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 جمع آوری اسناد باالدستی

 قانون اساسی •

 پیوست حکم مقام معظم رهبری برای اعضاء شورایعالی فضای مجازی•

 قانون جرایم رایانه ای •

 قانون مطبوعات•

 قانون مجازات اسالمی•

 نظام نامه پاالیش•



 جمع آوری اسناد باالدستی

 قانون اساسی •

 :اول اصل سوم قانون اساسی بند  
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر   

.فساد و تباهی   
 



 جمع آوری اسناد باالدستی

 پیوست حکم مقام معظم رهبری برای اعضاء شورایعالی فضای مجازی•

   
 از استفاده در دیگر کشورهای به کشور اتکاء رساندن حداقل به") الف بند از 9 و 3، 2 مواد

 فراهم" و "جهانی اینترنت به ایرانی کاربران مراجعه کاهش" و "آن فنی توابع مجازی فضای
 ("مجازی فضای سالمت و امنیت سطح باالترین به یابی دست برای الزم شرایط کردن

 
   ("محتوا پاالیش سازی مند نظام و ساماندهی طراحی،") ب بند از ،10 ماده

 
 ("هوشمند پاالیش سامانه ساختن عملیاتی و تولید طراحی،") هـ بند از 3 ماده

 
 ایمیل سرویس چندین و بومی جستجوی موتور یک حداقل اندازی راه و طراحی") 5 ماده 

 ("خارجی مطرح های نمونه با رقابت قابیت با بومی
 



 جمع آوری اسناد باالدستی

 : قانون جرایم رایانه ای قانون جرایم رایانه ای •

   25و 3،6،7،15،18و مواد  23تا  21مواد   

 :  قانون مطبوعات•

  35تا  23و مواد  6ماده   

 قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین مرتبط•

 

 : نظام نامه پاالیش•

  مجازیکمیسیون عالی امنیت فضای مجازی شورایعالی فضای مصوب  



 تاریخچه پاالیش و نهادهای متولی پاالیش در کشور 

1-تاریخچه 

2- تشکیل کمیته سه نفره تعیین مصادیق پایگاه های اینترنتی غیرمجاز 

3-  نفره تعیین مصادیق پایگاه های اینترنتی غیرمجازکمیته پنج تشکیل 

4 –  عضو  12تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با 
 (قانون جرایم رایانه ای 22در اجرای ماده )

5 –  موافقت مقام معظم رهبری با اضافه شدن نماینده دبیرخانه شورایعالی انقالب
 فرهنگی مشروط به طی مراحل قانونی

 



 تاریخچه پاالیش و نهادهای متولی پاالیش در کشور 

 تاریخچه -

 
 برداری بهره زمینه در خاصی ضوابط و مقررات ،1380 سال از قبل تا نیز ما کشور در

 رهبری معظم مقام تأکیدات دنبال به و 1380 سال در .نداشت وجود اینترنت از کاربران
 جلسات تشکیل با فرهنگی انقالب عالی شورای فناوری، این بر نظارت ضرورت خصوص در

  « ای رایانه رسانی اطالع های شبکه ضوابط و مقررات » عنوان تحت مقرراتی متعدد
 .کرد منتشر را آن 15/8/1380 تاریخ در و وضع

 



 تاریخچه پاالیش و نهادهای متولی پاالیش در کشور 

 تشکیل کمیته سه نفره تعیین مصادیق پایگاه های اینترنتی غیرمجاز -

 
 انقالب عالی شورای 81/10/10 مورخ  509  شماره جلسه مصوبه بموجب آن، از پس

 « مجاز غیر رسانی اطالع پایگاههای مصادیق تعیین کمیته » باعنوان کارگروهی فرهنگی،
  صداوسیما سازمان و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ، اطالعات وزارت نمایندگان عضویت با
 غیر رسانی اطالع های پایگاه پاالیش و شناسایی بمنظور ، اطالعات وزارت مسئولیت با

 .شد تشکیل اینترنتی مجاز
 



 تاریخچه پاالیش و نهادهای متولی پاالیش در کشور 

 نفره تعیین مصادیق پایگاه های اینترنتی غیرمجازکمیته پنج تشکیل  -

 

 سازمان نمایندگان خود،  526 جلسه مصوبه موجب به1382/7/15 تاریخ در شورا این
 تعیین کمیته اعضاء به نیز را فرهنگی انقالب عالی شورای و اسالمی تبلیغات
 .کرد اضافه غیرمجاز اینترنتی  پایگاههای  مصادیق



 تاریخچه پاالیش و نهادهای متولی پاالیش در کشور 

قانون  22در اجرای ماده )عضو  12تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با  –
 (جرایم رایانه ای

 
 بر قضائیه قوه ، 1388 سال تیرماه در آن ابالغ و ای رایانه جرایم قانون تصویب از پس

 یا وزیر از متشکل را ای کمیته ، ای رایانه جرایم قانون 22 ماده قانونی تکلیف اساس
  ، اطالعات ،اطالعات فناوری و ارتباطات ، پرورش و آموزش وزارتخانه های نماینده

 تبلیغات سازمان رئیس ، اسالمی ارشاد و فرهنگ ، فناوری و علوم،تحقیقات ،دادگستری
 مجلس از نماینده دو و انتظامی نیروی فرمانده و سیما و صدا  سازمان رئیس ،اسالمی
 .داد تشکیل کشور کل دادستان ریاست به و اسالمی شورای



 تاریخچه پاالیش و نهادهای متولی پاالیش در کشور 

موافقت مقام معظم رهبری با اضافه شدن نماینده دبیرخانه شورایعالی انقالب فرهنگی  –
 مشروط به طی مراحل قانونی

 
 اینترنتی های پایگاه مصادیق تعیین کمیته فعالیت شدن متوقف به توجه با همچنین
 العالی مدظله رهبری معظم مقام محضر به فرهنگی انقالب شورایعالی دبیر ، غیرمجاز
 کمیته جلسات در ، قانونی مراحل نمودن طی از پس نیز شورا آن نماینده نمود پیشنهاد

 قرار ایشان موافقت مورد پیشنهاد این که نماید شرکت مجرمانه محتوای مصادیق تعیین
 نماینده زمان آن از اما است نشده طی تاکنون مذکور قانونی مراحل اگرچه .گرفت

 می شرکت مجرمانه محتوای مصادیق تعیین کارگروه جلسات در فرهنگی انقالب شورایعالی
 (1395 سال اواسط تا).کنند



 تاریخچه پاالیش و نهادهای متولی پاالیش در کشور 

 جلسات کارگروه تعیین مصادیق–

 های دستورالعمل تصویب باهدف را خود جلسات اولین 1388 سال مهرماه از کمیته این 
 22 ماده اساس بر آن از پس و نمود آغاز مجرمانه محتوای مصادیق فهرست تعیین و اجرایی

 .گردد می تشکیل یکبار هفته دو هر حداقل جلسات این ، ای رایانه جرایم قانون



 تاریخچه پاالیش و نهادهای متولی پاالیش در کشور 

 فهرست مصادیق محتوای مجرمانه  –

 را مجرمانه محتوای مصادیق از فهرستی ، تشکیل بدو از ، مجرمانه محتوای مصادیق تعیین کمیته 
 .است گردیده تکمیل زمان فراخور به نیز بعد سالهای در فهرست این .کرد تصویب

  : باشد می  جزئی بند 82 و کلی عنوان 9 از متشکل فهرست این (1396 سال تا)
 
  «عمومی اخالق و عفت علیه محتوای» -1  
   «اسالمی مقدسات علیه محتوای» -2  
  «عمومی آسایش و امنیت علیه محتوای» -3  
   «عمومی و دولتی نهادهای و مقامات علیه محتوای» -4  
 «( ای رایانه جرایم با مرتبط محتوا ) رود می کار به ای رایانه جرایم ارتکاب برای که محتوای» -5  
  «معنوی مالکیت و بصری و سمعی امور با مرتبط محتوای» -6  
  «( جرایم سایر با مرتبط محتوای)کند می جرم ارتکاب به دعوت یا ترغیب، تحریک، که محتوای» -7  
   «رهبری خبرگان مجلس و اسالمی شورای مجلس انتخابات با مرتبط مجرمانه محتوای» -8  
   «جمهوری ریاست انتخابات با مرتبط مجرمانه محتوای» -9  



:توصیف کاستی ها و نواقص   

   .کشور پاالیش سامانه فنی های کاستی و نواقص -1

 فیلتر های افزار نرم) .ها فیلترشکن انواع و VPN طریق از پاالیش سامانه زدن دور سهولت -2
 ( - شکن فیلتر های مرورگر – شکن

 و تحقیق ، پشتیبانی مسئولیت پذیرفتن برای مشخص و رسمی سازمانی ساختار وجود عدم -3
 .کشور پاالیش سامانه بروزرسانی و ( R&D) توسعه

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

 افزارهای نرم آموزش و انتشار ، توزیع ، تولید به اقدام که اشخاصی رفتار انگاری جرم عدم -5
 .نمایند می کشور پاالیشی های سامانه دورزدن های روش و غیرمجاز هایVPN فیلترشکن،

 بلحاظ که مجرمانه محتوای مصادیق تعیین کارگروه اعضاء ترکیب بودن ناقص و نامتوازن -6
 مجازی، فضای با مرتبط و موثر نهادهای برخی عضویت عدم و دولت اعضاء داشتن اکثریت
 ستاد – سپاه) .گردد می کارشناسی نظرات و ملی منافع بر سیاسی اغراض و اهداف غلبه موجب

 ( ...و مجازی فضای عالی شورای – بسیج – کل

 

 



:توصیف کاستی ها و نواقص   

 مسدودسازی درخصوص ،(nic) دامنه نام ثبت خدمات دهنده ارائه برای قانونی تکالیف بینی پیش عدم-7
 (...و  جستجو های موتور – اجتماعی های شبکه – الکترونیکی پست دهندگاه ارائه) .متخلف سایتهای

  ارتباطات شرکت توسط قضایی دستگاه و مصادیق تعیین کارگروه دستورات اجرای از استنکاف -8
 زیرساخت

  محتوای فیلتر عدم درنتیجه و دسترسی خدمات دهنده ارائه مراکز در پاالیش سامانه استقرار عدم -9
  اسالمی مجازات قانون تعزیرات بخش 749 ماده) .شوند می میزبانی کشور داخل در که سایتهایی مجرمانه

 ( همراه تلفن اپراتورهای و مخابرات شرکت و ها PAP نظیر) (ای رایانه جرایم قانون)

  و میزبانی خدمات دهنده ارائه مراکز در مجرمانه محتوای برخط مسدودسازی سامانه استقرار عدم – 10
   کاربرمحور های سرویس

  ، اجتماعی های شبکه نظیر) محور کاربر تارنماهای وظایف درخصوص قانونی تکلیف تعیین عدم -11
 بر مستمر نظارت و مجرمانه محتوای مسدودسازی به نسبت (...و ها آپلودسنتر ، وبالگ های سرویس
 .کاربران توسط منتشره محتوای



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 (روبات های هوشمند پایشگر کارآمد) عدم بکارگیری سامانه های هوشمند پایش و رصد فضای مجازی -1



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 (https)عدم امکان پاالیش محتوای مجرمانه جزئی سایتهای مبتنی بر پروتکل های رمز شده  -2



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 (https)عدم امکان پاالیش محتوای مجرمانه جزئی سایتهای مبتنی بر پروتکل های رمز شده  -2

 ویکی بینگ، ، یاهو ، آمازون ، ،گوگل اینستاگرام نظیر) اینترنتی پربازدید و مهم سایتهای از بسیاری امروزه
   کنند می استفاده اینترنت در خود محتوای انتشار برای (https) شده رمز پروتکل از (... و لینکدین پدیا،

 نمی شونداجرا مجرمانه به همین دلیل درصد دستورهای کارگروه تعیین مصادیق محتوای  50از بیشتر 



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 و  بازی های موبایلی پاالیش محتوای مجرمانه منتشره در اپلیکیشن های عدم امکان    -3



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 (clouding) ضعف در پاالیش سایتهای مبتنی بر رایانش و میزبانی ابری  -4



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 عدم امکان پاالیش محتوای مجرمانه در بازنشرهای مبتنی بر شبکه های اجتماعی -5

 عدم وجود سامانه ای که امکان پاالیش محتوای مجرمانه بر اساس یک الگوی مشخص را در زمان  -6
 (Content Filtering)انتقال فراهم سازد 



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 (.InLine Image) امکان پاالیش تصاویر درون خط عدم  -7
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IDhkt134+p6D8awNS8VSxXItbdVmvHOFsrY+bI3ruYcKKvnw/wCfCF1jU55UI5toD5EOPQheT+Jq/ZQ2Gn2622kWEcEWcYhiCL9ff60x6I8w8dWmq
2XhuTVNc1A200rCO3s4TuY5OSGftx2WvM5LR7aLfcqS4AHlg9D/AHa9B+LmtfbvE0GkoTjT08x8nI3HnJ+gx+lea6hfvKwSPgAYU/1rJ6st6LUgmmZS
Q75c9VThV/Kui8M+GYtWUXN6zlc8Lk81y8SgzIg7nmvVPDsItFWFcleMGsqsuVWRvhoKTbZ03hzQ9P0ciSC1jSTHDY5/OuqSXfGQcYrDtH+QetaULF
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Z20aueLajp97ouoPY3sZilQ5How7EGoGYyEllG49T616vrfh/TvEGmmIasb25JzBOwUbPbAHSvLL6yutKvpLG9jMU8Rwc9x2I9jWsXzLzOerT5H5Hqv
wk+Idpp9r/AMI5rdwtuisTaXErYQA9UJPA55H1NeyqQRkEFTyCOhr5BVsEFhnHIr3T4H6jcXfhu5tZZS0VtLiNGJ+TPJAz2/rmtE+hjJdT0ylpKWqICiiigA
ooooAKKKKAC……. 



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 و عدم مسدودسازی فیلترشکن ها vpnعدم ساماندهی   -8

 (Hotspotshild ،«PsiPhone» ،«TOR» ،«Lantern »و«free gate » ،tunnelbear ،Ifreedom  ، 
CloudVPN ) 



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 و عدم مسدودسازی فیلترشکن ها vpnعدم ساماندهی   -8



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 IP v6عدم انطباق سامانه پاالیش موجود با  -9

Ip V4 = 32 bit   429.467.296 
Ip V6 = 128 bit   ۳4۰ .2۸2.۳66.92۰.9۳۸.46۳.46۳.۳74.6۰7.4۳۱.76۸.2۱۱.4۵6 



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 عدم توانایی شرکت ارتباطات زیر ساخت در پاالیش محتوای مجرمانه در تلگرام و اینستاگرام   -10



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 عدم توانایی شرکت ارتباطات زیر ساخت در پاالیش محتوای مجرمانه در تلگرام و اینستاگرام   -10

 شرکت ، جامعه احاد در اینستاگرام و تگرام مانند خارجی اجتماعی های شبکه استفاده گسترش به توجه با
 دستورات و ، قضائی دستورات ، مجرمانه محتوای سازی مسدود توانایی بایست می ساخت زیر ارتباطات
 . باشد دارا را مجرمانه محتوای مصادیق تعیین کارگروه

 موجود مجرمانه محتوای مصادیق پاالیش برای الزم امکانات فنی نظر از که است نموده اعالم ارتباطات وزارت
 مستهجن مصادیق از برخی مسدودسازی درخصوص صرفاً نیز تلگرام مدیر و ندارد اختیار در را تلگرام در
 علیه موهن محتوای نظیر مجرمانه مصادیق سایر حذف و مسدودسازی از اما دارد، همکاری (گرافی پورنو)

 و عفت خالف محتوای و اسالمی جمهوری نظام علیه تبلیغ و کشور امنیت علیه محتوای ، اسالمی مقدسات
 .نماید می امتناع نادر موارد در جز مستهجن غیر عمومی اخالق

 شبکه ، مخدر مواد قاچاقچیان ،منافقین نظیر تروریستی های گروهک فعالیت برای امنی محل به شبکه این
 نظیر) انحرافی و ضاله های فرقه ، (...و فارسی سی بی بی ، فردا رادیو ،VOA نظیر) معاند ای ماهواره های

 .است شده تبدیل (...و ملحدین و پرستی شیطان گرایی، همجنس بهائیت،
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:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 عدم توانایی شرکت ارتباطات زیر ساخت در پاالیش محتوای مجرمانه در تلگرام و اینستاگرام   -10

 :شد خواسته ارتباطات وزارت از جایگزین و موقت های حل راه عنوان 

 نموده اعالم کارگروه که ای مجرمانه محتوای مصادیق تمامی استثناء بدون تلگرام مدیر نماید پیگیری -1
 .کند مسدود فوریت بقید است

 تلگرام مدیر باشد، می تلفن شماره ارائه به منوط تلگرام اجتماعی شبکه در عضویت اینکه به باتوجه -2
 یا ارسال به مبادرت که را افرادی تلفن شماره مجرمانه های کانال نمودن مسدود بجای تا نماید اتخاذ ترتیبی

 شبکه در مجرمین فعالیت از طریق بدین تا شود، غیرفعال تلگرام در کنند، می مجرمانه محتوای بارگذاری
  .شود جلوگیری مذکور

 به و اخذ تلگرام مدیر از اند نموده مجرمانه محتوای انتشار به اقدام که مجرمینی IP و تلفن شماره -3
 .گردد اقدام آنها کیفری تعقیب به نسبت قضایی مراجع طریق از تا شود اعالم کشور کل دادستانی
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:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 عدم توانایی شرکت ارتباطات زیر ساخت در پاالیش محتوای مجرمانه در تلگرام و اینستاگرام   -10

 :شد خواسته ارتباطات وزارت از جایگزین و موقت های حل راه عنوان 

 

  شده پذیرفته تلگرام مدیر توسط آن دوم بند صرفاً ، فوق موضوع سه از ، ارتباطات محترم وزیر اعالم اساس بر
 بعمل بررسی طبق و باشد می پیگیری و بررسی حال در همچنان موارد مابقی و (است نشده اجرایی اما)

 مکرراً آنها مسدودسازی دستور اینکه رغم علی مجرمانه مصادیق دارای های کانال اکثر حاضر حال در آمده،
  .شوند نمی مسدود ، است شده ابالغ
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:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 عدم توانایی شرکت ارتباطات زیر ساخت در پاالیش محتوای مجرمانه در تلگرام و اینستاگرام   -10

 در نرم افزار اینستاگرام  پاالیش محتوای مجرمانه آمار 
 (بررسی انسانی:  )کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
 مورد مجرمانه   95,966: یک سال اخیر   
 334,986: آمار کل   
 (هوشمندهای ربات ) :شرکت ارتباطات زیر ساخت 
    :آمار کل   
 توسط ربات های هوشمندهزار کاربر  247و میلیون مدیا  440تا کنون نزدیک به   
 پاالیش شده اند  شناسایی و  

 ( instagram.com: منبع  )اینستاگرام نرم افزار در انتشار محتوا محتوای آمار 
 :انتشار محتوا میزان  
 در روز (تصویر و فیلم)میلیون محتوا  250بیش از انتشار   
 میلیارد محتوای از ابتدا تا کنون  30بیش از انتشار   
       

 



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 عدم توانایی شرکت ارتباطات زیر ساخت در پاالیش محتوای مجرمانه در تلگرام و اینستاگرام   -10

 httpsاز  عدم امکان پاالیش محتوا در وب بدلیل استفاده  -
 عدم توانایی شرکت زیر ساخت به فیلتر ثابت و همیشگی محتوای -

 ( محتوای پیچ برای مدتی بدون محدودیت قابل دسترس است با یک بار فعال و غیر فعال شدن کاربر،)     

 (account)عدم توانایی شرکت زیرساخت در مسدود سازی صفحات -
 previte عدم توانایی شرکت زیرساخت در فیلتر محتوای منتشر شده در صفحات خصوصی -

account شده 
 live Storyعدم توانایی شرکت زیر ساخت در فیلتر و پاالیش سرویس های جدید اینستاگرام مانند  -

-  Story pic  
 هاعدم توانایی شرکت زیرساخت در پاالیش کامنت های صفحات و پست  -
در بخش جستجوی اینستاگرام بدون رضایت کاربر و ... پیشنهاد مشاهده تصاویر مبتذل و مستهجن و  -

       ناخواسته

 

 از استفاده از پروتکل های رمز شده بر روی نسخه نرم افزار قبلاینستاگرام نرم افزار  فیلترینگوضعیت 



:نواقص و کاستی های فنی سامانه پاالیش کشور   

 عدم توانایی شرکت ارتباطات زیر ساخت در پاالیش محتوای مجرمانه در تلگرام و اینستاگرام   -10

  امکان دیگر ، خود ارتباطات در شده رمز های پرتکل از اینستاگرام افزار نرم استفاده به باتوجه -
 تمامی عمال و باشد نمی اجتماعی شبکه این روی بر شده منتشر محتوای روی بر محدودیتی هیچگونه
 باشد می دسترس قابل براحتی شبکه این کاربران برای ...و نظام و امنیت ضد مبتذل مستهجن محتوای

      
 

 از استفاده از پروتکل های رمز شده بر روی نسخه نرم افزار بعدوضعیت فیلترینگ اینستاگرام 



:در جهان  وضعیت موجود پاالیش  

فیلترینگ در شبکه های اجتماعی بدون مجوز در )بررسی تطبیقی فیلترینگ در سایر کشورها  -1
 "قانون نزاکت ارتباطات" تصویب قانون -... ( فیلتر گوگل و ساخت نمونه داخلی در چین و –چین استرالیا 

  -فیلتر فیسبوک در ایتالیا پس از انتسار مطلب علیه به برلسکونی  - 90در کنگره آمریکا دهه 
 ...  عربستان تایلند هندوستان و 

بومی  –  NSA مراکز کشف رمز)راهکارهای مقابله با ارتباطات رمز شده در سایر کشورها  -2
مذاکره با شرکت های سرویس   –مقرارت و ضوابط راه اندازسرویس  –CERTIFICATEسازی ارائه 

 (دهنده

در سایر کشورها  ( OTT) راهکارهای مقابله با تهدیدات شبکه های پیام رسان موبایلی  -3
 (ابالغ قوانین  داخلی و اجبار اجرای آن برای نمونه های خارجی  –بومی سازی شبکه های اجتماعی )

ایجاد شبکه ملی  )اقدامات ایجابی برای مقابله با محتوای مجرمانه در برخی از کشورها  -4
 (اطالعات

 .احراز هویت و شفافیت عملکرد کاربران فضای مجازی در برخی از کشورها -5



:در جهان  وضعیت موجود پاالیش  

 بررسی تطبیقی فیلترینگ در سایر کشورها -1

 در سایر کشورهاراهکارهای مقابله با ارتباطات رمز شده  -2

در سایر ( OTT) راهکارهای مقابله با تهدیدات شبکه های پیام رسان موبایلی  -3
 کشورها

 اقدامات ایجابی برای مقابله با محتوای مجرمانه در برخی از کشورها  -4
 (ایجاد شبکه ملی اطالعات)

 .احراز هویت و شفافیت عملکرد کاربران فضای مجازی در برخی از کشورها -5



:ترسیم و توصیف وضعیت مطلوب   

 ضروری و مفید محتوای حداکثر به کاربران حال عین در و شود می پاالیش نامطلوب و غیرمجاز محتوای حداکثر -1
 .داشت خواهند دسترسی

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

 الگوهای و ها نمونه آموزش طریق از ،(URL Filtering) اینترنتی های نشانی بر مبتنی هوشمند پاالیش بر عالوه-3
 محتوای انواع برخط پاالیش ،امکان پاالیش هوشمند های سیستم به مجرمانه ویدویی و تصویری ، متنی محتوای انواع

 قبیل از مجرمانه محتواهای انواع ، تواند می سیستم و شد خواهد فراهم کشور مجازی فضای در انتقال حال در
 نشانی آنکه بدون و شناسایی ممکن زمان حداقل در مقدسات، علیه و امنیتی ضد ، عمومی اخالق خالف محتوای
 Content) .نماید مسدود نهایی کاربر دسترسی از قبل و انتقال حین ،در باشد شده شناسایی قبل از نظر مورد صفحه

Filtering) 

 پاالیش با مرتبط مصوبات و دستورات اجرای بمنظور ارتباطات وزارت در متناسب و مشخص سازمانی ساختار-4
 فناوری بررسی ، توسعه و تحقیق و بروزرسانی ، نگهداری ، پشتیبانی جهت الزم امکانات و بودجه و یافته اختصاص

 در و لحاظ سنواتی بودجه در پاالیش، سامانه امنیتی مخاطرات رفع و تحلیل و دشمن نرم جنگ با مقابله و نوین های
 .یافت خواهد تخصیص مناسب زمان



:ترسیم و توصیف وضعیت مطلوب  

 شناسایی کامل بطور ، موبایل و سیار تجهیزات بر مبتنی ارتباطی های شبکه بخصوص ، ارتباطی جدید های سامانه-5
 .اند یافته توسعه غیرمجاز محتوای پاالیش بمنظور مربوطه کنترلی و نظارتی های سامانه آن تناسب به و شده

 کارگروه ناظران و شده برطرف اجرایی های دستگاه وظایف نمودن مشخص درخصوص قانونی ابهامات و خالءها-6
 .دارند تام نظارت خود مصوبات اجرای حسن بر (پاالیش کمیته) مجرمانه محتوای مصادیق تعیین

 و کاربران ترافیک داده از گیری بهره با ، قبول قابل دقت و زیاد بسیار سرعت با ، پایشگر هوشمند افزارهای نرم-7
 آنها عملکرد صحت از اطمینان از پس و بندی دسته و شناسایی را غیرمجاز محتوای ، کاربر رفتار تحلیل و تعقیب

 .نمایند می پاالیش را غیرمجاز محتوای (خطا بدون افزاری نرم هوشمند های الگوریتم یا و انسانی عامل بوسیله)

 نام ثبت خدمات دهندگان ارائه تکالیف مجازی، فضای عالی شورای یا مجلس سوی از مصوبه یا قانون وضع با -8
 بطور  مجرمانه مصادیق دارای های دامنه کشور پاالیش سامانه با برخط ارتباطی سامانه طریق از و شده معین دامنه،

 .شد خواهد مسدود  خودکار

 تعیین ، کاربرمحور تارنماهای مدیران تکالیف مجازی، فضای عالی شورای یا مجلس سوی از مصوبه یا قانون وضع با -9
  مجرمانه محتوای نیز کشور پاالیش سامانه به برخط اتصال طریق از ، مدیران توسط نظارت اعمال ضمن و شده

 .شد خواهد مسدود خودکار بطور  موردنظر



:ترسیم و توصیف وضعیت مطلوب  
 ارائه مدیران توسط نظارت اعمال ضمن و شده ساماندهی میزبانی، خدمات دهندگان ارائه مقررات وضع با – 10

 نیز کشور پاالیش سامانه به برخط اتصال طریق از ، خارجی های میزبان رسیلرهای و میزبانی خدمات دهندگان
 .شد خواهد مسدود خودکار بطور موردنظر مجرمانه محتوای

 ، مجرمانه محتوای مصادیق تعیین کارگروه اعضاء افزایش و مجازی فضای عالی شورای توسط مقررات وضع با -11
 .رسد می خود کارایی حداکثر به و گردیده متوازن کارگروه این اعضاء ترکیب

  طریق از یا و «دسترسی خدمات دهنده ارائه مراکز» در شده توزیع های سیستم طریق از نیز کشور داخلی ترافیک-12
  سایتهای بین تفاوتی و گرفته قرار محتوایی پاالیش یکپارچه سامانه نظارت تحت( IXP) «داده ترافیک تبادل نقطه»

 .بود نخواهد غیرمجاز محتوای پاالیش امکان نظر از داخلی و خارجی میزبان دارای

 می تولید متخاصم کشورهای توسط که جدیدی های نمونه و شده بالاثر همگی ، موجود فیلترشکن افزارهای نرم-13
 با مقابله و تحلیل و تجزیه صرف که مدتی در ، آن بر عالوه .گردند می اثر بی و مسدود مشخص زمانی بازه یک در شود

  برخط محتوای پاالیش های سامانه همچنین و پایشگر هوشمند های سامانه طریق از ، گردد می جدید بدافزار
(Online Content filtering) رسد می ممکن میزان حداقل به آلوده نقاط و شده گرفته آن انتشار جلوی. 

 پروتکل طریق از مجاز افراد صرفاً و شده ساماندهی شده رمز ارتباطات سایر و (VPN) مجازی خصوصی های شبکه-14
 اطمینان یافته ساخت بصورت ساماندهی این در ضمناً .داشت خواهند دسترسی خود امن شبکه به مشخص ضوابط و ها

  محتوای به دسترسی برای پوششی مجازی، خصوصی های شبکه و شده رمز های پروتکل از استفاده که شود می حاصل
 .بود نخواهد مجرمانه

 



: تبیین اهداف اساسی و راهبردی   

  پاک و «مجازی فضای در سالمت سطح باالترین به یابی دست» بر مبنی رهبری معظم مقام منویات تحقق-1
 مفید اطالعاتی منابع به شهروندان دسترسی حداکثری حفظ ضمن ها آلودگی انواع از فضا این سازی

 .جهانی

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

 . کشور مجازی فضای در ای رایانه جرایم ارتکاب استمرار از جلوگیری و جرم وقوع از پیشگیری -3



: برنامه ها  

 مدت   بلندبرنامه های 

 مدت   میانهای برنامه 

 مدت کوتاههای برنامه 

 



: برنامه ها  

 موبایلی ارتباطی افزارهای نرم ، بومی اجتماعی های شبکه ، بومی جستجوی موتور ایجاد طریق از تقاضا مدیریت -1
 .نماید تأمین را داخلی نیازمندی %80 حداقل بطوریکه بومی

 و ها نامه تفاهم تصویب و تنظیم طریق از خارجی جستجوی موتورهای و اجتماعی های شبکه بر نظارت اعمال -2
  به مجرمانه محتوای (انتشار) نمایش عدم و کشور مقررات و قوانین رعایت به مشروط آنها به فعالیت مجوز اعطای

 .داخلی کاربران

 به توجه با خاص کاربران به خاص دسترسی مجوز اعطای نهایت در و داخلی کاربران بندی سطح و هویت احراز -3
 ای حرفه و شغلی های ماموریت

 اساس بر و ممکن خطای حداقل با و پایدار بصورت (content filtering) محتوا پاالیش برخط سامانه بکارگیری -4
 .شده تعیین پیش از گیری اندازه قابل و کمی استانداردهای

   مجرمانه محتوای دارای انبوه های پیامک و گروهی های ایمیل ارسال مسدودسازی و پاالیش امکان نمودن فراهم -5

 ( :سال آینده 7تا  5)برنامه های بلند مدت 



: برنامه ها  

 تعداد اولویت براساس) . موبایلی ارتباطی افزارهای نرم های شبکه در مجرمانه محتوای پاالیش امکان نمودن فراهم -1
 (کاربران

  (https نظیر) شده رمز های پروتکل از که سایتهایی غیرمجاز و عمومی محتوای پاالیش امکان نمودن فراهم -2
 .کنند می استفاده

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

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

 دوم نسل تولید و (content filtering) محتوا برخط پاالیش سامانه خطای کاهش و احتمالی نواقص رفع و ارتقاء -5
 .مذکور های سامانه

 .غیرمجاز هایVPN کلیه مسدودسازی و کشور داخل مجازی خصوصی های شبکه ارتباطات کلیه ساماندهی -6

 ( :سال آینده 5تا  2)برنامه های میان مدت 



: برنامه ها  

 و ترافیک درصد50 حداقل به دستیابی هدف با بومی موبایلی ارتباطی افزارهای نرم و اجتماعی های شبکه ارتقاء -7
 داخلی کاربران نیازمندی

 خارجی های هاستینگ غیرقانونی های نمایندگی کلیه سازی مسدود -8

 فیلترینگ به مربوط قانونی نواقص و ابهامات کلیه رفع -9

 (است شده اندازی راه قسمتی) DNS Filtering و پروتکلی پاالیش تکمیلی های سامانه اندازی راه-10

 های دامنه نام ثبت لغو و مسدودسازی بمنظور دامنه نام ثبت مراکز تکالیف احصاء جهت تقنینی مراحل انجام -11
 شده فیلتر

 ( :سال آینده 5تا  2)برنامه های میان مدت 



: برنامه ها  

  مسئولیت گرفتن برعهده جهت ارتباطات وزیر معاونت سطح در مشخص سازمانی تشکیالت اختصاص یا و تشکیل -1
  سوی از شده تعیین ضوابط اساس بر فیلترینگ سامانه توسعه و تحقیق ، بروزرسانی و ارتقاء ، نگهداری ، طراحی

 .مجازی فضای شورایعالی ابالغی های سیاست و "مجرمانه محتوای مصادیق تعیین کارگروه"

 .(تصویری جستجوی الخصوص علی) یاهو و گوگل جستجوی موتورهای از حاصل نتایج در مجرمانه محتوای پاالیش -2

 .تصویر و متن حوزه در مجازی فضای پایش جهت .کارآمد هوشمند های روبات اندازی راه -3

   (VPN) مجازی خصوصی های شبکه از استفاده مقررات تصویب -4

 کلیه برخط پاالیش بمنظور) فیلترینگ واسط افزار نرم نصب به داخلی میزبانی خدمات دهندگان ارائه کلیه الزام -5
 .مجوز فاقد های میزبان دسترسی تدریجی قطع و (متمرکز بصورت شده فیلتر سایتهای

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

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

 ( :سال آینده 2کمتر از )برنامه های کوتاه مدت 



: برنامه ها  

 هدف با بومی (OTT) موبایلی ارتباطی افزارهای نرم توسعه و اندازی راه جهت حمایتی های سیاست بکارگیری -8
   ها سیاست این اعمال با .خارجی های نمونه با رقابت قابل ملی برتر برند چند یا یک گسترش و شناسایی

 .نمایند تأمین را کشور داخل نیازمندی %80 از بیش داخلی رسان پیام افزارهای نرم ، برنامه زمان پایان تا بایست می

 کمیته به آن تحویل و (content filtering) محتوا برخط پاالیش سامانه نخست نسل اندازی راه و سازی پیاده -9
 .عملیاتی برداری بهره جهت مجرمانه محتوای مصادیق تعیین

 محتوای حداکثر پاالیش) پاالیش کیفیت سنجش و ارزیابی جهت گیری اندازه قابل و کمی استانداردهای تعیین -10
 (غیرمجرمانه محتوای به دسترسی جهت ممکن محدودیت حداقل ایجاد با مجرمانه

 برحسب) محتوا رصد و پایش کیفیت سنجش و ارزیابی جهت ، گیری اندازه قابل و کمی استانداردهای تعیین -11
 صحت و دقت ، شده شناسایی مجرمانه محتوای میزان ، شده بازرسی محتوای و صفحات تعداد نظیر فاکتورهایی

 (.... و شده صرف زمان ، خطا میزان ، شناسایی

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

 

 ( :سال آینده 2کمتر از )برنامه های کوتاه مدت 



 برنامه ملی پاالیش محتوا

 برنامه اقدام  مجری ناظر زمان بندی

دبیرخانه کارگروه تعیین  میان مدت
 مصادیق محتوای مجرمانه

 

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

با استفاده از توانمندی بخش  
خصوصی و مراکز دانشگاهی و 

 پژوهشی

رفع مشکل پاالیش محتوای 
مجرمانه در سایتهای مبتنی 

 بر پروتکل های رمزنگاری 
 (httpsمانند )

رفع نواقص فنی  
 سامانه پاالیش

دبیرخانه کارگروه تعیین  کوتاه مدت
 مصادیق محتوای مجرمانه

 

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

+ 
ارائه دهندگان خدمات میزبانی و 

 دسترسی

فراهم نمودن امکان پاالیش  
محتوای غیرمجاز در ترافیک 

سایتهای دارای )داخلی 
(میزبان داخلی  

دبیرخانه کارگروه تعیین  میان مدت
 مصادیق محتوای مجرمانه

+ 
کمیسیون عالی امنیت فضای  

 مجازی

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

با استفاده از توانمندی بخش  
خصوصی و مراکز دانشگاهی و 

 پژوهشی
 

پاالیش محتوای مجرمانه در 
اپلیکیشن ها و شبکه های  

ارتباطی و اجتماعی مبتنی بر 
سیستم های قابل  )موبایل 

(حمل  



 برنامه ملی پاالیش محتوا

1برنامه  اقدام  مجری ناظر زمان بندی  

دبیرخانه کارگروه تعیین  کوتاه مدت
 مصادیق محتوای مجرمانه

+ 
کمیسیون عالی تنظیم 
 مقررات فضای مجازی

 

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

 

ساماندهی مراکز نمایندگی 
ارائه دهندگان خدمات  

میزبانی خارجی در داخل 
 (رسیلرها)کشور 

 

رفع نواقص فنی  
 سامانه پاالیش

دبیرخانه کارگروه تعیین  کوتاه مدت
 مصادیق محتوای مجرمانه

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

+ 
 ارائه خدمات میزبانی

+ 
 کاربر محور 

سامانه برخط پاالیش  نصب
در مراکز ارائه خدمات  
میزبانی و کاربر محور  

بمنظور اجرای برخط و 
آنی دستورات 

مسدودسازی محتوای  
 مجرمانه



 برنامه ملی پاالیش محتوا

1برنامه  اقدام  مجری ناظر زمان بندی  

دبیرخانه کارگروه تعیین 
 مصادیق محتوای مجرمانه

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

 + 
 وزارت اطالعات

راه اندازی سامانه های 
تکمیلی پاالیش پروتکلی و 

DNS Filtering 

رفع نواقص فنی  
 سامانه پاالیش

دبیرخانه کارگروه تعیین 
 مصادیق محتوای مجرمانه

+ 
کمیسیون عالی امنیت فضای 

 مجازی

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

مسدود سازی ایمیل ها و 
پیامکهای  انبوه و گروهی 

 حاوی مصادیق مجرمانه 

 قوه مقننه
+ 

 شورای عالی فضای مجازی 

انجام مراحل تقنینی جهت 
احصاء تکالیف مراکز ثبت 

نام دامنه بمنظور 
مسدودسازی دامنه های 

 فیلتر شده



 برنامه ملی پاالیش محتوا

 2برنامه  اقدام  مجری ناظر زمان بندی

دبیرخانه کارگروه تعیین 
 مصادیق محتوای مجرمانه

وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 + 
 وزارت اطالعات

سامانه برخط پاالیش  
محتوا از طریق وارسی 

 ژرف بسته  ها
deep packet 

inspection  &  
content 
Filtering 

هوشمندسازی 
 سامانه فیلترینگ

دبیرخانه کارگروه تعیین 
 مصادیق محتوای مجرمانه

وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

طراحی روبات های 
هوشمند پایشگر و 

 تصمیم یار



 برنامه ملی پاالیش محتوا

 2برنامه   اقدام  مجری ناظر زمان بندی
دبیرخانه کارگروه تعیین 

مصادیق محتوای مجرمانه 
کمیسیون عالی امنیت + 

 فضای مجازی

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

شناسایی واحراز هویت  
 کاربری

پاالیش هوشمند 
مبتنی بر نوع و 

 رفتار کاربر

دبیرخانه کارگروه تعیین 
 مصادیق محتوای مجرمانه 

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

 

طراحی و راه اندازی  
سامانه تحلیل فعالیت  

 کاربران و سطح دسترسی

دبیرخانه کارگروه تعیین 
 مصادیق محتوای مجرمانه 

 

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

 

دسته بندی و طبقه بندی  
 خودکار محتوای اینترنتی

کارگروه تعیین مصادیق  
 محتوای مجرمانه 

 

دبیرخانه کارگروه تعیین 
 مصادیق محتوای مجرمانه 

 

تعیین سطوح مختلف 
کاربری و سطح دسترسی 

 متناسب 



 برنامه ملی پاالیش محتوا

 3برنامه  اقدام  مجری ناظر زمان بندی

دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق   کوتاه مدت
 محتوای مجرمانه

+ 
کمیسیون عالی امنیت فضای  

 مجازی 

وزارت ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

+ 
 وزارت اطالعات

 

ساماندهی ارتباطات مبتنی بر 
شبکه های خصوصی مجازی 

اجرای طرح ساماندهی ) vpn  
مصوب کارگروه تعیین مصادیق  

محتوای مجرمانه و اجرای  
مصوبات کمیسیون عالی امنیت 

(فضای مجازی  

مسدودسازی کلیه  
و  فیلترشکنها

دور زدن  روشهای
 سامانه پاالیش



 برنامه ملی پاالیش محتوا

 3برنامه  اقدام  مجری ناظر زمان بندی

دبیرخانه کارگروه  کوتاه مدت
تعیین مصادیق  

 محتوای مجرمانه
+ 

کمیسیون عالی امنیت 
 فضای مجازی 

 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
+ 

 وزارت اطالعات
 

 مسدود سازی نرم افزارهای فیلترشکن 
اجرای مصوبه کارگروه تعیین مصادیق  )

محتوای مجرمانه و اجرای مصوبات  
(کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی   

 

مسدودسازی  
  کلیه فیلترشکنها

دور  روشهایو 
زدن سامانه  

 پاالیش

جرم انگاری صریح و شفاف درخصوص   قوه مقننه
تولید ، توزیع ، فروش و آموزش  

فیلترشکن و کلیه روش های دورزدن 
 پاالیش

 دادستانی کل کشور
 

 نیروی انتظامی
 + 

 دادسراهای سراسر کشور
+ 

 سایر ضابطین قضایی

برخورد قضایی و انتظامی با فروشندگان و 
 vpnعرضه کنندگان فیلترشکن و 

 غیرمجاز



 برنامه ملی پاالیش محتوا

4برنامه  اقدام  مجری ناظر زمان بندی  

کمیسیون عالی   بلند مدت
ارتقاء محتوای 

شورای عالی فضای  
 مجازی

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

ایجاد موتور جستجوی  
 ملی 

با هدف گذاری پوشش  )
(درصدی نیاز داخلی 80  

  مدیریت تقاضای
دسترسی به    

غیر مجاز محتوای  

کمیسیون عالی   میان مدت
ارتقاء محتوای 

شورای عالی فضای  
 مجازی

 

 وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمی
 صدا و سیما

 سازمان تبلیغات اسالمی

آگاه سازی و فرهنگ  
سازی  عمومی و تبلیغ و 
ترغیب به استفاده از ارائه 

 دهندگان خدمات  بومی



 برنامه ملی پاالیش محتوا

4برنامه  اقدام  مجری ناظر زمان بندی  

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

 

ارائه دهندگان خدمات  
 دسترسی

تدابیر محدود کننده برای  اعمال
 کاربران متخلف

  مدیریت تقاضای
دسترسی به    

غیر   محتوای
 مجاز

ارتقاء  کمیسیون عالی
محتوای شورای عالی 

 فضای مجازی
+ 

کمیسیون عالی امنیت 
 فضای مجازی

  بخش خصوصی
با حمایت و هدایت وزارت + 

 ارتباطات و فناوری اطالعات

طراحی و راه اندازی شبکه های 
با )اجتماعی و ارتباطی بومی  

درصدی  80جذب هدف گذاری
(نیاز داخلی  

ارتقاء  کمیسیون عالی
محتوای شورای عالی 

 فضای مجازی
 

  بخش خصوصی
با حمایت و هدایت وزارت + 

 ارتباطات و فناوری اطالعات
 

کیفی و کمی ارائه  ارتقاء
دهندگان خدمات پست 

 الکترونیکی بومی
  80جذب با هدف گذاری)

(درصدی نیاز داخلی  




