ﮔزارش ﻣﺷﺎوره ای ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺣﻣﺎﯾت از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران :اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرم اﻓزار ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﭘﮕﺎﺳوس ﺑﮫ ﻣﻧظور ھدف ﻗراردادن
ﺧﺑرﻧﮕﺎران و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ
در ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﯾﺗﯾزن ﻟب  Citizen Labدر روز  ٢٧ﺷﮭرﯾور ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ  ١٨ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت ،
 Citizen Labﮔزارش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری اﯾن ﺟﺎﺳوس اﻓزار را در ﺑﯾش از  ۴۵ﮐﺷور ﺟﮭﺎن ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد.
ﭘﮕﺎﺳوس ﻧرم اﻓزار ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھدف ﻗراردادن ﮔوﺷﯽ ھﺎی ﺗﻠﻔن ھﻣراه طراﺣﯽ ﺷده اﺳت .اﯾن ﻧرم اﻓزار
ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه را ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾﺳﺗﮕﺎه ردﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻧود ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد.
ﺑراﺳﺎس اﯾن ﮔزارش ،اﯾن ﻧرم اﻓزار ﻋﻠﯾﮫ ﮔروه وﺳﯾﻌﯽ از ﺧﺑرﻧﮕﺎران و ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ در ﻣﮑزﯾﮏ ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن
ﺳﻌودی ،ﺑﺣرﯾن ،ﻣراﮐش ،ﺗوﮔو ،اﺳراﺋﯾل ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ و اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻗﺑﻼً ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻧرم اﻓزار ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﭘﮕﺎﺳوس را در دﻓﻌﺎت ﮔﺳﺗرده ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ
ﺗوان ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری اﯾن ﻧرم اﻓزار را ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران در ﻣﮑزﯾﮏ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی
اﺷﺎره ﮐرد.
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری اﯾن ﺟﺎﺳوس اﻓزار در ﺑﯾش از  ۴۵ﮐﺷور ﺟﮭﺎن ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را ﺑرای ﺧﺑرﻧﮕﺎران ھم از ﻧظر اﻣﻧﯾت ﺧود
ﺧﺑرﻧﮕﺎران و ھﻣﭼﻧﯾن اﻣﻧﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺑری آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ اﺳت.
اﯾن ﺟﺎﺳوس اﻓزار ،اﯾن ﻗدرت را ﺑﮫ ﺷﻧودﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻓﻌﻠﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در آﯾﻧده ﺑﮫ
روی ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن وﺟود دارد را ﺷﻧود ،ﺿﺑط و ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﻣﺎس ھﺎ ،اطﻼﻋﺎت اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی
ﭘﯾﺎﻣﮑﯽ و اطﻼﻋﺎت ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﻣﮑﺎن ﺷﺧص را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺟﺎﺳوس اﻓزار ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺎدر اﺳت از ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎد،
دورﺑﯾن و ﻣﯾﮑروﻓن ﮔوﺷﯽ را ﻓﻌﺎل ﮐرده و ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣوردﻧظر و ﻣﺣﯾط ﭘﯾراﻣون او را ﺗﺣت ﻧظﺎرت و ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
ﭘﮕﺎﺳوس ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻧﺻب ﺑﮫ روی ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻋﺎﻣل اﻧدروﯾد ،ﺑﻠﮏ ﺑری او اس و آی او اس را دارد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻓرد ﻣورد ھدف ،ھرﮔز ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺻب اﯾن ﻧرم اﻓزار ﺑﮫ روی ﮔوﺷﯽ ﺧود ﻧﺧواھد ﺷد.
ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺗﻧﮭﺎ در ﻣوارد ﻣﺣدود و ﻓﻘط درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص اﻣور ﻓﻧﯽ ﮔوﺷﯽ ھﻣراه آﻧﺎن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺗوﺟﮫ
ﻧﺻب اﯾن ﻧرم اﻓزار ﺧواھﻧد ﺷد.
ﭘﮕﺎﺳوس از راه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ روی ﮔوﺷﯽ ھﻣراه ﻧﺻب ﺷود .ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﺎﯾد از اﯾن روش ھﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﻧد اﻗداﻣﺎت ﻻزم را در ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﺧود و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺑرﯾﺷﺎن اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد.
 vﺣﻣﻼت ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ﯾﺎ ﺳرﻗت آﻧﻼﯾن ﺑﺎ طراﺣﯽ وﯾژه
در اﯾن روش ﻓﯾﺷرھﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎرﻗﺎن آﻧﻼﯾن ﭘﯾﺎم ھﺎی وﯾژه ای را ﺑرای ھدف ﻗراردادن ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺧﺎص طراﺣﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
اﯾن ﭘﯾﺎم ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻً اﺿطراری ھﺳﺗﻧد و ﯾﮏ ﻟﯾﻧﮏ )ﭘﯾوﻧد( و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻧد را ﺑرای ﺧﺑرﻧﮕﺎر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺗن اﯾن ﭘﯾﺎم ھﺎ
ﺧﺑرﻧﮕﺎر را ﺗرﻏﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ روی ﻟﯾﻧﮏ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧد .اﯾن ﭘﯾﺎم ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻً در اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾﺎﻣﮏ ،اﯾﻣﯾل،
ﭘﯾﺎﻣﮏ در اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ھﻣﭼون واﺗس اپ ،ﯾﺎ از طرﯾق ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣورد ﻧظر ارﺳﺎل ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﮫ روی ﻟﯾﻧﮏ ﮐﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺟﺎﺳوس اﻓزار در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺑﮫ روی ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه او
ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺳﯾﺗﯾزن ﻟب و ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺎم ھﺎ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل زﯾر ھﺳﺗﻧد:

•
•
•
•
•

ﭘﯾﺎم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳﻧد از ﯾﮏ ارﮔﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ھﻣﭼون ﺳﻔﺎرت و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺑرﮔزاری ﻣﺣﻠﯽ ارﺳﺎل ﺷده
اﻧد.
ﭘﯾﺎم ھﺎی ھﺷدار دھﻧده ،ﮐﮫ ھﺷدار ﻣﯽ دھﻧد ﺷﺧص ﻣورد ﻧظر ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣﻌرض ﺗﮭدﯾد اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭘﯾﺎم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎر روزﻣره ھﻣﭼون ﭘوﺷش ﺧﺑری ﯾﮏ ﻣراﺳم را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﭘﯾﺎم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ از ﻗﺑﯾل ﻋﮑس ھﺎﯾﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧﺑرﻧﮕﺎر را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ھﻣﭼون ﭘﯾﺎﻣﮏ ﺧرﯾد ،ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ دﯾﮕر اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺧص ﻣورد ﻧظر.

اﯾن ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺷﮑوک ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎره ھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎس ارﺳﺎل ﺷوﻧد.
ﻓﯾﺷرھﺎ )ﺳﺎرﻗﺎن اطﻼﻋﺎت( ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﻠﻔن ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﮐﺎری را ھدف ﻗرار دھﻧد .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻣﺎﯾت ﺑﮭﺗر از ﺧود
و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺑری ﺧود ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﺎﯾد:
•
•
•

•

•

ﻟﯾﻧﮏ درﯾﺎﻓت ﮐرده را از طرﯾق راه ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧود ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻋﻣل ﺑﮭﺗر اﺳت از
طرﯾق وﯾدﺋو و ﻧوار ﺻدا اﻧﺟﺎم ﺷود.
اﮔر ﻣﻧﺑﻊ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻟﯾﻧﮏ ﻧﺎﺷﻧﺎس اﺳت ،راه ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺑﺎﺷد .زﯾرا اﯾن
راه ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﺳط دﺷﻣن ﻣﺧدوش ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
اﮔر ﻟﯾﻧﮏ درﯾﺎﻓت ﺷده ﺗوﺳط ﺳروﯾس ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﮐﻧﻧده ﻟﯾﻧﮏ ھﻣﭼون  TinyURLو  Bitlyﮐوﺗﺎه ﺷده اﺳت ،آن
را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳروﯾس ھﺎی ﺑرﮔرداﻧﻧده ﻟﯾﻧﮏ  URLEXو  Link Expanderﺑﮫ ﺻورت اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد.
اﮔر ﻟﯾﻧﮏ ﭘس از ﺑرﮔرداﻧده ﺷدن ﺑﮫ ﺻورت اوﻟﯾﮫ )اﺻﻠﯽ( ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ،ﻣﺛﻼً ﺻورت ﻣﺧدوش
آدرس وب ﺳﺎﯾت ﯾﮏ ﺧﺑرﮔزاری اﺳت ،اﻣﺎ ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ روی آن ﮐﻠﯾﮏ ﻧﮑﻧﯾد و آن را ﺑﮫ
آدرس  phishtank@cpj.orgارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻻزم اﺳت ﺑﮫ روی ﻟﯾﻧﮏ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد از وﺳﯾﻠﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺻﻠﯽ ھﻣﭼون راﯾﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ
ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ﻟﯾﻧﮏ ﻣوردﻧظر را در ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎس و ﯾﺎ
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷﻣﺎ در آن ذﺧﯾره ﻧﺷده ﺑﺎﺷد) .ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺟﺎﺳوس اﻓزار را ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐﻧد (.ﺑﺎطری وﺳﯾﻠﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ﮐﮫ ﻟﯾﻧﮏ در آن ﺑﺎز ﺷده اﺳت ،ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد و
آن را ﺧﺎﻣوش ﻧﮕﮫ دارﯾد.
ً
از ﯾﮏ ﻣرورﮔر دﯾﮕر ﺑﮫ روی ﺗﻠﻔن ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭘﮕﺎﺳوس ﻣﻌﻣوﻻ ﻣرورﮔر
ﭘﯾﺷﻔرض وﺳﯾﻠﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ھدف ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﻣرورﮔر ﭘﯾﺷﻔرض در ﺳروﯾس ﻋﺎﻣل اَﻧدروﯾد ،ﮐروم و
در آی او اس ،ﺳﺎﻓﺎری اﺳت .از ﯾﮏ ﻣرورﮔر ﺟﺎﯾﮕزﯾن ھﻣﭼون ﻓﺎﯾرﻓﺎﮐس اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﻟﯾﻧﮏ ﺧود را در
آن ﺑﺎز ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺿﻣﺎﻧﺗﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺟﺎﺳوس اﻓزار ﭘﮕﺎﺳوس ﻣرورﮔر
ﺟﺎﯾﮕزﯾن را ھدف ﻗرار ﻧدھد.

 vﻧﺻب دﺳﺗﯽ ﺟﺎﺳوس اﻓزار ﭘﮕﺎﺳوس ﺗوﺳط دﺷﻣن
اﯾن ﺟﺎﺳوس اﻓزار ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻧﺻب دﺳﺗﯽ را ﺑﮫ روی ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه دارد .اﯾن وﺿﻌﯾت ھﻧﮕﺎﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﻓﯾﺷر
)دﺷﻣن( ﺑﮫ ﮔوﺷﯽ ﺷﻣﺎ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺗﮭدﯾد ﻣوارد زﯾر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد:
•
•

ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺧود را ھرﮔز رھﺎ ﻧﮑﻧﯾد و از در اﺧﺗﯾﺎردادن ﺑﮫ اﻓراد دﯾﮕر ﺟدا ً ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﺎن ھﺎ در ھﻧﮕﺎم ﻋﺑور از ﻣرز و ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮔوﺷﯽ ﺧود را زﯾر
ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﭘﯾش از ﺗﺣوﯾل دادن ﮔوﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻣوران اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﺣﺗﻣﺎ ً آن را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد
ﯾﮏ ﮐد اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘﯾﭼﯾده ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣروف و اﻋداد اﺳت را ﺑرای ﮔوﺷﯽ ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
اﮔر ﮔوﺷﯽ ﺷﻣﺎ از ﺷﻣﺎ دور ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﺳوس اﻓزار آﻟوده ﺷده ﺑﺎﺷد.

اﮔر ﺑﺎور دارﯾد ﮐﮫ ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﺳوس اﻓزار ﭘﮕﺎﺳوس آﻟوده ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﺳرﻋت از اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺧودداری
ﮐﻧﯾد و ﮔوﺷﯽ دﯾﮕری ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﮔوﺷﯽ را در ﻣﺣﻠﯽ دورﺗر از ﺧود ،اطﻼﻋﺎت و ﯾﺎ ﻣﺣﯾط ﭘﯾراﻣون ﺧود
ﻧﮕﮫ دارﯾد .اﮔر ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻧﯽ دﺳﺗرﺳﯽ دارﯾد ﺳرﯾﻌﺎ ً از وی درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .اﮔر ارﮔﺎن ﺧﺑری ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻧﯽ
ﻧدارد و ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر آزاد ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﺎ ﺧط ﮐﻣﮏ رﺳﺎن  Access Now Helplineﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺣﻣﺎﯾت از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ھﻣﮑﺎران ﺧود ﻣﺷﻐول ﮐﺎر ﺑﮫ روی ﺟﺎﺳوس اﻓزار ﭘﮕﺎﺳوس اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻣﯾزان
دﻗﯾق اَﺛرات ﻣﺧرب اﯾن ﺑداﻓزار و ﻣﯾزان ﺗﮭدﯾد آن را ﺑرای ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد.
اﮔر اﺧﯾرا ً ﭘﯾﺎم ﻣﺷﮑوﮐﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ را ھدف ﺣﻣﻠﮫ ﺟﺎﺳوس اﻓزار ﭘﮕﺎﺳوس ﻗرارداده ﺑﺎﺷد ،ﻟطﻔﺎ َ
آن ﭘﯾﺎم را ﺑﮫ  phishtank@cpj.orgارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭداری ﺧواھد ﺷد.
ﺑﮫ ﻣﻧظور درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اﻣﻧﯾت ﻓن آوری ،ﻗﺳﻣت راھﻧﻣﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺑرﻧﮕﺎران
 Technology Securityرا ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﻣﺷﺎھده اطﻼﻋﺎت اﻣﻧﯾت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﮫ ﻗﺳﻣت  Resource Centreﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎ ﺗﺷﮑر از  Citizen Labﺑرای ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاردن اﯾن اطﻼﻋﺎت ارزﺷﻣﻧد

