
 مقدمه
سال نو و فرارسيدن بھار را به ھمه مردم آزاده، تبريک 

، سال ٨٩بر خ&ف سال   ٩٠اميدوارم سال .  گويممی
پيروزی روشنايی بر تاريکی، دانش و آگاھی و خرد 
انسانی بر جھل و خرافات و زورگويی و سال جشن و 
سرور و رفاه و عدالت برای مردم آزاده ايران و جھان 

 .باشد
در ايران، سال تھاجم شديدتر به آزادی بيان،   ١٣٨٩سال 

ھا، آوری کتابقلم و انديشه، سال تشديد سانسور، جمع
نگاران، تر نويسندگان، روزنامهتھديد ھر چه بيش

جويان، ھنرمندان و جنگ با علوم نويسان، دانشوب&گ
ھا و عرصه اينترنت و انسانی و اجتماعی در دانشگاه

 .ماھواره بود
سالی که گذشت، تھديد برخی از نويسندگان و ناشران و 

ھا و سال ركود فرھنگی و تعطيل ممانعت از فعاليت آن
 . ھا بود فروشی شدن بعضی از كتاب

حذف سوبسيدھای (ھا مندی يارانه، قانون ھدف٨٩آذر ماه 
گونه که معاون فرھنگی  آن.  اجرا درآمد به )  دولتی

وزارت ارشاد، گفته بود اين سياست، تاثير چندانی بر 
گذاشت اما ھا نمی وضعيت نشر و افزايش قيمت کتاب

ھا، ع&وه  مند كردن يارانهھدف.  حقيقت، چيز ديگری بود
بر تحميل فقر فزاينده به ھمه مزدبگيران و گرانی 
کاUھای ضروری مردم در بازار، موجب افزايش قيمت 
كتاب و پايين آمدن قدرت خريد مردم شد و اين عوامل، 

 .بر صنعت نشر نيز تاثير منفی گذاشت
فروشی نشر نی و پس از  در چنين شرايطی، ابتدا کتاب

ھای ناشرانی چون ثالث، ويستار و آبی  فروشی آن کتاب
ھايی در خيابان کريمخان، فروشی کتاب.  ھم تعطيل شدند

تاکنون به پاتوقی برای اھل فرھنگ   ۶٠محلی که از دھه 
صاحبان کتاب .  مندان کتاب بود، تعطيل گرديدند و ع&قه
ھا و شدت گرفتن مشک&ت  ھا، حذف يارانهفروشی

اقصادی و روند دشوار و طوUنی صدور مجوز برای 
ھايشان را از جمله دUيل خود برای تعطيلی کسب و  کتاب

 .اندکارشان عنوان کرده
جويی، ، سال زندانی کردن فعالين دانش٨٩سال 

کارگری، زنان، وک&، مادران داغدار و سال درد و رنج 
گيری احکام غيرانسانی اعدام و خشم و ھم چنين سال اوج

ترين مجموعه فعاUن حقوق بشر در ايران، در تازه.  بود
اند که فقط در اسفند ماه سال گزارش خود اع&م کرده

 نقض موردی حقوق بشر در ١٣۴٧٩کم ، دست٨٩سال 
کشور رخ داده و از سوی مجموعه فعاUن حقوق بشر در 

 .ايران، به ثبت رسيده است
 مورد نقض حقوق ٨٩٧١در طول ماه گذشته، بيش از 

 ٢۴٠٨جويان،  مورد نقض حقوق دانش٣٩٢کارگران، 
 آزادی همورد نقض حقوق فعالين سياسی و مدنی در حوز

اجرای حکم تاييد يا   مورد صدور،۵۶انديشه و بيان، 
  مورد شکنجه و نقض حقوق۴۴٨اعدام، 

 

 اط�عيه کانون نويسندگان ايران در تبعيد

 !بھاران خجسته باد
 

جھان يک سال ديگر را پشت سر گذاشت و با رسيدن بھار، زندگی در جسم و 
 .جان طبيعت و انسان و جامعه تازه شد

رسد و ھای شکوفايش از راه مینوروز، سنت ديرينه مردم جامعه ما، با ط&يه
کند تا ما در خويشتن باز نگريم و به جان ذھنيت ھستی اجتماعی را زنده می

ای بيابيم و در برابر ھرچه تباھی ست يارای روی زندگی بخنديم و نيروی تازه
 . مان باشدايستادن

 .نوروز، پيکار نور و تاريکی ست
 

 
سالی که گذشت، تباھی حاکم بر جامعه ما، با تمام توان کوشيد تا بار ديگر ھر 

ست را از مردم بگيرد و به جايش؛ خفقان، چه انسانی و شايسته زندگیآن
 .سرکوب، زندان و اعدام را حاکم کند

دريغ کتاب و نوشته و روزنامه بود و آزادی بيان سال گذشته سال سانسور بی
 .ھای دژخيم جمھوری اس&می لگدمال شدزير چکمه

 
ھا و گرسنه و سال گذشته، سال در تنگنا قرار دادن معيشت مردم، حذف يارانه

داشتن توده محروم مردم ايران بود و ھر صدائی را که در اعتراض کار نگهبی
 .به اين اقدام ضدانسانی بلند شد سرکوب کردند

 

 ٢٠١١مارس  -سال دوم  -١۵شماره 

 ٨ص ...               ورزان ترکيه اعتراض فرھنگ

جنگ اينترنتی حکومت 
  بھرام رحمانی!         اس�می

  ٢ صفحه  

 ٧ص  کانون نويسندگان ايران                اط�عيه

  ۶ صفحه  



 ٨٩ھای ملی،   مورد بازداشت و نقض حقوق اقليت۵٧ھا،  زندانيان سياسی و عادی در زندان
 . ايم ھای مذھبی را شاھد بوده مورد بازداشت و نقض حقوق اقليت

 مورد اخت&ل ٣ھای خبری و  سايت مورد فيلترينگ وب۴ مورد توقيف نشريات، ١٠کم دست
در سالی که .  رخ داده است  ٨٩در شبکه اينترنت از جمله مواردی است که در اسفند ماه 

 .گذشت، جنگ اينترنتی حکومت اس&می شديدتر شد
، سال ٨٩ھای حکومتی، سال ھا و اعدامھا و سرکوبگریاما با وجود اين ھمه وحشی

اعتراض و خيزش مجدد مردمی به ويژه با حضور فعاUنه جوانان دختر و پسر شجاع و 
ھايی از تشديد سانسور در دنيای مان را با نگاھی به گوشهبا اين مقدمه، بحث.  نترس بود

 .دھيممجازی اينترنت و جنگ اينترنتی حکومت اس&می ادامه می
 

 جنگ حکومت اس�می ايران با اينترنت
حکومت اس&می ايران، از ھمان روزھای آغازين عرضه اينترنت در کشور، نگرانی و 

اما .  شود، پنھان نساخته بودندچه در اين دنيای مجازی يافت میمخالفت خود را از تنوع آن
  »ضد اخ&قی«ھای ترين نگرانی خود از سايتمسئولين و مقامات حکومتی، ھمواره بيش

ھای سانسور ھا و ھم عملکردھای ارگاناند، در حالی که تحقيقات و بررسیرا به زبان آورده
ھای سياسی مخالف حکومت دھند که بسياری از سايتو سرکوب حکومتی، ھمگی نشان می

 .اندھا گرفتار سانسور شدهو وب&گ
ھا با آغاز دھه ھشتاد شروع شد و در اولين فاز برخورد،  ھا و وب&گ سايت فيلترينگ وب

مخالفت با .  ھايی با محتوای پورنوگرافی بودند که مشمول فيلتر شدند سايت ظاھرا وب
ھای سياسی منتقد حاکميت نيز مشمول  سايت فيلترينگ تنھا وقتی آغاز شد که برخی از وب

شورای عالی انق&ب «شدند و بعدتر در دولت سيدمحمدخاتمی، با تصويب  فيلترينگ 
با تاسيس اين نھاد، .  اندازی شد  راه»کميته تعيين مصاديق فيلترينگ« بود که »فرھنگی

 شده آغاز و برخوردھای شديد با فعاUن سايبری نيز »ريزی  ھدف مند و برنامه«فيلترينگ 
 .شروع شد

ای امنيتی به  نويسان در پروژه نگاران و وب&گ ای از روزنامه ، عده١٣٨٣در مھر ماه 
اين پرونده .   چند روز بازداشت و چند ھفته نيز تحت بازجويی و شکنجه قرار گرفتند فاصله
ريزی شده   مشھور شد، اولين موج برخورد گسترده و برنامه»نويسان  وب&گ پرونده«که به 

 .  مجازی بود با فعاUن در عرصه
ھای سياسی از جمله در ، سرکوب١٣٨۴نژاد در سال با روی کار آمدن دولت احمدی

ھای گسترده فعاUن فرھنگی، سياسی و ھمراه با دستگيری.  عرصه فرھنگی نيز شديدتر شد
ھای انيترنتی نيز بخش ديگری از تعرض ھا و سايتھا، بستن روزنامهاجتماعی و اعدام

حکومت به عرصه آزادی بيان بود؛ نه تنھا صدھا عنوان کتاب دچار سانسور شدند، بلکه 
نژاد، از ھايی که در دوره قبل اجازه نشر داده بودند در دوره احمدیحتی به بسياری از کتاب

 .ھا جلوگيری به عمل آمدچاپ و انتشار آن
  نويسانی است که در پرونده نگاران و وب&گ برای مثال، اميد معماريان، يکی از روزنامه

نويسان بازداشت شده و چھار سال بعد به دوسال و نيم حبس  وب&گ موسوم به پرونده
 .تعزيری و پنجاه ضربه ش&ق محکوم شد

 دادگاه انق&ب اس&می، حکم عماد بھاور را برای ده سال به ١۵ نيز شعبه ٨٩ھفدھم آذر ماه 
 . محکوم کرد»ھرگونه فعاليت در فضای مجازی«ای و حتا  ھای رسانه محروميت از فعاليت

 و فعاUن اينترنتی را  نويس ھرچند دستگاه قضايی پيش از اين در موارد متعددی وب&گ
شود که به موجب آن،  بار است حکمی صادر می بازداشت و محکوم کرده بود، اما اين اولين

 . شود فردی از فعاليت در فضای مجازی به صراحت محروم می
واقعيت اين است که حکمی که برای «:  گويد دان و وکيل عماد بھاور، می فريده غيرت، حقوق

موکل من نه جرمی مرتکب شده و نه .  است، حکمی منصفانه نيست موکل من صادر شده 
خود اصل اتھام .  اقدامی خ&ف انجام داده است، نه در فضای مجازی و نه در دنيای واقعی

چه ھم که جرايم اينترنتی ايشان عنوان شده است ھمه ايشان از نظر بنده زير سئوال است، آن
توان اين مطالب را خواند و ديد که نه  می.  ھا در دسترس است و قابل خواندن سايت در وب

. ھای حقوقی حاکميت مصداق اقدام عليه امنيت ملی ھستند و نه خ&ف شئونات و چارچوب
من اميدوارم قضات محترم در دادگاه تجديدنظر به اين مساله توجه کنند و در تخفيف حکم ده 

ای و فعاليت مجازی عماد بھاور  سال زندان و ده سال محروميت از فعاليت حزبی و رسانه
 ».تجديدنظر کنند

 ايران آمده، »ایرسانی رايانهھای اط&عمقررات و ضوابط شبکه«چه که در براساس آن
سيستم پاUيش «المللی از جمله شرکت مخابرات موظفند تا کليه ايجادکنندگان نقطه تماس بين

 »اخ&قی و سياسی«ھای ممنوع و فيلترينگ مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پايگاه
 ». را فراھم کنند»غيرمطلوب«ھای و حذف ورودی

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   
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  بھرام رحمانی!   جنگ اينترنتی حکومت اس�می

 شودآخر ھر ماه منتشر می بانگ
 

 بھرام رحمانی: سردبير
 : آدرس ايميل

bahram-rahmani@ownit.nu  
 :آدرس سايت کانون

www.iwae.org  
 

 :چند توضيح
کند که تنھا بانگ، مطالبی را درج می  -

 .اندبرای اين نشريه ارسال شده
 تايپ »ورد فارسی«مطالب بانگ، با   -

 . نباشند4تر از دو صفه آشوند و بيش
مسئوليت مطالبی که در بانگ درج   -

 .ھاستشوند با نويسندگان آنمی

 منشور 
 )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 
دفاع از آزادی انديشه و عقيده برای ھمه   -١

ھای عقيدتی و قومی بدون ھيچ گروه   افراد و
 .حصر و استثناء

تواند افکار و عقايدی که خود ھرکس می  -٢
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه و يا می

مرجعی مجاز نيست افکار و عقايد خود را بر 
ديگران تحميل و يا از ابراز عقيده و برخورد 

 .آزادانه افکار و عقايد جلوگيری کند
دفاع از آزادی بيان و نشر، و اشاعه افکار   -٣

ھنری، فرھنگی، فلسفی (و عقايد و آثار فکری
 .با استفاده از کليه وسايل ممکن...) و
مبارزه با ھرگونه تبعيض و استثمار   -۴

 .فرھنگی
ھا، احزاب در استق�ل کانون از ھمه جمعيت  -۵

ھای سياسی اعم از مستقل يا وابسته و سازمان
به ھرنوع نظام حکومتی، کانون ضمن آن که 

ھايی موظف به دفاع از کليه حقوق و آزادی
است که با آزادی انديشه و بيان و نشر و رشد 

تواند فکری و فرھنگی جامعه ارتباط دارند، نمی
بايد به ھيچ شکلی تبديل به ابزار يا و نمی

محملی برای فعاليت ھيچ جمعيت، حزب يا 
 .سازمان سياسی خاصی شود

ھای ھا و انجمنھمکاری با کليه کانون  -۶
مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه، 
جمعيت، سازمان يا حزب سياسی خاص، از 

ھای فرھنگی و اجتماعی ھای عام آزادیآرمان
 ...کننددفاع می



 
ھر چند که فيلترينگ، مختص به ايران 

-نيست و بسياری از کشورھا در حوزه
در .  بندندھايی خاص آن را به کار می

حالی که کشورھای غربی مث& از آن، 
استفاده سوء«اغلب در زمينه مقابله با 

 و خريد و فروش مواد »جنسی از کودکان
کنند، به گفته مخدر و غيره استفاده می

-بسياری از کارشناسان و محقين بی
طرف، کشورھايی نظير چين، عربستان 

-و ايران با اعمال فيلترينگ، ت&ش می
 »صدای مخالفين و حتی منتقدين«:  کنند

 . خود را خاموش کنند
-ھای توليدکننده برنامهبسياری از شرکت

ھايشان ھای امنيتی، تمايل ندارند برنامه
           »سانسور افزار«را تحت عنوان 

)Censorware(با توجه به .   معرفی کنند
ھا عناوينی چون جنبه منفی اين عنوان، آن

سانسور .  دھندفيلترينگ را ترجيح می
توانند با يافتن کلماتی خاص افزارھا می

در يک آدرس اينترنتی، دسترسی به آن 
-يا حتی در نمونه.  سايت را مسدود کنند

ھا را نيز تر، محتوای سايتھای پيشرفته
شده کاوش ھای تعيينبرای يافتن کليد واژه

 . نمايند
ھای مورد سايتھای اينترنتی وبآدرس

ھا توانند به اين برنامهنظر نيز می
-حتی نمونه.  شناسانده شده و مسدود شوند

افزارھايی امکان ھای خانگی چنين نرم
 )Parental Lock(»قفل والدين«فعال کردن 

دھد تا مانع را به پدر و مادران می
ھای دسترسی کودکان به سايت

 .  شوند»غيراخ&قی«
 در يکی از ،OpenNetشرکت تحقيقاتی 

گزارشات سال گذشته خود، شرکت 
توليدکننده ، Secure Computingآمريکايی 

ھای امنيت رايانه و شبکه را متھم برنامه
کرده بود که برنامه سانسور افزار خود 

 را در اختيار ايران Smartfilterموسوم به 
اين شرکت بعدا با تکذيب .  قرار داده است
افزار، ايران را متھم کرد فروش اين نرم

که به طور غيرقانونی از برنامه 
Smartfilterکند استفاده می. 

ديويد بارت، مدير روابط عمومی شرکت 
Secure Computing ، به بخش فارسی

ھای سی، گفته است که شرکت.سی.بی
 در ايران، برای اجرای دستور »رسا«

-ھا، برنامهدولت برای فيلترينگ سايت
برند و خيلی از ھای مختلفی به کار می

متعلق به ، Smartfilterھا ھم از برنامه آن
 . کننداين شرکت استفاده می

ھا از نسخه اين شرکت«به گفته بارت، 
 که »کنندآزمايشی برنامه استفاده می
-وی می.  ناقض قوانين اين شرکت است

گويد شرکت متبوعش در حال حاضر با 
مسدود ساختن امکان پياده کردن فايل اين 

ھای ايرانی، با پینسخه آزمايشی برای آی
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 . کنداين مساله مقابله می
حکومت اس&می، برای اين که بتواند در 
عرصه اينترنت مساله فيلترينگ را توجيه 

برای .  اندازدکند تبليغات مختلفی راه می
-مثال، مقامات حکومت اس&می ايران می

 . است»وظيفه ھمه«گويند فيلترينگ 
عبدالمجيد رياضی، دبير شورای عالی 
فناوری اط&عات، چندی پيش در گفتگو با 

 »اصلی«، فيلترينگ را »شرق«روزنامه 
ھمه دنيا آن را قبول «معرفی کرده که 

 در حالی که چنين موضوعی ».دارند
چرا که ھمه جھان .  دروغی بيش نبود

فيلترينگ را چون حکومت اس&می قبول 
تر از ھمه قوانين و مقرراتی که ندارند و مھم

ھای غربی در عرصه به ويژه به دولت
آزادی بيان و قلم و انديشه تحميل شده است 

توانند در سطح گسترده و آشکاری ھا نمیآن
 .از فيلترينگ استفاده کنند

شان را عبدالمجيد رياضی، سانسور حکومت
در کشور ما به دليل «:  کندچنين توجيه می

اين که يک کشور اعتقادی و مذھبی است، 
مردم بحث فيلترينگ را به طور کامل باور 

فيلترينگ در کشور ما در درجه اول .  دارند
گيرد که ھای فساد انگيز را در بر میسايت

اکثريت تمايل به اجرای آن دارند، چرا که 
 ».دھدجامعه را از تباھی نجات می

ھمه به نوعی موظف «:  کنداو، تاکيد می
ھستند جلوی مفاسد اخ&قی را بگيرند و اين 

طور که اگر وظيفه ھر ايرانی است، ھمان
در خيابان فردی با يک صحنه غيراخ&قی 

رو شود، وظيفه دارد جلوی آن را روبه
 در ».بگيرد، ھر چند اگر پليس ھم نباشد

-جا اين مسئول حکومت اس&می، با عواماين
کند سانسور حکومتی را به فريبی سعی می

 .مردم نيز نسبت دھد
بدين ترتيب، در حالی که بر اساس يکی از 
معدود تحقيقات ميدانی انجام شده توسط 

  ٨٩ در آخر مرداد ماه سال OpenNetشرکت 
که ت&ش دارد اعمال و کاربرد فيلترينگ در 
کشورھای مختلف دنيا را شفاف کند، بيش 

ھای اينترنتی مورد  درصد سايت٣٠از 
آزمايش اين گروه تحقيقاتی در ايران، 

 . مسدود شده بودند
با اين حال دستگاه قضايی حکومت اس&می، 
آشکارا نشان داده است که از گسترش 
اينترنت در کشور وحشت دارد و مساله 

در دی ماه سال .  گيردفيلترينگ را جدی می
دھنده اينترنت در ، سه شرکت خدمات١٣٨۴

، از »عدم رعايت فيلترينگ«کرج به جرم 
ای کرج و سوی ستاد مبارزه با جرايم رايانه

  .با حکم دادگاه پلمپ شدند
از آن تاريخ، يک کميته سه نفره متشکل از 
نمايندگان صدا و سيما، وزارت ارشاد و 
وزارت اط&عات از سوی شورای عالی 

-انق&ب فرھنگی مامور نظارت بر فعاليت
اين گروه با تھيه .  ھای اينترنتی است

ھايی که بايد مسدود شوند، فھرست سايت
. تنھا نھاد رسمی مسئول در اين زمينه است

بنابراين، در ايران تحت حاکميت جمھوری 

ھای حکومتی نيز نقش اس&می، رسانه
بخشی از وظايف سانسورچيان را ھم به 

 . عھده دارند
بارھا در خبرھا آمده است که قوه قضائيه 

رسانی از نيز بر امر فيلترينگ يا اط&ع
طريق اينترنت دخالت کرده و مستقيما 

-ھا را به شرکتدستور مسدود ساختن سايت
 .  اب&غ نموده است»رسا«ھای 

بدين ترتيب، سانسور افزارھا به صورت 
 تصميم »ھوشمندانه« شده يا »ريزیبرنامه«

گيرند که چه محتوايی را در دسترس يک می
اما .  رايانه يا شبکه به خصوص قرار دھند

افزارھا از آغاز توسط ھوشمندی اين نرم
ھای ھای ھوادار آزادیمتحصصين و گروه

. شخصی و جمعی به چالش گرفته شده است
توانند با يافتن کلماتی سانسور افزارھا می

خاص در يک آدرس اينترنتی دسترسی به 
ھای آن سايت را مسدود کنند آزمايش

ھا، گوناگون نشان داده است که اين برنامه
بسياری از اوقات دچار خطا شده و کلمات 

برای .  دھندمشابه را به درستی تشخيص نمی
شود در ايران، کلمه نمونه، گفته می

، به عنوان کليد واژه ممنوعه به »سکس«
ھا ھا داده شده ولی اين برنامهاين برنامه

 »دانشگاه ميدلسکس« يا »دانشگاه اسکس«
بسياری .  آورندرا نيز ممنوعه به حساب می

گويند از کارشناسان و محقيقن در ايران می
که ناکارآمدی سانسور افزارھا، موجب 
ايجاد اخ&ل در مطالعات علمی دانشگاھيان 

ھا را از منابع ارزشمند و محققان شده و آن
 . موجود در اينترنت محروم ساخته است

خطای سانسور افزارھا به گفته مدير روابط 
به ، Secure Computingعمومی شرکت 

ديويد .  شودساختار اينترنت مربوط می
خطا در «:  سی، گفته است.سی.بارت، به بی

تر به خاطر استفاده ھا بيشفيلترينگ سايت
-»دھندهرايانه سرويس«چند سايت از يک 

 مشابه پيش »پیآی«و با آدرس )  سرور(
 »دھندهرايانه سرويس«بستن يک .  آيدمی
ھای ديگری که تواند موجب شود سايتمی

  ».مسدود گردند«کنند نيز از آن استفاده می
افزايد اين خطا قابل اص&ح است بارت، می

 .توان با آسانی آن را رفع نمودو می
پروژه «حکومت اس&می ايران، چندی پيش 

 را به مناقصه گذاشته و ادعا »فيلترينگ
پارچه کردن سيستم کرده است که با يک

فيلترينگ، مشک&ت موجود را برطرف 
سانسور افزارھا ھر چند .  خواھد ساخت

آيند ظاھرا ديوارھايی نفوذناپذير به نظر می
چرا که کاربران .  اما چندان ھم مقاوم نيستند

 اينترنت، از ھمان ابتدای به »ایحرفه«
ھای ھای فيلترينگ، راهکارگيری برنامه

ھا را  با آن»مقابله«عبور يا به زعم خود 
-خواه خود دست میھای دليافته و به سايت

آوری سانسور ھرچند که با پيشرفت فن.  يابند
تر شده اما به ھا مشکلافزارھا، عبور از آن

 . شده باشد»غيرممکن«رسد نظر نمی
ھای مختلف، چندی پيش ع&وه بر گروه

  که مدافع     »سازمان گزارشگران بدون مرز«

  بھرام رحمانی...   جنگ اينترنتی

 4 صفحه  



 
نگاران در دنيا است حقوق روزنامه

راھنمايی برای عبور از فيلترينگ به 
اين .  زبان فارسی منتشر ساخته است

سازمان، بارھا از ايران انتقاد کرده است 
نويسان را به نگاران و وب&گکه روزنامه

دليل انتشار مطالب شان در اينترنت 
 .دستگير يا تھديد کرده است

 
اندازی پليس سايبری و تجھيز  راه

 امکانات سانسور
مقدم، فرمانده  سال گذشته، سردار احمدی 

نيروی انتظامی، با ذکر اين نکته که 
وقوع جرايم اينترنتی در دنيا رو به 
افزايش است، اع&م کرد که به زودی 

پليس سايبری يا امنيت فضای تبادل «
 کار »افتا«اط&عات با عنوان اختصاری 

 ».خود را در کشور آغاز خواھد کرد
پليس «مقدم تاکيد کرد که  سردار احمدی 

افتا، ع&وه بر شناسايی و برخورد با 
متخلفان، امنيت کاربران اينترنتی را نيز 

 ».کند تامين می
جانشين فرمانده بسيج نيز طی اظھاراتی 
با اشاره به فعاليت ھکرھای بسيجی در 

لشگر «فضای اينترنت تحت عنوان 
 تاييد کرد که حم&ت اينترنتی به »سايبری

ھای مخالف و منتقد حکومت سايت
اس&می از سوی اين نھاد نظامی انجام 

 . شودمی
سرتيپ پاسدارعلی فضلی، با تاکيد بر اين 

ھای ھکرھای بسيجی به سايت«که 
، »کننددشمنان انق&ب اس&می حمله می

طور که به ما ھجمه سايبری ھمان«:  گفت
می شود لشگر سايبری ما ھم که شامل 

جويی، متخصصينی از بسيج اساتيد، دانش
ط&ب و حتی بسيج خواھران است به 

  ».کنندھای دشمن ھجمه وارد میسايت
جانشين فرمانده بسيج با اشاره به اين که 

آوری و اط&عات سازمان معاونت فن«
بسيج در حوزه سايبر و مقابله با جنگ 

، »ھای اساسی را برداشته استنرم گام
در حوزه سايبر «در ادامه اضافه کرد که 

ما بدون اتکا به توان بسيجيان قادر به 
مان رصد کردن و مقابله جدی با دشمنان

 ».نبوديم
فرمانده سابق سپاه سيدالشھدا تھران، با 
بيان اين که ھيچ دفاعی بدون ھجوم معنی 

با توجه به اين که «:  چنين افزودندارد، ھم
عرصه جنگ به ويژه جنگ سايبری دو 
طرفه است بنابراين، دفاعی موفق است 

ای توام با فکر، انديشه و برنامه که ھجمه
   ».داشته باشد

علی فضلی، درباره حضور بسيج در 
عرصه جنگ سايبری، در حالی بيان 

 نيز ٨٩بھمن ماه   ١٨شود که روز می
محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه 

ھای اينترنتی سپاه و ھکرھای فعاليت
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ارتش سايبری «بسيجی را تحت عنوان 
اين ارتش «:   تاييد کرده و گفته است»سپاه

ای است که نياز امروز دفاعی،  صحنه
فرھنگی در فضای مجازی  سياسی،  امنيتی، 

است که بسياری از کشورھا از آن استفاده 
  ».کند می

: چنين ادعا کرده استمحمدعلی جعفری، ھم
ھای خود به ويژه  سپاه با توجه به توانمندی«

متخصصين بسيجی در اين صحنه حضور 
دارد و با توجه به اتصال ما به بسيج و 
نيروھای انق&ب ھيچ محدوديتی در مورد 
تعداد نيروھای متخصص در جنگ سايبری 
نداريم و به طور گسترده از اين نيروھا 

کنيم و علت موفقيت سپاه نيز  استفاده می
 ».استفاده از اين نيروھاست

چنين سرتيپ پاسدار غ&مرضا ج&لی، ھم
رييس سازمان پدافند غيرعامل کشور، از 

 خبر داده و »قرارگاه جنگ سايبری«تشکيل 
توانم به ھمه خبر خوشی که می«:  گفته است

مردم ايران بدھم اين است که به زودی 
قرارگاه جنگ سايبری جمھوری اس&می 
ايران در زير مجموعه سازمان پدافند 
غيرعامل کشور راه اندازی شده و با قدرت 
فراوان در مسايل اينترنتی و جنگ سايبری 

  ».با دشمنان مقابله خواھد کرد
 
 
 
 
 
 
 
 

او، در ادامه اظھاراتش از ھکرھا دعوت به 
در خصوص «:  ھمکاری کرده و گفته بود

بحث سايبر ما از حضور فعال ھکرھايی که 
نيت و فعاليت انق&بی بخواھند در با حسن

راستای اھداف جمھوری اس&می فعاليت 
کنيم اما به آن دسته کنند استقبال می

خواھند به ھکرھايی که با اھداف پليد می
دھيم که مردم ضربه بزنند ھشدار می

کنيم و به شدت ھای آنان را رصد میفعاليت
  ».کنيمبا آنان برخورد می

غ&مرضا ج&لی، درباره دUيل احداث چنين 
قبل از حوادث «:  قرارگاھی نيز گفته است

سال گذشته برخی از مسئولين در خصوص 
ھشدارھای ما برای امنيت فضای سايبر به 

کردند و قبول صورت انفعالی عمل می
تواند به عنوان نداشتند که فضای سايبر می

خاکريز اول نبرد دشمن تبديل شود اما با 
اتفاقات سال گذشته به خوبی نشان داده شد 
که امروز دنيا روی جنگ سايبری تمرکز 

 ».کرده است
اين ھمه اظھارات و ادعاھای مقامات سپاه و 
بسيج، در حالی است که اين دو ارگان 

ای، هللا خامنهنظامی با توجه به طرح آيت
درباره مقابله با جنگ نرم در نيمه مرداد ماه 

ھای آموزش اينترنت و ، دوره٨٩سال 
حضور در فضای مجازی را برای 

 . فرماندھان و پرسنل خود برگزار کردند
سرتيپ پاسدار علی محمد نائينی، معاون 
فرھنگی اجتماعی بسيج درباره اھداف 

ھدف «:  ھا گفته استبرگزاری اين دوره
اصلی اين دوره آموزشی، شناخت ظرفيت 
فضای مجازی، اقدام آفندی و ھمراه با 

سازی نيروھای ارزشی ابتکار عمل و شبکه
جھت تسخير فضای مجازی است، اين دوره 
در سطوح مختلف در سال جاری و برای 

ھزار نفر در سراسر کشور   ٢۵٠بيش از 
برگزار خواھند شد و ما بايد در اين ميدان، 
ميدان بازی را تعريف کنيم تا دشمن مجبور 

 ».گويی باشدبه پاسخ
مقام معظم رھبری در «او، تاکيد کرده که 

ھای بسياری بر چرايی و ضرورت و نوبت
ابعاد اين جنگ نرم تاکيد کردند و فرمودند 

دھنده که اين جنگ حقيقت دارد و اين نشان
بينند و تحليل درستی اين است که برخی نمی

ندارند لذا بخشی از کارشناسان و نخبگان و 
صاحب نظران ما در اين حوزه دچار غفلت 

  ».امنيتی ھستد
فعاليت سايبری سپاه و بسيج که در حال 
حاضر فرماندھان سپاه و بسيج، آن را 

کنند از دو  عنوان می»ارتش سايبری سپاه«
زمان با دستگيری تعدادی از سال پيش و ھم

ھايی با نام فعاUن اينترنتی در پروژه
 »گرداب« و تاسيس سايتی با نام »مضلين«

توسط سپاه پاسداران آغاز و از فروردين ماه 
تر شدن به زمان دھمين و با نزديک  ٨٨سال 

دوره انتخابات رياست جمھوری با ادعاھای 
 فرماندھان سپاه »جنگ نرم«بزرگ و وسيع 

. ھايش وارد فاز جديدی شدپاسداران، فعاليت
ادعاھايی که بخشا کاذب و تنھا جنبه تبليغات 

 . روانی داشتند
سايت اينترنتی و گردانندگان آن، اين وب

مرکز بررسی «زير نظر مرکزی با عنوان 
 فعاليتش را ادامه »جرايم سازمان يافته سپاه

 ،٨٨زمان با خيزش مردمی سال داد و ھم
سازمان اط&عات سپاه، اين اھداف خود را 
از طريق کنترل و شناسايی مشخصات 

ھا در راستای اينترنتی فعاUن رسانه
 . کنددستگيری و بازداشت آنان دنبال می

سايت گرداب و گروه ھکرھای آن تحت 
نظر مرکز بررسی جرايم سازمان يافته 

ھای منتقد و سپاه، به ھک و ھجوم به سايت
مخالف حکومت در داخل و خارج از کشور 

بار سرتيپ برای نخستين.  مشغول بودند
پاسدار ابراھيم جباری، فرمانده وقت سپاه 

 ارديبھشت ماه ٣٠طالب قم، در علی ابن ابی
، به طور رسمی از تشکيل و آغاز ٨٩سال 

 .به کار ارتش سايبری سپاه پاسداران خبرداد
اکنون فرماندھی سپاه ابراھيم جباری که ھم

  تيم ويژه سپاه برای حفاظت از »ولی امر«
باره مدعی ای را برعھده دارد، در اينخامنه

سپاه موفق به تشكيل يك ارتش «:  شده بود
سايبری شده است و امروز ارتش سايبری 

 ».سپاه دومين ارتش سايبری در دنيا است
دشمنان برای ضربه «او، با اين ادعا که 

 ھای مختلف در  زدن به كيان اس&می از راه

  بھرام رحمانی...   جنگ اينترنتی
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، تاکيد کرده بود که »حال ت&ش ھستند

ھا فعاليت در فضای  يكی از اين راه«
سايبری است كه ارتش سايبری سپاه با 
قدرت در اين فضا وارد شده است و 
جلوی تخريب نظام فرھنگی و اجتماعی 

  ».گيردكشور را می
ارتش سايبری، مورد اشاره سرتيپ 
پاسدارابراھيم جباری که تحت نظر 
سازمان اط&عات سپاه پاسداران و با 
ھماھنگی و ھمراھی چندين نھاد و 
وزارتخانه مانند وزارت اط&عات، 
وزارت ارشاد اس&می، دادستانی کل 
کشور، دادستانی تھران، صدا و سيمای 
جمھوری اس&می و نيروی انتظامی 

کند، ع&وه بر ھک و ھجوم به فعاليت می
ھای اينترنتی منتقدان و مخالفان در سايت

کار دستگيری فعاUن اينترنتی نيز فعاليت 
 . دارد

، فردی ٨٨از جمله در اسفند ماه سال 
 مدير مرکز جرايم »صادقی«موسوم به 

موفق «سازمان يافته سپاه، اع&م کرد که 
 نفر از ٣٠به شناسايی و دستگيری 

ای و اينترنتی شده است که فعاUن رسانه
ھای حقوق بشری و ساخت و در زمينه

 ».کردندتوزيع فيلترشکن فعاليت می
گرداب نيز خبر داده بود که تيم  سايت 

   ٢٩اند کننده اين سايت موفق شدهاداره
سايت اينترنتی را در ھمين راستا ھک 

 .کنند
 

آخرين اقدام ھکرھای حکومت اس�می 
 ايران

يک شرکت فعال در زمينه امنيت 
يابی ھکرھای حکومت اينترنت، از دست

اس&می ايران به گواھی ديجيتال خدمات 
پست الکترونيکی ياھو و گوگل و ديگر 
نرم افزارھای ارتباطی مانند اسکايپ 

 .خبر داده است
شرکت کمودو در نيوجرسی آمريکا که 
در زمينه صدور گواھی ديجيتال فعاليت 

کند، اع&م کرده است ھکرھايی از می
اند با رخنه به درون داخل ايران توانسته

سايت يکی از واحدھای اروپايی اين 
ھايی مانند شرکت، گواھی ديجيتال سايت

ميل، ياھو، اسکايپ و مرورگر جی
 .فايرفاکس را جعل کنند

کمودو، با اشاره به آدرس اينترنتی 
ھا ھکرھا و نوع تمرکز حم&ت آن

دھد اين حمله از سوی احتمال می
حکومت اس&می ايران و برای به دست 
آوردن نام کاربری و کلمه عبور ای ميل 

 .شھروندان اين کشور انجام شده باشد
) Digital Certificate(گواھی ديجيتال 

سندی الکترونيک است که به کاربران 
دھد تبادل اط&عات بين اطمينان می
ھا و سرور سايت مورد مرورگر آن

رجوع رمزگذاری شده است و شخص 
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 .سومی به آن دسترسی ندارد
حمله مورد اشاره کمودو در بيست و پنجم 

، انجام شده و اين شرکت پس ٢٠١١مارس 
ھای جعل شده از کشف اين موضوع، گواھی

 .را باطل کرده است
ھای اينترنتی به جعل گواھی ديجيتال سايت

دھد با تغيير مسير ترافيک ھا اجازه میدولت
ھا آن&ين، به مکاتبات الکترونيک آن

از سوی ديگر، جعل .  دسترسی پيدا کنند
گواھی ديجيتال مرورگرھای اينترنتی به 

دھد در فعاليت آن&ين ھکرھا اجازه می
 . کاربران جاسوسی کنند

ھنوز معلوم نيست اط&عات کاربری چه 
. تعداد از شھروندان ايرانی دزديده شده است

فايرفاکس و گوگل از ارتقای مرورگرھای 
ھای جعلی مورد خود برای شناسايی گواھی

 .اندنظر خبر داده
ھايی شرکت مايکروسافت ھم به روزرسانی

را انجام داده است و از کاربران خواسته ھر 
چه زودتر مرورگرھای خود را به 

 .روزرسانی کنند
 فردی که ١٣٩٠روز شنبه ششم فرودين 

ناميد، ضمن   می»ھکر کمودو«خود را 
انتشار پيامی، خبر ھک و احاطه امنيتی بر 
يک شرکت ارائه خدمات امنيتی اينترنت در 

 .ايتاليا را منتشر کرد
اين حم&ت ظاھرا يک روز پيش از انتشار 

 ماه  پيام نخست، يعنی جمعه پنجم فروردين
فردی که خود را .  صورت گرفته بودند

فدايی رھبر جمھوری « ساله و ٢١جوانی 
خواند با انتشار سه پيام   می»اس&می ايران

- فروردين جزئيات بيش٨ديگر تا دوشنبه 
 گواھينامه امنيتی ٩تری از رخنه و سرقت 

ديجيتال صادر شده از سوی شرکت امنيت 
 گواھينامه ٩.  سايبری کمودو را منتشر کرد

توانستند مشخصا  سرقت شده از کمودو می
برای جعل رمزگذاری ھفت مورد ارتباطات 

 :ايمن زير مورد استفاده قرار گيرند
 ؛ )mail.google.com(ميل  جی

 ؛ )login.live.com(ميل ھات

                  سه ؛)www.google.com(گوگل 
، )login.yahoo.com(گواھينامه امنيتی سايت

ھای  افزونه، )login.skype.com(اسکايپ
 و احتماaddons.mozilla.org(، U(فايرفاکس

افزار گلوبال  رمزگذاری داخل يک سخت
 ).Global Trustee(تراستی 

ھای امن شرکت کمودو  فردی که گواھينامه
است برای مدت زمانی بسيار  را ربوده 
ھای کاربران ايميل،  تواند داده کوتاه می

اسکايپ و يا مسنجر را دريافت، 
رمزگشايی، مجددا رمزگذاری و مث& برای 

 .گوگل ارسال نمايد
اند بر خ&ف متخصصين اع&م کرده

ھای نزديک به سپاه  ھياھوی تبليغاتی سايت
پاسداران انق&ب اس&می، اساسا رخنه و 
نفوذ به سرورھايی نظير ياھو، اسکايپ و يا 

ميل، ھدف اين حم&ت نبوده و مھاجمان  جی
ھای  نيز قطعا توان فنی رخنه در سرويس

فوق را ھرگز نداشته و ندارند؛ چرا که 
ھای تقلبی  نوميدانه مجبور به جعل گواھينامه

و نصب شنود با استفاده از شيوه موسوم به 
ھم با  آن)  يا فرد واسطه(»ربايی ارتباط «

ھا  ای اين گواھينامه اط&ع از عمر چند دقيقه
 .اند شده

ھای  شرکت کمودو و ديگر تحليلگران جنگ
سايبری، ب&فاصله انگشت اتھام را به سوی 
حکومت اس&می ايران و ارتش سايبری 

 به دست شودچرا که گفته می.  نشانه رفتند
آوردن گواھينامه امنيتی ديجيتال حتی برای 

ولی فقط با .  ھکرھا کار سختی نيست
-ھمکاری مخابرات در سطح کشوری می

توان با گواھينامه امنيتی کاری کرد آن ھم تا 
زمانی که گواھينامه اعتبار داشته باشد، 

 . يعنی شايد چند دقيقه
ارتش «ھای روانی اقدامات بنابراين، جنبه

، برای سران و مقامات حکومت »سايبری
-اس&می حائز اھميت است و دايره عمل آن

ھا، فقط به ايجاد اخت&ل در ارتباطات 
استفاده از انحصار حکومت اينترنتی با سوء

بر شبکه مخابراتی با ھدف انتشار شايعات و 
-ايجاد جنگ روانی در جامعه است که بيش
. تر جنبه تبليغی دارد تا تاثير عينی و واقعی
کم اما در عين حال نبايد دشمن را دست

بنابراين، بايد اقدامات امنيتی .  گرفت
 .ضروری را در ھر شرايطی رعايت کرد

 
 جمع بندی

تر بحران فرھنگی در کشور، به حدی عميق
ھای دولتی و نيمه شده است که حتی رسانه

پايين بودن .  کننددولتی نيز به آن اقرار می
تيراژ کتاب و خوانندگان آن و کاھش 

ھای سينما، با کاھش شديد  بينندگان سالن
 .ھا به اوج رسيده است مخاطبان روزنامه

اکنون در آمارھا آمده است که ھم
ھای بسياری در کشور با وجود  روزنامه

امتياز سراسری تنھا در تھران پخش 
تر از شش شوند و اين يعنی تيراژی کم می

ھزار تا ده ھزار نسخه که آن ھم با توجه به 
تر فروشی، بيشھای روزنامه وضعيت دکه

ھای موسسات مطبوعاتی  آن جزو بازگشتی
 .است

امروز بسياری از مقاUت، تحقيقات، 
ھا، اشعار، نشريات در اينترنت داستان

ھای شوند، برخ&ف رسانهمنتشر می
نوشتاری، تصويری و شنيداری، قابل کنترل 
نيستند و به ھمين دليل با وجود اين که 

ھای حکومت اس&می، با اختصاص بودجه
ک&ن و به کارگيری متخصصين درجھت 

 .سانسور اينترنتی، در عمل ناکام مانده است
ھای اخير،  حکومت اس&می ايران، در سال

ھای ک&نی را صرف خريد تجھيزات بودجه
Uزم برای کنترل و سانسور اينترنت کرده 

حکومت اس&می، برای اعمال فشار و .  است
سانسور گسترده بر فضای سايبر و کاربران 
منتقد و مخالف، تجھيزات Uزم را از چين 

 سانسور اينترنت،  وارد کرده و در زمينه
ای بين دو کشور  ھای گسترده ھمکاری

 . برقرار است
توسعه شبکه اينترنت در ايران و پخش 

 برنامه ھای فرھنگی، سياسی و  

 بھرام رحمانی...  جنگ اينترنتی
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ھای تلويزيونی با اجتماعی وسيع کانال

گرايشات مختلف به ايران، شکست 
ای دولتی را علما به اثبات  انحصار رسانه

برخ&ف گذشته که اين .  اندرسانده
ابزارھای تبليغی محدود به مناطق 

نشين شھری بود، اکنون تمامی  مرفه
کشور را در برگرفته است به طوری که 

ھای جديد استفاده  ھا نيز از رسانه روستا
کنند و سانسور دولتی و مقابله فيزيکی  می

افزاری آن با اين حد از توسعه  و سخت
ھای جديد تقريبا غيرممکن شده  رسانه
بنابراين، جامعه ما تحوUت گسترده .  است

ھای عمده فرھنگی، سياسی،  و شکاف
اجتماعی؛ جنسيتی و مليتی و و زبانی را 

چنين تحوUتی رو به .  از سر می گذراند
ھا نيز برای پيش ھستند و کنترل آن

در واقع از .  باشددولت، چندان ساده نمی
ای دولتی،  ميان رفتن انحصار رسانه

زيرا .  عموما به نفع جامعه است
ھای مخالف حکومت، مخاطبان  رسانه

تری کنند و امکان بيشتری پيدا میبيش
را برای مخاطبان جھت انتخاب فراھم 

 . نمايند می
با آمدن اينترنت و ماھواره و گسترش 

-وسايل استفاده از اين امکانات، عرصه
ھايی چون خبررسانی و آگاھی از افکار 
و آراء گوناگون و غيره، از انحصار 

اند و نقش اصلی پيشين دولتی خارج شده
رسانی، تحليل،  و مھمی را در اط&ع
ھای فرھنگی،  توليد و انتقال ارزش

سياسی و اجتماعی به مردم ايران را ايفا 
 .کنندمی
شک، ادامه اين وضع و با گسترش بی

ھای ارتباط جمعی منتقد و تر رسانهبيش
مخالف حکومت، موجب افزايش ھر چه 

ھای فرھنگی، سياسی و  تر شکافبيش
اکنون نيز ھم.  اجتماعی موجود خواھد شد

وضعيت جديدی در کشور پديد آمده که به 
ويژه نيروی جوان، با افکار و ايدئولوژی 
کھنه و خرافی حکومت و با اھداف و 

 .ورزندھای آن، شديدا مخالفت میسياست
در چنين شرايطی، سران و مقامات 

چنان اين تصور حکومت اس&می، ھم
انداختن رعب و باطل را دارند که با راه

ھا، مدارس، وحشت در جامعه، دانشگاه
ھا، زندان و اعدام ھا، خيابانکارخانه

ھای سياسی، اجتماعی و فعالين عرصه
فرھنگی، برخوردھای فيزيکی و 

ھای  آوری ديشافزاری از قبيل جمع سخت
ای، پارازيت انداختن بر روی ماھواره

ھای تلويزيونی و راديويی، بستن برنامه
ھای اينترنتی و کاھش سرعت  سايت

ھا، موانعی بر سر  اينترنت و امثال اين
راه پيشروی تحوUت پرشتاب ايجاد کند و 

ھای ک&ن، موقعيت  ھزينهبا صرف
در حالی که .  کنونی خود را حفظ نمايد

اکثريت مردم ايران، به ويژه نيروی 
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ھای دولتی و نه جوان نه اعتمادی به رسانه
ھا و اھداف و ايدئولوژی آن به سياست

اين اکثريت، تشنه آزادی، برابری، .  دارند
رفاه و آرامش ھستند و برای برکناری 

 .کنندحکومت اس&می لحظه شماری می
تحوUت اخير منطقه از تونس تا سوريه، از 
ليبی تا مصر نيز سبب شده است که بار 
ديگر، مردم آزاده و خواھان تحول به قدرت 
و مبارزه متحدانه خود در راه رھايی باور 

تری داشته باشند؛ به ويژه اين که خود بيش
مردم ايران، در مبارزه دو سال اخير خود، 

ھمه اين .  ای کسب کرده استتجارب ارزنده
تعيير و تحوUت جھان، منطقه و ايران، به 

دھند که دوران ھمه سادگی نشان می
ھای مستبد، از جمله حکومت حکومت

اين را سران و .  اس&می، به سر آمده است
ھای حکومت اس&می نيز مقامات و تئوريسن

بنابراين، به .  ای ندارنددانند که آيندهبھتر می
زودی جامعه ما و جھان، شاھد خيزش جديد 

بايد ديد که .  مردمی در ايران نيز خواھد بود
بار حکومت اس&می، در مقابله با اين آيا اين

خيزش، الگوی تونس و يا الگوی ليبی را 
 !اتخاد خواھد کرد؟

علی رييس جمھور اين در الگوی تونس، بن
کشور، با فشار مبارزه مردم به عربستان 
فرار کرد و با سرنگونی دولت او، زندانيان 

ھا، نھادھای دمکراتيک و سياسی، رسانه
ھای سياسی و غيره آزاد احزاب و سازمان

شدند؛ تبعيديان نيز به کشورشان برگشتند و 
در حال ساختن جامعه شان با معيارھا و 

ھای فرھنگی، سياسی، انسانی و ارزش
اما در نمونه ليبی، .  اجتماعی نوينی ھستند

چون برادرانشان سيدعلی سرھنگ قذافی ھم
رحمانه دست به نژاد، بیای و احمدیخامنه

کشتار مردم زد و فضايی به وجود آورد که 
ھای غربی نيز در راستای منافع دولت

شان، اين کشور اقتصادی و سياسی و نظامی
ھای ھوايی را زير موشک باران و بمباران

شايد ھم آينده مردم ليبی، شبيه فجايع .  بگيرند
در .  انسانی در عراق و افغانستان خواھد شد

ای برای بقای ترين روزنهھر حال کم
حاکميت قذافی و حتی خودش نيز باقی نمانده 

بايد ديد که سران حکومت اس&می، .  است
کدام يک از اين الگوھا را در مواجھه با 

 خيزش مردمی در پيش خواھند گرفت؟
ھای البته ناگفته نماند که ھر کشوری ويژگی

توان از مبارزه خاص خودش را دارد و نمی
و تحوUت مردم اين و يا آن کشور کام& 

. الگوبرداری کرد و اگر ھم باشد نسبی است
ھای اجتماعی و گرايشات سياسی که جنبش

در جھت تغيير جامعه ايران، در داخل و 
کنند متاسفانه چنين خارج کشور مبارزه می

ھايی در ليبی وجود ندارند و يا نقش جنبش
بنابراين، به احتمال .  رنگی دارندبسيار کم

قوی جامعه ايران اجازه نخواھد داد حکومت 
اش، فاجعه ليبی المللیاس&می و رقبای بين

 .را در ايران نيز تکرار کنند
 

 بھرام رحمانی...  جنگ اينترنتی

 
سال گذشته، سال ايجاد فشار و محدوديت برای 
دبيران کانون نويسندگان ايران و زندانی کردن 
دو تن از آنان، رضا خندان و فريبرز رئيس دانا 

 .بود
سال گذشته، سال سرکوب مبارزات زنان و به 
ويژه ھجوم وحشيانه به مبارزات آنان در ھشت 
مارس امسال بود که طی آن بسياری از اين 

 .زنان مبارز دستگير شدند
جويان و سال گذشته، سال اعمال فشار به دانش

اخراج، دستگيری و محکوم کردن آنان به 
 .ھای دراز مدت و اعدام بودزندان

شماری بود که ھای بیسال گذشته، سال اعدام
صدای اعتراض مردم را در ايران و جھان بلند 
کرد و آخرين نمونه آن ھمين ھفته گذشته در 
زندان غزل حصار رخ داد که در پی اعتراض 

-ھا، بسياری از اين انسانزندانيان به اين اعدام
دفاع را به رگبار گلوله بستند و مطابق ھای بی

اخباری که تاکنون به بيرون رسيده بيش از 
 نفرر را در اين زندان کشته و زخمی ١٥٠
 . کردند

در واقع سال گذشته، ھيچ قشر و طبقه اجتماعی 
در ايران از ھجوم و سرکوب رژيم پليد 

 .جمھوری اس�می در امان نماند
 

اما در برابر اين ھجوم و سرکوب، مقاومت و 
مبارزه مردم نيز ادامه يافت و جھان و جامعه ما 

سالی که .  شاھد مبارزات شکوھمندی بودند
برای نمونه، اعتراض به اعدام چنان ابعاد 

ای در جامعه يافت که اعتصاب عظيم گسترده
 . مردم کردستان را سبب شد

اعتراض به اعدام در ايران تنھا از سوی مردم 
ايران به عمل نيامد؛ بلکه بازتاب جھانی يافت و 

دوست و مردمی بسياری از نھادھای انسان
جھان در اين راستا رژيم جمھوری اس�می را 

 .  مانند اعدام محکوم کردندبه خاطر انبوه بی
سال گذشته، در عين حال سال تغيير و تحول و 
انق�ب در تمام منطقه خاورميانه و آفريقا بود و 
بسياری از ديکتاتورھای مشابه رژيم جمھوری 
اس�می، اريکه قدرت را ترک کردند و نويد 
ايجاد يک دنيای بھتر در اين کشورھا طنين 

 .اکنون نيز ادامه داردای يافت که ھمگسترده
مبارزه مردم ايران در کنار مبارزه مردم 
کشورھای پيرامونی، نويد يک زندگی تازه را 
برای مردم اين مناطق سر داده است که با 

-ھای بھاری جان تازه آن میفرارسيدن ط�يه
 .درخشد

 
 !سال نو و نوروز مبارک باد

، اميد دارد که )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران
مبارزات مردم ايران نيز مانند مبارزات جاری 
در منطقه نتايج اميدبخش خود را به نمايش 

ای برای رسيدن به دنيای بھتر بگذارد و نمونه
 .در اين منطقه از جھان باشد

 
 کانون نويسندگان ايران در تبعيد

  خورشيدی١٣٩٠اول فروردين 
 

 .... اط�عيه کانون نويسندگان 



... 
 كنم احساس می

 در بدترين دقايق اين شام مرگزاى
  خورشيد چندين ھزار چشمه

 در دلم
 جوشد از يقين؛ می

بھار يادآور سنتى خجسته در ميان آدميان 
رفت از رخوت و نوميدى و  برون.  است

انگيز درخود فروبرنده، و  سرماى م&ل
خوشامد به گرما و جوش و خروش 

ما اين سنت مبارك و .  بخش زندگىشادی
زمانى آن با آغاز سال نو را ھمواره  ھم

ايم و چنين بود كه سال پيش در  پاس داشته
 رو  چنين روزى اميد بستيم كه سال پيش

اكنون كه اين .  به از ساليان گذشته باشد
ايم، رواست اگر به  سال را واپس نھاده

اين گذشته بنگريم و بپرسيم آيا آن اميد 
 !گمان نه واھى نبود؟ بی

سال گذشته البته سال تشديد سانسور و 
محدوديت بيش از پيش آزادى بيان، سال 
تداوم بازداشت فعاUن اجتماعی، 
فرھنگی، سياسى و كارگرى و صدور 
احكام سنگين زندان براى آنان و حتى 
براى وك& و سينماگران بود، سال وفور 
اعدام براى ايجاد رعب و وحشت، سال 
ممانعت از فعاليت برخى از ناشران، سال 
ركود فرھنگى و تعطيل شدن بعضى از 

ھا، سال تكرار جلوگيرى از  فروشی كتاب
برگزارى مجمع عمومى كانون 
نويسندگان ايران و باز ھم جلوگيرى از 

باختگان راه  مراسم بزرگداشت جان
آزادی، و سرانجام سال بازداشت برخى 
از اعضاى كانون و بازجويى و تشكيل 
پرونده براى برخى ديگر، و ھمه با ھدف 

 سال  فََشل كردن اين نھاد ديرينه
با اين ھمه، .  خواه ايران نويسندگان آزادی

نْفس تشديد سانسور و محدوديت آزادى 
دھد جز  بيان چه چيزى را نشان می

رساتر شدن فرياد مخالفت با سانسور و 
مبارزه براى آزادى بيان؟ ھر جا فشار 

Uبد زنان و .  ھست، مقاومت ھم ھست
فكران  جويان و كارگران و روشن دانش

ھاى گوناگون  خواه در زمينه آزادی
اجتماعی، فرھنگی، سياسى و اقتصادى 
براى آزادى و در گام نخست براى حقوق 

اند كه  كرده انسانى خود مبارزه می
نفس .  اند بازداشت و به زندان محكوم شده

گر گرايش انسان به آزادى  سركوب، بيان
است و ھمين گرايش فرخنده است كه 

 ويژه  كند، به انسان را به آينده اميدوار می
اكنون كه بر بستر برآمد زيبا و باUبلند 

 مردم كشورھاى  خواھانه مبارزات آزادی
دور و نزديك اعت&ى آن را در جاھاى 

 .توان ديد ديگر نيز می
كانون نويسندگان ايران فرارسيدن بھار و 
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گويد و اميدوار است  نوروز را شادباش می
كه سال آينده سال حركت بيش از پيش مردم 

 .به سوى شادى و آزادى و بھروزى باشد
 

 كانون نويسندگان ايران
  ١٣٨٩اسفند  ٢٨
 
 
 
 
 
 
 

نيز )  OSCE(سازمان امنيت و ھمکاری اروپا
ھای اينترنتی ترکيه، دولت اين  با تقبيح محدوديت

ھای موجود برای  کشور را به رفع محدوديت
ھا از جمله  دسترسی به برخی از وب سايت

 .يوتيوب گوگل فراخوانده است
از ديد گزارشگران بدون مرز، آزادی مطبوعات 

 ۴تنھا در .  شود در ترکيه ھر روز محدودتر می
نگار و نويسنده تعقيب و   روزنامه۶ھفته اخير 

نگارانی  بيش از ھمه روزنامه.  اند محاکمه شده
زير فشارند که به طرح مسائل کردھا 

  .پردازند می
طور که نگاران و نويسندگان ترکيه، آن روزنامه

نويسد، ھمه  سازمان گزارشگران بدون مرز می
 تحت تعقيب »مبارزه با تروريسم«زير پوشش 
اين سازمان، ضمن انتقاد از .  اند قرار گرفته

 سال پيش ٢٠قانون مبارزه با تروريسم، که از 
کند که اين  در ترکيه جاری است، اع�م می

ای برنده عليه  حربه«قانون، به عنوان 
استفاده قرار  مورد سوء»نگارانی روزنامه

ھای قومی را  کوشند مسائل اقليت گيرد که می می
  .در ترکيه بررسی کنند

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود 
از دولت ترکيه خواسته است که قانون مبارزه با 

  اين اص�ح بايد به.  تروريسم را اص�ح کند
ای باشد که نتواند برای تعقيب  گونه

نگاران منتقد و مستقل مورد تفسيرھای  روزنامه
 .خواه و سوء استفاده قرار گيردبهدل

سازمان گزارشگران بدون مرز، در قانون  
طور مستقيم   ماده يافته که به ٢۵جزائی ترکيه 

. کنند آزادی مطبوعات و عقيده را محدود می
 ١٩٩١قانون مبارزه با تروريسم که از سال 

ترين قاعده  آفرين ضمانت اجرائی يافته، مشکل
 .حقوقی در ترکيه است

 ۴-٢٠١١ مارس ٢۴ترين مورد، روز  در تازه 
، سردبير و يک نويسنده ١٣٨٩فروردين 
 قانون ۶، به استناد ماده »بيرگون«روزنامه 

اين روزنامه .  محکوم شدند   مبارزه با ترويسم
ای با يکی از   مصاحبه٢٠٠٨در ماه اوت سال 
.  را منتشر کرده بود»ککپ«رھبران سازمان 

دھنده مصاحبه به ده ماه زندان و سردبير  انجام
 يورو جريمه ١۶٠٠روزنامه به پرداخت 

 .محکوم شدند
زمان با برگزاری جشن  مارس، ھم٢١در روز 

نوروز در کردستان نيز نجيب کاپراز، ھمکار 
يک روزنامه محلی، ھمراه با ده نفر ديگر در 

در ھمين روز .  شھر ھکاری دستگير شدند
بنيامين ھيلر، خبرنگار عکاس آلمانی، ھمراه با 
مترجم ترک خود پس از شرکت در يک برنامه 

 کردستان در »حزب صلح و دموکراسی«
اتھام عکاس آلمانی .  دياربکر دستگير شدند

ھايی بود که در حاشيه  برداری از درگيریعکس
 .اين برنامه ميان کردھا و پليس روی داده بود

 آوريل ١٢قانون مبارزه با تروريسم، در روز 
به ھمين .   سال پيش تصويب شده است٢٠

مناسبت، سازمان گزارشگران بدون مرز، 
 آوريل امسال در ١٢تصميم گرفته است در روز 

آوری امضا برای اص�ح اين  ترکيه به جمع
 .قانون بپردازد

 ميليون ٧٠بر اساس آمارھا، از جمعيت بيش از 
ميليون نفر کاربر   ٣٠نفری ترکيه، حدود 

 .اينترنت ھستند
 

چنين فعالين فرھنگی، سياسی و اجتماعی ھم
 مارس در مقابل ١١ای در سوئد نيز ترکيه

پارلمان سوئد، آکسيون اعتراض عليه دولت 
ترکيه، با شعارھايی چون در دفاع از آزادی 
بيان، قلم و انديشه، آزادی ھمه زندانيان 

 .نگاران برگزار کردندسياسی، به ويژه روزنامه
سپس نشستی نيز در پارلمان سوئد برگزار شد 

-، جامعه»پينار سلک«که در آن  نخست خانم 
ای که پس از تحمل دو سال و نيم  شناس ترکيه

زندان، با وثيقه آزاده شده و به دعوت خانم 
، نماينده پارلمان سوئد از حزب »آمنه کاکاباوه«

چپ، به اين کشور دعوت شده بود درباره 
ھا، نقض آزادی بيان و حقوق وضعيت زندان

بشر در ترکيه سخن گفت و سپس نماينده پن 
ھای سوئد، سوئد، نماينده اتحاديه ژورناليست

نماينده گزارشگران بدون مرز نيز سخن در 
نگاران زندانی ترکيه و ھمبستگی با روزنامه

نقش آزادی بيان و حقوق بشر در اين کشور، 
 . رانی  کردندسخن

رانی خود، تاکيد خانم پينار، در بخش از سخن
کرد با وجود اين که اکنون کودتاگران در قدرت 
نيستند، اما بسياری از قوانين ترکيه، ھمان 
قوانينی ھستند که بعد از کودتای سپتامبر 

وی، در ادامه گفت که .  اند، وضع شده١٩٨٠
ھا و تغيير قوانين از با�، بدون دخالت سازمان

چنين نھادھای دمکراتيک و احزاب سياسی و ھم
ھای سياسی و اجتماعی از پايين، عموما حرکت

کنند و اين تغييرات، به نفع جامعه تحول پيدا نمی
به گفته پينار، .  مانندفقط بر روی کاغذ باقی می

در طول عمر جمھوری ترکيه، ھمواره قانون 
اساسی کشور از با� تغيير کرده و مردم در آن، 

 . اندکوچک ترين نقشی نداشته
نگاران ترکيه پينار، به نقل از اتحاديه روزنامه
-روزنامه  ۶٨نيز اع�م کرد که در حال حاضر 

. نگار در ترکيه زندانی  و يا تحت تعقيب ھستند
نگاران زندانی در ترکيه، ع�وه بر روزنامه

حدود سی ھزار نفر زندانی سياسی در اين 
 .کشور وجود دارد

 

*** 
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ورزان ترکيه اعتراض فرھنگ
 نگاران به بازداشت روزنامه

 
، در اعتراض به ٢٠١١مارس   ١۴روز 

نگاران در ترکيه، تطاھرات بازداشت روزنامه
ست که تنی مدتی. بزرگی در استانبول برگزار شد

چه که نگاران، در ارتباط با آنچند از روزنامه
شود، توطئه کودتا عليه دولت خوانده می

در .  برنداکنون در زندان به سر میدستگير و ھم
ھا، اين نگرانی در جامعه رابطه با اين بازداشت

گرای ترکيه به وجود آمده است که دولت اس�م
ترکيه، پيش از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه 

-، در حال مرعوب کردن روزنامه٢٠١١ژوئن 
 .ورزان استنگاران و فرھنگ

نگاران موجب شد اتحاديه بازداشت روزنامه
اروپا به ترکيه درباره اعتبار دموکراتيک آن 

عبدهللا گل، رييس جمھور ترکيه، .  ھشدار دھد
ابراز نگرانی کرد رويدادھای مربوط به اين 

الشعاع قرار داده پرونده وجھه آنکارا را تحت
 .است

ھای به گزارش خبرگزاری فرانسه و روزنامه
شنبه نگار ترک روز يکترکيه، ھزاران روزنامه

مارس، در محکوميت بازداشت ھمکاران   ١٣
ھای استانبول ريخته و تظاھرات خود به خيابان

ھا اين تظاھرات در پی با�گرفتن نگرانی.  کردند
ھا در زمينه آزادی مطبوعات در مورد محدوديت

 .در ترکيه برگزار شده است
گفتنی است دادگاھی در تركيه، اخيرا دستور 

نگار را به اتھام دست داشتن  حبس چند روزنامه
ای برای ساقط كردن دولت رجب طيب  در توطئه

اين حكم در چارچوب . اردوغان صادر كرده است
تحقيقات دادستانی درباره پرونده موسوم به 

 صادر شده كه تاكنون به بازداشت »ارگنكون«
 .نزديک به چھارصد نفر منجر شده است

گويند، دولت اردوغان نگاران منتقد میروزنامه
ھا از اين پرونده برای به سكوت واداشتن آن

 .كند استفاده می
شرکت کنندگان در تظاھرات استانبول که عمدتا 

گرای -نگاران منتقد دولت اس�ماز روزنامه
ترکيه بودند، پ�کاردھايی در دست داشتند که 

نگاران روزنامه«:  روی آن نوشته شده بود
  ».زندانی را آزاد کنيد

برخی از تظاھرکنندگان در حرکتی نمادين، 
دستان خود را با زنجير بسته و برخی ديگر نيز 
دھان خود را با چسبی پھن و مشکی بسته 

 . بودند
-ھالوک ساھين، استاد دانشگاه و از روزنامه
-نگاران ارشد ترکيه، درباره تظاھرات روز يک

شنبه استانبول گفت، از نظر من، آزادی مطبوعات 
در ترکيه در خطری جدی قرار گرفته چرا که در 
حال حاضر، بيش از دو ھزار پرونده جھت 

نگاران باز شده است و رسيدگی عليه روزنامه
برند و خبرنگار در زندان به سر می  ۶٨حدود 

حسی از رعب و وحشت نيز ھمه جا را فراگرفته 
نگاران از اين که لب به سخن روزنامه.  است

 .ترسندگشوده و نظرات خود را ابراز کنند، می
نگاران ارکان ايپکسی، رييس اتحاديه روزنامه

نگاران گوی تريبون آزادی روزنامهترکيه و سخن
نيز در اظھاراتی گفت، ھيچ دليل منطقی و 
استد�لی برای به زندان افتادن شصت و ھشت 

اين .  زمان وجود نداردنگار به طور ھمروزنامه
مساله در يک کشور دموکراتيک قابل توجيه 

 .نيست

چنين دادگاھی در ترکيه، اسماعيل بيشکچی، ھم
نويسنده نامدار ترک را به خاطر نوشتن مقالەای 

، به »کردھا و حق تعيين سرنوشت«تحت عنوان 
به گزارش روزنامه راديکال .  زندان محکوم کرد
دادگاه جرائم سنگين در اين   ١١چاپ ترکيه، شعبه 

تبليغ برای يک سازمان «کشور، با ايراد اتھام 
، اسماعيل بيشکچی را به يک سال و »تروريستی

استفاده از .  سه ماه زندان محکوم نموده است
کلمه کردستان در مقاله اسماعيل بيشکچی، به 
جای جنوب شرقی ترکيه از مصاديق تبليغ برای 

چنين مدير مسئول ھم.  عنوان شده است)  ککپ(
 که اين مقاله در آن چاپ »حقوق و جامعه«مجله 

 .شده به پرداخت جريمه نقدی محکوم گرديد
در تظاھرات ديگری نيز عليه سانسور در 

 .استانبول، ھزاران نفر شرکت کردند
تظاھرکنندگان، خواستار اص�ح يا لغو قانونی 
بودند که در نتيجه آن دسترسی به بيش از پنج 

تظاھرکنندگان، .  ھزار سايت در ترکيه ممنوع شد
گذاری  سايت اشتراکبرای لغو ممنوعيت وب

ويديويی يوتيوب و عليه وزير حمل و نقل اين 
کشور که عامل ممنوعيت اين وب سايت است، 

 .شعار دادند
برنامه «اين اعتراض توسط گروھی به نام 

 ۵٠ که متشکل از »مشترک عليه سانسور اينترنت
به . دھی شده بودسازمان غيردولتی است، سازمان

دھنگان اين اعتراض، با اين  گفته يکی از سازمان
که پيش از اين نيز نارضايتی نسبت به سانسور 
اينترنت وجود داشت اما برای نخستين بار است 

 .شوند که مردم به خيابان سرازير می
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