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 معرفی

ای که مؤسسه 2«گذاری توسعه رسانهصندوق سرمایه»ظاهر ایده و محصول ای است که بهنام پروژه 1اوترنت

باشد و یک سیستم توزیع محتوای آمریکایی است، می

دیجیتال رایگان است که اشاعه دسترسی به وب اولیه 

و  LEOهررای را از طررریررق مررجررمرروعرره مرراهررواره

Geostationary می هم  ننررد آورد. فرا همررا مر  ین ا ا

های های مکعبی اسرررت که از ترکیب پروتکلماهواره

  کند.استفاده میداده نگار کاربر و انتشار داده 

از جمعیت زمین است که دسترسی اولیه به اینترنت  میلیارد نفر 5 حدودفرض پایه در اوترنت، دیتا رسانی به 

از  شیسانسور بیا به دلیل  دگی در نواحی دوردست روستایی استیا به دلیل زن ندارند و این عدم دسترسی

 های ملی و محلی.در دولت کنندهحد محدود

گذاری این پروژه بر اسرراک کارکرد آن صررورت پذیرفته اسررت. در واقع از آنجا که اوترنت قصررد دارد تا با نام

ستقرار ماهواره ستفاده از ا شور را ا سطح ملی هر ک سبت به  شبکه خارجی ن های متعدد در مدار زمین، یک 

سی به دیتا را ستر ستند تأمین نماید، این که از اینترنت بی برای جوامعی ایجاد نموده و از طریق آن د بهره ه

که مخفف  Netو « بیرونی»به معنای  Outerاز ترکیب دو واژه  Outernet نام بر آن نهاده شرررده اسرررت. 

Network  گردد.معنا می« شبکه بیرونی»است تشکیل شده که در مجموع « شبکه»به معنای 

 پروژه اوترنتفنّی مهندسی 

 .«ادهانتشار د» این پروژه برای بعضی مفاهیم عمومی شبکه، تعاریف ویژه در نظر گرفته شده است از جملهدر 

                                                 
1 Outernet 

2 MDIF 
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های فیزیکی ه از امواج رادیویی به جای رسانهای وسیع کگسترش داده در ناحیه در اوترنت انتشار داده یعنی

از حیث  شود کهاستفاده می UDP وتکلپراز کند. بدین منظور ، تلفن، یا خطوط برق( استفاده می)مثل کابل

 . دارد شباهت به رادیوهای هوایی مرسوم یا پخش تلویزیونی تا حد بسیاری، ارتباط یک طرفه بودن

UDP سامترین اییکی از پایه ست. این یک مدل انتقال بدون ارتباط یپروتکل اینترنت اق ست.  ا یث حاز این ا

داده از منبع کننده باشد. ، دریافتنیست کسی در آن سوی خط ینیازالزاماً شود که زمانی که داده ارسال می

های ایستگاه همانند هیچ ضمانتی نیست که دریافت بشود. شود وبه هر دستگاه در محدوده مخابره میخود 

های خود را بدون در نظر گرفتن این که کدام و چه تعداد رادیو در حال حاضرررر در رادیویی که سررریگنال

 گردد. باز می 1980به سال  UDPطراحی  .کند. دوده گرفتن آن است، منتشر میمح

سیگنال ست.  سم رادیویی ا ستم مدرنی از مکانی سی صل، اوترنت،  اً عموم -ها از یک مکان مرکزی منفرددر ا

HQ  اوترنت درNYC-  ها تا وقتی در حرکت هسررتند که به یک گیرند و در میان انواع طول موجنشررأت می

ناسرررب  نده م ماهواره -گیر ند بین  -اینچی 20یک دیش  نده بتوا کانس گیر با تنظیم فر کاربر  که  جایی 

 انتخاب کند، برسند.« هاایستگاه»

تد فرسهایی میهای خود را به مجموعه ماهوارههای رادیویی زمینی، اوترنت سیگنالجای اتکا به ایستگاهاما به

، این گیرنده دو برابر شده سپس به 3«فایاسپات وایهات»د. همانند گردنکه سپس به گیرنده مناسب باز می

های دریافتی را به صررورت یک فایل دیجیتال منتقل یک دسررتگاه کامپیوتر یا موبایل متصررل گردیده و داده

این سیستم به پهنای باند کمی نیاز  -همانند رادیو –ای وجود ندارد کند. تا وقتی که هیچ ارتباط دوطرفهمی

 دارد، در نتیجه هزینه کمتری را در بر خواهد گرفت.

ارکرد کنید، دو کوقتی درباره اینترنت صرربحت می»، از بنیانگذاران اوترنت، به بی.بی.سرری گفت  4سررید کریم

 «کند.اصلی مد نظر است  دسترسی به اطالعات و ارتباطات و این بخش ارتباطات است که آن را پر هزینه می

                                                 
3 HotSpot Wi-Fi 

4 Syed Karim 
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 گذار اوترنتپایههای تکنولوژی

منظور عنوان یک اسررتراتژی نوین بهعنوان یک نوآوری تکنولوژی در نظر گرفت بلکه بهاوترنت را فقط به نباید

شین های پیپیشبرد بسیاری از اهداف مطرح است. اما با این حال، استمرار روند پیشرفت و تکامل تکنولوژی

ست. شده ا ستردهتکنولوژی به پذیرش فرهنگی و فنّی اوترنت منجر  ستقیم و غای بههای متنوع و گ یر طور م

 تکنولوژی، اثر بیشتری بر پیدایش اوترنت دارند  چهارمستقیم بر اوترنت اثرگذار هستند اما 

 النترن -1

به معنای فانوک، گیرنده همراه کاربر اوترنت  5النترن

، شروع به دریافت خاصاست که بر اساک تنظیمات 

ماهواره تا از  نت میدی بدون های اوتر عاً  ید. قط ما ن

یا غیر ممکن دیتا ، عمل دریافت گیرنده ویژهوجود 

دلیل نیاز به تخصرررا باال در فیزیک یا به شررردمی

 گشت.امواج، تنها برای افراد خاصی میسّر می

2- GoTenna 

ست که امکان ارتباط را در زمان « گوتنا» شبکهابزاری ا سمی مخابراتی، بین هر دو موبایل قطع کامل  های ر

فای، ماهواره و مواردی نظیر آن نیازمند سرررازد بدون آنکه به باتری، وایکه به آن مجهز هسرررتند، ممکن می

مؤثر  سازی ایده اوترنتهای دولتی است، در زمینهباشد. قطعاً ایده گوتنا که تشکیل یک شبکه خارج از شبکه

 است.

3- Cryptocurrencies 

های است، یک تئوری در ارتباطات اقتصادی و پرداخت« ارز رمزگذاری شده»که به معنای « کریپتو کارنسی»

صرررورت نظیر به نظیر باشرررد. این مبادالت بههای عملیاتی آن مینمونهاز  6«کوینبیت»مالی امن اسرررت که 

شده، میان دو فرد انجام می سرقت یرمزگذاری  ستراقشود و احتمال  سیار ا ا سوی هکرها در آن ب سمع از 

                                                 
5 Lantern 

6 Bitcoin 



7 

 

سیار باالیی به آژانسکاهش می سلّط ب ساک مطالعات، ت ر های اینتلیجنس بریتانیا و آمریکا بر امویابد اما بر ا

 دهد.مالی دنیا می

بدل ها از محتوای رد و ها در نظر گرفته شرررده تا دولتچنین نمونه ارتباطی در اوترنت، بین کاربر و ماهواره

 .نمایدمی تأییدرا  اوترنت شده آگاه نشوند. این امر تا حد زیادی، شک به کاربردهای امنیتی

 7شبکه مِش -4

شبکه ضا بهشبکه مش نوعی از توپولوژی  ضو به تمامی اع ست که در آن هر ع ستقیم، های ارتباطی ا طور م

خاص بتوانند از طریق النترن، بدون  شود. در ایده اوترنت این موضوع دیده شده است که دو کاربرمتصل می

لی ای، یک شبکه محاتصال با واسط ماهواره، در محدوده نزدیک به یکدیگر وصل شوند. از توالی چنین شبکه

شکیل می ست اما دولتت سیار پرکاربرد ا بر  8«فایرچت»افزار ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. نرمشود که عمالً ب

 ه شده است.اساک همین ایده ایجاد و عرض

 مهندسی منابع اطالعات پروژه اوترنت

 5000از  شررده یاطالعات جمع آوردانش مبتنی بر « ایآرشرریو هسررته»از جنبه اطالعات، اوترنت، تشررکیل 

های الکترونیکی با حق کپی رایت آزاد را آغاز کرده پدیا، پروژه گوتنبرک و دانش سررطحی کتابمطلب ویکی

صمیم ست. برنامه اولیه ت شار محتواگیا صی انت ستری در خصو ت های مثبهای کاربر و رأی، مبتنی بر درخوا

 شکل گرفته است و طبیعی است که فعالً مشکالتی را دارا است.

ت ها اسانسور کردن به مراتب دشوارتر است. سالمسیر یک طرفه، س دارای سیستمدر  است که تر اینمهم

کند. صرردای خود به گوش مردم جوامع دشررمن اسررتفاده میغرب لیبرالی از این سرریاسررت برای رسرراندن 

ست. 9«صدای آمریکا»ای و در رأک آنها پروژه های ماهوارهشبکه آوری فراهم، مأموریت اوترنت از این قبیل ا

                                                 
7 Mesh Network 

8 Fire Chat 

9 VOA: Voice of America 
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شناک برای مناطق اطالعات سور دولتقا رایگان نا سان ست که با  سی ا ستر اند یا اینکه از حیث ها مواجهبل د

 اند. خارج از فضای شبکه امکانات فنّی،

 میزان پیشرفت اوترنت

ای اسرررتیجاری فعالیت خود را آغاز نمود که برای آمریکای پهنای باند ماهواره 200MBدر ابتدا اوترنت با 

 شمالی و اکثر مناطق اروپای غربی تنظیم شده بود.

طبق وجود دارد.  2015والی جهان تا ج هایدیگر بخشبه  انتشرررار دیتا هایی برای توسرررعهاکنون برنامههم

 در نظر گرفته شده است. GB 100اظهارات مسئوالن شرکت، سطح پهنای باند تا زمان یاد شده، 

 

نفرد در روسررتایی واقع در آفریقای مرکزی میداشررته، یک گیرنده م Tedدر  طبق صررحبتی که کریم اخیراً

از متون هر چیزی  نماید. این اطالعات شرراملاوترنت را دریافت سررکنه محلی اطالعات  300توانسررت برای 

سالمتی شاورزی گرفته تا  سانی ک ست و خدمات ان سپات بودید که اگر در مجاورت یک هات» گفت  وی. ا ا

شوید و ها را از ماهواره دریافت میداده صل   – Librarianکند، قادر خواهید بود با اوترنت از طریق موبایل و
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ستفادهرا  -اوترنتافزار راهنمای نرم ستبههایی را از این طریق داده. سایت آفالینیک وب همانندکنید،  ا  د

 « ها ذخیره شده است.آورد که در پروندهخواهید 

شاره کرد   Ovumاز بنگاه تحقیقات فناوری « مارک نیومن» سی ا شروع به فکر کردن »در بی.بی. شما  وقتی 

کنید، چیزی که خیلی جالب توجه اسررت درباره نیازهای جوامع روسررتایی در بازارهای در حال توسررعه می

آب و هوا و  ی،امرار معاش، محصوالت کشاورزگذارد، مانند شان تأثیر میمواردی هستند که بر زندگی روزانه

شت یهامراقبت ست که آیا با منبع .یبهدا ، طور محلیطور مرکزی و توزیع آن بهیابی محتوا بهسؤال من این ا

سأله خواهد بود. را می -هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ زبان –آن نیازها  سواد نیز یک م توان برآورده کرد؟ 

 «استفاده خواهد کرد.های بیشتری ارسال از طریق صدا به جای متن مکتوب قابل توجه است، اما از داده

  نگری اوترنتافق

سی به اینترنت جهانی را هم ستر سال  20تا  15تواند طی داند که میطراز با اوترنتی میبا برآوردهایی که د

تواند خدمات مقطعی با ارزشی را تا وقتی که دسترسی عادی به اینترنت فراهم آینده فراهم شود، اوترنت می

 شود، ارائه کند. 

در سرررودان جنوبی برای انجام آزمایش این خدمات در جوالی  10«بانک جهانی»ین منظور، اوترنت با برای ا

آمیز باشد، شرکت امیدوار است ناحیه تحت پوشش خود آینده، همکاری کرده است. اگر این آزمایش موفقیت

خود در آن  Indiegogo، از کمپین 11«فانوک»هایی کامل با نام را افزایش دهد و شرررروع به عرضررره گیرنده

ضر در حال اما زمان، نماید.  سی آزاد که در حال حا ستر ستم د سی ست بخورد، از تنها  شک حتی اگر اوترنت 

 توسعه است به دور است. 

ضر به طرحهای مورد از بزرگترین نام دو ستراتژیتکنولوژی جهان، در حال حا شابه ریزی و اجرای ا با های م

ایجاد خواهد نمود که سیگنالهای مرتفع را ، حرکت سریع بالن12«گوگلژه بالن پرو». اوترنت مشغول هستند

                                                 
10 World Bank 

11 Lantern 

12 Google Loon Project 

http://gizmodo.com/tag/project-loon
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فیسبوک،  Internet.orgفرستد. از سوی دیگر، به دورترین مناطق زمین می استراتوسفرسطح را از  3Gهای 

کند. حتی ه اسررت که همان کارکرد را ایفا میمواج LEOهای هواپیماهای بدون سرررنشررین و ماهواربا گروه ه

ست که  شده ا ساخت یک  SpaceXشایع  ست تا اینترنت را به یاناوگان ماهوارهدر حال  افتاده  دور نقاط ا

 . برساندزمین 

اینترنت برای جهانی  تکنولوژیکند، در عمل با طرح برنده ظهور میپس، صررررف نظر از این که چه کسررری 

 شدن 
ً
 محدود است.واقعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gizmodo.com/tag/internet-org
http://gizmodo.com/report-elon-musk-is-next-in-line-to-connect-to-the-thi-1656295793/1657139995/+chris-mills
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 جنگ اطالعاتی
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 مقدمه

ت و از صد سال گذشته اساکنون در عصری هستیم که از شروع حاکمیت سایبرنتیک بریتانیا بر جهان بیش 

شراف اطالعاتی»در این قرن اخیر، مفاهیمی چون  «  کنترل»و « حکومت اطالعات»، 13«جامعه اطالعاتی»، «ا

سبت به مفاهیم و تعاریف پیشین خود،  سیاریاز پایه با یا ابداع گردیده یا از حیث مفهومی ن روبرو  تغییرات ب

 شده است.

نای مب« باید تسلّط یافت و اقدامات آنها ، بر عقایدهاملت حکومت بر جسمجای به»در عمل این استراتژی که 

 سایبرنتیک است. حکومت

 بندی شده استبه همین نسبت روشن است که موتور محرّک این حکومت، اطالعات صحیح، به موقع و دسته

اسرراک چنین حاکمیتی  Intelligenceو  Data ،Information ،Investigationو سررطوح اطالعاتی چهارگانه 

 دهد.ی جامعه سایبرنتیک را شکل میاست و چینش سیستم اطالعات

 تعریف سطوح اطالعات

، اشرراره به مفهوم و کاربرد خاصرری Intelligenceو  Data ،Information ،Investigationهای هر کدام از واژه

 از اطالعات دارد که عبارت است از 

Dataباشد.ی صحت می  اطالعاتی است که فقط دارا 

Informationتا، بندی موضررروعی، طبقه  از انجام سررره عمل دسرررته بندی محرمانگی و پاالیش روی دی

 شود.اینفورمیشن ایجاد می

Investigationمه جامع و ه یت  یک کل به تبیین  که  نه   اطالعاتی اسرررت  گا جدا گیر از اجزای منفرد و 

 پردازد.می

                                                 
13 Intelligence Community 
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Intelligenceگیر تبیین اجزای منفرد و جداگانه با اسرررتفاده از کلیت جامع و همه   اطالعاتی اسرررت که به

 پردازد.می

چهار دسته اطالعات فوق بر اساک چینش منطقی که در سیستم جامعه سایبرنتیک دارند، در یک هماهنگی 

تفوّق »شرروند. لذا روشررن اسررت که مرجع قدرت در چنین حاکمیتی با یکدیگر موجب برتری اطالعاتی می

ریزی حکومت و قدرت اسررت. از این رو اگر دو یا چند کشررور از سرریسررتم سررایبرنتیک برای طرح« عاتیاطال

 ها، جنگ مرجع قدرت یا جنگ اطالعاتی رخ خواهد داد.دلیل وقوع نزاع میان قدرتاستفاده نمایند، به

به تفوّق اطالعاتی مجموعه پن  که  کهبر بخش 14چشرررماوترنت راهبردی اسرررت  از طریق  هایی از جهان 

و ... اشراف و کنترل بر آنها  19، تمپورا18، پریسم17بلیزر، تریل16اسکورکی، اکس15های سابق نظیر اشلونپروژه

 سازی یک جنگ اطالعاتی جهانی را رقم خواهد زد.پردازد. از این رو قطعاً زمینهمحقق نشده است، می

ست که جنگ اطالعاتیفرد های منحصر بهاز ویژگی ستراتژیسی نتواند اگر ک این ا ارد موقع وبهخود را  هایا

ست را بر وی تحمیل می 20«میدان جنگ» شک سریع  مریکا آ ایاالت متحدهبریتانیا و  برای نماید.کند، خیلی 

شبکهکه تالش سطه  سیاره به وا شراف مطلق اطالعاتی بر  شان جهت ا ستمر سانه هایهای م ای سایبری و ر

  های جدید وجود دارد.موفقیت نرسیده است، دغدغه طراحی استراتژیطور کامل به بهشان وسیع

شمالی و ... با درک این جنگ اطالعاتی جهانی،  سیه، چین، ایران، کره  شورهای جهان نظیر رو زیرا در اکثر ک

امن آغاز شررده پیشرررفت مناسرربی داشررته که کامالً بر ضررد  21«ملی اطالعات شرربکه»اندازی تالش برای راه

های حاکم و صررنایع محلی شررروع به سرراخت جهانی بریتانیا اسررت. در شرربکه ملی اطالعات، دولتحاکمیت 

 های رسررانه اجتماعی تحت کنترل ایاالتفرمیی برای موتورهای جسررتجو و پلتهابومی و جانشرریناینترنت 

                                                 
14 Five Eyes 

15 Echelon 

16 XKeyScore 

17 Trail Blazer 

18 PRISM 

19 Tempora 

20 Battlefield 

21 Information National Network 
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شرربکه درون تا اداره همه جانبه  بومی نیز طراحی شرردهافزار اند. در بعضرری موارد حتی سررختمتحده نموده

«  کلیدهای قطع اضررطراری»ضررمن طراحی تا  بر این اسررتبه دسررت گیرند. به عالوه تصررمیم مرزی خود را 

و ورود اطالعات مسموم و از کشور بومی اطالعات خروج را انجام دهند تا مانع از  فیلترینگ هوشمنداقدامات 

 مخلّ امنیت ملی به کشور و انتشار آن در میان مردم شوند.

ای طراحی و اجرا گونهآوری و اشررراف اطالعاتی بر جوامع را بهرو بریتانیا و آمریکا باید سرریسررتم جمعاز این 

مرزهای  تا نیاز اسررت ها توان مداخله در آن را نداشررته باشررند. چیزی فراتر از اینترنت ملینمایند که دولت

 شبکه ملی اطالعات در کشورها را پشت سر بگذارد.

شبکهبه شارعلناً مبادرت به صدای آمریکا  عنوان مثال،  سی، فرهنگی، اجتماعی و ... انت سیا لوب مط محتوای 

شورهای هدف می برای منافع شورهای هدف به ایجاد پارازیت کند. ایاالت متحده در ک سیاری از ک از این رو ب

ت متحده مهم اسرررت که دپارتمان کشررروری ایاالبرای آمریکا  پساند. در امواج دریافتی این شررربکه نموده

سترک دور از دهای ارتباطی مستقل و بههای بازپخش خود شبکهها و ایستگاهتعریف نماید تا با برج یمأموریت

 بسازند.  هادولت

یاالت متحده همچنین   در میان فعاالن« چمدانیاینترنت »ها دالر برای توسرررعه میلیوندپارتمان دولت ا

سی ستکرده  هزینه سیا شوری که به نیت براندازی و تغییر حکومتوقتی دولت  تا ا  مورد هدف ایاالت ،22ک

کند، برای رابطین سیاسی و براندازان نفوذی مستقر در گیرد، به قطع اینترنت واقعی اقدام میمتحده قرار می

 .آن کشور مورد استفاده باشد

شکلی که  ست که چنین راه حلاما م سط بریتانیا و آمریکا دارند این ا الن و حتی فعا های دیگردولتهایی تو

 شود. به آسانی مغلوب میهای این دو متخاصم بشریّت، غیر دولتی در دفاع از کشورشان علیه کارشکنی

شر، باید کاری کرد که سطح کره زمینو گسترش فراوان آن در  ایسپاری چنین پروژهبرای جمع ستان ب ه دو

س ایگونهآید، بهبه نظر  صل بکه گویی به براندازی  سی که در ا شده، ارتباطی نداردیا پس سو  رای آن ایجاد 

                                                 
22 Regime Change 
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سفید بیبه  ست هکرهای کاله  سپرد تا آن را آزمون واطالع د سازمانی  سیاه  صالح  یا کاله  طور نموده و بها

 پیدا کند. سازگاریپیش رو مطابقت و  فنّی و امنیتی هایبا همه چالش روز کنند تامداوم به

 

 پرده اوترنتپشت

سایبری رنگاه اول، به نظر میدر  ستردهسد مردم بر این باورند که اوترنت یک پروژه  ست  گ مند به که عالقها

بر  یمبتن ایباشررد. اوترنت پروژهمی ینترنتموجود در ا یگاناطالعات را یادیمقدار زبا  هاملتتوانمندسررازی 

تا وقتی که  .رسررانی کنداطالعتواند به هر کسرری در روی زمین با یک گیرنده انتشررار دیتا اسررت، یعنی می

شما»صحبت از یک  دهد،  تواند جامعه را تغییرست و این که چگونه اطالعات آن میا 23«کتابخانه در جیب 

 یک کتابخانه تواندسور کردن نیز هست. اما چه کسی میهای خودمختار در سانصحبت از عدم توانایی دولت

 را سانسور کند؟  شخصی و غیر قابل ردگیری

 مدیر». کریم سررابقاً بسرریار قابل تأمل اسررتاوترنت، « مؤسررس»سررید کریم،  جایگاه و سررابقهدر نگاه دوم، 

 کند.ل تعجب، اوترنت را تأمین مالی میدر کما گذاری توسعه رسانه بود کهصندوق سرمایه 24«نوآوری

ساب MDIFتر اینکه جالب سط کارکنان  ستی قتو صهیونی شکده  اره و تأمین ملی اد 25«جامعه بازبنیاد »  اندی

 شود.می

و یهودی  26«جورج سرررورک»خطرناک های این بنیاد جامعه باز و سررررمایهبه عبارت دیگر، در نگاه دوم، 

انقالب ایجاد  های هنگفتی که سرررابقهپول .نمایدقطاران وی اسرررت که پروژه اوترنت را تغذیه و تأمین میهم

ستگاه حاکم و براندازی نرم  مخملی ستان، و تغییر د صرب شور از جمله  ستان و در چندین ک  اوکراین، گرج

 عنوان اولیناسررالمی ایران نیز انجام شررد اما حکومت ایران بهقرقیزسررتان را دارد. چنین حرکتی در جمهوری

صرحکومت  ش، نه تنها با این فتنه عظیم مقابلجهان در دوره معا شت مندانهه نرم و هو ست پ سیا نمود بلکه 

                                                 
23 Library in your pocket 

24 Director of innovation 

25 Open Society Foundations 

26 George Soros 
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سوا گونهپرده غرب را برای جهانیان به سابق خود های مخملین، اثر حرکتپس از آن که  ساختای ر و فایده 

های مخملین بعدی نیز به شرررکسرررت انجامید. از جمله انتخابات انقالب ای کهگونهرا از دسرررت دادند، به

دعای ابرگزار شد و نامزد مورد حمایت آمریکا، با وجود « اوزهوگو چ»جمهوری ونزوئال که پس از مرگ ریاست

 نرم صررهیونیسررتیتقلّب در انتخابات، توسررط دسررتگاه قضررایی این کشررور فراخوانده شررد و از ایجاد براندازی 

 عمل آمد.جلوگیری به

ه بوک کاطالعاتی فیس –همچنین سرورک کسری اسرت که پیش از این، برای حمایت مالی از پروژه امنیتی 

مشررغول به فعالیت آمریکا  28«آژانس اینتلیجنس مرکزی»و  27«آژانس امنیت ملی»مسررتقیماً ذیل دسررتور 

 هام در حال سقوط این پروژه نمود.است، اقدام به خرید بخش زیادی از س

یکا یابی آمربرتریدر راستای یک استراتژی نوین از این رو کامالً منطقی است که پروژه اوترنت را 

ای هها و دولتحکومتای جدید برای براندازی و شیوه جهانی دانسته جنگ اطالعاتیو بریتانیا در 

 .شان در نظر بگیریممخالف

ژه عمالً پرو شرروند،میاوترنت طریق از مطالب انتشررار یافته  ها مخاطبملّت در نتیجه باید گفت هنگامی که

 رود.ر راستای اهداف صهیونیست پیش میفریب و تغییر باورهای مردم د

رتش ا را جسررتجو نماید، یقیناً اقدامات سررفّاکانه این« ارتش آمریکا» عنوان مثال اگر کاربر اوترنت موضرروعبه

گر یا ا. های ضد بشری در یمن، سوریه، عراق، لبنان و لیبی ارائه نخواهد شدو تروریست نظیر عملیاتمزدور 

های مختلف دپارتمان دولت آن در پیشبرد شبکه نقش محوریاز  جستجو شود،« نمؤسسه آلبرت انشتی» نام

د شررده، صررحبتی به میان نخواهد آمد و علت این امر، یک های رنگی یاپرده انقالبدر پشررتایاالت متحده 

 طرفه بودن ارتباط در اوترنت است.

                                                 
27 NSA: National Security Agency 

28 CIA: Central Intelligence Agency 
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شناسانه اما بر اساک تجارب دشمنشود. منتشر می« جمع آرا»محتوا بر اساک همچنین بیان شده است که 

شبکه ست که رأیدر دیگر  شن ا ستکاری انبوه های اجتماعی، این امر رو صاحبان گیری خودش در معرض د

شد.سیستم می ست محتوایی که  با ضح ا شده، یا توسط گروهبه عالوه وا سازمان یافتیا خیلی حمایت  ه های 

در واقع مشررکل این اسررت هر وقت که  گیرد.  قرار میاسررت، در صرردر لیسررت نتای ای قرار داده شرردهحرفه

را نادیده گرفته و اغواگری را « رأی گیری»توانند های مشرترک اراده کنند، میپرده با نگرانیهای پشرتگروه

 در هر جایی از زمین به راه اندازند. 

ر ر موضوعی، به گوش دیگتا صدای تفکر غربی را در ه بنابراین اوترنت همانند یک اکوی بزرگ و جهانی است

برد پیشر اوترنت، کانالی بسریار اثربخش برایدر واقع تغییر نماید.  دچارت جهان رسرانده و باورهای آنها را ملّ

صهیونیستی بریتانیا و آمریکا ست  تبلیغات  سیع میدان در  اوالً دهد کهرا به کسانی می اطالعاتشو ا قلمرو و

 انعلیه اذه که مخرّب سالحپرده این از پشت صهیونیست هستند و ثانیاًآمده جنگ اطالعاتی به انحصار در 

 .خبرندشود، بیکار گرفته میبه

ت که از یک ماهواره منتشر میکند این اسمیمتفاوت از تلویزیون کابلی یا اینترنت تنها ویژگی که اوترنت را 

ه آن را تهیدستگاه گیرنده که ر کسی و برای ه د کردن آن در کشور هدف دشوار استاین مسدو بنابر شود.

 . باشدمیقابل دریافت طور مستقیم بهاطالعات ، نموده

شد، صریح و قاطع، تحت امر شرکت همانطور که در بخش قبل بیان  سناد  سبوک که طبق ا های گوگل و فی

یت  عال یا و آمریکاجنگ اطالعاتی در و  نمودهآژانس امنیت ملی ف تان یت،  بری یه انسررران فنقش عل ا بارزی ای

شابهی کنند، برنامهمی شین  مانندهای م سرن سفینه هوایی یا هواپیماهای بدون  شنهاد آنها  اوترنت دارند. پی

نیز  هاکند. این پروژهره میای اوترنت، اینترنت را در سراسر جهان مخابمعلّقی است که مثل تمهیدات ماهواره

شرکتتحت کنت های آنبرد که داراییاز روندی بهره می ست و طبق حقوق بینها و دولت رل  الملل آمریکا ا

 هستند.محتوا های مستقلی است که مورد هدف انتشار ورای دسترسی ملت



18 

 

 که بریتانیا و آمریکا ، واضح استدر حال تکامل یشهدر حال انجام و هم یبا توجه به جنگ اطالعاتدست کم 

ستای الحاق جوّ زمینیک قدم  شته قطعی و متفاوت در را  احتمال همچنین .اندبه میدان جنگ اطالعاتی بردا

شورهای دیگر دارد  ستراتژی تقلید نموده و پخشک سازند های خود را کنندهنیز از این ا ستقر  در جو زمین م

  که در این صورت میدان جنگ نوین اما جدّی ایجاد خواهد شد.
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 بخش سوم

 یک عنواناوترنت به

 نوین جهانی استراتژی
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 مقدمه

شرکت شد که غیر از اوترنت،  شدنبال ایجاد پروژهبوک نیز بههای گوگل و فیسپیش از این بیان  ابهی های م

 گیرد.هستند که عرصه فضایی را برای توسعه و انتشار دیتا به خدمت می

داردهای استانهای سایبری در جهان، طبق از سوی دیگر بیان گردید که بر اساک اسناد بسیاری، کلیه شرکت

کنند. روشررن اسررت که اسررتاندارهای ویژه آژانس امنیت ملی آمریکا فعالیت میچشررم بهامنیتی مجموعه پن 

شرکت سوی این آژانس به  شده از  شاعه و تثبیت تفوّق جهانی حکومت دیکته  ستای ا سایبری، در را های 

 بریتانیا و آمریکا است.

شود قطع به یقین، تحکّم مجموعه طح جهان است که موجب میاوترنت نیز یک پروژه سایبری عظیم و در س

چشررم بر خود را داشررته باشررد. همچنین صررراحتاً روشررن گردید که بنیاد جامعه باز نیز به تأمین مالی و پن 

 پردازد.های سیاسی از اوترنت میحمایت

فقط یک پروژه نیسررت بلکه  توان دریافت که اوترنتروشررنی می از تجمیع موارد فوق در یک پروژه واحد، به

ستراتژی نوین سوی کشورهای بریتانیا و آمریکا یا به یک ا ستطور دقیقجهانی از  صهیونیست جهانی ا و  تر 

ست بر جهان رقم  صهیونی سایبرنتیک  شت که با اجرای آن، فاز نوینی از حاکمیت  مدلی را در پی خواهد دا

نام  به  با مفهومی  لذا پس از این  هد خورد.  نت در »یا « حکومتی وترنتیسممما»خوا تب اوتر مک

از این رو نباید اهداف آن را تنها در  پیمانانشان روبرو خواهیم شد.ها و هماز سوی این قدرت« داریحکومت

بعد انتشرررار اطالعات یک تکنولوژی دید بلکه الزم اسرررت با نگاهی ژرف، به تمامی وجوه آن از حیث یک 

 استراتژی نظر نمود.

 لی استراتژی اوترنتیسماهداف احتما

 ساز در میان تمامی سکنه زمینانتشار اطالعات جامعه -1

 هاتک انساندور از کنترل اغیار و امن با تکبرقراری ارتباط مستقیم، به -2

 های از پروسه ارتباط با جوامع آنهاحذف دولت -3
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 شروع فاز جدیدی از حکومت جهانی سایبرنتیک صهیونیست -4

 اف غیر سایبری جهانی )در بخش چهارم تفصیالً بیان شده است(اجرای اهد -5

دلیل نداشررتن دانش، تکنولوژی و بودجه بسررط میدان نبرد به فضررا. از این طریق بسرریاری از کشررورها به -6

 صنایع فضایی، از رقابت باز مانده و تسلیم محض اوترنت خواهند شد. 

 های حاکمیت جهانی سایبرنتیک صهیونیست.تغییر باورهای مردم هر منطقه طبق استاندارد -7

 بینیپیش

ز سوی شود، لذا ااز آنجا که اوترنت از حیث فیزیکی در فضای زمین مستقر می تکیه اوترنت بر فضا است. -1

شیده سازمان ملل  شود بریتانیا و آمریکا باید تمهیدات قانونی اندی شورهای جهان از طریق  و برای تمامی ک

صوب و الزم سازی هرگونه را گردد تا از قدرتاالجم ضا و وارد ست به ف صهیونی شمنان  یابی و نفوذ رقبا و د

 عمل آید.خدشه به اوترنت جلوگیری به

شورها شکن در حذف دولتعنوان یک تکنولوژی خطاوترنت به -2 ست و مردم ک صهیونی ها از ارتباط میان 

ششناخته می ست بلکه  شمندانه روع چنین مدلشود. اما قطعاً آخرین تکنولوژی نی ست. لذا باید هو هایی ا

 هایی بود که از همین خاصیت برخوردار است.ریزی تاکتیکمنتظر حرکات بعدی دشمن در طرح

صهیونیست قطعاً تالش برای مقابله با اوترنت از سوی هر کشوری، به -3 طور جدی با برخورد جریان جهانی 

شورای امنیت  سازمان ملل و  شد اختیار دارد،را در که  ست تدریجی این  .روبرو خواهد  شک چرا که منجر به 

 گردد.استراتژی نوین می

های فضررایی شررود، پدیده جنگهای اطالعاتی به فضررا کشرریده میاز آنجا که از طریق اوترنت، ثقل جنگ -4

 وقوع خواهد پیوست.به
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ریزی و ایجاد نیروی فضرررایی در رده های فضرررایی، احتمال طرحدنبال حفاظت از اوترنت و وقوع جنگبه -5

بندی نیروهای چهارگانه های بریتانیا و آمریکا، امری محتمل اسرررت که به تقسررریمنیروهای نظامی ارتش

 انجامد.جغرافیایی زمینی، دریایی، هوایی و فضایی می

ید منتظر توسعه سادگی مقدور نیست لذا باهای اوترنت از روی زمین بهتعمیر و نگهداری مستمر ماهواره -6

 های فضایی ویژه پروژه اوترنت بود.ایستگاه

در اوترنت برای مقاصررد نظامی و  29«تسررلیحات خودمختار»احتمال بسرریار باالیی دارد که از تکنولوژی  -7

 های امنیتی علیه افراد و مواضع خاص استفاده شود.عملیات

 

  

                                                 
29 Autonomous Weapons 
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 بخش چهارم

 عرصه تهدیدات اوترنت

 نعلیه امنیت ملی ایرا
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 کلیات

سوم  دوم هایهمانطور که در بخش سی اوترنت و پروژهو  سا صلی و ا شد، کاربرد ا شابه آن، ایجاد بیان  های م

. اما شان استویژه علیه دشمنانمتمایز در جنگ اطالعاتی از سوی بریتانیا و آمریکا در سطح جهان به برتری

های اوترنت احتمال های دیگری نیز وجود دارد که از طریق ماهوارهاین، تنها کاربرد اوترنت نیسرررت. عرصررره

 تهدید علیه آنها وجود دارد.

 الف( کاهش جمعیت

هایی است که به ایران، اجرای استراتژی علیه تمامی کشورهای جهان خصوصاً اساسی غرب موضوعاتیکی از 

 .انجامدمیکاهش جمعیت 

کاهش جمعیت ». سند نخست با عنوان گرددارائه میدو سند بسیار حائز اهمیت و درخور تأمل  ،در این راستا

 31کسررینجر -جمعیت هاگ  به بیان سرریاسررت کاهش 30«جهانی مأموریت اصررلی آژانس امنیت ملی اسررت

ست که می شده ا صراحتاً ذکر  ست  سیا ایجاد  بادو میلیارد نفر از جمعیت جهان به میزان »پردازد. در این 

شد باید  شودجنگ، بیماری، قحطی و هر عامل دیگری که الزم با سته  شده که عمده این «. کا در ادامه گفته 

مریکای التین، جنوب شرق آسیا و قاره آفریقا صورت فارک، آاین کاهش جمعیت باید در مناطق حومه خلی 

سایبری  پذیرد. سئولیت بیولوژیکی بر عهده یک آژانس  شده، این م سند نیز عنوان  همانطور که حتی در نام 

یعنی آژانس امنیت ملی گذاشته شده است و این گواه بزرگی بر این ادعا است که حوزه سیستم سایبرنتیک 

 نیست و در آن تأثیر بسزایی دارد.از سیستم بیولوژیک جدا 

                                                 
30 WORLD DEPOPULATION IS TOP NSA AGENDA: Special Report EIR (Executive Intelligence Review) March 10, 

1981 
31 The Haig-Kissinger depopulation policy 
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، کارمند 33، ویلیام بینی32«هدف نهایی آژانس امنیت ملی، کنترل جمعیت جامع است»در سند دوم با عنوان 

 منظور کنترلبه ،سررابق آژانس امنیت ملی آمریکا صررراحتاً به این مهم اذعان داشررته که این آژانس اطالعاتی

 آوری اطالعات از مردم جهان.در حال فعالیت است نه صرفاً جمع جامع جمعیت

از سوی دیگر روشن است که هرگونه پروژه سایبری در سطح جهان در حال اجرا است، قطعاً بر طبق قرارداد 

UKUSA ست سیا شد. اوترنت نیز از این قاعده تحت نظر بریتانیا و آمریکا و منطبق با  های آنها اجرا خواهد 

 های کنترل جمعیت و کاهش جمعیت در آن لحاظ گردیده است.نیست و حتماً سیاست مستثنی

 مصادیق اقدامات محتمل از طریق اوترنت در راستای کاهش جمعیت

نگرانه پاسخ مناسب و آینده« تواند به کاهش جمعیت بینجامد؟اوترنت چگونه می»باید بتوان به این سؤال که 

 داد.

 نمودار زیر بیان شده است  های بیوتروریسم درمؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 The ultimate goal of the NSA is total population control: The Guardian - Friday 11 July 2014 00.54 BST 

33 William Binney 
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 طور مستقیم بر کاهش جمعیت اثر گذار است که عبارتند از مورد به 5مورد فوق،  9از میان 

 انجامد.دراگ تروریسم  تروریسم مبتنی بر صنعت دارو که به ایجاد بیماری و کاهش نسل می -1

صنایع غذایی و کشاورزی، موجبات بسط بیماری و آگرو اند فود تروریسم  با ایجاد خطرات بیولوژیکی در  -2

 شود.حتی کاهش نسل در جامعه هدف فراهم می

 شود.ایجاد میزا و کاهش نسل عوامل بیماریزمینه بروز زیست، اکو تروریسم  در اثر تخریب محیط -3

سی، به عقیم -4 ستفاده از آنها در روابط جن ست که ا سم  مواردی ا شوال تروری د و زن و نهایتاً سازی مرسک

شررود. بسرریاری از کاالهای وارداتی که در این زمینه کاربرد دارند و حتّی عادات غربی کاهش نسررل منجر می

 اند.سازی طراحی و توسعه یافتهمورد استفاده در روابط زناشویی، با هدف عقیم

واردی پذیرد. از جمله ممیپاپیولیشن تروریسم  کلیه اقداماتی که مستقیماً بر جمعیت یک منطقه صورت  -5

سال، نرخ  20ای در حوزه بهداشت جمعیت است اما در نهان توانست طی ظاهر مسألهمانند وازکتومی که به

عنوان یک خطر جدی در امنیت ملی مطرح و برسرراند تا حدی که به 1به  7ایران را از حدود  رشررد جمعیت

 پیگیری شد.

 یست؟اما نقش اوترنت در اشاعه موارد فوق چ

رود. مواردی نظیر تغییر عادات دارویی، سررکشرروال و غذایی اسرراسرراً بر ایجاد باور در جامعه هدف پیش می

شته، اطالعات در زمینه سس اوترنت ابراز دا سید کریم، مؤ های مختلف از طریق اوترنت به مردم همانطور که 

معیت خواهد شررد، با رنگ و لعاب شررود. پس قطعاً اطالعات از پیش کار شررده که منجر به کاهش جداده می

صیه ستهمقاالت علمی، تو شتی خانواده، ب شیوههای بهدا شاورزی های اطالعاتی امنیت غذایی،  های نوین ک

برای کشاورزان محلی و ... میان ملل جهان توزیع شده و تنها کافی است که به آنها عمل شود تا نتیجه مورد 

ست در کاهش جمعیت حا صهیونی سم جمعیتی و محیطاما  صل گردد.نظر جامعه  ست، در خصوص تروری زی

های اوترنت گیر ماهوارههای اساسی و اثبات شده، وجود امواج الکترومغناطیسی پر انرژی و همهیکی از دغدغه
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حتی  مرور زمان بههای دلخواه، امواج با طول موج این تواند با قابلیت انتشررار مسررتمراسررت که دشررمن می

 شود را ایجاد کند.تیکی در افرادی که امواج بر آنها تابیده میموجبات جهش ژن

 ب( افزایش سرطان

از عوامل اصررلی ابتال به سرررطان در افراد سررالم، قرار گرفتن مداوم در معرض پرتوهای مضررر اسررت. امواج 

سی با انرژی باال، از جمله مهم سرطانالکترومغناطی ستند. از این رو این نگرانی، منطقی و ترین پرتوهای  زا ه

ین حرکت بیوتروریسمی صورت برای اهای مستقر بر فراز جوّ کشور، اقدام محتمل است که از طریق ماهواره

 پذیرد.

شت از میزان مرگ و میر بر اثر تر میاین نگرانی زمانی پر رنگ سمی وزارت بهدا ساک آمارهای ر شود که بر ا

تر بودن تغذیه ایرانیان رغم سالمشود که علیسرطان در ایران و مقایسه نرخ رشد آن با آمار جهانی، روشن می

گوشررت خوک و  مانندرعی و پرهیز از خوردن و آشررامیدن بسرریاری از محرّمات )دلیل رعایت اصررول شرربه

شیوه شروبات الکلی( و همچنین  سالمم ستاندارد های طبخ  سرطان در ایران بیش از ا شد  تر، باز هم میزان ر

ت نلذا اوتر های بیوتروریسم است.جهانی است و این قطعاً به معنای دخالت پنهان دشمن در اجرای استراتژی

 تواند بستری نوین برای شیوع سرطان در ایران باشد.می

 رسمی کشور ( انحراف در سیستمپ

های رسانی در حوزهاز آنجا که طبق ادعای سید کریم، مؤسس اوترنت، یکی از اهداف اصلی این پروژه، اطالع

ید محتوای ویژه مختلف به مردم کشرررورهای جهان اسرررت، به تبع این مهم را باید در نظر داشرررت که با تول

 سازی و ایجاد انحرافآموزشی برای مردم هر کشور و به زبان بومی آنها، تالشی گسترده و مستمر برای خنثی

سأله برای ایران مد نظر خواهد بود چرا  شود. قطعاً این م شور هدف ایجاد  شی ملی ک ستم آموز سی در اهداف 

سادگی از این ابزارها ت و نوجوانان و جوانان ایرانی بهکه اوالً سطح سواد سایبری در نسل جدید ایران باال اس

کنند. از سوی دیگر پایش آموزشی نسبت به فضای سایبر از سوی مسئولین کشور جدی گرفته استفاده می

های سایبری در ایران به نشده است و میدان برای اقدامات دشمن باز است. همچنین دسترسی به تکنولوژی
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سیاری دیگر از  سبت ب سانن شورهای جهان آ شورهای ثروتمند جهان ک شور ایران از ک ست چرا که اوالً ک تر ا

ست و توان خرید مردم برای تکنولوژی ست و همچنین انبوهی از کاالهای قاچاق نیز به راحتی ا سب ا ها منا

 ست.نفع متولیان توسعه اوترنت در ایران ادر بازار داخلی در جریان خرید و فروش است که این نیز به

 ( تعمیق و توسعه تهاجم فرهنگیت

تواند بر اطالعات دریافتی کاربر اوترنت کنترل و نظارت داشررته از آنجا که هیچ کشرروری از جمله ایران، نمی

سایبری از بین خواهد رفت. این به معنای دور زدن نهادهای  سأله فیلترینگ و نظارت بر محتوای  شد، لذا م با

له  ند وزارت ارتباطات و پلیس فتا اسرررت. از این رو قانونی داخلی در امر مقاب با محتوای غیر فرهنگی همان

های لیبرالی مد نظر دارد در قالب متون، عکس، دشررمن هر آنچه برای تربیت نسررل جامعه ایرانی طبق ارزش

 ای منتشر خواهد ساخت.های چندرسانهبازی و فایل

 ز بیرونهای براندازی نرم و هدایت مستقیم ا( ایجاد زمینهث

صر نفوذی فتنه در  88در فتنه  شدن ارتباط عنا سخت  شد،  شکست جریان فتنه  یکی از مواردی که موجب 

شور با  سرعت اینترنت، ک سایه یا اروپا و آمریکا بود. کاهش  شورهای هم ستقر در ک مراکز هدایت این پروژه م

 بوک و ... موجب گردید ارتباطفیس های اجتماعی نظیرویژه پیام کوتاه، فیلترینگ شررربکهها بهقطع موبایل

 هایهایی نظیر اوترنت، نه تنها در موقعیتالزم و در نتیجه هماهنگی مؤثر به عمل نیاید. اما با وجود پروژه

مرور با انتشار تواند بهتواند هدایت از بیرون را صورت دهد بلکه حتی میراحتی می، دشمن به88مشابه فتنه 

های بروز نا آرامی و اغتشررراش از سررروی قشرررری خاص را با ایجاد مورد نظر، زمینه آزادانه محتوای هدفمند

 تحریک و عملیات روانی بر آنها میسّر سازد.

 ( تضعیف تکنولوژی بومی سایبری کشورج

ی های دولتی و خصوصاوترنت با ارائه سرویس دائمی و رایگان، قطعاً بر بازار مصرف اینترنت داخلی و شرکت

شده ارتباطات اوترنت های اISPکه  شت. این امر با دو طرفه  ستند اثر منفی خواهد گذا ینترنت و اینترانت ه



29 

 

ها اثر مسررتقیم و غیر اقتصرراد سررایبری ایران منت  شررود که بر تمامی بخشتواند به نابودی کامل حتی می

 مستقیم خواهد داشت.

 ( تغییر سبک زندگیچ

شتر از زاویه  سبک زندگی در ایران بی سأله  سبک زندگی، فرهنگ دیده میم ست که  شود اما حقیقت آن ا

شکل از باور در حوزه صادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، مجموعه مت سی، اقت سیا های مختلف اعم از دینی، 

سته فردی و ج ضمناً هر کدام به دو د ست که  سایبری، بیولوژیکی و ... ا شی،  ستکنولوژیک، آموز یم معی تق

 شود.می

 تواند به تغییر سبک زندگی ملی منت  شود.تک افراد میست که تغییر سبک زندگی در تکنکته مهم آن ا

با امکان پخش اطالعات بدون محدودیت بین شرررهروندان جامعه هدف، می با اوترنت  ند به مرور زمان  توا

زندگی وی  الذکر، نهایتاً به ایجاد تغییر دلخواه در سرربکهای فوقاثرگذاری بر باورهای هر شررخا در زمینه

دسررت یابد و از آنجا که احتماالً بخش قابل توجهی از جامعه از اوترنت اسررتفاده خواهند کرد، این مسررأله به 

 اثرگذاری مستقیم بر سبک زندگی ملی کشور خواهد انجامید.

سایبر سندگان مقاالت تحلیلی حوزه امنیت  صل  همواره نوی که در ارزیابی خطرات و تهدیدات امنیت ملی حا

 شوند.فته و به توهم توطئه متهم میمورد شماتت قرار گرتالش دارند،  و تشریح آن از فضای سایبر

ابند دری ضمن نگاهی ژرف،طور جدی از تمامی مسئولین لشکری در سطوح مختلف خواستاریم تا بار بهاما این

ک هایی تمرکز نمایند که با کمتراتژی نوین قرار دارد و سپس بر ایجاد جانشینپرده این اسچه کسی در پشت

 آنها بتوان بر این خدعه دشمن تسلّط یافت.
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 و راهبردهای آن علیه ایران بنیاد جامعه بازآشنایی با  -1

 معرفی

میلیاردر صهیونیست و « کجورج سور»توسط  1984در سال  34بنیاد جامعه باز

سرنگونی دو ستی برای  شورهای کمونی ستای کمک به مخالفان ک ی هالتدر را

های چند میلیون ک کسرری اسررت که با هزینهاین کشررورها تشررکیل شررد. سررور

ص شورهای مدنظر جامعه  ستدالری، در ک ، انقالب رنگی ایجاد نموده و با هیونی

سته به غرب را بر  شورهای هدف، کاندیدای واب شار قرار دادن حکومت ک تحت ف

 آورد.سر کار می

 بنیاد جامعه باز راهبردهای ترینمهم با آشنایی

 انقالب مخملین در کشورهای هدفایجاد 

 اعتراضات موجب ،2003 سال در گرجستان رلمانیپا انتخابات در گسترده تقلبالقای  از پسبنیاد جامعه باز 

 نوامبر 23 درنهایتاً  و گردید 36«سرراکاشررویلی خاییلمی» رهبری به 35«شررواردنادزه ردادوا» مخالفین عمده

 .شد ساکاشویلی حکومت آغاز و قدرت از شواردنادزه گیریکناره به منجر این اقدامات سال همان

ستان  صرب شورهای  ستان )2004(، اوکراین )2000)چنین روندی در ک ( نیز 2009( و ایران )2005(، قرقیز

ها را به اهداف از پیش تعیین شده اسالمی ایران، صهیونیستجز جمهوری تکرار گردید که در تمامی موارد به

 رساند.

 انقالب زعفرانی

نام انقالب زعفرانی انقالبی در میانمار رخ داد که به 2007در سال 

ته  ناخ یت از شرررود. بوداییمیشررر ما به ح مه  نگ»های بر  آ

معروف به بانوی صررلح که با حمایت کشررورها و  37«سرروچیسرران

                                                 
34 Open Social Foundantion 
35 Eduard Shevardnadze 

36 Mikheil Saakashvili 

37 Aung San Suu Kyi 
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یختند و تظاهرات کردند. جورج ها ربرنده جایزه صررلح نوبل شررد، به خیابان 1992نهادهای غربی در سررال 

سانسوچی مالقات و دفتر بنیاد جامعه ب 2011ک با سفر به میانمار در سال سور از در این کشور را افتتاح با 

سانسوچی، بهنمود. از آن پس زنده سوزانیدن مسلمانان میانمار به تر تر و گستردهطور جدیدست طرفداران 

 های غربی و نهادهای حقوق بشری کامالً سکوت نمودند.صورت گرفت رسانه

 مصادره مدل انقالب اسالمی ایران

تالش کردند تا از مدل انقالب اسالمی،  38«جین شارپ»نظیر ک و اندیشمندانی سال، جرج سور 30به مدت 

 هایها کمک نماید. یعنی هم بتواند از وقوع انقالبمدلی اسررتخراج کنند که به حصررول اهداف صررهیونیسررت

شابه جلوگیری کند و هم بتواند رژیم ستقاده از این مدل براندازی نماید. م ضد آمریکایی را با ا دان این بهای 

انقالب  مدل از اساساً که شددر ایران از روشی استفاده  39«تغییر رژیم» منظوربه 1388ه در سال معنا است ک

 به همین دلیل انقالب مخملی در ایران به شکست انجامید.است.  استحصال شدهایران اسالمی 

  ایران. ا. ج براندازی در بنیاد جامعه باز راهبردهای

در ایران موسوم به  78نظر آمریکا در ایران، مدیریت اغتشاشات سال در یک نگاه، حمایت از اصالحات مورد 

مردان دولت آمیز با بعضررری از اعضرررای حزب کارگزاران، دولت، دیدارهای مکرّر و تحریک«کوی دانشرررگاه»

 اصالحات و نمایندگان مجلس ششم، تحّصن نمایندگان مجلس ششم، مدیریت حلقه کیان، اعطای بورسیه به

طلب مجلس ششم و نهایتاً جو نماینده اصالحاسالمی مانند فاطمه حقیقتالفان نظام جمهوریناراضیان و مخ

نه نه زمی یت از فت ما نه  1388سرررازی و ح ها ّب بزرگ»با ب یه « تقل یاد عل مات این بن قدا از فهرسرررت ا

 اسالمی ایران است.جمهوری

های ر دولتی همسررو با تفکر و ارزشهای غیطلب و سررازمانک به ایران از دو کانال احزاب اصررالحورود سررور

 پذیرد. غربی صورت می

                                                 
38 Gene Sharp 
39 Regime Change 
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 گران داوطلبکنش

صالحات، با دریافت کمک شور دولت ا سی وزارت ک سیا سهراب رزاقی مدیر کل دفتر مطالعات   در یک مورد، 

سور 300 سازمانی غیر دولتی را با عنوان کنشمیلیون تومانی از بنیاد  سال ک،  و با  1381گران داوطلب در 

سی، تحکیم و تعمیق جامعه مدنی و دستیابی به توسعه پایدار راها شبرد دموکرا مود. اندازی نهداف اعالمی پی

 کرد.اما عمالً با تشکیل این گروه در راستای براندازی و اقدام علیه امنیت ملی فعالیت می

 نماینده بنیاد جامعه باز در ایران

 شرد حزبعه باز در ایران بود. او به دیدار بعضری از اعضرای اریحیی کیان تاجبخش مدیر و نماینده بنیاد جام

سازندگی با سور پس  کند.دعوت این بنیاد به آمریکا انجام شده بود، اذعان میک، در سفری که بهکارگزاران 

صطفی تاج شور دعوت کرد. تاجبخش این دیدار از ورود تاجبخش به ایران، م زاده او را به دفترش در وزارت ک

 کند  ن روایت میرا چنی

زاده دعوت شرردم، چون هنوز تازه به ایران آمده بودم و فارسرری وقتی برای سررخنرانی به دفتر آقای تاج

ام نه برای انجام سررخنرانی. بدون دانسررتم، فکر کردم برای شررنیدن سررخنرانی دعوت شرردهخوب نمی

زاده مرا باال آمدند. آقای تاجدوازده نفر از مدیران وزارت کشررور هم  –آمادگی به آن جلسرره رفتم، ده 

نشاند و از من خواست سخنرانی کنم. من با تعجب مجبور شدم سخنرانی کوتاهی داشته باشم. با کمال 

شت میتعجب دیدم آقای تاج سخنرانی مرا یاددا سرعت و دقت همه  سایر مدیران، با  کنند. از زاده و 

سخنرااجتآقای  شت از  سیدم چرا اینقدر یاددا شان گفت برای فردا همین نی من بر میزاده پر دارید؟ ای

 سخنرانی شما را خیلی بهتر در جایی مطرح خواهم کرد.

 سعید حجاریان

های جریان اصالحات است که با نماینده بنیاد جامعه باز مالقات داشت. در دیدارهای وی با یکی از تئوریسین

های جامعه مدنی قدرتمند فعال شررده و شرراخاهای غیر دولتی در ایران بخش قرار شررد سررازمانکیان تاج

 شوند تا در نهایت بتوان از تجارب بنیاد جامعه باز در جهت انقالب رنگی استفاده کرد.
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 40صداهای جهانی

هاروارد  2004این پروژه از سرررال  گاه  ندازی شرررده وراهزیر نظر مرکز برکمن واقع در دانشررر مامی  ا بر ت

ویژه ایران اسررالمی تمرکز دارد. مدیر پروژه صررداهای های کشررورهای مخالف آمریکا در جهان بهنویسوبالگ

ست به صهیونی  «کرمناتان زو»نام جهانی یک یهودی 

ک فعالیت داشررته و بر اسررت که قبالً در بنیاد سررور

براندازی نرم در کشررورهای  جهتاسررتفاده از اینترنت 

کار کرده عاتی  مختلف  های اطال هاد با ن امنیتی  –و 

 آمریکا رابطه دارد.

  

                                                 
40 Global Voices 
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در این قسمت، اصل اسنادی که در متن گزارش تحلیلی به بخشی از آنها 

 اشاره شده است، قرار دارد
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