۱۰۰/۰۷ ۱۰۱/۵۳
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ

اﺳﺘﻔﺎدهازاﯾﻨﱰﻧﺖ
در اﯾﺮان
ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات

اﯾﺮان

۶۱/۳۹

۴۶/۶۱

۵۱/۴۶

اﯾﺮان

اﯾﻨﱰﻧﺖ

در اﯾﺮان

اﺷﱰاک ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ازﻫﺮ ١٠٠ﻧﻔﺮ

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ۱۳۹۸

اﺷﱰاک ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺎدﺳﱰﺳﯽﺑﻪاﯾﻨﱰﻧﺖ
ازﻫﺮ ١٠٠ﻧﻔﺮ

ازﻫﺮ ١٠٠ﻧﻔﺮ

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ
ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد

اﺳﺘﻔﺎده اﯾﺮاﻧﯿﺎن از اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

 ٣ﺑﺮاﺑﺮ

ﺑﯿﺸﱰ از اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ

ﴎﻋﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ

ﭼﺮا ﴎﻋﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

اﯾﻨﱰﻧﺖ ﴎﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎران و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ وﯾﺪﯾﻮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﺳﻨﮕﯿﻦ را
ﴎﯾﻊ و راﺣﺖ ﺗﺮ آﭘﻠﻮد و داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﴎﻋﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ:

ارﻣﻨﺴﺘﺎن ۱/۸

Mbps

۳

ﺗﺮﮐﯿﻪ

Mbps

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﯾﺮان

۰/۵

۱
Mbps

Mbps

ﻗﻄﺮ

۳/۵
Mbps

اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ

۵

Mbps

ﻋامن

۴/۲
Mbps

اﯾﺮان

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ

اﺷﱰاک
ﺗﻠﻔﻦﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

۶۲/۲۱

۲

۲/۶
 Mbpsﺑﺤﺮﯾﻦ

۱۰۹
۱۳۳
از ﺑﯿﻦ

ﻋﺮاق
Mbps

رﺗﺒﻪ
ﴎﻋﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺮان

۰/۴۵
Mbps

ﮐﺸﻮر

ﮐﻮﯾﺖ

رﺗﺒﻪ
ﴎﻋﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺳﻌﻮدی

۱/۶

۵۷
۱۲۴
از ﺑﯿﻦ

Mbps

ﻣﻨﺒﻊ :

M-Lab Statistics

ﮐﺸﻮر

 ٧وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﺒﮑﻪﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت)ﺷام(

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت،
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰل ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﺖ

ﺳﺎﻧﺴﻮراﯾﻨﱰﻧﺖ
اﯾﺮان در
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻬﺎﻧﯽ

۶
۶
۱۵
۱۹
۲۱
۲۲
۲۵
۲۵
۲۵
۶۶
۶۷
۶۹
۷۳
۸۳
۸۳
۸۵
۸۸

دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر

از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت ﺳﺎﻧﺴﻮر
اﯾﻨﱰﻧﺖ
در ﺳﺎل٢٠١٨

ﻣﻨﺒﻊ  :ﺧﺎﻧﻪ آزادی

ﻓﻘﻂ
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ
متﺎم ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮان
از درون اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎل  ٢٠١٨ﮔﺰارش آزادی ﺷﺒﮑﻪ
)آزادﺗﺮﯾﻦ ٠؛ ﮐﻤﱰﯾﻦ آزادی (١٠٠

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ را
ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺧﺘﻼﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد

ﺗﺤﺖﭘﯿﮕﺮدﻗﺮاردادن
ﺑﻪدﻟﯿﻞﻓﻌﺎﻟﯿﺖآﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ:

ﺳﻬﯿﻞﻋﺮﺑﯽ
اﻧﺘﺸﺎرﻣﻘﺎﻻت
اﻧﺘﻘﺎدی
از ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را
ﺑﺎ وﻋﺪه ﴎﻋﺖ ﺑﯿﺸﱰ و ﻗﯿﻤﺖ
ارزان ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﺳﺘﻮﻧﯽ
اﯾﺴﻠﻨﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا
آﳌﺎن
اﺳﱰاﻟﯿﺎ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ژاﭘﻦ
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ
روﺳﯿﻪ
اﻣﺎراتﻣﺘﺤﺪهﻋﺮﺑﯽ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
اﺗﯿﻮﭘﯽ
ﺳﻮرﯾﻪ
اﯾﺮان
ﭼﯿﻦ

ﺳﯿﻨﺎ دﻫﻘﺎﻧﯽ
ارﺳﺎل ﻣﺤﺘﻮای
ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
دﯾﻨﯽ

ﺳﻌﯿﺪﻣﻠﮑﭙﻮر

ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ:
 ۷/۵ﺳﺎل
زﻧﺪان
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ:
اﻋﺪام

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان را
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣنت ﺑﺎز
ﺑﺮای آﭘﻠﻮد ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ

اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در دوﻟﺖ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻪﺷﻬﯿﺪی
ﻓﻌﺎلﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ:
زﻧﺪان اﺑﺪ

ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ:
١٢ﺳﺎل و
٩ﻣﺎه زﻧﺪان

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘامﻋﯽﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﻣﺴﺪودﻫﺴﺘﻨﺪ

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺖ؟

ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺴﺪودﻫﺴﺘﻨﺪ
وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی
ﺧــــﱪی
ﺣﻘﻮقﺑﴩی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻧﻘﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﺤﺘﻮایاﯾﻨﱰﻧﺖ

ﺑﺎ ﮐﻠامت ﮐﻠﯿﺪی

ﻣﺴﺪودﻫﺴﺘﻨﺪ

ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮای
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﴍط ﺑﻨﺪی

اﻟﮑﻞوﻣﻮادﻣﺨﺪر
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽوبوﺑﻼگ
ﻣﻮﺗﻮرﺟﺴﺘﺠﻮ
اﻗﺘﺼﺎدی

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

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی
ﭘﯿﺎم رﺳﺎن
دارای رﻣﺰﮔﺬاری
ﻣﺴﺪودﻫﺴﺘﻨﺪ

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ
اﺑﺰارﻫﺎیﻓﯿﻠﱰﺷﮑﻦ
ﻣﺴﺪودﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﺎﻧﻨﺪﺗﻠﮕﺮام،
ﺳﯿﮕﻨﺎل CryptoKat ,

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﻔﻮن ،آوﺗﻼﯾﻦ و
وی.ﭘﯽ.ان ﻫﺎ

ﺟﺎﺳﻮﺳﯽوﺣﻤﻠﻪﻫﺎیﺳﺎﯾﱪیﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻄﻮر ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﮐﻨﱰل و از آﻧﻬﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

ﴍﮐﺘﻬﺎی
اراﺋﻪدﻫﻨﺪهاﯾﻨﱰﻧﺖ
ﴎورﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﱪی

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ی
اﺑﺰارﻫﺎ وﴎوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﻌﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ای ﻣﯿﻞ،
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ
اس اس ال
ﺑﺪ اﻓﺰار

ﺑﻪ ﴎﻗﺖ ﺑﺮدن
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎ

ﻣﻨﻊ
ﴎوﯾﺲ

ﺳﺎﺧﺘﺎرﮐﻨﱰل
ﺳﯿﺎﺳﺖاﯾﻨﱰﻧﺖ
در اﯾﺮان

رﻫﱪ اﯾﺮان

ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای

ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﯾﻨﱰﻧﺖ

ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻣﺤﺘﻮایﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ

اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦﻧﻬﺎدﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻓﯿﻠﱰﯾﻨﮓ

ﻗﻮهﻗﻀﺎﯾﯿﻪ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ را
ﻣﺴﺪودﮐﻨﺪ

ﭘﻠﯿﺲﺳﺎﯾﱪی)ﻓﺘﺎ(

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﯿﻠﱰ و اﻓﺮاد را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﺪ

اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ روی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ
ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻫﮏ ﮐﺮدن ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪنﮐﺎرﺑﺮان
ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن

ﺳﺎﯾﺮﻣﻨﺎﺑﻊﻗﺪرت

ﺳﭙﺎهﭘﺎﺳﺪاران
اﻧﻘﻼباﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ
در ﺣﻮزه آزادیﻫﺎی
اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ
ﻣﺜﺒﺖ

ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن و
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﴎﻋﺖ اﯾﻨﱰﻧﺖ
)ﺑﺮداﺷنت ﻣﺤﺪودﯾﺖ اراﺋﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ ﺑﺎ ﴎﻋﺖ ﺑﯿﺸﱰ از(128kbps
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
)آزاد ﮐﺮدن ﻣﺠﻮز ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم(

رﻓﻊ ﻓﯿﻠﱰ از واﺗﺰاپ

ﻣﻨﻔﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻮﯾﯿﱰ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻓﯿﻠﱰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻠﮕﺮام در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣٩٧ﻓﯿﻠﱰ ﺷﺪ
اﺑﺰارﻫﺎیﻓﯿﻠﱰﺷﮑﻦﻓﯿﻠﱰﻫﺴﺘﻨﺪ
اﭘﻠﯿﮑﺸﻨﻬﺎی دارای رﻣﺰﮔﺬاری ﻓﯿﻠﱰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﮑﻮتدرﺑﺮاﺑﺮﺣﻤﻠﻪﻫﺎیﻫﮑﺮﻫﺎیﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻧﻘﺾ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ )اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻞ(
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ در اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼعﻧﮕﺎﺷﺖ )اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ( در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﻫﻤﭽﻮن »اﯾﻨﱰﻧﺖ در اﯾﺮان در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه« ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن رﺋﻮس ﮐﻠﯽ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ درﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
www.persian.iranhumanrights.org

