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ّامنیتّورایش2231ّّیقطعنامهّازّمتأثر

 العالی()مدظلهیاخامنه امام اناتیب از یادهیگز

 وجودبه نفوذی یک منطقه، این کشورهای در و اسالمی کشورهای در خواهندمی است؛ نفوذ دشمن دوّم ... نقشه

 را این خواهندمی ندارد؛ منطقه این در را گذشته آبروی آمریکا امروز. باشد تهداش ادامه سال هاده تا که بیاورند

 در خودشان، خیال به آنها. است این شاننیّت هم ایران در است؛ همین قصدشان هم ما کشور در. کنند بازسازی

 ینجاا هم آمریکا؛ در نه است، معلوم تکلیفش هنوز اینجا در نه حاال که توافقی این- ایهسته مذاکرات جریان این

 این از که بود این آنها نیّت -قبول یا بشود رد که نیست معلوم آنجا هم قبول، یا بشود رد که نیست معلوم

 به را هرا این و بستیم را راه این ما. کشور داخل در نفوذ برای کنند پیدا ایوسیله توافق، این از و مذاکرات

 ا،ر آنها سیاسی نفوذ نه داد، خواهیم اجازه کشورمان در را هاآمریکایی دیاقتصا نفوذ نه بست؛ خواهیم قاطع طور

 -است زیادی توان امروز بحمداهلل هم توان این که- توان همه با را؛ آنها فرهنگی نفوذ نه را، آنها سیاسی حضور نه

 .داد نخواهیم اجازه کرد؛ خواهیم مقابله

 26/05/94 –اسالمی  هایتلویزیون و رادیو اتحادیه و (السالملیهمع)اهلبیت جهانی مجمع اعضای دیدار در بیانات
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 مرور اجمالی

یر دائم این شورا توسط پانزده عضو دائم و غ 1394تیرماه  29 در تاریخ شورای امنیت سازمان ملل 2231قطعنامه 

 تصویب گردید.

میان نمایندگان ایران و  همان ماه 32که در تاریخ  1«اقدام مشترکطرح جامع »با هدف تأکید بر  قطعنامهاین 

 تمامی توان به وجودآن می نکات بسیاری را در بر دارد که از جملهیده و ، مورد توافق قرار گرفت، صادر گرد1+5

 .قطعنامه اشاره نمود عنوان پیوست الفای توافق وین بهصفحه 159متن 

یج حاصل از هر سه توافق ژنو، لوزان و وین است. از مسایل حقوقی مهم در این قطعنامه، به رسمیت شناختن نتا

 االجرا است.گانه فوق حاصل شده، قابل حذف نبوده و الزماز این رو هر آنچه که در هر کدام از توافقات سه

ای، های پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران با موضوع هستهمبتنی بر متن این قطعنامه، کلیه قطعنامه

 باشد.مصوب گشته که مرجع اقدام برای تمامی الزامات گذشته نیز می 2231جای آنها قطعنامه بهو لغو گردیده 

ند مهم ب شور سازمان ملل متحد نیست اما چندنکته بسیار مهم آن است با وجود آنکه قطعنامه ذیل فصل هفتم من

 و اساسی آن از این فصل است و ایران همواره در معرض تهدید قرار دارد.

مخفف  JCPOAچه که شایان ذکر است، معنای عبارت انگلیسی توافق وین است. برجام که ترجمه ناصحیح برای آن

Joint Comperihensive Plan of Action عنوانانگلیسی را ندارد. بهعبارت  صحیح معنای است توانایی بازتاب 

فرهنگ لغت به معنای مشترک چند در نشان از هماهنگی دارد نه اشتراک. هر  Jointنمونه همین بس که واژه 

است اما در عمل مبتنی بر اسناد نظامی انگلیسی زبان و همچنان اقدامات صورت گرفته عملی ذیل این واژه 

 دیگر مذاکرات است. ت با قوانین ارائه شده از سویسوی مذاکراتوان دریافت که به معنای هماهنگی اقدام یکمی

  

                                                 
امع برنامه ج»باشد اما به اشتباه در ادبیات سیاسی داخلی به گلیسی آن میاست که نام رسمی ان Plan of Action siveJoint Comperihenترجمه دقیق و کارشناسانه  1

 شهرت یافته است.« برجام»یا « اقدام مشترک
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 بخش یکم

 یبری ایرانتعهدات نظارت سا

 گانهدر مذاکرات سه
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 گانهسایبری ایران در مذاکرات سهنظارت تعهدات 

 کننده اقدام ژنوالف( طرح هماهنگ

 2سایبری تصویب و اعالم شد، در حوزه مراقبت 1392آذر  3اقدام ژنو که در تاریخ  مشترکطرح  متن بر اساس

 ج. ا. ایران متعهد شده است:

Daily IAEA inspector access when inspectors are not present for the purpose of Design 

Information Verification, Interim Inventory Verification, Physical Inventory Verification, and 

unannounced inspections, for the purpose of access to offline surveillance records, at Fordow and 

Natanz.3 

های و بازرسی PIVو  DIV ،IIVهای المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسیدر مواقعی که بازرسان آژانس بین

 در فردو و نطنز دسترسی دارند. نهای ضبط شده نظارت آفالیفایلبطور روزانه به  سرزده حضور ندارند،

 ب( بیانیه لوزان

ود کامالً شاز آن یاد می« بیانیه»ذاکرات لوزان، آنچه که با نام در ابتدا الزم به توضیح است که در نتیجه حاصل از م

 د.ای چهارچوب لوزان نوشته و تصویب گردیتعهدآور است و دیده شد که متن توافق وین در راست

 در بیانیه لوزان، ایران تهعد داده:

The International Atomic Energy Agency (IAEA) will be permitted the use of modern technologies 

and will have enhanced access through agreed procedures, including to clarify past and present 

issues.4 

های توافق شده استفاده خواهد کرد و از دسترسی مدرن نظارتی هایتکنولوژیالمللی انرژی اتمی از آژانس بین

 د.ات گذشته و حال برخوردار خواهد شموضوع بیشتری از جمله به منظور روشن کردن

 وین اقداممشترک  جامع طرح( پ

سازمان ملل قرار شورای امنیت  2231که شش روز بعد مورد تأیید قطعنامه  1393تیرماه  23متن مصوب وین در 

 تاصلی و پنج پیوست است که عموماً جزییات موارد ذکر شده در متن اصلی اعم از مد گرفت، شامل یک بخش

 ها قرار دارد.زمان و چگونگی انجام در این پیوست

                                                 
2 Surveillance 

 انتهای صفحه دوم و ابتدای صفحه سوم متن انگلیسی توافق ژنو 3
 اواسط پاراگراف پنجم متن انگلیسی بیانیه لوزان 4
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و  67.2، 67.1و الحاقات آن که شامل بندهای  67ذیل بند  5«ایتعهدات مرتبط با هسته»با عنوان  1در پیوست 

 است، ایران متهعد گردیده است: 67.3

years or  15 CPOA, forFor the purpose of increasing the efficiency of monitoring for this J - 67

specified verification measures: longer, for the 

 electronic seals and line enrichment measurement-onIran will permit the IAEA the use of  - 67.1

r IAEA inspectors, as well as othe which communicate their status within nuclear sites to IAEA

in line with internationally accepted IAEA practice.  certified modern technologiesapproved and 

 automated collection of IAEA measurement recordings registered by installed Iran will facilitate

nuclear sites. individual measurement devices and sending to IAEA working space in 

67.2term IAEA-Iran will make the necessary arrangements to allow for a long -  presence, 

working  space at nuclear sites and,  as well as providing properterm visas, -including issuing long

sites in Iran for the  designated IAEA inspectors for  clearwith best efforts, at locations near nu

necessary equipment. working and keeping 

within  150-130 Iran will increase the number of designated IAEA inspectors to the range of - 67.3

Amonths from the date of the implementation of the JCPO 9,and will generally allow the  

diplomatic relations with Iran, consistent with its  designation of inspectors from nations that have

laws and regulations. 

سال و بیش از آن، برای اقدامات  15اقدام، به مدت  ی پایش این طرح جامع مشترکبه منظور افزایش کارای – 67

 آزمایی مشخص شده:ستیرا

ضعیت که و پلمپ الکترونیکو  سازی آنالینگیری غنیهای اندازهدستگاهایران به آژانس اجازه استفاده از  – 67.1

نماید و ای رد و بدل میهای هستههای بازرسان آژانس در داخل سایتکننده دادههای ثبتخودش را با دستگاه

 المللیهای آژانس که در سطح بینو اثبات شده در راستای رویه اری شدهگذهای جدید صحهتکنولوژیهمچنین 

گیری نصب شده های ثبت شده توسط وسایل اندازهآوری خودکار دادهایران جمعدهد. پذیرفته شده است، می

 ای را تسهیل خواهد نمود.آژانس و ارسال آنها به فضای کاری آژانس در هر سایت هسته

تدارک بات الزم را جهت حضور طوالنی مدت آژانس شامل صدور ویزای طوالنی مدت به همراه ایران ترتی – 67.2

ای در های هستههای نزدیک سایتدر مکان، و ضمن بهترین تالش، ایهای هستهفضای کاری مناسب در سایت

 عمل خواهد آورد.، بهایران برای بازرسان منتخب آژانس برای کار و نگهداری تجهیزات الزم

                                                 
5 Nuclear Related Commitments 
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 130اقدام، تعداد بازرسان منتخب را در محدوده  مشترکماه از تاریخ اجرای طرح جامع  9ایران در طی  – 67.3

و بطور عمومی اجازه انتخاب بازرسان از کشورهایی که روابط دیپلماتیک با ایران  نفر افزایش خواهد داد 150تا 

 دارند را مطابق با قوانین و قواعد خود خواهد داد.
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 ایران اتمی تأسیسات علیه 6ملی امنیت آژانس کوانتوم پروژه

 کلیات

آژانس »، روزنامه نیویورک تایمز، وابسته به حزب دموکرات آمریکا در خبری با عنوان 2014ژانویه  14در تاریخ 

ای پرداخت که طی آن ادعا شده به معرفی پروژه 8و7«کندمی تعبیه امپیوترهاک داخل رادیویی گذرگاه امنیت ملی

های یابی شبکهموفق به دست ترین سازمان کنترل سایبری جهان است،که بزرگ این آژانس اطالعات سایبری

 امنیتی جدا از اینترنت شده است.

 بر طبق متن:

کامپیوتر در سراسر جهان قرار داده است تا به ایاالت متحده این  100000افزار را داخل تقریباً نرم این آژانس امنیت ملی

ها را اداره و هدایت کند و همچنین بتواند یک بزرگراه دیجیتالی امکان را بدهد که بتواند نظارت و مراقبت بر روی آن دستگاه

 ایجاد کند. حمالت سایبریجهت اقدام به 

ت ملی شود، آژانس امنی کامپیوترِ متصل به شبکه، جاسازی از دسترسی به یک گیریبهرهبا بیشتر افزار هنگامی که نرم

د وارد افزار بتوانشود تا آن نرمکند. این تکنولوژی باعث میطور فزاینده استفاده از یک تکنولوژی محرمانه را فراهم میبه

 .ینترنت وصل نباشندحتی اگر آن کامپیوترها به اها را تغییر دهد داده ،کامپیوتر شده و داخل آن

                                                 
6 National Security Agency 
7 NSA Devices Radio Pathway into Computers 
8 http://www.nytimes.com/15/01/2014/us/nsa-effort-pries-open-computers-not-connected-to-internet.html  

http://www.nytimes.com/2014/01/15/us/nsa-effort-pries-open-computers-not-connected-to-internet.html
http://www.nytimes.com/2014/01/15/us/nsa-effort-pries-open-computers-not-connected-to-internet.html
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 لحاظ تکنولوژیکچگونگی عملکرد پروژه کوانتوم به

، دسترسی ایجاد گردد هدف که باید به آن بر اساس تصاویر و ادعای صریح سند مذکور، در این پروژه، به شبکه

 شود.نفوذ داده می 9یک ترانسیور

نهایتاً تا  10«ایستگاه میدانی آژانس امنیت ملی» دارد، با متر مربعسانتی 1*1ر حدود ای داین ترانسیور که اندازه

 دهد.متر( ارتباط برقرار کرده و دستورات اپراتور را به شبکه هدف انتقال می 12860مایلی ) 8فاصله 

 تأسیسات به شبکه داخلی وجود خسارات فراوان، دشمن با 11نتای نظیر استاکسست که در حملها نکته مهم این

عنوان یک راه مستمر آن بود اما در کوانتوم به که تنها قادر به ارسال فرمان مخرّب بهنز دسترسی نداشت بلنط

)از طریق ارسال فرمان و دریافت بازخورد از  ارتباطی با شبکه هدف، همواره یک راه ارتباطی به منظور کنترل

کاری و اطالعات یا خرابت توان از آن برای سرقبرقرار است که می های متصل به شبکه کنترلی تأسیسات(دستگاه

بلکه نیست  نتدر واقع کوانتوم یک پروژه خرابکارانه نظیر سالح سایبری استاکس شبکه استفاده نمود. حتی انهدام

 های آینده است.نتاستاکس بستری برای نفوذ و کنترل

 

                                                 
9 Transmiter and Reciever: ارسال و دریافتکننده امواج الکترومغناطیس 
10 NSA Field Station 
11 Stuxnet 
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انس امنیت ملی آمریکا ای ایران توسط آژهای هستهدر متن اصلی ذکر شده که این پروژه با هدف نفوذ به سایت

 های خود را با موفقیت پشت سر گذاشته.طراحی و تولید شده است و آزمایش

 سازی پروژه کوانتوم در ایرانچگونگی عملی

های کنترلی تأسیسات اتمی در ایران از اجناس وارداتی از آنجا که اکثر تجهیزات کامپیوتری و دیجیتالی شبکه

ست صل شبکه کنترل درونی به اپراتور میدانی آژانس امنیت ملی، تنها یک چیپشود و همچنین نقطه وتأمین می

اکنون این نمود، لذا حتی محتمل است که هم توان آن را جاسازیر قطعه دیگری میبسیار کوچک است که در ه

محتمل نا پروژه علیه ایران پیاده شده باشد چرا که نفوذ دادن چنین قطعه کوچکی که شناسایی آن نیز تقریباً

 هیچ وجه به نفوذ دادن یک نیروی انسانی نیاز ندارد.است، امری ساده است و به
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 بخش سوم

تعهدات سایبری ایران، راه 

 ورود کوانتوم به تأسیسات اتمی
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 اتمی تأسیسات به کوانتوم ورود راه ایران، سایبری تعهدات

هد شد که چگونه توسط تعهدات پذیرفته شده از سوی ایران با استناد به دو بخش گذشته، در این بخش اشاره خوا

 طی سه مذاکره، زمینه نفوذ پروژه کوانتوم به تأسیسات اتمی فراهم خواهد شد.

 المللی انرژی اتمیهای نظارت آفالین آژانس بیندوربین

ته است. نرژی اتمی را پذیرفالمللی اهای رسمی آژانس بینمبتنی بر توافق ژنو، ایران نظارت آفالین از طریق دوربین

ها کامالً توسط خود آژانس تهیه و پلمپ شده و هیچ مقام و کارشناس ایرانی حق دسترسی و بازرسی این دوربین

 آنها را ندارد.

های نظارتی مذکور از نظر بزرگی همچنین دوربین

لحاظ ابعاد کامالً غیر عادی هستند. آنچه که به

 المللی انرژیس بینحقوقی و تکنولوژی برای آژان

پذیر است، جاسازی ترانسیور اتمی کامالً امکان

 هاست.کوانتوم در دوربین

ها در تمامی نقاط درون و از طرف دیگر این دوربین

 های کنترلیاند از این رو تمامی مناطق کاری و ایستگاهای نطنز و فردو کارگذاری شدههای هستهبیرون سایت

 د ترانسیور قرار دارد.ای در برهای هستهسایت

 های مدرنتکنولوژی

صورت قانونی اجازه دارد تا هر نوع تکنولوژی المللی انرژی اتمی بهبر اساس تعهد ایران در بیانیه لوزان، آژانس بین

الملل و نه ایران، بر آن باشد را در حوزه نظارتی علیه ایران بههم به تأیید جامعه بینآن« مدرن»نظارتی که صدق 

های مدرن که در بیانیه لوزان ذکر شده همانند حق دسترسی بدون حدود است که هیچ کار بندد. قید تکنولوژی

یقف  عنوان یک حدتواند بهلحاظ حقوقی کامالً آزاد است. حتی کلمه مدرن نیز نمیقیدی بر آن مترتب نیست و به

 ها ذاتاً مدرن هستند!در نظر گرفته شود چرا که تکنولوژی

طور قانونی های اتمی ایران بهنتیجه هر آنچه در جهان در راستای نظارت بهتر طراحی و تولید شود، در سایتدر 

های آینده چه ابزاری تولید خواهد شد، لذا حتی برداری است. از آنجا که مشخص نیست طی سالقابل نصب و بهره

 برای این قسمت کفایت نخواهد کرد.های موجود نیز در نظر گرفتن باالترین سطح تهدیدات تکنولوژی
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توافق وین نیز آمده است و  1پیوست  67.1های مدرن در بند طور ویژه، عبارت تکنولوژیهقایل ذکر است که ب

 سال ادامه دارد! 15پیش از آن قید شده که چنین مجوزی به مدت 

 سازی آنالینگیری غنیهای اندازهدستگاه

های اتمی ایران از ابزارهایی المللی انرژی اتمی در سایتفق وین، آژانس بینتوا 1پیوست  67.1مبتنی بر بند 

 کنند.سازی در هر سایت را به آژانس مخابره میصورت آنالین میزان غنیکند که بهاستفاده می

تر ارتباط بس ای نیازمنداندازی چنین ابزاری است. ارتباط آنالین و لحظهدر اینجا نکته مهم بستر مورد نیاز برای راه

 المللی انرژی اتمی است. یعنیای به سرورهای مرکزی آژانس بینهای هستهمستقیم و دائمی شبکه از درون سایت

چیز برای کارگذاری ارسال و دریافت امواج الکرومغناطیسی حامل دیتا در این ابزار کامالً قانونی است! پس همه

 مخفیانه انواع ترانسیورها فراهم است.

آوری اطالعات خاصی از توانند دارای سنسورهای ویژه دیگری برای جمعهایی میف دیگر چنین دستگاهاز طر

محیط باشند. اطالعاتی که در توافق به آنها اشاره نشده یا ضعیف اشاره شده است و برای اشراف بیشتری بر نوع 

 آنها نیاز به اقدامات مخفیانه است.

سال  15سازی آنالین گیری غنیهای اندازهن، مدت استفاده قانونی از دستگاهتوافق وی 1پیوست  67بر اساس بند 

 است.

 پلمپ الکترونیکی

المللی انرژی اتمی برای پلمپ نمودن هر دستگاه، ابزار یا مکان که ایران آژانس بین ، این بار1382بر خالف سال 

که وضعیت خود را ثبت نموده و به مرکز خود کند های الکترونیکی استفاده میتعطیلی آن را پذیرفته، از پلمپ

دهند. نوعی سنسور هوشمند که هرگونه دستکاری یا فک آنها موجب ارائه گزارش به آژانس خواهد گزارش می

 شد.

ر صورت پنهانی از این بستتوان بهچنین توانی مبتنی بر بستر ارتباطات سایبری ممکن است. در نتیجه می

های حساس و پلمپ شده تک بخشنیز داشت. از جمله نفوذ ترانسیور کوانتوم به تک های مخفیانهبرداریبهره

 .های اتمی ایرانسایت

 سال است. 15های الکترونیکی توافق وین، مدت استفاده قانونی از پلمپ 1پیوست  67بر اساس بند 
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های آوری خودکار دادهن جمعایرا»توافق وین تعهد داده:  1پیوست  67.1در کل برای موارد فوق ایران در بند 

ای را گیری نصب شده آژانس و ارسال آنها به فضای کاری آژانس در هر سایت هستهثبت شده توسط وسایل اندازه

 «تسهیل خواهد نمود

لحاظ تکنولوژی ارتباطی با ابزارهای معرفی شده داشته باشد از این رو عالوه بر موارد مشخص فوق، هر آنچه که به

تر و کاراتر ساخت، ایران حقوقاً باید بپذیرد و آژانس قطعاً از چنین با آن استفاده از این ابزارها را سادهو بتوان 

هایی برای بسط دامنه اشراف اطالعاتی مخفیانه خود و افزایش سطح کنترل پروژه کوانتوم آژانس امنیت موقعیت

 ملی آمریکا استفاده خواهد نمود.

 المللی انرژی اتمیبازرسان آژانس بینهایی مشخص به تحویل مکان

 ایهای هستههایی در فضای داخلی سایتتوافق وین، ایران متعهد شده نخست، مکان 1پیوست  67.2بر اساس بند 

یجاد اای، برای سکونت و قرارگیری تجهیزات بازرسان های هستههایی نزدیک به سایتبرای امور کاری و دوم مکان

 کرده و تحویل دهد.

 هایو نکته بسیار مهم اینست که اوالً در هیچ جای قطعنامه ذکر نشده که آیا ایران پس از تحویل دادن مکاند

تواند بر ابزارهایی که بازرسان به فوق به آژانس، هر چند مدت یکبار حق بازرسی آنها را دارد یا خیر؟ آیا ایران می

 کنند اشراف داشته باشد؟آورند و در این دو دسته مکان مستقر میهمراه خود می

ترین ساختارهای ج. ا. ایران، مکانی کامالً امن و دور ترین و امنیتیاین مطلب به این معناست که در دل حساس

 دهد!آنکه بدانیم در این فضای حیاتی چه اقدامی صورت میدهیم بیاز دسترس خودمان، به دشمن می

ز اشاره به وظیفه ایران برای تحویل فضای درون سایت به بازرسان، پس ا« with best efforts»ثانیاً قید عبارت 

هایی علیه ایران و در در آینده چه برداشت« هابا بهترین تالش»لحاظ حقوقی از عبارت کامالً مشکوک است. به

 راستای نفوذ فیزیکی هر چه بیشتر به اسرار کشور صورت خواهد گرفت؟!

  



ka 
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 بخش چهارم

سعت ها و وحوزهبررسی 

 پروژه کوانتومسایبری  تهدیدات

 توسط بازی احتماالت
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 احتماالت بازی توسط کوانتوم پروژه سایبری تهدیدات وسعت و هاحوزه بررسی

و توان تکنولوژیک پروژه کوانتوم و توسط  2231های حقوقی و تکنولوژیک قطعنامه در این بخش بر اساس واقعیت

 شود.دات سایبری محتمل پرداخته مینمایی تهدیبازی احتماالت، به آینده

 ایهسته های کنترلی سایتالف( نفوذ آژانس امنیت ملی آمریکا به ایستگاه

 توانای میهای کنترلی یک سایت هستهپروژه کوانتوم در ایستگاه سازیبا کارگذاری و فعال

و کمیتی و در کدام ساعات از  : دریافت که دقیقاً هر دستگاه چه کاری را، برای چه مدت، به چه کیفیتاوالً

 دهد.روز و کدام روزهای هفته و ... انجام میشبانه

آنکه اپراتورهای انسانی و مالکان حقیقی و حقوقی سیستم متوجه : تغییرات دلخواه را بر آنها اعمال نمود بیثانیاً

 گردند.

 ر بخش دلخواه بارگذاری نمود.ها و ... را روی هها، تروجانها، کرمها سایبری، ویروس: سالحثالثاً



ka 
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 ایب( ایجاد شبکه مخفی متصل به شبکه داخلی سایت هسته

های های نظارتی آفالین، پلمپبر اساس پراکندگی دوربین

ن سازی آنالیگیری غنیهای اندازهالکترونیکی و دستگاه

در سراسر یک مجموعه اتمی و تجهیز آنها به ترانسیور 

نهایت یک شبکه تارعنکبوتی با صدها توان در کوانتوم، می

یال ارتباطی داشت که به لحاظ زیرساخت حتی امکان 

های کامپیوتری و علیه سیستم 12ایوقوع جنگ شبکه

 کند.دیجیتالی درون سایت اتمی را فراهم می

                                                 
12 Network Warfare 
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 های اتمیهای کنترلی مستقر در سایتپ( شناسایی نوع معماری شبکه

دست آورده ه اتمی از سوی همه کشورهای جهان تحریم بوده و از این رو هر آنچه بهاز آنجا که ج. ا. ایران در زمین

ای کنترلی هدست متخصصین داخلی و از یک تفکر بومی نشأت پذیرفته، لذا تا حد زیادی، طراحی سیستماست به

ترل آن احی کنهای اتمی ایران به یکدیگر شبیه است )به استثنای نیروگاه اتمی بوشهر که روسیه در طرسایت

 دخالت داشته است(.

تواند همین دلیل آژانس امنیت ملی آمریکا با شناخت مدل سیستم کنترلی یک سایت اتمی، تا حد بسیاری میبه

 این مسأله به معنای تهدید تمامیت دانش های ایران پی ببرد.های کنترلی مستقر در دیگر سایتبه مدل سیستم

 و سایر تأسیسات صنعتی و نظامی ایران بکارگیری شده است. های اتمییتسایبرنتیک داخلی است که در سا

 المللی انرژی اتمیت( نفوذ آژانس امنیت ملی آمریکا به کلیه مراکز تحت بازرسی آژانس بین

آژانس امنیت ملی برای دسترسی به یک شبکه امن و اطالعات آن از طریق پروژه کوانتوم، تنها به یک ترانسیور 

 های متصل به شبکه هدف جایگذاری شده، نیاز دارد.بسیار کوچک که در یکی از سیستم

شوند از تجهیزاتی می توافق وین، وارد ایران 1پیوست  67.3بازرسی که مبتنی بر بند  150تا  130همچنین کلیه 

لحاظ حفظ به کنند و هنوز مشخص نیست آیا ایران حق بررسی تجهیزات آنها راکه به همراه دارند استفاده می

 دارد؟ مسائل امنیتی و ضد جاسوسی

 پس کلیه ابزارهای سایبری

مورد استفاده بازرسان نیز از 

المللی سوی آژانس بین

انرژی اتمی به آنها تحویل 

 شود. داده می

از این رو همانند نقشه 

روبرو، مقری در مرکز کشور 

عامل  150)نطنز( برای 

انتقال ترانسیور آژانس 

امنیت ملی به سراسر کشور 

 150گردد و این فراهم می
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 «هر کجا، هر زمان»توانند المللی انرژی اتمی در پروتکل الحاقی میبازرس بر اساس حق داده شده به آژانس بین

، های مراکز دولتی، خصوصیدارند، حتی بدون آنکه خودشان بدانند، ابزار حاوی ترانسیور را به سیستمکه دستور 

 ای و حتی نظامی ایران متصل نموده و دسترسی آژانس امنیت ملی آمریکا به آنها را ایجاد کنند.هسته

 انی صدها ترانسیور را دارد ودر پروژه کوانتوم توان پشتیب« ایستگاه میدانی آژانس امنیت ملی»از سوی دیگر 

ال های تاکتیکطور مستقیم به ماهوارهکند و خودش بهعنوان یک سرور قوی میدانی در کنترل شبکه عمل میبه

 آژانس امنیت ملی متصل است.

کیلومتر تقسیم شوند، در واقع نقشه  26های مختلف، به دوایری با قطر های حیاتی کشور در استانحال اگر بخش

 شود کهپروژه کوانتوم آژانس امنیت ملی در ایران حاصل میمخفی و تارعنکبوتی  13شبکه هایها و محلهتسگمن

 تواند صورت دهد.هر اقدامی را می

 و ترکیب امنیتی آن شناسایی تیپولوژی ،ث( نفوذ به شبکه ملی اطالعات ایران

 برنامه پنجم توسعه ج. ا. ایران: 46بر اساس بند الف ماده 

 خلیدا داده مراکز و اطالعات ملی شبکه توسعه و ایجاد به نسبت است فمکلّ اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

 توان زا استفاده با و اقدام مناسب کشور امنیتی و شرعی موازین رعایت با مناسب باند پهنای با پایدار و امن

 طحس توافقنامه بر مبتنی پرسرعت یدسترس امکان تعاونی، و خصوصی دولتی، غیر عمومی هایبخش ظرفیت و

 ... نماید فراهم صورتی به را خدمات

 ( ج. ا. ایران است.15اینفورمیشن و 14تأمین امنیت اطالعات )دیتا ،از این رو علت اصلی ایجاد شبکه ملی اطالعات

نه هزی سه دلیل پهناور بودن کشور، نداشتن نیروی انسانی متخصص به میزان کافی و گران بودن همچنین به

صورت موازی ممکن های کشور به این شبکه به، پیوستن تمامی بخشاطالعاتریزی و اجرای شبکه ملی طرح

تر که دارای اطالعات حساس هستند ها و نهادهای مهمها، سازماننیست. از این رو منطقی است که ابتدا دستگاه

چنینی، اینترنت ملی بر بستر شبکه ملی اطالعات نوارد این شبکه شوند و در نهایت پس از الحاق تمامی موارد ای

 قرار گیرد تا امنیت اطالعات عمومی کاربران داخلی تأمین شود.

                                                 
13 Network Locals & Segments 
14 Data 
15 Information 
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 اند.مند شدههای اتمی ایران از امکانات شبکه ملی اطالعات بهرهاحتمال بسیار قوی، سایتبا چنین استداللی به

ا؟ ممکن رودن تیپولوژی شبکه ملی اطالعات است. اما چنکته دیگری که در این خصوص شایان ذکر است، یکسان ب

در ایران از منظر توان علمی و اجرای تکنولوژی بتوانند چندین مدل تیپولوژی برای  است دانشمندان سایبرنتیک

توان انتخاب کرد چرا که دو ویژگی اصلی هر شبکه شبکه سراسری معرفی کنند اما در اقدام تنها یکی از آنها را می

های اکنون در جهان چهار مدل شبکه ملی اطالعات با تیپولوژیاست. هم 17و هماهنگی 16سایبری، یکپارچگی ملی

کامالً متفاوت معروف است که متعلق است به شبکه مشترک جهانی پنج کشور بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و 

الی، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق ، کره شم18و در مدل تکنولوژیک اشلون UKUSAنیوزلند ذیل قرارداد 

دلیل ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سراسر شبکه داخلی، تنها یک چین. اما در هر کدام از کشورهای فوق به

 تیپولوژی از حیث منطقی و فنی اجرا شده است. ایران نیز از این امر مستثنی نیست.

های درصد زیرساخت 80تا  70ژی واحد، همواره بین های کنترل مبتنی بر یک تیپولوهمچنین در اجرای سیستم

کند. کاربرد شبکه تغییر می نسبتدرصد انتها به 30الی  20افزاری یکسان است و افزاری و نرممنطقی، سخت

عنوان مثال از میان دو سایت اتمی و موشکی که سیستم کنترل هر دو بر اساس تیپولوژی شبکه ملی اطالعات به

درصد انتها، شبکه سایت اتمی با کنترل  20درصد شباهت وجود دارد و در  80ده است، حدود طراحی و اجرا ش

های خودکار، رادارهای جستجوگر و شیلترهای فیوژ نهایی شده و شبکه سایت موشکی با کنترل آالرمسانتری

ط ایت اتمی توسنگهداری موشک به اتمام رسیده. از این رو شناسایی مدل سیستم کنترلی اجرا شده در یک س

 های کنترل مشابه در مراکز حساس سایبرنتیک ایران است.آژانس امنیت ملی آمریکا به مثابه شناسایی تمامی مدل

 المللی انرژی اتمی است لذا ازای در اختیار بازرسان آژانس بینهای هستهتوافقات، کلیه سایتهمچنین بر اساس 

های اتمی نطنز، یو.سی.اف اصفهان، لی اجرا شده در هر کدام از سایتهای کنتربا شناسایی و مقایسه نوع سیستم

تواند تخمین بزند که تا چه مقدار از شبکه ملی آب سنگین اراک، فردو، تهران و بوشهر، آژانس امنیت ملی می

 های خاصی طراحی گردیده.مقدار متفاوت است و برای کاربری هاطالعات در ایران مشترک و تا چ

تواند پشت دیوارهای ناپیدا را این شناخت با دیگر مراکز حساس عضو شبکه ملی اطالعات، دشمن میبا تعمیم 

 حدس زده و برای نفوذ به آنها از طریق مناسب اقدام نماید.

                                                 
16 Integeration 
17 Coordination 
18 Echelon 
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ملی و  19کنترل -سیستم فرماندهی نتیجه این تهدید فوق استراتژیک در نهایت به تهدید جدی و مستقیم 

 بندی باال خواهد بود.ی دارای اطالعات حساس با طبقههانفوذ به شبکه مجموعه

 ج( تشکیل شبکه آینه آژانس امنیت ملی بر شبکه ملی اطالعات ایران

دهد، تهدیدی بزرگتر مطرح که هر دو از طریق اجرای پروژه کوانتوم رخ می« ث»و « ت»از ترکیب تهدیدات 

نام « هشبکه آین»سازد. این تهدید رنتیک ایران وارد میشود که ضربه اصلی و نهایی را به حوزه کنترل و سایبمی

 دارد.

ه ای فعال و عجین شده با شبکصورت ناشناس بر تمامیت شبکه هدف، شبکهدر شبکه آینه، اگر مهاجم بتواند به

 اصالت اطالعاتای است که از خود هدف ایجاد کند، اصطالحاً شبکه آینه تشکیل داده است. شبکه آینه شبکه

برد و همچنین بطور پنهانی توان فریب و کنترل گیرد و آنها را به سرقت مید و بر اطالعات شبکه هدف قرار میندار

 مراکز اتصال شبکه اصلی را داراست. 

ای است که اگر شبکه اصلی فعال باشد، ناچار باید فعالیت ضد گونهنوع عجین شدن شبکه آینه با شبکه اصلی به

یز پذیرفت و اگر قصد بر خاموشی و ناکام گذاشتن شبکه آینه باشد، باید شبکه اصلی را امنیتی شبکه آینه را ن

کنترل مالک شبکه اصلی )در اینجا ایران( به شدت کاهش  –خاموش نمود که در این صورت توان فرماندهی 

 شود.یابد و راه برای نفوذ به اجزای سیستم ارگانیک مالک باز میمی

های کوچک بسیار ساده است چون اجرای مخفی شبکه آینه در یک محیط کوچک ر شبکهالبته کشف شبکه آینه د

شود، بسیار محتمل است که با وجود بستن دشوار است اما زمانی که صحبت از پهناوری کشوری مثل ایران می

ال شد. حدنبال تشکیل شبکه آینه باهایی محدود دشمن بههای نفوذ سایبری باز هم حدأقل در بخشتمامی راه

های امنیت مطلقاً منطقی لحاظ فنی و حقوقی چنین فرصت و توانی به دشمن داده شده، از منظر تئوریکه به

 نیست که از در نظر داشتن وقوع چنین تهدیدی اجتناب گردد.

 

 

                                                 
19 C4ISR: Command, Control, Communication & Computer Intelligence Surveillance Reconnaissance 
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 مپنجبخش 

تهدیدات استراتژیک بررسی 

سایبریِ حاصل از برقراری 

 مالی با غربگسترده روابط 
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 غرب با مالیگسترده  روابط برقراری از حاصل سایبریِ استراتژیک هدیداتت بررسی

 متن خبر

ای توسط دولت برای تقدیم به اهلل سیف، رئیس بانک مرکزی اعالم کرد الیحه، آقای ولی1394مرداد  13در تاریخ 

عبه احداث کنند. وی توانند با صد در صد سهام، شهای خارجی در ایران میشود که طی آن بانکمجلس آماده می

داری در دولت تصویب شده است. آقای سیف در ادامه اضافه کرد این موضوع در در راستای اصالح قانون بانک

 گونه محدودیتیهیچگفت: در خصوص ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد و ایجاد شعب بانکی در این مناطق 

 20اشاره نمود.اقدام به تأسیس بانک در ایران وجود ندارد. وی همچنین به ابراز عالقه آلمان برای 

راکت دلیل عدم شبانک صد در صد سهام به معنای استقالل کامل مالی یک بانک در کشور دیگر است و از این رو به

ها بر عهده کشور خارجی است. از جمله این موارد، مالی کشور میزبان )در اینجا ایران( تمامی تجهیزات و هزینه

 باط امن سایبری با یکی از شعب سرپرستی در منطقه یا درون خاک کشور بانک خارجی است.برقراری ارت

 تحلیل اولیه موقعیت

عنوان مثال کشور آلمان که بر طبق گفته آقای سیف تمایل زیادی به ایجاد بانک صد در صد سهام در ایران به

د زیرساخت سایبری را تهیه و متصل نماید. دارد، برای برقراری ارتباطات سایبری با شعبه سرپرستی خودش، بای

ل دلیل حفظ مسائصورت داوطلبانه بپذیرد این امر را مرتفع سازد، بهالبته مشخص است که حتی اگر ایران به

ها و ارتباطات سایبری ایران استفاده امنیتی در ارتباطات سایبری، بانک خارجی نخواهد پذیرفت که از زیرساخت

 رت بالقوه کشور میزبان توانایی رصد اطالعات رد و بدل شده بین شعبه و سرپرستی را داراست.صونماید چرا که به

های امن غیر قابل رصد )مانند شود که قطعاً از شبکهاندازی میلذا یک پایگاه سایبری خارجی در خاک ایران راه

VPNی ایجاد توان بالقوه نفوذ سایبری در معنکند و این بهای استفاده میطالعات مخابره( و همچنین رمزنگاری ا

 خاک کشور است.

 چرا این مسأله یک تهدید استراتژیک سایبری است؟

                                                 
 صفحه نخست – 3132ره شما – 94مرداد  13 –روزنامه جهان صنعت  20
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 ه چشم و چهارده چشمهای پنج چشم، نُالف( معرفی مجموعه

طالعات اشود که بدانیم پشتیبانی امنیتی اکثر کشورهای غربی در زمینه تر و بسیار حساس میمسأله زمانی جدی

 د اطالعات اقتصادی( آژانس امنیت ملی آمریکا است.حساس )مانن

منعقد  1946میان پنج کشور بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند که در سال  UKUSAمبتنی بر قرارداد 

هایی مشترک، به تأمین امنیت اطالعات و ارتباطات سایبری گردیده است، کشورهای مذکور طی اجرای پروژه

 کنند.دی مییکدیگر کمک ج

همچنین این مجموعه خصوصاً بریتانیا و آمریکا برای ایجاد اشراف بر کلیه اطالعات و ارتباطات سایبری جهان، از 

 کنند که رسماً نام آنها به قرارداد مذکور الحاق گردیده. چند کشور اروپایی استفاده می

عالوه چهار کشور فرانسه، دانمارک، شور بهشود. این پنج کگفته می 21«پنج چشم»به پنج کشور فوق، مجموعه 

دهند. چهار کشور اخیر دسترسی کامل به همه اطالعات را ندارند را تشکیل می« نُه چشم»هلند و نروژ مجموعه 

 کنند.آوری اطالعات جهانی برای پنج کشور اولیه کمک مینوعی در جمعو در واقع به

نج کشور آلمان، سوئد، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا به مجموعه تر که سطح سوم است، پسپس در یک سطح پایین

 دهند.را تشکیل می« چهارده چشم»شوند و تایی اضافه می9

عنوان نماینده ای که در متن قرارداد منعقد شده میان کشورهای سطح دوم و سوم با آژانس امنیت ملی بهنکته

ریافت پول، تجهیزات و تأمین امنیت اطالعات حساس دسطح اول وجود دارد اینست که این کشورها در ازای 

های شنود و های مناسب برای احداث پایگاهشان از آژانس امنیت ملی، به این آژانس آمریکایی مکانسایبری

 دهند.ها را میآوری شده در این پایگاهدسترسی تام به کلیه اطالعات جمع

گانه فوق، در هر کجای جهان، اقدامی صورت دهد که نیاز به 14این بدان معنا است که اگر هر کدام از کشورهای 

کند. ورود هر پشتیبانی سایبری و امنیت سایبر داشته باشد، آژانس امنیت ملی مستقیماً برای این مسأله اقدام می

اک های کشورهای فوق مانند آلمان به ایران، به معنای احداث یک پایگاه آژانس امنیت ملی در خکدام از بانک

 ایران در ظاهر یک بانک است!

                                                 
21 Five Eyes 
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مهم  اند. لذا بسیارهاست در تالش برای دستیابی به آن بودهای است که آمریکا و متحدان دیگرش سالاین مسأله

ایم، در ازای آن چه چیزی است که اگر در حوزه اقتصادی، ارتباط مالی مستقیم با کشورهای جهان را بدست آورده

 دهیم؟ز دست میکنیم و ارا معامله می

 ب( موقعیت ژئوپلیتیک مناطق آزاد ایران

رگونه محدودیت برای کشورهای همچنین اشاره خاص آقای سیف به مناطق آزاد اقتصادی ایران و عدم وجود ه

 یکی دیگر از بزرگترین تهدیدات ترکیبی است که ایجاد خواهد شد.در تأسیس شعبه در این مناطق  خارجی

دا ید چندگانه ابتبرای تبیین این تهد

باید موقعیت ژئوپلیتیک مناطق آزاد 

 کشور بررسی شوند

در حال حاضر در ایران هشت منطقه 

آزاد تجاری وجود دارد )نقشه فوق 

هفت منطقه را در بر دارد(. اگر در نظر 

یم که در هر منطقه تنها و تنها بگیر

شعبه بانک خارجی صد در صد  یک
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امنیت ملی ایجاد گردد، ستر سایبری از کشور مبدأ و با حمایت اشلون و آژانس سهام احداث شود و برای آن یک ب

ایجاد  یتانیا در ایرانهای قوی ارتباطی و اطالعاتی سایبری آمریکا و برمنطقه تحت نفوذ سیستم در نتیجه هشت

 خواهد شد.

 پ( چگونگی فهم تهدیدات ترکیبی مناطق آزاد

های مختلف آماری از یک منطقه کنش و انطباق نقشهات ژئوپلیتیک، برهمهای مهم در تحلیل اطالعیکی از شیوه

ها مانند پراکندگی مذاهب، پراکندگی اقوام، پراکندگی سطح تحصیالت، نقشه جغرافیایی است. بخشی از این نقشه

ه، ه شدهای امنیتی تهیبندی و در دسترس عموم است اما بعضی دیگر که توسط دستگاهها و ... بدون طبقهراه

بندی اطالعاتی است. برای مثال نقشه کشوری مسیر عبور خطوط فرماندهی غیرقابل انتشار عمومی و دارای طبقه

 بندی باال است.ها و سرورهای آنها بسیار مهم و دارای طبقههای استقرار سوییچکنترل کشور و محل

د، آن قسمت از اطالعات که در حوزه نقشه های خاص، بر نقشه مناطق آزاد منطبق شواگر هر کدام از این نقشه

ی هاگیرد و به تبع بر دیگر بخشهای مستقر در مناطق آزاد قرار میدوم مورد هجمه و جاسوسی سایبری پایگاه

 گردد.گذارد، مشخص میکشور اثر منفی و ضد امنیتی بر جای می

از تهدیدات اساسی حاصل، ایجاد پایگاه  عنوان مثال از انطباق نقشه پراکندگی مذاهب با مناطق آزاد، یکیبه

ارتباطات سایبری بیگانه در منطقه سیستان و بلوچستان است که همواره از سوی آمریکا و انگلیس، هدف اختالفات 

ای از درون سیستم امنیت سایبری ایران موفق به شناسایی ارتباطات ماهواره 88مذهبی بوده است. پس از فتنه 

های ارتباطی توسط عوامل نفوذی دشمن در ایران موجب افشای هویت واقعی از چنین کانال کشور شد لذا استفاده

هار برای بنام یک سیستم ارتباطی بانکی، از پایگاه سایبری بانک خارجی در منطقه آزاد چاهشود اما اگر بهآنها می

اهش فرکانس موج ارتباطی کشف و دلیل کرله کردن ارتباطات برد کوتاه منطقه سیستان استفاده شود، اوالً به

تان تواند عوامل نفوذی مستقر در سیستر است، ثانیاً دارای امنیتی باال است و از این رو میردگیری آن بسیار مشکل

 را به دفاتر برون مرزی جهت هماهنگی و اقدام متصل سازد.

 های مختلفاش از جنبهژیک نظامیلحاظ اهمیت استراتگانه و تنگه هرمز بهچنین خطری برای منطقه جزایر سه

دلیل تواند بهدلیل نزدیکی با مناطق آزاد تجاری قشم و کیش وجود دارد و همچنین منطقه آزاد آبادان میبه

نزدیکی به حوزه انرژی نفت و گاز جنوب ایران، محل مناسبی برای جاسوسی دشمن توسط بانک احداث شده در 

 انرژی ایران باشد. آبادان نسبت به اطالعات استراتژیک
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عنوان نمونه مطرح شد و لیست تهدیدات حاصل از حضور یک بانک صد در صد سهام خارجی موارد فوق تنها به

 تر است از آنچه که بیان گردید.در مناطق آزاد ایران بسیار بیشتر و مفصل

 های سایبری همکار با آژانس امنیت ملی در ایرانحضور شرکت

یابد، های اقتصادی، علیه امنیت ملی ایران امکان وقوع میتهدیدهای سایبری که در اثر رفع تحریمترین یکی از مهم

های بزرگ و محبوب های سایبری همکاری با آژانس امنیت ملی آمریکا است. تقریباً تمامی شرکتحضور شرکت

، اُراکل، سیسکو و ... قراردادهای اچ.پی، اینتل، موتوروالبری، سایبری جهان نظیر گوگل، مایکروسافت، اپل، بلک

 اند.امنیتی مبنی بر اشتراک کلیه اطالعات کاربرانشان با آژانس امنیت ملی امضا کرده

اکنون در اختیار های فنی و علمی وجود دارد که همصفحه سند رسمی و پلت 4000در اثبات ادعای فوق بیش از 

رف های طلی از طریق شرکتن هدف اول و اصلی آژانس امنیت ماست و بر اساس تحلیل بسیاری از این اسناد، ایرا

 باشد.می با آن قرارداد
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 دارد.فکر وا میدر این خصوص ذکر یک سؤال، هر مخاطبی را به

ترین تجهیزات فنّی مانند تأمین قطعات هواپیمای مسافربری با پیمانانش در جزییچرا ایران از سوی آمریکا و هم

 ست اما در تمامی ابعاد تکنولوژی سایبری شامل:تحریم مواجه ا

 افزارهای سایبری نظیر گوشی همراه، تبلت، قطعات رایانه، تجهیزات زیرساختی و ...کلیه سخت -1

ای هعامل، عمومی مانند مجموعه آفیس و تخصصی مانند برنامهافزارهای اصلی نظیر انواع سیستمکلیه نرم -2

 تدوین و طراحی

 سایبری از جمله پهنای باند اینترنت، ارتباطات تلفنی با خارج از کشور و ...ارتباطات  -3

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

های آوری اطالعات ملی ایران و ارسال آنها به سرورها و دیتابیسدلیل اصلی اینست که این ارتباطات موجب جمع

 شود.ا و نهایتاً موجب اشراف اطالعاتی دشمن بر ایران میآژانس امنیت ملی آمریک

ها و تجهیزات برای ایران در دسترس و آزاد بود اما حضور مستقیم ای از شرکتبرجام، قسمت عمدهتا پیش از 

صورت شعب نمایندگی در خاک ج. ا. ایران نیاز به مجوز تجاری از دولت آمریکا داشت. الذکر بههای فوقشرکت
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ها که در اصل چشم و گوش میدانی آژانس امنیت های اقتصادی، این شرکتبا رفع بخش خاصی از تحریم اکنون

 آوری اطالعات بپردازند.طور مستقیم از درون ایران به جمعیابند تا بهملی هستند فرصت می
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 مششبخش 

 بازخوانی سوابق دشمنی پنج چشم

 ایرانج. ا. علیه 
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 ایران. ا. ج علیه چشم پنج شمنید سوابق بازخوانی

چشم خصوصاً آژانس امنیت های پیشین و در توضیح تهدیدات، بارها نام اعضای مجموعه پنجاز آنجا که در بخش

 های پیشینها و سپس دشمنیملی آمریکا به میان آمد، الزم است ابتدا کلیاتی در خصوص ماهیت این سازمان

 آنها علیه ایران بیان گردد.

 های پنج چشمچه سازمانتاریخ

نهاده شد. در این مجموعه پنج  UKUSAچشم بر اساس قراردادی رسمی با عنوان های مجموعه پنجپایه همکاری

آژانس »، 22«سرفرماندهی ارتباطات دولتی»های کشور بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند به ترتیب با سازمان

اداره امنیت ارتباطات »و  25«های استرالیامدیریت سیگنال»، 24«رتباطاتسازمان امنیت ا»، 23«امنیت ملی

 نفع خود ایجادحضور دارند و از تمامی ارتباطات سایبری جهان جاسوسی نموده و فضایی کنترلی را به 26«دولتی

 اند.کرده

 های پنج چشمسازمان شناسی نظامیجایگاه

 ول هم قرار دارند. این ترتیب در نمایه زیر کامالً بیان گردیده:ردیف یکدیگر نبوده و در طهای مذکور همسازمان

  

                                                 
22 GCHQ 
23 NSA 
24 CSE 
25 ASD 
26 GCSB 
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Headquarters :تابعین و خود سازمان هایمشیخط و کالن دستورات صادرکننده. نظامی مقر ترینعالی. 

Agency :دلخواه شیوه به اما خود مافوق کالن دستورات مجری. 

Establishment :معادل Organization .نظامی غیر خاص فاهدا مجری. 

Directorate :است خاص اهدافی یمتصدّ که دولتی سازمان یک از بخشی. 

Bureau :دارد محدود اختیاراتی و شده تعریف پیش از روندی که دولتی سازمانی از جزیی اجرایی واحد یک. 

 های امنیتی پنج چشم علیه ج. ا. ایرانپروژه

ها هستند و در رأس آنها انگلیس و آمریکا قرار دارد، تبعاً دشمنی این کشورها که دشمنان اصلی انقالب اسالمی

 شود:اند که در زیر به اهم آنها اشاره میبسیاری را علیه کشور عزیزمان صورت داده

 27الف( عملیات بازی المپیک

آژانس  یسو از که شودمی گفته ایران ایهسته سیساتتأ علیه سایبری حمالت مجموعه بهعملیات بازی المپیک، 

 انتشار و تولید شامل که عملیات این. گرفت صورت 28اسراییلیگان ملی اینتلیجنس سیگنال  و امنیت ملی آمریکا

 واقعی معنی به سایبری جنگ اولین عنوانهب بود ایران ایهسته سیساتتأ علیه بدافزارها ترینپیچیده از ایمجموعه

 .شد شناخته کلمه

، 30قلم دیوید سنگِربه 29«کاریرویارویی و پنهان»در این خصوص، فصل هشتم کتاب  ترین اسناد موجودیکی از مهم

 صفحه بطور کامل این عملیات را تشریح نموده است. 38که در  تایمز آمریکا استنگار نیویورکروزنامه

 یجمهورریاست دوران در که رسدمی بوش جرج جمهوریریاست دوران و 2006 سال به حمالت این تاریخچه

 .رفت لو 1391 سال در عملیات این. یافت ادامه نیز اوباما

 .بود عملیات این از بخشی دوکو و 31شعله نت، استاکس افزارهاینرم تولید

                                                 
27 Olympic Game Operation 
28 ISNU 
29 Confront and Conceal 
30 David E. Sanger 
31 Flame 
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 نت( طراحی و اجرای سالح سایبری استاکسیک

ار نت کیک مقام رسمی گفت استاکس»پست با عنوان مبتنی بر سندی از روزنامه واشنگتنعالوه بر سند فوق، 

، کامالً مشخص گردیده که آمریکا و اسرائیل با هدف نابودی برنامه اتمی 32«متخصصان آمریکایی و اسرائیلی بود

 اند.را طراحی کرده 33ایران این سالح سایبری

. «آژانس امنیت ملی آمریکا با کمک اسرائیل این سالح سایبری را توسعه داده بود»در متن با صراحت بیان شده: 

 –عدد آن نابود گردد  1000فیوژ موجود در ایران، حدود سانتری 6000رفت از انتظار می»ن کرده: همچنین بیا

 «علت چرخش سریعبه

صراحت  نت وجود دارد اما اینانگلیسی و اسرائیلی بودن استاکس –البته اسناد دیگری در خصوص اثبات آمریکایی 

 خورد.چشم میکه متولی آن آژانس امنیت ملی است در کمتر سندی به

 به آن از اما شود،می یاد آن از ویروس عنوان به مسامحتاً که است کامپیوتری کرم یک یفنّ نظر از نتاستاکس

 .است شده استفاده سایبری سالح یک عنوان

های داخلی و خارجی که این عامل نفوذی نت همین بس که بر خالف خبرگزاریدر خصوص توان فنی استاکس

یعنی سالح  Weaponنت با عنوان نامند، در مجموعه اسناد رسمی و سازمانی آمریکا از استاکسمی« ویروس»را 

 شود.با قابلیت تخریب وسیع یاد می

 های سایبری است.جنگ نت نقطه عطفآمریکا، سالح استاکس مبتنی بر اسناد موجود از

 Flameطراحی و اجرای سالح سایبری ( دو

 در خرابکاری هدف با Flame سالح تولید در اسرائیل و آمریکا همکاری، پستاشنگتنو روزنامهمبتنی بر سندی از 

 ،سالح ینا تولید از هدف نوشت ناشناس مطلع منابع از نقل به روزنامه این. به اثبات رسیده است ایران اتمی برنامه

 ایهسته برنامه پیشرفت رد اخالل ایجاد برای الزم اطالعات کسب و ایران در کامپیوتری هایشبکه از جاسوسی

 .است بوده

                                                 
32 Stuxnet was work of U.S. and Israeli experts, officials say – 2 June 2012 
33 Cyber Weapon 
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 صرفاً  که درسمی نظر به فلیم بود شده طراحی صنعتی فرایند یک به رساندن آسیب برای که نتاستاکس برخالف

 کامل هحمل ابزار یک بلکه طراحی نشده خاص صنعت یک برای ظاهراً فلیم. استشده نوشته جاسوسی مقاصد برای

 است. گردیده طراحی عمومی جاسوسی و سایبری اهداف برای که است

 های اجتماعیب( شنود کاربران ایرانی در شبکه

بر طبق اسناد بسیاری که افشا شده خصوصاً اسناد ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، آژانس 

پ، بوک، توییتر، اسکایفیسهای اجتماعی نظیر امنیت ملی و متحدانش از اطالعات کاربران ایران در تمامی شبکه

کنند. اسنادی که در اپ و ... جاسوسی میچت، تلگرام، واتسها فوری مانند وایبر، ویرسانتاک و ... و پیامگوگل

 آوری شده بیش از پنجاه صفحه است.این خصوص جمع


