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گفتوگوی «وطن امروز» با سردار محمدحسین جاللی ،رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

جنگ اقلیمی تخیل نیست

یک�ی از موضوعاتی که چندی پیش به آن اش�اره کردید
این بود که  60درصد فعاالن ضدانقالب در فضای مجازی از
منافقین هس�تند .نکته قابل تأمل دیگر اینکه اشاره کردید
اینها در عربس�تان حض�ور دارند یا به نحوی از س�وی این
کش�ور هدایت و حمایت میش�وند .با توجه ب�ه اینکه این
موضوع به صورت کلی مطرح ش�د ،لطفا جزئیات بیش�تری
از این موضوع بفرمایید.

بهزاد مهرکش -سیدمحمد حسینی :امروز در سایه
توان باالی نظامی کش�ور و باور جهانی بر عدم امکان
مقابله نظامی ب�ا ایران ،تهدید و جنگ نرم از س�وی
دشمن در ابعاد مختلف جایگزین جنگ نظامی شده
است .این موضوع در بسترهای مختلفی؛ از رسانه تا
توطئه آب و هوایی علیه منافع ملی جمهوری اسالمی
ایران ش�کل گرفته و روز ب�ه روز نیز در حال افزایش
است.تشکیلشبکههایاجتماعیمختلفباامکاناتی
ناظر بر فضای جامعه ایران که نمونه بارز آن را با فراگیر
شدن تلگرام شاهد بودیم از جمله این اقدامات است.
شبکههایی که به محلی برای س�ازماندهی اقدامات
مختلف ضد امنیت ملی کش�ورمان در ابعاد مختلف
فرهنگی و اجتماعی تا شکلدهی آشوبهای خیابانی
توسط آنها تبدیل شده است .تالش دشمن برای تغییر
ش�رایط اقلیمی ،نفوذ بین دستگاههای تصمیمگیر از
طرق ابزارهای الکترونیکی و ...نیز از دیگر نمونههای
این جنگ نوین است .در همین رابطه و برای شناخت
بس�ترهای تهدید و اقدامات انجام ش�ده در این باره
«وطن امروز» با س�ردار محمدحسین جاللی ،رئیس
سازمان پدافند غیرعامل گفتوگو کرده است.

چند موضوع را در این زمینه باید مدنظر داشته باشیم؛
نخس��ت اینکه اگر ما به سال گذش��ته بازگردیم ،میبینیم
یک اش��رافیت کاملی درباره تلگرام در کل کشور داشتیم.
قب�لا گفته بودم که اگر آمار حض��ور  40میلیون ایرانی در
تلگرام درس��ت باش��د که البته محل ش��ک است ،منهای
کودکان و بخشی از کهنساالن ،این تعداد یعنی حضور 80
ت��ا  90درصدی جمعیت فعال ما در این ش��بکه اجتماعی؛

ببینی��د! در مجموع باید اینطور بگویم
که تلگرام برنامهریزی برای تش��کیل یک
حکوم��ت در داخل حکومت ما را داش��ته
و دارد .ای��ن موضوع را نی��ز در نظر دارد
ب��ا تضعیف ارگان مقررات��ی و رگوالتوری
داخ��ل حکومت و همچنی��ن تالش برای
برخی اقدامات مانند خ��ارج کردن بانک
مرک��زی ایران از نظ��ام پول��ی داخلی و

ما در توسعه شبکههای بومی با مشکالتی مواجه بودیم؛
اول مس��اله فهم واح��د بود که الحمدهلل االن ایجاد ش��ده
اس��ت .مش��کل بعدی بحث فناوری و تکنولوژی است .به
ه��ر حال تلگ��رام مدتها کار کرده به انضم��ام اینکه تمام
تکنولوژی غرب و شرق از آن حمایت میکند ،بویژه حمایت
آمریکاییها که در حوادث اخیر کشور کامال آشکار شد .مثال
در روس��یه زمانی که ظرف  24ساعت ابر گوگل و آمازون
میآید و با فیلترینگ تلگرام مقابله میکند ،ش��ما میدانید
ک��ه جابهجایی این همه اطالعات از یک ابر به ابر دیگر کار
سادهای نیست و  2تا  3ماه زمان میبرد اما وقتی این کار در
 24س��اعت انج��ام میش��ود ،معلوم اس��ت دس��تگاههای
اطالعاتی و امنیتی پش��ت کار هس��تند .اگر ما یک نمودار
از عملکرد و فعالیت تلگرام طی  3س��ال گذش��ته تا امروز
داش��ته باش��یم و آن را با برخ��ی پیامرس��انهای داخلی
خودمان در همین بازه زمانی مقایس��ه و کیفیت ،س��رعت
و قابلیته��ای آن را م��رور کنیم ،واقعا رش��د نرمافزارهای
داخلی از تلگرام بهتر و بیش��تر بوده اس��ت .مثال س��روش
یک س��ال قبل  300هزار کاربر داش��ت و االن رس��یده به
 13میلیون و چندین برابر ش��ده اس��ت .کیفیت و سرعت
خدماتش االن نس��بت به سال گذش��ته اصال قابل مقایسه
نیس��ت .اینها را با تلگرام مقایس��ه کنی��د .االن ما در حال
گذار هس��تیم و از آخر اردیبهش��ت این تصمیم را گرفتیم.
در نتیج��ه کمی باید زم��ان بگذرد تا به نتیجه برس��د .به
ط��ور کلی ما در جاهای��ی موفق بودی��م و در برخی جاها
هم ضعف داش��تیم .موفقیت ما این بود که توانستیم حجم
بزرگ��ی از ظرفیت تلگرام را کنترل کنیم .ضعفهای ما هم
بیشتر فنی بود که شناسایی شد و قابل ترمیم و رفع است.
ش��بکههای اجتماعی مدل اداره آینده جامعه است که در
آن هم ش��غل ،مسائل سیاس��ی ،مالی و فرهنگی هست .به
عنوان مثال ،ما اینجا ش��رکت ارتباطات زیرساخت را داریم
و این ش��رکت به دلیل خدمات زیرس��اختی دولتی است.
خدماتش یا س��یمکارت است یا بوق و ارتباط با سیم است.
اکنون یک نکته دیگر به آن اضافه ش��ده است به نام شبکه
اجتماع��ی که اگر این را هم ب��ه عنوان یک کارکرد تعریف
کنیم اهمیت آن از  2مورد دیگر خیلی بیش��تر اس��ت .این
یک موضوع کامال اساس��ی و زیرساختی است .در حوادث
سال گذشته هم مشخص ش��د که یک شبکه اجتماعی تا
چ��ه میزان میتوان��د تامینکننده امنیت ی��ا مخل امنیت
باشد .س��طح اثرگذاری شبکههای اجتماعی بر امنیت ملی
کامال مشخص و واضح است .نمیشود یک شبکه اجتماعی
بدون نظارت به کش��ور بیاید و ما نتوانیم تش��خیص دهیم
اطالعات چندده میلیون نفر به کجا میرود.

خ�ب! همانطور که در ابتدای این گفتوگو عنوان ش�د،
روس�یه اعالم کرد به  70درصد از اهداف خود از فیلترینگ
دس�ت یافته است؛ ش�ما در نهایت به این فرآیند در ایران
چه نمرهای میدهید؟

دوس��تانی که درگی��ر موض��وع هس��تند میدانند که
یک جن��گ تمامعیار فنی و تکنولوژیک در جریان اس��ت.
میدانید که بعضی از این فیلترشکنها در طول  24ساعت،
چند بار فرموله��ا و الگوریتمهای خود را عوض میکنند.
وقتی ش��ما امروز یک الگوریت��م را کنترل میکنید فردا با
ی��ک الگوریتم دیگر فعالیت میکند .مثال روس��یه آمد کل
گوگل و آمازون را بس��ت و چون این سیس��تم در روس��یه
درآمد زیادی داشت قادر به ادامه حمایت از تلگرام نشد اما

در داخل کش��ور ما هنوز این امکان وجود دارد .اینها جزو
ضعفهای ما است.

بعد از فیلتر تلگرام ،خیلی از رسانهها بهخاطر حمایت از
بومیسازی ،از آن بیرون آمدند اما بعد با انحصار کانالهای
ضدانقلاب در تلگرام مواجه ش�دیم ک�ه مخاطب را تحت
تأثیر ق�رار میده�د .همچنین بح�ث هاتگ�رام و تلگرام
طالیی هم بعد از فیلتر تلگرام مطرح ش�د؛ نظر شما در این
 2مورد چیست؟

با یکسری دستگاههای تش��خیصی خاص محقق میشود.
س��وال بنده از دوستان هواشناس��ی این است که شما این
دس��تگاههای خاص را دارید و مطمئن میگویید نیس��ت؟
گفتن��د نه! گفتم پس چطور اینقدر قاطع این فرضیه را رد
کردهاید ،باید بررسی شود .برخوردهایی که با این صحبتم
ش��د در نوع خود خیلی جالب بود .س��ایت وزارت خارجه
رژیم صهیونیس��تی نزدیک  40کاریکاتور برای این صحبت
من طراحی و منتشر کرد.

دوس��تان ما در مرکز فضای مج��ازی این جمعبندی را
داشتند که ما با  70درصد کنترل و اعمال فیلتر میتوانیم
بل��ه! در توئیتر هم بود و عجیب ب��ود که در کنار اینها،
یک فضای گذری را درست کنیم و فرصت بدهیم تا در این
فرص��ت بتوانند آن بکاند اطالعات را هم به داخل کش��ور برخی مس��ؤوالن داخل کش��ور هم علیه من موضع منفی
گرفتن��د .اصال فرض کنی��د غیرعلمی،
منتقل کنند .دوستان تالش میکنند که
این اتفاق رخ دهد .دبیر محترم ش��ورای م�ا ی�ک س�ازمان تهدیدمح�ور چرا این دوس��تان ناراحت ش��دند؟ ما
عالی فضای مجازی ه��م قول دادند آن هس�تیم .کار م�ا ه�م مش�خص اس��رائیل را مته��م کردیم نه ش��ما را.
«بکاند» کامال از «بکاند» کنده ش��ده اس�ت؛ رص�د و پای�ش تهدیدات .ظاهرا اینجا وقتی درباره اسرائیل حرف
م�ن نمیتوانم به پدیدهه�ا با نگاه میزنی��م ع��دهای ناراحت میش��وند.
و به داخل کشور بیاید.
چن�د وقت پی�ش درباره بح�ث ابرها مثبت ن�گاه کنم .ل�ذا مثال وظیفه عکسالعمل اس��رائیلیها هم مشخص
صحب�ت ک�رده بودی�د ک�ه ب�ا واکنش م�ا در ای�ن زمین�ه ب�ا س�ازمان کرد که موضوع بس��یار جدی اس��ت و
س�ازمان هواشناس�ی روبهرو شد .چند هواشناس�ی ف�رق دارد .من حرف باید رسیدگی شود.
س�ال قبل ه�م رئیسجمهور س�ابق در
اینباره صحبت کرده بود .صحبت ش�ما
صرفا هش�دار درباره آینده ب�ود یا االن
این پدیده وجود دارد؟

در توئیت وزارت خارجهش�ان هم چند مطلب در اینباره
زده بودند.

قطع�ی هم ن�زدم و گفتم نس�بت
ب�ه این موضوع مش�کوکم و اتفاقا
همین واکنش صهیونیستها باعث
ش�د ش�ک من بیش�تر هم شود و
گفتم ظاهرا یک چیزهایی هست.
بحث توطئه آبوهوایی یک بحث
قطعی و علمی اس�ت ،ن�ه تخیلی
و توهمی

موضوع��ی که ما مط��رح کردیم این
ب��ود که دنیا با پدیده تغییر اقلیم مواجه
اس��ت و ام��روز در تحقیق��ات جهان��ی،
تغیی��رات اقلیم��ی یک بح��ث مفصل و
سابقهدار اس��ت .فرض اول این است که
این تغییرات اقلیمی یک مس��أله طبیعی اس��ت و به علت
فعالیتهای صنعتی دنیا حاصل میشود اما فرض دوم این
است که بخشی از این تغییرات عامدانه است .آقای ترامپ
زمانی که روی کار آمد توافقنامه پاریس را نپذیرفت به این
دلیل که معتق��د بود فعالیتهای صنعت��ی آمریکا تاثیری
ب��ر افزای��ش دمای جهان ن��دارد و این موض��وع توطئهای
می��ان چین و اروپاس��ت تا مزی��ت آمریکا را ک��ه اقتصاد
است بگیرند .بنابراین نخس��تین کسی که معترض به این
فرضیه اس��ت خود ترامپ است .نکته دوم تغییرات عامدانه
اس��ت که میتواند با نظر مثبت یا نظر منفی باش��د .اینکه
فعالیتهای انسان بر طبیعت تاثیر داشته
موضوعی اثبات ش��ده است و در بسیاری
از س��ایتها از جنگ اقلیمی سخن گفته
شده و مقاالت فراوانی پیرامون آن وجود
دارد .مثال شرکتهایی در امارات ،اردن و
عم��ان آمدند و منطقه را بررس��ی کردند
و ب��ه نوعی ب��ه آنتنهای خاصی مس��لح
کردند که آنجا س��امانه بارش��ی را جذب
میکن��د .این مورد با مکانیزمهای خاصی
انجام میش��ود و یک دانش شناختهشده
اس��ت .در کش��ور خودم��ان از خیل��ی از
این ش��رکتهای خارجی دع��وت کردیم
و با آنها جلس��ه داش��تیم .جمل��های که
م��ن گفتم صرفا این بود ک��ه به تغییرات
عامدانه کش��ورمان مشکوکیم .مشکوکیم
یعن��ی اینکه باید بررس��ی ش��ود و مورد
تحلیل ق��رار گی��رد .یعنی همی��ن ابتدا
نگویی��م موضوعی طبیعی اس��ت ،ممکن
است غیرطبیعی باشد .خب! اگر بخواهیم
بفهمیم طبیعی است یا غیرطبیعی ،صرفا
واکنشکاوهمدنی،متهمفراری بهاولینهشداراسردارجاللی
دربارهتوطئهآبوهوایی

بهموضوعداغتلگرامبپردازیم؛درخبرهاآمدهاستروسیهتا
 70درصد به اهداف خود از فیلترینگ این شبکه اجتماعی
دست پیدا کرده است .در ایران نتایج چگونه است؟

تلگ�رام را تح�ت عن�وان گ�ردش آزاد
اطالعات مطرح میکند.

اکنون چه موانعی پیشروی توسعه شبکههای اجتماعی
داخلی است؟

عكس :احسانکاظملو،وطنامروز

فضای س��ایبری و مش��خصا ش��بکههای اجتماعی یک
ویژگی مش��خص دارد ب��ه نام گمنامی .حتی جنس��یتها
مشخص نیس��ت و منشأ بسیاری از موضوعات مطرح شده
را نمیتوان تشخیص داد .خب! این یک قابلیت است .نکته
دوم در فضای س��ایبری بیمرزی اس��ت و اینکه هر کلیک
ش��ما ممکن است در هر نقطهای از دنیا هدایت شود بدون
اینکه کاربر اطالعی داش��ته باشد .این  2قابلیت گمنامی و
بیمرزی ،باعث میش��ود اعتبار مفاهیم و جمالت تا حدی
مش��کوک باشد .خب! بخشی از افکار عمومی در مواجهه با
محت��وای موجود در فضای مج��ازی همواره به این  2اصل
توجه ندارند ،از این رو ممکن است اخباری را که میبینند
مس��تند فرض کنند .به صورت طبیعی منش��أ تولید خبر
باید مش��خص باش��د مثل اخباری که در روزنامهها منتشر
میش��ود .در فضای مجازی تولیدکننده خبر مبهم اس��ت.
در رابطه با س��وال ش��ما به صورت مصداقی موارد کلیدی البته در آن زمان که این ش��بکه فیلتر نبود .این آمار یعنی
قابل توجهی را ریش��های بررس��ی کردیم و بعد از بررسی اینک��ه  90درصد مردم ایران در اش��راف تلگرام بودند .هر
متوجه ش��دیم منشأ بس��یاری از این اخبار یکسری اکانت فرد یا نهادی ممکن است از یک زاویه به تلگرام نگاه کند؛
واح��د اس��ت .به عنوان نمون��ه  20تا  30نفر ه��ر کدام به از ن��گاه اقتصادی و فرهنگی گرفته تا امنیتی و اخالقی اما
ط��ور میانگین  10تا  15کانال دارند و یک مفهوم را تولید موضوعی که ما در بررسی این شبکه اجتماعی مدنظر قرار
و منتش��ر میکنند ،بعد همین حرفها را مشترکا پوشش دادیم نوع نگاهی اس��ت که تلگرام در حال سرمایهگذاری
میدهن��د و همینطور موج تولید خبر درس��ت میکنند .روی آن اس��ت .یعنی دنبال کردن یک نظام حکمرانی در
ت��ا جایی که ی��ک خبرنگار همین محتوای تولید ش��ده را دنیا که مبتنی بر ش��بکههای اجتماعی است .در گزارشی
در نشس��ت خبری س��خنگوی قوهقضائیه مطرح میکند و که تلگ��رام با عنوان وایتپیپر ( )WhitePaperمنتش��ر
درباره مثال اعتصاب غذای فالن زندانی س��وال میپرس��د .ک��رد همین موضوع قابل فهم اس��ت؛ نخس��ت بالکچین
خب! آن خبرنگار بدون دقت این س��وال دروغ را پرسیده ،)Blockchain( ،برای اینکه دسترس��ی دولتها را بر این
در صورتی که از اساس صحت نداشته اشت .همانطور که ش��بکه حذف کند .دوم توسعه ش��غل بر مبنای تلگرام که
میدانید قابلیتی در شبکههای اجتماعی وجود دارد به نام در برنامه خود س��الی یک میلیون شغل را برای آن در نظر
روبات که قابلیتهای مختلفی مثال اش��تراک مطلب ،باال و گرفته است .س��وم اینکه یک طیفی از مشاغل را که ما به
پایین بردن فالوئرها و حتی کامنت گذاشتن در شبکههای آنها مش��اغل دیجیتال میگوییم و به ص��ورت خرد انجام
اجتماع��ی را دارد .در همی��ن رابط��ه یک��ی از مس��ؤوالن میشود سازماندهی کند مثل سرویس غذا ،تعمیرات منزل
کش��ور به من گف��ت در یک زمان خاصی مش��اهده کرده و . ...در گام بع��دی نظام پرداخت و دریافت پول راهاندازی
فالوئرهایش در یکی از شبکههای اجتماعی باال رفته است .شد و اقدام آخر هم ارز اینترنتی بود که در قالب گرام ارائه
با گذش��ت زمان قابلتوجهی ،چک کرده و مش��خص شده شده اس��ت .آقای دوروف البته یکجا هم موضوع مقاومت
بود که بخش زیادی از این افراد باآیپی عربستان هستند .دیجیت��ال یا بران��دازی دیجیتال را مطرح ک��رد که خب!
خب! روی قضیه حس��اس شده بود و همین را درباره یکی نش��ان میدهد تلگرام در حوزه موضوعات استقاللطلبانه
از مس��ؤوالن دیگر هم چک کرده بود که مش��خص ش��ده و مداخلهگران��ه نیز برنامه دارد .ما همان موقع اینها را کنار
بود بخش قابل توجهی از فالوئرهای او
هم قرار دادیم .ش��ما دق��ت کنید با آن
هم ب��اآیپی عربس��تان بودن��د .البته جمل�های که من گفتم صرف�ا این بود جمعی��ت اعالم��ی کش��ور در تلگرام و
الزاما همه این کاربران فرد نیس��تند و که به تغییرات آب و هوایی کشورمان افرادی که ش��غل و کسبوکارش��ان در
بخشی نیز ممکن اس��ت روبات باشند .مشکوکیم.مشکوکیمیعنیاینکهباید این ش��بکه ب��ود و برخی نی��ز همچنان
اما ماجرا چیست؟ فرض کنید مسؤولی بررسی شود و مورد تحلیل قرار گیرد .هس��ت -که البته بعد از فیلت��ر تلگرام
درباره یک موضوع خاصی اظهارنظری یعنی همین ابت�دا نگوییم موضوعی  30هزار ش��غل بیش��تر شناسایی نشده
میکن��د .این کاربران که اش��اره ش��د طبیعی است ،ممکن است غیرطبیعی اس��ت -و با توجه به م��واردی که گفته
شروع میکنند نس��بت به آن موضوع ،باش�د .خب! اگ�ر بخواهی�م بفهمیم ش��د یعنی اینکه امکان هیچ نظارتی از
موضع مثبت ی��ا منفی میگیرند .خب! طبیعی اس�ت یا غیرطبیعی ،صرفا با س��وی حاکمیت بر تلگرام وجود نداشته
آن مس��ؤول احس��اس میکن��د ای��ن یکسریدستگاههایتشخیصیخاص باش��د .به عبارت دیگر ،همه اقدامات از
بازخورد جامعه اس��ت که نسبت به آن محقق میشود .سوال بنده از دوستان جمل��ه دریافت و پرداخ��ت پول ،خرید
موضع مشخصاش بیان شده است .در هواشناس�ی این اس�ت که ش�ما این ارز ،ایجاد ش��غل و همه چیز بدون هیچ
این صورت او نسبت به تداوم آن موضع دستگاههای خاص را دارید و مطمئن نظارتی سازماندهی شود .خب! آیا اینها
یا برعکس آن تشویق میشود .ما اینها میگویید نیست؟ گفتند نه! گفتم پس مش��خصههای ی��ک ش��بکه اجتماعی
را دس��تهبندی کردهای��م .حتی ادبیات چطور اینقدر قاط�ع این فرضیه را رد است؟ یا اینکه میخواهند یک حکومت
در داخل ایران ش��کل دهند؟ این یعنی
نگارش فارس��ی آنها را با دقت بررسی کردهاید ،باید بررسی شود
و تفکیک کردهایم .خب! مشخص است
اینکه کش��ور و مردم ما گروگان تلگرام
کس��ی که در خارج نشس��ته و فارس��ی مینویسد ادبیات هس��تند .در واقع یعنی با شرایط مذکور ما اجازه میدهیم
نگارش��ی متفاوتی نس��بت به یک فارسیزبان داخلی دارد؛ تلگ��رام هر موقع بخواهد با همه ابزارهایی که دارد از جمله
از اصطالحات به کار رفته قابل تشخیص است .مثال برخی ش��غل و ...در میان مردم ایج��اد نارضایتی کند .نکته دیگر
از آنها فارس��ی مینوشتند اما یکی یا دو تا در میان عبارات اینک��ه امکان تنظیم مقررات ه��م در آن وجود ندارد .مثال
عربی به کار برده بودند یا از برخی واژگان قدیمی فارس��ی در کش��ور برای هر ش��غلی ی��ک صنف وج��ود دارد ،مثل
استفاده کرده بودند که امروز در جامعه ما کارایی ندارد .به تاکس��یرانها که یک  NGOدارن��د و اگرچه با دولت در
هر حال وجود این جریان رس��انهای برای ما مشخص شد .ارتباطند اما مستقل هستند و بر تاکسیها نظارت میکنند
اعالم این موضوع از طرف س��ازمان پدافند غیرعامل نیز به ولی در نمونه آنالین آن مثال در اس��نپ چه کس��ی تنظیم
ای��ن دلیل بود که هم مردم و هم مس��ؤوالن حواسش��ان مق��ررات آن را انجام میدهد؟ خودش��ان انجام میدهند و
نسبت به این موضوع جمع باش��د .خبرنگاران حواسشان همه چیز درونسیس��تمی اس��ت و صنف تاکس��یرانی که
جمع باش��د که اگر س��والی را میخواهند طرح کنند واقعا هویت مشخص دارد بر آن نظارتی ندارد،
سوال خودش��ان اس��ت یا اینکه به صورت هدایت شده از حاال اینکه راننده چه کس��ی باش��د ،فرد
سوی همین جریانات به دستشان رسیده است.
نابابی باشد یا نه اینها تحت نظارت صنف
ارگان هدایتکنن�ده ای�ن تع�داد کارب�ران ب�ه ص�ورت تاکسیرانی نیس��ت .به هرحال زن و بچه
مردم قرار اس��ت س��وار این تاکسیهای
حاکمیتی در عربستان است؟
ببینید! تشخیص این موضوع و مشابه آن با دستگاههای آنالین شوند ،چطور میتوان اعتماد کرد؟
اطالعات��ی و امنیتی اس��ت .آنچه وظیفه س��ازمان پدافند ک��دام نظارت دقیق وجود دارد؟ این را به
غیرعام��ل بوده کش��ف و طرح ای��ن موضوع ب��ود و قطعا عن��وان مثال درباره خدمات آنالین عرض
دستگاههای امنیتی ما نیز این موضوع را در دست بررسی کردم که الزم است با نظارت انجام گیرد.
مطالبی را ک�ه جنابعالی مطرح کردید،
دارند و روی آن نیز مسلط هستند.

خارج��ی ،انجام دهد .خ��ب! تصور کنید سیاس��تگذاری
پولی کش��ور دس��ت یک ش��بکه اجتماعی بیفتد آن وقت
ه��ر کاری اراده کن��د انجام میدهد .لذا هش��دار ما درباره
تلگرام اصال مس��ائل فرهنگی ،سیاسی و اخالقی نبود ،بلکه
هشدار امنیت ملی بود .البته موضوعات اخالقی ،فرهنگی و
 ...بهجای خود بسیار مهم است اما موضوع مورد هشدار ما
تهدید امنیت ملی بود .حدود  2سال قبل ،تلگرام قول داده
بود قوانین داخلی م��ا را رعایت کند که رعایت نکرد .قول
داده ب��ود اطالعات مردم ما را بیرون نبرد اما این اتفاق هم
نیفتاد و اطالعات مردم را بیرون برد که شاهد این موضوع
نی��ز وج��ود دارد و در ادامه به آن اش��اره میکنم .لذا نگاه
تلگرام براندازی است .خب! دستاورد خوب ما در این میان
این بود که مس��ؤوالن کشور به این جمعبندی رسیدند که
ما به شبکه اجتماعی بومی نیاز داریم.

چه گزارههایی باعث شد شما در این
موضوع دچار شک شوید؟

ببینید! ما یک سازمان تهدیدمحور
هستیم .کار ما هم مشخص است؛ رصد
و پای��ش تهدیدات .م��ن نمیتوانم به
پدیدهه��ا با نگاه مثبت ن��گاه کنم .لذا
مثال وظیفه ما در این زمینه با سازمان
هواشناسی فرق دارد .من حرف قطعی
هم نزدم و گفتم نسبت به این موضوع
مش��کوکم و اتفاقا همین واکنش صهیونیستها باعث شد
ش��ک من بیش��تر هم ش��ود و گفتم ظاهرا یک چیزهایی
هس��ت .بحث توطئه آبوهوایی یک بحث قطعی و علمی
است ،نه تخیلی و توهمی.

چند وق�ت پیش نکاتی را هم درباره گوش�ی نمایندگان
مجل�س و امکان نف�وذ مطرح کرده بودی�د ،این موضوع به
کجا رسید؟

برخی صحبتهای��ی که ما مطرح میکنیم هش��داری
اس��ت .یعنی اطالعرسانی اولیه اس��ت .درباره این موضوع
نیز همینطور بود .خب! نمایندگان مجلس باید بدانند این
گوش��ی که در حال استفاده از آن هستند چه قابلیتهایی
دارد ،ممکن اس��ت خطرآفرین باش��د .من در کمیس��یون
امنی��ت ملی در ح��دود  17مورد آس��یبپذیری و تهدید
درباره گوش��یهای تلفن همراه هوش��مند برای دوس��تان
تش��ریح کردم .ما ابتدا یک هش��دار دادیم ب��ه اضافه یک
دس��تورالعمل؛ اینکه در جاهایی که موضوعات طبقهبندی
مطرح میش��ود این گوشیها نباید باش��د .ما برای درمان
این مش��کل چن��د پروژه با بخشه��ای خصوصی و دفاعی
تعریف کردیم ،از جمله طراحی و س��اخت گوشی هوشمند
بوم��ی که االن در مراحل اجرایی آن هس��تیم .خب! برای
این گوش��ی چند ورژن آماده کردی��م .یکی از آنها این بود
ک��ه همین گوش��یهای موجود را به لحاظ س��ختافزاری
داشته باش��یم اما سیس��تم عامل و نرمافزارها و همچنین
ورودی و خروجیهای آن را خودمان مدیریت کنیم .خب!
این انجام ش��ده و االن هم در اختیار اس��ت و خودمان هم
از آن اس��تفاده میکنیم .یعنی تم��ام مکالمات و پیامها و
همه ارتباطات به صورت رمزشده است .حتی مکالمات هم
به صورت رمزش��ده اس��ت .پروژه دیگری هم که امسال در
اختیار داریم بحث س��ختافزاری اس��ت که امید داریم تا
انتهای امسال درباره آن به نتیجه برسیم.

