
 
 

 

 

 

 

 

 

رسان فوریهای پیاماطالعاتی سرویس –امنیتی  یفلسفه  
  

 رادعلی شکوهیانمحمد

 

ب ی ر
 
 هوالخ

 1394  اردتشهبی



 بیان مطلب
 جدیدی ورود ینظیر عصر سنگ، عصر کشاورزی و عصر صنعت، به دوره بشر امروزی با گذر از اعصار پیشین

 شود.نامیده می« عصر اطالعات»یافته که 

 فرد، ههای خاص و منحصر بهر کدام از اعصار یاد شده به دلیل دارا بودن ویژگی
 
 موجبشرایط خاصی را نیز  تبعا

ود. دیگران ب خود بر برای تحمیل نظریابی به قدرت این شرایط، مسأله چگونگی دست ی. از جملهاست شده

مند و البته متفاوت از دیگر اعصار است. در واقع در هر عصر، جویی در هر عصر، کامال  گزارهحوزه قدرت و برتری

صورت انحصاری آن را در اختیار گرفت، هدر صورتی که بتوان بها است، عاملی که منشأ حیات و بقای مردم و ملت

 ست.منشأ قدرت و برتری ا

 چگونگی اکتساب عامل قدرت دوره ردیف
 -- -- عصر سنگ 1
 الکانجنگ و نزاع با دیگر مَ  داریکی و زمینَمال عصر کشاورزی 2
 پردازی و طراحیایده فردهتکنولوژی منحصر ب عصر صنعت 3
 آوری اطالعاتهای جمعسیستم اشراف اطالعاتی عصر اطالعات 4

 

طور مستقیم با میزان اشراف اطالعاتی هاست و میزان قدرت ب« اشراف اطالعاتی»عامل قدرت در عصر اطالعات 

جا از آناز این رو در اختیار گرفتن عوامل کسب اطالعات موجب در اختیار گرفتن قدرت است.  در ارتباط است.

 گردد، اطالعاتگر باز میتحلیل بینش و اهداف و کاربرد آن به مندیجهتجهت است و که ماهیت اطالعات بی

 کند.حیاتی ایفا می یهای زندگی بشری از سطح فردی تا اجتماعی نقشدر تمامی عرصه

 آوریجمع ، شیوه2«سایبرنتیک»به  1«ارگانیک»های حاکم بر کشورها از به مرور زمان با آغاز انتقال سیستم

ت از نوع ارگانیک پنج مؤلفه سیاست، اقتصاد، اطالعات نیز دستخوش تغییرات بنیادین شد. در مدل حاکمی

 ای درریزی قدرت است و هدف، حفظ حاکمیت از راه ارتقای هر مؤلفه پایهجامعه، فرهنگ و امنیت مبنای طرح

. همچنین سبک کسب اطالعات از طریق ارسال عوامل نفوذی به منابع اطالعات و راهبردهای است این مدل

 ی یاد شده است.هاحکومتی هر کدام از مؤلفه

شود که دیگر حتی عناصر ای متحول میگونهه، شرایط باطالعات و انرژی یاما در مدل سایبرنتیک با دو مؤلفه 

دهند. در این مدل هدف، حفظ حاکمیت از طریق پایش و مدل ارگانیک، اثر و نقش سابق خود را از دست می

ها در سطوح یدات برانداز، انسان است، لذا انسانمستمر انواع تهدیدات است و از آنجا که منشأ تهد کنترل

 م باشند.فردی تا ملی باید تحت نظارت مداو مختلف از

                                                 
1  Organic 
2  Cybernetic 



 خوبی فهم شود:هدر ادبیات سیستم سایبرنتیک، سه واژه اساسی مطرح است که باید ب

 مفهوم واژه ردیف
1 Monitoring  گاهی نظارتصورت خام، بدون بهاطالعات  یهمراه با ذخیرهاشراف اطالعاتی  شوندهآ

2 Surveillance 
گاهی  اشراف اطالعاتی دقیق و هدفمند که منجر به تولید اطالعات راهبردی شود، غالبًا بدون آ

 شوندهنظارت

3 Control 
اشراف اطالعاتی به همراه اقدام عملیاتی در راستای تغییر وضعیت تحت اشراف در جهت 

گاهی های اشرافخواسته  شوندهنظارتگر، قالبًا با آ
  

پذیرد از سطح مانیتورینگ بر جوامع آغاز شده و در نهایت به آنچه که در مجموع نظارت این سیستم صورت می

 ممتد ادامه دارد. صورتبهشود و این چرخه کنترل همان جوامع ختم می

از مدل تهدیدات ارگانیک  اشاما تفاوت اساسی تهدیدات امنیت ملی علیه یک کشور زمانی که در براندازی

پردازد در اینست که تهدیدات شود تا زمانی که مدل سایبرنتیک به ایجاد تهدید برای آن میاستفاده می

 مثال با حصر اقتصادی علیه یک عنوانبهگیرند. ارگانیکی، سطح کالن یک جامعه یعنی حاکمیت را هدف می

حکومت را تضعیف کنند یا با تهاجم فرهنگی، مقاصد کنند گردش مالی و تأمین اقتصادی آن کشور سعی می

اثر سازند. لذا جهت تهدیدات از باال به پایین اش در نظر دارد منحرف و بیفرهنگی که حکومت برای جامعه

 
 
کند. بدین طریق که بر تمامی جامعه عکس عمل می صورتبهاست. اما در مدل سایبرنتیک این موضوع عمدتا

گیرد و خطاهای هر شخص چه در ُبعد فردی و چه در ُبعد اجتماعی ی دشمن انجام مینظارت اطالعاتی از سو

 در موقع مورد نیاز، از طریق فشار شخصی به او، به تبع یک کشور تحت فشار و تهدید قرار ثبت می
 
گردد تا نهایتا

 بدین ترتیب جهت تهدیدات در مدل سایبرنتیک از پایین به باال است. گیرد.

 امور سابق وزیر 3«زیبی لیونی» ،نوار غزهعلیه  صهیونیستیروزه رژیم  8، پیش از شروع جنگ نهعنوان نموهب

نامشروع جنسی داشته و در  یبا دو نفر از سران کشورهای عربی رابطه»اعالم کرد  صهیونیستی رژیم یخارجه

گیری اطالعاتی از یک شخص، گانن گونه با گرو و بدی 4«دست آورده استهاطالعات الزم را ب همان حین از آنها

 تبع یک کشور را با تهدید ملی روبرو ساخت.به

بر تمامی جوامع جهان  5ست که مانیتورینگ و نظارتا اما سؤال بسیار مهم در اجرای مدل سایبرنتیک این

اطالعات نمود و اینکه آوری میلیارد نفر جمعیت جهان جمع 8قریب به شود از می چگونهچگونه میسر است؟! 

 چنین عملی مقدور است؟
 
 آیا اساسا

                                                 
3  Tzipi Livni 

 «است موجود نیز فیلمش و داشتم جنسی رابطه عربی مقامات با :اسرائیل پیشین خارجه وزیر»خبرگزاری تیرپرس. عنوان خبر:  4
5  Surveillance 



پاسخ جامع و کامل به این سؤال نیازمند بررسی و بازخوانی تاریخ راهبردی تکنولوژی نظامی سایبری از  یارائه

 های پیچیده امروزی.است. یعنی از زمان گسترش تلگراف تا عصر تکنولوژی 2015میالدی تا سال  1840سال 

های رسانپیام»با بررسی آخرین نسل تکنولوژی سایبری یعنی خارج است اما  متناز حوصله این از این رو 

 خوبی دریافت که پاسخ به پرسش فوق چگونه امکان یافته است.هتوان بمی 6«فوری

 لجزء اصلی راهبرد سایبرنتیک، توان زیرساخت فنی آن است. برای نظارت اطالعاتی بر تمام ملل و به تبع، کنتر

 توانایی جمع
 
آوری هر نوع اطالعات اعم از صوتی، تصویری، متنی، مکانی و ... آنها، باید ابزاری داشت که اوال

 در کسب اطالعات حاصله از سوی سازمان کنترل
 
رنه گر نیازمند یک نیروی انسانی نباشد وگرا داشته باشد، ثانیا

 باید افراد مصرف کننده یک اپراتور الزم است کهبرای هر دستگاه کنترل
 
کننده به آن عمال  غیر ممکن است، ثالثا

 اینکه باید جز ضروریات اعتماد کامل داشته باشند و براحتی اطالعات
 
شان را به سیستم مذکور بسپارند و نهایتا

 گردد.زندگی بشر باشد در غیر اینصورت از روند اطالعاتی زندگی خارج می

ارغ از رسان فوری، فهای فوری رسید. یک برنامه پیامرسانی به ایجاد پیامبا چنین مفروضاتی، روند تکنولوژ

آوری کلیه اطالعات شخصی و محرمانه فرد و محیط ذاتی توانایی جمع صورتبهاش سازمان تولیدکننده

کن نظیر سرعت تایپ، اس اطرافش را در قالب صوت، متن، تصویر، موقعیت مکانی، اطالعات بیومتریک شخص

او نصب  فرم موبایلی یا سیستمیهای مورد استفاده کاربر که بر روی پلتشم، تونالیته صدای وی، برنامهقرنیه چ

 شده و ... را دارد.

زار افخام از مبدأ یعنی موبایل کاربر به سرورهای ذخیره اطالعات در سازمان متولی نرم صورتبهاین اطالعات 

افزارهای هوش مصنوعی روانشناسی و یک د. سپس توسط نرمگیر ارسال شده، در پرونده شخصی کاربر قرار می

اپراتور انسانی که  متخصص تحلیل اطالعات است، کلیه سالیق، افراد مرتبط، خلق و خوی شخصی، گرایشات 

م، درجه سایبورگ و ... او بدست می
ّ
 آید.سیاسی، مذهبی، درجه روابط عمومی، قدرت تکل

های رسان فوری چنین پرونده اطالعاتی قوی و کاملی در سازمانپیام هایبدین ترتیب کلیه کاربران سرویس

کنند مکتوب به خودشان داده شود هرگز باور نمی صورتبهشان دارند که اگر افزارهای مورد استفادهمتولی نرم

 حتی خود شخص بر آنها آگاهی خنقش مورد تحلیل مداوم بودهتا این حد دقیق و بی
 
د واند. مواردی که بعضا

 آگاه ندارد!

خصوصی بوده و با  7چتدهنده این امکانات نظیر ویهای ارائهشرکتاگر اما سؤال مهم دیگر اینست که 

گونه عبارت دیگر چ! بهای ممکن است؟چگونه چنین مسئله گر ارتباط ندارند، پسکشورهای کنترل حاکمیت

 پذیرد؟های خصوصی صورت میکنترل دولتی از طریق شرکت

                                                 
6 Instant Messaging 
7  We Chat 



از سوی جامعه « داشتن توهم توطئه»شد، با پاسخی مثل این مسائل مطرح می 2013اگر تا پیش از سال شاید 

آژانس »، پیمانکار اطالعاتی 8«ادوارد اسنودن»های شد اما اکنون که در حدود دو سال از افشاگریمواجه می

های پرده شرکتهای پشتگذرد و هزاران صفحه سند رسمی و غیر رسمی مبنی بر همکاریمی 9«امنیت ملی

امعه فضای جبوک و ... را منتشر کرده است، دیگر خصوصی محبوب سایبری مثل گوگل، ماکروسافت، فیس

 کند.برای پذیرفتن این وقایع تلخ، موضع مخالف اتخاذ نمی

ژانس آ هر شرکت در حوزه تکنولوژی سایبری، برای دریافت مجوز تجاری و انتشار محصولش، باید استانداردهای

 امنیت ملی آمریکا را رعایت کند در غیر اینصورت موفق به حیات اقتصادی نخواهد شد.

اسالمی ایران، هدف اصلی و اول تمامی از سوی دیگر بر اساس بسیاری از اسناد منتشر شده، جمهوری

ست که برای از ویژه انگلیس و آمریکا است و این موضوع تا حدی عمیق اههای اطالعات سایبری غرب بسازمان

 اشراف اطالعاتی بر دیگر مناطق کم اهمیت
 
ا پایین ر  جهان تردست ندادن کوچکترین اطالعات ملت ایران، بعضا

 اند.آن برای نظارت بیشتر بر کاربران ایرانی استفاده نمودهفنی آورده و از توان 

بظاهر همگی خصوصی است و میان رسان فوری در ایران بین کاربران رایج است که برنامه پیام 41در حال حاضر

عیت اطالعاتی، امنیتی و نظامی هر شرکت، واق مالکانایرانیان محبوبیت زیادی دارد اما با نگاهی به پشتیبانان و 

 گردد.ای دیگر شفاف میپرده بگونهپشت

 سازمرسان فوری در ایران به همراه های پیامهترین برنامترین و رایجلیست مهم
 
ان شرکت تولیدکننده آن و نهایتا

 در جدول زیر آمده است: دهدافزار را مورد استفاده قرار میاطالعاتی اصلی که اطالعات کاربران نرم

 سازمان نهایی اولیه سازمان لوگو افزارنام نرم ردیف
1 Aim  AOL آمریکا آژانس امنیت ملی (NSA) 
2 Beetalk  Garena مدیریت سیگنال( های استرالیاASD) 

3 Bisphone 
 

Bistalk Telecom AG 
سرفرماندهی ارتباطات دولتی انگلیس 

(GCHQ) 
 (BNDسازمان اطالعات آلمان )

4 BlackBerry  بری کانادابلک ( سازمان امنیت ارتباطات کاناداCSE) 

5 Chat on  سیگنالمدیریت  سامسونگ( های استرالیاASD) 

6 Cubie   آمریکا آژانس امنیت ملی (NSA) 

7 Facebook  بوکفیس 
 (NSA) آمریکا آژانس امنیت ملی

 (CIAآژانس اطالعات مرکزی آمریکا )
8 Facetime  آمریکا آژانس امنیت ملی َاپل (NSA) 

                                                 
8  Edward Snowden 
9 NSA: National Security Agency 



9 Frankly  مدیریت سیگنال فرانکلی( های استرالیاASD) 
10 Frontback   آمریکا آژانس امنیت ملی (NSA) 

11 Glide  Glide Talk آمریکا آژانس امنیت ملی (NSA) 

12 Google Talk  آمریکا آژانس امنیت ملی گوگل (NSA) 

13 Group Me  آمریکا آژانس امنیت ملی ماکروسافت (NSA) 

14 Hangouts  آمریکا آژانس امنیت ملی گوگل (NSA) 

15 Hike  
 سافت بانک
 )ژاپن و هند(

سرفرماندهی ارتباطات دولتی انگلیس 
(GCHQ) 

 (NSA) آمریکا آژانس امنیت ملی

16 ICQ  Mirabilis )اسرائیل( 
یگان ملی اینتلیجنس سیگنال اسرائیل 

(ISNU) 

17 Instagram 
 

 (NSA) آمریکا آژانس امنیت ملی بوکفیس

18 IRC  Jarkko Oikarinen های اطالعاتی متفقینسازمان 

19 Kakao Talk  
 گروه کاکائو

 )کره جنوبی(
 (ASDهای استرالیا )مدیریت سیگنال

20 Kik  دانشگاه واترلو کانادا ( سازمان امنیت ارتباطات کاناداCSE) 

21 Libon  
Orange S.A 

 فرانسه
 (DGSEآژانس اینتلیجنس فرانسه )

22 Line  مدیریت سیگنال شرکت الین ژاپن( های استرالیاASD) 

23 Maaii 
 

 (ASDهای استرالیا )مدیریت سیگنال کنگهنگ

24 Nimbuzz 
 

Nimbuzz V.B 
های ملی هلند آوری سیگنالسازمان جمع

(NSCO) 
25 OoVoo  ooVoo LLC )آمریکا آژانس امنیت ملی )آمریکا (NSA) 

26 Palringo 
 

Martin Rosinski انگلیس 
سرفرماندهی ارتباطات دولتی انگلیس 

(GCHQ) 

27 Path  Path )آمریکا( 
 (NSA) آمریکا آژانس امنیت ملی

 (ASDهای استرالیا )مدیریت سیگنال

28 QQ  Tencent چین 
 (NSA) آمریکا آژانس امنیت ملی

 (ASDهای استرالیا )مدیریت سیگنال
29 Rounds   آمریکا آژانس امنیت ملی (NSA) 
30 Skout  Skout آمریکا آژانس امنیت ملی (NSA) 
31 Skype  آمریکا آژانس امنیت ملی ماکروسافت (NSA) 
32 Snap Chat  آمریکا آژانس امنیت ملی آمریکا اشپیگل و براون (NSA) 



33 Tango 
 

Uri Raz & Eric Setton 
 آمریکا

 (NSA) آمریکا آژانس امنیت ملی

34 Tapatalk 
 

, Inc.Tapatalk آمریکا آژانس امنیت ملی (NSA) 

35 Telegram 
 

Telegram Messenger 
LLP 
 آلمان

 (BNDسازمان اطالعات آلمان )
 (NSA) آمریکا آژانس امنیت ملی

36 Text Secure 
 

Stuart Anderson آمریکا آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) 

37 Tic Toc  های استرالیامدیریت سیگنال کره جنوبی (ASD) 
38 Tinder  Tinder آمریکا آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) 
39 Twitter  Odeo آمریکا آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) 
40 Upp Talk  Yuilop آمریکا آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) 

41 Viber  
یگان ملی اینتلیجنس 

 (ISNUسیگنال اسرائیل )
 (AMAN) –آژانس اطالعات ارتش اسرائیل 

42 Vine  Twitter آمریکا آژانس امنیت ملی (NSA) 

43 WeChat  Tencent چین 
 (NSA) آمریکا آژانس امنیت ملی

 (ASDهای استرالیا )مدیریت سیگنال

44 What's app 
 

 یاهو
 طور غیر مستقیم(ه)ب

 (NSA) آمریکا آژانس امنیت ملی

45 Yahoo!  آمریکا آژانس امنیت ملی یاهو (NSA) 
 

 گیرینتیجه
کافی است یک بار با خود بیندیشیم اگر یک شرکت فعال در حوزه تکنولوژی سایبر همانند وایبر، تمامی درآمد و 

دهد و از سوی دیگر برای شود از طریق خدماتی است که ارائه میاش که منتج به سودآوری میچرخه اقتصادی

های بسیار سنگین بالغ بر چند ده میلیارد سطح جهان، هزینههم در ایجاد زیرساخت فنی تأمین خدماتش آن

های سنگین دیگری از قبیل حقوق پرسنل، تعمیر و نگهداری دالر را متحمل گردیده و همچنین با هزینه

های صرف مستمر مواجه است، چرا ثمره تمامی هزینه صورتبهها، هزینه دیتا، پرداخت مالیات و ... سیستم

نات ارتباطی متنی، صوتی و تصویری است را به رایگان در اختیار تمامی کاربران قرار شده که شامل امکا

 دهد؟!می

های صرف شده در تجهیز زیر ساخت یک اپراتور تلفن کافی است برای فهم بهتر این تناقض، نسبت هزینه

 مد همراهی داخلی در مقایسه با قیمت ارائه خدمات
 
نظر داشته باشیم اش به کاربران را بسنجیم و ضمنا



ق افزارهای فوحال آنکه نرم المللی؛نه بین کننداپراتورهای تلفن همراه در ایران در حوزه ملی ارائه خدمات می

 کنند و هم از کیفیت باالتری برخوردارند.در سطح جهان، هم خدمات بیشتری ارائه می

حتی تأمین چرخ هواپیمای مسافربری با حصر  ایکافی است یکبار از خود بپرسیم چرا ج. ا. ایران در هر زمینه

 :اقتصادی و تحریم مواجه است اما در سه حوزه

 تاب، تبلت، گوشی همراه و ... افزارهای سایبری اعم از لبسخت -1

های کاربردی تخصصی، عامل رایانه و گوشی همراه، برنامهافزارهای سایبری نظیر انواع سیستمنرم -2

 مومی و ...های کاربردی عبرنامه

 پهنای باند و دیتا -3

 نه تنها تحریم، بلکه حتی تهدید به تحریم نشده است؟!

 خوب را دشمن ؛باشید دشمن مراقب»فرمودند: فراموش نکنیم که را  العالی()مدظلهایبار امام خامنهاین سخن گران

 خاطربه کسهیچ. شودنمی ستایش غفلت خاطربه کس هیچ ...کنید غفلت دشمن شناسایی از مبادا بشناسید؛

 مذموم و ولمسئ که کسی اّول شد، وارد ایضربه غافل آدم بر اگر. شودنمی مدح گذاشتن، هم بر را هاچشم

 10«د.باشی مراقب اوست؛ خود است،
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