از کمیت و انتق
ــی  ــرد. در پ ــوم ک ــالق محک ــه ش ــدان و ۶۰۰ ضرب ــال زن ــت س هف
ــد دادگاه  ــال بع ــک س ــده، ی ــادر ش ــه رای ص ــتانی ب ــراض دادس اعت
تجدیدنظــر ایــن حکــم را افزایــش داده و البــدوی بــه ده ســال زنــدان 

ــه شــالق محکــوم شــد. و هــزار ضرب
هــر چنــد کــه کشــورهای منطقــه خاورمیانــه و در راس آنها عربســتان 
ــا  ــتند، ام ــان هس ــمنان آزادی بی ــن دش ــه بزرگ تری ــران از جمل و ای
اقداماتــی نیــز برعکــس میــل و خواســته ی حکومت هــا در ایــن 
کشــورها صــورت می گیــرد. در ابتــدای ســال ۲۰۱۴ نشســتی نیمــه 
ــج کشــور  ــزار شــد کــه در آن هیات هــای پن ــروت برگ دولتــی در بی
ــی را تحــت  ــان هم پیمان ــراق، مصــر و لبن ــس، ع ــی ســوریه، تون عرب
ــالم  ــت« اع ــرای آزادی اینترن ــی ب ــه ای ـ عرب ــاد منطق ــوان »اتح عن
ــن آوری  ــه ف ــدگان عرص ــکل از نماین ــا متش ــن هیات ه ــد. ای کردن
ــه  ــد ک ــی بودن ــه مدن ــی و جامع ــر دولت ــازمان های غی ــات، س اطالع
هــدف از تشــکیل ایــن اتحــاد را گســترش بیــش از پیــش اینترنــت 

ــد.  ــوان کردن ــع سانســور عن ــی و رف در کشــورهای عرب
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گزارش

ــا- اســتراتژی سرســختانه ی جمهــوری اســالمی در  ــوق م حق
ــن  ــث شــده ای ــران باع ــت و فضــای مجــازی در ای ــال اینترن قب
ــوای  ــه محت ــه ب ــی آزادان ــی دسترس ــدی جهان ــور در رده بن کش
اینترنــت، میــان ۱۷۹ کشــور در جایــگاه ۱۷۵ بایســتد. در 
ــالمی در  ــوری اس ــت های جمه ــا در سیاس ــر ام ــال های اخی س
ــازی را  ــای مج ــه فض ــد ک ــش آم ــی پی ــت تغییرات ــال اینترن قب
ــل کــرد. از یک ســو جــرم  ــزرگ تبدی ــه ای ب ــه دوگان ــران ب در ای
ــه ای تعریــف می شــود و صحبــت از فیلترینــگ شــبکه های  رایان
مجازی ســت و از طــرف دیگــر چــه رهبــر جمهــوری اســالمی و 
چــه دیگــر سیاســیون در ایــن شــبکه ها حســاب کاربــری دارنــد. 

حســاب هایی کــه دنبال کننــده ی یکدیگرنــد. 
توســعه های  بــر  اجتماعــی،  شــبکه های  تاثیــرات  از  یکــی 
ــم  ــه رق ــه در خاورمیان ــد آن چ ــت؛ مانن ــای مردمی س جنبش ه
خــورد؛ امــا برخــی نیــز معتقدنــد کــه ایــن شــبکه ها بــه ابــزاری 
در دســت حکومت هــا بــرای کنتــرل بیشــتر تبدیــل شــده 
ــوان  ــه عن ــازی ب ــای مج ــی از  فض ــه برخ ــه طوری ک ــت، ب اس

ــد.  ــاد کرده ان ــردم« ی ــت و م ــدال حکوم ــرای »ج ــی ب مکان
ـ  اجتماعــی  انتخابــات ســال ۸۸ کــه شــبکه های  پــی  در 
خصوصــا فیس بــوک و توییتــر ـ بــه ابــزاری بــرای اطالع رســانی 
تبدیــل شــد، جمهــوری اســالمی از طریــق همیــن ابــزار 
توانســت برخــی از منتقــدان خــود را بازداشــت کنــد. اســتراتژی 
ــد  ــاز ش ــور آغ ــایت ها و سانس ــا و س ــگ وبالگ ه ــه از فیلترین ک
و بــا بازداشــت شــهروندان و تعییــن احــکام ســنگین مدت 
ــرای  ــه ب ــای نمایشــی ک ــت. در دادگاه ه ــه یاف ــا ادام ــرای آن ه ب
ــی  ــود، حت ــده ب ــزار ش ــات برگ ــه ی انتخاب ــه نتیج ــان ب معترض

ــد.  ــده ش ــوک خوان ــه فیس ب ــتی علی دادخواس
ــال  ــالمی در قب ــوری اس ــت جمه ــون سیاس ــال ۸۸ تاکن از س
ــن  ــگاه امنیتــی ای ــت حاکــی از ن شــبکه های اجتماعــی و اینترن
ــه یکــی دیگــر از حقــوق شــهروندان اســت. نگاهــی  حکومــت ب

کــه باعــث بــه وجــود آمــدن »خودسانســوری« در کنــار سانســورهای 
ــن  ــا ای ــرده اســت. ب ــت ک ــن احســاس را تقوی ــی شــده و ای حکومت
وجــود بــا روی کار آمــدن حســن روحانــی، اعضــای کابینــه بــه همراه 
ــی  ــد. دولت مردان ــن شــبکه ها درآمدن ــت ای ــه عضوی ــور ب رییس جمه
ــخصی  ــای ش ــای کاری، گپ ه ــگ گزارش ه ــود فیلترین ــا وج ــه ب ک
ــا  ــد، ام ــر می کنن ــود را منتش ــای خ ــی از فعالیت ه و گاه عکس های

ــر اســت.  ــران فیلت ــن شــبکه ها در ای ــان ای همچن
ــر از  ــل توییت ــی، مدیرعام ــک  دورس ــوال ج ــی در س ــن دوگانگ ای
حســاب کاربــری حســن روحانــی بــه چشــم می خــورد. ســوالی کــه 
ــای  ــر آق ــه خی ــده باشــد: »عصــر ب ــرای بســیاری پیــش آم شــاید ب
توییت هــای  می تواننــد  ایرانــی  آیــا شــهروندان  رییس جمهــور؛ 
شــما را بخواننــد؟«. در چهــارم اکتبــر ۲۰۱۳ نیــز محمدجــواد 
ــفری  ــت از س ــگام بازگش ــران هن ــه ی ای ــور خارج ــر ام ــف، وزی ظری
در صفحــه ی فیس بــوک خــود نوشــته بــود: »ســاعت هشــت و نیــم 
ــز ماســت.  ــران عزی ــه وقــت ای ــورک و ۴ بعدازظهــر ب ــه وقــت نیوی ب

نمی دانــم کــه دقیقــا کجــا هســتم، در نظــر داشــتم کــه وقتــی بــه 
ــا متوجــه شــدم کــه  ــان مطلبــی بنویســم ام تهــران رســیدم برای ت
در هواپیمــا می شــود از اینترنــت اســتفاده کــرد...«. کامنتــی کــه در 
پاســخ بــه ایــن پســت فیس بوکــی از ســوی شــهروندان منتشــر شــد 
ــا تلفــن  ــا ســوال جــک دورســی نیســت: »دکتــر! ب امــا بی ارتبــاط ب
ــه  ــدون ک ــود ب ــر ب ــر فیلت ــن شــو، اگ ــوک آنالی همراهــت در فیس ب

ــران هســتی«.  در ته
اکبــر  اجتماعــی،  شــبکه های  در  سیاســیون  حضــور  از  پیــش 
ــم  ــا می بینی ــود: »م ــرده ب ــی ب ــه اهمیــت آن پ هاشمی رفســنجانی ب
ــن  ــه ای جایگزی ــچ  هزین ــدون هی ــوک ب ــه فیس ب ــک صفح ــه ی ک
ــی شــده. می بینیــم کــه مــردم  ــی و رادیوی ــال تلویزیون ــن کان چندی
چطــور بــا اســتفاده از گوشــی های همــراه خــود اخبــار را بــه دیگــر 
ــی  ــن اتفاق ــم ای ــر می کن ــن فک ــد. م ــل می کنن ــان منتق ــاط جه نق

ــان اســت«.  ــه ی جه ــرای هم ــایند ب خوش
ــی  ــبکه های اجتماع ــردان در ش ــی از دولت م ــر برخ ــال حاض در ح
عضــو هســتند. امــا حســاب های کاربــری رهبــر جمهــوری اســالمی 

سیاست های دوگانه ی جمهوری اسالمی در قبال اینترنت؛ 

سیاسیونی دنبال کننده ی خود 
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نیــز حضــور فعالــی در شــبکه های اجتماعــی دارد. ادمیــن ایــن 
ــری  ــاب کارب ــت. حس ــاد رهبری س ــمی نه ــر رس ــز دفت ــاب ها نی حس
آیــت اهلل خامنــه ای بــه ســه زبــان انگلیســی، فارســی و عربــی بیشــتر 
محتــوای سیاســی و مذهبــی بــه اشــتراک می گــذارد و گاه نیــز 
ــود  ــا بهب ــر ب ــای اخی ــی. در ماه ه ــناختی و اجتماع ــی روان ش مطالب
در  می تــوان  را  بســیاری  پســت های  آمریــکا،  و  ایــران  رابطــه ی 
ــن  ــا محبوب تری ــرد. ام ــاهده ک ــوص مش ــن خص ــه ی او در ای صفح
ــف  ــواد ظری ــوان محمدج ــوک را می ت ــی در فیس ب ــت مدار ایران سیاس
دانســت کــه گزارش هــای کاری، گپ هــای خودمانــی یــا عکــس 
ــتراک  ــه اش ــود ب ــده ی خ ــزار دنبال کنن ــرای ۹۳۱ ه ــک را ب و تبری
می گــذارد. معصومــه ابتــکار، رییــس ســازمان محیــط زیســت، 
ــان  ــور زن ــران در ام ــاون رئیس جمهــور ای ــوالوردی مع شــهین دخت م
ــه  ــت از جمل ــر بهداش ــمی وزی ــی زاده هاش ــن قاض ــواده، حس و خان
ــتند.  ــم هس ــت یازده ــه ی دول ــب کابین ــی و پرمخاط ــاالن اینترنت فع
ــته ای  ــرات هس ــگام مذاک ــف هن ــواد ظری ــه محمدج ــوان نمون ــه عن ب
ــه  ــت: »ب ــود نوش ــوک خ ــد، در فیس ب ــر ش ــه منج ــه تفاهم نام ــه ب ک
لطــف خــدا و بــا حمایــت و دعــای شــما راه حل هــا را نهایــی کردیــم. 
ــن  ــم«. ای ــروع می کنی ــده ش ــه ی آین ــرف هفت ــن را ظ ــتن مت نوش
نوشــته نزدیــک بــه ۵ هــزار بــار بــه اشــتراک گذاشــته شــد و نزدیــک 

ــز آن را پســندیدند.  ــر نی ــه ۱۲۰ هــزار نف ب
فیلترشــده ی  در شــبکه  های  اســالمی  سیاســت مداران جمهــوری 
ــود  ــا وج ــد. ب ــم گیری دارن ــور چش ــز حض ــتاگرام نی ــر و اینس توییت
آن کــه هرکــدام از آن هــا دنبال کننده هــای بســیاری دارنــد، امــا 
ــیون  ــر سیاس ــود و دیگ ــری خ ــاب های کارب ــر از حس ــدام غی هیچ ک
ــن  ــه ای در ای ــت اهلل خامن ــد. آی ــال نمی کنن جمهــوری اســالمی را دنب
شــبکه از ســوی ۲۳.۱ هــزار مخاطــب فارســی و ۱۲۰ هــزار مخاطــب 

ــود.  ــال می ش ــی دنب انگلیس
حســاب کاربــری حســن روحانــی در توییتــر ۳۳۶ هــزار دنبال کننــده 
اکبــر  ظریــف،  محمدجــواد  خامنــه ای،  آیــت اهلل  نیــز  او  و  دارد 
ــی  ــری انگلیس ــاب  کارب ــی و حس ــد خاتم ــنجانی، محم هاشمی رفس
ــی  ــر فارس ــف را در توییت ــواد ظری ــد. محمدج ــال می کن ــود را دنب خ
۱۴۶ هــزار نفــر و در توییتــر انگلیســی ۲۶۳ هــزار نفــر می خواننــد. او 
امــا خــالف دیگــر سیاســت مدارها تعــداد حســاب هایی کــه پیگیــری 
ــی  ــگار ایران می کنــد، بیشــتر اســت. ۱۵ نفــر از جملــه چنــد روزنامه ن
ــه  ــد نخســت وزیر ترکی ــد شــخصیت سیاســی مانن ــی و چن و غیرایران
را نیــز دنبــال می کنــد. حســاب های خامنــه ای و روحانــی، همچنیــن 
ــونده های  ــان دنبال ش ــت می ــل مشترکی س ــنجانی فص ــی و رفس خاتم

ــر.  ــران در توییت ــت مداران ای ــام سیاس تم
ــب دارد  ــر مخاط ــزار و ۵۰۰ نف ــر ۹۰ ه ــنجانی در توییت هاشمی رفس
ــی،  ــن روحان ــه ای، حس ــی خامن ــت:  عل ــر اس ــب ۴ نف ــا مخاط و تنه
ــا ۱۲۰  ــز ب ــی نی ــد خاتم ــارف. محم ــا ع ــی و محمدرض ــد خاتم محم
هــزار دنبال کننــده در توییتــر، بــه غیــر از ایــن افــراد حســاب کاربــری 

ــد.  ــال می کن ــز دنب ــی را نی ــت اهلل خمین آی
ــی از  ــمار باالی ــوی ش ــت مدارها از س ــن سیاس ــز ای ــتاگرام نی در اینس
مخاطبــان فضــای مجــازی پیگیــری می شــوند. حســن روحانــی در این 
شــبکه ی مجــازی ۲۱۸ هــزار مخاطــب دارد، تنهــا آیــت اهلل خامنــه ای 
ــه اشــتراک گذاشــته. محمدجــواد  را دنبــال می کنــد و ۴۰۵ عکــس ب
ظریــف بــا ۱۴۲ هــزار مخاطــب، ۴۴ عکــس در اینســتاگرام خــود دارد 
و ۷ نفــر از جملــه علــی جنتــی وزیر ارشــاد و اســحاق جهانگیــری وزیر 
کشــور را دنبــال می کنــد. علــی جنتــی یکــی از سیاست مدارانی ســت 
کــه حســاب کاربــری اش در اینســتاگرام خصوصــی برنامه ریــزی شــده. 
ــران  ــن روســای جمهــور ای ــه محبوب تری محمــد خاتمــی کــه از جمل
ــا ۱۲۵ هــزار  شــناخته می شــود نیــز در اینســتاگرام حضــور دارد. او ب

مخاطــب، ۱۳۲۲ عکــس منتشــر کــرده و ۷ نفــر را دنبــال می کنــد. 
حســاب کاربــری آیــت اهلل خامنــه ای امــا مجموعــه ای را دنبــال 
می کنــد کــه آن هــا نیــز تنهــا او را پیگیــری می کننــد. رهبــر 
جمهــوری اســالمی در اینســتاگرام ۲۸۲ هــزار دنبال کننــده دارد، 
۱۸۰۸ عکــس منتشــر کــرده و تنهــا ۵ حســاب دیگــر را دنبــال 
 Fightingthezionists«, »letter4you«, »khamenei_quote«,« می کنــد. 
khamenei_video«« و »eftari« پنــج حســاب کاربری ســت کــه بــه 

ویدیوهــای مربــوط بــه خامنــه ای، جمــالت کوتــاه از او و مراســم های 
ــاص دارد.  ــاری اختص افط

ــا عکــس مــردی کــه نوشــته ی »مــا  حســاب »Fightingthezionists« ب
عاشــق مبــارزه بــا صهیونیســم هســتیم« را در دســت دارد ۳۲.۹ هــزار 
دنبال کننــده دارد و تمــام حســاب هایی را دنبــال می کنــد کــه مــورد 
ــری  ــت اهلل خامنه ای ســت. حســاب کارب ــری آی ــری حســاب کارب پیگی
ــوری اســالمی  ــر جمه ــای رهب ــر اســاس توصیه ه ــز ب »letter4you« نی

بــه »جوانــان غربــی و آمریــکای شــمالی« فعــال اســت. 
سیاســت های دوگانــه ی جمهــوری اســالمی در قبــال فضــای مجــازی 
بــا حضــور فعــال چهره هــای نخســت حکومــت در شــبکه های 
ــرای  ــا ب ــن فض ــت در همی ــت فعالی ــویی و ممنوعی ــی از س اجتماع
ــر و  ــایت ها فیلت ــه دارد. س ــان ادام ــر همچن ــهروندان از ســوی دیگ ش
بســیاری بــه اتهــام فعالیــت در فضــای مجــازی راهــی زنــدان شــده اند؛ 
شــهروندانی عــادی کــه گاه تنهــا بــا حکــم دادگاه »سیاســی« خوانــده 

گزارش

هاشمی رفسنجانی در توییتر 90 
هزار و 500 نفر مخاطب دارد و 
تنها مخاطب 4 نفر است:  علی 

خامنه ای، حسن روحانی، محمد 
خاتمی و محمدرضا عارف. 

محمد خاتمی نیز با 120 هزار 
دنبال کننده در توییتر، به غیر 

از این افراد حساب کاربری 
آیت اهلل خمینی را نیز دنبال 

می کند. 
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ــگ  ــت و فیلترین ــن اس ــان پایی ــت همچن ــرعت اینترن ــدند. س ش
ــت. ــرده اس ــدود ک ــات را مح ــردش آزاد اطالع گ

ــال  ــات س ــع انتخاب ــس از وقای ــا پ ــر و خصوص ــال های اخی در س
۸۸ جمهــوری اســالمی تــالش فزاینــده ای بــرای کنتــرل دسترســی 
شــهروندان بــه اینترنــت داشــته اســت؛ از جرم انــگاری تــا ســرکوب 
فعــاالن اینترنتــی. در حالی کــه دسترســی آزاد شــهروندان بــه 
ــود.  ــمرده می ش ــا ش ــوق آن ه ــه حق ــات از جمل ــردش آزاد اطالع گ
ــای  ــه ج ــی در جامع ــه وبالگ نویس ــات ک ــر دوران اصالح در اواخ
خــود را پیــدا کــرد، چندیــن روزنامه نــگار و وبالگ نویــس بازداشــت 
و بــرای اخــذ اعتــراف تلویزیونــی تحــت شــکنجه های روحــی، 
ــد.  ــرار گرفتن ــی ق ــای اخالق ــدت و اتهام ه ــای طوالنی م انفرادی ه
ــا  ــر از وبالگ نویس ه ــی دیگ ــا بازداشــت گروه ــد ام ــال بع ــد س چن
بــه صــدور احــکام حبــس طوالنی مــدت و حتــی اعــدام علیــه آن هــا 

منجــر شــد. 
ــرای  ــت ب ــم گرف ــال ۸۸ تصمی ــع س ــی وقای ــران در پ ــت ای حکوم
کاهــش خطــری کــه از ســوی شــهروندان معتــرض احســاس 
ــت شــدت بخشــد.  ــر اینترن می کــرد، اقدام هــای امنیتــی خــود را ب
در همــان ســال بــرای تعییــن مصادیــق اســتفاده مجرمانــه از 

ــورای  ــس ش ــی در مجل ــی، قانون ــه ای و مخابرات ــامانه های رایان س
اســالمی بــه تصویــب رســید کــه طبــق آن نهادهــای مســوول اجــازه 
ــوارد  ــه م ــا را ب ــم شــخصی شــهروندان، آن ه ــا نقــض حری ــد ب دارن

ــد.  ــم کنن ــی مته مختلف
ــه ای را  ــرم رایان ــق ج ــه مصادی ــی ک ــب قانون ــرای تصوی ــث ب بح
تعییــن کنــد از اوایــل دهــه ی ۸۰ در ایــران مطــرح شــد. در ســال 
ــه ای  ــم رایان ــون جرای ــژاد الیحــه ی بررســی قان ــت احمدی ن ۸۶ دول
ــود،  ــت ب ــد فوری ــه فاق ــی ک ــا از آن جای ــه داد ام ــس ارای ــه مجل را ب
رســیدگی بــه آن یک ســال بــه طــول انجامیــد. کلیــات ایــن الیحــه 
باالخــره در تاریــخ ۲۷ آبــان مــاه ســال ۸۷ در صحــن علنــی مجلــس 
ــب  ــه تصوی ــف و ۲ رای ممتنــع ب ــق، ۳ رای مخال ــا ۱۷۵ رای مواف ب
رســید و مجلــس پــس از رفــع ایــرادات شــورای نگهبــان، در تاریــخ 
ــاه  ــر م ــا در تی ــون ام ــن قان ــرد. ای ــب ک ــر مجــددا آن را تصوی ۷ تی
ســال ۸۸ و یــک مــاه پــس از آغــاز درگیری هــای انتخابــات 
ــژاد  دهمیــن دوره ی ریاســت جمهــوری از ســوی محمــود احمدی ن

جهــت اجــرا ابــالغ شــد. 
ــن شــده »دسترســی غیرمجــاز  ــون تعیی ــن قان ــه در ای جرایمــی ک
ــنود  ــی«، »ش ــا مخابرات ــه ای ی ــتم های رایان ــا سیس ــا ی ــه داده ه ب

گزارش

جرم اینترنتی و نهادهای مسوول 
قانــون جرایــم رایانــه ای در ســال 13۸۸ بــرای تعییــن مصادیــق اســتفاده مجرمانــه از ســامانه های رایانــه ای و مخابراتــی 
ــه  ــون تعییــن شــده »دسترســی غیرمجــاز ب ــن قان ــه در ای ــب مجلــس شــورای اســالمی رســید. جرایمــی ک ــه تصوی ب
داده هــا یــا سیســتم های رایانــه ای یــا مخابراتــی«، »شــنود غیرمجــاز«، »جاسوســی«،  »جعــل« و نقــض حریــم شــخصی 

شــهروندان اســت.
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و  »جعــل«  »جاسوســی«،  غیرمجــاز«، 
نقــض حریــم شــخصی شــهروندان اســت. در 
بخش هــای چهــارم و پنجــم امــا بــه جرایــم 
علیــه »عفــت و اخــالق عمومــی« و همچنین 
»هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب« پرداختــه 
ــدر را  ــواد مخ ــا م ــی ت ــایل جنس ــه از مس ک
در برمی گیــرد. از ســوی دیگــر اتهام هــای 
»تشــویق اذهــان عمومــی« را مطــرح کــرده؛ 
ــد  ــوارد م ــرای م ــی ب ــه مصداق ــدون آن ک ب

ــد.  ــه ده نظــر خــود ارای
بــه  قانــون  ایــن  در  مثــال  عنــوان  بــه 
»شــنود« و ممنوعیــت شــهروندان در نقــض 
حریــم شــخصی دیگــران و سیســتم های 
امــا  شــده؛  اشــاره  مخابراتــی  و  دولتــی 
ایــن حــوزه  در  کار  نهادهــای دســت اندر 

بارهــا بــا کنتــرل ابزارهــای 
ارتبــاط جمعــی شــهروندان، 
حریــم شــخصی آن هــا را نقــض 
را  خــود  اقــدام  و  کرده انــد 
از »امنیــت ملــی«  حفاظــت 
ســوی  از  می کننــد.  تعریــف 
دیگــر در مهرمــاه ســال ۸۸ 
شــرکت  ســهام  درصــد   ۵۱
ــه چندیــن شــرکت  ــرات ب مخاب
پاســداران  نظــر ســپاه  زیــر 
نگرانــی  کــه  شــد  فروختــه 
بابــت بــه خطــر افتــادن امنیــت 
ــید.  ــدت بخش ــهروندان را ش ش

پــس از شــدت پیــدا کــردن درگیری هــای ســال ۸۸ امــا شــرکت های 
بین المللــی مختلفــی مثــل سامســونگ ابزارهــای ارتبــاط جمعــی بــه 
ــت  ــالمی می توانس ــوری اس ــط آن جمه ــه توس ــد ک ــران فروختن ای

مکالمــات روزمــره شــهروندان را کنتــرل کنــد. 
بــر اســاس مــاده ۲۲ قانــون جرایــم اینترنتــی، بــرای تعییــن مصادیــق 
محتــوای مجرمانــه، کارگروهــی تشــکیل شــد کــه زیــر نظــر دادســتان 
ــر از  ــه ۶ نف ــره دارد ک ــب ۱۳ نف ــرده و ترکی ــت ک ــور فعالی کل کش
ــده ی  ــر نماین ــتند: وزی ــه هس ــوه ی مجری ــا ق ــت ی ــو دول ــا عض آن ه
ــاوری اطالعــات،  ــرورش، ارتباطــات و فن وزارت خانه هــای آمــوزش و پ
اطالعــات، دادگســتری، علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی، رییــس ســازمان تبلیغــات اســالمی، رییــس ســازمان  صــدا 
ــاوری  ــره در فن ــر خب ــک نف ــی، ی ــروی انتظام ــده نی ــیما و فرمان و س
اطالعــات و ارتباطــات بــه انتخــاب کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس شــورای اســالمی و یــک نماینــده مجلــس شــورای اســالمی 

ــس.  ــد مجل ــی و تایی ــی و قضای ــه انتخــاب کمیســیون حقوق ب
بــا اوج گرفتــن درگیری هــای پــس از انتخابــات ۸۸ این کمیتــه در دی 
مــاه همــان ســال فهرســتی از مصداق هــای محتــوای مجرمانــه ارایــه 
داد کــه در آن انتشــار فیلترشــکن یــا آمــوزش عبــور از فیلترینــگ از 
جملــه ی آن هــا بــود. از آن زمــان شــبکه های اجتماعــی و رســانه های 
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــرض ب ــا معت ــد ی ــه منتق ــران ک ــارج از ای خ
بودنــد، فیلتــر شــدند؛ در حالی کــه فیلترینــگ از جملــه مــوارد نقــض 
ــا و  ــق میثاق ه ــود. طب ــوب می ش ــر محس ــهروندی و بش ــوق ش حق
کنوانســیون هایی کــه بــه موضــوع اینترنــت پرداخته انــد، ایجــاد 

ــات  ــردش آزاد اطالع ــکال در گ ــه اش هرگون
ــال  ــت. ارس ــق شهروندی س ــن ح ــض ای نق
مــورد  نیــز کــه سال هاســت  پارازیت هــا 
بحــث قــرار دارد، نــه تنهــا بــا ایجــاد اختــالل 
در راه هــای مخابراتــی همیــن حــق را نقــض 
ــدام  ــن اق ــی ای ــرات منف ــه تاثی ــد، بلک می کن
ــق  ــض ح ــز نق ــهروندان نی ــالمت ش ــر س ب
ــود  ــوب می ش ــالمت محس ــورداری از س برخ

ــه تامیــن آن اســت.  ــت موظــف ب کــه دول
ــتر  ــرل بیش ــرای کنت ــالمی ب ــوری اس جمه
ارگان هــای  اینترنــت،  نامتناهــی  دنیــای 
مختلــف دخیــل در ایــن حــوزه را زیــر 
نظــر »شــورای عالــی فضــای مجــازی« 
ــال  ــاه س ــفند م ــورا در اس ــن ش ــرار داد. ای ق
۹۰ مســتقیما بــه دســتور آیــت اهلل علــی 
ایــران  رهبــر  خامنــه ای، 
تشــکیل و وظیفــه ی آن ایجــاد 
ــازی  ــای مج ــی فض ــز مل مرک
شــورا  ایــن  شــد.  تعییــن 
فهرســت وب ســایت هایی را کــه 
ــه  ــر پای ــوند ب ــد مســدود ش بای
خــالف  چــون  مالک هایــی 
شــؤون  یــا  جامعــه  هنجــار 
اســالمی، تهدیــد امنیــت ملــی 
و تبلیــغ روش هــای دور زدن 
فیلترینــگ تعییــن می کنــد. 
سیاســت های کلــی کارگــروه 
»تعییــن مصادیــق محتــوای 
ــر  ــه اکث ــود ک ــرر می ش ــورا مق ــن ش ــط همی ــز توس ــه« نی مجرمان
ــایت های  ــردن وب س ــدود ک ــتند. مس ــترک هس ــن دو مش ــای ای اعض
ــه ای  ــم کمیت ــا تصمی ــز ب ــورادی نی ــران در م ــه در ای ــی البت اینترنت
تحــت نظــارت شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــا حضــور نماینــدگان 
صــدا و ســیما، مخابــرات و وزارت اطالعــات صــورت می گیــرد. 
ــا دســتوری مســتقیم، ســایتی  ــد ب البتــه قــوه ی قضاییــه نیــز می توان
ــی  ــورای عال ــور؛ ش ــن ش ــکیل ای ــش از تش ــا پی ــد.  ت ــدود کن را مس
انفورماتیــک، شــورای عالــی اطــالع رســانی و شــورای عالــی فنــاوری 
ــن  ــه در سیاســت گذاری و اجــرا در ای ــد ک ــی بودن ــات، نهادهای اطالع

ــتند.  ــت داش ــوزه فعالی ح
شــورای عالــی فضــای مجــازی جمعــی از اعضــای حقوقــی و حقیقــی 
ــس،  ــای مجل ــت. روس ــوری ا س ــس آن رییس جمه ــه ریی ــتند ک هس
ــاوری  ــات و فن ــیما، وزرای ارتباط ــدا و س ــازمان ص ــه، س ــوه قضایی ق
ــاوری و  ــات و فن ــوم تحقیق ــالمی،  عل ــاد اس ــگ و ارش اطالعات،فرهن
اطالعــات، دبیــر شــورا و رییــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی، رییــس 
ــالمی،  ــات اس ــازمان تبلیغ ــس س ــس، ریی ــی مجل ــیون فرهنگ کمیس
ــده ناجــا و همچنیــن دادســتان کل کشــور  ــده کل ســپاه، فرمان فرمان
اعضــای حقوقــی ایــن شــورا هســتند. اعضــای حقیقــی ایــن شــورا نیــز 

ــوند.  ــن می ش ــری تعیی ــط رهب توس
وظیفــه ی مرکــز ملــی فضــای مجــازی نیز بــه گفتــه ی رهبــر جمهوری 
ــازی در  ــای مج ــه فض ــبت ب ــه روز نس ــل و ب ــراف کام ــالمی »اش اس
ــه نجــوه مواجهــه  ســطح داخلــی و جهانــی و تصمیم گیــری نســبت ب
ــا ایــن موضــوع از حیــث ســخت افزاری،  فعــال و خردمندانــه کشــور ب

گزارش

جمهوری اسالمی برای کنترل بیشتر 
دنیای نامتناهی اینترنت، ارگان های 

مختلف دخیل در این حوزه را زیر 
نظر »شورای عالی فضای مجازی« 

قرار داد. این شورا در اسفند ماه 
سال 90 مستقیما به دستور آیت اهلل 

علی خامنه ای، رهبر ایران تشکیل و 
وظیفه ی آن ایجاد مرکز ملی فضای 

مجازی تعیین شد. این شورا فهرست 
وب سایت هایی را که باید مسدود 

شوند بر پایه مالک هایی چون خالف 
هنجار جامعه یا شؤون اسالمی، 

تهدید امنیت ملی و تبلیغ روش های 
دور زدن فیلترینگ تعیین می کند. 

آیدا قجر



نرم افــزاری و محتوایــی در چارچــوب مصوبــات شــورای عالــی و 
ــن  ــطوح« تعیی ــه س ــات در هم ــق و تصمیم ــرای دقی ــر اج ــارت ب نظ

شــده اســت. 
جــدا از ایــن نهادهــا دولــت نیــز در آن هــا نقــش دارد، در ســال ۱۳۸۶ 
ــوان  ــا عن ــداران ب ــپاه پاس ــات س ــازمان اطالع ــه س ــته ب ــادی وابس نه
ــه  ــد ک ــیس ش ــه« تاس ــازمان یافت ــم س ــای جرای ــی ه ــز بررس »مرک
هــدف خــود را »نظــارت و بررســی جرائــم ســازمان یافتــه تروریســتی، 
جاسوســی، اقتصــادی و اجتماعــی در فضــای مجــازی« تعریــف کــرد. 
ــه فرماندهــی پدافنــد ســایبری  ایــن مرکــز یکــی از مراکــز وابســته ب
ســپاه اســت کــه در همــکاری بــا قــوه ی قضاییــه ی ایــران و بــا تکیــه بر 
اصــل ۱۵۰ قانــون اساســی جمهــوری اســالمی مبنــی بــر »پاســداری 
حســاب های  اینترنتــی  محتــوای  آن«،  دســتاوردهای  و  نظــام  از 
ــم  ــا نقــض حری ــرد. در عین حــال ب ــرل ک ــری شــهروندان را کنت کارب
ــه  ــه عنــوان نمون شــخصی، آن هــا را مــورد بازداشــت نیــز قــرار داد. ب
در ســال گذشــته چندیــن نفــر در اســتان فــارس بــه اتهــام »توهیــن 
بــه بنیان گــذار جمهــوری اســالمی« توســط ســپاه فجــر ایــن اســتان 
بازداشــت شــدند. یــا بــه عنــوان نمونــه اعضــای ســایت نارانجــی در آذر 
مــاه ســال ۹۲ توســط ســپاه پاســداران بازداشــت شــدند. ایــن ســایت 
در زمینــه تحلیــل گجت هــا و ابزارهــای جدیــد در دنیــای تکنولــوژی 
ــده ی »۸ فعــال فیس بوکــی« کــه شــهروندانی  فعالیــت می کــرد. پرون
ــان  ــه متهم ــر پرونده هایی ســت ک ــه دیگ ــز از جمل ــادی هســتند نی ع

ــده اند.  ــت ش ــداران بازداش ــپاه پاس ــط س آن توس
ــت و  ــرل اینترن ــوری اســالمی در کنت ــات جمه ــر اقدام ــه دیگ از جمل
کاربــران آن، راه انــدازی »ارتــش ســایبری« زیــر نظــر ســپاه پاســداران 
بــود کــه طــرح تشــکیل آن در ســال ۱۳۸۴ مطــرح شــد. امــا در پــی 
ــم و گســترش شــبکه های  ــت نه ــردم از دول ــی م ــن نارضایت ــاال رفت ب

ــهروندان  ــان ش ــی می اجتماع
ــریع تر  ــرح س ــن ط ــران، ای ای
از موعــد در چهــار گروه کاری 
ــروه اول  ــد؛ گ ــرا درآم ــه اج ب
ــرار  ــدف ق ــه اش ه ــه وظیف ک
دادن تاسیســات »دشــمن« 
مامــور  دوم  گــروه  اســت. 
ــه وســیله  انتقــال اطالعــات ب
هــک کــردن پسووردهاســت. 
ماموریــت  ســوم  گــروه 
پیگیــری هویــت هکرهــای 
کــردن  خنثــی  و  مهاجــم 
برعهــده  را  آن هــا  فعالیــت  
گــروه  نهایــت  در  و  دارد 
ــت  ــال پارازی ــه ارس ــارم ب چه

ــی ـ فارســی  ــی غرب ــبکه های تلویزیون ــر ش ب
ــت. ــغول اس ــی ـ مش ــر فارس و غی

ــش در  ــن ارت ــل مســووالن در ایجــاد ای دالی
ــی«  ــایت های »ضداخالق ــا س ــه ب ــدا مقابل ابت
بــا محتــوای »مســتهجن« عنــوان شــد. 
منظــور از »مســتهجن« نیــز »صحنــه و صــور 
قبیحه ای ســت کــه بیان گــر برهنگــی کامــل 
زن یــا مــرد یــا انــدام تناســلی یــا آمیــزش و 
عمل جنســی« اســت. طبــق جرایــم اینترنتی 
اگــر ایــن اقــدام بــه شــکل »حرفــه« باشــد یا 

»ســازمان یافته«، متهــم ممکــن اســت »مفســد فــی االرض« شــناخته 
شــود. می تــوان بــه عنــوان نمونــه بــه ســایت »آویــزون« اشــاره کــرد 
کــه ســعید ملک پــور یکــی از متهمــان آن پرونــده، بــه اعــدام محکــوم 
ــدا  ــل پی ــد تقلی ــس اب ــه حب ــم ب ــن حک ــه ای ــد البت ــدی بع ــد. چن ش
کــرد. بســیاری از شــهروندانی کــه توســط ارتــش ســایبری هــدف قــرار 
گرفتنــد، هنــگام بازجویــی بــا محتــوای ایمیل هــا و حســاب های 
کاربــری شــخصی مواجــه شــدند کــه ایــن امــر نیــز از مصادیــق نقــض 
حریــم شــخصی بــه حســاب می آیــد. ســپاه پاســداران همچنیــن بــه 
ــت کــه  شــکل رســمی مســوولیت ســایت »گــرداب« را برعهــده گرف

ــم ســازمان یافته اســت.  ــز جرای ــه مرک وابســته ب
ــه  ــه ب ــران، حمل ــایبری ای ــش س ــی ارت ــای اینترنت ــه حمله ه از جمل
ــور  ــن موت ــدو« بزرگ تری ــایت »بای ــت. س ــاه ۸۸ اس ــر در آذر م توییت
ــه  ــود ک ــایبری ب ــش س ــدف ارت ــر ه ــز دیگ ــی نی ــت وجوگر چین جس
ــیار  ــایت های بس ــد. س ــع ش ــوم واق ــورد هج ــال ۸۸ م ــاه س در دی م
ــرس و ...  ــر، ج ــه امیرکبی ــه، خبرنام ــو زمان ــه رادی ــری از جمل دیگ
ــد. موسســه  ــرار گرفتن ــش ســایبری ق ــه ی ارت ــورد حمل ــا م ــز باره نی
»دیفنس تــک« از موسســات نظامــی و امنیتــی آمریــکا نیــز بــه اســتناد 
آمــار دریافتــی خــود از ســازمان اطالعــات ایــن کشــور، ایــران را یکــی 
ــایبری را داراســت.  ــروی س ــن نی ــه قوی تری از ۵ کشــوری  دانســت ک
ــن  ــی و همچنی ــن بین الملل ــاس قوانی ــر اس ــه ب ــن در حالی ســت ک ای
قوانیــن داخلــی بســیاری از کشــورها، هــک و تهاجــم اینترنتــی جــرم 
ــه پرداخــت  ــوال ب ــز معم ــم نی ــن جرای ــالن ای شــناخته می شــود. عام

ــوند.  ــوم می ش ــدان محک ــا زن ــی ی ــت مال ــای هنگف هزینه ه
ــروی  ــال ۱۳۸۹ نی ــاه س ــن م ــات، در بهم ــن اقدام ــا ای ــان ب همزم
انتظامــی جمهــوری اســالمی کــه فرماندهان توســط آیــت اهلل خامنه ای 
ــا(  ــات )فت ــادل اطالع ــد و تب منصــوب می شــوند، پلیــس فضــای تولی
را تاســیس کــرد. ایــن اقــدام 
اســماعیل  گفتــه ی  بــه 
فرمانــده  احمدی مقــدم، 
انتظامــی  نیــروی  وقــت 
دانشــمندان  تــرور  پــی  در 
گرفــت.  هســته ای صــورت 
در پــی تحــوالت ســال ۸۸ 
تعــدادی از فیزیک دان هــا و 
ــرور  ــته ای ت ــمندان هس دانش
ــر مشــخص  ــه بعدت ــدند ک ش
ــه  ــا ب ــدادی از آن ه ــد تع ش
از  همــکاری  درخواســت 
ســوی جمهــوری اســالمی 

بودنــد.  پاســخ رد داده 
و  اجتماعــی  شــبکه های 
ــی  ــات یکــی دیگــر از عوامل گســترش اطالع
بــود کــه احمدی مقــدم بــه آن اشــاره کــرده 
اینترنتــی  اجتماعــی  »شــبکه های  بــود: 
ــیاری  ــای بس ــته - ۸۸- هزینه ه ــال گذش س
ــه  ــه ب ــد ک ــل کردن ــا تحمی ــور م را در کش
ــای  ــناختن گروه ه ــایعه پراکنی و ش ــت ش عل
ضــد حکومتــی توســط یکدیگــر بــود«. طبــق 
ــر  ــوق بش ــی حق ــن بین الملل ــزارش کمپی گ
ــا،  ــس فت ــای پلی ــی از فعالیت ه ــران، یک ای
رصــد کــردن فعالیت هــای اینترنتــی فعــاالن 
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گزارش

از جمله حمله های اینترنتی ارتش 
سایبری ایران، حمله به توییتر در 
آذر ماه ۸۸ است. سایت »بایدو« 

بزرگ ترین موتور جست وجوگر چینی 
نیز دیگر هدف ارتش سایبری بود 

که در دی ماه سال ۸۸ مورد هجوم 
واقع شد. سایت های بسیار دیگری از 
جمله رادیو زمانه، خبرنامه امیرکبیر، 

جرس و ... نیز بارها مورد حمله ی 
ارتش سایبری قرار گرفتند.
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گزارش

مدنــی و سیاســی و در برخی مــوارد احضار 
و دســتگیری افــراد بــه خاطــر فعالیت هــای 

ــا اســت.  ــن آن ه آنالی
ــایبری  ــس س ــوان پلی ــه عن ــا ب ــس فت پلی
ــان در  ــز شــناخته می شــود. شــرکت بی نی
اردبیهشــت ۹۳ افشــا کــرد کــه پلیــس فتــا 
ــک  ــخصی ی ــات ش ــت اطالع ــرای دریاف ب
بالگــر اقــدام بــه اعمــال فشــار غیرقانونــی 
ــورد  ــات م ــن شــرکت اطالع ــا ای ــرده ام ک

ــداده اســت.  ــه ن درخواســت را ارای
ایــن شــرکت مدارکــی را نیــز 
ضمیمــه ی ادعــای خــود کــرد کــه 
ــرکت  ــن ش ــه بی ــق آن ۴ نام طب
بیــان و پلیــس فتــا رد و بــدل 
شــده بــود. پلیــس فتــا از مدیریــت 
ایــن شــرکت خواســته بــود تــا بــه 
ــوط  ــت مشــخصات مرب ــد فوری قی
بــه ســوابق فعالیــت یــک کاربــر را 
»جهــت بهــره بــرداری الزم به این 
پلیــس« اعــالم دارد. پلیــس فتا در 
پلمــپ کافی نت هــا و همچنیــن 
ــز  ــی نی ــاالن اینترنت ــت فع بازداش
نقــش دارد. بــه عنــوان نمونــه 
ــه  ــک هفت ــی ی ــته ط ــال گذش س

۶۷ کافی نــت در تهــران توســط پلیــس فتــا تعطیــل شــدند. پلیــس 
فتــا بارهــا نیــز تهدیــد کــرده کــه محتــوای ابزارهــای ارتبــاط جمعــی 
ــان برخــورد خواهــد  ــا متخلف ــرده و ب ــرل ک ــس اپ را کنت ــد وات مانن
ــا  ــش آورد ام ــا پی ــس فت ــه پلی ــه ای ک ــن حادث ــرد.  جنجالی تری ک
مربــوط بــه پرونــده ی ســتار بهشــتی بــود. وبالگ نویــس ۳۵ ســاله ای 
ــز  ــه دلیــل نوشــتن مطالبــی اعتراض آمی ــاه ۱۳۹۱ ب ــان م کــه در آب
ــکنجه ی  ــر ش ــتگیر و زی ــا دس ــس فت ــط پلی ــود توس ــالگ خ در وب
مامــوران ایــن پلیــس جــان خــود را از دســت داد. زندانیــان دیگــری 
نیــز پــس از آزادی یــا تــرک ایــران عنــوان کردنــد که هنــگام مقاومت 
زیــر شــکنجه، مامــوران آن هــا را تهدیــد می کردنــد کــه »مثــل ســتار 
بهشــتی« آن هــا را خواهنــد »کشــت«. گوهــر عشــقی، مــادر ســتار 
ــان  ــه همچن ــن واقع ــه ۳ ســال از ای ــک ب ــا گذشــت نزدی بهشــتی ب
ــط  ــش توس ــدای فریادهای ــوش دارد و ص ــدش را در آغ ــر فرزن تصوی
همیــن اینترنــت در سراســر جهــان منتشــر می شــود. در مقابــل ایــن 
واقعــه امــا صرفــا محمدحســن شــکریان، رییــس پلیــس فتــا برکنــار 
شــد.  نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی امــا نهــاد زیرمجموعــه ی 
ــی از  ــت اخالق ــس امنی ــت. پلی ــوزه داراس ــن ح ــز در ای ــری نی دیگ
ــد.  ــد شــهروندان را بازداشــت کن ــه می توان ــه نهادهایی ســت ک جمل
یکــی از پــر ســر و صداتریــن بازداشــت های ایــن پلیــس، دســتگیری 
ــد از  ــا تقلی ــه ب ــوان ک ــده ای ج ــود. ع ــران ب ــی« در ای ــروه »هپ گ
کلیــپ موســیقی غربــی »مــن شــاد هســتم« را تکــرار می کردنــد. از 
ســوی دیگــر بــه دعــوت نیــروی انتظامــی شــهروندان موظــف شــدند 
ــر  ــد وایب ــی مانن ــاط جمع ــای ارتب ــه توســط ابزاره ــرادی را ک ــا اف ت
ــه »مقدســات« منتشــر می کننــد، معرفــی  ــب »توهین امیــز« ب مطال
کننــد. در آبــان مــاه ســال ۹۳ چندیــن نفــر بــه اتهــام »توهیــن بــه 
مقدســات توســط وایبــر« توســط پلیــس بازداشــت شــدند. شــاکی 
ــراد  ــن اف ــود کــه خواســتار شناســایی ای آن هــا شــهروندی عــادی ب

ــه  ــود. از جمل ــده ب ــا ش ــا آن ه ــورد ب و برخ
ــود  ــزی ب ــب طن ــز مطال ــوارد توهین آمی م
جمهــوری  بنیان گــذار  دربــاره ی  کــه 

ــد.  ــر می ش ــالمی منتش اس
ــی  ــی مبن ــدی جهان ــن رده بن ــق آخری طب
بــر جایــگاه کشــورها در خصــوص وضعیــت 
اینترنــت ایــران در میــان ۲۰۰ کشــور از 
ــد  ــت پهن بان ــود اینترن ــرعت دانل ــث س حی
رتبــه ی ۱۴۷ و از میــان ۱۱۴ کشــور رتبــه ی 
ســرعت  خصــوص  در  را   ۹۸
دانلــود اینترنــت موبایــل قــرار 
ــاه  ــه م ــدی ب ــن رده بن ــت. ای گرف
ــاص  ــال ۲۰۱۵ اختص ــارس س م
ســرعت  اوردن  پاییــن  دارد. 
از  یکــی دیگــر  نیــز  اینترنــت 
اقدام هــای جمهــوری اســالمی 
بــرای مسدودســازی دسترســی 
آزاد  گــردش  بــه  شــهروندان 

اطالعــات اســت. 
حســن  آمــدن  کار  روی  بــا 
از  حاکــی  انتظارهــا  روحانــی، 
آزاد شــدن اینترنــت و کاهــش 
بــا  امنیتــی  برخوردهــای 
شــهروندان در ایــن خصــوص بود. 
وی از زمــان مبــارزات انتخاباتــی تــا پــس از انتخــاب شــدن چندیــن 
ــاع کــرد. او  ــت دف ــه اینترن ــار از حــق دسترســی آزاد شــهروندان ب ب
ــبکه  ــا ش ــی ب ــال ۹۲ در گفت وگوی ــاه س ــهریور م ــن در ش همچنی
ان. بی .ســی گفــت: »دیــدگاه دولــت ایــن اســت کــه مــردم بایــد بــه 
ــا  تمــام اطالعــات جهــان دسترســی داشــته باشــند. دیدگاه هــای م
در ایــن مــورد بایــد بــر حفــظ هویــت ملــی و اخالقیــات مــا مبتنــی 
باشــد«. وی همچنیــن بارهــا بــه نقــش مثبــت شــبکه های اجتماعــی 
اشــاره کــرده و خــود نیــز از جملــه کاربــران آن محســوب می شــود. 
ــل فشــار جنــاح راســت  ــر ارشــاد نیــز بارهــا مقاب علــی جنتــی، وزی
افراطــی بــرای فیلترینــگ شــبکه های اجتماعــی و ابزارهــای ارتبــاط 
جمعــی مقاومــت کــرده اســت. او در نشســتی بــا فعــاالن رســانه های 
دیجیتــال گفتــه بــود: »بایــد بــا اعضــای کمیتــه فیلترینــگ صحبــت 
ــوک بلکــه ســایر شــبکه های اجتماعــی  ــه تنهــا فیس ب کنیــم کــه ن
ــود«.  ــته ش ــی برداش ــد غیرقانون ــد و قی ــی باش ــل دسترس ــز قاب نی

ــت  ــال از ریاس ــه دو س ــک ب ــت نزدی ــا گذش ــود و ب ــن وج ــا ای ب
ــده  ــل نش ــرفتی حاص ــا پیش ــه تنه ــی، ن ــن روحان ــوری حس جمه
ــه، فیلترینــگ  ــداوم یافت ــران ت ــی در ای ــت مل بلکــه توســعه ی اینترن
افزایــش پیــدا کــرده و آزار و اذیــت فعــاالن اینترنــت و متخصصــان 
ــت  ــن در حالی س ــت. ای ــده اس ــتر ش ــز بیش ــات نی ــن آوری اطالع ف
ــه  ــت ن ــه اتهــام فعالیــت اینترن ــک شــهروند ب ــا دســتگیری ی کــه ب
ــه  ــد رســیدگی ب تنهــا حریــم شــخصی او نقــض شــده بلکــه در رون
ــد  ــن رون ــز از وی ســلب می شــود. ای ــده اش حقــوق دیگــری نی پرون
از بازداشــت گاه و ضــرب و شــتم متهمــان شــروع می شــود تــا فشــار 
ــه  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــی ای ــاری و حت ــای اجب ــرای اعتراف ه ب
شــهروندی ماننــد ســتار بهشــتی زیــر مشــت و لگــد جــان ببــازد یــا 
فــردی ماننــد ســهیل عربــی بــرای نوشــتن چنــد جملــه ی اعتراضــی 

ــه اعــدام محکــوم شــود. ب

جنجالی ترین حادثه ای که پلیس فتا 
پیش آورد اما مربوط به پرونده ی 

ستار بهشتی بود. وبالگ نویس 35 
ساله ای که در آبان ماه 1391 به 

دلیل نوشتن مطالبی اعتراض آمیز در 
وبالگ خود توسط پلیس فتا دستگیر 

و زیر شکنجه ی ماموران این پلیس 
جان خود را از دست داد. 
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ــازی،  ــبکه های مج ــت و ش ــای اینترن ــترش فض ــا گس ــا- ب ــوق م حق
ــات، امنیــت  ــاال رفتــن ســطح آگاهــی و گــردش آزاد اطالع ــار ب در کن
شــهروندان و کاربــران ایــن فضاســت کــه هــر روز مــورد تهدیــد 
ــخصی،  ــداف ش ــرای اه ــد ب ــه می توانن ــی ک ــرد. هکرهای ــرار می گی ق
حســاب های کاربــری را مــورد حملــه خــود قــرار دهنــد یــا هکرهایــی 
کــه در ســطوح باالتــر اطالعــات امنیتــی بــه دســت می آورنــد. 
شــبکه های اجتماعــی و ابزارهــای ارتبــاط جمعــی نیــز هــر از چنــدی 
ــا هــر  ــوژی ام ــن هجــوم تکنول ــل ای ــه روز رســانی می شــوند. در مقاب ب
کاربــری می بایســت از خــود و اطالعاتــش در مقابــل انگیزه هــای 

ــد.  ــت کن ــخصی محافظ ــا غیرش ــخصی ی ش
در ســال های اخیــر شــبکه های اجتماعــی و همچنیــن ابزارهــای 
ارتبــاط جمعــی در حکومت هــای توتالیتــر بــه ابزارهایــی بــرای تعییــن 
ــه ای  ــوان نمون ــه عن ــوری اســالمی ب ــل شــد ه اند. جمه ــز تبدی جــرم نی
ــه ای، شــهروندان بســیاری را  ــا تعییــن جــرم رایان از ایــن حکومت هــا ب
ــت  ــه فعالی ــا هیچ گون ــیاری از آن ه ــه بس ــرده ک ــی ک بازداشــت و زندان

ــادی هســتند.  ــه  شــهروندان ع سیاســی نداشــته و از جمل
ــدک  ــش ســایبری، فیلترینــگ و ان ــی ارت ــگاه فعل ــرای آگاهــی از جای ب
روش هایــی بــرای بــاال بــردن امنیــت ســایبری بــا علــی نکویــی فعــال 

ــم.  ــو کردی ــت گفت وگ اینترن

• اگــر بخواهیــم ارزیابــی از جایــگاه فعلــی ارتــش ســایبری و 
نــوع فعالیــت آن هــا داشــته باشــیم، چقــدر بــه تغییــرات آن 
آگاه هســتیم و فعالیــت آن هــا در حــال حاضــر بــه چــه ســمت 

و سویی ســت؟ 
قبــل از هــر چیــز بایــد اشــاره کنــم کــه اصــوال هیــچ ارتشــی، اطالعاتــی 
ــه دقــت گفــت  از فعالیت هــای خــود را منتشــر نمی کنــد کــه بتــوان ب
ــن اطــالع  ــه م ــی ک ــا جای ــی هســتند. ت ــال حاضــر در چــه حال در ح
ــکیل  ــر تش ــپاه خب ــده ی س ــه فرمان ــرداب ـ ک ــروه گ ــز گ ــه ج دارم ب
ــر  ــای زی ــه ی گروه ه ــت ـ بقی ــرده اس ــالم ک ــپاه را اع ــوی س آن از س

عنــوان ارتــش ســایبری بــه گفتــه ی مســووالن از »نیروهــای خودجــوش 
مردمــی« هســتند. آن چــه مــن اطــالع دارم حاکــی از تغییــر رویکــرد 
ــود  ــوذ خ ــترش نف ــط و گس ــه بس ــی ب ــاب عموم ــا از ارع ــن گروه ه ای
ــورها  ــه ی کش ــی در بقی ــام عملیات های ــا انج ــر ب ــوی دیگ ــت. از س اس
ــی از  ــوان یک ــه عن ــود ب ــی خ ــی معرف ــکا( در پ ــه آمری ــش از هم )بی
ــاه  ــد م ــاس چن ــن اس ــر همی ــتند. ب ــان هس ــایبری جه ــای س قدرت ه
پیــش FBI بــه شــرکت های تجــاری هشــدار داد و از آن هاخواســت کــه 

ــی باشــند. مراقــب هکرهــای ایران
در مــورد نحــوه ی فعالیــت بایــد دیــد کــه کــدام الیــه از ایــن گروه هــا 
مــد نظــر اســت. اگــر گروه هــای هــک مثــل آشــیانه مــد نظــر اســت 
کــه بــه نظــر می رســد محــور فعالیــت آن هــا در حــال حاضــر آمــوزش 
ــا  ــس فت ــذب پلی ــر ج ــک دیگ ــای کوچ ــی گروه ه ــی برخ ــت، ول اس

ــد. ــکاری می کنن ــت هم ــا دول ــراردادی ب ــورت ق ــه ص ــا ب ــده اند ی ش
• فکــر می کنیــد رویکــرد دولــت یازدهــم بــه کنتــرل امنیتــی 
ــای  ــت؟ کنترل ه ــکل اس ــه ش ــه چ ــهروندان ب ــی ش اینترنت

ــر؟  ــا کم ت ــت بیشــتر شــده ی ــن دول امنیتــی در ای
بــه علــت عــدم وجود آمــار در ایــن زمینــه، امکان بررســی دقیقــی وجود 
نــدارد. اگــر هــم آمــاری ارایــه شــده باشــد بســته بــه تعریفی ســت کــه 
از »کنتــرل امنیتــی« داریــم. امــا مشــاهده ی شــخصی مــن )کــه لزومــا 
ــا  ــی ب ــرل امنیت درســت نیســت( حاکــی از آن اســت کــه جنــس کنت
بگیــر و ببندهــای معمــول ســال های بعــد از ۸۸ تغییــر فاحشــی داشــته. 
بــه عنــوان مثــال ظــرف یــک ســال گذشــته نــه از حکم هــای کذایــی 
ــی  ــبکه های اجتماع ــته در ش ــتن نوش ــرای گذاش ــس ب ــال حب ۲۰ س
خبــری اســت و نــه بازداشــت بــه خاطــر گذاشــتن ویدیــوی »شــادی«. 
ــزان مســووالنی  ــا کمــی دقــت متوجــه می شــویم کــه می ــه عــالوه ب ب
کــه از اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد رو بــه رشــد 
اســت و بــه تعبیــری »سیاســت ورزی فیس بوکی/اینســتاگرامی« در 
حــوزه ی داخلــی و »دیپلماســی توییتــری« در حــوزه ی خارجــی شــکل 
ــه اســت. ظــرف همیــن چنــد روز گذشــته نماینــدگان منتقــد و  گرفت

گفت وگو

رفع فیلترینگ 
 به معنای تامین امنیت کاربران نیست 
در گفت وگو با علی نکویی
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گفت وگو

ــه  ــخ گویی ب ــای پاس ــه ج ــت ب ــق دول مواف
ســبک ســنتی، از اینســتاگرام و فیس بــوک 
اســتفاده کردنــد. ایــن نشــان می دهــد کــه 
فضــا )در حــد عمومــی( بازتــر شــده اســت 
ــده ی  ــه در آین ــت ک ــار نیس و دور از انتظ
ــوک  ــر از فیس ب ــع فیلت ــاهد رف ــک ش نزدی
ــیم  ــی باش ــبکه های اجتماع ــر ش ــا دیگ ی
ــدان معنــی نیســت کــه حفــظ  ــا ایــن ب ام
حریــم خصوصــی و امنیــت کاربــران در 

راس برنامــه ی دولــت باشــد.
ــگ  ــانی فیلترین ــه روزرس • ب
از ســویی و فیلترشــکن ها از 
ــان  ــی می ــر جنگ ــوی دیگ س
آیــا  آورده.  پدیــد  آن هــا 
می توانیــم امــروز ارزیابــی 
ــن  ــه در ای ــیم ک ــته باش داش
بــه  ســو  کــدام  رقابــت 
ــرف  ــا کدام ط ــت ی ــر اس روزت

؟  ی تــر قو
تعبیــر بهتــر ایــن اســت کــه فضای 
اینترنــت را بایــد ماننــد دشــتی 

ــواری دور آن  ــا دی ــی دولت ه ــر دلیل ــه ه ــا ب ــه بن ــرد ک ــف ک توصی
ــری  ــد، دیگ ــی بکش ــواری رنگ ــی دی ــت دولت ــن اس ــند. ممک می کش
دیــواری بلنــد و آن یکــی در و پنجــره هــم در آن تعبیــه کنــد. هــر چه 
ــوند  ــر می ش ــا بلندت ــود، دیواره ــر ش ــازی ها بیش ت ــزان مسدودس می
ــا  ــت و ت ــوع اس ــن ن ــت از ای ــس رقاب ــته تر. جن ــا بس و در و پنجره ه
ــن  ــرای دور زدن ای ــی ب ــد، راه ــوذ باش ــرای نف ــی ب ــه فضای ــی ک زمان
محدودیت هــا نیــز هســت. آن چــه کــه مــن می بینــم فاصلــه ی 
ــادی  ــوز راه هــای زی ــن دارد. هن ــر چی ــا فضــای حاکــم ب ــاداری ب معن
بــرای دور زدن فیلترینــگ وجــود دارد. بــرای اســتناد کافی ســت 
ــه کنفرانس هــای تخصصــی تولیــد راه هــای دور زدن چنیــن  ســری ب
ــد یــا فعــاالن  ــا جلوترن ــه دولت ه ــد ک ــی زد تــا دی محدودیت های
ــاس  ــر اس ــا ب ــه دولت ه ــد ک ــوش نکنی ــن فرام ــوزه. در ضم ــن ح ای
ــد  ــاد می کنن ــی را ایج ــن محدودیت های ــان چنی ــدگاه سیاسی ش دی
ــه صــورت  ــا ب ــا و عموم ــر اســاس باوره ــای آزادی خــواه ب ــا گروه ه ام
داوطلبانــه بــه ســوی چنیــن قداماتــی می رونــد. بــه نظــر می آیــد کــه 
در ایــن رقابــت، تحــت هــر شــرایطی دولت هــا بازنده انــد، چــه از بعــد 
مشــروعیت و چــه از بعــد اقتصــادی. سانســور و فیلتــر کــردن اینترنــت 
ــوان از  ــد. نمی ت ــران زده و می زن ــاد ای ــه اقتص ــی ب ــای هنگفت ضرره

ــرد.  ــی ک ــه چشم پوش ــن قضی ای
ــی،  ــتر از شــبکه های اجتماع ــر، بیش ــال های اخی • در س
ابزارهــای ارتبــاط جمعــی بیــن مــردم گســترش پیــدا کــرده. 
ــته  ــمندی داش ــل هوش ــد موبای ــه بتوان ــهروندی ک ــر ش ه
باشــد، می توانــد از ابزارهــای ارتبــاط جمعــی ماننــد وایبــر، 
ــه  ــا چ ــا ت ــن ابزاره ــرد. ای ــره بگی ــرام به ــس اپ و تلگ وات
ــدازد؟ ــر بیان ــه خط ــران را ب ــت کارب ــد امنی ــدازه می توان ان

متاســفانه بــه خاطــر رفتارهــای انحصارطلبانــه ی دولــت، خلــط مطلبی 
شــکل گرفتــه و تــرس امنیتــی کاربــران از اتفاق هــای مهــم و ترســناک 
بــه بگیــر و ببندهــای سیاســی و مغرضانــه تقلیــل پیــدا کــرده اســت. 
ــی اســت  ــه دولت ــا ب ــگاه م ــواره ن ــود هم ــت می ش ــی بحــث امنی وقت
کــه بــرای محــدود کــردن فضــا از هیــچ اقدامــی فروگــذار نمی کنــد. 

ــه را در دو  ــن معقول ــد ای ــن بای ــرای همی ب
ــرات  ــرد. مخاط ــی ک ــف بررس ــش مختل بخ
امنیتــی بــا عاملیــت دولــت بحــث اول اســت. 
تحلیــل  و  جمــع آوری  امــکان  دولت هــا 
ــد  ــرض کنی ــد. ف ــران را دارن ــای کارب داده ه
ــه  ــدام ب ــه ای اق ــه صــورت حرف ــت ب کــه دول
جمــع آوری همــه ی پیام هــای رد و بــدل 
ــد. در  ــر کن ــی وایب ــران ایران ــن کارب شــده بی
ــام را  ــای پی ــت میلیون ه ــورت دول ــن ص ای
ــع آوری  ــه جم ــورت روزان ــه ص ب
صــورت  ایــن  در  می کنــد. 
دولــت پایــگاه داده ی عظیمــی 
ــده،  ــتنده، گیرن ــکل فرس ــه ش ب
ــاعت را  ــخ و س ــام، تاری ــن پی مت
دارد. بــا تحلیــل ایــن محتــوا 
ــاره ی  ــی درب ــه جوک ــانی ک کس
را  گفته انــد  خمینــی  آیــت اهلل 
ــن  ــه م ــد. البت ــت می کن بازداش
ــه  ــت ب ــر دول ــه اگ ــدوارم ک امی
چنیــن توانایــی رســیده اســت بــه 
جــای ایــن تیــپ کارهــا، فکــری 
بــه حــال رشــد بیمارگونــه ی محتــوای نژادپرســتانه،تبعیض آمیز، 
نفرت پراکنانــه و قومیتــی بکنــد. پــس مخاطره هایــی بــرای کاربــران از 
ســوی دولت هــا وجــود دارد. بحــث دولــت پاســخ گو و دولــت متعهــد 
ــی  ــاوت دولت های ــت انســانی، نقطــه ی تف ــون اساســی و کرام ــه قان ب
ــا دولت هــای دیگــر  مثــل چیــن و ایــران و روســیه و عربســتان و ... ب
اســت کــه آن هــا نیــز گاه و بــی گاه چنیــن اقدام هایــی را بــه بهانــه ی 

ــد. ــام می دهن ــم و ... انج ــا تروریس ــارزه ب مب
ــا پدیــده ی تجــاری شــدن نقــض حریــم خصوصــی  از ســوی دیگــر ب
کاربــران مواجه ایــم. اقدامــی کــه بــا جی میــل شــروع شــد و در حــال 
ــد  ــورد بای ــن م ــوک رســیده اســت. در ای ــه ســلطنت فیس ب حاضــر ب
ــک  ــا ی ــا نرم افزاره ــی ی ــبکه های اجتماع ــن ش ــران ای ــه ی کارب هم
ســوال اساســی را مــد نظــر داشــته باشــند. ایــن شــرکت های تجــاری 
ــدون دریافــت هزینــه  ــد کــه چنیــن خدماتــی را ب چــه منافعــی دارن
ــن ســوال در  ــد. جــواب ای ــرار می دهن ــر ق ــا کارب ــار میلیون ه در اختی
ــای  ــام در تارنماه ــت ن ــگام ثب ــه هن ــت ک ــه ای اس ــای توافق نام امض
مختلــف بــدون خوانــدن آن، اعــالم موافقــت کــرده و پیــش می رویــم. 
بــرای مثــال بایــد از مخاطبــان پرســید کــه آیــا می دانیــد کــه 
ــد؟  ــه در آن می گذاری ــت ک ــی اس ــام محتوای ــک تم ــوک مال فیس ب
ــا  ــد؟ آی ــع می کن ــما را جم ــای ش ــوگل رد پ ــه گ ــد ک ــا می دانی آی
ــره  ــما را روی ســرور خــود ذخی ــر شــماره های ش ــه وایب ــد ک می دانی
می کنــد؟ و ... عمــوم کاربــران بــه چنیــن مســایلی توجــه نمی کننــد. 
ــت  ــه دول ــی اســت ک ــر از کارهای ــن ســلطه ها بســیار نگران کننده ت ای
می کنــد و در حــال حاضــر فضــا بــه گونــه ای چرخیــده کــه مســووالن 
فیس بــوک بــرای عــدم حفــظ امنیــت کاربــران ایرانــی توســط دولــت، 
ــرای  ــال راهــی ب ــه دنب ــران گــوگل ب ــا مدی ــد ی ــی می کنن ــراز نگران اب
حفــظ حریــم خصوصــی ایرانیــان هســتند. بایــد بــه حکومــت ایــران 
ــی علیــه شــرکت هایی کــه  ــب جهان تبریــک گفــت کــه گفتمــان غال
ســردمدار نقــض حریــم خصوصــی و امنیــت کاربــران هســتند، را بــه 
ــم خصوصــی و  ــت حری ــن شــرکت ها از وضعی ــه ای ــانده ک ــی رس جای

امنیــت در ایــران ابــراز نگرانــی کننــد.

بحث دولت پاسخ گو و دولت متعهد 
به قانون اساسی و کرامت انسانی، 

نقطه ی تفاوت دولت هایی مثل چین 
و ایران و روسیه و عربستان و ... با 
دولت های دیگر است که آن ها نیز 
گاه و بی گاه چنین اقدام هایی را به 

بهانه ی مبارزه با تروریسم و ... انجام 
می دهند.
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گفت وگو

ــه خطــر انداختــن  فــارغ از ایــن مقدمــه ی طوالنــی کــه عامل هــای ب
امنیــت را توضیــح داد، اگــر کاربــری دغدغــه ی ایمــن بــودن داشــته 
باشــد بایــد پیــش از اســتفاده از هــر برنامــه ای دربــاره ی آن تحقیــق 
ــاری  ــای تج ــه نرم افزاره ــت ک ــن اس ــاده ی آن ای ــول س ــد. فرم کن
ــران و  ــات کارب ــع آوری اطالع ــل آن جم ــه حداق ــد ک ــی دارن منافع
فــروش آن بــه دولت هــا و دیگــر شــرکت های تجــاری اســت. در 
ــیاری  ــنودن بس ــاگری های ادوارد اس ــس از افش ــژه پ ــه وی ــل و ب مقاب
ــای  ــد نرم افزاره ــه تولی ــت ب ــزرگ دس ــک و ب ــازمان های کوچ از س
ــه انــدازه ی نرم افزارهــای  ــد. بــدون شــک ایــن نرم افزارهــا ب آزاد زده ان
ــان را  ــن اطمین ــران ای ــه کارب ــا ب ــات نیســتند ام تجــاری دارای امکان
ــوند. ــض نمی ش ــا نق ــم خصوصــی آن ه ــت و حری ــه امنی ــد ک می دهن

ــت  ــک امنی ــی، کدام ی ــای ارتباط ــن ابزاره ــان ای • در می
ــک از  ــه کدام ی ــا ب ــی کنترل گره ــد؟ دسترس ــتری دارن بیش

ــت؟  ــتر اس ــا بیش ــر ی ــا کم ت ان ه
ــاده تر  ــیار س ــواب بس ــت و ج ــن اس ــردم همی ــیاری از م ــوال بس س
از خــود ســوال. آیــا احتمــال دزدی از خانــه ای کــه در آن قفــل 
ــک  ــدون ش ــت؟ ب ــت یکی س ــاز اس ــه در آن ب ــه ای ک ــا خان ــت ب اس
ــایی  ــکان بازگش ــل( ام ــادل قف ــده ای )مع ــتم رمزگذاری ش ــر سیس ه
ــده  ــذاری نش ــتم های رمزگ ــتفاده از سیس ــع اس ــری دارد. در واق کم ت
ــاک اســت.  ــرار دادن آن در پ ــدون ق ــه ب ــک نام ــتادن ی ــادل فرس مع
پســت چی، متصــدی پســت و ... امــکان خوانــدن محتــوای آن را )بــه 
هــر انگیــزه ای( دارنــد امــا وقتــی نامــه را در پاکــت بگذاریــد و پاکــت 
را مهــر و مــوم کنیــد، خیالتــان راحــت اســت کــه محتــوای نامه تــان 
بــه ســادگی لــو نمــی رود. اســتفاده از سیســتم های رمزگذاری شــده و 
ــه  ــده ی نقطه-به-نقط ــتم های رمزگذاری ش ــتفاده از سیس ــر از اس بهت

ــد  ــب را می ده ــوت قل ــن ق ــران ای ــه کارب )End-to-end encryption( ب
کــه حتــی اگــر محتــوای پیــام، عکــس، ویدیــو یــا صــدای آن هــا در 

ــکان رمزگشــایی آن ســاده نیســت. ــده شــود، ام ــن راه دزدی بی
ــان  ــد همچن ــا می توان ــد ام ــراری باش ــوال تک ــاید س • ش
بــاال  بــرای  باشــد:  پاســخ دهنده ی ســوال مخاطبــان 
رفتــن امنیــت اینترنــت چــه راه هایــی ابتدایــی و آســانی را 

ــنهاد داد؟  ــران پیش ــه کارب ــود ب می ش
ــه یــک ســوال بســیار مهــم. پیــش از هــر چیــز  ــی کلیشــه ای ب جواب
بایــد مــد نظــر داشــت کــه امنیــت یــک کلیــد نیســت کــه بــا فشــردن 
ــا  ــادی وابســته اســت، ام ــه عامل هــای زی ــرار شــود. امنیــت ب آن برق
می تــوان مجموعــه ای از ابزارهــا را معرفــی کــرد کــه بــه آن هــا کمــک 

کنــد:
ــارو )فایــروال(. نکتــه ی مهــم در ایــن  - اســتفاده از ضــد ویــروس و ب
زمینــه اســتفاده از ســرویس های رایــگان اســت چــرا کــه بــرای بــه روز 

شــدن مشــکلی بــه وجــود نخواهــد آمــد.
- انتخــاب رمزهــای قــوی )ترکیــب حــروف بــزرگ و کوچــک، اعــداد 
نرم افزارهــای  از  می تــوان  آن هــا.  مرتــب  تغییــر  و  و عالمت هــا( 

ــرد. ــز اســتفاده ک ــت رم مدیری
ــا  ــذاری ی ــرویس رمزگ ــدون س ــن )ب ــات ناام ــکان از خدم ــل م - نق
ــرکت ها  ــر ش ــا دیگ ــا ی ــه دولت ه ــات را ب ــه اطالع ــرکت هایی ک ش

ــن. ــات ام ــه خدم ــند و ...( ب می فروش
- مراقــب بــودن. عــدم بــاز کــردن هــر رایانامــه ای، احتیــاط در 
ــبکه های  ــژه ش ــه وی ــت ب ــخصی روی اینترن ــات ش ــرار دادن اطالع ق
ــودن، نصــب کــردن نرم افزارهــای ضــد  اجتماعــی، مراقــب دســتگاه ب

ســرقت روی گوشــی و لپ تــاپ و ...

End-to-( استفاده از سیستم های رمزگذاری شده و بهتر از استفاده از سیستم های رمزگذاری شده ی نقطه-به-نقطه .
end encryption( به کاربران این قوت قلب را می دهد که حتی اگر محتوای پیام، عکس، ویدیو یا صدای آن ها در بین راه 

دزدیده شود، امکان رمزگشایی آن ساده نیست.
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گزارش

ــا  ــن و وبالگ ه ــانه های آنالی ــه رس ــر، زمانی ک ــا- پیش ت ــوق م حق
و  سیاســی  فعــاالن  نداشــت؛  وجــود  اجتماعــی  شــبکه های  و 
روزنامه نــگاران، از جملــه افــرادی بودنــد کــه زیــر نظــر وزارت 
ــا  ــدند و ی ــت می ش ــا بازداش ــراد ی ــن اف ــتند. ای ــرار داش ــات ق اطالع
رســانه ی چاپــی آن هــا بــا خطــر توقیــف موقــت و یــا دایمــی رو بــه رو 
بــود. امــا از زمانــی کــه وبالگ نویســی و بعدتــر شــبکه های اجتماعــی 
ــاالن در  ــت؛ وبالگ نویســان و فع ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــران م در ای
شــبکه های اجتماعــی نظیــر فیس بــوک؛ ماننــد روزنامه نــگاران و 
ــات  ــاالی وزارت اطالع ــت بلندب ــی در فهرس ــی و سیاس ــاالن مدن فع

ــه شــدند.  ــر نظــر گرفت ــت زی ــه دق ــد و ب ــرار گرفتن ق
هــر چــه اینترنــت در ایــران بیشــتر گســترش پیدا کــرد و در دســترس 
ــز  ــوری اســالمی نی ــای جمه ــت؛ نگرانی ه ــرار گرف ــری ق ــراد بیش ت اف
در مــورد نحــوه ی اســتفاده از اینترنــت توســط شــهروندان گســترش 
پیــدا کــرد. بــه همیــن منظــور در ســال ۱۳۸۶ مرکــزی بــا نــام »مرکــز 
ــه  ــد ک ــکیل ش ــران تش ــه« در ای ــازمان یافت ــم س ــی های جرای بررس
ــداران  ــپاه پاس ــات س ــازمان اطالع ــه س ــته ب ــای وابس ــی از نهاده یک

انقــالب اســالمی اســت.
در وب ســایت رســمی ایــن مرکــز، هــدف از ایجــاد آن ایــن گونــه بیــان 
ــی  ــی و بین الملل ــه داخل ــازمان یافت ــرکات س ــا تح ــورد ب ــده »برخ ش
و ســوء اســتفاده از بســتر اینترنــت )علیــه نظــام جمهــوری اســالمی 
اقدامــات  انجــام  ارتباطــی جهــت  و ســایر ســامانه های  ایــران( 
ــی  ــات فرهنگ ــویی و تهاجم ــی، پول ش تروریســتی، جاسوســی اینترنت
ــران( و هتــک حرمــت و توهیــن  )علیــه فرهنــگ انقــالب اســالمی ای
ــا  ــران ب ــن اســالم و ارزش هــای انقــالب اســالمی ای ــه مقدســات دی ب
همــکاری قــوه قضاییــه ی ایــران تشــکیل شــده اســت و طبــق اصــل 
۱۵۰ قانــون اساســي جمهــوری اســالمی ایــران در راســتای پاســداری 

ــد«. ــت می کن ــتاوردهای آن فعالی ــام و دس ــن نظ از ای

در  فعــاالن  و  وبالگ نویســان  فعالیت هــای  تمــام  رو؛  ایــن  از 
شــبکه های اجتماعــی و صفحه هایــی کــه در فیس بــوک تشــکیل 
شــدند و بــه درجــه ی باالیــی از محبوبیــت و شــهرت رســیدند؛ توســط 
وزارت اطالعــات بــه دقــت بررســی شــده و اگــر نقــدی بــه حکومــت و 
مذهــب و عــدم حقــوق تســاوی شــهروندان و بــه طــور کلــی مــواردی 
کــه خــط قرمــز جمهــوری اســالمی اســت در ایــن صفحه هــای 
ــای  ــن صفحه ه ــان ای ــر صاحب ــی اگ ــد؛ حت ــده می ش ــی دی اینترنت
ــایی  ــد؛ شناس ــت می پرداختن ــه فعالی ــای مســتعار ب ــا نام ه مجــازی ب

ــدند. ــت ش و بازداش
هم اکنــون در زندان هــای ایــران افــرادی حضــور دارنــد کــه نــه 
ــل  ــه دلی ــا ب ــی و ی ــه ی سیاس ــازمان یافت ــای س ــر فعالیت ه ــه خاط ب
ــراد  ــن اف ــت ای ــه بازداش ــده اند؛ بلک ــت ش ــودن بازداش ــگار ب روزنامه ن
در شــبکه های  فعالیت هایــی  آن هــا  کــه  روســت  ایــن  از  تنهــا 
ــف  ــات مختل ــن صفح ــته اند و ادمی ــوک داش ــر فیس ب ــی نظی اجتماع

بوده انــد.
• سهیل عربی

ــوک  ــی فیس ب ــاالن شــبکه  ی اجتماع ــا از فع ــن نمونه ه یکــی از آخری
ــدام  ــرد و در دادگاه حکــم اع ــه ســر می ب ــدان ب ــون در زن ــه هم اکن ک

بــرای او صــادر شــده اســت؛ ســهیل عربــی اســت.
ســهیل عربــی، متولــد ۱۳۶۳ و پــدر یــک دختــر پنــج ســاله و 
ــر و معمــاری و دارای  ــارغ التحصــل رشــته عکاســی از دانشــگاه هن ف
تحصیــالت تکمیلــی در رشــته عکاســی و تصویــر بــرداری از مجتمــع 
فنــی تهــران اســت. بــا اعــالم جــرم قــرارگاه ثــاراهلل ســپاه، وی صبــح 
ــار  ــل انتش ــه دلی ــد و ب ــت ش ــش بازداش ــاه ۱۳۹۲ در منزل ۱۵ دی م
مطالبــی در فیس بــوک؛ بــه اعــدام، حبــس، شــالق و جریمــه نقــدی 

محکــوم شــده اســت.
وی مدیریــت هشــت صفحــه در شــبکه اجتماعــی فیس بــوک از 

در ســال 13۸6 مرکــزی بــا نــام »مرکــز بررســی های جرایــم ســازمان  اتهام: فعالیت در فیس بوک
یافتــه« در ایــران تشــکیل شــد کــه یکــی از نهادهــای وابســته بــه 

ســازمان اطالعــات ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی اســت.
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گزارش

جملــه صفحــه »نســلی کــه دیگــر نمی خواهــد 
نســل ســوخته باشــد«، »زندانــی سیاســی آزاد 
بایــد گــردد« و »کمــپ تــرک خرافــات« را بــر 

عهــده داشــته اســت.
اتهامــات ایــن زندانــی، ســب النبی، اهانــت 
ــی  ــید عل ــن س ــیعه و همچنی ــان ش ــه امام ب
ــداد  ــی ح ــی و غالمعل ــد جنت ــه ای و احم خامن
ــن  ــل ای ــه دلی ــت و ب ــده اس ــوان ش ــادل عن ع
اتهام هــا بــا حکــم اعــدام از ســوی دادگاه 

ــت. ــده اس ــه رو ش روب
ــس از  ــاعت پ ــد س ــی چن ــن زندان ــر ای همس
ــه  ــی ب ــهیل عرب ــا س ــد، ام ــت آزاد ش بازداش
ــداری  ــرادی نگه ــلول انف ــاه در س ــدت دو م م
ــل  ــن منتق ــدان اوی ــد ۳۵۰ زن ــه بن و ســپس ب

ــد. ش
ــه  ــی در مصاحب ــهیل عرب ــر س همس
ــر در  ــوق بش ــان حق ــز حامی ــا مرک ب
ــورد نحــوه ی بازداشــت همســرش  م
ــهیل  ــد: »س ــا او می گوی ــورد ب و برخ
بــدون حکــِم بازداشــت در منــزل 
توســط مأمــوران ســپاه دســتگیر 
ــد  ــه در بن ــار هفت ــدود چه ــد. ح ش
دســت  در  اویــن  زنــدان  الــف   ۲
اطالعــات ســپاه بــود و چهــار هفتــه 
هــم در ســلول های انفــرادی بنــد 
ــه  ــم ب ــد ه ــن و بع ــدان اوی ۲۰۹ زن
بنــد ۳۵۰ زنــدان اویــن منتقــل شــد 
ــل  ــا وکی ــت؛ ام ــم داش ــل ه و وکی

ســهیل تنهــا نیــم ســاعت قبــل از دادگاه توانســت اولیــن بــار ســهیل 
ــد«. ــت کن ــا او صحب ــد و ب ــت در دادگاه ببین را پش

ــه »عنــف«  ــی اتهــام تجــاوز ب ــه ســهیل عرب رســانه های حکومتــی، ب
می زننــد، امــا در ۶ آذر مــاه ۱۳۹۳، ســایت ســحام نیــوز متــن 
ــالم  ــر و اع ــار منتش ــتین ب ــرای نخس ــی« را ب ــهیل عرب ــه »س دادنام
کــرد کــه اعــدام ســهیل عربــی نــه بــه خاطــر تجــاوز بــه عنــف، بلکــه 

ــه خاطــر اتهــام »ســب النبــی« اســت.  ب
ــعبه ۴۱  ــی در ش ــب النب ــام س ــه اته ــی ب ــهیل عرب ــدام س ــم اع حک
دیــوان عالــی کشــور تاییــد و بالفاصلــه پرونــده او بــه اجــرای احــکام 
شــعبه ۷۶ کیفــری اســتان ارجــاع شــده اســت. از پنــج قاضــی دادگاه 
ــر حکــم ۷۴  ــران، دو نف ــری اســتان ته ــدوی شــعبه ۷۶ دادگاه کیف ب
ضربــه شــالق و ســه نفــر حکــم اعــدام داده بودنــد و در واقــع حکــم 
ــا رای ســه بــه دو صــادر شــده اســت. وکالی  اعــدام ســهیل عربــی ب
ــتان  ــادی دادس ــری دولت آب ــاس جعف ــه عب ــد ک ــی گفته ان ــن زندان ای
ــرای  ــی کشــور ب ــوان عال ــه شــعبه ۳۴ دی ــده ب تهــران از ارســال پرون
اعــاده دادرســی خــودداری کــرده اســت. بنــا بــه گفتــه ی وکالی ایــن 
ــران در خــودداری از  ــون دادســتان ته ــدام خــالف قان ــا اق ــده، ب پرون
ــی، هــر لحظــه امــکان اجــرای حکــم  ــوان عال ــه دی ــده ب ارســال پرون

اعــدام ســهیل عربــی وجــود دارد.
ــدان  ــد ۳۵۰ زن ــون در بن ــم اکن ــه ه ــی ک ــهیل عرب ــن دادگاه س اولی
اویــن بــه ســر می بــرد، در تاریــخ ۲۰ فروردیــن ســال ۱۳۹۳ در 
ــس  ــات و ریی ــه مقام ــن ب ــام توهی ــه اته ــگ ب ــانه و فرهن دادگاه رس
جمهــوری برگــزار و منجــر بــه صــدور حکــم ۱ میلیــون جریمــه و ۷۳ 

ــرای وی شــد. ــه شــالق ب ضرب
ایــن فعــال ســایبری در پرونــده ی دیگــری در شــعبه ۷۶ دادگاه 
کیفــری اســتان بــه ریاســت قاضــی مدیــر خراســانی و چهــار قاضــی 
دیگــر در تاریــخ  ۲۵ خــرداد ۹۳ محاکمــه شــد کــه بــه اتهــام ســب 

النبــی بــه اعــدام محکــوم کــه ایــن حکــم در 
شــعبه ۴۱ دیــوان عالــی کشــور تأییــد شــده 

اســت.  
وی هم چنیــن در تاریــخ ۱۰ شــهریور ۹۳ 
ــت  ــه ریاس ــالب ب ــعبه ی ۱۵ دادگاه انق در ش
قاضــی صلواتــی محاکمــه و بــه اتهــام توهیــن 
ــه  ــه س ــام ب ــه نظ ــغ علی ــری و تبلی ــه رهب ب
ســال حبــس تعزیــری محکــوم شــد کــه ایــن 
ــه  ــر ب ــد نظ ــعبه ۵۴ تجدی ــز در ش ــم نی حک

ریاســت قاضــی پورعــرب تأییــد شــد.
• سهیل بابادی

ســهیل بابــادی متولــد مهرمــاه ۱۳۵۷ فــارغ 
ــه  ــت ک ــر اس ــی کامپیو ت ــل مهندس التحصی
ــگاه  ــال ۹۱ در آموزش ــاه س روز دوم خردادم
بــه  مســتقیما  و  بازداشــت  زبــان 
ــد.  ــل ش ــپاه منتق ــف س ــد دو ـ ال بن
ــور  ــد مام ــت؛ چن ــد از بازداش روز بع
ارایــه ی  بــدون  شــخصی،  لبــاس 
حکــم، بــه منــزل وی مراجعــه کــرده 
و موبایــل، کامپیو تــر و تعــدادی از 
ــم و  ــراه فیل ــه هم ــای وی ب کتاب ه
آلبــوم عکس هــای شــخصی را بــا 

خــود می برنــد.
ــس از  ــواده پ ــری خان ــس از بی خب پ
ــه اماکــن  ــا مراجعــه ب بازداشــت او؛ ب
ــس از دو  ــات و پ ــه اطالع ــوط ب مرب
می شــوند  متوجــه  جســتجو  روز 
ــهید  ــاری ش ــوم دادی ــعبه س ــه ش ک
مقــدس نــام ســهیل بابــادی را در لیســت افــراد تحــت بازجویــی دارد 
امــا آن هــا از ارایــه ی هرگونــه اطالعــات دیگــری خــودداری می کننــد 
ــس از آن  ــد و پ ــم نمی دهن ــواده را ه ــی خان و اجــازه مکالمــه ی تلفن
ــدون  ــرای پیگیــری وضعیــت وی ب ــواده ب نیــز، ماه هــا مراجعــه ی خان

نتیجــه می مانــد.
دادیــار شــعبه ی ســوم، علی رغــم معرفــی وکیــل از ســوی خانــواده، از 
پذیرفتــن وکیــل ممانعــت می کنــد و در ایــن حیــن بازداشــت  موقــت 
ــهیل  ــت خانــواده ی س ــهیل بابــادی تمدیــد می شــود. درخواس س
بابــادی بــه جعفــری دولت آبــادی مبنــی بــر تعییــن تکلیــف پرونــده، 
ــته  ــدس خواس ــرای مق ــده ی وی از دادس ــا پرون ــود ت ــبب می ش س
ــاع داده  ــالب ارج ــعبه ۲۶ دادگاه انق ــه ش ــاه ۹۱ ب ــود و در مردادم  ش
ــده«، مجــدد  ــه علــت »نقــص در پرون  شــود، امــا چنــد هفتــه بعــد ب

ــود. ــودت می ش ــرا ع ــه دادس ب
ــق  ــا از طری ــوده اســت؛ باره ــاردار ب ــان همســر وی کــه ب ــن می در ای
تماس هــای تلفنــی بــه آدرســی در خیابــان قنبــرزاده، کوچــه ی 
هفتــم احضــار می شــده و فشــارها بــر او بــه صورتــی بــوده اســت کــه 

ــود. ــقط می ش ــد وی س فرزن
ــد  ــه بن ــف ب ــد دو- ال ــادی از بن ــاه ۹۱ ســهیل باب ــت در دی م در نهای
ــل  ــرج منتق ــهر ک ــی ش ــدان رجای ــپس زن ــن و س ــدان اوی ۳۵۰ زن
ــده ی وی  ــان پرون ــده، هم چن ــل پرون ــود تکمی ــا وج ــا ب ــود، ام می ش
ــت  ــه دادگاه ممانع ــده  ب ــاع پرون ــده و از ارج ــیدگی مان ــدون رس ب
می شــود. پرونــده ی وی در در ۲۷ اســفند ۹۱ بــه دادگاه کیفــری 
ــن  ــی، توهی ــب النب ــر »س ــی نظی ــود و اتهامات ــاع می ش ــتان ارج اس
ــه رییــس جمهــوری،  ــن ب ــری، توهی ــه رهب ــن ب ــه مقدســات، توهی ب
اجتمــاع و تبانــی علیــه امنیــت ملــی« در پرونــده ی وی ذکــر می شــود 
ــان در دادگاه  ــرداد ۹۲ همچن ــا م ــفند ۹۱ ت ــده از اس ــن پرون ــا ای ام
ــه  ــت ب ــد و در نهای ــی می مان ــاع باق ــار ارج ــتان درانتظ ــری اس کیف

یکی از آخرین نمونه ها از فعاالن 
شبکه  ی اجتماعی فیس بوک 
که هم اکنون در زندان به سر 

می برد و در دادگاه حکم اعدام 
برای او صادر شده است؛ سهیل 

عربی است. اتهامات این زندانی، 
سب النبی، اهانت به امامان شیعه 

و همچنین سید علی خامنه ای 
و احمد جنتی و غالمعلی حداد 

عادل عنوان شده است و به دلیل 
این اتهام ها با حکم اعدام از سوی 

دادگاه روبه رو شده است.

حقوق ما
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شــعبه ۷۹ کیفــری اســتان بــا ریاســت محمدرضــا محمــدی کشــکولی 
ــه  ــر این ک ــرار ب ــا اص ــادی ب ــهیل باب ــود. در دادگاه، س ــاع می ش ارج
ــکنجه«  ــتم« و »ش ــرب و ش ــا »ض ــات ب ــات و اعتراف ــه ی مندرج کلی
ــد  ــن تأکی ــد. هم چنی ــراض می کن ــده اعت ــد  پرون ــه رون اخــذ شــده ب
می کنــد در میــان مطالــب صفحــات فیســبوکی کــه بــا شــکنجه از او 
بــه عنــوان صاحــب و منتشــر کننــده آن هــا، امضــا گرفته انــد، مطالــب 
ــب  ــم در آن مطل ــتگیری وی ه ــد از دس ــه بع ــت ک ــی هس و صفحات
ــرد  ــن حســاب ها ف ــک ای ــن نشــان می دهــد کــه مال وجــود دارد و ای

دیگــری اســت.
ــت  ــی موافق ــر کار شناس ــی ب ــادی مبن ــت باب ــا درخواس ــت ب در نهای
ــب  ــتری منتخ ــمی دادگس ــان رس ــه کار شناس ــده ب ــود و پرون می ش
ــه  ــی دارد ک ــاه، دادگاه اعــالم م ــس از دو م دادگاه ارجــاع می شــود. پ
انتســاب یکــی از اکانت هــای فیس بوکــی بــه ســهیل بابــادی بــه نظــر 
ــه، در  ــد از ۶ جلس ــت. دادگاه بع ــرز نیس ــی مح ــم کار شناس ــن تی ای
بهمن مــاه ۹۲ خاتمــه ی رســیدگی را اعــالم کــرد امــا صــدور و ابــالغ 
ــه  ــه تعویــق افتــاد و در تیرمــاه ایــن حکــم ب ــا تیرمــاه ۹۳ ب حکــم ت
شــرح زیــر ابــالغ شــد: در خصــوص »اجتمــاع و تبانــی و توهیــن بــه 
رهبــری« دادگاه اعــالم عــدم صالحیــت می کنــد و پرونــده بــه دادگاه 
انقــالب ارجــاع می شــود. در خصــوص باقــی مــوارد حکــم بــه ۵ ســال 
ــاه  ــات«، ۶ م ــه مقدس ــن ب ــت »توهی ــالق باب ــه ش ــس و ۷۴ ضرب حب
ــروج از  ــت خ ــور« و ممنوعی ــه رییس جمه ــن ب ــت »توهی ــس باب حب
ــاس صــادر می شــود.  ــه بشــاگرد بندرعب ــد ب کشــور و دو ســال تبعی
ــادی در  ــهیل باب ــی از س ــه ی درج مطالب ــه بهان ــاه ۹۳ ب ــان م در آب
ــدس  ــرای مق ــوم دادس ــعبه ی س ــرس ش ــی، بازپ ــایت های اینترنت س
بــه نــام اســدی پرونــده ی جدیــدی بــا عنــوان »تبلیــغ علیــه نظــام« 
بــرای وی تشــکیل می دهــد و بــه شــعبه ی ۲۸ دادگاه انقــالب ارجــاع 
ــرای آن  ــاله را ب ــک  س ــس ی ــم حب ــه حک ــی مقیس ــد و قاض می ده

ــد. ــادر می کن ــده ص پرون
• محمد نصیری

تاریــخ  در  نصیــری  )کــوروش(  محمــد 
ــزل  ــال ۱۳۹۱ در من ــاه س ــرداد م ــوم خ س
ــد ۲۰۹  ــه بن ــت و ب ــود بازداش ــخصی خ ش
وزارت اطالعــات منتقــل شــد. مامــوران 
بــه  بامــداد   ۳ ســاعت  اطالعــات  وزارت 
منــزل شــخصی وی هجــوم بــرده و بــا 
شکســتن درب، وارد خانــه ی وی شــدند. بــه 
هنــگام بازداشــت، عــالوه بــر ســلب امنیــت 
ــه  ــری را ب ــواده، نصی ــی خان ــش روان و آرام
همــراه بــرادرش مــورد ضــرب و شــتم قــرار 

ــد. داده ان
یــک  در  فعالیــت  دلیــل  بــه  وی 
صفحــه ی فیســبوکی بــه نــام »کمپیــن 
یــادآوری امــام نقــی بــه شــیعیان« 
در دادگاه بــدوی در شــعبه ۲۶ دادگاه 
انقــالب بــه ریاســت قاضــی پیرعباســی 
ــات،  ــه مقدس ــن ب ــات »توهی ــه اتهام ب
اجتمــاع و تبانــی بــه قصــد بــر هــم زدن 
ــت اهلل  ــه آی ــن ب ــور، توهی ــت کش امنی
ــری،  ــام رهب ــه مق ــن ب ــی، توهی خمین
تبلیــع علیــه نظــام جمهــوری اســالمی 
ــوری و  ــه رییس جمه ــن ب ــران، توهی ای
ــرم  ــی« مج ــروبات الکل ــداری مش نگه
مــاه  و ۶  بــه ۱۰ ســال  و  شــناخته 
حبــس تعزیــری، ۳۷ ضربــه شــالق 
و ۳۵۰ هــزار تومــان جریمــه نقــدی 

ــت. ــده اس ــوم ش محک
را در  بازداشــت خــود  از مــدت  ایــن زندانــی عقیدتــی ۳۰ روز 

اســت.  گذرانــده   ۲۴۰ و   ۲۰۹ بنــد  انفــرادی  ســلول های 
ــک  ــراه ی ــه هم ــاه ۱۳۹۲ ب ــنبه ۱۷ آذر م ــح روز یک ش ــری صب نصی
ــدان  ــی سیاســی دیگــر بنــام عبدالرضــا قنبــری از بنــد ۳۵۰ زن زندان
ــه  ــی ب ــس از مدت ــا پ ــد، ام ــد ش ــهر تبعی ــی در بوش ــه زندان ــن ب اوی
ــال  ــاه س ــخ ۱۸ تیرم ــل و در تاری ــرج منتق ــهر ک ــی ش ــدان رجای زن
ــن منقــل  ــدان اوی ــد ۸ زن ــه بن ــی رجایی شــهر کــرج ب ۱۳۹۳ از زندان
شــد و هم اکنــون در حــال گذرانــدن دوران محکومیــت خــود در 

ــن اســت. ــدان اوی زن
• آرش مقدم اصالنی

ــه در  ــت ک ــران اس ــال ۱۳۶۴ در ته ــد س ــی متول ــدم اصالن آرش مق
تاریــخ ۲۱ مــرداد مــاه ســال ۱۳۹۲ بــه اتهــام فعالیــت در فیس بــوک 
بازداشــت و روانــه ی زندان شــد. وی از ســوی شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب 
اســالمی بــه ریاســت قاضــی صلواتــی بــا اتهاماتــی نظیــر »توهیــن بــه 
مقدســات، تبلیــغ علیــه نظــام و اجتمــاع و تبانــی« بــه هشــت ســال 
ــتان  ــر اس ــد نظ ــم وی در دادگاه تجدی ــد. و حک ــوم ش ــدان محک زن

تهــران عینــا تاییــد شــد.
آرش مقــدم اصالنــی بــه خاطــر اتهــام توهیــن بــه مقدســات ۵ ســال 
ــدان و  ــال زن ــه ۱ س ــام ب ــه نظ ــغ علی ــام تبلی ــر اته ــه خاط ــدان، ب زن
بــه خاطــر اتهــام اجتمــاع و تبانــی بــه ۲ ســال زنــدان محکــوم شــده 

اســت.
ــه  ــدان رجایی شــهر کــرج ب ــی عقیدتــی هــم اکنــون در زن ایــن زندان

ــرد. ــر می ب س
• هشت فعال فیس بوکی

در تابســتان و پاییــز ســال ۱۳۹۲ خبــر بازداشــت هشــت فعــال 
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــب ب ــانه های منتس ــوی رس ــی از س فیس بوک
ــعود  ــوندی، مس ــه شاهس ــد. نغم ــر ش منتش
مســعود  اکرمــی،  فریــد  قاســم خانی، 
طالبــی، امیــر گلســتانی، مهــدی ری شــهری 
رویــا صابری نــژاد  و  کاردارفــر  فریبــرز  و 
ــده ی  نوبخــت افــرادی هســتند کــه در پرون
موســوم بــه فعــاالن فیس بوکــی تحــت 
بازداشــت قــرار گرفتنــد. نغمــه شاهســوندی 
ــا  ــک ب ــد کوچ ــتن دو فرزن ــل داش ــه دلی ب
ــهر  ــون در ش ــده و اکن ــه آزاد ش ــرار وثیق ق
ــرد. ــه ســر می ب کرمــان، محــل زندگیــش ب

ــی  ــات فیس بوک ــن صفح ــراد ادمی ــن اف ای
فیــس«،  »ویکــی  »عمــام«،  نظیــر 
»تنهاتریــن زن«، »زندگــی ســگی«، 
ــرد«،  ــن م ــی«، »تنهاتری ــان ماه »مرج
ــزد«  ــان می ری ــم ترس م ــه بیفتی »راه ک

بوده انــد. پنجاهی هــا«  »دهــه  و 
ــت  ــال ۹۳ هش ــاه س ــرداد م ــل خ اوای
متهــم ایــن پرونــده، پــس از ماه هــا 
بازجویــی در ســلول انفــرادی ســپاه، 
طــی رای شــعبه ی بیســت و هشــت 
قاضــی  ریاســت  بــه  انقــالب  دادگاه 
مقیســه، هــر یــک بــرای اتهاماتــی 
نظیــر »توهیــن بــه مقدســات، اجتمــاع 
ــت  ــم زدن امنی ــه قصــد بره ــی ب و تبان
ملــی، توهیــن بــه رهبــری، توهیــن بــه 
قــوای ســه گانــه و تبلیــغ علیــه نظــام« 
مجموعــا بــه ۱۲۷ ســال زنــدان محکــوم 

شــده اند. 

سهیل بابادی متولد مهرماه 1357 
فارغ التحصیل مهندسی کامپیو تر 

است که روز دوم خردادماه سال 
91 در آموزشگاه زبان بازداشت و 

مستقیما به بند دو ـ الف سپاه منتقل 
شد. در آبان ماه 93 به بهانه ی درج 

مطالبی در سایت های اینترنتی به 
اتهام »تبلیغ علیه نظام« به یک سال 

حبس تعزیری محکوم شد.
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ــاراهلل ســپاه پاســداران  ــرارگاه ث ــه ق ــزارش داد ک ــا گ ــزاری ایرن خبرگ
ایــن هشــت نفــر را مــورد تعقیــب و شناســایی قــرار داده و در نهایــت 
در تیرمــاه ۱۳۹۲ بازداشــت کــرده اســت. پــس از آن پرونــده ی 
ــدس  ــراد در شــعبه ی ششــم بازپرســی دادســرای شــهید مق ــن اف ای
)دادســرای اویــن( مــورد بررســی قــرار گرفتــه و نهایتــا در تاریــخ ۲۷ 
ــعبه ی ۲۸ دادگاه  ــه ش ــیدگی ب ــرای رس ــال ۱۳۹۲ ب ــاه س ــن م بهم

ــالب ارجــاع داده شــده اســت. انق
ــال و  ــه ۱۳ س ــوم ب ــت ۹ آذر ۹۲( محک ــور )بازداش ــی پ ــن اکرم  امی
یــک روز حبــس تعزیــری، امیــر گلســتانی )بازداشــت ۲۹ مــرداد ۹۲( 
محکــوم بــه ۲۰ ســال و یــک روز، مســعود قاســم خانــی )بازداشــت ۱۰ 
آبــان ۹۲( محکــوم بــه ۱۹ ســال و نــود و یــک روز حبــس تعزیــری، 
ــس  ــک روز حب ــال و ی ــه ۱۵ س ــوم ب ــی محک ــعود طالب ــید مس س
تعزیــری، فریبــرز کاردار فــر محکــوم بــه ۱۸ ســال و نــود و یــک روز 
حبــس تعزیــری، مهــدی ری شــهری ) بازداشــت ۲ آذر ۹۲( محکــوم 
بــه ۱۱ ســال حبــس تعزیــری، رویــا صابــری ) بازداشــت۱۰ آبــان ۹۲( 
محکــوم بــه ۲۰ ســال و یــک روز حبــس تعزیــری، نغمــه شاهســوندی 

شــیرازی محکــوم بــه ۷ ســال و نــود و یــک روز حبــس تعزیــری.
ــوق بشــر  ــی حق ــن بین الملل ــا کمپی ــو ب ــع آگاه در گفت وگ ــک منب ی
عنــوان کــرده اســت: »طبــق قانــون قدیــم مجــازات اســالمی، وقتــی 
ــا را  ــم آن ه ــود قاضــی جرای ــدد ب ــرای متهمــی متع ــی ب ــوارد اتهام م
ــی او در  ــازات نهای ــزان مج ــا می ــع مجازات ه ــرد و جم ــع می ک جم
ــد مجــازات  ــون جدی نظــر گرفتــه می شــد. امــا طبــق مــاده ۱۳۴ قان
اســالمی کــه از اردبیهشــت مــاه ۱۳۹۲ الزم االجــرا اســت، اگــر 
ــط  ــی فق ــد، قاض ــش از آن باش ــا بی ــورد ی ــه م ــان س ــم متهم جرای
بایــد بیشــترین مجــازاِت یکــی از ایــن اتهامــات وارده را صــادر کنــد. 
هــر کــدام از ایــن جرم هــا هــم حداکثــر و حداقــل دارد. مثــال اتهــام 
اجتمــاع و تبانــی بیــن ۲ تــا ۵ ســال اســت و نهایتــا ۷ ســال و نیــم. 
ــر  ــرای ه ــا را ب ــر جرم ه ــده اول حداکث ــن پرون ــه در ای ــی مقیس قاض
ــون قدیــم  کــدام از اتهامــات در نظــر گرفتــه اســت و بعــد طبــق قان

ــا هــم جمــع بســته اســت«. همــه آن هــا را ب
ایــن زندانیــان کــه در بازجویــی و در مراحــل دادگاه اتهامــات وارده را 
رد کــرده بودنــد، پــس از صدورحکــم توســط قاضــی مقیســه، اعتــراض 
ــه درنتیجــه ی  ــد ک ــالم کردن ــه احــکام صــادره را اع رســمی خــود ب

ایــن اعتــراض، پرونــده بــه دادگاه تجدیدنظــر ارســال شــد.
ــرب در دادگاه  ــی پورع ــزد قاض ــاه، ن ــت م ــدود هف ــده ح ــن پرون ای
ــود امــا دادگاه تجدیدنظــر حکــم دادگاه بــدوی را عینــا  تجدیدنظــر ب
تاییــد کــرد و احــکام زندانیــان یــاد شــده در نهایــت، طبــق مــاده ۱۳۴ 

قانــون جدیــد مجــازات اســالمی تجمیــع شــد و اشــد مجــازات کــه ۷ 
ســال بــرای هــر متهــم بــود، بــه آن هــا ابــالغ و اجــرا شــد.

ــم  ــعود قاس ــی، مس ــعود طالب ــرز کاردار، مس ــتانی، فریب ــر گلس امی
ــی  ــی، شــش زندان ــن اکرم ــی، مهــدی ری شــهری و محمــد امی خان
ایــن پرونــده، پــس از تاییــد حکــم ۵۶ ســال بازداشــت، بــه قرنطینــه 

ــن منتقــل شــدند. ــدان اوی ــد هشــت زن بن
ــه  ــده، تبع ــن پرون ــان ای ــی از متهم ــت، یک ــژاد نوبخ ــا صابری ن روی
ایرانی تبــار بریتانیــا اســت کــه بــه منظــور دیــدار بــا خانــواده ی خــود 
ــن  ــود. در همی ــرده ب ــفر ک ــران س ــه ای ــال ۱۳۹۲ ب ــاه س ــر م در مه
حیــن بــا پیگــرد قــرارگاه ثــاراهلل یکــی از قرارگاه هــای امنیتــی ســپاه 

ــت بازداشــت شــد. پاســداران مواجــه و در نهای
ــا  ــود ب ــای خ ــژاد در مصاحبه ه ــر صابری ن ــور، همس ــوش تقی پ داری
شــبکه های خبــری مختلــف گفتــه اســت کــه همســر چهــل و هفــت 
ــه ایــران ســفر کــرده؛ در شــیراز بازداشــت شــد و بــه  ســاله او کــه ب
ــه ۲۰  ــون ب ــم اکن ــه اســت و ه ــال یافت ــران انتق ــن در ته ــدان اوی زن

ســال حبــس محکــوم شــده اســت. 
ــت:  ــرده اس ــالم ک ــردا اع ــو ف ــا رادی ــه ب ــری در مصاحب ــر صاب همس
»همســرم روی کامپیوتــر و بــا فیس بــوک بــا چنــد نفــر آشــنا شــده 
ــیراز  ــه ش ــی ب ــتان فیس بوک ــن دوس ــا همی ــدار ب ــرای دی ــود و ب ب
ــه  ــر این ک ــه خاط ــد ب ــدند. گفتن ــتگیر ش ــا دس ــد و آن ج ــه بودن رفت
خــط قرمــز را رد کــرده و یــک ســری مســایل نوشــته و یــک ســری 
مســایل را همخــوان )شــیر( کــرده کــه ایــن کار نبایــد انجــام مــی داده 
اســت. نــه خــود مــن، نــه خانــواده مــن و نــه خانــواده رویــا )همســرم( 
هیچ کدام مــان مســایل سیاســی اصــال  نداریــم و واقعــا هــم وابســتگی 

بــه هیــچ  گــروه یــا شــخصی هــم نداریــم«.
وزارت امــور خارجــه بریتانیــا کــه از ایــن موضــوع آگاه اســت و آن را در 
دســت رســیدگی دارد؛ بــه دلیــل بســته بــودن ســفارت خانه بریتانیــا 
ــا  ــا ب ــار بریتانی ــورد شــهروند ایرانی تب ــره در م ــرای مذاک ــران، ب در ته

ایــران بــا مشــکالت فراوانــی روبــه رو بــوده اســت.
رویــا صابــری و همســرش از هفــت ســال پیــش در اســتاکپورت واقــع 
در حومــه ی شــهر منچســتر زندگــی می کردنــد و دارای تابعیــت 

ــی هســتند. ــی و ایران ــه بریتانیای دوگان
ــران ماننــد شــیراز،  ایــن هشــت متهــم ســاکن شــهرهای مختلــف ای
یــزد، کرمــان، آبــادان و تهــران هســتند. بــا ایــن حــال همگــی آن هــا 
ــان  ــران برای ش ــالب ته ــدند و در دادگاه انق ــل ش ــران منتق ــه ته ب
پرونــده گشــوده شــده اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنــا، پرونــده ی 

ایــن متهمــان مجموعــا حــدود ۱۱ جلــد اســت.

در تابستان و پاییز سال 1392 خبر 
بازداشت هشت فعال فیس بوکی از سوی 
رسانه های منتسب به جمهوری اسالمی 

منتشر شد. نغمه شاهسوندی، مسعود 
قاسم خانی، فرید اکرمی، مسعود طالبی، 

امیر گلستانی، مهدی ری شهری و فریبرز 
کاردارفر و رویا صابری نژاد نوبخت افرادی 
هستند که در پرونده ی موسوم به فعاالن 

فیس بوکی تحت بازداشت قرار گرفتند. در 
اوایل خرداد ماه سال 93 مجموعا به 127 

سال زندان محکوم شده اند. 

حقوق ما

صفحه 17/ شامره یازدهم

خبرهای نقض حقوق بشر

صفحه 26/ شامره دوازدهم

ــن،  ــدان اوی ــرادی زن ــه ســلول انف ــی ب ــال رســول بداق ــاه از انتق ــک م ــه ی ــک ب ــا گذشــت نزدی ب
ــوران  ــدت، مام ــن م ــی ای ــت. ط ــت نیس ــی در دس ــد او اطالع ــده جدی ــات پرون ــوز از اتهام هن
امنیتــی از فشــار و تهدیــد خانــواده ایــن معلــم در بنــد دریــغ نکــرده و بــا بازجویــی از خانــواده او 
می خواســتند بــه زور از دختــرش اقــرار بگیرنــد. ایــن در حالــی اســت کــه کم تــر از ســه مــاه بــه 

ــده اســت. زمــان آزادی رســول بداقــی باقــی مان
ــی از  ــراز نگران ــا اب ــی ب ــم زندان ــن معل ــکان ای ــی از نزدی ــی یک ــی مذهب ــایت مل ــزارش س ــه گ ب
فشــارهای جدیــد بــر او و خانــواده اش گفــت: »همــه اعضــای خانــواده از ایــن کــه بعــد از ســال ها 
درد و رنــج، دو و ســه مــاه دیگــر دوران محکومیــت رســول تمــام می شــد و بــه آغــوش خانــواده اش 
بــاز می گشــت خوشــحال بودنــد و بــرای آزادی وی روزشــماری می کردنــد؛ امــا ناگهــان خبــردار 

شــدیم کــه دادســرای اویــن او را بــرای بازجویــی بــه شــعبه ششــم بازپرســی فراخوانــده اســت و از آنجــا هــم بــه قرنطینــه منتقلــش کرده انــد«.
وی در ادامــه بــه فشــارها و رفتارهــای خشــن بــا خانــواده رســول بداقــی اشــاره کــرده و از بازجویــی همســر و دختــر بــزرگ ایــن معلــم زندانــی ســخن گفــت: »روز 
شــانزدهم اردیبهشــت زمانــی کــه رســول در انفــرادی بــود، در اقدامــی عجیــب مامــوران بــه منــزل او رفتــه و آنجــا را مــورد تفتیــش قــرار می دهنــد. در تفتیــش 
منــزل، ســتایش و شــکیبا دوقلوهــا بســیار ترســیده بودنــد و بعــد از رفتــن مامــوران از شــدت تــرس حالــت تهــوع داشــتند. مامــوران لــب تــاپ، کامپیوتــر، تعــدادی 
ســی دی، دوربیــن و ... را بــا خــود بردنــد. بعدتــر همســر رســول و شــبنم دختــر بــزرگ او را روز هفدهــم اردیبهشــت بــه شــعبه ششــم بازپرســی بــرای بازجویــی 
احضــار کردنــد؛ امــا بــا نظــر وکیــل کانــون، آنهــا هفدهــم بــرای بازجویــی نرفتنــد، زیــرا پیمــان عطــار معتقــد بــود ایــن احضــار غیرقانونــی اســت و بایســتی دســت 
کــم هفتــاد و دو ســاعت قبــل تحویــل می شــد. روز شــنبه نوزدهــم کــه همســر و دختــر رســول بــه اویــن می رونــد، در آن جــا مــورد بازجویــی قــرار می گیرنــد. 

مامــوران در رفتــار بســیار عجیبــی، قصــد داشــتند از شــبنم بــه زور اقــرار بگیرنــد؛ امــا بــا اعتــراض شــدید مــادرش، او را رهــا کردنــد«.

محمدرضــا مــرادی ســردبیر نشــریه بیــان اقتصــاد در شهرســتان اسالم شــهر بــه درخواســت 
ــوم بازداشــت  ــا شــکایت مدعی العم ــن شــهر و ب ــه ای ــام جمع ــوروزی ام ــی ن حجت االســالم محمدعل
شــد. بــه گــزارش گویانیــوز وی در شــماره آخــر نشــریه خــود از مفاســد ولــی اهلل اصغــری قائــم مقــام 
ــد  ــری مفاس ــود و در تیت ــته ب ــرده برداش ــهر پ ــهر اسالم ش ــورای ش ــس ش ــه و ریی ــتاد نمازجمع س
ــرادی در  ــود. م ــرده ب ــه ک ــژاد مقایس ــاون اول احمدی ن ــی مع ــا رحیم ــا محمدرض ــادی او را ب اقتص
ــروش مناصــب و  ــول زور وده« از ف ــول وده، پ ــر وشــی پ ــا عنــوان »اگــه می خــوای مدی یادداشــتی ب
ــهر  ــه اسالم ش ــاز جمع ــتاد نم ــام س ــم مق ــهر و قائ ــورای ش ــس ش ــط ریی ــی توس ــت های مدیریت پس

ــرده برداشــته اســت. پ
ــد دوره  ــهر همانن ــهرداری اسالم ش ــی در ش ــت های مدیریت ــب و پس ــه »مناص ــت ک ــته اس وی نوش
ــان  ــارد توم ــک میلی ــا ی ــون ت ــن ۲۰۰ میلی ــی بی ــت مبلغ ــا پرداخ ــد ب ــب می توان ــابقه مناس ــواد و س ــتن س ــدون داش ــی ب ــده و هرکس ــذاری ش ــار قیمت گ قاج

ــد«. ــود کن ــق و ... را از آن خ ــت مناط ــهرداری، مدیری ــت ش ــهرداری، معاون ــر ش ــت هایی نظی پس
ولــی اهلل اصغــری عــالوه بــر ریاســت شــورای شــهر بــا حفــظ ســمت قائــم مقــام ســتاد نمازجمعــه و از نزدیــکان امــام جمعــه شهرســتان اسالم شــهر اســت. بــه 
همیــن خاطــر حجت االســالم محمدعلــی نــوروزی امــام جمعــه اسال مشــهر طــی تمــاس تلفنــی از دادســتان ایــن شــهر خواســت تــا محمدرضــا مــرادی دســتگیر 

شــود.

بازجویی از همسر و دختر رسول بداقی

بازداشت یک خبرنگار به دستور امام جمعه اسالم شهر

نــگار حائــری زندانــی سیاســی کــه دو روز قبــل بــه دادســرای امنیــت احضــار شــده بــود، بازداشــت و بــه بنــد 
۲۰۹ زنــدان اویــن منتقــل شــد. بــه گــزارش ســحام نیــوز، نــگار حائــری فعــال مدنــی و مشــاور حقوقــی، روز 

ســه شــنبه ۲۹ اردیبهشــت جهــت بازجویــی از بنــد زنــان زنــدان اویــن بــه ســلول انفــرادی منتقــل شــد.
یــک منبــع مطلــع در ایــن خصــوص گفــت: »از دادســرای شــهید مقــدس بــا نــگار حائــری تمــاس گرفتنــد 
و از وی خواســتند بــا حضــور در دادســرا بــه دو ســوال پاســخ دهــد کــه خانــم حائــری بــا حضــور در دادســرا 
ــش در خصــوص  ــه خاطــر مصاحبه های ــری ب ــم حائ ــه خان ــی رود ک ــن احتمــال م بازداشــت شــده اســت. ای

وضعیــت وخیــم زنــدان قرچــک ورامیــن بازداشــت شــده باشــد«.
ــنبه ۶  ــت، روز چهارش ــاه بازداش ــدود ۸ م ــس از ح ــتری پ ــل دادگس ــی و وکی ــی سیاس ــری زندان ــگار حائ ن

اســفندماه ۱۳۹۳ از زنــدان شــهرری )قرچــک ورامیــن( بــا قــرار وثیقــه دو میلیــاردی آزاد شــد. نــگار حائــری فــوق لیســانس حقــوق و وکیــل دادگســتری کــه 
در بازداشــت قبلــی، پرونــده وکالــت اش بــه مــدت ۱۰ ســال بــه حالــت تعلیــق درآمــده بــود، روز ۱ تیرمــاه ســال ۱۳۹۳ بــه جــرم ارایــه مشــاوره حقوقــی بــه 

ــود. ــواده زندانیــان سیاســی بازداشــت شــده ب خان

بازداشت مجدد نگار حائری و انتقال به بند 209 زندان اوین
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خبرهای نقض حقوق بشر

ــی  ــن زندان ــان و برخــالف نظــر پزشــکان، ای ــان خســرو منصوری ــدن درم ــه کاره مان ــم نیم ــی علی رغ ــوران امنیت مام
سیاســی 7۲ ســاله را بــه زنــدان بازگردانــد. بــه گــزارش میــزان خبــر، ایــن عضــو باســابقه نهضــت آزادی ایــران کــه 
مدتــی پیــش در پــی حملــه قلبــی از زنــدان اویــن بــه بیمارســتان انتقــال داده شــده بــود، روز پنجــم خــرداد ۱۳۹۴ 

توســط شــماری از مامــوران امنیتــی و در فضایــی پــر تنــش بــه زنــدان اویــن بازگردانــده شــد.
ــش،  ــال پی ــس ۱۳ س ــم حب ــرای حک ــا اج ــال ۸۰ ب ــدان س ــه زن ــرای آزادی وثیق ــت ب ــی درخواس ــان در پ منصوری
بــه زنــدان اویــن منتقــل شــده بــود. آقــای منصوریــان یــک مــددکار اجتماعــی باســابقه و موســس چندیــن مرکــز 
ــا و  ــای ارزش ه ــن احی ــدز و انجم ــودکان ای ــت از ک ــن حمای ــه انجم ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک ــددکاری اس م
حمایــت از بازمانــدگان زلزلــه بــم اشــاره کــرد. منصوریــان فعالیــت خــود را از دوران پیــش از انقــالب شــروع کــرده و 

ــان را داشــت. ــه مددجوی ــه منظــور کمــک ب ــی اجــازه دریافــت وجوهــات ب از آیــت اهلل طالقان

ــه دســتگیری  ــراض ب ــه ای، ضمــن اعت ــا انتشــار بیانی ــل ب ــح نوب ــزه صل ــده زن جای شــش برن
ــا تعهــدات بین المللــی ایــران  نرگــس محمــدی فعــال حقــوق بشــر، بازداشــت وی را مغایــر ب
دانســته و خواســتار آزادی بــدون قیــد و شــرط او شــدند. ایــن زنــان نوبلیســت از کشــورهای 
ایــران، ایرلنــد، گواتمــاال، لیبریــا، یمــن و آمریــکا بــر حمایــت از مدافعــان حقــوق بشــر از جملــه 
حقــوق نرگــس محمــدی تاکیــد کرده انــد. بــه گــزارش مرکــز حامیــان حقــوق بشــر در ایــن 

بیانــه آمــده اســت کــه:
نرگــس محمــدی نایــب رییــس و ســخنگوی کانــون مدافعــان حقــوق بشــر روز ۱۵ اردیبهشــت 
۱۳۹۴ در منــزل خــود دســتگیر شــد. او پیشــتر بــه علــت فعالیت هــای حقــوق بشــری بــه ۱۱ 
ــه ۶ ســال کاهــش  ــود کــه ایــن محکومیــت در ســال ۲۰۱۲ ب ســال حبــس محکــوم شــده ب
یافــت. وی در دوران زنــدان بــه شــدت بیمــار و بــرای درمــان بــا ســپردن وثیقــه ملکــی آزاد 
شــد. نرگــس محمــدی در ایــن دوران نیــز بارهــا مــورد بازجویــی و اذیــت و آزار مامــوران امنیتــی قــرار گرفــت و نهایتــا قبــل از پایــان درمــان، مجــددا دســتگیر و 
زندانــی شــد. دولــت جمهــوری اســالمی بــه کنوانســیون های بین المللــی حقــوق بشــر پیوســته و متعهــد اجــرای آن شــده اســت. بــر اســاس قطع نامــه مجمــع 
ــرای  ــد مانعــی ب ــا نبای ــوق بشــر؛ دولت ه ــع حق ــان مداف ــت از زن ــه حمای ــوق بشــر و قطع نام ــان حق ــت از مدافع ــه حمای ــل متحــد ناظــر ب ــی ســازمان مل عموم
فعالیت هــای مدافعــان حقــوق بشــر ایجــاد کننــد. قطعنامــه حمایــت از زنــان مدافــع حقــوق بشــر تاکیــد می کنــد: »احتــرام و حمایــت از فعالیت هــای مدافعــان 
حقــوق بشــر از جملــه زنــان مدافــع حقــوق بشــر ضــروری اســت و قطعنامــه همــه مــوارد نقــض حقــوق بشــر و تبعیــض علیــه افــرادی کــه در ترویــج و دفــاع از 

ــد«. ــد را محکــوم می کن ــالش می کنن حقــوق بشــر و آزادی هــای اساســی ت
ــه حکــم  ــراض ب ــور، ضمــن اعت ــه مذک ــدگان بیانی ــز امضاکنن ــان و جــودی ویلیام ــوکل کرم ــوی، ت ــا گب ــا مانچــو، لیم ــوار، ریگوبرت ــرد مگ ــادی، مای شــیرین عب

ــدند. ــرط او ش ــد و ش ــدون قی ــوری و ب ــان آزادی ف ــدی، خواه ــس محم ــت نرگ ــت و بازداش محکومی

بازگرداندن خسرو منصوریان به زندان

برندگان صلح نوبل: نرگس محمدی را آزاد کنید

وضعیــت جســمانی اســداهلل اســدی زندانــی سیاســی آذربایجانــی در زنــدان اویــن رو بــه وخامــت گذاشــته اســت. بــه 
گــزارش ســحام نیــوز، روز شــنبه ۲ خــرداد اســداهلل اســدی پزشــک و فعــال مدنــی آذربایجانــی در بنــد 7 زنــدان اویــن 
دچــار خون ریــزی ریــه شــده اســت. بــا وجــود وخامــت وضعیــت جســمانی ایــن فعــال آذربایجانــی، مســووالن زنــدان 

اویــن بــا انتقــال وی بــه بیمارســتان خــارج از زنــدان مخالفــت کرده انــد.
بیشــتر زندانیــان سیاســی حاضــر در بنــد 7 زنــدان اویــن بــا نــگارش نامــه ای، نســبت بــه شــرایط اســدی ابــراز نگرانــی 

کــرده و خواســتار انتقــال هرچــه ســریع تر وی بــه بیمارســتان خــارج از زنــدان شــده اند.
اخیــرا ایــن فعــال آذربایجانــی بــه اتهــام تخریــب امــوال دولتــی و اخــالل در نظــم زنــدان، در شــعبه ۵ بازپرســی شــهید 
قدوســی زنــدان اویــن تفهیــم اتهــام شــد. بــا وجــود اظهــار پزشــک زنــدان اویــن مبنــی بــر عــدم تحمــل حبــس بــه 
دلیــل »شــرایط روانــی نامســاعد« مســووالن ایــن زنــدان در صــدد افزایــش دوران محکومیــت وی هســتند.گفتنی  اســت 
اســداهلل اســدی در حــال گذرانــدن دوران ۵ ســال محکومیــت خــود در زنــدان اویــن تهــران اســت. وی هم چنیــن روز 
ــود. اســداهلل اســدی  ــار و پــس از ۳ ســال حبــس بــه مرخصــی اســتعالجی اعــزام شــده ب ــان ۹۲ بــرای اولیــن ب ۱ آب
داغداغــان روز ۲۳ تیــر ۸۹ از ســوی مامــوران امنیتــی در تبریــز بازداشــت شــد. وی پــس از تحمــل ۵ مــاه حبــس در 
ســلول های انفــرادی اداره اطالعــات تبریــز بــه تهــران منتقــل شــده و ۴ مــاه دیگــر را نیــز در انفــرادی بندهــای ۲۴۰ 

و ۲۰۹ زنــدان اویــن بــه ســر بــرد.

وخامت وضعیت جسمانی اسداهلل اسدی در زندان اوین
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»حقوق ما« در ویرایش مطالب آزاد اســت

يادداشت هايى كه از روزنامه نگاران و اشخاص دريافت مى شود، نظر شخىص آنان است و ديدگاه مجله حقوق ما نيست


