ﻣﺼﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵ﻫﺰار
ﻓﺎﻟﻮور را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
»ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﯽ« ،رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی را اﺑﻼغ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
و ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ آن ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬاری رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ« اﻓﺮادی را ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وﺑﻼگ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵ﻫﺰار
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎ زﻧﺪان و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺪرت ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﯾﺎ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻧﻔﺮت ﭘﺮاﮐﻨﯽ را دارد.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آزادی ﺑﯿﺎن آﻧﻼﯾﻦ
را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺰو آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی
دارد.
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ﺣﺎﻻ اﻣﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا و ﺣﺘﯽ ﺳﻬﻮا و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ
ﻣﻨﻄﻘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ
ﻣﺼﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و
ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ را
ﺑﻪ در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪان ،ﺑﻼﮔﺮﻫﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ آزادی ﺑﯿﺎن در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم  AFTEﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎد ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮔﺮدش آزاد اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

