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دروغی بنام حریم خصوصی و جریان آزاد اطالعات
بررسی گزارش «اینترنت در زنجیر» کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران

پیشگفتار
در تاریخ /82آبان« ،3131/کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران» گزارشیی
 82صفحهای با عنوان «اینترنت در زنجیر» بر ضد سیاتتار نیوین سیای ری
ش که ملی اطالعات جمهوریاسالمی ایران منتشر نمود کیه طیی آن میدعی
هیای کنتیرل

شده «کنترل پنهان فزاینده بر کاربران ایرانیی تییییر ر
آنالین» در حال قوع است.

این در حالیست که از طرفی ماهیت ش که ملی اطالعات م تنیی بیر قیوانین
مصوب کامالً بارز شفاف است تطمشی کالن آن در شورای عالی فضیای
مجازی ،ماده  84برنامه پنجم توسعه کشور نهادهای رسمی دیگری از پیش
ترسیم گردیده از سوی دیگر در حالی این کمپین مدعی چنین فرضی است
که کشورهای شش چشم به ع ارت بریتانیا ،اسرائیل ،آمریکا ،کانادا ،استرالیا نیوزلند ،تحت پیمیان  UKUSAقریی
به  07سال است تمامی اطالعات سای ری کاربران جهان را شینود ،ختییره کنتیرل میکننید بیدین ترتیی یی
است داد اطالعاتی را بر جهان حاکم ساتتهاند که ا الً بصورت مطلق ناقض حریم تصوصیی تمیامی ملتهیای جهیان
است مفهوم حریم تصوصی عمالً به ی

شعار د ر از اقعیت م دل شده ثانیاً سدّ اصلی در برابر تحقق جریان آزاد

اطالعات میباشد.
یکی از آترین اعتراضاتی که به بخش کوچکی از این مجموعه ششگانه یعنی «آژانس امنیت ملی» 3صیورت گرفیت،
در جریان افشاگریهای «اد ارد اسنودن» 8پیمانکار سابق این سازمان اطالعیاتی  -امنیتیی آمریکیایی بیود کیه میو
اعتراضات مردمی در آمریکا ار پا را تا ماهها به دن ال داشت.
در حالی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران از تحقق ش که ملیی اطالعیات جمهوریاسیالمی اییران ابیراز نگرانیی
میکند که ش که جهانی اطالعات کشورهای میککور هرگونیه امنییت محرمیانگی را از بیین بیرده بارهیا در طیول
دهههای گکشته توسط افراد ،نشریات مط وعات حتی اسناد افشا شده اطالعاتی این مسئله به اث ات رسیده است.
از این ر الزم دیده شد تا بررسی جامع مستند بر گزار

«اینترنت در زنجیر» صورت گیرد نتایج حاصل از آن بیا

افکار عمومی ملی فراملی به اشتراک گکاشته شود.

National Security Agency
Edward Snowden
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آشنایی با «کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران»
آنچه که در بسایت رسمی 1این کمپین در بخش درباره ما آمده است به شرح زیر است:
“کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران” به منظور جل حمایت از فعاالن مدافعان حقوق بشر ایرانیی کیه
در راستای کس حقوق مدنی ،سیاسی ،اجتماعی اقتصادی تود در چارچوب پیمانها معیارهای بین المللی ای که
ایران ملزم به رعایت آنهاست فعالیت می کنند ،تشکیل شده است.
” کمپین بین المللی” بر پایه این اصول بنیاد نهاده شده است:حقوق بشر در ایران همچون هیر کشیور دیگیری ،یی
دغدغه ی مشر ع بر حق بین المللی است برای ایجاد صلح امنیت بین المللی  ،امری اساسی است .حقیوق بشیر
در ایران فقط با یاری جامعه مدنی تحقق می پکیرد که نقش آنها باید مورد حمایت قیرار گرفتیه تیدا م پییدا کنید.
پکیر

حقوق بشر در ایران باید غیرجان دارانه باشد از اهداف سیاسی د ری کند؛ نهایتیا اینکیه در دنییای امیر ز،

هم ستگی با مردم همه کشورها در م ارزاتشان برای کس حقوق بشر ی

ضر رت اتالقی است.

این کمپین برای اینکه مقامات د لت را به رعایت پیر ی از قوانین معیارهای بیین المللیی ترغیی

ییاری نمایید

م ادرت به مستند سازی میزان پای ندی د لت ایران به الزامات بین المللی حقوق بشر می کند این اطالعیات را بیه
همراه سایر اطالعات مورد نیاز برای ی

ارزیابی دقیق ارائه پیشنهادات سازنده در معرض افکار عمومی قرار می دهد.

این کمپین فعاالن جامعه مدنی در سراسر جهان را در باره ضعیت حقوق بشر در ایران آگاه کرده آنها را ترغی می
کند که از همنوعان ایرانی تود فعاالنه حمایت کنند.
این کمپین به تر یج تواسته ها پیشنهادات جن ش های اجتماعی حقوق بشر در ایران در سازمانها نهادهای بین
المللی می پردازد تری ونی برای طرح نظرات آنها بوجود می آ رد.
این کمپین برای ایجاد ی

ش که منط ق با اصول تود برای جل مشارکت در تحقق اهدافش در سراسر دنیا تال

تواهد کرد .
پیشینه کمپین
در پاییز  3124فعاالن حقوق بشر که در سازمان غیر د لتی “بنیاد برای امنیت بشر در تا ر میانه” همکاری میکردند،
تصمیم گرفتند که ی

حرکت بین المللی را برای پرداتتن به چالش های فوری ای که مردم بیویهه جامعیه میدنی

حقوق بشری در ایران با آن مواجه است آغاز کنند.

www.iranhumanrights.org 1
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جامعه حقوق بشری در ایران در ی

ضعیت تطرناک حفاظت نشده تحت آزار اخیتهای سخت بید ن حماییت

موثر از سوی جامعه بین المللی قرار دارد .تنش های بین المللی دستآ یزی برای افزایش سیرکوب در داتیل اییران
حکف “حقوق بشر” از دستور کار بین المللی شده است .جن ش های اجتماعی پرشور در ایران،از جمله جنی ش هیای
زنان ،دانشجویان کارگران ،شجاعانه در ی

فضای غیر ازاد فعالیت می کنند تحت فشارهای رسمی بسییاری قیرار

دارند .آنها از هم ستگی توجه بین المللی استق ال کرده به فوریت به آن نیاز دارند این فعالیتهیا بیرای حماییت
موثرتر جامعه مدنی بین المللی نهادهای بین د لتی باید تقویت تحکیم شوند.

ط ق متن فوق به بهانه اجرای حقوق بشر در ایران ،این کمپین بر تالف ادعای مطرح شده ،بصورت کامالً سیاسی
جان دارانه به دتالت در امور داتلی جمهوریاسالمی اییران ،تعییین صید ر دسیتورالعمل بیرای نهادهیای سیاسیی،
اقتصادی ،مدنی قضایی نقض آشکار حقوق ملت ایران میپردازد.
این کمپین که دفتر مرکزی آن در نیوییورک اسیت از منیابع میالی د لیت آمریکیا البیهیای سیاسیی  -اقتصیادی
صهیونیسم تأمین شده در راستای اهداف آنها حرکت مینماید.
بصورت معمول گزار های این کمپین کامالً برای سیاهنمایی اتهامزنی به جمهوریاسالمی اییران تخریی

جهیه

جهانی کشورمان پرداتته در این راستا حتی از سندسازی نیز استفاده میکند.
محورهای موضوعی گزار ها ،کلیپها ،بیانیهها مطالعات ایین کمپیین شیامل سییاهنمایی چهیره اجتمیاعی اییران،
سیاهنمایی اسالم ،دیکتاتور جلوه دادن نظام جمهوریاسالمی ،تلقین جود ت عیضات قومی ،پایمال شدن حقوق زنیان،
سیستم قضایی ناعادالنه ،جود زندانهای مخفی ،بازجویی شکنجههای غیر قانونی ،اعدام ،عدم جود آزادی بییان
عدم جود حقوق بشر در ایران میشود.
از نکات درتورد تأمل اینست که کلیه مواردی که طی گزار ها بیانیههای کمپین علیه ایران منتشیر میشیود ،در
آمریکا بصورت مدا م مورد اجرا است توسط مردم آمریکا به شدت مورد اعتراض است در مقابل ،این دست مسائل
در متن جامعه حکومت ایران جود ندارد.
به بیان دیگر هر آنچه از بیعدالتی اجتماعی اقتصادی (جن ش  33درصدی مردم آمریکیا ،،ت عییض قیومیتی (قتیل
سیاهپوستان توسط پلیس آمریکا ،،تضییع حقوق زنان (بهرهکشی جنسی از زنیان دتتیران ت یدیل شیدن زن بیه
کاالی تجاری ،،رشوهگیری قضایی ( جود گر ههای مافیایی فرا قانون نظیر صهیونیستها فراماسونها ،،زنیدانهایی
با شکنجههای حشیانه د ر از انسانیت (نظیر گوانتانامو ابوغری  ،،بیعدالتی سیاسیی (انجیام تقلی در انتخابیات
ریاست جمهوری آمریکا ،،فرا گیری اعدام پیش پس از محاکمه در آمریکا از طریق تزریق سم  ...در آمریکیا شیایع
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است ،بعنوان موارد نقض حقوق بشر به جمهوریاسالمی ایران نس ت داده میشود حال آنکه ایران از پیشتازان عرصیه
جهانی در احیای کرامت انسان برقراری عدالت است.
شیوه رایج گزار نویسی این کمپین بدین صورت است که در راستای هدف اصلی گزار

به قصد اتهامزنی به یی

یا چند محور موضوعی که در باال بیان شد ،اسنادی معت ر از ات ار سخنرانیهای مقامات مربوط جمیعآ ری نمیوده،
بخش تاصی از آن را استخرا کرده که با این کار فضای کلی ت ر از دست میر د ،موارد حاصل را با ترتی یی کیه از
عملیات ر انی ت عیت میکند چیده نهایتاً جمالت اصلی را با قیدی مانند «بیه نقیل از منیابع آگیاه» کیه هیچگونیه
رسمیت صحتی بر آن مترت نیست ابراز داشته در نهایت طی نتیجهگیری ،جمهوریاسیالمی اییران را میتهم بیه
یکی از مواردی مینماید که در کشورهای ار پای غربی آمریکا جاری است!
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* بررسی گزارش «اینترنت در زنجیر»
محورهای موضوعی
الف) محورهای موضوعی رسمی:

در این گزار  ،محورهای موضوعی رسمی زیر بیان شده است:
 -3سانسور فیلترینگ
 -8ش که ملی اطالعات ایران
 تاریخچه -1اجزای ش که ملی
 مرکز داده ملی گراهینامههای امنیتی ملی مر رگر ایرانی سیستمعامل ایرانی موتور جستجوی ملی ش کههای اجتماعی ملی ایمیلهای ملی ی.پی.ان ملی سرعت بودجه پیشرفت -8فیلترینگ اپلیکیشنهای موبایل
 -5نهادهای امنیتی کاربران اینترنتی
 پلیس فتا ارتش سای ری برتوردهای امنیتی با فعالین سای ری[]5
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 -مسد د شدن سایتهایی تاص با برتورد امنیتی

 -4مکاکره ایران با گوگل
 -0تحریم دیجیتال علیه ایران
 -2د لت حسن ر حانی آزادی اینترنت

ب) محورهای موضوعی ضمنی:

 -3اتهام اتتناق اطالعاتی
 سیاهنمایی گواهینامه امنیتی ملی -سیاهنمایی مر رگر ملی

 -8اتهام اتتناق اینترنتی
 سیاهنمایی ی.پی.ان ملی -سیاهنمایی سیستمعامل ملی

 -1معرفی ش که ملی اطالعات به عنوان ابزاری برای شناسایی سرکوب کاربران سرقت اطالعات آنها
 -8مخالفت شدید با استقالل ایران در حوزه نرمافزار ،سیستمعامل ،اینترنت دیگر امکانات سای ری
 -5مخالفت شدید با استقالل امنیت سای ری ایران
 -4ایجاد رع

حشت در ایرانیان نس ت به بومی شدن دانش تکنولوژی سای ر از طریق تهدید شدن با جاسوسی

نقض حریم تصوصی
 -0سیاهنمایی چهره نهادهای برقرار کننده امنیت سای ر ایران
 -2تشویق غرب تصوصاً آمریکا در رفع تحریمهای دیجیتال
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اهداف استراتژیک گزارش
اهداف استراتهی

گزار

کامالً منط ق همراستا است با محورهای موضوعی ضمنی.

 معرفی شبکه ملی اطالعات به عنوان ابزاری برای شناسایی و سرکوب کاربران و سرقت اطالعات آنهادر صفحه نخست گزار

به منظور معرفی ش که ملی اطالعات به عنوان ابزاری برای شناسایی سیرکوب کیاربران

سرقت اطالعات آنها ،بیان شده« :تال های مقامات د لتی حکیومتی بیرای محید د کیردن دسترسیی همچنیین
کنترل کیاربران همزمیان در سیه حیوزه اتفیاق میافتید :ا ل ،تقوییت زیرسیاتتهای فنیی (شی که ملیی اطالعیات،
گواهینامههای  ،SSLمر رگر سیستمعامل ملی ،،د م؛ فیلترینگ بسایتهای اینترنتی برنامههای تلفین همیراه،
ارائه الیحه جرمانگاری  VPNتوسط پلیس فتا ،سوم؛ ارعاب دستگیری فعاالن حوزه اینترنت».
در ادامه ،هدف از کنترل اینگونه بیان گردیده است« :قادر باشند دسترسیی کیاربران را بیه اینترنیت جهیانی قطیع ،از
محتوای ارت اطات آنها ت ر داشته اطالعات مربوط به آن را ختیره فعالیت آنالین افیرادی کیه از اینترنیت بعنیوان
ابزاری برای فعالیتهای حقوق بشری ،سیاسی اجتماعی استفاده میکنند را کنترل کنند».
نکته حائز اهمیت اینست که «فضای سای ر» 8به معنی «فضای کنترل» 5است بریتانیا اساساً با نییت کنتیرل میردم
جهان از ابتدا شر ع به گستر

تطوط تلگراف تلفن در سراسر ار پا آمریکیا نمیود ایین مسیئله پیس از جنیگ

جهانی د م با شدت بسیار بیشتری از سوی ایاالت متحده آمریکا ادامه یافت.
نقشه خطوط تلگراف
جهان در سال 1875
مرکییز اتصییال تطییوط
تلگراف جهان در بریتانیا
اقع بوده است.
بع ییارت دیگییر بریتانیییا
اسط ارت اطات بوده.

Cyber Space 8
 5ریشه کلمه  Cyberبه اژه یونانی  Kybernetesبه معنی «سکاندار» باز میگردد که ماهیت کنترل را در تود دارد.
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 مخالفت شدید با استقالل امنیت سایبری ایرانآنچه که باعث گردیده کشورهای غربی ،در تقابل با استقالل سای ری جمهوریاسالمی ایران اکنش صریح نشان دهند
ایران را در موضع اتهام جاسوسی معرفی نمایند ،از این ر ست که در صورت تحقق این اسیتقالل ،بیه دلییل بیومی
شدن کنترل فضای سای ر ملی ،اطالعات کاربران ایرانی از دسترس سیستم شنود جهانی سازمانهای امنیت سیای ری
غرب تصوصاً مجموعه «شش چشم» 4تار میگردد بدیهی است که چنین مسئلهای ،ضربه سیهمناکی بیر پیکیره
تسلط اطالعاتی غربیها ارد تواهد سیاتت تیا آنجیا کیه میتیوان ادعیا نمیود کیامالً ر نید جنیگ اطالعیاتی مییان
جمهوریاسالمی ایران غرب متحول تواهد شد.
این دغدغه به حدی است که در گزار

اینترنت در زنجیر بصورت مدا م بیان شده است .در صفحه  3گیزار

آمیده

«در صورت راهاندازی ش که ملی اطالعات ،همه ارت اطات کاربران داتل کشور بر ر ی اینترنیت ملیی ،تحیت کنتیرل
کامل نهادهای ناظر قرار میگیرد .بهعال ه نهادهای د لتی مرت ط میتوانند هر زمان که بخواهند ارت اط کاربران را بیا
اینترنت جهانی قطع کنند».
در حالی این مسئله مطرح میشود کیه بیر اسیاس اطالعیات
اسناد موجود از جمله سند توافقنامه  UKUSAکه میان پینج
کشور بریتانیا ،آمریکا ،کانادا ،استرالیا نیوزلند در حوزه امنیت
سای ر منعقد گردیده اسیت ،ایین پینج کشیور آنگلوساکسیون،
چنین سیستم نظارتی کنترلی را در سطح جهان ،قریی بیه
 47سال است که راهاندازی بهرهبرداری نمودهاند!
همچنین در ادامه به صورت تلویحی بیه همیین مسیئله اشیاره
شده است « :قتی کیاربران ایرانیی اطالعیات تیود را بیر ر ی
سر رهای تار از ایران ختیره میکنند ،عمالً امکان دسترسی آن را برای نهادهای د لتی داتل کشور غیر ممکن ییا
بسیار دشوار میسازند»
معادل دیگر مفهوم فوق اینست که با ختیره اطالعات کاربران ر ی سر رهای تارجی ،دسترسیی غیرب بیه اطالعیات
ایرانیان کامالً راحت ممکن است حالت متضاد جمله فوق بیان میدارد در صورت ختیره اطالعات کیاربران ایرانیی
ر ی سر رهای داتلی ،دسترسی نهادهای د لتی امنیتی تارجی به آنها بسیار دشوار میگردد.

 4مجموعه شش چشم ع ارتست از پنج عضو قرار داد  UKUSAبعال ه رژیم اسرائیل
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در همین راستا ،صفحه  37این گزار

در تصوص گراهینامه  SSLملی گفته است« :صید ر گواهینامیههای امنیتیی

 SSLیکی دیگر از اقداماتی است که به نهادهای متولی این امکان را میدهد که تحت شیرایطی بتواننید بیه محتیوای
ارت اطات کاربران دسترسی داشته باشند .صد ر این گواهینامهها بخشی از پر ژه راهاندازی ش که ملی اطالعات ،بیرای
محد د کردن دسترسی کاربران به گواهینامههای معت ر جهانی است».
علت اینکه غرب تصوصاً آمریکا نگران قطع ارت اط ایرانیان با گواهینامههای  SSLجهانی است کامالً ر شن اسیت .د
شرکت مرجع اصلی جهت صد ر گواهینامههای  SSLدر جهان شیناتته شیده اسیت ،شیرکت Verisign

Open

.SSL

در تصوص شرکت  Verisignدر جریان افشاگریهای اتیر اسنودن ،اث ات گشت که «اطالعیات محرمانیه مشیتریان
تود را به آژانس امنیت ملی آمریکا ارائه میکرده»

0

گواهینامههای امنیتی شرکت  Open SSLدارای حفره امنیتیی

با نام «تونریزی قل ی» 2بوده است که باعث نا امنی اطالعات کاربران آن میشده این حفیره سیالها جیود داشیته
است .ال ته گمانههایی در تصوص تعمدی بودن این حفره به عنوان ی

«درب پشیتی» 3بیرای آژانیس امنییت ملیی

مطرح گردید که از سوی مقامات این سازمان هیچوقت رد نشد.
نس ت به موضوع گواهینامه  SSLملی ،آنچه که دشمن از آن هراس دارد در صفحه  88گزار

اینگونیه عنیوان شیده

است« :هر چقدر کاربران ایرانی از سیستمعامل ملی مر رگر ساینا بیشتر استفاده کنند ،عمالً کم

بیه توزییع ایین

گواهینامه اعت ار بخشیدن به آن میکنند .چرا که همه کامپیوترهایی که از این مر رگر بهره میگیرند ،بید ن هیی
اتطاری به کار تود ادامه میدهند .به این ترتی هر گواهینامه دیگری که توسیط منیابع د لتیی صیادر شیود ،بیرای
کامپیوترهییای کییاربرانی کییه از اییین مر رگرهییا اسییتفاده میکنیید ،دارای اعت ییار تواهیید بییود .فراگیییر کییردن چنییین

 0ت رگزاری تابناک :پایانی بر حوزه امنیت اطالعات! – کد ت ر144307 :
bayan.bl og.i r/1393/01/19-1 2
Backdoor 3
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گواهینامههایی در اصطالح موقعیتی به آن میبخشد که آن را ت یدیل بیه «گواهینامیه ریشیه» ییا Root Certificate

میکند.
به این ترتی بد ن اینکه د لت ایران سایتهای اینترنتی را مسد د یا فیلتیر کنید ،عمیالً بیا اشیاعه فراگییر کیردن
گواهینامههای ساتت تود ،این امکان را تواهد داشت تا به اطالعات ارت اطات آنالین کاربرانی که در داتیل اییران
تواسته یا ناتواسته از این گواهینامهها استفاده میکنند ،دسترسی داشته باشد».
در مجموع یکی از اساسیترین شیوههای سرقت اطالعات حساس کاربران اینترنت در جهان توسط سازمانهای شیش
چشم این است که مسیری را بعنوان مسیر امن ت ادل اطالعات معرفی میکنند ،حال آنکه همان مسیر بیش از دیگیر
ارت اطات فضای سای ر تحت نظر جاسوسی است.
در این راستا بسیاری از نرمافزارهای «فیلترشکن»« ،رمزگکاری اطالعات»« ،هاردهیای آنالیین»« ،آنتی ییر س» ...
تحت اتتیار این شش سازمان است اما عموم مردم جهیان حتیی کارشناسیان تکنولیوژی اطالعیات از ایین موضیوع
بیت رند.
جملهای که صفحه دهم گزار

در تصوص فیلترشکن بیان نموده تأییدی بر ادعای فوق است .در این تصوص عنوان

شده« :با استفاده از فیلترشکنهایی که اتصال مستقیم کاربران را با ش که جهانی امکانپکیر میسیازد ،امکیان اتصیال
امن برای آنها فراهم میشود».
همچنین از دیگر مواردی کیه موجی از دسیت رفیتن کنتیرل اشیراف اطالعیاتی غیرب بیر اییران میشیود ،تولیید
سیستمعامل ملی ،پست الکتر نی

ملی مر رگر ملی است که در صفحات دهم یازدهم به هر سه مورد حمله شده

است.
از دیگر مواردی کیه نقیش بسیزایی در درز اطالعیات
کاربران ایرانی بیه سیر رهای سیازمانهای اطالعیاتی
غییرب دارد ،اسییتفاده از ش ی کههای اجتمییاعی نظیییر
فیسبوک توییتر سیر یسهای پیامرسیان فیوری
موبیییایلی م یییل « یچیییت»« ،تیییانگو» « ،ای یییر»،
« اتساپ» «اینستاگرام» است.
در این گزار

حتی این مورد نیز نادیده گرفتیه نشیده در صیفحه ییازدهم بیه فیلترینیگ ایین سیر یسها توسیط

«کارگر ه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» اشاره شده است.
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در انتهای صفحه  31گزار  ،د پاراگراف حائز اهمیت آ رده شده است:
«همزمان با پیچیده شدن راههای رصد کردن نظارت بر فعالیتهای آنالین که توسط دستگاههای د لتی حکومتی
دن ال میشود ،یافتن مسیرهایی که کاربران ایرانی بتوانند از مسیرهای امن به ارت اط اینترنتیی بیا دیگیر کیاربران در
داتل کشور اقدام کنند نیز بیش از پیش اهمیت تود را نشان میدهد.
بعال ه نهادهای بینالمللی نیز با گوشزد کردن تعهدات بینالمللی ایران در احترام بیه حیریم تصوصیی آزادیهیای
فردی اجتماعی ،باید مقامات ایرانی را نس ت به نقض حقوق افراد توسط نهادهای ناظر ،قضیایی امنیتیی پاسیخگو
نگه دارند».
از پاراگراف نخست به ضوح بر میآید که برنامه کالن غرب تصوصاً آمریکا برای «اییران پیس از اسیتقالل سیای ری»
اینست که ا الً در حوزه تکنیکی مدل سیستم داتلی کشور را بررسی کرده ،راه نفوخ آن را یافته در اتتییار عوامیل
داتلی تود قرار دهند تا بتوانند همچنان حفظ ارت اط مستمر ناشناس داشته باشند .از سوی دیگیر عوامیل آنهیا در
داتل برای ایجاد هماهنگی با یکدیگر ،ارت اطی امن ناشناس بر قیرار نماینید توسیط سیسیتمهای امنییت سیای ر
جمهوریاسالمی شناسایی نشوند.
پاراگراف د م حکایت از احتمال گشودن پر ندهای جدید علیه ایران در سازمان ملل دارد تا خیل گزینه «نقض حقیوق
بشر» محوری برای «نقض حقوق کاربران سای ر» باز کنند بدین بهانه ،عال ه بیر گسیتر

تحریمهیا ،دیگیر اهیداف

سیاسیشان را تصوصاً در زمینه افزایش ابستگی سای ری ایران به غرب ،تحمیل نمایند.
در این راستا ،صفحه  32گزار

با استناد به قطعنامه مصوب سازمان ملل تصریح کرده «مفهوم دسترسی به اینترنیت

به عنوان حقوق بشر برای ا لین بار توسط اتحادیه بینالمللی مخابرات ( ،ITUدر سال  8771مطرح شد .سازمان ملل
متحد در سال  8738قطعنامهای تصوی کرد که بر اساس آن اتصال به اینترنت حق مردم جهان اعالم شیده آزادی
بیان به صورت آنالین آزادی اینترنت باید توسط تمام کشورها محترم شمرده شود کشیورها میباسیت دسترسیی
آزادانه شهر ندان به اینترنت را تضمین کنند».
عنوان پاراگراف فوق عال ه بر نمایش عزم آمریکا در متهم نمودن ایران بعنوان متخلف از حقوق بشر سای ری ،به نوعی
نشاندهنده سیله مستمس
در زنجیر ،به ی
این گزار

آنها در آینده نزدی

میباشد کامالً اضح است که فضای پشت پرده گزار

اینترنت

پر نده احتمالی سیاسی – قضایی ز دهنگام جهانی بر ضد جمهوریاسالمی ایران باز میگردد.

در صفحه  ،34در اقدامی تصمانه نس ت به اهداف اصلی سای ری جمهوریاسالمی ایران ،عالیترین هدف

سای ری ایران را فیلترینگ ،چهره دستگاهها مسئوالن مربوطه را دیکتاتور مأبانه نشان داده است .تا حدی که ابراز
داشته« :شورای عالی فضای مجازی که باالترین نهادی است که مسئولیت تعیین سیاستهای کلی فضیای مجیازی را
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بر عهده دارد ،مستقیماً به دستور آیتاهلل علی تامنهای ،ره ر جمهوریاسالمی در سیال  3137تشیکیل شید .صید ر
حکم تشکیل این شورا توسط ره ر نشاندهنده اهمیت موضوع فیلترینگ در نزد مقامات عالیرت یه جمهوریاسیالمی
ایران بهشمار میر د».
این مسئله در حالی بصورت باال تحریف گردیده است که هدف اصلی از تشکیل شورای عیالی فضیای مجیازی ،ایجیاد
سازماندهی میان نهادهای سای ری کشور شورایی برای هماهنگی بوده است نه فیلترینگ! از سیوی دیگیر نهادهیای
متولی تأیید فیلترینگ بسایتها پیش از تشکیل شورای عالی فضای مجازی جود داشتند همچنان نیز این امر بر
عهده همان نهاد هاست.
در اقع از آنجا که این شورا موظف است سیاستهای کالن امنیتی فضای سای ر ملی را نییز تهییه تصیوی نمایید،
مورد هجمه قرار گرفته است چرا که بطور مستقیم در تقابل با اهداف استعمارگرانه جاسیوسمحورانه آمریکیا عمیل
مینماید.
این گزار

تنها به همین حد بسنده نکرده در موارد متعدد دیگری ،با اغراق نسی ت بیه بحیث فیلترینیگ ،فضیایی

ترسیم میکند که انگار تمامی مراکز امنیتی ،قضایی نظامی بصیورت هیر ر زه مشییول بسیتن سیایتهای مختلیف
هستند.
بعنوان نمونه ،پس از آنکه از ارتش سای ری جمهوریاسالمی ،پلیس فتا ،شورای عالی فضای مجازی ،کیارگر ه تعییین
مصادیق محتوای مجرمانه ،دفتر اینترنت دادستانی ،زارت فرهنگ ارشاد اسالمی  ...بعنوان نهادهایی ییاد میکنید
که تمام قتشان در راستای اعمال فیلترینگ صرف میشود ،در صفحه  30بیان میدارد «مسد د کردن بسایتهای
اینترنتی در ایران در مواردی نیز با تصمیم کمیتهای تحت نظارت شورای عالی انقالب فرهنگی بیا حضیور نماینیدگان
صدا سیما ،مخابرات

زارت اطالعات صورت میگیرد .همچنین برتی سایتهای اینترنتی نیز بیا دسیتور مسیتقیم

قوه قضاییه فیلتر میشوند».
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سیاهنمایی چهره نهادهای برقرار کننده امنیت سایبر ایران
گزار

اینترنت در زنجیر ،در تصوص سیاهنمایی جهه نهادهیای امنییت سیای ر

جمهوریاسالمی ،عال ه بر اتتصاص دادن ی

بخیش  5صیفحهای (صیفحات 83

الی  ،،11با مطرح نمودن م الهای جزیی نظیر جریان ستار بهشتی ( بالگنویس
ضد انقالب ،،دستگیری عوامل سایت «نارنجی» ،دستگیری مسئوالن شرکت «پات
شرق گواشیر» (پشتی ان بسایت نارنجی ،مسد د نمودن بسایت «فیلتر شد»
سعی بر آن دارد که تمامی فعالیتهای پلیس فتا سپاه پاسداران انقالباسیالمی
را در راستای ایجاد تفقان سای ری جلوه دهد حال آنکه بررسی دقیقتر موارد خکر
شده در گزار

نشاندهنده فعالیتهای ضد امنیتی ضید انقالبیی آنهیا اسیت

عموماً با افراد یا نهادهایی در تار از کشور ارت اط داشته از طریق آنها عال ه بیر هیدایت در رسییدن بیه مقاصیدی
تاص ،تأمین مالی میشدند.
بنا بر آنچه در صفحات  83الی  11گزار

آمده ،نهادهای امنیت سای ر ایران تصوصیاً پلییس فتیا سیپاه پاسیداران

انقالب اسالمی ،هرکس که کوچکترین تخلفی در فضای سای ر مرتک شود را ردگیری ،دسیتگیر ،زنیدانی ،شیکنجه
بعضاً به قتل میرسانند!
چنین اتهامی در حالی مطرح میشود که اساساً جرم موارد فوقالککر ،امنیت ملی بوده فضیای سیای ر تنهیا سییله
ارتکاب چنین جرمی میباشد .نکته تاصی که در تصوص عملکرد بسایت نارنجی قابل خکر است ،همیانطور کیه از
ظاهر بسایت بر می آمد همچنین بنا بر اخعان صریح گزار  ،عال ه بر جرائم قانونی مطرح شده علیه آن ،در حوزه
«تحلیل گجت» فعالیت داشته است.
گجتها در فضای سیستمعامل «اپ» ها در فضای ش کههای اجتماعی بهترین ابیزار جاسوسیی هسیتند کیه کیاربر
بد ن اطالع از این موضوع ،بصورت دا طل انه آنها را تهیه نص مینماید.
از سوی دیگر بر اساس ان وهی از اسناد موجود ،آنچه که در آمریکا از سوی «جامعه اطالعاتی» 37این کشور ،تصوصیاً
سه سازمان «آژانس امنیت ملی»« ،آژانس اطالعات مرکزی»

33

«اداره تحقیقات فدرال» 38صیورت میگییرد ،تحیت

نظر داشتن ،ردگیری جاسوسی  88ساعته شهر ندان آمریکایی دیگر مردم جهان است.

Intelligence Community 37
Central Intelligence Agency - CIA 33
Federal Bureau of Investigation 38
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افشاگریهای اد ارد اسنودن در سال  ،8731تنها بخش کوچکی از فعالیتهای ضد حریم تصوصی جاسوسمحورانه
سازمانهای اطالعاتی آمریکا را شرح میدهد.
در بخش دیگری از گزار

بصورت ضمنی مشخص گردیده که عوامل نفوخی سیازمانهای اطالعیاتی آمریکیا بیا چیه

پوشش عنوانی فعالیت میکنند این سازمانها از چه طرقی با عواملشان در ایران تماس بر قرار میکنند.
این بخش که در صفحه  18گزار

قرار دارد ،پس از متهم نمودن د لت ایران به ه

جیمیل کیاربران ایرانیی ،ادعیا

نموده «هکرها اصوالً در پی دستیابی به اطالعات شخصی جاسوسی کیردن از کیاربران هسیتند .در میورد هکرهیای
د لتی این تطر جود دارد که با جمعآ ری اطالعات فعاالن حقوق بشر جاسوسی از آنها ،این فعالین به زندان افتاده
تحت شکنجه قرار بگیرند».
با توجه به عنوان «فعاالن حقوق بشر» بررسی نمونههای گکشته ایین افیراد ،بیا چهرههیایی نظییر نسیرین سیتوده،
مهرانگیز کار ،بعضی مدافعین رفع حصر سران فتنه ،افراد حاضر در جریانات ضد اسالمی فمینیسم ،افرادی که به اسم
حمایت از حقوق کارگران به دن ال مقاصد سیاسی هستند  ...میرسیم.
در اقع فعال حقوق بشر غربی در ایران کسی است که در راستای اهداف سیاسی غرب (تصوصاً آمریکا ،در اییران ییا
تار از مرزهای ایران ،علیه جمهوریاسالمی فعالیت مینماید.

در ر زهای اتییر بیارزترین چهیره فعیال حقیوق بشیر در
رسانههای جهانی «احمد شهید» است که بصیورت میدا م
با ارسال گزار های بیپایه غییر مسیتند ،بیه گسیتر
زمینه محکوم نمودن ایران در سازمان ملل کم
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کمپین بینالمللی حقوق بشر ،مخالف تحریمهای سایبری علیه ایران!
در صفحه  15گزار

اینترنت در زنجیر بیان شده« :پیشتر کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران به همراه  3سازمان

مدافع حقوق بشر آزادی اینترنت در نامهای به شرکت یاهو از این شرکت بزرگ تواسته بودند تا به محید دیتهای
کاربران برای استفاده از تدمات آن در داتل ایران تاتمه دهند.
ال ته به دن ال ماهها تال

فعاالن حقوق بشر آزادی اینترنت برای لیو این تحریمهای مرت ط با ت ادالت پولی ایرانیان

برای ترید تجهیزات سر یسهای اینترنت ،زارت تزانهداری د لت ا باما با پاسخ م ت به فعالین اینترنتی حقوق
بشر ،با صد ر ی

مجوز عمومی برای ارت اطات شخصی ( ،Personal Communicationsترید اقالم یاد شده در ایین

زمینه را برای ایرانیان امکانپکیر کرد .به موج این مجوز عمومی ترید نرمافزارها ،اپلیکیشنهای موبایل ،سختافزار
گوشیهای تلفن همراه ،رایانههای شخصی همچنین پرداتت برای میزبانی بسایت مواردی از این دست از دایره
رژیم تحریم تار شد تا شهر ندان ایرانی به ترید این تدمات تجهیزات بپردازند».
سؤال مهم اینست که چرا کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران که سابقه طوالنی در تنظیم متون منتهی به افزایش
تحریمها علیه ایران دارد ،این بار بر تالف ر یه همیشگیا  ،تال

نموده تا تحریمهای سای ری حتی مالی مرت ط

با سای ر را برای کاربران ایرانی حکف کند؟
با توجه به اینکه این کمپین مستقل نیست از مشی سیاسی د لت آمریکا پیر ی میکند ،پس پرده این رفع تحیریم
چه چیزی از سوی د لت آمریکا برای ایران جود دارد؟
امر زه سازمان ملل ،شورای امنیت جامعه غرب با فشار آمریکا ،هر ر ز سعر در افزایش شدت گستره تحریمها علیه
ایران دارد .حتی در مواردی ،کاالهایی تحریم شدهاند که علناً بر تالف حقوق بشر میباشید .از جملیه تحیریم بعضیی
دار ها یا قطعات صنایع هوایی غیر نظامی که با جان مسافرین ارت اط دارد اما د لت آمریکا از رفع تحریم این اقالم نیز
کنار نکشیده است .لی به سادگی نه تنها درتواست رفع تحریم تجهیزات تیدمات سیای ری را میپیکیرد بلکیه در
راستای پیشرفت آن نیز امکان استفاده از امور بانکی را به ایرانیان میدهد.
ی

نکته بسیار حائز اهمیت است! جمهوریاسالمی همواره در سه حوزه نه تنها تحریم نشده ،بلکیه حتیی تهدیید بیه

تحریم هم نشده است:
 -3انواع نرمافزارهای پایه نظیر سیستمعاملها
 -8انواع سختافزار شامل تلفن همراه ،ت لت ،ل تاب ...
 -1انواع سر یسهای ارت اط سای ری نظیر تلفن ماهوارهای ،تطوط دیتا ،اینترنت ...
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این مسئله به دلیل تعهد آمریکا در برابر قطعنامه  8738سازمان ملل نیست چرا که آمریکا بسیاری دیگر از توافقات
قطعنامههای سازمان ملل را برای افزایش فشار علیه ایران نقض نموده؛ بلکه از این جهت است که به سیله ارائه ایین
امکانات تدمات به مردم هر کشوری ،از اطالعات فردی ،اجتماعی تا سیطوح بیاالی اداری آن کشیور را بیه سیادگی
شنود کنترل میکند.
قطعاً همانطور که در گزار

اینترنت در زنجیر هم مالحظه شد ،تمام تال

غرب بر آن است که این اشراف اطالعاتی

دچار صدمه نشود پایدار باقی بماند .از این ر حتی به رفع تحریم نیز ر ی میآ رد.
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* کالم آخر
خطاب به ملت شریف ایران

آنچه که امر ز بعنوان ماحصل  14سال مقا مت ،در دست ما قرار دارد ،انقالبی است که انشااهلل زمینه تحقیق انقیالب
اسالمی جهانی حضرت بقیهاهلل(عج ،تواهد شد .از این جهت ج هه باطل که به تع یر قرآن مجید «شَیاطین مِنَ الجِّنِ َ
االِنس» 31هستند ،تمام تال شان را برای براندازی این انقالب بکار تواهند گرفت.
از ابتدای پیر زی شکوهمند انقالب اسالمی به امامت حضرت ر حاهلل(ره ،دشمنان حق ،هر ر ز اسیتراتهی نیوین بیرای
ناکام گکاشتن انقالب طرحریزی اجرا کردند اما به مدد الهی بصیرت امام امت ،همه آنهیا یکیی پیس از دیگیری
تن ی گردید.
امر ز جدیدترین استراتهی کالن دشمن برای براندازی نظام انقالب اسالمی ،م تنی بر فضای سای ر است که در اصل
نوعی «کودتای سای ری» 38است.
آنچه که امر ز هدف اصلی دشمنان است ،اشراف کامل اطالعاتی بر فرد فرد ایرانیان رصد دائمیی آنهیا اسیت تیا در
زمان مقتضی ،از اطالعات کس شده علیه اشخاص نظام استفاده گردد.
ال ته این امر از چشمان همیشه بیدار سربازان پاسداران انقالب میفول نمانده برای تن یسازی آن هماننید دیگیر
توطئههای پیشین ،اهتمام می رزند اما این بار نیاز است تمامی مردم ایران چشمانی باز داشته باشند تود را از گزند
سوءاستفاده سر یسها امکانات بظاهر رفاهی سای ری غرب کیه در اصیل موظیف بیه رصید ،جاسوسیی ختییره
اطالعات کاربران هستند در امان نگه دارند.
در این راستا برای ع ور از این فتنه نیز باید با ایمانی راسخ عزمی ملی ،استقالل ایران در حوزه سای ر را رقم زد تا
به دفع تطر جاسوسی اشراف اطالعات سای ری دشمن منتج شود.
لکا در این راه تحقق ش که ملی اطالعات با ملز مات پیوستهای امنیتی مهمترین جایگاه را در آینده دارد.
همواره این را بخاطر تواهیم داشت که در هر کاری که دشمن از انجام آن بیشتر عص انی مضیطرب شیود ،اهتمیام
بیشتری تواهیم رزید.

 31سوره م ارکه انعام – آیه 338
 38پایگاه بررسی شفافسازی آژانس امنیت ملی آمریکا – مطل  :برنامههای آمریکا تحت نظر مراکز امنیتی ایران است
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* پیوست
* مروری اجمالی بر پشت پرده سرویسهای سایبری غرب
 -فیسبوک

15

مهمترین ابزار کنترل جمعییت سیای ری آمریکیا مجموعیه شیش چشیم اسیت کیه ریاسیت آن بیر عهیده «میارک
زاکربورگ» ،34مأمور رسمی  CIAآمریکا عضو البی صهیونیستی است.

این بسایت عمیقاً از سوی  NSA CIAحمایت مالی حقوقی میشود تا اهداف اطالعاتی آمریکیا بخیوبی محقیق
شوند.
ا باما در د ره نخست ریاست جمهوریا

با اشاره به اهمیت جایگاه فیسبوک برای آمریکا اعیالم داشیت کیه ایین

بسایت به همراه «توییتر»« ،30گرند استراتهی» 32آمریکا است.

Facebook 35
Mark Zuckerberg 34
Twitter 30
Ground Strategy 32
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اهداف اصلی فیسبوک ش کههای اجتماعی نظیر آن ع ارتست از:
الف ،دستیابی به اطالعات کامالً تصوصی شخصی هر فرد
ب ،تحلیل حاالت ر انی ،رفتار ،عقاید ،سطح دانش اطالعات ،میزان به ر ز بودن اطالعات ،نگاه سیاسی ،استعدادهای
بالقوه بالفعل ...
پ ،شناسایی ش که ارت اطی مخاط ین هر فرد
ت ،گزینش افراد مناس در هر کشور متناس با پر ژههای اطالعاتی – امنیتی علیه آن کشور
«مجید جمالی فشی» ،تر ریسیتی کیه عملییات بم گیکاری تیر ر
دانشمند هستهای «شهید مسعود علی محمدی» را بر عهده داشت،
از همین طریق به دام سر یسهای اطالعیاتی اسیرائیل افتیاد بیه
دلیییل حجییم ان ییوهی از اطالعییات محرمانییها

کییه در اتتیییار

سازمانهای اسرائیلی نظییر موسیاد بیود ،راهیی جیز تین دادن بیه
تواستههای آنان نداشت.
بر اساس اسناد اسنودن ،فیسبوک یکی از هفت شرکتی است که در پر ژه «پریسم» 33اطالعات کاربرانش را به آژانس
امنیت ملی آمریکا میدهد.
هدف فیسبوک در ایران ،سوزاندن  02میلیون ایرانی گر کشی اطالعاتی از آنها علیه تود کشورشان میباشد.
 -توییتر

پر ژه توسعه تحقیقات شرکت سهامی « ا دئو» است که با هدف عادت دادن مردم به مخابره لحظه به لحظه قیایع
زندگیشان کلید تورد.
این امکان باعث میگردد آن دسته از اطالعاتی که از طریق دیگر سایتهای اینترنتی حتی ش کههای بزرگ اجتماعی،
قابل حصول نیست ،از مردم استخرا نموده در اتتیار سازمانهای اطالعاتی غرب قرار گیرد.

Prism 33
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 -وایبر

ی

20

سازمان جمعآ ری اطالعات سای ری اسرائیلی است که فرمانده آن «تولمن میارکو» 83از افسیران ارتیش اسیرائیل

است .این سازمان تحت نظر «یگان دفاع سای ری ملی اسرائیل» قرار دارد.
بر اساس آترین آمار بسایت الکسیا %37 ،از
کل کاربران ای ر در جهان ایرانیان هستند.
در حال حاضیر حرفیهای تیرین ،دقییقترین
جییامعترین سییر یس جمییعآ ری ختیییره
اطالعیات تصوصیی افیراد در کشیور ،نرمافییزار
ای ر است که به دلیل رایگاه بودن امکانیاتش،
طرفداران بیشتری نس ت به دیگیر سیر یسها
به تود اتتصاص داده است.
 -ویچت

22

پر ژه جایگزینسازی یچت بجای فیسبوک کیه در اییران فیلتیر شیده اسیت ،توسیط شیرکت سیازنده آن بیه نیام
«تِنسِنت»

81

به دستور آژانس امنیت ملی آمریکا صورت پکیرفت.

شرکت چینی تنسنت که یکی از چهار شرکت برتیر جهیان
در حوزه تکنولوژی اطالعات است ،این نرمافیزار را بصیورت
رایگان منتشر نموده بر اساس آترین اطالعات موجود به
بیش از  35زبان ترجمه کرده است.
کاربران یچت نیز همانند دیگر سر یسهای معرفی شده،
هی راه گریزی از سرقت اطالعات شخصیشان ندارند.

Viber 87
Talman Marco 83
WeChat 88
Tencent 81
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* منابع
 -3اتیمولوژی اژه «سای ر» در صفحه :0
کتاب سای ر تر ریسم در  0گام ،نوینسده مهندس علیرضا راهداری ،انتشارات نظری
 -8نقشه تطوط تلگراف جهان در سال  3205در صفحه :0
بسایت یکیپدیا انگلیسی با عنوان « »Second Industrial Revolutionبه آدرس:
www.en.wikipedia.org/wiki/Second_Industrial_Revolution

 -1قرار داد  UKUSAموسوم به «پنج چشم» در صفحه :2
بسایت یکیپدیا انگلیسی با عنوان « »UKUSA Agreementبه آدرس:
www.en.wikipedia.org/wiki/UKUSA_Agreement

 -8همکاری شرکت  VeriSignبا آژانس امنیت ملی آمریکا در صفحه :3
ت رگزاری تابناک :با عنوان «پایانی بر حوزه امنیت اطالعات!» – کد ت ر 144307 :به آدرس:
www.tabnak.ir/fa/news/366170/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA

 -8حفره امنیتی در گواهینامه  SSLشرکت  Open SSLدر صفحه :3
بسایت شرکت بیان به آدرس:
www.bayan.bog.ir/1393/01/19-1

 -5جامعه اطالعاتی آمریکا ( ،US Intelligence Communityدر صفحه :31
بسایت رسمی جامعه اطالعاتی آمریکا به آدرس:
www.intelligence.gov

 -4افشاگریهای اد ارد اسنودن در صفحه 38
بسایت یکیپدیا انگلیسی با عنوان« »Edward Snowdenبه آدرس:
www.en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
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پایگاه بررسی و شفافسازی آژانس امنیت ملی آمریکا
www.nsainfo.ir
 -0احمد شهید در صفحه :31
ت رگزاری جهاننیوز با عنوان «"احمد شهید" کیست؟» به آدرس:
www.jahannews.com/vdcbzgb89rhb9wp.uiur.html

 -2حکف تحریمهای مالی ایران مرت ط با دریافت تدمات سای ری شخصی در صفحه :35
بسایت کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران به آدرس:
www.persian.iranhumanrights.org/1392/11/gl-treastury/

 -3کودتای سای ری در صفحه :30
بسایت «بررسی شفافسازی آژانس امنیت ملی آمریکا» ،با عنوان «برنامههای آمریکا تحیت نظیر مراکیز امنیتیی
ایران است» به آدرس:
www.nsainfo.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B6-2/

 -37پشتپرده فیسبوک در صفحه :32
«د ره امنیت استراتهی

در ن ردگاه سای ر» منتشر شده در پایگاه «بررسی شفافسازی آژانس امنیت ملی آمریکا»،

جلسه نهم با عنوان «دکترین گوفِیس ،آن ر ی سکه تکنولوژی سای ر» با آدرس:
www.nsainfo.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%AF/

 -33مجید جمالی فشی در صفحه :33
مستند « یند ز قرمز» ،بسایت گرداب به آدرس:
www.gerdab.ir/fa/news/3848/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-1

 -38پر ژه پریسم آژانس امنیت ملی آمریکا در صفحه :33
ت رگزاری فارس ،کد ت ر 31387570773147 :به آدرس:
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920507001360
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دروغی بنام حریم خصوصی و جریان آزاد اطالعات
بررسی گزارش «اینترنت در زنجیر» کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران

 -31پشت پرده ای ر در صفحه :87
«د ره امنیت استراتهی

در ن ردگاه سای ر» منتشر شده در پایگاه «بررسی شفافسازی آژانس امنیت ملی آمریکا»،

جلسه یازدهم با عنوان «چشم ششم ،جاسوس ناشناتته» با آدرس:
www.nsainfo.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%AF/

 -38پشت پرده یچت در صفحه :87
پایگاه بررسی شفافسازی آژانس امنیت ملی آمریکا با عنوان «پشت پردههای ی

پر ژه امنیتی با نام »!WeChat

به آدرس:
www.nsainfo.ir/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-wechat/
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