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منبع: اتحادیه بین املللی مخابرات

منبع :  

از هر ١٠٠ نفر

اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

از هر ١٠٠ نفر

استفاده ایرانیان از اینرتنت موبایل

چرا رسعت اینرتنت مهم است؟

مقایسه رسعت اینرتنت ایران با همسایه هایش:

ارمنستان
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عراق ایران

کویت
بحرین
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قطر

ع¡ن
امارات متحده عربی

افغانستان

بیشرت از اینرتنت خط ثابت خانگی است

اینرتنت رسعت باال به خربنگاران و شهروندان کمک می کند 

تا ویدیو، تصویر و فایلهای چندرسانه ای سنگین را 

رسیع و راحت تر آپلود و دانلود کنند.
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تحت پیگرد قراردادن
به دلیل فعالیت آنالین

سانسور اینرتنت
شبکه ملی

اطالعات(ش¡)

٧ ویژگی

شبکه ملی اطالعات، 
تحت کنرتل حکومت 

است

فقط 
محتوای مورد تایید حکومت 
می تواند در این شبکه باشد

µام ترافیک کاربران ایران
از درون این شبکه عبور می کند

حکومت می تواند دسرتسی به اینرتنت جهانی را 
هر زمانی که خواست قطع کند بدون آنکه 

در این شبکه اختاللی ایجاد شود

حکومت شهروندان را 
با وعده رسعت بیشرت و قیمت 

ارزان تر به سمت استفاده از این 
شبکه هدایت می کند

شبکه ملی اطالعات
جاسوسی از شهروندان را

امکان پذیر می کند

این شبکه در دولت
حسن روحانی توسعه یافت

سهیل عربی
انتشار مقاالت

انتقادی
از حکومت

محکوم به:
 ۷/۵ سال

زندان

سینا  دهقانی
ارسال محتوای
چالش برانگیز

دینی

محکوم به:
اعدام

سعید ملکپور
برنامه نویس

برنامه ای م¥ باز
برای آپلود کردن تصاویر

محکوم به:
زندان ابد

هنگامه شهیدی
محکوم به:فعال سیاسی

١٢سال و 
٩ماه زندان

رتبه بندی سال ٢٠١٨ گزارش آزادی شبکه
(آزاد ترین ٠؛ کمرتین آزادی ١٠٠)

ایران در 
رتبه بندی جهانی

دومین کشور
از نظر شدت سانسور

اینرتنت
در سال ٢٠١٨

منبع : خانه آزادی

استونی
ایسلند
کانادا
آملان

اسرتالیا
ایاالت متحده آمریکا

ژاپن
گرجستان

فرانسه
ترکیه

روسیه
امارات متحده عربی
عربستان سعودی

اتیوپی
سوریه

ایران
چین

برخی از شهروندان برای فعالیت آنالین توسط 
سازمان های اطالعاتی و امنیتی و به صورت غیرعادالنه 

محاکمه شده اند. از جمله:



جاسوسی و حمله های سایربی حکومتی

چه چیزی
سانسور  است؟

شبکه های 
اجت¡عی فراگیر
مسدود هستند میلیون ها

وب سایت
مسدود هستند

محتوای اینرتنت
با کل°ت کلیدی

مسدود هستند

دسرتسی به 
ابزارهای فیلرتشکن

مانند سایفون، آوتالین و
وی.پی.ان ها

 دامنه های مسدود شده (٢٠١٤-٢٠١٧)
OONI : منبع

وبسایت های 
خــــرب  ی

حقوق برشی
فرهنگی

نقد 
سیا سی

پورنوگرافی

همجنسگرای
مذهبی

رشط بندی
الکل و مواد مخدر

میزبانی وب و بالگ
موتور جستجو

مسدود هستنداقتصادی

اپلیکیشن های
پیام رسان

دارای رمزگذاری

مانند تلگرام،
CryptoKat , سیگنال

مسدود هستند

حمله  سایربی

فیشینگ
بد افزار

به رسقت بردن
 پیامک ها

منع
رسویس

ابزارها ورسویس های ملی
مانند  ای میل، 
گواهینامه  های

اس اس ال
رسورهای
حکو متی

رشکتها ی
ارائه دهنده اینرتنت

اپلیکیشن ها ی
جعلی

زیرساخت  حکومتی

حکومت چطور ارتباطات شهروندان را کنرتل و از آنها جاسوسی می کند؟



سابقه عملکرد
حسن روحانی

در حوزه آزادی های
اینرتنتی

ساختار کنرتل 
سیاست اینرتنت

در ایران

مثبت

منفی

سایر منابع قدرت
سپاهپاسداران 
انقالب اسالمی

کمپین حقوق برش در ایران، سازمانی مستقل و غیرانتفاعی است که فعالیت های آن بر حفاظت و ترویج حقوق برش متمرکز است. 

انتشار اطالع نگاشت (اینفوگرافیک) در حوزه های مختلف حقوق برش همچون «اینرتنت در ایران در یک نگاه» گامی است در جهت 

به تصویر کشیدن رئوس کلی و محورهای اصلی تحقیقات و بررسی هایی که در حوزه های مختلف توسط محققان کمپین انجام می شود. 

برای اطالعات بیشرت درخصوص این موضوعات می توانید به وب سایت کمپین مراجعه کنید: 

www.persian.iranhumanrights.org

رهرب ایران
سیدعلی خامنه ای

شورای عالی فضای مجازی
عالی ترین نهاد سیاست گذاری اینرتنت

تقویت سانسور و جاسوسی 
از طریق شبکه ملی اطالعات

میلیون ها وب سایت شامل 
توییرت، فیس بوک و یوتیوب فیلرت هستند

تلگرام در اردیبهشت ١٣٩٧ فیلرت شد

بهبود بخشیدن و 
توسعه زیرساخت اینرتنت

رفع فیلرت از واتزاپ

افزایش رسعت اینرتنت 
(128kbpsبرداش¥ محدودیت ارائه اینرتنت با رسعت بیشرت از)

توسعه شبکه اینرتنت موبایلی
(آزاد کردن مجوز نسل سوم و چهارم)

ابزارهای فیلرتشکن فیلرت هستند

اپلیکشنهای دارای رمزگذاری فیلرت هستند

سکوت در برابر حمله های هکرهای حکومتی

نقض بی طرفی شبکه (افزایش قیمت ترافیک بین امللل)

افزایش نفوذ نهادهای امنیتی در وزارت ارتباطات

کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه

اصلی ترین نهاد تصمیم گیر فیلرتینگ

قوه قضاییه
می تواند وبسایت ها را 

مسدود کند

اثرگذار بر روی سیاست ها

هدف قرار دادن سایتها و کاربران
برای جاسوسی و سانسور

هک کردن حسابها

ترساندن کاربران 

همدستی با قوه قضاییه در 
تحقیقات و زندانی کردن

پلیس سایربی(فتا)
می تواند فیلرت و افراد را بازداشت کند


