


تولیدشده توسط انجمن مدرسان سواد رسانه ای و فضای مجازی
به سفارش معاونت تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی بسیج مستضعفین



در یک نگاه

!اینترنت رایگان؟•

شرکت یاهو•

شرکت گوگل•

فیس بوک•

اینستاگرام•

توییتر•

یوتیوب•

تلگرام•

ویکی پدیا•



...از نگاهی دیگر

برقهکروستاهاییدرحتیاینترنتبهدسترسیچرا•
است؟راحتاین قدرنیست،گاهیهم

عشقهبآیااینترنتیواجتماعیشبکه هایاینانبوه•
؟می شوندساختهمابهخدمت

برایدالرمیلیاردهامجازیفضایسازندگانآیا•
اینبههاتنمی کنندهزینهغیرهوتوییتروفیس بوک

کنیم؟زندگیراحت ترماکهدلیل

ومارضایتازغیرچیزیهدف شاناستممکنآیا•
باشد؟خدارضایت

دارد؟سازندگانشبرایسودیچهاینترنت•



شرکت یاهو

...زار واینترنت، نرم افدر زمینه امریکایی چندملیتی فعال شرکت •

...گوگلدومین جستجوگر برتر اینترنت پس از جستجوگر •



...یاهو وکیل ما

مهنگادرمی کنیم،تصورآنچهخالفبر•
ازمی دهیموکالتاوبهیاهو،درجستجو

امموضوعبهکهصفحه ایمیلیون هامیان
ودسته بندیراخاصیتعداداست،مربوط

.دهدارائهمابهوکندرتبه بندی

اینزاتامی دهیماعتباریاهوبهمایعنیاین•
نیازهایوخواست هاجهت دهیبرایقدرت

ماندمی کمعلومکهاوست.کنداستفادهما
...بخوانیماستبهتررامطالبیچه



تجارت با اطالعات ما

.ندهسترایگانایمیلسرورهایازخیلی•
سرویس هاایننگهداریواندازیراه

تعدادهر.داردسرسام آوریهزینه های
هروشودفرستادهروزدرکهایمیل
هروباشدایمیلآنپیوستکهفایلی

ویاهغول پیکرسرورهایدرماجستجوی
اطالعاتاینفروش.می شوندذخیره

ا،دنیاطالعاتیسرویس هایبهارزشمند
اندنمی تویاهوکهاستپرسودیتجارت

.بپوشدچشمآناز



در خدمت جاسوسی

ابپیشرفتهنظارتسازوکاریکیاهومنتشرشده،اطالعاتبراساس•
مامتکهاستآوردهوجودبهامنیتیسازمان هایوامریکادولتدرخواست

فمختلسازمان هایبهلحظهدرراآن هاکرده،بررسیراکاربراناطالعات
.می کندارسال

ماههششبهمربوطشفاف سازیگزارشدر•

ماههششدریاهوکهاستآمدهیاهو۲۰۱۳اول

ازمورد۴۶۰۴به،۲۰۱۳سالنخست

جامهامریکادولتدرخواست های

.استپوشاندهعمل



...اسنودن فاش کرد

:امریکاملیامنیتآژانسسابقمدیرانازاسنودن،•

مسلمواقعیتاین،می کنیداستفادهیاهوازاگر»
داریکپی برشـمـااطالعاتتمامیکهبدانیدرا

خودمشترکانداده هایازسامانهاین.شودمی
اینهبتوجهباومی گیردبهرهغیرقانونیکامالً

ردراخودکاربریحساباکنونهمینواقعیت،
«.ببریدبینازیاهو



در یاهوهرزه نگاری 

گروه مربوط به عشق و برقراری روابط با جنس مخالف وهزار ۳۸۰•

.در یاهو وجود داردهرزه نگاری گروه هزار ۷۰۰بیش از •

 هایگروهتمامیبرابرسهازبیشیعنی•
اعتقاداتومذهببهمربوط

ربوطمگروه هایتمامیبرابرپنجازبیش•
علمبه

گروه هایتمامیبرابردوبهنزدیک•
سرگرمیوهنربهمربوط



اییصفحه نخست؛ مبلغ فرهنگ عامه امریک
اراخببهاختصاصیاهودرگاهنخستصفحهاخبار٪۷۳گرفتهصورتتحقیقدر•

داشت؛امریکاازمختلفموضوعاتبا

بهمربوطاخبار٪۲۰حالیدرداشت،جهاننقاطسایراخباربهاختصاص٪۷تنها•
.نبودندخاصیکشوری

نخستخبر(٪۶۶)نمونه۲۰دریاهو،نسختصفحهازشدهگرفتهنمونه۳۰از•
است؛بودهورزشیوتفریحیهنری،اخباربهمربوط

قابلمدر)امریکاییعامهفرهنگمبلّغیاهوگاهدرکهگرفتنتیجهمی توان•
.است(واالفرهنگ



صهیونیست هایاهو و 



شرکت گوگل

مهدرجهاناینترنتیشرکتترینبزرگ•
۳۷۳باسرمایه،بازارمبنایبر۲۰۱5
دالرمیلیارد

.امریکاستمتحدهایاالتبهمتعلق•

خدماتومحصول5۰ازبیشاکنون•
از؛دگیردربرمیراپرمخاطباینترنتی

فزارهایانرمتاگرفتهالکترونیکپست
مختلف



تجارت با اطالعات ما
ازراخوددرآمدازدرصد۲۰۱۱،9۷سالدرگوگل•

وهایجستجازکهاطالعاتیاساسبرتبلیغاتطریق
.استکردهتأمینآورده،دستبهکاربرانش

وارداد»توسطکهامنیتملیآژانسبهاطالعاتفروش•
د؛شافشا«لیکسویکی»وبگاهطریقاز«اسنودن

از(سیا)امریکامرکزیاطالعاتسازمانمالیپشتیبانی•
نامباگوگلایماهوارهنگارینقشهافزارنرم

Google Earth

توسطگوگلشرکتسهامازبخشیمالکیت•
تشرکواسطهبهامریکااطالعاتیامنیتیسازمان های

«کزداینامیبوستون»شرکتخریدنو«اینکیوتل»
گوگلتوسط



هانتایج جستجوجهت دهی افکار عمومی با  جهت دهی 

مقایسه نتایج جستجوی واژه عاشورا در گوگل و یاندکس•



Google earthزمین گوگل یا 

یتمامازبه روزوکاملدایرةالمعارفیاکنون•
ونظامیحساساماکنشاملزمینکرۀاماکن
.استگوگلاختیاردرامنیتی

کشوربرایسرمایهبزرگ تریناین•
.امریکاستاستکباریواستعمارگر

نیازمندجهاندرامریکانظامیعملیات های•
.استعظیمیپروژهچنین



تاریخچۀ گوگل؛ نامه اعمال ما

ایشخصینداریمدوستهیچ کدامکهاستبدیهی•
حتیوببیندراماپنهانوپیدارفتارهایتمامگروهی

.کندضبطراآن

ما،دوستانما،ارتباطاتجستجوها،کلیهگوگل•
غیرهومانظراتما،عکس هایما،خصوصیحرف های

.می داندرا

خدامانندگوگلونمی شودضعفنقطعهبدونانسان•
.نیستستارالعیوب

گوگل نامه تمام اعمال دنیای مجازی ما را در دست •
.دارد



گوگل و نفوذ یهودیان صهیونیست
.داشتندیهودینسبیوریشهخودگوگلبنیانگذاران•

نامبهودییهفردیشد،استخدامگوگلبنیانگدارانتوسطکهکسیاولین•
.بود«سیلورشتاینکاریگ»

تمدیریبخشمعاونعنوانبهبود،یهودیزنیکه«ووجسیکیسوزان»•
.شدکاربهمشغولگوگلمحصوالت

۲۰۰۷میدربود،زیست فناوریمتخصصکه«ووجسیکیآنه»ویخواهر•
شبخرئیسبرینسرگئیبا-«یهودیانسنتیازدواج»-مراسمیطی

.کردازدواجگوگلفناوری

.ردکمشاهدههمگوگلاصلیدهدرمی توانراگوگلدریهودیتریشه های•
المعلیه السموسیحضرتفرماندهازملهمچیز،دهیااصلدهعنوانهمین
.است



؟می داندگوگل از ما چه 



فیس بوک

ریکاییامموفقبرنامه نویسوکارآفرینفیس بوکاصلیمدیرزاکربرگمارک•
.استکردهتحصیلهاروارددانشگاهدر

معرفیجهانمیلیاردردومینعنوانبه(۲۰۱۰سال)سالگی۲۸درسنزاکربرگ•
.شد

ردتنهانفرمیلیاردیکنخستین باربرای(۱۳9۴شهریور۲)۲۰۱5اوت۲۴در•
محصولینپراستفاده تربهتبدیلراوبگاهاینواستفادهفیس بوکازروزیک

.کردندزمینرویموجودفناوری

.داردعضونفرمیلیارد۲اکنونشبکهاین•



فیس بوک و صهیونیسم



...نظرسنجی های مغرضانه

 کنند؟را طراحی و منتشر میفیس بوک چه کسانی نظرسنجی های کلیدی •

شناخت افکار عمومی برای چه کسانی مهم است؟•

ذارانسیاستمداران و سرمایه گ: پاسخ



...جاسوسی مفت و مجانی

انکاربرتک تکنظراتهمین طورو(الیک ها)عالیق•
توسطتحلیلوتجزیهوبررسیموردفیس بوک

طتوسنهایتدروگرفتهقرارهوشمندسازوکارهای
ونمدوچهارچوب بندیجاسوسیواطالعاتینخبگان
عجوامکنترلراهبردهایآن هادلازبتوانتامی شود

.کرداستخراجرا



در خدمت جاسوسی

:دمی گویویکی لیکسوبگاهمدیرآسانژجولین•

بهراخوددوستانمشخصاتونامکهکسهر»•
بدانددبایمی کنداضافهفیس بوکاجتماعیشبکه

اتیاطالعدستگاه هایخدمتدررایگانشکلبهکه
اآن هبرایرااطالعاتیگنجینهاینوامریکاست

«.می کندتکمیل



گردآوری و ذخیره سازی نانوشته ها

اعالم۲۰۱۳دسامبردرمقاله ایدرفیس بوک•
اندمی توکهاستبرخوردارامکاناینازکرد،

اًنهایتکهراکاربرنوشته هایپیش نویس
کهرهمان طونمی گیرد،آن هاانتشاربهتصمیم

.کندنگه داریوذخیرهمی شوند،تایپ

شبکهاینفیس بوک،درنوشتنهنگام•
ارسالوبمرورگربهراکدهاییاجتماعی
چهآناتوماتیکصورتبهکدهااینومی کند

بهومی کندتحلیلمی کنیدتایپشماکهرا
.می دهدگزارشفیس بوک



فروش اطالعات کاربران به دولت ها

:میالدی۲۰۱۳اوت۲۷درفیس بوکگزارش•

گوناگوندولت هایمیالدی۲۰۱۳سالنخستنیمهدر•
اینکاربرهزار۳۸ازبیشاطالعاتبهدستیابیخواستار

بهدرخواست هاموارد٪۸۰درکهشده انداجتماعیشبکه
.رسیده اندنتیجه

دولتبهمربوطدرخواست هاازنیمیازبیش
بهکه(کاربرهزار۲۱تا۲۰)استبودهامریکا
.استشدهدادهاثرترتیبآن هااز۷9٪

زمینهایندردرخواست۲۳۰۰نیزبریتانیادولت
دادهاثرترتیبآن هااز٪۶۸بهکهاستداشته
.شده



بزرگمحدودیت های خُرد؛ آزادی 

متوجهراضرریکه)خردمسائلدرآزادیاحساسالقایبافیس بوک•
دیتمحدواعمالبرایرازمینهحقیقتدر(نمی کندوبگاهاینمهمسیاست های

.می کندفراهمکالن ترمسائلدرتبعیضو

حرفیرهبگیرید؛ارتباطبخواهیدکسهربابزنید،جنسیحرف هایآزادیدشما

اماکنید،منتشرخواستیدعکسیهربنویسید؛خواستید

کنیدحملههولوکاستبهنداریدحق

لبناناهللحزبوحماسبراییا

دموکراسی-لیبرالیاکنیدتبلیغ

.نماییدتخطئهرا



...فیس بوکدر پسِ شیرینی های 



اینستاگرام

.شدراه اندازی۲۰۱۰سالدراینستاگرامنخستیننسخه•

۱۰۰زابیشبهکاربرانشکهبودحدیبهسرویساینپیشرفتسرعت•
۲۰۱۷سپتامبردرکاربرمیلیون۸۰۰بهو۲۰۱۲آوریلتاکاربرمیلیون
.رسید

شرکت،۲۰۱۲سالسپتامبرماهدر•
ارزشهبرااینستاگرامبرنامه،فیس بوک

.دکرخریداریامریکادالرمیلیاردیک



اثرات تخریبی فردی

:بریتانیاعمومیبهداشتانجمننظرسنجینتایج•

.ستاداشتهجوانانروانسالمتبرراتأثیربدتریناجتماعیشبکهاین•

ودخچهرهازکهگفته اندنظرسنجیایندرشرکت کنندگانازدرصد9۰•
.نیستندراضی

.داردجوانرانکاربخواببرنیزمخربیاثراینستاگرامتحقیق،نتایجبراساس•

اجتماعیشبکهایندیگرآسیباینترنتیاعتیاد•

.استشدهعنوان



اینستاگرام و سبک زندگی مصرفی

باراعتواستارزشیکخودذاتبهکردنمصرفمصرفی،زندگیسبکدر•
مصرفاینباخودنماییومداومکردن هایمصرفمیزانبهانسان ها

.کردن هاست

شبکهاینبودنعکس محورقابلیت•
ازتامی کندتشویقراافراداجتماعی،

تهیهعکسخودهرروزینهمصرف های
.رندبگذااشتراکبهدیگرانباوکنند

مخاطبان،حسرت زدهعمدتاًبازخوردهای•
اتمی کندتشویقبیشترهرچهرافرد

موردتربیشتاکندمصرفبهتروبیشتر
.دبگیرقرارتوجهوتحسینوتشویق



سبک زندگی اینستاگرامی



...سر گردنه

نتیجه به ۸۳۲۰۰۰گوگل : «تجارت در اینستاگرام»نتیجه جستجوی عبارت •
.شما در زبان فارسی معرفی خواهد کرد

عکس محوری قابلیت 
اینستاگرام برای 

فروشندگان

جذابیت

صمیمیت

ایجاد سرگرمی



شریک دزد و رفیق قافله

ازفیس بوکشرکتکهاطالعاتیتمام•
کاربراناطالعاتتحلیلطریق

یاراختدرآورد،میدستبهاینستاگرام
.ردمی گیقرارامریکاملیامنیتآژانس

اطالعاتوتحلیل هااینهمچنین•
ایغول هکهاستچیزی،دسته بندی شده

رپرتوائقه هاذهدایتبرایدنیاتجاری
.ندنیازمندآنبهشدیداًخودجیبکردن



...درنگلحظه ای 



یوتیوب

استویدئوتماشایوبارگذاریوب گاهمعروف ترین•
۲۰۰5سالفوریهدرپی پلسابقکارمندسهتوسطکه

.شدایجاد

واگذارگوگلشرکتبه،۲۰۰۶اکتبردرشرکتاین•
.گردید

.تامریکاسکالیفرنیایبرونو،ساندرشرکتاین•



مخاطبجهت دهی کنترل و 

بکه سازیشکهنسبتهمانبهامریکاییاجتماعیرسانهیکعنوانبهیوتیوب•
ن فردیبیروابطکنترلومهاردرراخودقدرت،می کندتهییجکاربرانمیانرا

.می دهدافزایش

میانازشماوکیلعنوانبهاو،می کنیدجستجویوتیوبدرراعبارتیوقتی•
شماهبصاحبانشخواستاساسبرراخاصیویدئوهایتنهاویدئو،میلیون ها
.می کندپیشنهاد



در خدمت امریکایی کردن جهان

املیعوچه،می کندجستجویوتیوبدرراواژه ایمعمولیکاربریکوقتی•
کدام هاجستجویش،بهمربوطویدئویمیلیون هامیانازکهمی کندتعیین

؟آخردرکدام هاوبگیرندقرارصدردرباید

است؟چگونهیوتیوبپیشنهادالگوریتم•



نتایج جستجوی دو واژه ایران و دموکراسی

ربیغزبانفارسیرسانه هایگفتگومحوربرنامه هایویدئوهااینازپاره ای•
.دمی کننگفتگووبحثایراندردموکراسیوضعیتدربارهکهاست

می شودوطمربتهراندانشگاهاستادزیباکالمصادقسخنرانیبهویدئویک•
.می کندردونقدراایراندردموکراسیهمبازکه

ازدفاعدرتحلیفشمراسمدرروحانیسخنانازبریده ایویدئویک•
هشدبارگذاریخنده داروطنزکلیدواژهباکهاستایراندردموکراسی

.است

دردموکراسیوضعیتخارجیمؤسسهیکآماربهبنادیگرویدئوییک•
.می کندتوصیففاجعه بارراایران



می کندآنچه یوتیوب به ما القا 



!آزادی یا انسداد؟

:دموکراسیوایرانمورددرویدئودههرچکیده•
«نداردوجودایراندردموکراسی»

هردر:بشرحقوقوایرانواژهدوجستجویچکیده•
ندیشهروحقوقوبشرحقوقنقضبهایران،ویدئوده

درقهقراییواسفناکبسیاروضعیتوشدهمتهم
.دارددنیاکشورهایمیان

تنساخپیدرهوشمندانهکامالًیوتیوبیعنیاین•
.استمختلفموضوعاتدربارهعمومیافکار



بازنمایی حقوق بشر ایران در یوتیوب



رور افرادیوتیوب برای شناسایی و تکلیپ های نرم افزاری جهت اسکن کردن 

:مگزینوایردوبسایت•

رفتهگقرارکلیپ هایخودکار،نرم افزاریارائهبایارپا•
همچونمسائلینظرازرایوتیوبوب سایتروی

باوکردهاسکن...وبرخوردنحوهفرد،شخصیت
حتیوتروربرایرامفیدیاطالعاتفرد،شناسایی

.آوردمیدستبهفردتعقیب



توییتر

.کردکاربهآغاز۲۰۰۶ژوئیهدرتوییتر•

.است(کاراکتر)نویسه۲۸۰تنهاتایپبهبودنمحدودتوییترویژگی هایازیکی•

.داردکاربرمیلیون۳۳۰اکنونشبکهاین•

سویازمشترکیوجدیدپژوهش
۴۸ماالًاحت:ایندیاناوکالیفرنیادانشگاه
اتربتوییترکاربرانازنفرمیلیون
دیریتمانسانتوسطمستقیماًوهستند

.شوندنمی



سازماندهی جنبش های توییتری

مصر؛۲۰۱۱انقالب•

ایران؛در۸۸فتنه•

مولداویجمهوری۲۰۰9مدنیناآرامی•

وبیلیبهآنازپسعربملت هایقیامدربارهاطالع رسانی هاوتوییت هاموج•
.رسیدنیزبحرین



88نقش توییتر در فتنه 

کفوهاینیربافتنهخارجیعناصرارتباطیپلتوییتر•
.بودایراندرمیدان

ورشگستفتنه،درتوییترباماچالشاصلی ترین•
اولروزهایدرنمونه،برایبود؛شایعاتبهدامن زدن
پلیسبالگردهایکهشدشایعهتهراندر،ناآرامی ها

.می ریزندمعترضانرویجوشآبواسید



در خدمت فتنه امریکایی



88توییتر و فتنه

مسائلکهتوییتردرافرادفعال ترینازنفرسهازعاملی،دکترتحقیقاتطبق•
ارمطالب شانوبوده اندایرانازخارجسههر،می کرده اندتوییتدررا۸۸فتنه

.می کرده اندمنتشرانگلیسیزبانبه
(کرده اندارسالتوییتبار5۸حداقلکدامهرکه)کاربرانازدرصدیک•

منبععنوانبهوکرده اندتولیدرامرتبطتوییت هایازدرصد۳۲.9بربالغرقمی
.بودندشناساندهکاربرانبیندرموثقخبری

برآوردتوییترخود،۲۰۱۴سالدر•
ازدرصد۸.5الی5بینکهبودکرده

جاسوسانیاهستندرباتکاربران
.امنیتیسرویس های



تلگرام

ابقسمدیرکهبودهنیکوالیویبرادرودروفپاولتلگرام،سایتمدیر•
.استمعروفدومزاکربرگبهکهمی باشدوی کیاجتماعیشبکه

ویاندانشجتیزهوش ترینازوزبان شناسیدکتریمدرکدارایدروفپاول•
.استبودهسن پترزبورگدانشگاه

کهاستیهودیانیازنیزویپدر•
محسوبدانشگاهفلسفهاستاد

.می شود
میریمایکل»همراهبهپاول•

قلعه»نامبهشرکتی«الشویلی
دمی کننایجادآلماندررا«دیجیتال

.داردقرار«برلین»درآنمرکزکه



صاحبان تلگرام کیستند؟

،روسیهنیهودیاکنگرهرئیسکهصهونیستسرمایه دارالشویلیمیریمایکل•
،(تلگرام)دیجیتالقلعهشرکترئیسیهود،جهانیکنگرهرئیسههیئتعضو
وبودهستیصهیونیرژیمارتشجنگ طلبیهمیشگیمشوقواصلی ترینازیکی

.هست



ییتلگرام امریکا

جزءکهفوربِزاقتصادیمشهورنشریهوسایت•
 گردد،میمحسوبدنیااقتصادینشریه هایمؤثرترین

لگرامتنرم افزاراینکهبهاشارهباخودروسیبخشدر
کاست،امریدرمستقردیجیتالقلعهشرکتبهمتعلق

درامتلگرمدیرعنوانبهدروفپاولکهداشتهبیان
.استپذیرفتهرامسئولیتشرکتاین

اشنگتنوکینگشهردرنیزشرکتاصلیسنتردیتا•
.استشدهواقع

لستانانگدرراتلگراماصلیسروردیگرمنابعبرخی•
.کرده اندذکر



تلگرام روسی نیست

تشرکمدیراینکهباعمومی،باورخالفبر•
فرارروسیهازاوامااست،روسیتلگرام
کنونااجتماعیشبکهاینازاستفادهوکرده

.استممنوعدولتیمدیرانبرایروسیهدر

هنوزاست،روسآنبنیانگذاراینکهبا•
دهنشارائهبازاربهروسیزبانبهنسخه ای

.است

روزانهکاربراندرصدیکروسکاربران•
.می دهندتشکیلرااپاین



تلگرام در ایران

میلیون کاربر ایرانی دارد۴۰تلگرام نزدیک به •

.بامداد بیشترین ساعت ترافیکی آن است۱تا ۲۲ساعت •

.اشغال شده استدرصد پهنای باند کشور توسط تلگرام ۶۰بیش از •

هزار مطلب در این ۶۰۰میلیون و ۲ساعت، به طور متوسط بیش از ۲۴در طول •
.شبکه اجتماعی منتشر می شود

.هستندایرانی ها یک سوم کاربران تلگرام •



مراقب باشیم



ویکی پدیا

اد؛آزوهمگانیاستدانش نامه ایویکی پدیا•
وننوشتبهمی توانندهمهکهمعنیبدین

.دبپردازنآندرموجودنوشتارهایویرایش

۸۰ازبیشبادانشنامه ایوب گاهبزرگترین•
ازبیشواستماهدربازدیدکنندهمیلیون

بیشرویبرکهداردفعالکاربر9۰٬۰۰۰
کارزبان۲۷۰بهمقاله۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰از

.می کنند

لحظهاینتافارسیویکی پدیایدر•
.داردوجودمقاله5۸۰٬۷۴۸



دانش در خدمت سلطه

خوددیدزاویهازرااطالعاتوعلمبتواندخاصکشورییاگروهاگر•
خواهدادامهدروبودخواهدموفقخودجهان بینیانتقالدردهد،انتشار

.ارندبددوستدارد،میدوستاوکهراآنچهکندواداررادیگرانتوانست

دردشمننرمقدرتابزارهایمهمترینازیکیمنظراینازویکی پدیا•
.استایرانملتحتیودنیاعمومیافکاربهدادنجهت



ویکی و رژیم صهیونیستی

ـ    کمک های • ه مـالی بنیادهـای صهیونیسـتی ب
ویکی مدیابنیاد 

ور با حضـ همایش هایی و نشست ها برگزاری •
مسئوالن ویکی مدیا

عالیـت  بسیج افراد طرفدار صهیونیسم برای ف•
صفحاتدر ویکی پدیا و اصالح 


