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مقدمه : 

،  جت االسالم والمسلمین محسنی اژیهحدبیر شورایعالی فضاي مجازي به29/4/93مورخ  " م/500/26" این سند در پاسخ به نامه شماره  

شورایعالی فضاي مجازي و مصوبات 10/3/93ریاست وقت کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه و در اجراي مصوبه جلسه مورخ  

تهیه شده است. 1393جلسات مورخ دوم و چهارم تیرماه  

Zoghal
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سیاست هاي کلی و اسناد باالدستی : 

سیاست هاي کلی و اسناد باالدستی این سند ، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ، پیوست حکم مقام معظم رهبري در تأسیس شوراي 

قانون جرایم رایانه اي ، مواد مرتبط قانون مطبوعات و قانون مجازات اسالمی ، مقررات و ضوابط  23تا  21عالی فضاي مجازي ، مواد

شبکه هاي اطالع رسانی رایانه اي مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی ، فهرست مصادیق محتواي مجرمانه مصوب کمیته تعیین مصادیق  

محتواي مجرمانه می باشد. 

ون اساسی : بند اول اصل سوم قان 

ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی . 

پیوست حکم مقام معظم رهبري براي اعضاء شورایعالی فضاي مجازي: 

الف (9و  2،3مواد   فضاي  "از بند  از  استفاده  دیگر در  کشورهاي  کشور به  اتکاء  حداقل رساندن  فنی آنبه  و  "مجازي توابع 

به اینترنت جهانی" ایرانی  کاربران  مراجعه  وکاهش  و  ""  امنیت  سطح  براي دست یابی به باالترین  الزم  شرایط  کردن  فراهم 

طراحی  "از بند هـ (3) ماده  "طراحی، ساماندهی و نظام مند سازي پاالیش محتوا"، از بند ب ( 10)، ماده "سالمت فضاي مجازي

طراحی و راه اندازي حداقل یک موتور جستجوي بومی و چندین  "(5) ماده  " یاتی ساختن سامانه پاالیش هوشمند ، تولید و عمل

) " سرویس ایمیل بومی با قابیت رقابت با نمونه هاي مطرح خارجی

مصوب کمیسیون عالی امنیت فضاي مجازي شورایعالی فضاي مجازي نظام نامه پاالیش :

25و 3،6،7،15،18و مواد 23تا  21د : مواقانون جرایم رایانه اي 

35تا  23و مواد 6ماده قانون مطبوعات:  

قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین مرتبط 
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توصیف سوابق و وضعیت موجود : 

بها و تهدیدات  یکی از الزامات اولیه و ضروري توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات ، تأمین امنیت و پیش بینی راهکارهاي مقابله با آسی

احتمالی آن می باشد. از آنجا که بهره گیري و دسترسی به شبکه هاي جهانی ارتباطی همچون اینترنت نیز ، در کنار مزایا و منافع بی 

انتهاي آن ، کاربران را در معرض خطراتی قرار می دهد. خطراتی که چنانچه نادیده گرفته شوند ، می تواند خسارات سنگین و غیرقابل  

بران فرهنگی ، اجتماعی ، امنیتی و حتی مالی و اقتصادي به همراه داشته باشد، لذا ضرورت دارد بمنظور پیشگیري و مقابله با آسیب  ج

هاي احتمالی ، قبل از توسعه این فناوري ها ، راهکارهاي کنترل و نظارت بر تولید ، تبادل و بهره برداري از محتوا درنظر گرفته شود. 

و  1380، مقررات و ضوابط خاصی در زمینه بهره برداري کاربران از اینترنت وجود نداشت. در سال 1380یز تا قبل از سال در کشور ما ن

به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبري در خصوص ضرورت نظارت بر این فناوري، شوراي عالی انقالب فرهنگی با تشکیل جلسات متعدد  

آن را منتشر کرد. 15/8/1380و در تاریخ ط شبکه هاي اطالع رسانی رایانه اي » وضعمقرراتی تحت عنوان « مقررات و ضواب

شوراي عالی انقالب فرهنگی، کارگروهی باعنوان « کمیته تعیین مصادیق  10/10/81مورخ509پس از آن، بموجب مصوبه جلسه شماره  

عات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صداوسیما با مسئولیت  پایگاههاي اطالع رسانی غیر مجاز » با عضویت نمایندگان وزارت اطال

وزارت اطالعات ، بمنظور شناسایی و پاالیش پایگاه هاي اطالع رسانی غیر مجاز اینترنتی تشکیل شد. 

را  نقالب فرهنگیخود، نمایندگان سازمان تبلیغات اسالمی وشوراي عالی ا526به موجب مصوبه جلسه  1382/ 15/7این شورا در تاریخ  

اینترنتی غیرمجاز اضافه کرد.پایگاههايبه اعضاء کمیته تعیین مصادیق نیز

به کار  1388کا رخود را شروع کرد و تا اواخر پائیز سال  1381کمیته تعیین مصادیق پایگاههاي اطالع رسانی غیر مجاز از اواخر سال  

خود ادامه داد

قانون جرایم رایانه  22، قوه قضائیه بر اساس تکلیف قانونی ماده  1388ي و ابالغ آن در تیرماه سال  پس از تصویب قانون جرایم رایانه ا

هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطالعات، اطالعات، دادگستري، علوم،  وزیر یا نماینده وزارتخانهاي ، کمیته اي را متشکل از  

صدا و سیما و فرمانده نیروي انتظامی و دو رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، رئیس سازمانتحقیقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسالمی،  

نماینده از مجلس شوراي اسالمی و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل داد. 

هنگی به محضر همچنین با توجه به متوقف شدن فعالیت کمیته تعیین مصادیق پایگاه هاي اینترنتی غیرمجاز ، دبیر شورایعالی انقالب فر

مقام معظم رهبري مدظله العالی پیشنهاد نمود نماینده آن شورا نیز پس از طی نمودن مراحل قانونی ، در جلسات کمیته تعیین مصادیق  

محتواي مجرمانه شرکت نماید که این پیشنهاد مورد موافقت ایشان قرار گرفت. اگرچه مراحل قانونی مذکور تاکنون طی نشده است اما 

زمان نماینده شورایعالی انقالب فرهنگی در جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه شرکت می کنند. از آن

سال   مهرماه  از  کمیته  محتواي  1388این  مصادیق  فهرست  تعیین  و  اجرایی  هاي  دستورالعمل  تصویب  باهدف  را  خود  جلسات  اولین 

ن جرایم رایانه اي ، این جلسات حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می گردد. قانو22مجرمانه آغاز نمود و پس از آن بر اساس ماده 

کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانه ، از بدو تشکیل ، پس از تصویب آیین نامه هاي داخلی و اجرایی ، فهرستی از مصادیق محتواي 

لیه عفت و اخالق عمومی»، «محتواي علیه مقدسات  مجرمانه را تصویب کرد. این فهرست متشکل از هفت عنوان کلی نظیر :«محتواي ع
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اسالمی»، «محتواي علیه امنیت عمومی»، «محتواي علیه مقامات حکومتی»، «محتواي مرتبط با جرایم رایانه اي»، «محتواي مرتبط با 

راخور زمان عناوین و بندهاي بند جزئی می باشد که در سالهاي بعد نیز به ف51امور سمعی و بصري»، «محتواي مرتبط با سایر جرایم» و  

ه  دیگري به آن افزوده شد. هر یک از مواد این فهرست ، مستند به قوانین قانونی مربوطه بوده و این مواد قانونی در انتهاي هر بند ذکر شد 

براي پاالیش هر تارنماي  اند. بر همین اساس بمنظور نظام مندي و انطباق بیشتر مصوبات کارگروه با قوانین کشور، مقرر گردید ، کارگروه  

حاوي مصادیق مجرمانه ، الزاماً یک پرونده الکترونیکی ایجاد و بند مرتبط با آن را از فهرست مصادیق محتواي مجرمانه شناسایی نموده و 

در پرونده الکترونیکی مربوطه به همراه مستندات محتواي مجرمانه سایر اطالعات مرتبط ذخیره نماید. 

جا که تعیین مصادیق پاالیش بر مبناي استنادات قانونی و نظر اعضاء کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه صورت می  بنابراین ، از آن

نهاد حاکمیتی از هر سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه و نهادهاي فراقوه اي تشکیل 13گیرد و کارگروه مذکور نیز از نمایندگان عالی رتبه 

نظر جدي و مهمی درخصوص ضرورت پاالیش مصادیق احصاء شده توسط کارگروه در بین اعضاء کارگروه ، شده است ، عمالً اختالف  

افکارعمومی جامعه و صاحب نظران حوزه هاي مختلف وجود ندارد . 

نتقادهاي اما علی رغم اتفاق نظري که نسبت به ضرورت پاالیش مصادیق مجرمانه در میان تمامی مسئوالن و اقشار جامعه وجود دارد، ا

جدي و گسترده اي نسبت به وضعیت فیلترینگ اینترنت در کشور مطرح می باشد. 

بررسی ها و تحلیل هاي دقیقتر نشان می دهد ، عمده انتقادها و نارضایتی هاي موجود از سامانه فیلترینگ بدلیل ناکارآمدي بخش اجرایی  

رسی به برخی بخش هاي مفید و مورد نیاز جامعه محدود و مسدود شده  و فنی پاالیش است بطوریکه در وضعیت فعلی ، از یک سو ، دست

افزارهاي  نرم  الوصول بودن دسترسی به  سهل  همچنین بدلیل  مجرمانه  دسترسی دارند.  محتواي  همچنان به  کاربران  دیگر  سوي  از  و 

فیلتر شده از بدافزارهاي فیلترشکن استفاده  ضدفیلتر و روش هاي دورزدن سامانه فیلترینگ ، کاربرانی که براي دسترسی به محتواي مفید 

می کنند ناگزیر در معرض انبوهی از محتواي مجرمانه و مخرب قرار می گیرند. 

عالوه براین ، فقدان یک استراتژي کالن و مشخص و همچنین برخی اظهارنظر هاي سطحی نگرانه به موضوع فیلترینگ که بعضاً بطور  

اساس این چتر حمایتی گردیده است ، موجب شده است توجه و اهتمام مسئولین عالی کشور بجاي ناخواسته منجر به زیرسوال بردن

آنکه صرف یافتن راهکار و شناخت نقاط ضعف و رفع کاستی ها و نواقص فنی موجود گردد ، عمالً به سمت پاك کردن صورت مسئله و  

ی وظیفه حاکمیت در سالم سازي و تأمین امنیت فضاي مجازي گردد. ارائه راهکارهاي انحرافی (نظیر فیلترینگ اختیاري خانگی) و نف

در اختیار نداشتن ابزارهاي فنی الزم  "در تحلیل وضعیت فعلی سامانه پاالیش کشور می توان گفت ،درحال حاضر ، غالباً بدالیلی چون  

سایتهاي بزرگی داراي میلیون ها محتواي مفید و مضر هستند، دسترسی به  براي تفکیک مصادیق مجرمانه از مصادیق سالم و مفید در 

برخی از سایتها و محتواهاي مفید محدود شده است.  
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بنابراین گاهاً مسئولین فیلترینگ ، ناخواسته در وضعیت انتخاب بین دو راهی قرار می گیرند که یک سوي آن فیلتر سایت و قطع دسترسی  

انبوهی از محتواي مضر و مخرب موجود در آن سایت است که در چنین وضعیتی  به بخشی از محتواي مفید و سوي دیگر آن نادیده گرفتن

تصمیم هرچه که باشد ، بطور ناخواسته ، کم یا زیاد ،در کنار منافع احتمالی آن هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می نماید.  

بر اینترنت و نرم افزارهاي ارتباطی تلفن همراه ،  متأسفانه علی رغم رشد و توسعه سریع سامانه هاي ارتباطی و تکنولوژي هاي مبتنی  

سامانه پاالیش کشور از نظر کیفی رشد و تغییر محسوس و قابل توجهی نداشته و همچنان مانند همان سامانه دهه گذشته مبتنی بر  

انه فیلترینگ کشور و در نتیجه  می باشد که این موضوع سهم قابل توجهی از ناکارآمدي سام)URL Filtering(پاالیش نشانی هاي اینترنتی  

آن نارضایتی عمومی را به خود اختصاص داده است. 

حاضر سامانه پاالیش کشور بر اساس پاالیش  لیست سیاه نشانی هاي اینترنتی ( طراحی و راه اندازي شده  URL Filteringدر حال   (

را درخواست می کند ، این درخواست در نقطه تماس با  است بدین نحو که در زمانی که کاربر دسترسی به یک نشانی مشخص اینترنتی 

)، با فهرستی از سایتها و نشانی هاي ممنوعه تطبیق داده شده و چنانچه آدرس مورد تقاضا در این فهرست  gatewayپهناي بین المللی (

وجود داشته باشد، درخواست مذکور به صفحه فیلترینگ هدایت می شود. 

بش پروتکلی مختصر و با امکانات محدود نیز وجود دارد که امکان مسدودسازي کلی سایتهایی که از پروتکل  عالوه بر این ، سامانه پاال

https(.مسدودسازي صفحات جزئی این سایتها با تجهیزات فعلی مقدور نیست) .استفاده می کنند را میسر می سازد

عناوین اصلی موارد نقاط ضعف و کاستی هاي سامانه پاالیش کشور : 

نواقص و کاستی هاي فنی سامانه پاالیش کشور. -1

و انواع فیلترشکن ها. VPNسهولت دور زدن سامانه پاالیش از طریق -2

توسعه (-3 و  مسئولیت پشتیبانی ، تحقیق  پذیرفتن  مشخص براي  و  رسمی  سازمانی  و بروزرسانی سامانه  R&Dعدم وجود ساختار   (

پاالیش کشور. 

منابع و امکانات کافی و مشخص در قانون بودجه سنواتی براي توسعه و ارتقاء سامانه پاالیش کشور. عدم پیش بینی بودجه و-4

هاي غیرمجاز و روش هاي VPNعدم جرم انگاري رفتار اشخاصی که اقدام به تولید ، توزیع ، انتشار و آموزش نرم افزارهاي فیلترشکن،  -5

دورزدن سامانه پاالیش می نمایند. 

و ناقص بودن ترکیب اعضاء کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه که بلحاظ اکثریت داشتن اعضاء دولت و عدم عضویت  نامتوازن-6

برخی نهادهاي موثر و مرتبط با فضاي مجازي، موجب غلبه اهداف و اغراض سیاسی بر منافع ملی و نظرات کارشناسی می گردد. 

دهنده خدمات ثبت نام دامنه، درخصوص مسدودسازي سایتهاي متخلف. عدم پیش بینی تکالیف قانونی براي ارائه -7
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استنکاف از اجراي دستورات کارگروه تعیین مصادیق و دستگاه قضایی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت -8

خدمات دسترسی و درنتیجه عدم فیلتر محتواي مجرمانه سایتهایی-9 که در داخل  عدم استقرار سامانه پاالیش در مراکز ارائه دهنده 

کشور میزبانی می شوند. 

ها و شرکت مخابرات و اپراتورهاي تلفن همراه )PAP(نظیر 

عدم استقرار سامانه مسدودسازي برخط محتواي مجرمانه در مراکز ارائه دهنده خدمات میزبانی و سرویس هاي کاربرمحور  –10

محور (نظیر شبکه هاي اجتماعی ، سرویس هاي وبالگ ، آپلودسنتر  عدم تعیین تکلیف قانونی درخصوص وظایف تارنماهاي کاربر  -11

ها و...) نسبت به مسدودسازي محتواي مجرمانه و نظارت مستمر بر محتواي منتشره توسط کاربران. 

زبانی  عدم اجراي دستورات مسدودسازي محتواي مجرمانه بلحاظ عدم تعیین ضوابط و مقررات مرتبط با صدور مجوز ارائه خدمات می-12

و نابسامانی در شناسایی میزبان ها و رسیلرهاي میزبانهاي خارجی. 

توصیف نواقص فنی سامانه فیلترینگ کشور :

ضعف در بکارگیري سامانه هاي هوشمند پایش و رصد فضاي مجازي  (روبات هاي هوشمند پایشگر کارآمد): -1

) httpsوتکل هاي رمز شده (عدم امکان پاالیش محتواي مجرمانه جزئی سایتهاي مبتنی بر پر-2

عدم امکان پاالیش محتواي مجرمانه منتشره در اپلیکیشن هاي موبایلی -3

) cloudingضعف در پاالیش سایتهاي مبتنی بر رایانش و میزبانی ابري (-4

عدم امکان پاالیش محتواي مجرمانه در بازنشرهاي مبتنی بر شبکه هاي اجتماعی -5

Contentي که امکان پاالیش محتواي مجرمانه بر اساس یک الگوي مشخص را در زمان انتقال فراهم سازد (عدم وجود سامانه ا-6

Filtering (

). InLine Imageعدم امکان پاالیش تصاویر درون خط ( -7

و عدم مسدودسازي فیلترشکن هاvpnعدم ساماندهی  -8

IP v6عدم انطباق سامانه پاالیش موجود با -9
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و شرح برخی از کاستی ها : توضیح

عدم امکان فیلتر بسیاري از مصادیق محتواي مجرمانه -1

(روبات هاي هوشمند پایشگر کارآمد): عدم وجود سامانه هاي نرم افزاري پایش و رصد فضاي مجازي. 1

جدید ، بطور روزانه میلیونها در حال حاضر میلیاردها سایت ، وبالگ و شبکه اجتماعی در حال فعالیت بوده و عالوه بر ایجاد سایتهاي  

محتواي جدید بر محتواي سایتهاي قدیمی اضافه می گردد. 

در چنین شرایطی ، بطور قطع و یقین، تحقق اهداف تعیین شده و علی الخصوص دست یابی به باالترین سطح سالمت در فضاي 

و ضرورتاً نیاز مند بهره گیري از سامانه هاي نرم افزاري هوشمند جهت  مجازي ، صرفاً با اتکاء به نیروي انسانی امکان پذیر نبوده 

پایش و رصد فضاي مجازي می باشد. 

با بکارگیري اولین نسل از سامانه هاي هوشمند پایشگر  1389بر همین اساس ، کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه در سال  

یت الزم برخوردار نیست. درصد خطاي غیرقابل چشم پوشی  ، موافقت نمود. اما بتدریج مشخص شد ، این سامانه از کارآیی و کیف

این نرم افزار و کارآیی پایین آن سبب شد ، بتدریج نقش این سامانه در شناسایی خودکار مصادیق مجرمانه کاهش یافته و ازسال 

هاي نرم افزاري رصد و پایش  تاکنون عمالً کنار گذاشته شود. این امر، ضرورت بازنگري جدي و ایجاد تحول اساسی در سامانه  1391

فضاي مجازي را بیش از پیش نمایان می سازد. 

):httpsضعف در پاالیش محتواي پروتکل هاي رمز شده (. 2

باتوجه به افزایش پهناي باند جهانی شبکه هاي رایانه اي و کاهش دغدغه سرعت دسترسی در اکثر کشورها، موضوع افزایش امنیت 

یافته است. بر همین اساس تمایل سایت ها به استفاده از پروتکل هاي رمز شده که محتواي تبادل ارتباطات بیش از گذشته اهمیت

یافته را میان مبدأ و مقصد بصورت امن مبادله می کند ، با سرعت چشمگیري افزایش یافته است. در حال حاضر بسیاري از سایتهاي  

ی پدیا، فیسبوك، یوتیوب، توییتر، آمازون، لینکدین، وردپرس و ... سرویس  مهم و پربازدید جهان، نظیر سایت گوگل، یاهو، بینگ، ویک 

ssl  سایت خود را راه انداخته اند و برخی (نظیر سایت گوگل) نیز پا را از این فراتر نهاده و کاربران خود را ملزم به استفاده اجباري از

httpsاند. نموده

استفاده می کنند  httpsم نموده است ، سایتهایی که از پروتکل هاي رمز شده نظیر اخیراً نیز شرکت گوگل در بیانیه اي رسمی اعال

یابد که معموال گوگل ، فاکتورهاي ارزشیابی و  را در رتبه بندي خود در اولویت باالتري قرار خواهد داد. این موضوع از آنجا اهمیت می

را افشا ن  حفظ نموده و آنها  را بعنوان یک راز  می کند اما در این مورد خاص، با هدف ترغیب و تشویق سایتها به  رتبه بندي خود 

استفاده از پروتکل هاي رمز شده، این موضوع بصورت علنی اعالم شده است و باعث خواهد شد در آینده نزدیک سایتهاي بیشتري از  

http  بهhttpsباطات به دنبال دارد ، اما از سوي مهاجرت کنند. این موضوع علی رغم پیامدهاي مفیدي که در افزایش امنیت ارت

و  مجرمانه  مصادیق  پاالیش  امکان  عدم  بلحاظ  را  ناپذیري  جبران  لطمات   ، کشور  فیلترینگ  سامانه  توسعه  عدم  به  توجه  با   ، دیگر 

محتواي ناسالم و عموماً غیراخالقی، برجاي خواهد گذاشت. 
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از   اما  sslاستفاده  اطالعات   تبادل  امنیت  افزایش  مبناي اگرچه به  که بیشتر بر  فعلی  فیلترینگ  سامانه  نقص  دیگر بدلیل  سوي  از 

پاالیش نشانی هاي اینترنتی توسعه یافته است ، دو مشکل و ایراد اساسی ذیل ایجاد می شود: 

محتواي راه اندازي شده اند ، امکان پاالیش صفحات ، تصاویر و اجزاء جزئی داراي مصادیق httpsدر مورد سایتهایی که بر روي )  1

مجرمانه وجود ندارد و صرفاً می توان کل سایت را فیلتر نمود. این موضوع برخالف اهداف تعیین شده در پاالیش یعنی افزایش دقت  

و حفظ دسترسی به حداکثر محتواي مفید یک سایت است و عمال موجب نارضایتی کاربران می شود. ضمن اینکه این نقیصه در مورد  

اظ نیازمندي و وابستگی جامعه به سرویس هاي آن ، نمی توان کل سایت را فیلتر نمود (نظیر سایتهایی چون  سایتهاي بزرگی که بلح

گوگل ، یاهو و ویکی پدیا) سبب می شود که تعداد بی شماري از محتواي مجرمانه در این سایتها قابل فیلتر نباشند. 

لیونها تصویر مستهجن نمایش داده شده در سرویس جستجوي تصویري نمونه بارز و مصداق روشن این موضوع ، عدم امکان پاالیش می

گوگل است.

سرور  IPبوجود می آید این است که باتوجه به وابستگی فیلتر آنها به  sslدومین مشکلی که در مورد سایتهاي استفاده کننده  )2

شده و در دسترس قرار می گیرند. ها، سایتهاي فیلتر شده ، از فیلتر خارج IPسایت ، با کوچکترین تغییري در این 

به عنوان نمونه بر اساس گزارشات ثبت شده در دبیرخانه کارگروه ، سایتهاي یوتیوب ، فیسبوك و توییتر ، در سال جاري بارها در  

نقاط مختلف کشور در دسترس کاربران قرار گرفته اند. 

هاي سایت مذکور بصورت  IPه به اینکه در سامانه پاالیش فعلی  این است که باتوجhttpsسومین مشکل مرتبط با فیلتر سایتهاي  )  3

ها بطور مشترك در سایتهاي دیگري نیز استفاده شده باشند، این موضوع باعث  IPدستی شناسایی و مسدود می شود ، چنانچه این 

می گردد. ایجاد اختالل در دسترسی به سایتهاي غیرمجرمانه نیز

زمان صدور دستور پاالیش سایت یوتیوب بدلیل ادامه انتشار فیلم موهن به ساحت مقدس پیامبر  یکی از مصادیق این مشکل را در

سایت گوگل ، مسدودسازي سایت  IPاعظم (ص) مشاهده شد که بدلیل اشتراکات موجود بین   هاي یوتیوب و برخی سرویس هاي 

یوتیوب موجب ایجاد اختالل در دسترسی به سرویس ایمیل گوگل گردید. 

) بیش از گذشته نمایان می  Cloud Server Hostingقیصه با توجه به توسعه و رشد روز افزون استفاده از خدمات میزبانی ابري (این ن

شود و هر از چند گاهی گزارشات متعدد در زمینه عدم دسترسی به سایتهاي فیلتر نشده به دبیرخانه کارگروه واصل می گردد که  

میزبان سایت موردنظر با یکی از سایتهاي مسدود شده از طریق فوق الذکر بعنوان دلیل  IPشتراك  پس از بررسی کارشناسی ، مشکل ا

این اختالل به ثبت می رسد. 

ضعف کلی در پاالیش محتواي ترافیک شبکه داخلی کشور : . 3

واقع شده است ، محتواي در حال حاضر بدلیل اینکه سامانه پاالیش کشور در درگاه ورودي اینترنت کشور و نقطه تماس بین الملل  

مجرمانه سایتهایی که در داخل کشور میزبانی می شوند، قابل پاالیش نیستند.این موضوع کارگروه را با مسائل و مشکالت عدیده اي  

مواجه می سازد. 
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قانون  21 ماده  این نقیصه سبب می شود امکان اقدام فوري در فیلتر و مسدودسازي محتواي مجرمانه از کارگروه سلب گردیده و عمالً 

جرایم رایانه اي در این خصوص اجرا نشود. عالوه بر این، سایتهاي فیلتر شده اي که میزبان آنها در خارج از کشور واقع شده است نیز  

با سوء استفاده از این نقص ، به محض انتقال به داخل کشور ، رفع فیلتر شده و در دسترس قرار می گیرند. 

:  منتشره در اپلیکیشن هاي موبایلیضعف در پاالیش محتواي  . 4

در حال حاضر بخش قابل توجهی از ترافیک اینترنت کشور را نرم افزارهاي موبایلی بخود اختصاص داده اند که با گسترش خدمات  

ر  ، این سهم در آینده نزدیک بسرعت افزایش خواهد یافت. متأسفانه در حال حاضر سامانه پاالیش کشو3Gنسل سوم تلفن همراه  

براي کنترل ، نظارت و پاالیش محتواي مجرمانه تبادل شده در این نرم افزارها، توسعه نیافته است. باتوجه به اینکه این نرم افزارها هر 

کشور ، حداقل   پاالیش  سامانه  دارد  ضرورت  کنند،  استفاده می  مختص به خود  و شماره پورت  پروتکل  از  ها  داده  انتقال  یک براي 

م افزارهاي موبایلی پرکاربرد، توسعه یابد به نحوي که امکان پایش و پاالیش مصادیق مجرمانه آنها را تأمین نماید. بمنظور کنترل نر

) clouding(ضعف در پاالیش سایتهاي مبتنی بر رایانش و میزبانی ابري. 5

: ضعف در پاالیش محتواي مجرمانه در بازنشرهاي مبتنی بر شبکه هاي اجتماعی. 6

غالباً به نحوي برنامه ریزي شده اند که محتواي مربوط به یک کاربر ، بطور خودکار و بمحض برقراري ارتباط  شبکه هاي اجتماعی

مشخصی بین کاربران، در صفحات کاربران همسو بازنشر می شود. بنابراین نیاز است سامانه پاالیش کشور به نحوي توسعه یابد که  

ات بازنشر شده نیز فیلتر نماید. محتواي مجرمانه شناسایی شده را در کلیه صفح

ضعف اساسی در پاالیش مصادیق مجرمانه اي که از طریق ایمیل هاي گروهی منتشر می شوند.. 7

در حال حاضر بخش قابل توجهی از محتواي مجرمانه ، از طریق ایمیل هاي گروهی و انبوه منتشر می شوند. این ایمیل ها بصورت  

اظ عضویت در گروه هاي ایمیلی، انواع محتواي مجرمانه، نظیر تصاویر و ویدئوهاي غیر اخالقی،  ) ویا بلحspamنامه هاي ناخواسته (

شبنامه هاي منتشر کننده اکاذیب و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوري اسالمی، فیلترشکن ها و سایر مصادیق مجرمانه را منتشر می  

سایتهاي فیلتر شده را مستقیماً به  اندازبصورتی راه ن  فیلترشککنند. حتی برخی از نرم افزارهاي   ي شده اند که محتواي مجرمانه 

حاوي  گروهی  انبوه  هاي  ایمیل  امکان مسدودسازي  کشور  پاالیش  سامانه  ضرورت دارد  کنند. لذا  کاربران ارسال می  ایمیل  آدرس 

مصادیق محتواي مجرمانه را داشته باشد. 

Contentفراهم سازد (در زمان انتقالنه بر اساس یک الگوي مشخص را  عدم وجود سامانه اي که امکان پاالیش محتواي مجرما. 8

Filtering :(

یکی از مهمترین نواقص و کاستی هاي سامانه فیلترینگ فعلی این است که این سامانه بجز بررسی نشانی تارنما ، نمی تواند محتواي 

شانی کلیه صفحات و تارنماهایی که داراي مصادیق مجرمانه هستند  در حال انتقال را وارسی و کنترل نماید. بنابراین الزم است ابتدا ن

سیال و پویا بودن   عمل فیلترینگ انجام شود. اما این موضوع با توجه به  سامانه پاالیش اعالم گردد تا  شناسایی و این نشانی ها به 

وز به روز نیز بر شمار آنها افزوده می شود ، غیر  محتواي وب و همچنین شمار بسیار زیاد و تقریباً بی انتهاي سایت هاي اینترنتی که ر
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ممکن است و حتی با بهره گیري از سریعترین خزشگرها و روبات هاي هوشمند پایشگر فضاي مجازي نیز نمی توان ادعا کرد که می  

تمام فضاي مجازي را بررسی و مصادیق مضر و محتواي مجرمانه آن را شناسایی و پاالیش کن یم. این موضوع به  توانیم یک هزارم 

) را نشان می دهد. عالوه بر این، بجهت وابستگی سامانه  URL  Filteringوضوح ناکارآمدي و کم اثر بودن روش پاالیش محتوایی ( 

به شناسایی نشانی ، پاالیش به روش کنونی بسیار کند انجام می شود و چنانچه یک محتواي ثابت ، چندهزار بار در فضاي مجازي  

، به شناسایی چند هزار آدرس مجزا نیاز است و کندي این سامانه باعث می شود که در مواردي که به سرعت عمل اقدام  بازنشر شود

و  امنیتی  مسائل  یا  و  شود  خبري بازنشر می  سایتهاي  در  که بسرعت  و شایعه  کذب  جلوگیري از انتشار یک خبر  است (مانند  نیاز 

وجه به سرعت زیاد بازانتشار اخبار و محتوا در فضاي مجازي ، عمالً سامانه فیلترینگ بی  حساس) سامانه بقدري کند اقدام کند که بات

شود که محتواي در حال انتقال در شبکه را در همان زمان انتقال،  سامانه اي طراحی  تأثیر و بی اهمیت باشد. بنابراین نیاز است، 

مجرمانه تطبیق داشت ، بدون اینکه به مابقی محتواي درحال تبادل  پردازش نموده و چنانچه با الگوهاي از پیش تعریف شده مصادیق

)، می توان content filteringآسیبی وارد کند، مانع از انتقال همان بخش از محتوا شود. در سامانه مبتنی بر پاالیش محتوایی (

نتشر شده است پاالیش نمود و در صورت  یک تصویر مبتذل یا مستهجن را کامالً مستقل از اینکه در چه سایت و در چه صفحه اي م

توسعه آن می توان با افزودن فرایند یادگیري و استفاده از الگوریتم هاي پیچیده هوش مصنوعی، بطور خودکار انبوهی از میلیون ها  

. محتواي مجرمانه در حال انتقال را شناسایی و پاالیش نماید، بدون آنکه آسیبی به محتواي سالم و مفید وارد شود 

تاکنون بارها، کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه از مسئولین امر بصورت کتبی و  1391اما متأسفانه علی رغم اینکه از سال  

اختیار   سامانه اي بصورت عملیاتی در  سامانه پاالیش محتوایی را راه اندازي نماید ، هنوز چنین  شفاهی درخواست نموده است که 

کارگروه قرار نگرفته است. 

» منتشر می  data:image» و باپیش کد « URI) که تصاویر در قالب «InLine Images(  عدم امکان پاالیش تصاویر درون خط. 9

شایان توجه است که موتور جستجوي گوگل و بسیاري از سایت هاي دیگر از این تکنیک براي انتشار تصاویر کم حجم خود   شود. 

تهجن و مجرمانه اي که با این روش منتشر  استفاده می کنند که بدین ترتیب بدلیل وجود نقیصه ي مذکور امکان فیلتر تصاویر مس

می شوند وجود ندارد. 

عدم امکان پاالیش سایتهاي مجرمانه اي که با اضافه کردن یک عدد به انتهاي نشانی خود ، مجدداً سایت مجرمانه خود را از فیلتر  .10

این خصوص طرح تکمیلی براي فیلتر این  خارج می کنند و فیلتر نشانی جدید گاهاً تا صدها مرتبه با عددهاي جدید تکرار شده (در

سایتها از سوي دبیرخانه پیشنهاد شده که بر اساس این طرح، سامانه پاالیش باید قادر باشد هر رشته دلخواه اعم از عدد یا حروف را  

در نشانی هاي اینترنتی شناسایی و فیلتر نماید). 

وجود دارد. #خاص نظیرهایی که در آن ها برخی کاراکترهايURLعدم امکان پاالیش .11
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مشکل در پاالیش محتواهایی که از میزبان هاي ابري استفاده می کنند و یک محتواي مشخص را تحت دهها و گاهی صدها سرور  .12

که چند صد سرور مجزا دارد و یک محتواي مشخص با تغییر زیر دامنه میتوان 4sharedمختلف نمایش می دهند. مانند آپلود سنتر  

س منحصربفرد و متفاوت در دسترس قرار داد. درنتیجه پاالیش آن بصورت فعلی میسر نمی باشد. با صدها آدر

کاربران-2 کامل  پوشش  ،  عدم  فیلترشکن  افزارهاي  نرم  ازطریق  مجرمانه  محتواي  به  دسترسی  و  فیلترینگ  سامانه  زدن  دور  (سهولت 

vpn (هاي غیر مجاز وسایر روش ها

سازي عملیات روانی دشمن و جنگ نرمی که از : باتوجهنرم افزارهاي فیلترشکن. 1 به تاثیر و نقش سامانه فیلترینگ در خنثی 

طریق شبکه هاي اجتماعی ، سایتهاي خبري و بمباران اطالعاتی جامعه هدف انجام می شود ، تاکنون برخی از کشورهاي متخاصم 

توسعه نرم افزارهاي فیلترشکن و آموزش و انتشار این نرم افزارها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا ، مبالغ قابل توجهی را جهت تولید و  

در داخل کشور هزینه نموده اند. برخی از این نرم افزارها از طریق شبکه هاي تلویزیونی ماهواره اي تبلیغ و براحتی و با ارسال یک  

ایمیل خالی قابل دریافت هستند. 

بر اینکه کاربر را در معرض محتواي مجرمانه و مخرب قرار می دهد ، امنیت داده  استفاده از این نرم افزارهاي فیلترشکن ، عالوه 

هاي رایانه اي را بامخاطره مواجه می سازد ، به نحوي که سرویس هاي اطالعاتی دشمن از این سامانه ها براي تجزیه و تحلیل رفتار  

کاربران ایرانی و یا شنود اطالعات تبادل شده استفاده می نمایند. 

و نرم افزارهایی که اساسا براي اهدافی بجز دورزدن فیلترینگ طراحی شده اند اما بلحاظ ضعف هاي ساختاري موجود  رورگرها  م. 2

)Operaminiدر سامانه فیلترینگ ، عمال دسترسی به محتواي مجرمانه فیلتر شده را فراهم می سازند.(مانند مرورگر 

هاي غیرمجاز با هدف دور زدن سامانه فیلترینگ  vpnصوصی مجازي و عرضه گستره  عدم ساماندهی ارتباطات مبتنی بر شبکه هاي خ. 3

ها و سهولت دسترسی به نرم افزار ها و روش هاي دسترسی به سایت هاي فیلتر شده در حال حاضر  vpnکشور: عدم ساماندهی  

از فیلترینگ استفاده می کنند در دسترس نیست  اگر چه آمار رسمی و دقیقی از تعداد کاربرانی که از نرم افزار ها و روش هاي عبور  

VPNاما مشاهدات اجتماعی نشان می دهد متاسفانه سامانه پاالیش کشور از روش هاي متنوع و سهل الوصولی با خرید یک اکانت 

ن امر عمالً تأثیر  و یا دانلود یک نرم افزار فیلترشکن در معرض آسیب موارد بی انتهایی از محتواي مجرمانه قرار می گیرند که ای

است. شایان ذکر  محافظتی سامانه فیلترینگ و تصمیمات کمیته ي تعیین مصادیق محتواي مجرمانه را تاحد زیادي کاهش داده 

هاي غیرمجاز و نرم افزارهاي فیلتر شکن ، عالوه بر اینکه کاربر را در معرض آسیب هاي شدید اجتماعی ،  vpnاست استفاده از  

ي قرار می دهد ، از نظر امنیت ارتباطات نیز تهدیدات مخاطره آمیزي را براي اطالعات شخصی و محرمانه ي کاربر  اخالقی و اعتقاد

افزارهاي پیچیده ي  و نرمvpnایجاد نموده و امکان دسترسی غیرمجاز به آن ها را ناخواسته در اختیار مالکین و طراحان سرورهاي 

فیلترشکن قرار می دهد. 
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) و بروزرسانی سامانه پاالیش  R&Dار سازمانی رسمی و مشخص براي پذیرفتن مسئولیت پشتیبانی ، تحقیق و توسعه ( عدم وجود ساخت-3

کشور. 

در حال حاضر ساختار سازمانی رسمی براي فیلترینگ در وزارت ارتباطات پیش بینی نشده و بخش هاي زیرمجموعه آن وزارتخانه نظیر  

قانون جرایم رایانه اي را بدون تعریف ساختار سازمانی مشخص و 21انونی خود در اجراي ماده  شرکت ارتباطات زیرساخت نیز وظایف ق

ویژه اي که بطور کامل مسئولیت طراحی ، راه اندازي ، پشتیبانی ، نگهداري، توسعه و بروزرسانی را برعهده داشته باشد؛ انجام می دهد. 

مشخص در قانون بودجه سنواتی براي تشکیالت دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق  عدم پیش بینی بودجه و منابع و امکانات کافی و  -4

محتواي مجرمانه و سامانه پاالیش کشور: 

قانون جرایم رایانه اي ، کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه تعریف و قوه قضائیه مکلف به تشکیل آن  22علی رغم آنکه در ماده  

سنواتی ، بودجه و اعتبار مشخصی براي تشکیالت دبیرخانه آن و همچنین تحقیق و توسعه درخصوص  نموده است، اما در قانون بودجه 

سامانه فیلترینگ درنظر گرفته نشده است. 

هاي غیرمجاز و روش هاي VPNعدم جرم انگاري درباره اشخاصی که اقدام به تولید ، توزیع ، انتشار و آموزش نرم افزارهاي فیلترشکن،  -5

مانه فیلترینگ می نمایند: دورزدن سا

یکی از معظالت و نابسامانی هاي موجود کشور این است که از یک سو در قوانین کشور وظیفه پاالیش مصادیق مجرمانه تعیین و سازوکار  

ور را دور می  آن مشخص شده است و از سوي دیگر ، ارتکاب اعمالی نظیر استفاده یا تولید و توزیع نرم افزارهایی که سامانه فیلترینگ کش

زند و امکان دسترسی به محتواي فیلتر شده را فراهم می کند ، به صراحت جرم انگاري نشده و مجازات هاي کارآمد و بازدارنده اي براي 

قانونی ، فضاي مجازي کشور به جوالنگاه سوداگرانی درآمده است که آشکارا  آن درنظر گرفته نشده است. مع األسف در سایه این خإل 

ن بیم داشتن از هرگونه کیفر و مجازاتی ، اقدام به فروش و انتشار انواع نرم افزارها و سامانه هاي فیلترشکن نموده و فضاي مجازي بدو

کشور را به انواع محتواهاي مجرمانه و جرایم سایبري ، آلوده می سازند. 

عدم مسئولیت پذیري برخی از مسئولین نهادهاي دولتی متولی پاالیش: -6

فضاي  هما هاي ارتباطی در  فناوري  اینکه  علی رغم  فیلترینگ ،  سامانه  اندازي  ابتداي راه  شد، از  اشاره  هاي پیشین  بخش  که در  نطور 

مجازي به سرعت توسعه یافته است ، متاسفانه سامانه پاالیش کشور توسعه قابل توجهی پیدا نکرده و نتوانسته است همسو با تغییرات  

عدم مسئولیت پذیري برخی از مسئولین نهادهاي متولی  «ارتقاء دهد. در بررسی دقیق و ریشه یابی این مشکل ،  جهانی ، عملکرد خود را  

پاالیش» در کشور را می توان بوضوح مشاهده کرد. این امر بدین دلیل است که اساساً شرکت ها و نهادهاي متولی پاالیش، عمدتاً شرکت  

ع مالی و تجاري آنها در گروي توسعه هرچه بیشتر می باشد و سامانه فیلترینگ و دیگر سامانه  هاي توسعه محور هستند و درآمدها و مناف

هاي کنترلی و نظارتی را برخالف منافع و اهداف تجاري خود می بینند. از سوي دیگر، وجود برخی ابهامات و یا عدم شفافیت و صراحت  
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ئولین ذیربط، گاهاً با تمسک به برخی تفاسیر و تأویل هاي ناصواب ، از خود  برخی مواد قانونی مرتبط با پاالیش ، سبب شده است که مس

سلب مسئولیت نموده و آن طور که باید و شاید به انجام وظایف قانونی خود اهتمام نورزند. 

عدم پیش بینی تکالیف قانونی مراکز ثبت نام دامنه درخصوص مسدودسازي و لغو ثبت نام ، سایتهاي متخلف: -7

، از میان ارائه دهندگان مختلف خدمات اینترنتی، صرفاً به وظایف و مسئولیت  1388گذار در قانون جرایم رایانه اي مصوب سال  قانون

هاي ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی پرداخته است و بنظر می رسد احصاء وظایف و مسئولیت هاي سایر ارائه دهندگان خدمات  

خ دهندگان  ارائه  نظیر  جستجو،  ،  موتورهاي   ، اجتماعی  هاي  شبکه   ، الکترونیکی  پست  خدمات  دهندگان  ارائه   ، دامنه  نام  ثبت  دمات 

اشتراك گذاري فایل و سایر خدمات رایانه اي مغفول مانده است. 

ئه می دهند و چنانچه  در میان این ارائه دهندگان خدمات ، مراکز ثبت نام دامنه یکی از مهمترین و اولیه ترین خدمات را در اینترنت ارا 

مسئولیت هاي قانونی آنها در خصوص مسدودسازي نام دامنه سایتهاي متخلف ، بصراحت احصاء شود ، بسهولت می توان از انتشار محتواي  

مجرمانه در وب سایتهاي متخلف جلوگیري بعمل آورد. 

ی و بین المللی بواسطه قوانین کشورهاي متبوعشان ،  شایان توجه است که در حال حاضر ، بسیاري از مراکز ثبت نام دامنه هاي خارج

نسبت به مسدودسازي و توقیف نام دامنه سایت هایی که از قوانین آن کشور تخلف نموده است اقدام می نمایند. 

ترسیم وضعیت مطلوب: 

به کاستی ها و نواقصی که در  ترسیم مشخصات دقیقی از وضعیت مطلوب ، می تواند نقشه راه روشن و شفافی را فراهم سازد. با توجه  

بخش نخست یعنی وضعیت فعلی سامانه پاالیش کشور بیان شد ؛ وضعیت مطلوب را می توان بطور خالصه چنین توصیف نمود: 

مشخصات و ویژگی هاي وضعیت مطلوب : 

و ضروري دسترسی خواهند  حداکثر محتواي غیرمجاز و نامطلوب پاالیش می شود و در عین حال کاربران به حداکثر محتواي مفید -1

داشت. 

سامانه پاالیش کشور در مقابل کاربران با نیازمندي هاي خاص ، رفتار هوشمندانه و سطح دسترسی متفاوتی را نشان می دهد.  -2

واي متنی  )، از طریق آموزش نمونه ها و الگوهاي انواع محتURL Filteringعالوه بر پاالیش هوشمند مبتنی بر نشانی هاي اینترنتی (-3

، تصویري و ویدویی مجرمانه به سیستم هاي هوشمند پاالیش ،امکان پاالیش برخط انواع محتواي در حال انتقال در فضاي مجازي کشور  

فراهم خواهد شد و سیستم می تواند ، انواع محتواهاي مجرمانه از قبیل محتواي خالف اخالق عمومی ، ضد امنیتی و علیه مقدسات، در  

ممکن شناسایی و بدون آنکه نشانی صفحه مورد نظر از قبل شناسایی شده باشد ،در حین انتقال و قبل از دسترسی کاربر  حداقل زمان

) Content Filteringنهایی مسدود نماید. (
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بودجه  ساختار سازمانی مشخص و متناسب در وزارت ارتباطات بمنظور اجراي دستورات و مصوبات مرتبط با پاالیش اختصاص یافته و -4

و امکانات الزم جهت پشتیبانی ، نگهداري ، بروزرسانی و تحقیق و توسعه ، بررسی فناوري هاي نوین و مقابله با جنگ نرم دشمن و تحلیل  

و رفع مخاطرات امنیتی سامانه پاالیش، در بودجه سنواتی لحاظ و در زمان مناسب تخصیص خواهد یافت. 

بکه هاي ارتباطی مبتنی بر تجهیزات سیار و موبایل ، بطور کامل شناسایی شده و به تناسب  سامانه هاي جدید ارتباطی ، بخصوص ش -5

آن سامانه هاي نظارتی و کنترلی مربوطه بمنظور پاالیش محتواي غیرمجاز توسعه یافته اند. 

روه تعیین مصادیق محتواي  خالءها و ابهامات قانونی درخصوص مشخص نمودن وظایف دستگاه هاي اجرایی برطرف شده و ناظران کارگ-6

مجرمانه (کمیته پاالیش) بر حسن اجراي مصوبات خود نظارت تام دارند. 

نرم افزارهاي هوشمند پایشگر ، با سرعت بسیار زیاد و دقت قابل قبول ، با بهره گیري از داده ترافیک کاربران و تعقیب و تحلیل رفتار  -7

و دسته ب را شناسایی  محتواي غیرمجاز  الگوریتم هاي  کاربر ،  یا  و  انسانی  عامل  عملکرد آنها (بوسیله  صحت  از  اطمینان  از  پس  و  ندي 

هوشمند نرم افزاري بدون خطا) محتواي غیرمجاز را پاالیش می نمایند. 

از  با وضع قانون یا مصوبه از سوي مجلس یا شوراي عالی فضاي مجازي، تکالیف ارائه دهندگان خدمات ثبت نام دامنه، معین شده و-8

طریق سامانه ارتباطی برخط با سامانه پاالیش کشور دامنه هاي داراي مصادیق مجرمانه  بطور خودکار  مسدود خواهد شد. 

شوراي عالی فضاي مجازي، تکالیف مدیران تارنماهاي کاربرمحور ، تعیین شده و ضمن  -9 با وضع قانون یا مصوبه از سوي مجلس یا 

طریق اتصال برخط به سامانه پاالیش کشور نیز محتواي مجرمانه موردنظر  بطور خودکار مسدود خواهد  اعمال نظارت توسط مدیران ، از 

شد. 

با وضع مقررات ارائه دهندگان خدمات میزبانی، ساماندهی شده و ضمن اعمال نظارت توسط مدیران ارائه دهندگان خدمات میزبانی  –10

برخط به سامانه پاالیش کشور نیز محتواي مجرمانه موردنظر بطور خودکار مسدود  و رسیلرهاي میزبان هاي خارجی ، از طریق اتصال

خواهد شد. 

ترکیب اعضاء این -11 افزایش اعضاء کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه ،  شوراي عالی فضاي مجازي و  با وضع مقررات توسط 

کارگروه متوازن گردیده و به حداکثر کارایی خود می رسد. 

تبادل  ترا-12 فیک داخلی کشور نیز از طریق سیستم هاي توزیع شده در «مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی» و یا از طریق «نقطه 

)تحت نظارت سامانه یکپارچه پاالیش محتوایی قرار گرفته و تفاوتی بین سایتهاي داراي میزبان خارجی و داخلی از  IXPترافیک داده» (

مجاز نخواهد بود. نظر امکان پاالیش محتواي غیر

Zoghal
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نرم افزارهاي فیلترشکن موجود ، همگی بالاثر شده و نمونه هاي جدیدي که توسط کشورهاي متخاصم تولید می شود در یک بازه  -13

زمانی مشخص مسدود و بی اثر می گردند. عالوه بر آن ، در مدتی که صرف تجزیه و تحلیل و مقابله با بدافزار جدید می گردد ، از طریق  

) جلوي انتشار آن گرفته  Online Content filteringانه هاي هوشمند پایشگر و همچنین سامانه هاي پاالیش محتواي برخط (سام

شده و نقاط آلوده به حداقل میزان ممکن می رسد. 

مجازي (-14 هاي خصوصی  پروتکل هVPNشبکه  از طریق  مجاز  افراد  و صرفاً  شده  ساماندهی  شده  رمز  سایر ارتباطات  و  و ضوابط )  ا 

مشخص به شبکه امن خود دسترسی خواهند داشت. ضمناً در این ساماندهی بصورت ساخت یافته اطمینان حاصل می شود که استفاده  

از پروتکل هاي رمز شده و شبکه هاي خصوصی مجازي، پوششی براي دسترسی به محتواي مجرمانه نخواهد بود. 

اهداف اساسی و راهبردي :: 

ام معظم رهبري مبنی بر «دست یابی به باالترین سطح سالمت در فضاي مجازي» و پاك سازي این تحقق منویات مق -1

فضا از انواع آلودگی ها ضمن حفظ حداکثري دسترسی شهروندان به منابع اطالعاتی مفید جهانی.

مجازي.مقابله فعال ، هوشمندانه و سریع با جنگ نرم ،عملیات روانی و تهاجم فرهنگی دشمن در فضاي  -2

پیشگیري از وقوع جرم و جلوگیري از استمرار ارتکاب جرایم رایانه اي در فضاي مجازي کشور .-3
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برنامه ها : –فصل 

سال آینده)7تا 5برنامه هاي بلند مدت (

بومی بطوریکه  مدیریت تقاضا از طریق ایجاد موتور جستجوي بومی ، شبکه هاي اجتماعی بومی ، نرم افزارهاي ارتباطی موبایلی -1

% نیازمندي داخلی را تأمین نماید. 80حداقل 

اعمال نظارت بر شبکه هاي اجتماعی و موتورهاي جستجوي خارجی از طریق تنظیم و تصویب تفاهم نامه ها و اعطاي مجوز فعالیت  -2

ن داخلی. به آنها مشروط به رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم نمایش (انتشار) محتواي مجرمانه به کاربرا

احراز هویت و سطح بندي کاربران داخلی و در نهایت اعطاي مجوز دسترسی خاص به کاربران خاص با توجه به ماموریت هاي شغلی  -3

و حرفه اي

) بصورت پایدار و با حداقل خطاي ممکن و بر اساس استانداردهاي  content filteringبکارگیري سامانه برخط پاالیش محتوا (-4

ازه گیري از پیش تعیین شده. کمی و قابل اند 

فراهم نمودن امکان پاالیش و مسدودسازي ارسال ایمیل هاي گروهی و پیامک هاي انبوه داراي محتواي مجرمانه -5

سال آینده)5تا 2برنامه هاي میان مدت (

اولویت تعداد کاربران)فراهم نمودن امکان پاالیش محتواي مجرمانه در شبکه هاي نرم افزارهاي ارتباطی موبایلی . (براساس-1

) استفاده می کنند. httpsفراهم نمودن امکان پاالیش محتواي عمومی و غیرمجاز سایتهایی که از پروتکل هاي رمز شده (نظیر  -2

بی اثر کردن کلیه نرم افزارهاي فیلترشکن موجود که بیش از دو ماه از تولید آخرین نسخه آن می گذرد. -3

هوشمند پایشگر محتوا بر اساس استاندارد ها و برنامه زمانبندي تدوین شده. ارتقاء و گسترش نرم افزارهاي-4

) و تولید نسل دوم سامانه هاي  content filteringارتقاء و رفع نواقص احتمالی و کاهش خطاي سامانه پاالیش برخط محتوا (-5

مذکور. 

هاي غیرمجاز. VPNلیه ساماندهی کلیه ارتباطات شبکه هاي خصوصی مجازي داخل کشور و مسدودسازي ک-6

درصد ترافیک و نیازمندي کاربران  50ارتقاء شبکه هاي اجتماعی و نرم افزارهاي ارتباطی موبایلی بومی با هدف دستیابی به حداقل -7

داخلی 

مسدود سازي کلیه نمایندگی هاي غیرقانونی هاستینگ هاي خارجی -8

رفع کلیه ابهامات و نواقص قانونی مربوط به فیلترینگ -9

DNS Filteringدازي سامانه هاي تکمیلی پاالیش پروتکلی و راه ان-10

انجام مراحل تقنینی جهت احصاء تکالیف مراکز ثبت نام دامنه بمنظور مسدودسازي و لغو ثبت نام دامنه هاي فیلتر شده -11
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برنامه هاي کوتاه مدت (کمتر از دو سال آینده) 

ه گرفتن مسئولیت طراحی ،  نت وزیر ارتباطات جهت برعهدتشکیل و یا اختصاص تشکیالت سازمانی مشخص در سطح معاو-1

کارگروه تعیین مصادیق "، ارتقاء و بروزرسانی ، تحقیق و توسعه سامانه فیلترینگ بر اساس ضوابط تعیین شده از سوي  نگهداري

و سیاست هاي ابالغی شورایعالی فضاي مجازي."محتواي مجرمانه

از موتورهاي جستجوي گوگل و یاهو (علی الخصوص جستجوي تصویري). پاالیش محتواي مجرمانه در نتایج حاصل -2

راه اندازي روبات هاي هوشمند کارآمد. جهت پایش فضاي مجازي در حوزه متن و تصویر. -3

)  VPNتصویب مقررات استفاده از شبکه هاي خصوصی مجازي ( -4

یلترینگ (بمنظور پاالیش برخط کلیه سایتهاي فیلتر شده  الزام کلیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی به نصب نرم افزار واسط ف-5

بصورت متمرکز) و قطع تدریجی دسترسی میزبان هاي فاقد مجوز. 

انجام مطالعات الزم جهت رفع نواقص قوانین مرتبط با پاالیش و انجام مراحل اولیه تقنینی . (نظیر تهیه پیش نویس الیحه یا طرح  -6

اصالح قوانین ) 

نرم افزار فیلترشکن پرکاربرد (با اولویت میزان استفاده)10ازکار انداختن  -7

) بومی با هدف شناسایی و گسترش  OTTبکارگیري سیاست هاي حمایتی جهت راه اندازي و توسعه نرم افزارهاي ارتباطی موبایلی (-8

پایان زمان برنامه ، نرم افزارهاي پیام می بایست تا هایک یا چند برند برتر ملی قابل رقابت با نمونه هاي خارجی. با اعمال این سیاست

% نیازمندي داخل کشور را تأمین نمایند. 80رسان داخلی بیش از  

محتوا (-9 پاالیش برخط  سامانه  نسل نخست  اندازي  راه  و  سازي  تعیین مصادیق content filteringپیاده  کمیته  تحویل آن به  و   (

محتواي مجرمانه جهت بهره برداري عملیاتی. 

انداردهاي کمی و قابل اندازه گیري جهت ارزیابی و سنجش کیفیت پاالیش (پاالیش حداکثر محتواي مجرمانه با ایجاد  تعیین است-10

حداقل محدودیت ممکن جهت دسترسی به محتواي غیرمجرمانه)

ی نظیر تعداد  تعیین استانداردهاي کمی و قابل اندازه گیري جهت ارزیابی و سنجش کیفیت پایش و رصد محتوا (برحسب فاکتورهای-11

صفحات و محتواي بازرسی شده ، میزان محتواي مجرمانه شناسایی شده ، دقت و صحت شناسایی ، میزان خطا ، زمان صرف شده و  

 (....

ساماندهی مراکز نمایندگی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی در داخل کشور (رسیلرها) -12
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برنامه ملی پاالیش محتوا 

زمان بندي  ناظر  ي مجر  اقدام  1برنامه 

میان مدت  دبیرخانه کارگروه  

تعیین مصادیق 

محتواي مجرمانه 

وزارت ارتباطات و  

فناوري اطالعات 

با استفاده از توانمندي  

بخش خصوصی و مراکز  

دانشگاهی و پژوهشی 

رفع مشکل پاالیش محتواي مجرمانه در سایتهاي  

مبتنی بر پروتکل هاي رمزنگاري  

)https(مانند 

ع نوا
رف

ش 
الی
سامانه پا

ی 
ص فن

ق

کوتاه مدت  دبیرخانه کارگروه  

تعیین مصادیق 

محتواي مجرمانه 

وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات

+

ارائه دهندگان خدمات 

میزبانی و دسترسی 

فراهم نمودن امکان پاالیش محتواي غیرمجاز در  

ترافیک داخلی (سایتهاي داراي میزبان داخلی) 

میان مدت گروه  دبیرخانه کار

تعیین مصادیق 

محتواي مجرمانه 

+

کمیسیون عالی  

امنیت فضاي  

مجازي

وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات

با استفاده از توانمندي  

بخش خصوصی و مراکز 

دانشگاهی و پژوهشی

پاالیش محتواي مجرمانه در اپلیکیشن ها و شبکه هاي  

ارتباطی و اجتماعی مبتنی بر موبایل (سیستم هاي  

ل)قابل حم
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کوتاه مدت  دبیرخانه کارگروه  

تعیین مصادیق 

محتواي مجرمانه 

+
کمیسیون عالی  

تنظیم مقررات  

فضاي مجازي

وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات

ساماندهی مراکز نمایندگی ارائه دهندگان خدمات  

میزبانی خارجی در داخل کشور (رسیلرها)

برنامه ملی پاالیش محتوا 

زمان بندي  ناظر  ري مج اقدام  1برنامه 

کوتاه مدت 

دبیرخانه کارگروه  

تعیین مصادیق 

محتواي مجرمانه 

وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات

+
ارائه خدمات میزبانی 

+
کاربر محور 

نصب سامانه برخط پاالیش در مراکز ارائه خدمات میزبانی و  

کاربر محور بمنظور اجراي برخط و آنی دستورات  

جرمانه مسدودسازي محتواي م

ش 
الی
سامانه پا

ی 
ص فن

ع نواق
رف

دبیرخانه کارگروه  

تعیین مصادیق 

محتواي مجرمانه 

وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات

+

وزارت اطالعات

راه اندازي سامانه هاي تکمیلی پاالیش پروتکلی و 

DNS Filtering

دبیرخانه کارگروه  

تعیین مصادیق 

محتواي مجرمانه 

+

کمیسیون عالی  

یت فضاي مجازي امن

وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات

مسدود سازي ایمیل ها و پیامکهاي  انبوه و گروهی حاوي  

مصادیق مجرمانه
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برنامه ملی پاالیش محتوا 

زمان بندي  ناظر مجري  اقدام 2برنامه

دبیرخانه کارگروه تعیین 

مصادیق محتواي  

مجرمانه

وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات

+

وزارت اطالعات

سامانه برخط پاالیش  محتوا از طریق وارسی ژرف 

بسته  ها

deep packet inspection & content
Filtering

سامانه 
ي 

ساز
د
شمن

هو

گ
فیلترین

دبیرخانه کارگروه تعیین 

مصادیق محتواي مجرمانه 

وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات

ارطراحی روبات هاي هوشمند پایشگر و تصمیم ی

دبیرخانه کارگروه تعیین 

مصادیق محتواي مجرمانه 

+

کمیسیون عالی امنیت  

فضاي مجازي

وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات

مسدود سازي ایمیل ها و پیامکهاي  انبوه و گروهی 

حاوي مصادیق مجرمانه 

زمان بندي  ناظر مجري  اقدام 2برنامه

دبیرخانه کارگروه تعیین  

ي مجرمانه مصادیق محتوا

+ کمیسیون عالی امنیت 

فضاي مجازي 

وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات شناسایی واحراز هویت کاربري 
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دبیرخانه کارگروه تعیین 

مصادیق محتواي مجرمانه

وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات

طراحی و راه اندازي سامانه تحلیل فعالیت کاربران و 

سطح دسترسی 

رگروه تعیین دبیرخانه کا

مصادیق محتواي مجرمانه

وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات

دسته بندي و طبقه بندي خودکار محتواي اینترنتی 

کارگروه تعیین مصادیق 

محتواي مجرمانه

دبیرخانه کارگروه تعیین 

مصادیق محتواي مجرمانه

تعیین سطوح مختلف کاربري و سطح دسترسی  

متناسب

پاالیش محتوا برنامه ملی  

زمان بندي  ناظر مجري  اقدام 3برنامه

کوتاه مدت دبیرخانه کارگروه  

تعیین مصادیق 

محتواي مجرمانه 

+
کمیسیون عالی امنیت  

فضاي مجازي 

وزارت ارتباطات و  

فناوري اطالعات 

+
وزارت اطالعات

ساماندهی ارتباطات مبتنی بر شبکه هاي 

vpnخصوصی مجازي (اجراي طرح ساماندهی 

مصوب کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه 

و اجراي مصوبات کمیسیون عالی امنیت فضاي  

مجازي )

ش
الی
سامانه پا

ن 
ي دور زد

شها
شکنها و رو

ي کلیه فیلتر
دودساز

س
م

کوتاه مدت دبیرخانه کارگروه  

تعیین مصادیق 

محتواي مجرمانه 

+

کمیسیون عالی امنیت  

فضاي مجازي

وزارت ارتباطات و  

اوري اطالعات فن

+

وزارت اطالعات

مسدود سازي نرم افزارهاي فیلترشکن

اجراي مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتواي  (

مجرمانه و اجراي مصوبات کمیسیون عالی امنیت  

) فضاي مجازي
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قوه مقننه جرم انگاري صریح و شفاف درخصوص تولید ، توزیع ، 

دورزدن  فروش و آموزش فیلترشکن و کلیه روش هاي 

پاالیش

دادستانی کل کشور  نیروي انتظامی 

+

دادسراهاي سراسر  

کشور 

+

سایر ضابطین قضایی

برخورد قضایی و انتظامی با فروشندگان و عرضه  

غیرمجاز vpnکنندگان فیلترشکن و 

برنامه ملی پاالیش محتوا 

زمان بندي  ناظر مجري  اقدام 4برنامه

بلند مدت اء کمیسیون عالی ارتق

محتواي شوراي عالی  

فضاي مجازي

وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات

ایجاد موتور جستجوي ملی

) درصدي نیاز داخلی80با هدف گذاري پوشش (

جاز
ي غیر م

حتوا
ی به   م

س
ستر

ي د
ضا
ت تقا

دیری
م

میان مدت کمیسیون عالی ارتقاء 

محتواي شوراي عالی  

فضاي مجازي

وزارت فرهنگ  و  

ارشاد اسالمی 

صدا و سیما

سازمان تبلیغات  

اسالمی 

آگاه سازي و فرهنگ سازي  عمومی و تبلیغ و ترغیب  

به استفاده از ارائه دهندگان خدمات  بومی 
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وزارت ارتباطات و  

فناوري اطالعات 

ارائه دهندگان  

خدمات دسترسی

اعمال تدابیر محدود کننده براي کاربران متخلف

کمیسیون عالی ارتقاء 

شوراي عالی  محتواي 

فضاي مجازي

+

کمیسیون عالی امنیت  

فضاي مجازي

بخش خصوصی 

+

با حمایت و هدایت  

وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات

طراحی و راه اندازي شبکه هاي اجتماعی و ارتباطی  

درصدي نیاز داخلی) 80بومی  (با هدف گذاري جذب

کمیسیون عالی ارتقاء 

محتواي شوراي عالی  

فضاي مجازي

بخش خصوصی 

+

با حمایت و هدایت  

وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات

ارتقاء کیفی و کمی ارائه دهندگان خدمات پست 

الکترونیکی بومی 

)درصدي نیاز داخلی80با هدف گذاري جذب(


