
 

 

  صدابی  کشتار ،اینترنت خاموش 

 98اعتراضات آبان  قطعی اینترنت در   



 

که در جریان  نفر از مردان، زنان و کودکانی 304تصاویر  روی جلد: عکس

الملل توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و عفو بین 1398اعتراضات آبان 

شان را ثبت کند. بخش سیاه در پایین توانسته است جزئیات مربوط به مرگ

شان هنوز به طرح به صورت نمادین به جانباختگانی اشاره دارد که اسامی

    الملل نرسیده است.  اطالع عفو بین
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 الملل منتشر شده است.( توسط عفو بین1399) 2020این گزارش در سال 

 

 MDE 13/3308/20 : ایندکسشماره 

 زبان متن اصلی: انگلیسی

 

   الملل یک جنبش جهانی با عضویت بیش ازعفو بین 

   جهانیهفت میلیون نفر است و اعضای آن برای تحقق  

  . کنند که همگان در آن از حقوق بشر برخوردار باشندمی مبارزه 

 

   ما این است که همگان باید از تمام حقوق اندازچشم 

   ی جهانی حقوق بشر«شده در »اعالمیه تصریح 

   باشند.المللی حقوق بشر برخوردار و سایر موازین بین 

 

   ما بدون وابستگی به هر دولت یا هرگونه ایدئولوژی سیاسی 

   های مذهبیو فارغ از هرگونه منافع اقتصادی یا گرایش 

   های مالیهای ما عمدتاً از طریق کمککنیم و هزینهعمل می 

.  شوداعضا و سایر اشخاص و نهادها تأمین می 
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  ۹۸اعتراضات آبان . 1

موجی از اعتراضات سراسر ایران    ،سوخت  متیق  ریچشمگ  شیبر افزا  یدولت مبن  شبانهاعالم    به دنبال  98آبان    24  در

بحران پیشاپیش در گیرودار را که  های فرودستیگروه ،اقدام نیا که خشمگین بودندتظاهرکنندگان را درنوردید. 

خواستار   ی اعتراضی،با سردادن شعارها  زین  یاریسخرد خواهد کرد. ب  ی کشور تحت فشار هستند بیش از پیشاقتصاد

، شدند جمهوری اسالمی نظام دادن به انیو پا یقانون اساس تغییراز جمله  ی کشور،اسیسنظام در  یاساس دگرگونی

 و تصاویر رهبری حاضر و سابق کشور را به آتش کشیدند.

   قطعی اینترنت. 2
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 دهندگان ارائه به یرانیا مقامات واکنش، در. افتی شدت کشور یشهرها از یاریبس در اعتراضات آبان، 2۵ خیتار در

 مطلق باًیتقر یکیتار در را کشور مردم ب،یترت نیبد و کنند قطع را نترنتیا که دادند دستور( ISP) ینترنتیا خدمات

 گو،ید سان در ایفرنیکال دانشگاه در مستقر ،(IODA) نترنت«یا یقطع لیتحل و صیتشخ پروژه. »بردند فرو ینترنتیا

 وقت  به  ظهر  از  بعد  2  ساعت  حدود  ابتدا  همراه  تلفن  یاپراتورها.  بود  هاگنالیس  مداوم  افت  شاهد  روز  نیا  ظهر  از  بعد  از

 رانیا  عصر،  ۷  ساعت  تا.  شدند  خارج  دسترس  از  زین  گرید  دهندگانارائه  آن،  یپ  در  و کردند  شدن  قطع به  شروع  یمحل

 .رفت فرو کامل یکیتار در

 کشتار معترضان .3
نفر به دست نیروهای امنیتی   304الملل موفق شده است تا کنون مرگ  در پی هزاران ساعت فعالیت تحقیقی، عفو بین

 2۵ساعت پس از قطعی اینترنت در  48نفر در  220ثبت و تأیید کند. بیش از  98آبان  28تا  24ایران را در فاصله 

 آبان کشته شدند.   

 

افراد در داخل کشور محدود کرد،  یبرا را به اطالعات ینه تنها دسترسقطعی اینترنت کشورها،  ری، مانند سارانیدر ا

انجام مانع  ه و بدین ترتیبکرد محروم جهان ریامکان به اشتراک گذاشتن اطالعات با سااز  مردم را همچنینبلکه 

 یو تعداد واقع ،انیانو قرب جرم عامالن تی، هوصورت گرفته مینقض حقوق بشر و جراموارد  خصوصدر  تحقیقات

  شد.شدگان کشته 

 قطعی اینترنت چیست؟ . 4

 یکیارتباطات الکترون  ای  نترنتیا  یبه طور عمد  -دولت    کیمعمواًل    -  نهاد  کیکه    گیردصورت می  یزمان  نترنتیا  قطعی

 رقابلیثر غ ؤبه طور م  ای  یدسترس  رقابلیغ   محدوده مشخص  کیدر    ایخاص    تیجمع  کی  یها را برارا مختل کرده و آن 

 .استفاده کند

 

را از  این قطعیاجرا شود. مقامات ممکن است هایی از آن کشور یا در بخش سراسر یکتواند در یم نترنتیا قطعی

اثر یب ی به اینترنت عمالًدسترس که چنان پایین بیاورندرا  نترنتیسرعت ا توانندمیها طرق مختلف اعمال کنند. آن
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 دهنگان خدمات اینترنتیارائه  ریهمراه و سا دهندگان اینترنتارائه ممکن است به  هاحکومت . در روشی دیگر،باشد

به ارائه دهندگان   اینترنت در سراسر کشور با دستور حکومت  قطعی،  رانیاقطع کنند. در  را    خود  دستور دهند خدمات

 .ی همچنان آنالین باقی ماندداخل نترنتیا قطع شد هرچندوب  یبه شبکه جهان یدسترسصورت گرفت.  اینترنت

 

المللی حقوق بشر درباره قطعی قوانین بین. 5

 د؟نگویاینترنت چه می

 ز یآممسالمتتجمعات و  انیب یآزاد افراد را برای حق ی،اسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاق یم 21 و 19 هایماده

به منظور  ای زیآممسالمت تجمعاترا در رابطه با  ینترنتیارتباطات ا ندارندحق عضو  ید. کشورهانکنیمضمانت 

تمرکز بر  ایی یایجغرافی گرفتن یک منطقه به همین ترتیب، هدفمسدود کنند. مختل یا  انیب یاز آزاد یریجلوگ

. ا جایز نیستمحتوبه ی دسترسبه منظور ایجاد اختالل در ارتباطات و یا ایجاد محدودیت در  ی خاصفناور یک

 ای های مربوطه، تجمعاتی و واسطهنترنتیدهندگان خدمات اارائه  یهاتیحاصل کنند که فعال نانیاطم دیکشورها با

در عملکرد  تیهرگونه محدود اعمال کند.یمحدود نمبه صورت ناروا را  تجمعاتکنندگان در شرکت  یخصوص میحر

صورت   انیب  یآزادالمللی برای محدود کردن  بر اساس شرایط برشمرده در قوانین بین  دیبا  العاتانتشار اط  یهاستم یس

 .دنباش ی زمانی موقتمحدود به یک بازه، متناسب و ی، ضروریقانون طور مشخصبه  ها بایدگیرد؛ این محدودیت

 

 نیقوانمتناقض با    اقدام  »هرگونه  201۶مصوب سال میالدی    13/32قطعنامهدر    حقوق بشر سازمان ملل متحد  یشورا 

 ه است.«محکوم کردبه صراحت  نیدر اطالعات آنال یل عمدتالاخایجاد  یا یریجلوگ یحقوق بشر را برا یالمللنیب

 ،زیآمحق اجتماعات مسالمت بارهدر 3۷ نظریه تفسیری شمارهحقوق بشر سازمان ملل متحد در  تهی، کمنیعالوه بر ا

 کرده است.منع صراحتاً ، شود زیآماجتماعات مسالمت مانع را که نترنتیای قطعهرگونه 

 

 یحق آزاد زمینهسازمان ملل در  ژهیگر وگزارش »، 201۶حقوق بشر در سال  یگزارش مشترک به شورا  کی در

ضایی، شتابزده یا قفرا یهااعدام زمینهسازمان ملل در  ژهیگر وگزارش » و «زیآممسالمت یهاجمعات و تشکلت
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فراخوان    ای  یاز سازمانده  یریگجلو  تواند موجبمیارتباطات  اعمال محدودیت و انسداد در  کردند که    دیتأک  «خودسرانه

ضرورت و تناسب را برآورده دو شرط ندرت  به نترنتیا قطعیکردند که  دیتأک ان. آنشود نیبصورت آنال تجمعات

تجمعات  یحق آزادمندی از در زمینه بهره یرقانونیغ  هایتیمحدود ایجاد باعثبه این ترتیب اغلب کند و یم

 .شودمی زیآممسالمت

 

. زیر پا گذاشترا    زیآممسالمت  تجمعاتو    انیب  یآزاد  ق مردم برای، ح98  آباندر    رانیدر ا  نترنتیاقطعی تقریباً کامل  

و  رحمانهیب رفتارهای ،کشتار معترضان و عابراننقض حقوق بشر، از جمله  یموارد جدقطعی کمک کرد که روی  نیا

 قوه قهریه، سرپوش گذاشته شود.از  مفرطو استفاده  ی،رانسانیغ 
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 ها . توصیه 6

و برقراری  طرفانهبا گذشت یک سال از اعتراضات، مقامات ایرانی همچنان از انجام تحقیقات شفاف، مستقل و بی

 در عوض، مقامات عالی کشور، نیروهای امنیتی و اطالعاتی را به دلیل ایفای نقش. زنندپاسخگویی سرباز میعدالت و 

 اند. های خونین ستایش کردهدر سرکوب 

 

 : خواهد اقدامات زیر را اجرا کنندالملل از مقامات ایرانی می عفو بین

 نیز  و  هاآن  سن  و ، شامل هویت98  آبان  اعتراضات  در  شدگانکشته  تعداد درباره  موجود  سوابق  و  اطالعات کلیه •

 دهند؛ قرار عموم دسترس در را مرگ مورد هر شرایط و علت محل،

 

  که  افرادی و گیرند صورت مرگ موارد تمامی مورد در طرفانهبی و مستقل قاتتحقی  که کنند حاصل اطمینان •

هستند  98 آبان اعتراضات طی عابران و معترضان کشتار  مورد در کیفری مسئولیت  داشتن به مظنون

 با مطابق هاییدادگاه در کافی، شواهد وجود صورت در و گرفته قرار کیفری تحقیقات تحت

 شوند؛ محاکمه اعدام مجازات به رجوع بدون و عادالنه دادرسی لمللی ناظر برابین استانداردهای

 

  در  بشر حقوق  سرکوب برای است ناسازگار بشر حقوق  المللیبین  قوانین با که اینترنت  قطعی از استفاده از •

 کنند؛ خودداری  آینده

 

 این  در ئول نقض حقوق بشرمس که را افرادی و دهند انجام اینترنت قطعی مورد در مستقل و شفاف تحقیقات •

 ؛دکنن پاسخگو هستند، زمینه

 

 بشر حقوق  تحقق  در را اینترنت اساسی نقش که کنند تصویب بشر حقوق  المللیبین  قوانین با مطابق را قانونی •

 .آوردمی فراهم را اینترنت قطعی با مقابله یزمینه و شناسدمی  رسمیت به



 

 

 
۷  

 صدا بی   کشتار   ، اینترنت خاموش

 IRAN-SHUTDOWN.AMNESTY.ORG 

 الملل عفو بین 

الملل از با توجه به مصونیت نهادینه شده مسببین نقض حقوق بشر از مجازات در ایران، عفو بین

 :خواهد کهمیکشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل 

 و ساز این. کنند تأسیس کودکان، جمله از عابران، و معترضان کشتار بررسی برای تحقیقاتی کار و ساز یک •

 مورد  در هاییتوصیه  شامل باید گزارش این و دهد گزارش بشر حقوق  شورای به خود را هاییافته باید کار

 و( اعتراضات زمینه  در جمله از) بشر حقوق  زمینه در خود تعهدات به کردن عمل به ایران  واداشتن یچگونگ

 این .اندداشته  نقش بشر حقوق  نقض جدی موارد اجرای  یا ریزیبرنامه در که باشد افرادی یعادالنه یمحاکمه

 گیرند. صورت باید اعدام مجازات به توسل بدون هامحاکمه

دهندگان خدمات  تنهایی انجام شود. ارائه ها به تواند صرفاً توسط دولتقطعی اینترنت به ندرت می 

دهندگان خدمات  ها دارند. عفو بین الملل از ارائه ای در اجرایی شدن این قطعیاینترنتی نقش عمده

 : اینترنتی فعال در ایران می خواهد اقدامات زیر را انجام دهند

 به اینترنت، عیقط مورد در حکومتی مقامات دستورات به واکنش هنگام که کنند حاصل اطمینان •

 تشکل آزادی بیان، آزادی  زمینه در جمله از خود کاربران بشر حقوق  کلیه به که کنندمی عمل ایگونه

 گذارد؛می احترام آمیزمسالمت  تجمعات آزادی  و

 

 را   شبکه،  در  اخالل دستورهای  از پیروی  خطرات جزئیات  برشمردن  جمله  از بشری،  حقوق   الزم هایمراقبت •

 برسند؛ عموم اطالع به باید هاییارزیابی ند. چنینرسان انجام به

 

 مورد در اطالعات مطالبه برای ایرانی مقامات با خود قدرت اهرم از •

 چگونگی مورد در توضیح درخواست جمله  از کنند، استفاده اینترنت  قطعی هایدرخواست  قانونی مبانی

 بشر؛ حقوق  المللیبین قوانین با اینترنت قطعی انطباق 

 

 و کنند منتشر ایران در مقامات سوی از اینترنتی شبکه  قطعی دستور درباره را عمومی و شفاف هایگزارش  •

 .دهند اطالع خود مشتریان به  شبکه، در اختالل وقوع صورت در
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