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فهرست اصطالحات و کلمات اختصاری

بیسیســی (رونوشــت کاربنــی ناپیــدا) :یکــی از ســه بخشــی کــه حــاوی
فهرســت دریافتکننــدگان در هــدر یــک ایمیــل اســت و در مــواردی بــکار
مــیرود کــه ایمیــل بــه دریافــت کنندگانــی خــاص فرســتاده میشــود کــه
وجــود و هویتشــان از دیگــر دریافــت کننــدگان ذکــر شــده در بخشهــای
"بــه" (گیرنــده) و "ســی ســی" (رونوشــت کاربنــی) پنهــان میمانــد.
رمزنــگاری (انکریپشــن) :رمزنــگاری ،عملــی کــه بــا تبدیــل اطالعــات
بــه یــک فرمــت غیرقابــل خوانــدن ،از آن اطالعــات حفاظــت میشــود.
رمزنــگاری پیامهــا رونــدی اســت کــه بــه ایــن وســیله فقــط طرفیــن مجــاز
قــادر بــه خوانــدن پیامهــا و یــا اطالعــات خواهنــد بــود.
فتا :پلیس سایبری ایران.
نمــودار جســتجو (گــراف ســرچ) :یــک موتــور جســتجوگر کــه بــا
نمودارهــای اجتماعــی فیسبــوک در هــم ادغــام شــده اســت و بــا پــردازش
پرســشهای زبــان طبیعــی ،اطالعاتــی از شــبکههای اجتماعــی دوســتان و
آشــنایان کاربــر و غیــره را بــه او بــاز میگردانــد.
هویــت بیــن المللــی دســتگاه تلفــن همــراه یــا شــماره ســریالی (: )IMEI
شــماره خاصــی کــه بــرای شناســایی هــر دســتگاه تلفــن همــراه بــکار مـیرود.
هــر تلفــن همــراه یــک شــماره هویــت بینالمللــی خــاص دارد کــه همیشــه
قابــل ردیابــی اســت.
آیاسپــی :شــرکت خدمــات اینترنتــی :آیاسپــی شــرکتی اســت کــه
ً
معمــوال در ازای دریافــت پــول ،دسترســی بــه اینترنــت را امکانپذیــر میســازد.
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فیشــینگ :تــاش بــرای کســب اطالعــات حســاس ،مثــل نــام کاربــری
رمــز عبــور  ،از طریــق پهنــان شــدن پشــت نــام یــک نهــاد قابــل اعتمــاد در
ارتباطــات الکترونیکــی.
گرداب :فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
ســیم کارت :یــا مــاژول شناســاننده مشــترک ،کارتــی هوشــمند اســت کــه
بــرای مشــترکین تلفنهــای همــراه در شــبکههای  GSMاطالعــات ذخیــره
میکنــد .ایــن اطالعــات میتوانــد شــامل هویــت کاربــر ،محــل و شــماره
تلفــن او ،کلیدهــای امنیتــی شــخصی ،فهرســت تمــاس و پیامکهــای ذخیــره
شــده باشــد.
جاســوس افــزار (اســپای ور) :نرمافــزاری کــه از طریــق آن یــک کاربــر
میتوانــد اطالعــات مخفــی دربــاره فعالیتهــای کامپیوتــر یــک شــخص
دیگــر بدســت آورد .ایــن کار بــا انتقــال مخفیانــه اطالعــات از هــارد دیســک
او میســر میشــود.
صــدا روی پروتــکل اینترنــت  :VoIPیــک روش و آندســته از فناوریهایــی
کــه بــرای انتقــال ارتباطــات صوتــی و جلســات چندرســانهای روی شــبکههای
پروتــکل اینترنــت( ، )IPمثــل اینترنــت ،اســت.
شــبکه خصوصــی مجــازی (ویپــیان) :یــک گــروه کامپیوتــر (یــا
ً
شــبکههای مجــزا) کــه از طریــق یــک شــبکه عمومــی -عمدتــا اینترنــت -بــه
یکدیگــر مرتبــط میشــوند .ویپیانهــا بــه عنـوان ابزارهــای اساســی کاربــران
اینترنــت در ایــران بــرای دور زدن و گریــز از سیســتم فیلترینــگ ایــن کشــور
شــکل گرفــت.
ً
بدافــزار (مــال ور) :بدافــزار برنامههــای رایانــهای هســتند کــه معمــوال
کاربــر را آزار میدهنــد یــا خســارتی بوجــود میآورنــد.
شــنود :شــنود بــه معنــای ایــن اســت کــه اشــخاص یــا ارگان اطالعاتــی
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ارتباطــات شــهروندان از قبیــل مکالمههــا ،پیامکهــای نوشــتاری و تصویــری،
ارتبــاط اینترنتــی مــورد نظــارت و تجســس قــرار دهنــد.
تاریخچــه (الگ) :در ایــن متــن تاریخچــه بــه فعالیتهــای آنالیــن و
تلفنــی (شــامل موبایــل) گفتــه میشــود.
برنامــه مدیریــت رمــز عبــور (پســورد منجــر) :ابــزاری راحــت و قدرتمنــد
کــه تمامــی رمزهــای عبــور کاربــر را در یــک بانــک اطالعاتــی بســیار مطمئــن
ذخیــره و مدیریــت میکنــد.
رندوم :بصورت تصادفی ،اتفاقی ،بدون برنامه ریزی قبلی.
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پیش گفتار

پیشگفتار

طــی دهههــای متوالــی ،دولتهــا از طریــق احــکام مجوزهــای مخابراتــی
و ضوابــط فنــی کــه مــردم را ملــزم بــه تحویــل اطالعــات تلفنهــای خــود بــه
مراکــز اجــرای قانــون میکنــد ،بــه ارتباطــات محرمانــه عمــوم مــردم دسترســی
بــدون محدودیــت داشــتهاند .اینترنــت ایــن توقــع تاریخــی و هنجــار جهانــی
را ناگهــان بــه چالــش کشــید .مکالمههــای مــردم ،چــه عــادی و چــه ضــد
حکومــت ،از کانالهــای ارتباطــی محلــی بــه پایگاههــای خــارج از دســترس
ً
حکومتهــا تغییــر مــکان دادهانــد ،بــه صورتــی کــه معمــوال رمزنــگاری
شــده و دیگــر کشــورها میزبــان ایــن مکالمــات هســتند .همزمــان ،دولتهــا
بــه لحــاظ اقتصــادی ،حداقــل بــه صــورت ظاهــری هــم کــه شــده ملــزم بــه
ایجــاد ظرفیتهــای ارتباطــی شــدند ،چــرا کــه همــان شــبکههایی کــه بــه
زیــر ســؤال کشــیدن عرفهــای تحمیلــی حکومتهــا را تســهیل میکردنــد،
خــود الزمــه پیشــرفتهای مــدرن و کســب و کار بیــن المللــی شــده بودنــد.
ســاز و کار مبــارزه بــا "جنــگ نــرم "1کــه فراتــر از سانســور علنــی و آشــکار
مــیرود ،بــه شــکل "فرماندهــی پدافنــد ســایبری ســپاه پاســداران" و "پلیــس
ً
ســایبری ایــران" نســبتا دیــر در ایــران تأســیس شــد .دســتگاه امنیتــی کوشــیده
اســت تــا اهمیــت خــود را در ایــن زمینــه اثبــات کــرده و بــا پیگــرد قانونــی
تقلبهــای دیجیتالــی در داخــل کشــور و در عیــن حــال جنــگ ســایبری
در خــارج از کشــور بــه شــکلی کارآمــد عمــل کنــد .دســتگیری کنشــگران
اینترنتــی بــه طــرز فزاینــدهای بــا اعترافــات تلویزیونــی و همچنیــن اظهــارات
 1اصطالحــی کــه ســید علــی خامن ـهای ،رهبــر جمهــوری اســامی ایــران ،ســاخت تــا جنــگ مــداوم
دیجیتالــی غــرب علیــه ایرانیــان اســتفاده کنــد.
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مقامــات همــراه اســت ،از جملــه ایــن کــه" :کســانی کــه گمــان میکننــد
ایــن فضــا بــرای آنهــا امــن اســت ،بایــد بــه فعالیتهــای خــود خاتمــه دهنــد"
(فوریــه  ،)2015یــا "مــردم بایــد بداننــد کــه مــا میتوانیــم پیامهــای آنــان را
ً
بخوانیــم" (ســپتامبر  )2014و یــا "مــا قطعــا ایــن افــراد را شناســایی و بــا آنهــا
مقابلــه خواهیــم کــرد" (مــه  .)2014حکومــت از طریــق ایــن ادعاهــای مبهــم
و اغــراق آمیــز بــه دنبــال آن بــوده اســت کــه کاربــران اعتمــاد خــود را نســبت
بــه حریــم خصوصــی خــود در فضــای اینترنتــی از دســت دهنــد .زمانــی کــه
کاربــران اینترنــت بــر ایــن بــاور باشــند کــه بــه رغــم تمــام اقدامهــای احتیاطــی،
مقامــات قــادر خواهنــد بــود ارتباطــات و مکالمههــای آنــان را شــنود کننــد ،بــه
همــان رفتارهایــی کــه خــارج از فضــای اینترنــت دارنــد ،یعنــی خودسانســوری
و شــیوههای منفعالنــه امنیتــی ،روی میآورنــد.
لفاظــی بــا واقعیــت تفاوتــی بســیار دارد .در نتیجــه اســتفاده از فناوریهــای
اطالعاتــی ،ســازمانهای امنیتــی در سراســر دنیــا بــا مانــع مواجــه یــا اغلــب بــه
حاشــیه رانــده شــدهاند .اگــر رمزنگاریهــا و ابــزار قــوی در زمینــه حریــم
خصوصــی علیــه ســازمانهای اطالعاتــی آمریکایــی و اروپایــی مؤثــر واقــع
شــدهاند ،بــدون تردیــد فراتــر از دســترس دســتگاههای نظارتــی ایــران نیــز
هســتند .نیروهــای امنیتــی کــه مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه و قــدرت خــود را از
دســت دادهانــد در پــی آن بودهانــد کــه از طریــق بــه نمایــش گذاشــتن قــدرت
خــود کــه شــباهت چندانــی بــه امکانــات واقعــی آنــان نــدارد ،کنتــرل خــود را
بــر ارتباطــات مــدرن اعمــال کننــد .همانگونــه کــه مطالعــات مــوردی در ایــن
گــزارش نشــان میدهــد ،ایــن ادعاهــای گــزاف حاصــل عقــده حقــارت دیـوان
ســاالری و مملــو از رقابتهــای داخلــی و نبــود مهارتهــای تکنولوژیکــی
اســت .هــر حکومتــی کــه قــادر بــه نظــارت موفقیتآمیــز محت ـوای ارتباطــات
اینترنتــی اســت ،نفــع چندانــی در ابــراز تواناییهــای خــود بــه شــیوههای
تهاجمــی و علنــی کــه مقامــات ایرانــی بــکار میگیرنــد نــدارد .بلکــه چنیــن
حکومتهایــی بایســتی بــه انــدازه کافــی انگیــزه و مشــوق داشــته باشــند کــه
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در ســکوت بــه جمــع آوری اطالعــات مــورد نظــر خــود بپردازنــد.
ً
از آنجــا کــه مقامــات بــه هیــچ وجــه دانــای کل نیســتند ،اساســا متکــی بــه
ایــن هســتند کــه کاربــران هنــگام ارتبــاط و حفــظ اطالعــات شــخصی اقدامات
احتیاطــی الزم را انجــام نمیدهنــد .مقامــات و وابســتگان آنهــا بــه جــای
حملــه بــه نقــاط ضعــف در رمزنویســی یــا سوءاســتفاده از آســیبپذیریهای
ً
زیربنایــی ،معمــوال از سرشــت اساســی انســانها بهرهبــرداری میکننــد.
یــک موضــوع مکــرر در روایتهــای زیــر دیــده میشــود :غــرور کاربــران
شــبکههای اجتماعــی آنــان را تشــویق میکنــد تــا خــود را معرفــی کننــد ،از
امیــال جنســی کاربــران اســتفاده میشــود تــا بــا نــرم افزارهــای جاســوس افــزار
(اســپای ور) بــه دســتگاههای آنهــا نفــوذ کننــد ،و کاهلــی کاربــران باعــث
میشــود تــا از دســتگاههای خــود بــا رمــز عبورهــای مناســب حفاظــت نکننــد.
ً
هیچگونــه رونــد یادگیــری جمعــی وجــود نــدارد :وخامــت تصمیمهــای ظاهــرا
کوچــک فقــط زمانــی درک میشــوند کــه اطالعــات شــخصی یــک فــرد
علیــه خــود او در دادگاه اســتفاده میشــود .از کوتاهــی و قصــور یــک فــرد
اســتفاده میشــود تــا شــبکههای گســتردهتر آشــنایان او مــورد آزار و اذیــت
قــرار بگیرنــد ،و یــک بازجویــی منجــر بــه دههــا دســتگیری میشــود .ایــن
افــراد بــه عن ـوان ش ـواهدی دال بــر قــدرت مقامــات در اینترنــت ،در معــرض
نمایــش گذاشــته میشــوند تــا بــه ایــن ترتیــب حــس عــدم تقــارن اطالعاتــی
کــه مهمتریــن تدبیــر یــک حکومــت ســرکوبگر اســت ایجــاد شــود.
ایــن پژوهــش ،مشــاهدات مــن و دیگــر محققــان را دربــاره رفتــار اغلــب بــه
لحــاظ فنــی ابتدایــی و بــه لحــاظ اجرایــی ضعیفــی کــه ســازمانهای امنیتــی
ایــران در کارزار ســرکوب مخالفــان اینترنتــی خــود داشــتهاند ،بیشــتر تأییــد
میکنــد .طــی چندیــن ســال گذشــته ایــن اقدامهــای ســرکوبگرانه مســتند
شــدهاند :اقداماتــی کــه در کاربــرد بدافزارهــای مخــرب علیــه ایرانیــان در
جریانهــای پیــش از انتخابــات و همچنیــن در حمــات بــه سیســتم عاملهــای
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بیــن المللــی کــه میزبــان رســانههای مســتقل فارســی زبــان بودهانــد ،دیــده
شــده اســت .بــر اســاس ایــن تجربههــا ،میتــوان شــروع بــه رفــع ابهــام از
عملیــات اطالعاتــی کــرد و بیشــتر بــه مســائل مشــترک دربــاره رفتــار کاربــران
ً
کــه هرگــز مســتقیما بــه آن توجــه نشــده پرداخــت .ایــن تحقیــق بــرای نظــام
زیســتی ســازمانها ،پدیدآورنــدگان و افــراد عالقمنــد بــه امنیــت دیجیتــال و
آزادی اینترنــت در ایــران ،آمــاری از شکســتهای روشــمند اســت کــه هــم
توضیــح میدهــد چــرا تمرکــز صــرف بــر ابــزار کافــی نیســت و هــم روشــنگر
محدودیتهایــی اســت کــه بــا آن مواجــه میشــویم .عــاوه بــر ایــن ،ایــن
تحقیــق بــه طــرز نگــران کننــدهای حاکــی از آن اســت کــه بــی کفایتــی
حکومــت ناشــی از موضوعاتــی قابــل حــل اســت ،و اینکــه مقامــات همزمــان
بــا رشــد جامعــه مدنــی ،از رویکردهــای پیشــرفتهتر نظارتــی اســتفاده خواهنــد
کــرد.
بــه رغــم ســرمایهگذاری در نرمافزارهــای ارتباطــی و ســاختار زیربنایــی
امــن ،کاربــران همچنــان تصمیمهایــی میگیرنــد کــه بــه لحــاظ حفــظ حریــم
خصوصــی منطقــی نیســتند ،و ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل اســت کــه یــا بــه
نحــوی مشــوق و انگیــزه آنهــا بــرای گرفتــن چنیــن تصمیمــات نادرســتی بســیار
زیــاد اســت ،و یــا درک آنهــا از خطــرات موجــود بــا انتظــارات مــا متفــاوت
اســت .افــزون بــر ایــن ،بایــد اذعــان کنیــم کــه تناســبی بیــن الزامــات ناشــی از
ـران در معــرض تهدید اســت ،بــا رفتارهای
آمــوزش و فنــاوری کــه برعهــده کاربـ ِ
اینترنتــی عــادی وجــود نــدارد ،و حتــی کاربــران بــه لحــاظ تکنولوژیکــی
آ گاه و ماهــر در خــارج از ایــران یــا کســانی کــه ادعــای تخصــص در مســائل
ً
ً
امنیتــی دارنــد هــم معمــوال از چنیــن شــیوههایی اســتفاده نمیکننــد ،و غالبــا
بــا موانعــی از ســوی خــود سیســتم عاملهــا مواجــه میشــوند .مــا مرتــب
افــرادی را میبینیــم کــه در معــرض خطــر قــرار میگیرنــد و بــه دالیــل قابــل
پیشــگیری دســتگیر میشــوند و آنچــه بــرای آنهــا اتفــاق میافتــد گواهــی
اســت بــر اینکــه رســانههای مســتقل ،جوامــع اقلیتهــا ،مخالفــان سیاســی و
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کنشــگران اجتماعــی همچنــان بــه خاطــر فعالیتهــای اینترنتــی خــود تحــت
پیگــرد قانونــی قــرار خواهنــد گرفــت.
بــدون یــک تحقیــق متکــی بــه حقیقــت ،روایتهــای غیرواقعــی و تضعیف
کننــدهای کــه دســت انــدرکاران کوتــه فکــر بــه رواج آن میپردازنــد ،درک
مــردم را از اینترنــت بــه عن ـوان یــک فضــای امــن بــرای صداهــای بــه حاشــیه
رانــده شــده تهدیــد میکنــد .ایــن تحقیــق را اگــر بــا توجــه بــه ایــن مســئله
بررســی کنیــم ،بــه بینشــی نامعمــول و کمیــاب دربــاره چگونگــی تــاش
دولتهــا بــرای ســرکوب مخالفــان خــود در اینترنــت دســت مییابیــم .ایــن
تحقیــق نشــانگر تأثیــرات رعایــت نکــردن نــکات ایمنــی از ســوی کاربــران و
همچنیــن محدودیــت تالشهــای امنیتــی اســت .از منظــری خــوش بینانــه،
ایــن تحقیــق هــم گواهــی مهــم بــر محدودیتهــای حکومــت اســت و هــم
نشــانگر قــدرت افــراد در حمایــت از حقــوق بشــر بنیادیــن خــود بــه شــکلی بــی
ســابقه اســت.
کالین اندرسن
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مقدمه

مقدمه

"اگــر بــه خاطــر آن اطالعاتــی (متــن ،عکــس ،یادداشــت
َ
و اپهــای بــاز) کــه پــس از دســتگیری روی تلفنــم پیــدا
کردنــد نبــود ،مقامــات هیــچ مــدرک ســفت و ســختی بــرای
محکــوم کــردن مــن نداشــتند"1.
در حــال حاضــر چــه ارتباطــی میــان رفتــار آنالیــن و آفالیــن شــهروندان
ایــران و احتمــال دســتگیری آنهــا در ایــران وجــود دارد؟ ایــن گــزارش بــه طــور
اخــص پاســخی بــه ایــن پرســش اســت.
ً
اینترنــت در ســال  1993در ایــران آغــاز بــه کار کــرد و طــی ســالها مرتبــا
تعــداد فزاینــدهای از کاربــران را بــه خــود جــذب کــرده اســت .بیــن ســالهای
 2001و  -2009ســال انتخابــات ریاســت جمهــوری مــورد مناقشــه -اســتفاده از
اینترنــت هــر ســال حــدود نیــم برابــر افزایــش یافــت .در ســال  ،2014تعــداد
کاربــران اینترنــت در ایــران بیــش از  22میلیــون نفــر ،افــزون بــر  28درصــد
جمعیــت کشــور ،تخمیــن زده شــده اســت.
در دهــه  1990و اوایــل دهــه  ،2000دسترســی بــه اینترنــت هزینــه باالیــی
ً
در بــر داشــت و عمدتــا یکــی از امکانــات تجملــی تلقــی میشــد .امــا بــا
افزایــش محبوبیــت اینترنــت ،قیمــت آن هــم مناســب تــر شــد و نقــش اینترنــت
در زندگــی روزمــره ایرانیــان بــه تدریــج شــکل گرفــت.
 1مصاحبه با آرتیکل 19
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تولد وبالگ نویسی و واکنش مقامات

در ســپتامبر  ،2001حســین درخشــان -روزنامــه نــگار جـوان ایرانــی -یکــی
از اولیــن وبالگهــای منتقــد حکومــت را بــه زبــان فارســی بــه راه انداخــت.
یکــی از خواننــدگان کنجــکاو او را تشــویق بــه نوشــتن یــک راهنمــای ابتدایــی
وبــاگ نویســی کــرد کــه بــه ایرانیــان داخــل کشــور کمــک کــرد تــا بــرای
بیــان عقایــد خــود ،روز بــه روز بیشــتر بــه اینترنــت روی آورنــد و بــه ایــن ترتیــب
وبالگســتان فارســی شــکل گرفــت .در آن زمــان ،وبالگســتان فارســی یکــی از
بزرگتریــن و فعالتریــن وبالگســتانهای جهــان بــود و مقامــات ایرانــی را کــه تــا
آن زمــان بــدون رقیــب انحصــار کامــل اطالعــات را در اختیــار داشــتند ،دچــار
چالشــی جــدی کــرد .عبــاس معروفــی ،نویســنده و وبــاگ نویــس معــروف
ایرانــی ،اســتفاده از ایــن تریبــون نویافتــه را بــرای آزادی بیــان و نظرپــردازی
اینگونــه توصیــف کــرد:
"پیامهایی در بطریهای سپرده به باد".
دولــت بــا آغــاز اقدامــات ســرکوبگرانه کــه بــه شــدت آزادی بیــان و
اطالعــات را بــرای وبــاگ نویســان محــدود میکــرد ،بــه ســرعت و بــا قــدرت
بــه ایــن جریــان واکنــش نشــان داد :همــان ســالی کــه وبالگســتان ایــران بــه راه
افتــاد ،علــی خامن ـهای ،رهبــر کشــور ،حکــم داد کــه فقــط نهادهــای مجــاز
حکومتــی بــه وب دسترســی داشــته باشــند.
عــاوه بــر ایــن ،از ســال  2001شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی شــروع
بــه اجــرای مجموعــهای از مقــررات کــرد کــه بــر اســاس آن ،شــرکتهای
خدمــات اینترنتــی (آیاسپیهــا) موظــف بــه نصــب سیســتمهای فیلتــر کــردن
ســایتها ،شــنود و ثبــت فعالیتهــای اینترنتــی مشــتریان و همچنیــن برداشــتن
تمــام وبســایتهای ضــد دولتــی و ضــد اســامی از ســرورهای خــود شــدند.1
1 http://www.Iranhrdc.org/English/English/publications/reports/3157-ctrl-alt-delete-iran-039s-response-to-the-internet.html?p=1
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ایــن اقدامــات ســرکوبگرانه مــداوم در ســال  ،2008درســت پیــش از انتخابــات
ریاســت جمهــوری  2009بــه اوج خــود رســید و بســیاری از وبالگنویســان
را وادار کــرد تــا از شــیوههای دیگــر تبــادل اطالعــات ،از جملــه پایگاههــای
شــبکههای اجتماعــی جدیــد ،اســتفاده کننــد .1همــان ســال مقامــات بــا فیلتــر
کــردن اینترنــت و دســت زدن بــه اقدامــات قانونــی هدفمنــد بــه ایــن مســئله
واکنــش نشــان دادنــد.
در دســامبر  ،2008امیدرضــا میرصیافــی 2متهــم شــد کــه در وبالگهــای
خــود بــه رهبــران مذهبــی اهانــت کــرده و بــه اشــاعه تبلیغــات علیــه جمهــوری
ً
اســامی ایــران پرداختــه اســت و متعاقبــا بــه دو ســال و شــش مــاه زنــدان
محکــوم شــد .او در  18مــارس  2009جــان خــود را در زنــدان از دســت داد.
میرصیافــی اولیــن وبالگنویســی بــود کــه در زنــدان جــان ســپرد .او بــه رغــم
مشــکالت جســمی و روحــی و همچنیــن درخواســت کارمنــدان درمانــگاه
زنــدان ،تحــت درمــان پزشــکی خــارج از زنــدان قــرار نگرفــت.
اســتفاده مخالفــان حکومــت از شــبکههای اجتماعــی ،بویــژه طــی
ـات بــه شــدت بحــث برانگیــز ریاســت جمهــوری در ســال  2009واضــح
انتخابـ ِ
و آشــکار بــود .کاربــران شــبکههای اجتماعــی ،موســوم بــه "شــهروند-روزنامه
نــگار" ،نقشــی اساســی در ســازماندهی و هماهنــگ ســازی اعتراضــات ایفــا
ً
کردنــد؛ فیلمهــای ویدیویــی و عکسهــای غیرحرفــهای فــورا در اینترنــت
آپلــود میشــدند .تجمعهــای مــردم هــم عقیــده از طریــق ابــزاری چــون فیــس
بــوک و توییتــر آســانتر و در مــدت زمانــی کوتــاه میســر میشــد .3امــا نــه تنهــا
کنشــگران  ،بلکــه مقامــات ایرانــی هــم متوجــه ظرفیــت شــبکههای اجتماعــی
بــه عن ـوان ابــزاری بــرای بســیجهای اجتماعی-سیاســی شــده بودنــد.
1

مثل فیس بوک و توییتر
http://www.theguardian.com/world/2009/mar/20/omidreza-mirsayafi-iran-blogger-rouznegar

2

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/8099579.stm

3
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از آن زمــان بــه بعــد ،حکومــت ایــران جنگــی مســتمر علیــه اینترنــت بــه راه
انداختــه تــا قابلیتهــای آن را بــرای تســهیل جنبشهــای اعتراضــی محــدود
ســازد .ایــن جنــگ بــه شــکل قوانیــن ،سیاســتها و اقدامهــای جدیــد
درآمــده اســت کــه همچنــان طبــق معیارهــای جهانــی حقــوق بشــر ،خــارج از
محدودیتهــای مجــاز آزادی بیــان و اطالعــات قــرار میگیــرد .1سانســور
اینترنــت و نظــارت بــر آن بــه یــک اولویــت عمــده تبدیــل شــده اســت .ایــن
نظــارت تــام از طریــق تعــدادی از برنامههــای نظارتــی دولــت کــه بــه منظــور
اعمــال نظــارت بــر ارتباطــات اینترنتــی طــرح شــدهاند ،شــدت یافتــه اســت.
فعالیتهــای ســایبری کــه بــا قواعــد حکومــت در تضــاد قــرار میگیــرد،
غیرقانونــی اعــام شــده کــه ایــن نقــض معیارهــای جهانــی اســت .در عیــن
حــال ،تواناییهــای فنــی مقامــات بیشــتر شــده تــا بــه طــرز پیشــرفته تــر و جامــع
تــری جلــوی ایــن فعالیتهــا گرفتــه شــود .در ژانویــه  ،2010قانــون جرایــم
رایان ـهای وضــع شــد کــه در قالــب الفاظــی مبهــم" ،اشــاعه دروغ" یــا انتشــار
مطالبــی کــه بــه ضــرر "اخــاق عمومــی" بــود را تخطــی از قانــون قلمــداد
میکــرد .2یــک ســال بعــد ،پلیــس ســایبری ایــران (فتــا) تأســیس شــد.
نهادهــای ایرانــی ســرکوبگر اینترنــت ،موســوم بــه "یگانهــای ســایبری" ،مثــل
"فرماندهــی پدافنــد ســایبری ســپاه پاســداران انقــاب اســامی (گــرداب)" بــا
حمایــت مالــی ســپاه پاســداران ایــران تأســیس شــدند .در خبرهــا ،گروههــای
دیگــری مثــل "ارتــش ســایبری ایــران" هــم بــه چشــم میخــورد ،بویــژه در
فوریــه  2011زمانــی کــه بنــا بــر گزارشهــای رســیده ،رســانههای صــدای

 1در ســال  2013بــه دســت انــدرکاران و سیاســتگزاران حکومــت توصیههایــی مبنــی بــر چگونگــی
ترویــج و حمایــت از حقــوق وبــاگ نویســان در داخــل و خــارج از کشــور ارائــه شــد« :آرتیــکل  ،19حــق
داشــتن وبــاگ:2013 ،
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3733/Right-to-Blog-EN-WEB.pdf

2

آرتیکل  :19جرائم رایانهای در ایران :سرکوب اینترنتی در عمل
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ً
آمریــکا و بــی بــی ســی را هــک کردنــد .1دولــت هیچــگاه رســما رابطــه خــود
بــا آنهــا را تأییــد یــا تکذیــب نمیکنــد .گروههــای بخــش خصوصــی ،ماننــد
"آشــیانه"" ،ســیمرغ" و "شــبگرد" هــم بنــا بــه گزارشهــای رســیده بــا مقامــات
کار کردهانــد .گفتــه میشــود کــه ایــن گروههــا مثــل "یگانهــای ســایبری"
ً
کــه قبــا بــه آنهــا اشــاره شــد ،در نظــارت ،هــک کــردن ،فرســتادن پیامهــای
تهدیدآمیــز ،تولیــد و بســط محتـوا ،ترویــج فناوریهــای مخصــوص ایــران مثــل
سیســتمها و مرورگرهــای عامــل و همچنیــن فیشــینگ دســت داشــته اســت.
مقامــات ایــران ســرمایه گــذاری ســنگینی در پیشــبرد تواناییهــای اجرایــی،
حقوقــی و تدارکاتــی خــود کردهانــد تــا آزادی بیــان و اطالعــات را بــه دلیــل
آنچــه کــه آنهــا تهدیــدات مربــوط بــه فناوریهــای ارتباطــی تلقــی میکننــد،
محــدود ســازند .در مــارس  ،2012رهبــر ایــران ،آیــت اللــه خامنـهای ،شــورای
عالــی فضــای مجــازی را -کــه یــک ارگان سیاســت گــذاری متشــکل از
اعضایــی چــون رئیــس جمهــور ایــران ،رئیــس قــوه قضاییــه ،وزیــر اطالعــات،
وزیــر فرهنــگ و دیگــر مقامــات مجــری قانــون -بنیــان نهــاد تــا اســتفاده از
اینترنــت در ایــران را زیــر نظــر بگیــرد .2ایــن شــورا فقــط یکــی از گروههــای
نظارتــی اســت کــه هدفشــان محدودســازی دسترســی آزاد بــه اینترنــت اســت.3
یکــی دیگــر از ایــن گروههــا ،کمیتــه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه
اســت کــه ســایتهایی را کــه محت ـوای غیرقانونــی دارنــد شناســایی کــرده و
مســئول اخــذ تصمیــم نهایــی در مــورد مســدود شــدن یــا نشــدن آنهــا بــه علــت
محتوایشــان اســت.
تســلط مقامــات ایــران بــر فضــای اینترنــت ایــن کشــور بــه طــرزی گســترده

1

همان منبع

2

همان منبع

3

همان منبع
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گــزارش 1شــده اســت .2در مــورد تعــداد بــی شــمار کاربــران اینترنــت کــه
دســتگیر شــده یــا همچنــان دســتگیر میشــوند هــم گزارشهــای بســیاری در
دســت است.3
بهبود بخشیدن به امنیت فضای دیجیتالی در ایران

ســازمان آرتیــکل  )Article 19( 19گزارشهایــی در ســالهای 2012
و  20135منتشــر کــرده کــه در آن محتـوای قانــون جرایــم رایانـهای ســال 2010
ایــران و تأثیــرات آن بــر جامعــه اینترنتــی آن کشــور را مــورد تحلیــل قــرار داده
اســت .ســازمان آرتیــکل  19بــا تشــریح ایــن قانــون و مســتند کــردن شــهادت
قربانیــان آن ،توصیههایــی خطــاب بــه دســت انــدرکاران ،از متخصصــان فنــی
و شــرکتهای خصوصــی گرفتــه تــا دولــت ایــران ،ارائــه داده تــا از حــق آزادی
بیــان در ایــران حمایــت و آن را عملــی کنــد.
4

هنــوز بــه دشــواری میتــوان تعییــن کــرد کــه جامعــه اینترنتــی ایــران
پیشــرفت محسوســی در زمینــه حفاظــت از امنیــت دیجیتالــی خــود داشــته یــا
نداشــته اســت .گــزارش ســوم در ایــن مــورد بــه قصــد پــر کــردن ایــن خــاء
تهیــه شــده اســت .ایــن گــزارش در پــی آن اســت کــه تعییــن کنــد کاربــران
اینترنــت در ایــران چــه پیشــرفتی -اگــر پیشــرفتی حاصــل شــده -در زمینــه
حفــظ امنیــت دیجیتالــی خــود داشــتهاند ،و همچنیــن حوزههایــی کــه نیــاز بــه
1 https://globalvoicesonline.org/2015/03/23/internet-in-iran-evaluating-rouhanis-first-two-years-as-president
https://cpj.org/reports/2012/05/10-most-censored-countries.php

2

http://www.iranhumanrights.org/2015/03/facebook-users-arrested

3

4

ایران :قانون جرائم رایانهای ()2012

5

جرائم رایانهای در ایران :سرکوب اینترنتی در عمل ()2013

http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2921/12-01-30-FINAL-iran-WEB[4].pdf
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/37385/Computer-Crimes-in-Iran-.pdf
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تغییــرات بیشــتر رفتــاری و فنــی دارنــد کدامنــد.
ایــن گــزارش بــه منظــور تحقــق هــدف خــود بــر پرسـشهای زیــر تأکیــد
میکنــد:
•مقامــات ایــران از کاربــران اینترنــت در ایــن کشــور چــه اطالعاتــی در
دســت دارنــد؟
•آنها این اطالعات را از چه طریق کسب کردهاند؟
•آنها در پی چه اطالعات دیگری هستند؟
•آنهــا از چــه شــیوههایی بــرای کســب اطالعــات بیشــتر اســتفاده
میکننــد ؟
بــا تحلیــل ایــن یافتههــا میتــوان روشــن ســاخت کــه کــدام رفتارهــای
آنالیــن و آفالیــن منجــر بــه افزایــش میــزان دســتگیریها میشــود ،و پاســخ
بــه ایــن پرســش بــه نوبــه خــود میتوانــد روشــنگر بینشــی مهــم دربــاره ایــن
مســئله باشــد کــه مقامــات ایــران چگونــه اینترنــت را شــنود و بــر آن نظــارت
میکننــد .در پایــان ،ایــن گــزارش حــاوی توصیههایــی مبنــی بــر ایــن اســت
کــه چــه تغییــرات رفتــاری ،برنامههــای احتمالــی و کمکهــای فنــی الزم
اســت ،و اینکــه چــه حوزههایــی بــه تحقیقــات بیشــتر نیــاز دارد.
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روش شناسی

روششناسی

هــدف ایــن گــزارش آن اســت کــه ارتبــاط میــان رفتــار آنالیــن و آفالیــن
کنشــگران اینترنتــی در ایــران بــا احتمــال دســتگیری آنــان در حــال حاضــر را
بررســی کنــد .ایــن گــزارش راههایــی را توصیــه میکنــد کــه از طریــق آن
بتـوان خطــر دســتگیری ایــن افــراد را بــه میــزان قابــل مالحظـهای کاهــش داد.
اولیــن گام ،شناســایی و مصاحبــه بــا گروهــی از افــراد گوناگــون بــود کــه
بــه دلیــل فعالیتهــای آنالیــن و آفالیــن خــود از ســوی مقامــات ایــران مــورد
هــدف قــرار گرفتــه بودنــد .افــرادی بــرای ایــن بررســی واجــد شــرایط شــناخته
شــدند کــه بــه دلیــل فعالیتهــای اینترنتــی خــود تحــت پیگــرد قانونــی قــرار
گرفتــه بودنــد .ایــن شــامل کســانی میشــد کــه بــه علتهــای دیگــر نیــز
دســتگیر شــده بودنــد ،امــا حضــور آنــان در اینترنــت یکــی از عوامــل اصلــی
بازداشتشــان بــه شــمار میرفــت .در مجمــوع ،بــه منظــور تهیــه ایــن گــزارش
اطالعــات  25پاســخ دهنــده انتخــاب و تحلیــل شــد.
ایــن گــروه متشــکل از روزنامــه نــگاران ،کنشــگران حقوقــی ،افــراد فعــال
در احــزاب سیاســی زیرزمینــی ،اعضــای گروههــا و اتحادیههــای دانشــجویی،
کنشــگران حقــوق اقلیتهــا و شــهروندانی بــود کــه از تریبونهــای شــبکههای
اجتماعــی بــرای در میــان گذاشــتن عقایــد خــود بــا مخاطبــان بیشــتر اســتفاده
میکردنــد .ترکیبــی از کنشــگران سرشــناس و همچنیــن کمتــر شــناخته شــده
انتخــاب شــد تــا بت ـوان تــا حــد امــکان بــه یــک ارزیابــی متنــوع از رفتــار و
عــادات اینترنتــی ایــن افــراد پــی بــرد .ایــن کار بــا دو هــدف انجــام شــد :اول
اینکــه ببینیــم آیــا تفاوتــی بیــن نظــارت بــر کنشــگران سرشــناس و کمتر شــناخته
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شــده وجــود دارد و دوم اینکــه ایــن تفــاوت خــود را چگونــه نشــان میدهــد.
بــه خاطــر حفــظ موضعــی بــی طرفانــه و غیرمتمرکــز ،کســانی کــه در
شــهرهای کوچــک زندگــی میکردنــد بیشــتر از افــراد ســاکن تهــران مــورد
توجــه قــرار گرفتنــد .هــدف از ایــن کار همچنیــن تشــویق بــه انجــام تحقیقــات
بیشــتر در آینــده در مناطقــی خــارج از پایتخــت ایــران بــود کــه اغلــب در چنیــن
م ـواردی کمتــر در معــرض دیــد قــرار میگیرنــد.
در خاتمــه ،ایــن مســئله هــم مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه مصاحبههــا بــا
مجموعــه ای متعــادل از افــرادی بــا ســنین ،جنســیت ،تخصــص فنــی و جایــگاه
اجتماعی-اقتصــادی متفــاوت صــورت پذیــرد.
مصاحبههــا -و جمــع آوری بعــدی اطالعــات -بــا تأکیــد بســیار بــر
مقــررات حریــم خصوصــی انجــام شــد تــا اســامی پاســخ دهنــدگان محفــوظ
بمانــد .بعــاوه ،هــر گونــه اطالعــات یــا جزئیــات شــخصی کــه امــکان داشــت
امنیــت مصاحبــه شــوندگان را بــه خطــر بینــدازد از ایــن پژوهــش کنــار گذاشــته
شــد .صــرف نظــر از چنیــن اقدامــات ایمنــی ،اطالعــات اســتفاده شــده در ایــن
پژوهــش بــدون تغییــر باقــی میمانــد.
از روش شناســی تحقیقــی کیفــی اســتفاده شــده تــا باورهــا ،احساســات،
عقایــد ،تجــارب و رفتارهــای پاســخ دهنــدگان معیــن گــردد.
مصاحبــه کننــده از یــک فهرســت مشــخص ســؤال اســتفاده میکــرد،
امــا ســاختار مصاحبــه بــه نحــوی بــود کــه در صــورت لــزوم پرســشهای
خودانگیختــه و مربــوط بــه موضــوع هــم مطــرح شــود .پرسـشها بــرای تعییــن
مســائل زیــر طراحــی شــده بودنــد :اول از همــه ،اشــتباهات نوعــی کــه امنیــت
اینترنتــی پاســخ دهنــدگان را بــه خطــر انداختــه بــود؛ دوم ،رایــج تریــن ان ـواع
اطالعاتــی کــه مقامــات بــه دنبــال آن بودنــد؛ و آخــر از همــه ،روشهــای
مــورد اســتفاده بــرای اخــذ ایــن اطالعــات .افــزون بــر ایــن ،هــدف از طــرح
پرســشها یافتــن ارتبــاط میــان کنشــگری آنالیــن و آفالیــن بــود .فهرســت
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کامــل ایــن پرســشها را در ضمیمــه یــک میتــوان یافــت.
اطالعــات گــردآوری شــده بــه لحــاظ آمــاری تحلیــل و پاسـخها بــه رمــز
درآورده شــد :حاصــل ایــن پژوهــش در فصــل بعــدی شــرح داده شــده اســت.

22

یافتهها

یافتهها

رفع مسئولیت

ایــن گــزارش مســتند بــا حســن نیــت و بــر اســاس اطالعــات کســب
شــده از طریــق مصاحبههــای مفصــل و دقیــق محقــق تهیــه شــده اســت.
همانگونــه کــه در "روش شناســی" (قســمت بــاال) عن ـوان شــد ،یافتههــای ایــن
تحقیــق بــه طــور مشــخص از اطالعــات جمــع آوری شــده از پاســخ دهنــدگان
شــرکت کننــده در ایــن تحقیــق گرفتــه شــده و جزئیــات مربــوط بــه آنهــا بــه
دالیــل امنیتــی محرمانــه میمانــد .حقایــق بیــان شــده در ایــن تحقیــق و نتیجــه
گیریهــای حاصــل از آنهــا از منابعــی قابــل اعتمــاد بــه دســت آمدهانــد ،امــا
آرتیــکل  19یــا هیــچ یــک از اعضــای وابســته بــه آن ،هیــچ گونــه مســئولیتی
دربــاره کامــل بــودن یــا دقــت آنهــا برعهــده ندارنــد .در برخــی مـوارد ،آرتیــکل
 19مــدارک ایــن اظهــارات را بــه دلیــل آنکــه امنیــت پاســخ دهنــدگان را بــه
خطــر میانــدازد منتشــر نکــرده اســت.
چگونه مقامات پیش از دستگیری افراد به جمع آوری اطالعات میپردازند

بــر اســاس گفتههــای پاســخ دهنــدگان ،دو نهــاد اصلــی کــه مســئول
دســتگیریها و نظــارت هســتند عبارتنــد از :وزارت اطالعــات و ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی ایــران .گفتــه میشــود کــه وزارت اطالعــات
بیشــتر از شــیوههای ســنتی شــنود و تجســس ،ماننــد شــنودخطوط تلفــن
ثابــت ،تلفنهــای همــراه ،محلهــای مســکونی ،مکانهــای گردهــم آیــی یــا
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ادارات اســتفاده میکنــد و ســپاه پاســداران از طریــق تولیــد محت ـوا ،عملیــات
نفــوذی 1و فیشــینگ روشهــای پیشــرفته تــر نظــارت را بــکار میبــرد.
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران بــا تعــداد بیشــتر دســتگیریها و
ً
شــیوههای خشــونت آمیزتــر معمــوال رفتــاری تهاجمــی تــر از وزارت اطالعــات
دارد .2اکثــر نظارتهــا و دســتگیریهای مربــوط بــه اقلیتهــای نــژادی و
مذهبــی و انتقــاد از خامنـهای ،رهبــر ایــران ،بــه عهــده ســپاه پاســداران اســت.
تلفنهای همراه

کنشــگرانی کــه از ارســال پیامــک و /یــا تلفــن بــرای بســیج دیگــران یــا
ســازماندهی محــل مالقــات گروهــی اســتفاده کردهانــد بیشــتر آســیب پذیــر
بودهانــد .بســیاری از پاســخ دهنــدگان گــزارش دادهانــد کــه تلفنهــای آنهــا
از ســوی ســپاه پاســداران شــنود میشــده یــا ســوابق مکالمههــای آنهــا طــی
ً
چندیــن ســال از  2009تــا  2014مرتبــا نظــارت شــده اســت .یکــی از پاســخ
دهنــدگان کــه مــورد بازجویــی قــرار گرفتــه بــود بــه یــاد م ـیآورد:
"...مــن یــک اتهــام را رد کــردم[ ،و] آنهــا بــه مــن تاریخچــه
پیامکهایــم را کــه بــه دو ســال قبــل برمــی گشــت نشــان
دادند".3
ذخیــره کــردن عکسهــا ،پیامکهــا ،مــدارک و ان ـواع دیگــر اطالعــات
و دادههــا در تلفنهــای همــراه کــه بــا آنهــا میتــوان کســی را متهــم کننــد
نیــز خطرنــاک اســت .یکــی از پاســخ دهنــدگان میگفــت بــدون اطالعاتــی
1

به «عملیات نفوذی آنالین» در زیر مراجعه کنید

 2مصاحبــه شــوندگانی کــه بــا ســپاه پاســداران ســر و کار داشــتهاند گفتهانــد کــه حملههــای خشــونت
آمیــز بــه منــازل یــا ادارات ،رفتارهــای شــدیدتر طــی دســتگیری یــا دوران بازداشــت و تهدیدهــای تهاجمــی
تــر و اســتفاده از زبــان بــی ادبانــه و وقیــح توســط ســپاه صــورت گرفتــه اســت.
3
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کــه پــس از دســتگیری از تلفــن همراهــش بدســت آوردنــد" ،هیــچ مــدرک
محکمــی" بــرای محکــوم کــردن او وجــود نداشــت.
در یــک مــورد دیگــر ،بــا یکــی از مصاحبــه شــوندگان از یــک کانــال
خبــری فارســی زبــان خــارج از کشــور بــه صــورت تلفنــی تمــاس گرفتــه
بودنــد .فقــط چنــد ســاعت بعــد از آن مکالمــه ،او بــرای بازجویــی بــه وزارت
اطالعــات احضــار شــده بــود" .آنهــا تاریخچــه مکالمــات و تمــام پیامکهایــم
را طــی شــش مــاه گذشــته نشــانم دادنــد ".ایــن موضــوع نــه تنهــا نشــانگر دامنــه
شــنود تلفنــی مقامــات اســت ،بلکــه حاکــی از آ گاهــی آنهــا از مکالمــات
تلفنــی اســت کــه از ســوی بعضــی از شــبکههای خبــری مشــخص صــورت
میگیــرد.
یکــی دیگــر از باورهــای رایــج و اشــتباه کنشــگران ایرانــی ایــن اســت کــه
میتواننــد بــا تغییــر مســتمر ســیم کارت ،رد پایــی از خــود بــه جــا نگذارنــد.
1
امــا ایــن درســت نیســت ،چــرا کــه تلفنهــای همــراه از طریــق شــماره ســریال
( ، )IMEIقطــع نظــر از ســیم کارت اســتفاده شــده قابــل ردیابــی اســت و
ایــن ناشــی از آن اســت کــه شــرکت نوکیا-زیمنــس تجهیــزات خاصــی ویــژه
تلفنهــای همــراه بــه مقامــات ایــران فروختــه اســت.2
فیشینگ و حمله با نرم افزارهای مخرب

فیشــینگ یکــی از راهکارهایــی اســت کــه بــا هــدف بهــره بــرداری از
ســهل انــگاری کنشــگران و شــهروندان عــادی اغلــب اســتفاده میشــود.
 1از طریــق ســیم کارت میتــوان شــما را شناســایی کــرد ،امــا تلفــن همــراه نیــز میتوانــد شــما را بــه
دردســر بینــدازد .هــر تلفــن همــراه یــک شــماره ویــژه ،تحــت عن ـوان هویــت بیــن المللــی دســتگاه تلفــن
همــراه یــا شــماره ســریالی ( ،)IMEIدارد .ایــن شــماره تمــام مــدت قابــل ردیابــی اســت.
 2نوکیــا -زیمنــس از قانــون ســرکوب در ایــران ابــراز تأســف میکننــد ،بلومبــرگ .03.06.2010 ،قابــل
دسترســی در اینترنــت:
]http://www.businessweek.com/globalbiz/content/jun2010/gb2010063_509207.htm [17.03.2015
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رایــج تریــن شــیوه ،اســتفاده از وعــده محتـوای سکســی (مثــل عکــس) اســت
تــا قربانــی را بــه کلیــک کــردن روی یــک تصویــر وسوســه کننــد .بــه صــورت
متنــاوب ،بــه خبرنــگاران فایلهــای قابــل اجــرا (مثــل ُورد ،پــی دی اف یــا
تصاویــر) در لفافــه عنوانهــای خبــری فــوری فرســتاده میشــود .هنگامــی
کــه قربانــی روی آن مطلــب کلیــک میکنــد ،نــرم افــزار مخــرب()Malware
دانلــود و روی دســتگاه او نصــب میشــود .ایــن عمــل میکرفــن یــا دوربیــن
داخلــی کامپیوتــر را فعــال و جاســوس افــزار (اســپای ور) را نصــب میکنــد تــا
اطالعــات کلیــدی را بــه یــک کاربــر خارجــی (از قبیــل مقامــات) بفرســتد ،یــا
یــک صفحــه ورود بــه ســامانه ایمیــل جعلــی درســت میکنــد تــا رمــز عبــور
قربانــی را بدســت آورد .ایــن روش آخــر ترکیبــی از فیشــینگ و عملــی موســوم
بــه "حملــه فــردی در میانــه" ( )man-in-the-middle-attackاســت کــه بــه
وســیله آن یــک شــخص ثالــث قــادر میشــود تــا مکالمــه بیــن دو نفــر را بــدون
اطــاع آنــان شــنود کنــد.1
عملیات نفوذی آنالین

عملیــات نفــوذی گروهــی آنالیــن یکــی از راهکارهــای رایجــی اســت کــه
مقامــات اســتفاده میکننــد .آنهــا از شــیوههای گوناگونــی بــرای تشــخیص
هویــت آفالیــن افــراد ،ماننــد گرداننــدگان یــا مدیــران گروههــای اینترنتــی
اســتفاده میکننــد .شــیوههای مــورد اســتفاده متفــاوت اســت و بــه سیســتم
ً
عامــل و پایــگاه آن بســتگی دارد .مثــا فیــس بــوک سیســتم عاملــی اســت کــه
ً
مقامــات اکثــرا از آن اســتفاده کردهانــد .روشهایــی کــه بــرای جمــع آوری
اطالعــات و دادههــای شــخصی اســتفاده شــده بــه شــرح زیــر اســت:
•درســت کــردن نــام کاربــری جعلــی بــه منظــور فرســتادن درخواســت
1

ان .دوپال ،حمله فرد میانه ،قابل دسترسی در اینترنت:

)http://www.veracode.com/security/man-middle-attack (17.03.2015
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دوســتی.
•نوشــتن نظــرات یــا پیامهــای تحریــک آمیــز بــه منظــور گرفتــن پاســخ
و بــه دام انداختــن فــرد در حــال مکالمــه .1ایــن روش بــه تلــه انداختــن
افــراد "آژان پرووکاتــور" یــا "عامــل نفــوذی" نامیــده میشــود.
•شــنودروابط علنــی کاربــران بــه منظــور شناســایی و مشــخص کــردن
روندهــا .ایــن عمــل شــامل اســتفاده از دیگــر اعضــای گــروه بــرای
جمــع آوری اطالعــات راجــع بــه افــراد خــاص میشــود.
یکــی دیگــر از کارهایــی کــه کاربــران ایرانــی را هنــگام ارتباطــات اینترنتــی
آســیب پذیــر میکنــد ،اســتفاده نکــردن از روش "بــی ســی ســی" ()BCC
در ارســال ایمیلهــای انبــوه اســت .ایــن بدیــن معناســت کــه اســامی افــراد
و آدرسهــای ایمیــل تمــام کســانی کــه در فهرســت ایمیــل بودهانــد بــرای
همــگان ،از جملــه افــراد غیرقابــل اعتمــاد ،قابــل رؤیــت میشــود .زمانــی
کــه مقامــات بــه ایــن ایمیلهــای انبــوه یــا پیامهــای گروهــی دسترســی پیــدا
میکنند،بــدون نیــاز بــه دسترســی یــه ســرور ایمیلهــا و یــا اســتفاده روشــهای
پیچیــده قــادر خواهنــد بــود اســامی افــراد و آدرسهــای ایمیــل آنهــا را بدســت
آورنــد .ایــن مشــکل بویــژه در پیامهــای گروهــی وایبــر و فیــس بــوک متــداول
است.2
هویــت تعــداد زیــادی از مصاحبــه شــوندگانی کــه در گــزارش مــا شــرکت
 1شــخصی کــه از نــام کاربــری تقلبــی اســتفاده کــرده مکالمــه را آغــاز میکند و کمــی از جزئیــات فردی
و شــخصی خــود را در میــان میگــذارد تــا توجــه فــرد مــورد هــدف را جلــب و اعتمــاد او را کســب کنــد.
پــس از جلــب اعتمــاد ،فــرد مــورد هــدف بــه راحتــی جزئیــات بیشــتری دربــاره خــود در میــان میگــذارد
و داوطلبانــه هویــت و عقایــد خــود را بــه خطــر میانــدازد .تعــدادی از مدیــران گروههایــی کــه طــی ایــن
تحقیــق بــا آنهــا مصاحبــه شــد بــا ایــن مســئله مواجــه شــده بودنــد.
َ
 2وایبــر پرطرفدارتریــن اپ پیــام رســان فــوری در ایــران اســت کــه دارای قابلیــت انتقــال صــدا روی
اینترنــت  VoIPو رایــگان اســت .فیــس بــوک هــم بســیار پرطرفــدار اســت .بــرای کســب اطالعــات و آمــار
ً
بیشــتر لطفــا بــه ایــن صفحــه کــه بــه زبــان فارســی اســت مراجعــه کنیــد:
http://www.amarestan.com/vdcjfaevzuqeo.sfu.html
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داشــتند ،هنــگام نفــوذ مقامــات در ایمیلهــای انبــوه و پیامهــای گروهــی
کشــف شــده بــود.
استفاده از اسامی واقعی

تعــداد قابــل مالحظـهای از پاســخ دهنــدگان در فضــای مجــازی از اســامی
واقعــی خــود اســتفاده کــرده بودنــد بــا ایــن بــاور کــه در مقایســه بــا نــام مســتعار
از تأثیــر و اعتبــار بیشــتری برخــوردار اســت .انگیــزه دیگر ایــن افراد در اســتفاده
از نــام واقعــی ،امیــد بــه شــهرت و محبوبیــت در آینــده بــوده اســت .ایــن شــیوه
نشــانگر آن اســت کــه ایــن اشــخاص بــه هیــچ وجــه از خطــر دســتگیری در
اثــر چنیــن رفتــاری اطــاع نداشــتهاند ،چــرا کــه فعالیتهــای اینترنتــی آنــان
بــه راحتــی توســط مقامــات قابــل ردیابــی اســت.
فیس بوک

"طــی بازجویــی ام متوجــه شــدم کــه تمــام اطالعاتــی کــه
مقامــات ادعــا میکردنــد از مــن بدســت آوردهانــد از صفحــه
فیــس بــوک مــن یــا [صفحــات] دوســتانم جمــع آوری شــده
کــه در آن مــرا تــگ کــرده بودنــد".1
اگــر چــه ســایت فیــس بــوک در ایــران فیلتــر شــده اســت ،امــا تــا کنــون
فیــس بــوک پرطرفدارتریــن پایــگاه شــبکههای اجتماعــی در ایــران بــوده اســت،
ً
چــرا کــه از طریــق آن نســبتا بــه آســانی میت ـوان بــا تعــداد بســیاری از افــراد
و گروههــای هــم عقیــده ارتبــاط برقــرار کــرد .افــزون بــر ایــن ،فیــس بــوک
بــرای وبــاگ نویســانی کــه وبالگشــان را بســته بودنــد یــا از تعــداد مطلــوب
بازدیدکننــده برخــوردار نبودنــد ،تریبــون جایگزیــن مناســبی بــرای بیــان آزادانــه
 1مصاحبه با آرتیکل 19
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عقایــد خــود بــوده اســت.
در حالــی کــه افزایــش جریــان اطالعــات و ترویــج صداهــا و عقایــد
ً
متفــاوت مزایایــی دارد ،کاربــران ایرانــی معمــوال آ گاه نیســتند کــه چگونــه
میت ـوان اطالعاتــی را کــه آنهــا بــا میــل و رغبــت در فیــس بــوک بــا دیگــران
ً
در میــان میگذارنــد بــر علیــه آنــان اســتفاده کــرد .مثــا تنظیمــات حریــم
خصوصــی بــه درســتی درک نشــدهاند ،یعنــی اینکــه در میــان گذاشــتن
اطالعــات و تــگ کــردن دیگــران در عکسهــا میتوانــد نــه تنهــا بــرای خــود
کاربــران بلکــه بــرای دیگــران نیــز منجــر بــه مزاحمتهــای قانونــی از ســوی
مقامــات شــود.
آســیب پذیریهــای مشــترکی کــه در تنظیمــات حریــم خصوصــی فیــس
بــوک بــه آن اشــاره شــد ،عبارتنــد از:
•اجــازه دادن بــه اینکــه فهرســت دوســتان بــرای عمــوم مــردم قابــل
دیــدن باشــد.
•توزیع دعوتهای گروهی به برنامهها و رویدادها.
•تشــکیل دادن گروههــای بــاز و عمومــی کــه بــه همــه اجــازه ورود
داده و آنهــا را قــادر بــه مشــاهده جزئیــات تمــام اعضــای گــروه و
فعالیتهــا میکنــد.
ً
فیــس بــوک همچنیــن اخیــرا یــک گزینــه "گــراف ســرچ" (یــا نمــودار
جســتجو) ایجــاد کــرده کــه از طریــق آن جزئیــات اطالعــات مربــوط بــه
فعالیتهــای عمومــی یــک عضــو بــه ســرعت و آســانی قابــل دســترس
میشــود.
استفاده از کامپیوترها و چاپگرهای عمومی

بعضــی از پاســخ دهنــدگان گفتهانــد کــه از طریــق ثبــت فعالیتشــان در
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کامپیوترهــا و چاپگرهــای عمومــی در مکانهایــی مثــل محیــط دانشــگاه یــا
محــل کار شناســایی شــدهاند .کامپیوترهــای کافــی نتهــا نیــز اطالعــات
شــخصی و دادههــای مــرور مشــتریان خــود را ثبــت میکننــد.1
شنود دائمی

بــر اســاس یافتههــای ایــن تحقیــق ،فعالیتهــای آنالیــن و آفالیــن
اقلیتهــای نــژادی و مذهبــی (بویــژه بهائیــان و دراویــش) و همچنیــن اعضــای
گروهــای سیاســی سرشــناس بــه صــورت دائــم تحــت شــنود قــرار دارنــد.
ایــن امــر بــه قصــد شــنود و ســرکوب آن دســته از فعالیتهــای اعضــای ایــن
گروههــا صــورت میگیــرد کــه ممکــن اســت باعــث بــه شناســایی آنــان
بشــود ،و اغلــب بــه عهــده واحدهــای ویــژه ســرویسهای اطالعاتــی اســت کــه
مختــص نظــارت بــر کنشــگران اقلیتهــا هســتند .شــیوههای مــورد اســتفاده
مقامــات شــامل فیلتــر کــردن مســتمر وبســایتها و همچنیــن دســتور دادن بــه
دامنههــای میزبــان بــه منظــور حــذف اطالعــات گروههــای خــاص و توقــف
ارائــه خدمــات بــه آنــان اســت.2
آی اس پیها و ارتباطات امن

از پاســخ دهنــدگان دربــاره شــرکتهای خدمــات اینترنتــی (آی اس پــی)
 1قوانیــن کافههــای مجــازی مقــرر میکنــد کــه کافــی نتهــا چــه خدماتــی در اختیــار مــردم
بگذارنــد ،بــه کاربــران اجــازه انتقــال چــه مطالبــی را از طریــق دســتگاههای خــود بدهنــد و همچنیــن
ایــن مکانهــا را موظــف میســازد کــه هویــت و تاریخچــه مشــتریان خــود را «حداقــل بــه مــدت شــش
مــاه» ثبــت و ذخیــره کننــد .گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل در مــورد ایــران در گــزارش ســوم خــود دربــاره
وضعیــت حقــوق بشــر در جمهــوری اســامی ایــران کــه در  13ســپتامبر  2012بــه کمیتــه ســوم مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد ارائــه کــرد ،بــر ایــن عمــل بــه عنــوان محدودســازی آزادی بیــان و حــق
دســتیابی بــه اطالعــات بــرای ایرانیــان تأکیــد کــرد.
2

خانه آزادی ،آزدای در شبکه – ایران:

https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2012/iran#.VToNt47F_C8
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مــورد اســتفاده آنهــا ســؤال شــد تــا مشــخص شــود آیــا شــرکتهای مختلــف
در ایــران سیاس ـتهای متفاوتــی در خصــوص مشــترکین خــود بــکار میبرنــد
یــا خیــر .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه شــرکتهای خدمــات
ً
اینترنتــی در ایــران معمــوال از اطالعــات شــخصی مشــترکین خــود حفاظــت
نمیکننــد .در واقــع ،شــرکتهای ایرانــی بــه موجــب قانــون موظــف هســتند
کــه هــر گونــه اطالعاتــی کــه مقامــات دربــاره مشــترکین آنهــا الزم دارنــد در
اختیارشــان بگذارنــد .1تمــام شــرکتهای خدمــات اینترنتــی تحــت کنتــرل
شــدید مقامــات و تابــع مقــررات وضــع شــده از ســوی آنهــا هســتند و از
سیاس ـتهای ملــی در خصــوص فیلتــر کــردن و سانســور پیــروی میکننــد.2
در نتیجــه ،بعضــی از کاربــران اینترنــت دســت بــه اقداماتــی میزننــد تــا بــه
اینترنــت دسترســی پیــدا کننــد بــدون آنکــه بــا وبســایتهای فیلتــر و مســدود
شــده توســط مقامــات مواجــه شــوند ،مثــل بــه راه انداختــن شــبکههای
مجــازی خصوصــی یــا وی پــی انهــا .اســتفاده از وی پــی ان بــه دلیــل نصــب
بســیار ســاده آن متــداول اســت .امــا قابــل اعتمــاد بــودن آنهــا بعضــی اوقــات
زیــر ســؤال بــوده اســت؛ یکــی از مصاحبــه شــوندگان بــر ایــن بــاور بــود کــه
وی پــی ان مــورد اســتفاده او  -کــه آن را در اینترنــت خریــده بــود -ایــراد
داشــته اســت ،و ادعــا میکــرد کــه مقامــات بــه آن دسترســی داشــتند .در
بعضــی از بازجوییهــا ،مقامــات ادعــا کــرده بودنــد کــه اطالعــات خــود
ً
را مســتقیما از وی پــی انهــای کاربــران کســب کردهانــد .ایــن مســئله چــه
صحــت داشــته باشــد و چــه نداشــته باشــد ،از اعتمــاد ایرانیــان بــه وی پــی انهــا
کاســته اســت .ایرانیــان همیشــه بــه منبــع وی پــی ان مــورد اســتفاده خــود بــرای
1

به بررسی قانون جرائم رایانهای که توسط آرتیکل  19تهیه شده مراجعه کنید:

http://www.article19.org/resources.php/resource/2922/en/iran:-computer-crimes-law

 2بــرای کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره سیاسـتهای ملــی در زمینــه فیلتــر کــردن و سانســور و نقــش
شــرکتهای خدمــات اینترنتــی بــه گــزارش آرتیــکل  19در خصــوص فیلتــر کــردن اینترنــت در ایــران
( )2009مراجعــه کنیــد:
)https://opennet.net/sites/opennet.net/files/ONI_Iran_2009.pdf (15.02.2015
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دســتیابی بــه وبســایتهای فیلتــر شــده ،مثــل فیــس بــوک ،توجــه نمیکننــد.
در برخــی مـوارد ،مقامــات وی پــی انهــای خــود را ایجــاد میکننــد تــا بتواننــد
اطالعــات کاربــران را بــه یــک مســیر تحــت شــنود هدایــت کننــد کــه همیــن
باعــث آســانتر شــدن نظــارت میشــود.
روشهای استفاده شده برای اخذ اطالعات طی بازداشت و پس از آن

دسترسی فیزیکی به لپ تاپها و دیگر دستگاهها (مصادره شده)
"همــه چیــز آنجــا بــود ...همــه اطالعاتــی کــه بــه مــن
آســیب رســاند ،حاضــر و آمــاده روی لــپ تاپــم بــود .بــدون
رمزنــگاری و یــا رمــز عبــور".1
بررســی لــپ تاپهــا و دیگــر دســتگاههای مصــادره شــده ،ســاده تریــن
راه بــرای اخــذ اطالعــات از افــراد بازداشــت شــده از ســوی مقامــات اســت.
بنابــر گفتــه مصاحبــه شــوندگان ،اغلــب اتفــاق افتــاده بــود کــه اطالعــات
اضافــی جمــع آوری شــده از کامپیوترهــای لــپ تــاپ مصــادره شــده آنهــا،
پروندههــای آنهــا را پــس از بازداشــت پیچیــده تــر و دشــوارتر کــرده بــود.
بــه عنـوان مثــال ،در بســیار از مـوارد پاســخ دهنــدگان فقــط پــس از بازداشــت
متوجــه میشــدند چقــدر اطالعــات حفاظــت نشــده بــر روی دســتگاههای
ً
کامپیوتــر خــود ذخیــره کــرده بودنــد .ایــن موضــوع متعاقبــا طــی روند دادرســی
بــه آنهــا صدمــه رســانده بــود .اغلــب پاســخ دهنــدگان اظهــار میداشــتند کــه
اگــر بــه خاطــر بررســی دســتگاههای مصــادره شــده آنهــا نبــود ،مــدارک
کافــی بــرای محکــوم کــردن آنهــا وجــود نمیداشــت.
اکثریــت پاســخ دهنــدگان بــرای حســابهای آنالیــن خــود روی
ً
دســتگاههای الکترونیکــی و/یــا کامپیوترهــای شــخصی شــان ،یــا اصــا رمــز
1
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عبورنداشــتند ،یــا از رمــز عبورهــای ضعیــف اســتفاده میکردنــد .در بیشــتر
م ـوارد ،پاســخ دهنــده گان از فقــط یــک رمــز عبــور بــرای چندیــن حســاب
اســتفاده میکردنــد کــه همیــن موضــوع دسترســی بــه حســابها را بــرای
مقامــات آســان میکــرد .یکــی از شــرکت کننــدگان حتــی اذعــان کــرد کــه
همــه رمزهایــش را بــه دلیــل حافظــه ضعیــف خــود ،بــر روی دســکتاپ ذخیــره
کــرده بــود .هیــچ یــک از شــرکت کننــدگان از برنامــه مدیریــت رمــز عبــور
اســتفاده نکــره بودنــد.
برخــی از پاســخ دهنــدگان بالفاصلــه رمــز عبورهــای خــود را نــزد مقامــات
افشــا کــرده بودنــد؛ بــا ایــن تصــور کــه یــا چیــزی بــرای پنهــان کــردن ندارنــد،
یــا اینکــه در صــورت همــکاری ،بــا آنهــا مالیــم تــر رفتــار خواهــد شــد .بــا ایــن
همــه ،مصاحبــه شــوندگانی کــه ایــن گونــه رفتــار کــرده بودنــد  -یعنــی بــا ایــن
بــاور کــه مقامــات بــا آنهــا رفتــار کمتــر ســخت گیرانــه خواهنــد داشــت  -بــه
اشــتباه خــود پــی بــرده بودنــد.
در مقابــل ،آندســته از پاســخ دهندگانــی کــه طــی بازجویــی داوطلبانــه
رمزهــای خــود را بــه مقامــات نــداده ،یــا رمزعبورهــای اشــتباه داده بودنــد،
موفــق بــه حفــظ ایمنــی حســابهای خــود شــده بودنــد.
هیــچ یــک از پاســخ دهنــدگان از نــرم افزارهــای ویــژه رمزنــگاری بــر
روی دســتگاههای خــود اســتفاده نکــرده بودنــد .در چنــد مــورد ،دادههــای
یافتــه شــده بــر روی کامپیوترهــای افــراد دســتگیر شــده منجــر بــه شناســایی،
بــه خطــر افتــادن و (در یــک مــورد در ایــن تحقیــق) دســتگیری افــراد دیگــر
شــده بــود .در یــک مــورد ،یکــی از پاســخ دهنــدگان کــه تاریخچــه پیامهــای
ً
چــت را حــذف نکــرده بــود ،ســهوا هویــت فــردی را کــه بــا پشــتکار و دقــت
تاریخچــه چتهــا را روی دســتگاه خــود حــذف کــرده بــود ،فــاش کــرده و
همیــن موضــوع منجــر بــه بازداشــت فــرد دوم شــده بــود.
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استفاده از اطالعات پراکنده و ناقص

اطالعــات پراکنــدهای کــه از ســوی مقامــات از منابــع گوناگــون جمــع
آوری شــده بــود ،بــه عنـوان وســیلهای بــرای ایجــاد ارعــاب مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه بــود ،و همیــن باعــث شــده بــود تــا افــراد اطالعــات بیشــتری دربــاره
خــود  -بــا ایــن بــاور (غلــط) کــه مقامــات همــه چیــز را دربــاره فــرد بازداشــت
شــده میداننــد  -ارائــه دهنــد.1
ایــن روش کــه جــو رعــب و وحشــت غالــب بــر جامعــه ایــران آنــرا تشــدید
میکنــد ،بــر رفتارهــای اینترنتــی برخــی از پاســخ دهنــدگان تأثیــر گذاشــته
بــود ،زیــرا آنهــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه هــر چقــدر هــم کــه بکوشــند تــا
مواظــب رفتــار خــود باشــند ،مقامــات از همــه جزییــات زندگــی آنــان بــا خبــر
هســتند .در نتیجــه ،آنهــا معتقــد بودنــد کــه تدابیــر امنیتــی بــی فایدهانــد.
فشار روانی

برخــی از پاســخ دهنــدگان از تهدیــد مقامــات خبــر میدادنــد دال بــر
اینکــه در صــورت عــدم همــکاری آنهــا ،اطالعــات خصوصــی کــه موجــب
شرمســاری آنــان خواهــد شــد ،در اختیــار دیگــران قــرار خواهنــد داد .برخــی
دیگــر شــرح میدادنــد کــه بــرای اعمــال فشــار بیشــتر بــر آنــان ،تهدیداتــی
علیــه اعضــای خانـواده آنهــا صــورت گرفتــه بــود .اعضــای خانـواده از ســوی
مقامــات تهدیــد شــده بودنــد کــه در صــورت اعتــراض علنــی بــه زندانی شــدن
آنهــا ،بــا بستگانشــان بــه شــدت بدرفتــاری خواهــد شــد .در مـوارد گوناگــون،
مقامــات بــه دروغ بــه اعضــای خانــواده قــول داده بودنــد کــه اگــر بــا آنهــا
همــکاری و اطالعــات الزم را نــزد مقامــات افشــا کننــد ،همیــن موضــوع
باعــث آســان تــر شــدن شــرایط زنــدان بــرای عزیزانشــان میشــود.
 1بنابر یافتههای موجود در مصاحبهها
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شکنجه و دیگر شکلهای بدرفتاری

بســیاری از پاســخ دهنــدگان شــرح میدادنــد کــه طــی دوره بازداشــت،
مقامــات بــرای وادار کــردن آنهــا بــه اعتــراف از شــکنجه و دیگــر شــکلهای
بدرفتــاری اســتفاده کردهانــد .پاســخ دهنــدگان در گزارشهــای خــود بــه
بازجوییهــای بــه شــدت طوالنــی ،ضــرب و شــتم مکــرر از ســوی مأمــوران
مجــری قانــون ،ســیلی زدن ،هتاکــی ،و نگــه داشــته شــدن در شــرایط بازداشــت
 کــه میتوانــد رفتــاری ســبعانه ،غیرانســانی و تحقیرآمیــز تلقــی شــود -اشــارهکردهانــد.
بازجویی به عنوان منبع اصلی اطالعات

طــی بازجوییهــا ،از همــه پاســخ دهنــدگان خواســته شــده بــود تــا رمــز
عبورهــا و اطالعــات دربــاره همــه تماسهــا ،شــبکهها و ســازماندهان تجمعــات
یــا جنبشهــای اعتراضــی را ارائــه دهنــد .از برخــی از پاســخ دهنــدگان
کمتــر شــناخته شــده خواســته بودنــد تــا همــه اطالعــات خــود دربــاره برخــی
از دوســتان ،همــکاران و دیگــر تماسهــا را بنویســند .یکــی از مصاحبــه
شــوندگان اظهــار داشــت کــه "بخــش بزرگــی" از بازجوییهــا شــامل نوشــتن
همــه اطالعاتــی میشــد کــه آنهــا دربــاره تــک تــک جزییــات تماسهــای
ذخیــره شــده بــر روی موبایلهایشــان در اختیــار داشــتند.
ً
ایــن روش اخیــر نوعــا هنگامــی از ســوی مقامــات مــورد اســتفاده قــرار
میگرفــت کــه آنهــا یــک فــرد را نشــان کــرده بودنــد ،امــا اطالعاتــی در مــورد
ً
آنهــا در اختیــار نداشــتند .1ایــن بدیــن معنــی اســت کــه مقامــات معمــوال تـوان
دسترســی بــه حســابهای آنالیــن را پیــش از دســتگیری (جــدا از چنــد مــورد
فیشــینگ اتفاقــی و معــدود) ندارنــد و بنابرایــن ،از بازجوییهــا و بازداش ـتها
ـی») نامیــده میشــود کــه فــرد بازداشــت شــده را
 1ایــن تاکتیــک جــدا کــردن فــرد (یــا «تــک نویسـ ً
وادار میکنــد تــا دربــاره یکــی از اعضــای خــاص (معمــوال عالــی رتبــه) از شــبکه خــود بنویســند.
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بــه عن ـوان شــیوههای اصلــی جمــع آوری اطالعــات اســتفاده میکننــد.1
تاثیر بر جامعه آنالین در ایران

کنترل اجتماعی

از احضاریههــا ،بازداشــتها و دســتگیریهای موقــت در جهــت حفــظ
کنتــرل اجتماعــی و همچنیــن اشــاعه رعــب و وحشــت میــان کاربــران اینترنــت
و جوامــع کنشــگران اســتفاده میشــود .مشــخص اســت کــه از نظــر مقامــات،
ایــن ابزارهــا و روشهــا در ترغیــب خودسانســوری بیانــات مشــروع در میــان ایــن
گروههــا مؤثــر بــوده اســت.
در شــهرهای کوچــک ،ایــن تأثیــر براســاس میــزان شــناخته شــدن
کنشــگران تغییــر میکــرد .کنشــگران کمتــر شــناخته شــده شــرح میدادنــد
کــه فعالیتهــای آنالیــن خــود را بطــور کامــل متوقــف کــرده بودنــد .از ســوی
دیگــر ،آن دســته از کنشــگرانی کــه بیشــتر شــناخته شــده بــه شــمار میرفتنــد،
فعالیتهــای آنالیــن و آفالیــن خــود را فقــط بطــور موقــت قطــع کــرده بودنــد.
وضعیــت در تهــران فــرق میکرد.پاســخ دهنــدگان اعتقــاد داشــتند ایجــاد
ارعــاب و وحشــت بطــور قابــل مالحظـهای در پایتخــت کمتر مؤثر بوده اســت،
زیــرا جمعیــت بــزرگ ایــن شــهر و نبــود منابــع کافــی ،پیگیــری تهدیــدات
پــس از ایجــاد رعــب و وحشــت را بــرای مقامــات بطــور چشــمگیری دش ـوار
میکــرد.
احضاریههــا و اخطارهایــی کــه بــا حکــم زنــدان همــراه نبودنــد بــه عنـوان
عامــل بازدارنــده از ســوی مقامــات اســتفاده میشــد ،امــا چنیــن مـواردی فقــط
 1بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره زیرســاخت و توانهــای اینترنتــی در ایــران ،بــه گــزارش سیاس ـتها و
زیرســاخت اینترنتــی ایــران از ســوی «اســمال مدیــا» مراجعــه کنیــد:
http://smallmedia.org.uk/sites/default/files/reports/IIIP02.pdf
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در شــهرهای کوچــک گــزارش شــده بــود.
مهاجرت اجباری

اکثــر پاســخ دهنــدگان کــه بــا قیــد وثیقــه آزاد شــده بودنــد ،کشــور را ترک
ً
کردنــد .بطــور چشــمگیری تقریبــا نیمــی از آنهــا کشــور را بیــن ســالهای
 2010و  2012تــرک کردنــد .فاصلههــای طوالنــی بیــن تاریــخ دادگاههــا ایــن
فرصــت را بــرای آنهــا فراهــم میکــرد تــا بــا عبــور از مــرز  -بــا پــای پیــاده
یــا بــا وســایلی کــه مــورد ردیابــی قــرار نمیگرفتنــد  -بــه کشــورهای همســایه
برونــد .ایــن موضــوع چنیــن القــا میکنــد کــه پذیرفتــن وثیقــه و فاصلههــای
طوالنــی بیــن تاریــخ دادگاههــا میتوانــد یــک اســتراتژی برنامــه ریــزی شــده
از ســوی مقامــات باشــد تــا بــه ایــن ترتیــب بــه جــای نــگاه داشــتن کنشــگران
در زنــدان ،بــه آنهــا اجــازه تــرک کشــور را بدهنــد .چنیــن اســتراتژی ضمــن
کــم کــردن هزینههــا بــرای مقامــات ،1ت ـوان کنشــگران بــرای بســیج کــردن
دیگــران را نیــز کاهــش میدهــد و همچنیــن موجــب تضعیــف مشــروعیت و
احســاس اتحــاد میــان آندســته از کنشــگران میشــود کــه تصمیــم بــه مانــدن
در ایــران میگیرنــد .اکثریــت پاســخ دهندگانــی کــه ایــران را تــرک کردنــد،
دیگــر فعالیتهــای آنالیــن را متوقــف کردهانــد .یافتههــا خاطــر نشــان
میســازد کــه ایــن موضــوع بــه خاطــر رونــد تعدیــل دوبــاره و اســکان مجــدد
در کشــوری اســت کــه بــه آن پنــاه بردهانــد و همچنیــن بــه دلیــل احســاس
انــزوا اســت.
ً
 1دولــت ایــران معمــوال بــه فشــارهای بیــن المللــی درخصــوص ســابقه خــود در زمینــه حقــوق بشــر
واکنــش نشــان میدهــد .پــس از مناقشــات انتخابــات ریاســت جمهــوری در ســال  ،1388تعــداد افــراد
در زنــدان بــه شــدت افزایــش یافــت و ایــران بــرای حجــم بــاالی بازداشـتهایش ،در مرکــز توجهــات بیــن
المللــی قــرار گرفتــه بــود .بــه نظــر میرســد هنگامــی کــه مــردم از فرصــت بیــرون بــودن از زنــدان بــا قیــد
وثیقــه اســتفاده کــرده و کشــور را تــرک میکردنــد ،دولــت چشــم خــود را بــر ایــن موضــوع بســته بــود.
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تغییر در عادتها

"مــن اکنــون نســبت بــه درخواســتهای دوســتی بــر روی
فیــس بــوک بیشــتر حســاس هســتم ،همچنیــن نســبت بــه
تنظیمــات حریــم خصوصــی خــودم بــر روی پایگاههــای
رســانههای اجتماعــی نیــز حســاس تــر شــدهام".1
بســیاری از پاســخ دهنــدگان بــرای بســیج یــا تمــاس بــا دیگــران دیگــر از
تلفنهــای موبایــل خــود اســتفاده نمیکننــد .اکثــر آنهــا میکوشــند از رمــز
عبورهــای قــوی تــر اســتفاده کننــد و آنهــا را روی مرورگرهــا و دســتگاههای
خــود ذخیــره نمیکننــد .آنهــا همچنیــن ســعی میکننــد تــا تاریخچــه
چتهــا /مکالمــات خــود را بطــور مرتــب حــذف کننــد .پاســخ دهنــدگان
بــه اعتبــار رمزنگاریهــای موجــود در برخــی از سیســتم عاملهــا اطمینــان
دارنــد ،امــا اکثــر آنهــا بــه دلیــل پیچیدگــی رمزنــگاری اضافــی ،از آن در
ارتباطــات خــود اســتفاده نمیکننــد.
پاســخ دهنــدگان همچنیــن شــرح دادنــد کــه از ابزارهــای ارتباطــی کــه بــه
بــاور آنهــا کمتــر ایمــن بــود (از جملــه پیامکهــا و اپلیکیشــنهایی از قبیــل
تانگــو و وایبــر) بــه آنچــه از نظــر آنهــا سیســتم عاملهــای امــن تــر و قابــل
اطمینــان تــر بــه شــمار میرفــت (ماننــد آی مســیج ،واتســاپ ،فیــس تایــم و
اســکایپ) رو آورده بودنــد .بــا ایــن همــه ،پاســخ دهنــدگان اذعــان میکردنــد
کــه رو آوردن بــه سیســتم املهــای امــن تــر در واقــع بــا انگیــزه ســهولت
اســتفاده بــود تــا امنیــت بیشــتر .پاســخ دهنــدگان هیچــگاه بــه اســتفاده از
ً
3
اپلیکیش ـنهای خصوصــا امــن همچــون چــت ســکیور 2و تکســت ســکیور
1
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2

برای اطالعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید:

3

برای اطالعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید:

https://chatsecure.org/

https://securityinabox.org/en/guide/textsecure/android

39

اشــارهای نکردنــد.
تجربههای مشترک

ً
تقریبــا همــه پاســخ دهنــدگان کوشــیده بودنــد تــا پــس از آزاد شــدن،
درسهایــی را کــه آموختــه بودنــد بــا همتایــان خــود شــریک شــوند .بــا ایــن
همــه ،آنهــا میگوینــد کــه جامعــه ایرانیــان بــه دلیــل بــی دقتــی و یــا بــی
حوصلگــی ،رغبــت چندانــی از خــود در خصــوص جــدی گرفتــن اقدامــات
امنیتــی آنالیــن نشــان نمیدهــد .همچنیــن ایــن درک وجــود دارد کــه امنیــت
امــری پیچیــده اســت و در نتیجــه بــه زحمتــش نمـیارزد .بســیاری از افــراد بــر
ایــن باورنــد کــه بــا وجــود اســتفاده از هــر گونــه روش امنیتــی ،مقامــات ایــران
همچنــان خواهنــد توانســت در امنیــت دیجیتالــی آنهــا نفــوذ کننــد ،بطــور غیــر
قانونــی بــر فعالیتهــای آنالیــن آنهــا نظــارت کــرده ،و اطالعــات شــخصی
آنهــا را بطــور غیرقانونــی جمــع آوری کننــد .چنیــن نگرشهایــی بازتابــی
اســت از نبــود درک و فهــم درســت از فرصتهــای موجــود جهــت امــن تــر
کــردن رفتارهــای دیجیتــال.
کنشگری آنالین و آفالین

از نظــر پاســخ دهندگانــی کــه مــورد مصاحبــه قــرار گرفتنــد ،کنشــگری
ً
آنالیــن و آفالیــن یکســان اســت .زندگــی یــک کنشــگر ،خصوصــا کســی
کــه از هویــت واقعــی خــود اســتفاده میکنــد ،در هــر دو حــوزه رخ میدهــد.
ً
متعاقبــا تمرکــز و توجــه مقامــات ایرانــی و همچنیــن شــیوههای مــورد اســتفاده
آنهــا در زمینــه نظــارت و عملیــات نفــوذی آنالیــن و آفالیــن بــا یکدیگــر تطابق
دارد.
بــا ایــن همــه ،اکثریــت پاســخ دهنــدگان از ایــن خبــر دادنــد کــه آنهــا ابتــدا
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بــه دلیــل فعالیتهــای آفالیــن شــان از ســوی مقامــات مــورد شناســایی قــرار
گرفتــه بودنــد .فقــط پــس از شناســایی شــدن در فضــای آفالیــن بــود کــه
نظــارت بــر فعالیتهــای آنالیــن آنهــا آغــاز گشــته بــود .ایــن موضــوع میتوانــد
چنیــن القــا کنــد کــه مقامــات ت ـوان الزم بــرای شــنود گســترده آنالیــن را در
اختیــار ندارنــد و در عــوض ترجیــح میدهنــد تــا فعالیتهــای خــود را ابتــدا
بــر روی رفتارهــای تحریــک آمیــز آفالیــن متمرکــز کننــد.
آندســته از معــدود پاســخ دهندگانــی کــه بــدون در نظــر گرفتــن پیشــینه
ً
شــان ،صرفــا بــه دلیــل فعالیتهــای آنالیــن خــود احضــار شــده بودنــد ،یــا
خامن ـهای رهبــر ایــران را مــورد انتقــاد قــرار داده ،یــا تجمعــات را ســازماندهی
کــرده ،و یــا در اینترنــت از تعــداد پیــروان قابــل مالحظـهای برخــوردار بودنــد.
ایــن بدیــن معنــی اســت کــه فقــط انتقــادات سیاســی ،ســازماندهی تجمعــات
بــدون مجــوز ،و یــا داشــتن تعــداد زیــادی از پیــروان آنالیــن ،فعالیتهــای
اینترنتــی محســوب میشــوند کــه از نظــر مقامــات ایــران ارزش نظــارت و
تحقیــق و رســیدگی را دارنــد.
موارد عمده دلواپسیهای مقامات

مقامــات بــه هرگونــه فعالیتهــای گروهــی و بــه هرگونــه عمــل یــا
فراخوانهــای عمومــی و خصوصــی 1کــه از ســوی شــبکه یــا گروهــی
ســازماندهی میشــود بــه شــدت واکنــش نشــان میدهنــد .مقامــات هنــگام
کشــف یــک شــبکه ،تــاش میکننــد تــا بــا مرتبــط ســاختن آن بــا کشــورها
یــا پولهــای خارجــی باعــث خدشــه دار شــدن اعتبــارش و آن را تهدیــدی

1

منظور هرگونه فراخوانی برای آ کسیونهای عمومی ،تظاهرات و یا اعتراض است
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علیــه امنیــت ملــی نشــان دهنــد .1اشــتغال ذهنــی آنهــا بــا کشــف یــک شــبکه
و وابســتگیها آن بــا کمکهــای خارجــی ،امــری بســیار متــداول اســت.
نخســتین پرســشهایی کــه مقامــات طــی بازجوییهــا میپرســند ،بــه دنبــال
تعییــن دو موضــوع اســت :ابتــدا افــراد یــا ســازمانهایی خــارج از ایــران کــه
"شــبکه" ایــن کنشــگر را تشــکیل میدهنــد و ســپس منابــع مالــی او.
پاســخ دهنــدگان همچنیــن اظهــار داشــتند کــه روی تریبونهــای آنالیــن،
مقامــات توجــه خاصــی بــه مبــارزه مســلحانه و "تجزیــه طلبــی" در برخــی از
مناطــق کــه اقلیتهــای قومــی متمرکــز شــدهاند معطــوف میکننــد .امــا یکــی
دیگــر از حوزههــای حســاس بــرای مقامــات تجمعــات در دانشــگاهها اســت.
بــه منظــور اشــاعه تــرس از آزار و اذیــت و همچنیــن جلوگیــری از تجمعــات
و بســیج گروهــی ،بطــور منظــم از احضاریههــا و همچنیــن ســرکوبهای
سیســتماتیک دانشــجویان و اتحادیههــای آنــان اســتفاده میشــود .در ســال
 ،2011چهــار عضــو از اتحادیــه دموکراتیــک دانشــجویان کــرد بازداشــت و
چنــد نفــر دیگــر بــه دفاتــر اطالعاتــی و امنیتــی احضــار شــدند.2
توان تکنیکی واقعی مقامات

"بازجــوی مــن بهــم گفــت "حــاال دیگــه تــوی دردســر افتادی!
تــوی خان ـهات اینترنــت پیــدا کردهایــم!" نمیدانســتم بخنــدم
 1ســازمان عفــو بیــن المللــی بازداشــت شــش نفــر – فیلمســازان مســتند و یــک تولیــد کننــده فیلــم – را
در ایــران محکــوم میکنــد:
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/amnesty-international-condemns-arrest-of-six-individuals-documentary-filmmakers-and-a-film-producer

2

بیانیه مشترک در خصوص حق تحصیل و آزادی آ کادمیک در ایران:

http://www.iranhrdc.org/english/news/press-statements/1000000163-joint-statement-on-the-rightto-education-and-academic-freedom-in-iran.html
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یــا گریه کنــم"1.
اظهــارات مقامــات ایرانــی دال بــر ت ـوان آنهــا در اجــرای شــنود فراگیــر،
بــا ش ـواهد و مــدارک موجــود  -کــه نشــاندهنده الگــوی بازداشــت و پــس از
آن توقیــف تجهیــزات تکنیکــی اســت -مغایــرت دارد .پاســخ دهنــدگان اشــاره
میکردنــد کــه گاهــی مقامــات بطــور رنــدوم افــرادی را دســتگیر میکننــد و
ســپس میکوشــند تــا پرونــدهای را علیــه فــرد دســتگیر شــده بــر اســاس آنچــه
کــه بــر روی کامپیوتــر و یــا دیگــر دســتگاههای او مییابنــد تشــکیل دهنــد.
ً
معمــوال بــه دنبــال دســتگیریهای رنــدوم ،جریمههــای ســنگینی وضــع
میشــود کــه بــر اســاس قانــون جرائــم رایانــهای میباشــد.
بــر اســاس گفتههــای مصاحبــه شــوندگان ،اطالعــات تکنیکــی واقعــی
بازجویــان بســیار محــدود اســت ،هرچنــد گفتــه میشــود کــه اطالعــات
بازجویــان ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بیشــتر از بازجویــان وزارت
اطالعــات اســت .بازجویــان نتواســته بودنــد کامپیوتــر هیــچ یــک از پاســخ
دهنــدگان را هــک کننــد؛ بلکــه دسترســی بــه رمــز عبورهــا فقــط در نتیجــه
اشــتباه یــا بــی دقتــی فــردی میســر گشــته بــود و یــا ایــن اطالعــات زیــر فشــار
بــه مقامــات داده شــده بــود.
بــا ایــن همــه ،روندهــای موجــود نشــان میدهــد کــه از ســال  2009بــه
ً
بعــد ،معلومــات تکنیکــی و منابــع مقامــات افزایــش یافتــه اســت .2مجــددا ایــن
موضــوع منطبــق بــا ایــن درک آنهــا اســت کــه تریبونهــای آنالیــن قــدرت
بســیج کــردن افــراد را دارد .هنگامــی کــه مقامــات بــه چنیــن درکــی رســیدند،
آنهــا ســرمایه گــذاری هنگفتــی در ظرفیــت ســازی و اســتخدام متخصصــان
 1مصاحبه با آرتیکل 19
 2بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره زیرســاخت و توانهــای اینترنتــی کنونــی ایــران بــه «گــزارش
سیاســتها و زیرســاخت اینترنتــی ایــران»از ســوی اســمال مدیــا مراجعــه کنیــد:
http://smallmedia.org.uk/sites/default/files/reports/IIIP02.pdf
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و کارشناســانی  1کردنــد کــه یــا اغلــب ترســانده شــدهاند یــا مشــوقهای
ســخاوتمندانهای بــه آنهــا پیشــنهاد شــده اســت.
عدم هماهنگی و شکاف اطالعاتی

یافتههــای ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه بطــور مشــخص شــکاف
اطالعاتــی بیــن ســازمانها و ادارات متفــاوت مقامــات ایــران وجــود دارد.
روال برخوردها بر اساس مکان جغرافیایی

بســیاری از پاســخ دهنــدگان شــاهدی بــر وجــود ایــن رونــد بودنــد کــه
اکثــر بازداش ـتها و تهدیــد و ارعــاب در تهــران و ســپس بــا اندکــی فاصلــه،
در اســتان فــارس رخ داده بودنــد .چنیــن پنداشــته میشــود کــه مقامــات
اســتان فــارس کوشــیده بودنــد تــا ،تــوان امنیتــی و اطالعاتــی خــود را بــا
ترکیبــی از بازداش ـتهای رنــدوم همــراه بــا اتهامــات ســنگین ،حجــم بــاالی
بازداشــتهای گروهــی و میــزان چشــمگیری از کنتــرل اجتماعــی نشــان
دهنــد .پاســخ دهنــدگان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن امــر یــا بــه دلیــل اختالفــات
جناحــی درون سیســتم امنیتــی اســت ،و یــا وجــود مشــوقهای ترفیعــی بــرای
واحدهــای درگیــر در ایــن موضــوع.
بازداشتها ،اتهامات و زندان

در اکثــر مــوارد ،شــواهد و مــدارک در پرونــده یــک فــرد بــر اســاس
چیزهایــی اســت کــه بــر روی دســتگاههای دیجیتالــی مصــادره شــده او یافــت
 1گــزارش آرتیــکل  19بــا عنــوان «جرائــم اینترنتــی در ایــران :ســرکوب آنالیــن در عمــل ( )2013را
ببینیــد:
http://www.article19.org/resources.php/resource/37385/en/computer-crimes-in-iran:-online-repression-in-practice
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میشــود .قوانیــن و مقــررات مبهمــی کــه در قانــون جرائــم رایانـهای یــا قانــون
مجــازات عمومــی آمــده اســت ،وارد کــردن اتهامــات ســنگین بــه شــهروندان
را بــرای مقامــات تســهیل میکنــد.
اکثریــت پاســخ دهنــدگان بــا حکمــی در محــل ســکونت خــود دســتگیر
شــده بودنــد .گروهــی از آنهــا پــس از دریافــت حکــم بازداشــت ،خــود را
تحویــل داده بودنــد .معــدودی از آنهــا پیشــتر نیــز بــرای فعالیتهــای خــود
دســتگیر شــده بودنــد ،و برخــی هــم ماههــا پیــش از دســتگیری شــان ،جلســات
توجیهــی مکــرری بــا یــک مأمــور امنیتــی تعییــن شــده داشــته بودنــد.
متــداول تریــن اتهامــات عبارتنــد از :تبلیــغ علیــه نظــام ،اقــدام علیــه امنیــت
ملــی ،توهیــن بــه رهبــر ایــران آیــت اللــه خامن ـهای ،تجزیــه طلبــی و مشــارکت
در مبــارزه مســلحانه (بــرای کنشــگران اقلیتهــای قومــی) ،نشــر اکاذیــب و
اقــدام علیــه عفــت و اخــاق عمومــی.
بــه رغــم اشــاره نــه چندانــی کــه بــه ایــن موضــوع در مصاحبههــا شــده
ً
بــود ،تقریبــا همــه ایــن اتهامــات مبهــم مطابــق بــا و تحــت پوشــش قانــون جرائم
رایانــهای و قانــون مجــازات عمومــی هســتند .ایــن موضــوع خاطــر نشــان
میســازد کــه اگرچــه بــر طبــق شــواهد موجــود در مصاحبههــا بازداشــتها
همچنــان خودســرانه رخ میدهنــد ،امــا مقامــات ایرانــی اطمینــان حاصــل
میکننــد کــه ایــن بازداشــتها بــر اســاس قوانیــن ملــی ایــران کــه در حــال
شــکل گیــری اســت صــورت گیرنــد.
تحــت چنیــن قوانینــی ،افــرادی کــه میکوشــند از حقــوق بشــر بنیادیــن
خــود  -از قبیــل حــق آزادی بیــان ،برگــزاری تجمعــات و جمعیتهــای
مســالمت آمیــز ،آزادی مذهــب ،و تــاش بــرای دسترســی و بــه مشــارکت
گذاشــتن اطالعــات مشــروع روی اینترنــت اســتفاده کننــد ،بــا مجازاتهــای
کیفــری ســنگینی روبــه رو میشــوند.
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تحلیل نهایی و نتایج

مقامــات ایــران توانســتهاند جــو ارعــاب و وحشــت و ســؤظن را بــا موفقیــت
در جامعــه اینترنتــی ایــران بوجــود آورنــد .میــزان بــاالی بازداشـتهای کســانی
کــه در فعالیتهــای آنالیــن شــرکت داشــتهاند (از جملــه بازداشــتهای
رنــدوم کــه بــه مجازاتهــای ســنگین منجــر میشــود) ،بــه مقامــات ایــن
اجــازه را دادهاســت تــا کنتــرل اجتماعــی خــود را حفــظ کننــد ،و همیــن امــر
موجــب محــدود شــدن اســتفاده مشــروع از حــق آزادی بیــان و اطالعــات شــده
اســت .بــا ایــن همــه ،پــس از بررســی دقیــق شــیوههای عملکــرد مقامــات
 بویــژه نحــوه شــنود و جمــع آوری اطالعــات از ســوی آنهــا  -مهارتهــاو منابــع آنهــا در زمینــه حفــظ نظــارت و شــنود جامــع و موفقیــت آمیــز در
سرتاســر کشــور را نــه میت ـوان اثبــات کــرد و نــه رد.
بــر اســاس پژوهــش مــا ،آرتیــکل  19بــر ایــن بــاور اســت کــه شــهروندان
ایرانــی  -مدافعــان حقــوق بشــر ،کنشــگران ،خبرنــگاران و وبــاگ نویســان -
همچنــان بــر اســاس قوانیــن جرائــم ســایبری ،از ســوی مقامــات ایران شناســایی،
تحــت نظــارت و هــدف قــرار خواهنــد گرفــت .دریافتهــای حاصلــه از
پژوهــش مــا نشــان میدهــد کــه آندســته از کاربــران اینترنــت کــه برخــی
از ویژگیهــای زیــر را نشــان میدهنــد ،بیــش از دیگــران در معــرض خطــر
بازداشــت غیرقانونــی ،شــکنجه و دیگــر بدرفتاریهــا و محاکمــه ناعادالنــه
قــرار دارنــد:
•آنهایــی کــه در فعالیتهــای آفالیــن شــرکت میکننــد و لینکهــای
شــناخته شــده بــه هویــت و سـوابق آنالیــن آنهــا موجــود اســت.
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•آنهایــی کــه در شــهرهای بســیار کوچــک زندگــی میکننــد و بــه
آســانی میتــوان آنهــا را شناســایی کــرد.
•آنهایــی کــه از نفــوذ اینترنتــی برخوردارنــد و بــه دلیــل میــزان
مخاطبانشــان و ســطح حمایــت از آنهــا ،تــوان دسترســی بــه میــزان
قابــل مالحظــهای از افــراد را دارنــد.
•آنهایــی کــه فقــط از کمتریــن میــزان و یــا هیــچ اقدامــات امنیتــی
اســتفاده میکننــد.
آرتیــکل  19معتقــد اســت کــه جامعــه آنــان ایرانــی متوانــد بــا تقویــت
امنیــت آفــان خــود باعــث تقویــت امنیــت آنالیــن خــود نیــز باشــد .جامعــه
اینترنتــی ایــران هنــوز اهمیــت امنیــت دیجیتالــی را بخوبــی درک نکــرده اســت.
برخــورد کاربــران اینترنــت در ایــران بــا مســئله امنیــت آنالیــن خــود بیشــتر
منفعالنــه اســت تــا پیشــگیرانه .تــا جاییکــه اتفاقــی بــرای خــود آنهــا رخ نــداده
اســت ،آنهــا بــه دلیــل کاهلــی ،بــی دقتــی و یــا ایــن بــاور کــه چنیــن کاری
بــی فایــده اســت ،نســبت بــه تغییــر عــادات آنالیــن خــود بــی میــل و رغبــت
هســتند.
پژوهــش مــا همچنیــن نشــان میدهــد کــه بســیاری از کاربــران اینترنــت
در ایــران خــود را مقیــد بــه اســتفاده از فناوریهــای ایمــن تــر (اپلیکیش ـنها،
سیســتم عامــل و پایگاههــا ،کتابهــای راهنماهــا ،کتابچههــا و دیگــر
ابزارهــا) نمیکننــد ،زیــرا از نظــر آنهــا اســتفاده از ایــن فنــاوری بیــش از حــد
پیچیــده اســت.
میــزان دانــش و منابــع مقامــات هنــوز تعییــن نشــده اســت ،چــرا کــه بــر
اســاس مقیــاس ایــن پژوهــش ،دادههایــی کــه دربــاره ایــن موضــوع در اختیــار
آرتیــکل  19قــرار گرفتــه ،نظــری و حداقــل بــه شــمار م ـیرود .بــا ایــن همــه،
آرتیــکل  19تصدیــق میکنــد کــه برخــی از شــکافهای شناســایی شــده
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نشــان میدهــد کــه داشــتن طرحهــای احتمالــی چنــد بخشــی 1بــه منظــور
حمایــت از آندســته از کســانی کــه در معــرض خطــر قریــب الوقــوع هســتند
بســیار ضــروری اســت.

ً
 1رویکــردی کــه در آن تعــداد کثیــری از ســازمانهایی بــا تخصصهــای گوناگــون مثــا در زمینــه
فنــاوری ،شــرکتهای تجــاری ،ســازمانهای غیردولتــی ،ســازمان ملــل متحــد و غیــره مداخلــه میکننــد.
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راه پیش رو :توصیهها

راه پیش رو :توصیهها

توصیههایی به جمهوری اسالمی ایران

•ایــران بایــد هــدف قــرار دادن کنشــگران شــنود فعالیتهــای آنهــا
را متوقــف کنــد .همــه شــنودهای هدفمنــد بایــد مطابــق بــا بنــد 17
میثــاق بیــن المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی باشــد .شــنود جمعــی
ً
(یــا "جمــع آوری فلــهای اطالعــات") اساســا مداخلــه نامتناســب در
حقــوق بشــر 1بــه شــمار م ـیرود ،و جمهــوری اســامی ایــران بایــد
اطمینــان حاصــل کنــد کــه در ایــن زمینــه از معیارهــای بیــن المللــی
حقــوق بشــر پیــروی میکنــد.
•اقداماتــی کــه بــا حمایــت حکومــت ایــران در زمینــه سانســور انجــام
میشــود  -از جملــه فیلترینــگ سیســتماتیک محتــوای اینترنــت-
بایســتی بــی درنــگ متوقــف شــود .هرگونــه فیلترینــگ از ســوی
دولــت یــا ارائــه دهنــدگان خدمــات اینترنتــی تجــاری کــه از ســوی
کاربــر نهایــی کنتــرل نمیشــود ،شــکلی از سانســور از پیــش بــه
شــمار مــیرود کــه محدودیتــی بــر آزادی بیــان اســت و بــه همیــن

« 1آرتیــکل  ،19ســازمان حریــم خصوصــی بیــن الملــل ،دیدبــان حقــوق بشــر و دیگــران» ،مشــاوره دفتــر
کمیســیون عالــی حقــوق بشــر در رابطــه بــا قطعنامــه  68/167از ســوی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل بــا
عنـوان حــق حفــظ حریــم خصوصــی در عصــر دیجیتــال 1 ،آوریــل  ،2014کــه در ایــن آدرس در دســترس
همــگان اســت:
https://www.ef.org/fles/2014/04/17/ngo_submission_ fnal_31.03.14.pdf
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دلیــل توجیــه پذیــر نیســت.1
•قانــون گــذاران جمهــوری اســامی ایــران بایــد قانــون جرائــم رایانـهای
را در تمامیــت آن لغــو کننــد ،و در جهــت مشــروعیت بخشــیدن بــه
اســتفاده از حــق آزادی بیــان ،اصالحــات حقوقــی جامعــی را بــه اجــرا
بگذارنــد.
•هرگونــه قانونــی از قبیــل قانــون جرائــم رایان ـهای کــه مســئولیتی روی
شــرکتهای ارائــه دهنــده خدمــات اینترنتــی (آی اس پــی) بــه دلیــل
محتــوای مطالبــی کــه از طریــق سیســتمهای آنــان عبــور میکنــد
تحمیــل میکنــد ،بایــد بالفاصلــه لغــو شــود.
توصیههای برای سازمانهای غیردولتی ()NGOs
و پدیدآورندگان فناوری که روی حقوق دیجیتالی در ایران کار میکنند

•بایــد همــکاری فزاینــدهای بیــن ســازمانهای غیردولتــی و
پدیدآورنــدگان فنــاوری کــه در زمینــه حقــوق دیجیتالــی در ایــران
کنشــگر هســتند وجــود داشــته باشــد .بــا همــکاری بیشــتر ،مـوارد زیــر
بایســتی اجــرا شــود:
» »همــه مطالــب و ابزارهایــی کــه از ســوی ســازمانهای غیردولتــی
و پدیــدآوردگان فنــاوری بوجــود میآینــد ،بایــد قابــل دســترس
همــگان وقابــل اســتفاده کاربرانباشــند .آنهــا بایــد بگونــهای
طراحــی شــوند کــه بــا ایجــاد تغییــرات فرهنگــی و رفتــاری
1
همانگونــه کــه ایــن موضــوع در بیانیــه مشــترک در خصــوص آزادی بیــان و اینترنــت ،از ســوی چهــار
گزارشــگر ویــژه بیــن المللــی در زمینــه آزادی بیــان بــه وضــوح در ســال  2011بیــان شــده اســت:
http://www.osce.org/fom/78309
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مناســب ،موجــب تحقــق امنیــت اینترنتــی  -حتــی بــرای کســانی
کــه از حداقــل دانــش دربــاره فنــاوری مربوطــه برخوردارنــد -
میگــردد.
» »بایــد تحلیــل و تحقیــق دقیقــی در خصــوص توانانیهــا و
اســتراتژیهای واقعــی جمهــوری اســامی ایــران در زمینــه شــنود
و سانســور انجــام شــود .همچنیــن بســیار حائــز اهمیــت اســت
کــه ســاختار قــدرت شــنود و پلیــس اینترنتــی در ایــران بــه منظــور
تأییــد یافتههــای ارائــه شــده در ایــن گــزارش  -دال بــر اینکــه
مقامــات مســئول نظــارت و بازداشـتها نامتمرکــز و ناهماهنــگ
هســتند  -بررســی و تحلیــل شــود.
» »بــرای همــه افــراد درگیــر بایــد طرحهــای احتمالــی مناســب
ایجــاد و طراحــی شــود تــا بتواننــد بالفاصلــه اقدامــات الزم را
بــرای افــرادی کــه بــا باالتریــن میــزان ریســک و تهدیــد روبــه رو
هســتند ،انجــام دهنــد.
•ســازمانهای غیردولتــی بایــد بــر آندســته از مدافعــان حقــوق بشــر کــه
کمتــر شــناخته شــدهاند  -بویــژه آنهایــی کــه از گروههــای اقلیتــی
هســتند  -بیشــتر تأکیــد کــرده و اطمینــان حاصــل کننــد کــه آنهــا
از حمایــت برابــر از ســوی ســازمانهای غیردولتــی و پدیدآورنــدگان
فنــاوری برخــوردار میشــوند .همچنیــن بایــد ابزارهــا و کمکهــای
الزم بــرای چنیــن گروههایــی فراهــم شــود تــا آنهــا بتواننــد از خــود در
برابــر تهدیــدات دیجیتالــی حفاظــت کننــد.
توصیههایی به کاربران اینترنت در ایران

•کاربــران اینترنــت بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه در جریــان آخریــن
پیشــرفتهای امنیتــی در زمینــه ابــزاری ارتباطــی مــورد اســتفاده
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خــود قــرار دارنــد چــرا کــه ایــن کار تاثیــر بــه ســزا بــر امنیــت آنهــا
و مخاطبانشــان دارد .ایــن مســتلزم اهمیــت دادن و توجــه کــردن بــه
کتابهــای راهنمــا و بســتههای اطالعاتــی اســت کــه از ســوی
ســازمانهای غیردولتــی و پدیدآورنــدگان فنــاوری فراهــم میآیــد.
•کاربــران نــه تنهــا بایــد از سیســتم عاملهــا و پایگاههــای ایمــن تــر
کــه دارای رمزنــگاری هســتند اســتفاده کننــد ،بلکــه بایــد خــود را
بــا رمزنگاریهــا اضافــه در زمینــه ارتباطــات آشــنا کــرده و از آنهــا
اســتفاده کننــد .ایــن امــر بایــد شــامل اســتفاده از رمزنــگاری هــارد
دیســک شــود تــا حتــی در صــورت مصــادر کامپیوتــر یــا لپ تــاپ آنها
از ســوی مقامــات ،اطالعــات و دادههــای آنهــا همچنــان حفاظــت
شــود.
•افــراد شــرکت کننــده در کنشــگری اینترنتــی بایــد اطمینــان حاصــل
کننــد کــه عادتهــای امنیتــی ضــروری و مقدماتــی را رعایــت
میکننــد ،از قبیــل :حــذف کــردن مکاتبــات خــود کــه ممکــن
اســت آنهــا و شــبکه شــان را درگیــر جرائــم آنالیــن بکنــد؛ خــودداری
از اســتفاده از اســامی واقعــی؛ اســتفاده از رمــز عبورهــای مطمئــن؛
اســتفاده از برنامههــای مدیریــت رمــز عبــور؛ کاهــش ریســک هنــگام
اســتفاده از تلفنهــای هوشــمند و تلفنهــای همــراه؛ حــذف کــردن
تاریخچــه مرورگــر و چتهــا؛ و ایجــاد حــس پاســخگویی مشــترک
میــان افــرادی کــه در گروههــای موجــود در حــوزه اینترنــت مشــارکت
میکننــد.
•کاربــران اینترنــت هنــگام اســتفاده از کامپیوترهــای عمومــی (بویــژه
در کافــی نتهــا) و همچنیــن پرینترهــا عمومــی در مکانهایــی از
قبیــل محوطــه دانشــگاه یــا محــل کار ،بایــد بــه شــدت هوشــیار و
گــوش بــه زنــگ باشــند .از آنجــا کــه اطالعــات شــخصی آنهــا و
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همچنیــن دادههــای مــرور شــده ثبــت میشــود ،کاربــران نبایــد از
دســتگاههای خــود بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن یــا مــرور اطالعــات
حســاس اســتفاده کننــد.
•کاربــران اینترنــت هنــگام تــاش بــرای دسترســی بــه وبســایتهای
فیلترشــده ،بایــد فقــط از شــبکههای مجــازی خصوصــی (ویپ ـیان)
ایمــن و یــا نــرم افزارهــای کــه قابلیــت ارتبــاط محرمانــه را دارنــد
اســتفاده کننــد.
•کاربــران فیــس بــوک بایــد اهمیــت آســیب پذیرهــای امنیتــی تنظیمــات
حریــم خصوصــی فیس بــوک را بخوبــی درک کننــد و از پروتکلهای
امنیتــی مقدماتــی و اساســی در فیــس بــوک پیــروی کننــد ،از جملــه:
» »اطمینــان حاصــل کننــد کــه "فهرســت دوســتان" آنهــا در معــرض
دیــد عمــوم نیســت
» »خــودداری از اســتفاده از پســتهای همگانــی .از گذاشــتن
پس ـتهای مربــوط بــه موضوعــات حســاس کــه ممکــن اســت
توجــه مقامــات را بــه خــود جلــب کنــد ،یــا بایــد خــودداری
کــرد ،و یــا بایــد ایــن کار بطــور خصوصــی انجــام داد.
» »گزینــش دقیــق اعضــای مــورد اعتمــاد بــرای مشــارکت در
رویدادهایــی کــه ممکــن اســت از ســوی مقامــات تهدیــد تلقــی
شــود ،بــه جــای فرســتادن دعوتهــای دســته جمعــی.
» »هنــگام ایجــاد گروههــای فیــس بوکــی پیرامــون موضوعهــای
حســاس ،بایــد ایــن گروههــا بطــور خصوصــی تشــکیل شــوند
تــا بــه ایــن ترتیــب بــه تــوان از ایمــن باقــی مانــدن محتــوای
مکالمــات و گفتگوهــا اطمینــان حاصــل کــرد و از اعضــاء
حفاظــت شــود.
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•کاربــران اینترنــت هنــگام اســتفاده از رســانههای اجتماعــی ،بایــد
نســبت بــه وجــود حســابهای اینترنتــی جعلــی و "عوامــل نفــوذی"
هوشــیار و آ گاه باشــند .کســانی کــه بیشــتر از همــه در معــرض قــرار
دارنــد  -از قبیــل گرداننــدگان و مدیــران گروههــا  -بایــد نســبت بــه
خطــرات فیشــینگ و کاربــرد فزاینــده عملیــات نفــوذی در اینترنــت از
ســوی مقامــات آ گاه و هوشــیار باشــند.
•کاربــران اینترنــت و اعضــای خانوادههــای آنهــا بایــد برنانمههــای
احتمالــی جایگزیــن داشــته باشــند تــا در صــورت بازداشــت بالفاصلــه
از آنهــا اســتفاده کننــد:
ً
» »از آنجــا کــه معمــوال بیــن زمــان بازداشــت و برداشــتن محت ـوا از
روی دســتگاه و حســابهای آنالیــن شــخص فاصل ـهای وجــود
دارد ،یکــی از اقدامــات میتوانــد ایــن باشــد کــه یــک شــخص
ثالــث مــورد اعتمــاد رمــز عبورهــا را از راه دور تغییــر دهــد و/
یــا اطالعــات حســاس را از روی دیســکهای ســخت حــذف
کنــد.
» »در صــورت آنکــه دســتگاهها بالفاصلــه طــی رونــد بازداشــت
مصــادره نشــوند ،دوســتان و اعضــای خانـواده بایــد بــی درنــگ
دســتگاهها را بــه مکانــی امــن منتقــل ســازند.
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رفتارهای اینترنتی مخاطرهآمیز که میتوانند شما را به
زندان بیندازند

رفتارهای اینترنتی مخاطرهآمیز که میتوانند شما را به زندان بیندازند.

اســتفاده همیشــگی از وی پــی ان هــای
نــا امــن و آزمایــش نشــده

اســتفاده از موبایــل بــرای تمــام
کارهــای حســاس

عــدم برنامــه ریــزی بــرای پــاک کــردن
رد پــا دیجیتــال در موقــع مبــادا و در
صــورت بازداشــت

اســتفاده بــی احتیــاط از فیســبوک و
دیگــر شــبکه هــای اجتماعــی

نــا آ گاهــی از آخریــن تحــوالت
امنیتــی

عــدم رمزنــگاری هــارد دیســک و یــا
ایمیــل جهــت محافظــت از مکالمــات
و اطالعــات حســاس

d*g
اســتفاده همیشــگی از پســوردهای
ســاده

پــاک نکــردن ایمیــل هــا  ،تاریخچــه
چــت هــا و مرورگــر
58

ضمیمه یک :فهرست پرسشها

ضمیمه یک :فهرست پرسشها

1 .1بطــور مختصــر کنشــگری کنونــی یــا اخیــر خــود را شــرح دهیــد.
ً
در صــورت پاســخ منفــی ،لطفــا دلیــل فعــال نبــودن خــود را توضیــح
دهیــد.
ً
2 .2لطفــا شــرایط بازداشــت خــود از ســوی مقامــات ایــران را شــرح داده
و بطــور تقریبــی مــکان ،زمــان و چگونگــی آن را نیــز توضیــح دهیــد.
3 .3چــه اتهامــی بــه شــما وارد شــد و آیــا بازداشــت شــما بــه پیگــرد قانونــی
نیــز انجامید؟
4 .4تــا جایــی کــه اطــاع داریــد ،مقامــات پیــش از بازداشــتتان چــه
اطالعاتــی دربــاره شــما داشــتند ،و ایــن اطالعــات را چگونــه جمــع
آوری کــرده بودنــد؟
5 .5آیــا مقامــات طــی بازداشــت شــما ،کوشــیدند تــا بــه زور از شــما
ً
اطالعــات بــه دســت آورنــد؟ در صــورت پاســخ مثبــت ،لطفــا
اطالعاتــی را کــه مایــل بــه دانســتن آن بودنــد ،و همچنیــن شــیوههایی
را کــه بــرای بــه دســت آوردن آن بــکار بردنــد ،شــرح دهیــد.
6 .6بــه نظــر شــما ،فعالیتهایتــان روی شــبکه اینترنــت بــه چــه صــورت
در دســتگیری شــما و/یــا دشـواریهایی کــه طــی و پــس از بازداشــت
و/یــا پیگیــرد قانونــی تجربــه کردیــد ،تأثیــر گذاشــته بــود؟
7 .7آیــا هیچیــک از فعالیتهایتــان در اینترنــت و یــا هنــگام اســتفاده از
فناوریهــای دیجیتــال را میتوانســتید بــه نحــو دیگــری انجــام دهیــد
یــا از انجــام آن خــودداری کنیــد؟
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8 .8آیــا فکــر میکنیــد اطالعاتــی وجــود داشــته باشــد کــه پیــش از
بازداشــتتان در اینترنــت بــه اشــتراک گذاشــته باشــید و همیــن بــه ضــرر
پرونــده تــان تمــام شــده باشــد؟
9 .9طــی و پــس از دوران پیگــرد قانونــی شــما ،آیــا بــا افــرادی دیگــری
کــه بــه دلیــل فعالیتهــای خــود در اینترنــت یــا هنــگام اســتفاده از
فناوریهــای دیجیتالــی تحــت پیگیــرد قانونــی قــرار گرفتــه بودنــد،
تمــاس گرفتیــد؟ چــه شــباهتهایی (در صورتــی کــه شــباهتی وجــود
داشــت) بیــن پرونــده خــود و دیگــران یافتیــد؟
1010آیــا تجربــه پیگــرد قانونــی هیــچ یــک از عــادات شــما را در هنــگام
اســتفاده از فناوریهــای دیجیتالــی تغییــر داد؟
 .111111آیــا شــما بــه ارتباطــات ایمــن از قبیــل رمزنــگاری عقیــده داریــد
و از آن اســتفاده میکنیــد؟ در صــورت پاســخ مثبــت ،آیــا هم ـواره از
آن اســتفاده میکنیــد؟
1212برخــی چنیــن اســتدالل میکننــد کــه مقامــات بــه دلیــل فعالیتهــای
آنالیــن افــراد ،متوجــه آنــان میشــوند و آنــان را بازداشــت میکننــد،
و ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس نظــر مخالــف ،کنشــگران ابتــدا
بــه دلیــل فعالیتهــای آفالیــن خــود شناســایی میشــوند و ســپس
فعالیتهــای آنالیــن آنهــا چارچــوب الزم بــرای یافتــن اطالعــات
بیشــتر دربــاره آنــان را فراهــم م ـیآورد .نظــر شــما چیســت؟
1313در مقیــاس یــک تــا پنــج ،میــزان تخصــص بازجــو یــا بازجویــان شــما
در زمینــه فنــاوری اطالعــات و فعالیتهــای اینترنتــی چــه بــود؟ (پنــج
ً
یعنــی بســیار خبــره و یــک یعنــی بــی تجربــه) .لطفــا توضیــح دهیــد.
1414در مقیــاس یــک تــا پنــج ،تــا چــه میــزان تــوان مقامــات در شــنود
فعالیتهــای اینترنتــی و تشــخیص هویــت کنشــگران آنالیــن پیشــرفته
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ً
اســت؟ لطفــا توضیــح دهیــد.
1515آیــا هیــچ پیشــنهادی بــرای دیگــر افــرادی کــه از فناوریهــای
دیجیتالــی بــرای کنشــگری سیاســی /اجتماعــی اســتفاده میکننــد
داریــد؟ چگونــه تــاش کردهایــد تــا ایــن موضــوع را بــا دیگــران در
میــان بگذاریــد و چــه بازخــوردی دریافــت کردیــد؟
1616چــه توصیههایــی در زمینــه ابزارهــا و منابعــی کــه بــرای کمــک بــه
مــردم در جهــت بهبــود امنیــت اینترنــت مــورد نیــاز اســت داریــد؟ ایــن
ابزارهــا و منابــع را از چــه طریــق بایــد توزیــع کــرد؟
1717شرکت خدمات اینترنتی (آی اس پی) شما چه نام داشت؟
ً
1818لطفــا هرگونــه نظــر ،پیشــنهاد ،یــا اطالعــات دیگــری کــه مایــل بــه
افــزودن آن هســتید ،بــا مــا در میــان بگذاریــد.
ً
1919لطفــا انتخــاب کنیــد :مــرد ،زن ،ترجیــح میدهــم مشــخص نکنــم،
نظــرات دیگــر.
ً
2020ســن شــما زمــان بازداشــت .لطفــا انتخــاب کنیــد :زیــر  20ســال-25 ،
 ،30-35 ،25-30 ،20بــاالی  35ســال.
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