
 اينترنت دررهبری خيابانی : وبالگر های خاورميانه
 

 وبالگنويسی د، ظرف فقط چند سال ورت می گيرييرات سياسی به کندی صدر خاورميانه و آفريقای شمالی، جايی که تغ
 . ر سياسی و اجتماعی شده استء مهمی برای ابراز نظر در خصوص اموتبديل به وسيله

 
 به قلم محمد عبدالدايم

 
 خبری سايت های اجتماعی و شبکهءانتخابات رياست جمهوری در ماه ژوئن، دولت ايران دسترسی به چندين قبل از 

ساعاتی پيش ازباز شدن مراکز اخذ رای، خدمات .  مسدود کرداينترنتی که بنظر می آمد طرفدار کانديدای مخالف باشند را 
روز بعد از .  شد و برای هفته ها نيز غير قابل دسترس بوداس يا پيام کوتاه برای تلفن های همراه دچار اختالل .ام.اس

 .انتخابات، دولت ارتباطات تلفن سيار را برای يک روز کامل قطع کرد
 
ت نشانگر ترسی است که از ارتباطات ديجيتالی به عنوان عاملی برای  چه قبل و چه بعد از انتخابا  دولتهایبرخورد 

همگام با دانشجويان، حقوقدانان، و روزنامه نگاران سنتی، وبالگر ها نيز هدف قرار گرفته .  تهديد نسبت به قدرتش دارد
ر ميان دهها روزنامه  د  حداقل هفت وبالگ نويس.اند و  دستگيری های پس از انتخابات شامل حال آنان نيز شده است

 .وجود دارندنگاری که به دليل گزارشات و تحليل هايشان دستگير شده اند 
 

اين سرکوب روش های قديمی مانند بازداشت و آزار را با تکنيک .  ايران پيشرو سرکوب اينترنتی در خاورميانه می باشد
همچنين ايران قاطعانه به سوی گسترش و تعميم .  ندهای جديد مانند مسدود کردن دسترسی به اينترنت و شنود مخلوط می ک

 .  ممنوعيت های حقوقی ديرين  چاپ و نشردر ايران به حوزهء وسايل ارتباطی اينترنتی گام بر ميدارد
 

 مورد استفادهء مقامات ايرانی به درجات مختلف در کشورهای حوزهء خاورميانه از عربستان سعودی تا تونس راهکارهای
يک بررسی يک ماهه توسط کميتهء محافظت از حقوق روزنامه نگاران نشان می .  د استفاده قرار می گيرندو سوريه مور

.   استفاده می کنندله با روزنامه نگاران اينترنتی  راهبردهای جديد و کهن مقاب ازدهد که دولت های متعددی اينک در منطقه
 .ی مهمی در تالش برای آزادی مطبوعات در منطقه شده انداين امر مبين اين واقعيت است که وبالگ ها اينک بازو

 
.   در خاورميانه شکوفا شده استوبالگ نويسی نشريات سنتی،  چشم انداز محدودبه دليل رشد فزايندهء کاربرد اينترنت و 

 است، جايی که اين تالقی جمعيت شناسی و اختناق منجر به هدايت فعاالن، روزنامه نگاران و حقوقدانان به اينترنت شده
.  می توانند نارضايتی خويش را اعالم کنند و اطالعات خود را به شيوه هايی که سابقا غير قابل تصور بود ارائه نمايند

 خصوص اطالعات که يک موسسهء تحقيقات بازار در)  Internet World Statistics (سازمان آمار جهانی اينترنت
 سيزده برابر شده 2008 و 2000اينترنتی می باشد، گزارش می دهد که تعداد کاربران اينترنت در منطقه بين سالهای 

 2009يک تحقيق که در سال .   جهان می باشدساير نقاط در آن، آماری که به مراتب باالتر از افزايش دوبرابریاست
 که يک موسسهء تحقيقاتی (Berkman Center for Internet and Society)  برکمن مرکز اينترنت و جامعهءتوسط

 وبالگ که به 35،000 در ميان عرب زبانان از حدود بالگستان تخمين می زند که ،در دانشگاه هاروارد می باشد انجام شد
 منعکس 2009سال  که در تحقيق جداگانه ای در  فارسی زبانبالگستان.  صورت منظم به روز می شوند تشکيل می شود

روی اينترنت به حدی حضور وبالگ های ايرانی .  می باشد فعالبالگ و70،000  شده است، شامل عدد حيرت آور
 ميليون 75الگ ها روی اينترنت زبان فارسی را که فقط توسط  تکنوراتی، شرکت خدماتی و جستجوی وبمتداول است که

 .رداوبالگی بر می شمج   زبان راي10 ازجملهء نفر در جهان تکلم ميشود،
 

کسانی که نوشته هايشان :  دفاع می کند روزنامه نگاری را دارا هستنداساسیجی از وبالگ نويسانی که مقتضيات .پی.سی
اين با وجود اينکه اکثر وبالگ ها فاقد .  از ماهيت خبری برخوردار است و يا در خصوص اخبار اظهارنظر می نمايند

ران وبالگ در منطقه و ساير تحليلگران بر اين باورند که صدها و بلکه هزا. جی.پی.، سیستنداستاندارد ژورناليستی ه
 که مسايل مورد عالقهء عمومی را مورد نقد قرار می دهند، مسايلی که نشريات سنتی که توسط مالکيت دولتی و يا فعالند

 .ازند نمی توانند به آن بپرد سخت و ديرپا محدود می شوند اغلبممنوعيت های
 

http://cpj.org/2009/06/iran-bars-foreign-media-from-reporting-on-protests.php
http://internetworldstats.com/


با تمرکز روی مسايل .   شده است وبالگ نويسی  مشغول به2005يک مصری که در فوريهء  وائل عباسبرای مثال 
 2006ل اما وقتی در سا.    به تعدادی خوانندهء کم اما وفادار دست يابد، عباس توانست در سال اول وبالگ نويسیمحلی

يک کليپ ويديويی از شکنجه توسط پليس مصر را روی وبالگ خود قرار داد، باعث شد عکس العمل خيره کننده ای ايجاد 
مصريها در طول ساليان هميشه قصه هايی از شکنجه در زمان .  شود و ماهيت وبالگ نويسی در منطقه را تغيير دهد

اين کليپ و کليپ های .  اولين بار مدرکی دال بر اين قضيه ارائه می کردبازداشت شنيده بودند اما اين ويديو کليپ برای 
 چندين مامور پليس محکوميت باالخره به ندويديويی ديگری که توسط عباس و وبالگرهای ديگر روی اينترنت منتشر شد

 . ميليونها نفر به بازديد از وبالگ او آمده بودند2008وامبر  تا نبه گفتهء عباس،.  منتهی شد
 

من اين نوع موضوعات را پوشش می دهم چون شاهد کمبود گزارش درساير نشريات در خصوص اين : "عباس گفت
عباس که جوايز متعدد روزنامه نگاری و حقوق بشری دريافت نموده است، اينک به اندازهء کافی مشهور ."  مسايل هستم

 هست که مقامات را از اقدامات سخت تالفی جويانه عليه خود برحذر دارد، اما با اين وجود وی  دو بار در فرودگاه قاهره
همچنين عباس به .  نيزلپ تاپ اش ضبط شديک بار .  ته است قرار گرف  آزار  موردبازداشت شد وتفتيش شد و

 دريافت کرده است، در خيابان متوقف و برای ساعتها بازداشت تلفن های تهديدآميزگفته است که چندين بار . چی.پی.سی
 ذکر شده، اقداماتی که باعث شده نتواند شغل روی اينترنتدر تلويزيون و شده است، و نامش به عنوان يک جنايتکار 

 .مناسبی داشته باشد
 

رنت گذاشته است گفت که احساس می کرده ، يک وبالگر مصری ديگر که چندين ويديو کليپ شکنجه روی اينتمحمد خالد
اولين باری که تصاوير شکنجه را مشاهده کردم " او می گويد.  بايد آزار را به جان می خريده تا نقطه نظرش را اعالم کند

 ."به ريسک اش می ارزيد... . مردم بايد اين توحش را می ديدند. نميتوانستم آنچه را که می بينم باورکنم
 

  نظارتیرچوب هایقوانين و چا
  

قوانين محدود  ايران پيچيده ترين  در اين ميان. کنترل می شود  در منطقهنويسی توسط قوانين متعدد و متفاوتیوبالگ 
 ابراز عقيده روی  کردندمحدو از قوانين برای دسته اما تقريبا تمام کشورهای منطقه روی سه کنندهء اينترنت را دارد،
 ظهورو قوانين در حال اضطراری،   مخصوص شرايطوانين ديرپای مطبوعاتی و جزايی، قوانينق: اينترنت تکيه می کنند

 .برای اينترنت
 

قوانين جزايی و قوانين مربوط به مطبوعات در منطقه عموما شامل عبارات مبهمی می باشند که انتقاد از دولت و مباحث 
 به نام کريم االربعی که در ماه  نويسی وبالگدر سوريه.  يندا جرم تلقی می نماانتقادی نسبت به مذهب و مديران دولتی ر

  .در بازداشت به سر برد تا آنکه باالخره به سه سال زندان محکوم شد 2009 دستگير شده بود، تا سپتامبر سال 2007ژوئن 
نون جزايی سوريه  قا286مطابق مادهء "  ملیروحيهءنشر اخبار کذب که باعث تضعيف "دادگاه امنيت ملی او را به جرم 

به نقل از شبکهء عربی اطالعات حقوق بشر، اعترافات االربعی تحت شکنجه و ساير انواع فشار از .  مجرم تشخيص داد
 .  مرکز مطبوعات و آزادی بيان سوريه پروندهء االربعی را بی پايه خوانده است.  وی اخذ شده بود

 
 موضوعاتی که ممکن است به پايه های جمهوری اسالمی  آسيب تبليغ"در ايران، قانون مطبوعات نشر هر آنچه که 

 هر نوع وسيلهء ارتباطی 2000تبصره های الحاقی سال .  را منع می نمايد" نشر تجمالت و تشريفات" و يا "برساند
  .الکترونيکی را شامل حال اين قانون نموده است

 
 2004 ماه در سال 4ر و روزنامه نگار اينترنتی را ظرف  وبالگ23پيش از برخورد شديد امسال، مقامات ايرانی حداقل 

 روبرو شدند، و بعضی از آنها به موارد اخالقی آنها با اتهامات امنيتی گوناگونی منجمله جاسوسیاکثر .  محبوس نمودند
دار به با چندين وبالگر، بعضی از آنها شکنجه شدند و وا. جی. پی. طبق گزارشات خبری و مصاحبهء سی.  متهم شدند

ار وبالگر که همگی آنها شکنجه اکثر آنها بعد از تاديه وثيقه های سنگين آزاد شدند، اما چه.  اجباری گشتند" اعترافات"
بنويسند که در آن از خوش رفتاری مقامات  در حبس باقی ماندند و تنها پس از اينکه موافقت کردند نامه هايی شده بودند

 .کنند آزاد شدند" اعتراف" تمام موارد اتهامی خويش زندان تعريف کنند و به بعضی يا
 

http://misrdigital.blogspirit.com/
http://youtube.com/watch?v=OU6SY6VrwY0
http://misrdigital.blogspirit.com/archive/2009/07/02/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87.html
http://www.youtube.com/watch?v=pAHUNTTZZBE
http://who-is-wael-abbas.blogspot.com/
http://demaghmak.blogspot.com/


 آنان مجوز نشر که سايت ها و وبالگ های اينترنتی را از انتشارمطالب سياسی منع می کند، مگر آن قانون مطابقسوريه
پی عواقبی همچون جريمه و يا زندان را دی " گزارش های ساختگی"يا " اکاذيب"  نشر .چنين مطالبی را داشته باشند

 .دارد
 

اشاعهء " نوشته شده متوسل می شوند که مطابق آن جرم 1996مقامات مصری به قانون مطبوعات کشور که در سال 
عالم می دارند  قوانين جزايی که مطالب اهانت آميز را ممنوع اديگر وکه از تعريف کافی برخوردار نيست" اخبار کذب

به اسالم و به رييس  به جرم اهانت 2007که در سال  کريم عامر به نام يسیوبالگ نو.   افراد قرار می گيرندمبنای  تعقيب 
عامر در مقاالتی که در .   چهارسال زندان استتحملجزايی محکوم شد در حال حاضر در حال جمهور طبق قوانين 
مطابق .   و سازمانهای مذهبی را مورد تمسخر قرار داده بود، اختيارات رييس جمهور مصرشتوبالگ خود می نو

 مصری اختصاصا به جرم نويسندگی  نويس، پروندهء وی اولين موردی بود که در آن يک وبالگ.جی. پی. تحقيقات سی
 . اينترنت محکوم می شددر
 

اين قوانين .  ی کنندوبالگ نويسی را محدود م اضطراری  مخصوص شرايطمصر و سوريه همچنين از طريق قوانين
ريه، قانون اختيارات گسترده ای   در سو.موارد اندکی  از حقوقی که در قانون اساسی ذکر شده را تحت پوشش قرار ميدهند

 و به مقامات اجازه می دهد تا متخلفين را در را در اختيار دولت قرار ميدهد" هر نوع بيان"برای نظارت و تعطيلی 
. تحقيقات سی.  محاکمه کنند" جرم هايی که منبع خطرات جامع می باشند"تهامات مبهمی مانند دادگاههای نظامی برای ا

 سوری از طريق قانون اضطراری محکوم شده اند و عدهء زيادی نيز به  نويس وبالگ11نشان می دهد حداقل . جی. پی
 .اين دليل زندانی شده اند

 
مسعد ابو  مصری،  و فعال اجتماعی بالگر ، نويسندهروندهء  اضطراری در پ مخصوص شرايطقوانينبرخورد افراطی 

 که در سال فجرابو.  می نويسد، به خوبی نمايان است ودنا نعيش، که در خصوص مشکالت اجتماعی و سياسی درفجر
ز جمله تهييج به شورش و رانندگی بدون گواهينامه متهم شده  قوانين به تخلفات متنوعی ا اين  دستگير شد و بر پايهء2007

 صادر شده فجر دستور قضايی برای آزادی ابو13تا کنون، حد اقل .   بی گناه اعالم شد اما آزاد نشد2008بود، در فوريهء 
 ص شرايط مخصوبه جای آن از قانونچون وزارت کشور نمی تواند مستقيما از دستورات قضايی سرپيچی کند، .  است

ر فجبالفاصله پس از هر حکم آزادی، قبل از اينکه ابو.  اضطراری استفاده می نمايد تا از اجرای آنها جلوگيری کند
فرصت ترک سلول زندانش را داشته باشد، وزارت کشور يک حکم اداری صادر می کند که مطابق آن حبس اين زندانی 

فند به صورت نامحدود گونه ايست که دولت می تواند از اين ترضطراری به قانون مخصوص شرايط ا.  تمديد می شود
 .استفاده کند

 
 تحت اينترنت را صراحتا اظهار نظر در رفته اند که  پيشبعضی کشورها، و در صدر آنها ايران، به سمت وضع قوانينی

 و تفسير ل نظارت مسئو عضوش 12امسال شورای نگهبان، سازمان قدرتمندی که با .  قرار می دهند خاصی مقررات 
اين قانون از .  استبه مرحلهء اجراء درآمده ، قانون جزايی جرايم اينترنتی را تاييد کرد که از ماه ژوئيه استقانون اساسی 

 به نگهداری سوابق کليهء مشتريان خود برای حداقل سه ماه،  خدمات اينترنتی تامين کنندهءطريق موظف نمودن شرکتهای
را می دهد تا به صورت موثرتری اطالعات مربوط به کاربران و فعاليتهای اينترنتی آنها را جمع به دولت اين امکان 

 جداگانه در دفتر دادستانی برای ه که دايره ایدکر اعالم  که انتظار کاری بسيار گسترده را دارد، قوهء قضاييه. کندآوری 
 .اد کرده استرسيدگی به تخلفات تحت  قانون رسيدگی به جرايم اينترنتی ايج

 
 که ن اليحه، هر نوع بيان اينترنتی در صورت تصويب اي.  دهء ديگر در مرحلهء بررسی استيک اليحهء نگران کنن

اين اليحه توسط يک کميسيون پارلمانی در ماه .  تشخيص داده شود با مجازات اعدام روبرو می شود" مشيت الهیمخالف "
مجازاتهای تعريف .  شورای نگهبان می باشدسپس درظار تصويب در مجلس و فوريه مورد تصويب قرار گرفته و در انت

 .هستندشده در اين اليحه از مجازاتهای قانون مطبوعات شديدتر 
 

رايم امارات متحدهء عربی قانون ج.   در حال وضع قوانينی برای روزنامه نگاری اينترنتی هستند نيز منطقهديگر دولنهای
معادل ( درهم 20،000 جريمه هايی به مبلغ اين قانون.   را به مرحلهءاجرا گذاشته است2006اينترنتی مصوبهء سال 

از ميان بردن، نابود کردن و يا افشاء اسرار " مانند و مجازات زندان تا يک سال را به جرايم مبهمی)  دالر آمريکا4،500
، 2007در سال   .ی کند متصل م"خانوادگیاهانت به مذهب يا ارزشهای "و يا " و يا بازنشر اطالعات شخصی و رسمی،

http://karam903.blogspot.com/%E2%80%8E
http://wednane3ish.katib.org/


 سايت اهانت آميزی را روی  مطالب اجازه دادند تا اينترنتی بودند به دليل اينکه به يک کاربرسايتدونفر که مسئول يک 
 . شدندمحکوم و جريمه تحت اين قانون بنويسد

 
س، عمان، و اردن دستورات شفاهی و يا مکتوبی دارند که مسئوليت حقوقی و يا جزايی را متوجه شرکتهای تامين تون

 و آن ها را وادار به نظارت و مالکان سرورهای اينترنتی می نمايدکنندهء خدمات اينترنتی، صاحبان کافه های اينترنتی، و 
روی يک مصوبهء شورای وزراء تکيه  ت بر استفاده از اينترنت برای نظارعربستان سعودی.  گزارش تخلفات می کند

هر چه "اين مصوبه کليهء کاربران اينترنت را از نشر يا دستيابی به .  می کند که هم وزن يک حکم حکومتی می باشد
 .منع می کند" ومت و يا نظام باشدمخالف حک

  
در حالی که اين .  رايم رايانه ای و اينترنتی ايجاد کردسيدگی به ج، وزارت کشور اداره ای برای ر2002در مصردر سال 

اصلی آن  فعاليت معتقد است  النجار مصری مصطفی نويسم اينترنتی تشکيل شده است، وبالگاداره برای مبارزه با جراي
 خصوصیاطالعات  و شهروندان روزنامه نگار، تجاوز به حريم شخصی آنها، حمله به تعقيب بی امان وبالگ نويس ها"

 .است"  عليه خودشانوبالگ های آنانآنها، و استفاده از 
 

 ارعاب، دستگيری، آزار
 

ان در گ نويساز آنجا که  ماهيت وبالگ نويسی می تواند موجب ايزوله شدن نويسندگان آنها شود، به همين دليل وبال
  آنها اکثرا به صورت فردی برای خود .سه با ساير روزنامه نگاران نشريات در برابر حمالت بيشتر آسيب پذير هستندمقاي

کار می کنند و از هيچ نوع حمايت سازمانی، شامل منابع مالی و حقوقی، برخوردار نيستند تا بتوانند در صورت روبرو 
ا اکنون به تازگی مشغول  ايجاد سازمانهای حرفه ای شده اند،  ه نويسوبالگ.  کنندشدن با آزار از خود محافظت 

 . سازمانهايی که مشابه آنها را روزنامه نگاران ايجاد کرده اند تا با اختناق مبارزه کنند
 

 و ساير سازمانهای مدافع حقوق. جی. پی. گرچه اطالعات مبسوط منطقه ای هنوز جمع آوری نشده، تحقيقات توسط سی
.   سالهای اخير بوده استدر طول ها با آزار، ارعاب، و بازداشت  نويسا مورد روبرو شدن وبالگ مبين صدهبشر

 ها به اين متقاعد کردن وبالگ نويس:  ال واحد استمقامات ممکن است با هم فرق کند، اما هدف آنها معموراهکارهای 
 .موضوع که هزينهء مبارزه با دولت به مراتب باالتر از منافع آن است

 
  پليس مصر و ماموران امنيتی به اين شيوه خيلی .ار توسط پليس يک شيوهء محبوب استاستفادهء مکرر و نابجای احض

شبکهء عربی “ در "سازمان اتحاد برای کمک حقوقی به آزادی بيان" با مروه مصطفی، يک حقوقدان که.  عالقه دارند
گفت که او و همکارانش بالفاصله پس از تشکيل اين واحد . یج. پی.  در قاهره کار می کند به سی"اطالعات حقوق بشر

 . را به جريان انداخته اند مورد پروندهء آزار وبالگ نويسان160، در شش ماه اول سال 2008در سال 
 

وقتی وبالگر ايرانی .   از طريق هدف گرفتن خانواده هايشان بر آمده اندچنين در صدد ارعاب وبالگ نويسانمقامات هم
 را دستگير کردند تا او را وادار به بازگشت به ايران و يا  از ايران گريخت، مقامات پدر او2004 مطلبی در سال سينا
مطلبی برای مدتی از وبالگ نويسی دست کشيد اما سرانجام آن را از سر .  (داقل خودداری از وبالگ نويسی کننحد

 عدمانتقاد از  اما به جهت  مختار يحيوی  که سابقا قاضی بود تونسی به نام نويس وبالگ، يک2001در سال .)  گرفت
گفت که دختر او که در پاريس مشغول به تحصيل بود ناچار شد . جی. پی.  به سی بود اخراج شدهاستقالل قوهء قضاييه

 . بماندگذرنامه اشماهها منتظر تمديد سادهء 
 

 افراد برای از بين بردن مچنين به تاکتيک های تخريب حيثيت آنها هعواملنشان ميدهد دولتها و . جی. پی. ت سیتحقيقا
 اهنگ شدهء هتک حيثيت عليه وبالگ نويسانمقامات تونسی بطور اخص دست به حمالت هم.  اعتبار آنها دست می زنند

ی اينترنتی که توسط دولت حمايت می شوند  نسبت به رفتار زده اند، برای مثال در ماه ژوئن، روزنامه ها و پايگاه ها
در مصر يک .   حمالت شديدی انجام دادندمه نگار اينترنتی به نام محمد ابوءجنسی  يک وکيل حقوق بشر و روزنا

، يک وبالگر که اشتباهات يک محاکمهء نظامی لمنعم محمودعبداکار می کند به روزنامه نگار که در يک روزنامهء دولتی 
 .را فاش کرده بود حمالت شديدی کرد و وی را تهديدی برای امنيت ملی توصيف کرد و خواستار دستگيری وی شد

 

http://www.anhri.net/en/reports/2007/pr0821.php
http://anam3ahom.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
http://tunisiawatch.rsfblog.org/
http://ana-ikhwan.blogspot.com/


های تند که دولت ها برای تحديد وبالگ نويس منع سفر و ساير محدوديت های جا به جايی از تاکتيک های قديمی هس
، که سابقا سه بار محکوميت حبس را پشت سر عمادالدين باقیوبالگر و فعال ايرانی، .  رآفرين استفاده می کننددردس

منع شده  است که از مسافرت به خارج کسانی، يکی از ون بارها به دادگاه احضار شده تا کن2003گذاشته است و از سال 
 سال را به خاطر فعاليت روزنامه نگاری درزندان سپری کرده، هفت 11، يک خبرنگار تونسی که عبداهللا زورايی.  است
اين در.  و به وبالگ نويسی مشغول شده است تحمل کرده 2002ادی اش در سال دولت را پس از آز" ریکنترل ادا"سال 

 رفت و آمد ها و امکان اشتغال  او مايل دورتر از خانواده اش قرار داد، 300 مکانینوع حبس خانگی، دولت وی را در 
  زورايیمشکالت.  را محدود کرد، وی را از استفاده از کافه های اينترنتی منع کرد، و تحت نظارت دايم پليس قرار داد

  نويس روزنامه نگار و وبالگ.  وی باالخره در ماه اوت به پايان رسيد و به وی اجازهء بازگشت به خانواده اش داده شد
  از مسافرت بين المللی تا کنون با ممانعت صدور گذرنامه روبرو بوده است و2007تونسی، سليم بوخدير، از نوامبر سال 
 که باالخره مجوز خروج از کشور را دريافت 2009 و ژوئن 2007  بين سال ءحقوقدان و نويسندهء اينترنتی محمد ابو

 .کرد ممانعت می شده است
 

د از نوشتن نمی شوند، دولت ها تمايل خود را به حبس های منتق نويس وقتی اينگونه تاکتيک ها موفق به بازداشتن وبالگ
 . اينترنت بيان می کننددرکسانی نشان می دهند که عقايد انتقادی خود را 

 
  بلکه مورد نظر خاموش می شود، نويسنه تنها وبالگ:   وبالگ نويس ها دو هدف را همزمان دنبال می کندزندانی کردن

يک  طی  در زندان بود،ه مدتی کمطلبی سينا  ايرانی، وبالگ نويس.  می شودز دستگيری او باعث ارعاب ديگران ني
 نشان  که بازجويانش مصمم بودند هزينه های وبالگنويسی را  گفت2007 سازمان عفو بين الملل در سال  درسخنرانی

نويسی وجود دارد و ما می خواهيم از تو  هزينه های بسيار سنگينی در وبالگ: "فته بودوی گفت يک بازجو به او گ.  دهند
 را که از دولت انتقاد می کنند دنبال که ما نميتوانيم يکايک وبالگ نويسانیدرست است .  يک نمونه برای ديگران بسازيم

 ."کنيم، اما ما می توانيم آنها را بترسانيم
 

، پس از اينکه در وبالگش در حمايت عال عبدالفتاح، يک مصری به نام 2006در سال .  ول استاين نوع رفتار بسيار متدا
.   روز بدون تفهيم اتهام در بازداشت بود45از قضات اصالح طلب و نظارت بهتر در انتخابات يک مقاله نوشت به مدت 

 مورد هدف قرار ضعی داشت اما وی به دليل معروفيت اش مصری بود که چنين موويس وبالگ نچندينالفتاح  يکی از
  در بارهء فقط به خاطر يک اظهار نظر انتقادی2007 در سال طارق بياسیدر سوريه، وبالگری به نام .  گرفت

سه سال زندان به   "تضعيف روحيهء ملی "ی را يک سال بعد با اتهام وامنيتی يک دادگاه .   امنيتی دستگير شددستگاههای
 .محکوم کرد

 
 سرشناس به تعدادی وبالگ نويسان.   نويسان زندانی دارنددر بدرفتاری با وبالگی از دولتهای منطقه سابقهء سياهی خيل
.  شکنجه قرار گرفته اندرد موسسات خبری، و گروههای حقوق بشری گفته اند که در زمان حبس مو، .جی. پی. سی

. پی.  به سی2004 پيشروی تونسی، ظهير يحيوی، که به جرم نشر اطالعات کذب محکوم شده بود در سال وبالگ نويس
.   کشيده، و مشت خوردن بوده است که ناچار به تحمل رفتار وحشتناکی از جمله آويزان شدن از سقف و لگد،گفت. جی
يحيوی چندين بار دست به .   استاندارد بوده استغيرو سلول کثيف و شرايط بهداشتی ای زندان غذای بسيار بدی بوده غذ

شانزده ماه پس از آزاديش، .  دای زندان با وی شد اعتراض کن روز پشت ميله ه531اعتصاب غذا زد تا به رفتاری که در 
 .له در اثر يک حمله قلبی جان سپرد سا36يحيوی 

 
 ايرانی اميدرضا ميرصيافی، که به جرم اهانت به حکومت و رهبرانی مذهبی محکوم شده بود، گفته ميشود وبالگ نويس
مقامات هيچگونه توضيحی راجع به شرايط مرگ او .   خودکشی کرد ماه حبس اش30محکوميت فقط يک ماه پس از آغاز 

  بخش فارسی صدای آمريکايک تصوير که توسط.  م کالبد شکافی روی جسد او ممانعت به عمل آمدنداده اند و از انجا
  .دادنشان می منتشر شد جای ضربات متعدد روی بدن مير صيافی را 

 
 يک حملهء تکنولوژيک

 
 می تواند داخلی يا فيلتر کردن مطالبی که يک بازديدکنندهء مسدود:  دولتها به يکی از چهار نوع مداخله دست می زنند

 می شوند، فيلتر کردن ارتباطات الکترونيکی، و اداره از داخل کشور از سايت هايی که  خطرناک مطالبحذفببيند، 

http://emadbaghi.com/
http://cpj.org/2004/10/barred-from-international-travel-writer-misses-cou.php
http://cpj.org/2004/10/barred-from-international-travel-writer-misses-cou.php
http://citizenzourai.wordpress.com/
http://youtube.com/watch?v=IiEfcS08MI4
http://www.manalaa.net/
http://freetariq.org/
http://cpj.org/reports/2004/10/yahyaoui.php
http://www.nieman.harvard.edu/assets/Image/Nieman%20Reports/Images%20by%20Issue/summer2009/Dayem2.jpg


بصورت فعال فيلتر می کنند و طبق   بسياری از کشورهای منطقه محتويات اينترنت را .  الکترونيکینظارت بر ارتباطات 
 کشورهای ، می کندتحقيق دانشگاهی که روی سانسور اينترنت پروژهء مشترک، يک  OpenNet Initiativeگزارش 

 يمن، سودان، و سوريه نيز دست به . بدترين کشورها در اين زمينه محسوب می شوندعربستان سعودی، ايران، و تونس 
مراکش و اردن فقط مطالب محدودی را به جهت داليل خاص سياسی فيلتر می .  فيلترينگ گسترده اما انتخابی می زنند

 نشان ميدهد مصر، الجزاير، لبنان، و عراق يا به ندرت محتويات را فيلتر می کنند OpenNet Initiativeتحقيقات .  کنند
 .ر نمی کننديا هرگز فيلت

 
ترافيک اينترنت در ايران، مصر، تونس، عربستان سعودی، الجزاير، و امارات متحدهء عربی از چندين سرور که در 

بعضی کشورها، .  کنترل دولت هستند رد می شوند، که اين امر نظارت و يا ايجاد اختالل در محتويات را تسهيل می کند
جمال عيد، رييس شبکهء عربی اطالعات حقوق .  بر اطالعات نظارت داشته باشندمانند مصر، ممکن است فيلتر نکنند اما 

ارسال می شود و جهت سازمانهای دولتی به بشر گفت اطالعات جمع آوری شده در طول بازبينی ترافيک ديجيتالی مرتبا 
 . حقوقی استفاده می شودداف برای اقداماتاستفاده در شناسايی اه

 
:  ژی برای دو هدف استفاده می کننديدهء نظارت و فيلترينگ، کشورهای ايران و تونس از تکنولواز طريق سيستم های پيچ

 گزارش داددر ماه ژوئن، روزنامهء وال استريت جورنال .   يا تغيير اطالعات و مسدودسازی محتويات ونظارت، مداخله،
 يک سيستم شنود خريداری کرده که به صاحبان آن توانايی شناسايی، Nokia Siemens Networkکه ايران از شرکت 

، پست .)اس. ام. اس(تعقيب و ايجاد اختالل در اطالعات شامل مکالمات تلفنی روی شبکهء موبايل، پيامهای کوتاه 
، Nokia Siemens Networkرييس امور عمومی شرکت .  ع اطالعاتی روی اينترنت را می دهدالکترونيکی، و هر نو

انتقال صدا روی خطوط تلفن محلی نظارت لوری کيوينن اظهار داشت اين سيستم برای اين طراحی شده است که فقط بر 
 .شود" سوء استفاده"ی هايشان از آنها داشته باشد، اما افزود که برای همهء سيستم ها اين امکان وجود دارد که توسط مجر

 
نافذ است که چندين روزنامه نگار و متخصصين امور ارتباطی آن را در رتبهء دوم بعد از سيستم فيلترينگ ايران به حدی 

ا محتويات اينترنت را  دولت ايران به شرکتهای تامين کنندهء خدمات اينترنتی دستور داد ت2001در سال . چين می دانند
يک کميتهء مخصوص با هماهنگی بين  سازمانهای مختلف تشکيل شد که  مطابق دستور سازمان نظارتی .  دتر کننفيل

 تمام وبسايت هايی بود که بايد مسدود می شدند و کلمات  ازمخابرات ايران وظيفهء آن شناسايی منظم يک ليست کامل
 سايی و مسدودسازی وبسايت ها و وبالگ هاهء فن آوری شناايران همچنين آغاز به توسع.  کليدی که بايد فيلتر می شدند

 .نمود
 

به دخالت دولت تونس  تونسی دير زمانی است  نويساننشان می دهد که فعاالن، مخالفان، و وبالگ. جی. پی. تحقيقات سی
ود، بعضا در نابع خاصی برای آنها ارسال می شنامه های الکترونيکی که از م.  در ارتباطات ديجيتالی ظنين هستند

، 2008در اکتبر .   تغييرات و با تاخير ظاهر می گردند پست الکترونيکی آنها ظاهر نمی شوند و يا باصندوقهای
، که در فرانسه ميزبانی می شود وارد شدند، آن را بستند و "کلمه"خرابکاران ناشناس به وبسايت مستقل خبر تونس، 

تنها کسانی که از اين حمله منتفع : " لطفی هيدوری، سردبير سايت می گويد. آرشيوهای هشت سالهء آن را از بين بردند
 که مقاالتی در انتقاد از دولت و در خصوص شکنجه و تخلفات حقوق بشر منتشر سايت کلمه."  مقامات تونسی بودندشدند 

 .می کند شاهد بازداشت و آزارمنظم کارمندان خود بوده است
 

ترده ترين سيستم های فيلترينگ جهان را داراست، تعداد بسيار زيادی وبالگ و وبسايت عربستان سعودی، که يکی از گس
ساير .  های مذهبی، سياسی، و حقوق بشری و همچنين خدمات ترجمهء اينترنتی و خدمات پروکسی را مسدود می کند

د ساختن محتويات اينترنت از نرم افزارهای مورد عرضه در بازار برای فيلترينگ و شناسايی و مسدوکشورهای منطقه 
برای مثال مراکش مرتبا دسترسی به وبسايت هايی که از .  استفاده می کنند که درجهء موثر بودن آن متفاوت است

با وجود .   تبليغ می کنند را مسدود می سازد از مراکشخانوادهء سلطنتی انتقاد می کنند و يا برای استقالل صحرای غربی
 بسيار فراگير که اين سيستم  معتقد است  OpenNet Initiativeيمن به لحاظ فنی ضعيف تر استاينکه سيستم فيلترينگ 

 يمن به شرکت های   دولت2009عی اينترنت، در ژانويهء پس از سالها فيلترينگ نامنظم محتويات سياسی و اجتما.  است
 بعضی سايت ها را مسدود  اطالعات بايدم وزارت فرهنگ وتامين کنندهء خدمات اينترنتی دستور داد که به محض اعال

 وبسايت تا ماه سپتامبر مسدود 1،000جی، بيش از . پی.  تحقيق سی نيزبر اساس گفتهء مرکز حقوق بشر بحرين و.  سازند
 .شده بودند

http://online.wsj.com/article/SB124562668777335653.html#mod=rss_whats_news_us


 
  و بعد از آن2010وبالگ نويسی در سال 

 
 در بخصوصاين نکته .  ری سنتی رسيده استها به حد نشريات خبکاربری اينترنت، محبوبيت وبالگ با رشد فزايندهء 

در خصوص مطالبی مانند اينها، .  ايدز صحت دارد/وی.آی. مانند آزار جنسی، شکنجه، و  اچیمورد موضوعات حساس
خالد السرگانی، .  وبالگ نويس ها مرزها را تغيير داده اند و راهبری روزنامه نگارهای سنتی را به عهده گرفته اند

بعضی موضوعات، به دليل وجود فرهنگ محافظه کارانه نمی تواند در :  "هء مصری الدستور می گويدسردبير روزنام
اگر اين مطالب را چاپ کنيم خواننده ها ما را در شکايات غرق می کنند، حتی اگر .  صفحات يک روزنامه ظاهر شود
 مميزی فرهنگی پاسخ دهند، چون خوانندگان آنها اما وبالگ نويس ها مجبور نيستند به."  "مقامات نيز به ما اعتراض نکنند

وقتی راجع به مطالب خاصی اظهار نظر می کنند و اين مطالب جا می افتند، پوشش دادن همان .  عموما روشنفکرترند
 ."مطالب توسط روزنامه ها آسان تر می شود

 
 برای اولين بار ظهور کرد، يک ره ای تلويزيون ماهوا زمانی است کهالگ نويسی از بعضی جهات درست مانندپديدهء وب

همانگونه که با ظهور تلويزيون .    که از مرزها عبور می کند و اختناق دولتی را به سخره می گيردط جمعیوسيلهء ارتبا
دولت ها ديگر نمی توانند از ابزار .  ديده می گيرداماهواره ای اتفاق افتاد وبالگ نويسی انحصار رسانه های دولتی را ن

نند آنچه در مورد ماپخانه های دولتی، شبکه های توزيع دولتی، مقتضيات صدور پروانه، و درجه بندی حرفه ای چا
  حضور روزافزون و عميق  يک گروه .بهره برداری کنندبه صورت موثر  عادی استفاده می کنند روزنامه نگاران

 دسترسی يک روزنامه اندکالگ نويسی، موانع مخاطب مشتاق برای وبالگ های روزنامه نگاری، ماهيت بدون مرز وب
حتی سايت هايی که به صورت  ( دارند مطالب وبالگ هاشکالتی که دولت ها در کنترلنگار به دنيای وبالگ ها، و م

 از جمله داليلی است که می تواند موجب خوش بينی، )محلی مسدود شده باشند می توانند از طريق پروکسی دستيابی شوند
 .خاور ميانه و آفريقای شمالی شوديندهء وبالگ نويسی در نسبت به آ

 
ند بر اختناق دولتی ن نيست که وبالگ نويسان و يا روزنامه نگاری از طريق وبالگ نويسی الزاما می توابدان معنیاين 

بزرگی  و اين رسانه با چالش های بسيار هديدات عظيمی دست و پنجه نرم می کنندوبالگ نويسان با ت.  دنفايق آي
 بيان روی اينترنت  کنترل ديم برایدولت ها بصورت فزاينده ای مشغول وضع قوانين جديد و تغيير قوانين ق.  روبروست

مقامات اکنون  از انزوای وبالگ نويس ها و کمبود محافظت های .  هستند تا بتوانند بر اينترنت نظارت داشته باشند
همانگونه که حکومت ايران امسال نشان داد، در .   خوبی استفاده می کنند سازمانی برای روزنامه نگاران اينترنتی به

 .صورت احساس تهديد نسبت به قدرتشان، دولتها قادرهستند به اقدامات جدی دست بزنند
 

با اين حال، همانگونه که در مورد وبالگ نويس تونسی يحيوی و وبالگ نويس مصری الفتاح ديده شد،  زياده روی دولتها 
يحيوی قبل از اينکه به زندان فرستاده شود به اندازهء کافی محبوب بود، اما .  تواند تاثير معکوس نيز داشته باشدمی 

عبدالفتاح که خارج از حلقه .   را به يک شهيد در راه آزادی بيان در تونس تبديل کرد، اومجازات زندان و مرگ زودهنگام
  در ميان عموم به عنوان  پيام آور اصالحات  پس از شش هفته بازداشت شده بود،های وبالگ نويسان خيلی کم شناخته

 .شناخته شد
 

سرعت ابداعات تکنولوژيک نيز مبين اين واقعيت است که هر بار دولت ها از تکنولوژی، زور و يا تصميمات قضايی با 
يک .  ر به عقب نشينی کند نيز هستاهداف سياسی استفاده می کنند، امکان اينکه شرايطی پيش بيايد که دولت ها را وادا

دولت می تواند پس از صرف منابع قابل توجه سرمايه گذاری روی ابزار فنی جلوگيری از وبالگ نويسی منتقدانه با 
تعداد زيادی از وبالگ نويس های منطقه به فن .  فعاليت های هوشمندانهء چند برنامه نويس با شکست کامل روبرو شود

يک وبالگ .  شرفته برای جلوگيری از مداخلهء دولتی در امر نشر و کاربری اطالعات دسترسی دارندآوری های بسيار پي
وبالگ نويسان در حال "گفت که . جی. پی.  که خوانندگان بسيار زيادی دارد به سیحسام الحماالوینويس مصری به نام 

اهرمهای بسيار قوی برای کار ما به نحوی که تصور آن برای ما می توانند به آنها .   هستند2.0 جذب فرهنگ ابزار وب
 عمرويک گروه از وبالگ نويسان مصری که برنامه نويس کامپيوتر هستند، منجمله ."   بشوند تبديلسابقا غير ممکن بود

 .  ات فنی از طريق وبالگ ها و کارگاه های آموزشی هستند، مشغول معرفی اطالعغربيه
 

http://arabist.net/arabawy/
http://gharbeia.net/
http://gharbeia.net/


تحت رژيم های " توليد کرده است که به مردمی که ابزاری  که تحت نام اسطروبال می نويسد يک وبالگ نويس تونسی
وبالگ خود اين شخص .  (کند بفهمند کدام صفحات وب در کشورشان مسدود شده اندزندگی می کنند کمک می " سرکوبگر

 .)در کشورش مسدود شده است
 

برای مقابله با سرکوب دولتی، وبالگ نويس ها و حاميان آنها .  اما ابزار فنی می بايست با همبستگی حرفه ای همراه باشد
راض کنند، با قدرت از حقوق همکارانی که آزار و يا زندانی می بايست به صورت گروهی به قوانين دست و پاگير اعت

وبالگ نويسان اينک مشغول برداشتن اين قدم .  شده اند دفاع کنند، به مخاطبان خود آموزش بدهند و از آنها کمک بخواهند
 و ملی که تالش می کنند با يک صدای واحد صحبت کنند، گروه های نويسانیجوامع وبالگ تعداد روزافزون .  ها هستند
 برای دفاع از اينترنت فعاليت های محلی که به صورت اختصاصی از منافع آنها دفاع می کنند، و چندين نوع منطقه ای

هدف همان هدفی است که نسلهای قبلی افرادی که برای روزنامه ها و بنگاه .  آزاد و سانسورنشده از جمله اين قدم ها هستند
 استفاده از ابزار خشونت و  هزينه های سنگين سياسی برای هر دولتی که بهايجاد:  های خبرپراکنی کار می کردند داشتند

  .سرکوبگری دست می زند
 

گزارش پس از  اين  بخشی از. می باشد. جی. پی. محمد عبدالدايم هماهنگ کنندهء امور خاورميانه و شمال آفريقا در سی
 .به کشور مصر تهيه شده است. جی. پی. سفرماموران سی

 
 
 
 

:توصيه ها  
 

:به دولت های منطقه  
قوانين مطبوعات و هر کجای ديگر، قوانينی را که آزادی بيان روی اينترنت را مصداق جرم در قوانين جزايی،  •

همهء افرادی که مشغول طی حبس به جهت .   و آن ها را با قوانين بين المللی منطبق نمايندهدرکمی بينند تصحيح 
 .بيان نظرات منتقدانه روی اينترنت می باشند را آزاد کنند

رای اينترنت وضع می شود، اخذ اطمينان شود که اين قوانين با ميثاق بين المللی حقوق مدنی وقتی قوانين خاصی ب •
 .و سياسی و اعالميهء جهانی حقوق بشر مطابقت دارند

به شنود ارتباطات  خصوصی الکترونيکی افراد پايان دهند، مگر اينکه همراه با دستور دادگاه  مبتنی بريک نياز  •
اين نوع نظارت می بايست بسيار دقيق تعريف .  منيت ملی و يا در راستای اجرای قانون باشدقابل اثبات  به داليل ا

 .شود و فقط برای  يک نياز بسيار مشخص و مبرم، و با ابعاد محدود استفاده شود
تعهدات حقوقی  که تامين کنندگان خدمات اينترنتی و اشخاص سومی را وادار می کند تا بر کاربری اعضائشان  •

 .رت کنند و اطالعات مربوط به آنان را به مقامات بفرستند را حذف کنندنظا
 

 :به شرکتهای فن آوری
شرکتهايی که فن آوری خاصی را می فروشند که ممکن است بتواند وبالگ نويس ها را شناسايی کند و آنها را  •

لتی در راستای سلب آزادی مورد هدف قرار بدهد می بايست اطمينان حاصل کنند که محصوالت آنها توسط هيچ دو
شرکتها می بايست قبل از چنين فروش هايی يک بررسی .  های اينترنتی افراد مورد استفاده قرار نمی گيرند

 Global Network  اين بررسی توسط مبانی فورموله شده توسط .  انجام دهند" تاثيرروی حقوق بشر"
Exchange توسط شرکت های فن آوری تعريف شده اند با هدف رعايت حقوق بين المللی آزادی بيان . 

 
 :به دولت آمريکا

در مراودات با کشورهايی که وبالگ نويس ها را آزار می دهند و يا مورد تعقيب قرار می دهند، نمايندگان دولت  •
 .آمريکا بايد به صورت عمومی به نفع افرادی که حقوق آنها برای ابراز نظر مورد تجاوز قرار گرفته صحبت کنند

احترام  (2گزارش های ساليانهء وزارت کشور در خصوص رعايت حقوق بشر کشورها  را تصحيح کند، و بخش  •
را اصالح نمايد تا شامل بخش جديدی در خصوص تخلفات کشورها در خصوص آزادی ) برای آزادی های مدنی
 .بيان روی اينترنت  باشد

http://astrubal.nawaat.org/403-access-denied-checker/
http://arabictadwin.maktoobblog.com/
http://egyptadwin.blogspot.com/
http://maghrebblog.maktoobblog.com/%E2%80%8E
http://www.openarab.net/


 
 :به کشورهای عضو اتحاديهء اروپا

عرض به حقوق بيان روی اينترنت، از ابزار معامالت تجاری  دو و چند جانبه، مخصوصا از با هدف کاستن از ت •
 .ماده ای که در موافقت نامه های همکاری بين اتحاديهء اروپا و کشورهای سوم  گنجانيده شده، استفاده شود

به شرکتهای فن آوری محلی با استفاده از تجزيه و تحليل تهيه شده توسط نمايندگان کميسيون اروپا در هر کشور،  •
راهنمايی های الزم را ارايه نمايند و از آنها بخواهند تا در فروش فن آوری به دولتها که ممکن است در راستای 

 .تنبيه منتقدان اينترنتی استفاده شود نهايت دقت را بنمايند
ند، نمايندگان اتحاديهء اروپا و در تمامی مبادالت با کشورهايی که وبالگ نويس ها را آزار و يا تعقيب می نماي •

کشورهای عضو آن می بايست به صورت عمومی از حقوق کسانی که  حقوق آنها در زمينهء آزادی بيان اينترنتی 
 .مور تجاوز قرار گرفته دفاع کنند

ان همگام با فرمان  دموکراسی و حقوق بشر اروپا، کميسيون اروپا می بايست از گروه های محلی که از آزادی بي •
 .دفاع می کنند و مخصوصا در خصوص آزادی بيان اينترنتی فعاليت می کنند حمايت کند

کميتهء حقوق بشر پارلمان اروپا می بايست جلسه ای را به آزادی بيان اينترنتی  تخصيص دهد و از وبالگ نويس  •
پارلمان .  ه شهادت دهندها، بخصوص آنهايی که اهل خاور ميانه و آفريقای شمال هستند دعوت کند تا در آن جلس

اروپا می بايست  روی يک قطعنامه برای دفاع از حق آزادی بيان، مخصوصا آزادی بيان روی اينترنت برای 
 .کشورهای خاورميانه و آفريقای شمالی کار کند

 
 
 
 
 
 
 
 


