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تحلیل

*

اشاره:
فضای سایبر در حال تبدیلشدن به فضایی امنیتی و حتی جنگی برای آسیبرساندن به دیگران در شرایط جنگ و
مهمتر صلح است .فضای سایبر به دلیل ویژگیهای خاص و مثبت فراوان ،ابزاری ایدهال برای کشورها و بازیگرانی
ش�ده که به ش�کلی به دنبال تضعیف و یا به دس�تآوردن اطالعات حیاتی از جمهوری اسالمی هستند به گونهای
که ایران تبدیل به یکی از اصلیترین اهداف اقدامات تخریبی س�ایبری و یکی از قربانیان اصلی این حوزه ش�ده
اس�ت .ش�اهد این موضوع هدایت نخستین جنگ سایبری رسمی جهان توسط آمریکا ،رژیم صهیونیستی و برخی
دیگر از دول غربی با ویروس «استاکسنت» 1و «فلیم» 2،علیه برنامه هستهای ایران است .بر این اساس در ادامه
ضمن بررسی و تحلیل مهمترین روندها و رویدادهای سایبری مرتبط با ایران طی چند ماه گذشته ،تالش میشود
پیشنهاداتی برای ارتقاء امنیت در این حوزه ارائه گردد.

مقدمه
رصد رونده��ا و رویدادهای س��ایبری چند
ماه گذش��ته نشانگر آن اس��ت که تهدیدات
فض��ای س��ایبر همچون «جنگ س��ایبری»،
1
«سایبرتروریس��م»« ،سایبرتروریسم دولتی»،
«جاسوس��ی س��ایبری» و همچنی��ن «جرائ��م
سایبری» در حال تبدیل این عرصه به صحنه
مق��دم جنگ و دفاع هس��تند .طی این مدت
بازیگران مختلف فعال در حوزه س��ایبر ،از
جمل��ه دولته��ا ،تروریس��تها ،گروههای
درگی��ر در جرای��م س��ازمانیافته بینالمللی
و حت��ی هکرها به ش��کل ف��ردی ،از فضای
سایبر به انحای مختلف برای آسیبرساندن
به دیگران و کس��ب منافع استفاده نمودهاند.
از جمله میتوان به اس��تفاده نس��بتاً گسترده
گروهه��ای تروریس��تی چ��ون داع��ش از
فضای س��ایبر اشاره نمود که عمدتاً با هدف
بزرگنمای��ی اقدام��ات تروریس��تی ،جذب
1. Stuxnet
2. Flame

مخاطب و پول و اصوالً نشاندادن و در متن قراردادن گفتمان خود،
از این فضا اس��تفاده میکنند .به همین شکل دولتهای بزرگ نیز با
توس��ل به امکانات فضای سایبر ،حوزهای جدید از رقابت و دشمنی
را ش��کل دادهاند که در چارچوب آن علیه همدیگر جاسوسی کرده
و گهگاه با ه��ک و تخریب همدیگر ،قدرت علمی ،فنی و در نتیجه
جای��گاه برتر خ��ود در سلس��همراتب جهانی را به دیگری گوش��زد
میکنن��د .در این زمینه میتوان به جاسوس��ی عمدتاً صنعتی چین از
آمریکا که مدام ب��ا واکنش و تهدیدات مقام��ات آمریکایی مواجه
میشود ،جاسوسی گسترده برای رصد روندهای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی تقریباً تمامی کش��ورهای دنیا توس��ط آمریکا و
اقدامات جسته و گریخته روسیه علیه کشورهای اروپایی و آمریکا از
جمله اقدام اخیر در هک اطالعات خانم کلینتون و مجمع سراس��ری
حزب دموکرات ،اشاره نمود.
همچنین میتوان به پوش��ش رس��انههای بینالمللی در ارتباط با
خبرهای حوزه س��ایبر اشاره نمود که طی چند سال گذشته به شدت
روند صعودی داش��تهاند؛ به ش��کلی ک��ه اخبار مرتبط ب��ا تهدیدات
فضای س��ایبر از حاش��یه به متن درآمدهاند .به عنوان نمونه طی چند
س��ال گذش��ته اخبار مرتبط با جاسوسی س��ایبری آمریکا از مقامات
اروپایی ،جاسوسی س��ایبری رژیم صهیونیستی از مذاکرات هستهای
ایران و قدرتهای جهانی ،جاسوس��ی سایبری چین از آمریکا ،خطر
* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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جنگ س��ایبری روس��یه علیه اوکراین و سایر کش��ورهایی اروپایی
و آمری��کا و در نهایت اقدامات س��ایبری ایران ،رژیم صهیونیس��تی
و عربس��تان علیه همدیگر بارها در صدر اخبار و تحلیل رس��انههای
شناختهش��ده بینالمللی ق��رار گرفتهاند .در روند مش��ابه دیگر تقریباً
تمام��ی کش��ورهای پیش��رو در فضای س��ایبر و حتی س��ازمانها و
پیمانهای چ��ون ناتو و اتحادیه اروپا برای مدیریت فضای س��ایبر و
دفع تهدیدات و کس��ب منافع و فرصتها ،راهبردهای سایبری خود
را مدون و منتش��ر نمودهاند .تردیدی در این زمینه نیس��ت که منتشر
ش��دن راهبرد سایبری این بازیگران پیشرو ،نشاندهنده امنیتی و حتی
نظامیش��دن فضای سایبر است .در حال حاضر تمامی اعضای ناتو و
تمامی اعضای اتحادیه اروپا دارای راهبردهای سایبری مدون مطابق
با اصول تصریحشده پیمان آتالنتیک شمالی و اتحادیه اروپا هستند.
چین ،روس��یه و رژیم صهیونیستی نیز هرچند بنا به مالحظات خود و
همچنین ابهام راهبردی کالنی که دارند راهبرد س��ایبری منتشرشده
مش��خص و اختصاصی ندارند ،با وجود این تردیدی در زمینه راهبرد
س��ایبری آنها وج��ود ندارد .به ه��ر حال این روندهای کالن نش��ان
میدهن��د فضای س��ایبر به پیش��انی رقابت بین کش��ورها و بازیگران
مختلف برای کس��ب منافع و تعیین جایگاه در سلسله مراتب قدرت
جهانی تبدیل شده است.

36

وضعیت سایبری ایران
بر اس��اس آمارهای موج��ود داخل��ی و بینالمللی ،ای��ران یکی از
کش��ورهای ب��ا ضریب نف��وذ متوس��ط اینترنت در س��طح جهان به
حساب میآید .براس��اس آمار ارائه شده اطالعات سامانه مدیریت
ضری��ب نفوذ اینترنت ،تعداد کاربران ب��ر مبنای جمعیت  ۷۵میلیون
و  ۱۴۹هزار نفر ۴۳ ،میلیون و  ۲۶هزار و  ۲۷۹نفر برآورد میش��ود.
بر اس��اس گزارشها ،بیش��ترین اتصاالت کارب��ران ایرانی مربوط
به اینترنت ،گوش��یهای تلفن همراه اس��ت و پ��س از آن اینترنت
ADSLبیشترین کاربر را در کشور به خود اختصاص داده است.
ضریب نفوذ اینترنت  ADSLدر کش��ور در حدود  ۲۲.۰۷درصد
برآورد میش��ود و تعداد کاربران این فن��اوری ۱۶ ،میلیون و ۵۸۲
هزار و  ۵۳کاربر و تعداد مشترکان آن  ۶میلیون و  ۶۳۲هزار و ۸۲۱
مشترک اعالم ش��ده اس��ت .همچنین ضریب نفوذ اینترنت گوشی
تلفن همراه ،با توس��عه  3Gبه  ۳۸.۶۷درصد رسیده است .این بدان
معناس��ت که  ۲۹میلیون و  ۵۸هزار و  ۷۱۹ایرانی با تلفنهای همراه
خود به اینترنت متصل میش��وند .برآوردها از س��ایر ش��اخصهای
اتص��االت در کش��ور نش��ان میدهد ک��ه همچنان ش��ش میلیون و

 ۹۳۴ه��زار و  ۷۶۰نفر در ای��ران از اینترنت
دایلآپ اس��تفاده میکنند .بنابراین ضریب
نفوذ این فناوری منسوخشده با احتساب سه
میلیون و  ۴۶۷هزار و  ۳۸۰مش��ترک۹.۲۳ ،
درصد اس��ت .در ای��ن ارزیابیها ،ضریب
نف��وذ اینترن��ت وایمک��س  ۴.۰۳درص��د
برآورد ش��ده که این امر نش��ان میدهد سه
میلیون و  ۲۸ه��زار و  ۳۹۸نفر از طریق این
فناوری به ش��بکه اینترنت متصل میشوند.
ش��مار مش��ترکان اینترن��ت وایمک��س نیز
ی��ک میلیون و  ۲۱۱هزار و  ۳۵۹مش��ترک
میباشد .همچنین در ایران  ۶میلیون و ۱۰۶
هزار کاربر از طریق فناوری فیبر به اینترنت
دسترس��ی دارند و ضریب نفوذ این فناوری
با احتس��اب  ۲میلیون و  ۶۵۶ه��زار کاربر،
 ۸.۱۳درصد برآورد میش��ود .ضریب نفوذ
اینترنت باندپهن نیز به  ۴۸.۳۷درصد رسیده
اس��ت .براس��اس ارزیابیهای انجام ش��ده،
ضریب نفوذ اینترنت باندپهن در کشور که
تا پایان سال  ۹۳حدود  ۳۲.۳۱درصد اعالم
شده بود ،به  ۴۸.۳۷درصد رسیده است.
آم��ار منتشرش��ده در عرص��ه بینالمللی
اندک��ی با آمارهای رس��می ای��ران متفاوت
است .بر اس��اس دادههای سایت «آمار زنده
اینترن��ت» 1در س��ال  2016تع��داد کاربران
اینترنت در ایران  39149103نفر برآورد شده
است .این بدان معناست میزان نفوذ اینترنت
در ایران حدودا ً  49درصد و باالتر از متوسط
جهانی با حدود  46درصد است ،یعنی از هر
دو نفر ایرانی یکی به اینترنت دسترسی دارد.
بر اس��اس آمار همچن��ان  40894043نفر به
اینترنت دسترسی ندارند که البته رقم باالیی
محسوب میشود .همچنین این آمار و ارقام
نشان میدهد طی چند سال گذشته در ایران
اقدامات گس��تردهای برای دسترس��ی بهتر و
آسانتر به اینترنت صورت گرفته است.
1. internet live stats
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کاربران اینترنت در ایران 2016
میزان نفوذ

عدم دسترسی به

تغییرات سالیانه به

اینترنت

درصد

80,043,146

40,894,043

%7.7

2,784,831

42,745,000

%18.3

5,614,748

%1.24

%33.1

7,642,367

%1.28

5,796,677

%1.31
%1.29

سال

کاربران اینترنت

2016

39,149,103

%48.9

2015

36,364,272

%46

79,109,272

2014

30,749,524

%39.4

78,143,644

47,394,120

2013

23,107,157

%30

77,152,445

54,045,288

%33.5

2012

17,310,480

%22.7

76,156,975

58,846,495

%21.2

3,025,459

2011

14,285,021

%19

75,184,322

60,899,301

%21

2,478,735

%1.25

2010

11,806,286

%15.9

74,253,373

62,447,087

%16.6

1,681,091

%1.2

2009

10,125,196

%13.8

73,370,982

63,245,786

%16.1

1,407,006

%1.16

2008

8,718,189

%12

72,530,693

63,812,504

%28.4

1,926,224

%1.13

2007

6,791,965

%9.5

71,720,859

64,928,894

%9.3

579,096

%1.12

2006

6,212,869

%8.8

70,923,164

64,710,295

%9.4

532,978

%1.14

2005

5,679,891

%8.1

70,122,115

64,442,224

%9.4

487,677

%1.15

اینترنت

میزان جمعیت

تغییرات سالیانه به نفر

تغییرات جمعیتی
%1.18

2004

5,192,214

%7.5

69,321,953

64,129,739

%9.3

441,084

%1.17

2003

4,751,130

%6.9

68,522,074

63,770,944

%51.7

1,619,363

%1.22

2002

3,131,767

%4.6

67,696,677

64,564,910

%215.8

2,140,118

%1.32

2001

991,649

%1.5

66,812,736

65,821,087

%61.2

376,484

%1.46

2000

615,165

%0.9

65,850,062

65,234,897

%150.8

369,926

1.65

http//:www.internetlivestats.com/internet-users/iran/

روندها و رویدادهای سایبری
رونده��ا و رویداده��ای س��ایبری مرتبط با
جمهوری اس�لامی را میتوان در دو س��طح
داخل��ی و منطق��های یا جهانی تقس��یمبندی
نم��ود .در س��طح داخلی که عمدتاً توس��ط
اف��راد ب��ه ش��کل ف��ردی و ب��ا انگیزهای��ی
چ��ون کالهب��رداری ،نش��اندادن تواناییها
و کنج��کاوی ص��ورت میگی��رد ،س��طح
تهدی��دات چندان باال نیس��تند .ب��ا این حال
همین اقدامات ممکن است پیامدهای جدی
و ناخواستهای به دنبال داشته باشد .کما اینکه
برخی از اقدامات اینچنینی در کش��ورهای
دیگ��ر دارای عواقب��ی ناخواس��ته بودهان��د.
ب��ه عن��وان نمون��ه برخ��ی از ویروسه��ا و

بدافزارهای مورد استفاده هکرها نتایج و پیامدهای به دنبال داشته که
از قبل قابل پیشبینی نبوده است .همچنین اینگونه اقدامات میتواند
پیامدهای سیاس��ی و اجتماعی چون بیاعتمادی به دولت و سیس��تم
مدیریت کش��ور و کاهش اعتم��اد به عنوان یک س��رمایه اجتماعی
را به دنبال داش��ته باش��د .در این زمینه میتوان به هکری اشاره نمود
ک��ه چندی پیش با عن��وان «مافیا هکینگ تیم» برخی از س��ایتهای
اصلی کشور مثل سایت سازمان ثبت اسناد ،شرکت پست جمهوری
اس�لامی ای��ران و برخی از دانش��گاهها را هک ک��رد و به اطالعات
گس��تردهای دست یافت .موفقیت این هکر عم ً
ال نشان داد بسیاری از
س��ایتهای مهم و حساس کشور چندان در برابر اقدامات تخریبی و
جاسوسی ایمن نیستند و باید در این زمینه اقدامات جدی در اولویت
قرار گیرد .نگرانی اصلی در این زمینه هکش��دن اطالعات گسترده
این س��ایتها و قرار دادن آنه��ا در اینترنت و در نتیجه ایجاد نگرانی
در بین شهروندان است.
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کاربران اینترنت در جهان 2016
میزان نفوذ

عدم دسترسی به

تغبیرات سالیانه به

تغییرات سالیانه

تغییرات

میزان جمعیت جهان

سال

کاربران اینترنت

اینترنت

درصد

به نفر

جمعیتی

7,432,663,275

4,007,692,038

%7.5

238,975,082

%1.13

2016

3,424,971,237

%46.1

4,163,475,944

%7.8

229,610,586

%1.15

2015

3,185,996,155

%43.4

7,349,472,099

%8.4

227,957,462

%1.17

2014

2,956,385,569

%40.7

7,265,785,946

4,309,400,377

233,691,859

%1.19

2013

2,728,428,107

%38

7,181,715,139

4,453,287,032

%9.4

%1.2

2012

2,494,736,248

%35.1

7,097,500,453

4,602,764,205

%11.8

262,778,889

2011

2,231,957,359

%31.8

7,013,427,052

4,781,469,693

%10.3

208,754,385

%1.21

2010

2,023,202,974

%29.2

6,929,725,043

4,906,522,069

%14.5

256,799,160

%1.22

2009

1,766,403,814

%25.8

6,846,479,521

5,080,075,707

%12.1

191,336,294

%1.22

2008

1,575,067,520

%23.3

6,763,732,879

5,188,665,359

%14.7

201,840,532

%1.23

2007

1,373,226,988

%20.6

6,681,607,320

5,308,380,332

%18.1

210,310,170

%1.23

2006

1,162,916,818

%17.6

6,600,220,247

5,437,303,429

%12.9

132,815,529

%1.24

2005

1,030,101,289

%15.8

6,519,635,850

5,489,534,561

%12.8

116,773,518

%1.24

2004

913,327,771

%14.2

6,439,842,408

5,526,514,637

%16.9

131,891,788

%1.24

2003

781,435,983

%12.3

6,360,764,684

5,579,328,701

%17.5

116,370,969

%1.25

2002

665,065,014

%10.6

6,282,301,767

5,617,236,753

%32.4

162,772,769

%1.26

2001

502,292,245

%8.1

6,204,310,739

5,702,018,494

%21.1

87,497,288

%1.27

2000

414,794,957

%6.8

6,126,622,121

5,711,827,164

%47.3

133,257,305

%1.28

اینترنت

http://www.internetlivestats.com/internet-users/iran/
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در س��طح منطقهای و جهانی س��طح تهدیدات قابل قیاس با عرصه
داخلی نیستند .ایران بر اساس آمار بینالمللی از جمله قربانیان و اهداف
اصلی مهمترین و مخربترین حمالت س��ایبری بوده است .دلیل اصلی
این امر نیز مخالفتها و دش��منیهای کش��ورهای غربی ،عربی و رژیم
صهیونیس��تی با ایران به دلیل ماهیت خاص آن و تداوم برنامه هس��تهای
بوده اس��ت .البته به شکل کلی با توافق جامع هستهای از سطح تهدیدات
س��ایبری علیه زیرساختهای هس��تهای و غیرهستهای ایران به خصوص
از س��وی غرب و آمریکا کاسته شد .با وجود این ،با گسترش اختالفات
در س��ایر حوزهها و به خصوص گسترش جنگ نیابتی در سطح منطقه،
کش��ورهای چون عربس��تان و رژیم صهیونیس��تی مدیری��ت تهدیدات
س��ایبری علیه ایران را به دس��ت گرفتهاند .بر این اس��اس اقدامات اخیر
س��ایبری عربستان سعودی علیه ایران ،که به باور برخی از تحلیلگران با
حمایت و پشتیبانی رژیم صهیونیستی صورت میگیرد باید در چارچوب
رقاب��ت کالن منطقهای بین دو کش��ور ارزیابی ش��ود .بنابراین اقدامات
س��ایبری عربستان س��عودی علیه ایران را باید در کنار سایر اقدامات دو
کش��ور از جمله جنگ نیابتی در س��وریه ،عراق ،یمن ،اختالفات جدی

در بحرین و تالش عربس��تان برای نزدیکی با
اپوزیس��یون ایرانی خارج کش��ور و برخی از
گروهها و اقلیتهای مذهبی و قومی در داخل
ای��ران ارزیابی نمود .در ای��ن زمینه میتوان به
حمالت سایبری به چند سایت ایرانی از جمله
س��ایت مرکز آمار و ثبت احوال ایران اش��اره
نم��ود که به گفت��ه مقامات مس��ئول ایرانی از
داخل خاک عربستان سعودی صورت گرفته
اس��ت .گروهی با عنوان داعس مسئولیت این
حمل��ه را بر عهده گرفت ک��ه در ابتدا با توجه
به نزدیکی اس��م آن با داعش ،گمانهزنیها را
به س��وی این گروه تروریستی برد .با این حال
بعدا ً معلوم ش��د که داعس گروهی نزدیک به
عربستان و بعثیهای عراق است .این گروه در
صفحه س��ایت ،تصویری از صدام حسین را به
نمایش گذاشت.

تحلیل

رژی��م صهیونیس��تی نی��ز از جمل��ه
کشورهایی اس��ت که انگیزه فراوانی برای
رقابت س��ایبری و انجام اقدامات جاسوسی
و خرابکاران��ه علی��ه جمه��وری اس�لامی
ای��ران دارد .عم��ده تمرکز س��ایبری رژیم
صهیونیس��تی برنام��ه هس��تهای جمه��وری
اس�لامی ایران اس��ت .بر اس��اس اطالعات
موجود میت��وان گفت رژیم صهیونیس��تی
یک��ی از بازیگران اصلی فعال در س��اخت
ویروس اس��تاکسنت بوده اس��ت .به باور
تحلیلگ��ران بینالملل��ی اس��تفاده از ای��ن
وی��روس علیه تأسیس��ات هس��تهای ایران،
نخس��تین جنگ س��ایبری واقعی در س��طح
جهان به ش��مار میآید .رژیم صهیونیس��تی
همچنی��ن یک��ی از فعالترین کش��ورها در
زمینه جاسوسی از مذاکرات هستهای ایران
ب��ا قدرتهای ب��زرگ بود .در ای��ن زمینه
گزارش ش��رکت روس��ی «کاسپرس��کی»
نش��ان میدهد ک��ه س��ازمانهای اطالعاتی
رژی��م صهیونیس��تی از ویروس پیش��رفتهتر
«دکو» اس��تفاده نمودهاند ت��ا در جریان ریز
مذاکرات قرار گیرند .البت��ه هنوز جزئیات
خاصی از این برنامه منتش��ر نش��ده اس��ت،
ولی دولتهای س��ویس و اتریش به عنوان
کشورهای میزبان مذاکرات در حال تحقیق
در این باره هس��تند؛ نتیج��ه تحقیقات قرار
اس��ت بعد از ط��ی مراحل نهای��ی و قانونی
منتشر شود.
اتهامات نس��بت به فعالیتهای سایبری
ای��ران ،بخش دیگری از مس��ائل س��ایبری
را دربرمیگی��رد .در ای��ن ب��اره میتوان به
گزارشی اش��اره کرد که توس��ط نهادها و
مراک��ز امنیتی رژی��م صهیونیس��تی درباره
جاسوس��ی سایبری ایران از س��ایر کشورها
منتشر ش��ده است .بر اس��اس این گزارش،

ایران یک��ی از فعالتری��ن کش��ورهای جهان در زمینه جاسوس��ی
س��ایبری به حساب میآید و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی،
بیش��ترین تمرکز جاسوس��ی س��ایبری ایران را به خ��ود اختصاص
دادهاند .بر اس��اس این ادعا ،عربس��تان س��عودی ه��دف در حدود
44درصد و رژیم صهیونیس��تی 14درصد جاسوس��ی سایبری ایران
بودهان��د.

با نهاییش�دن توافق هس�تهای اقدامات تخریبی
آمریکا علیه برنامه هس�تهای ای�ران کاهش یافت

زی�را یکی از تعه�دات ضمنی آمری�کا در برجام

به ش�کلی پای�اندادن به اقدام�ات تخریبی علیه
برنام�ه هس�تهای ایران بوده اس�ت؛ ضم�ن اینکه

ب�ا توافق و ب�ا توجه به اجرای پروت�کل الحاقی،
اص�و ً
ال نیاز ب�ه اقدامات تخریب�ی آمریکا در این
حوزه کاهش یافته اس�ت.

با توجه به اختالفات موج��ود در منطقه و به خصوص فراگیری
جنگ نیابتی بین ایران و عربستان که به شکلی رژیم صهیونیستی نیز
در حمایت از س��عودیها وارد آن شده است ،میتوان این سطح از
تمرک��ز را در چارچوب جنگ و رقابت منطقهای ایران و عربس��تان
ارزیاب��ی نمود .ضم��ن اینکه یمن ب��ا  11درصد و ونزوئ�لا نیز با 8
درصد کشورهای بعدی هستند .در مرتبه بعدی نیز عراق ،انگلستان،
افغانس��تان ،کویت ،مصر ،ام��ارات ،ترکیه ،س��وریه ،اردن ،کانادا،
اسپانیا ،مراکش و پاکستان قرار دارند .نکته مهم در مورد این گزارش
عدم اشاره به جاسوسی س��ایبری ایران از آمریکا و قرارنگرفتن این
کش��ور در لیست کش��ورهای هدف جمهوری اسالمی ایران است.
ب��ه هر حال این انتظار میرفت که با توجه به تنشها و دش��منیهای
گس��ترده موجود ،آمریکا یکی از اهداف اصلی جاسوسی احتمالی
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ای��ران باش��د ،در حالیکه در لیس��ت کش��ورهای هدف جاسوس��ی
س��ایبری ایران ،نامی از آمریکا برده نشده است که دلیل آن چندان
مشخص نیست .نکته آخر اینکه بدون توجه به واقعی بودن یا نبودن
اطالعات این گزارش ،اصل این موضوع نش��ان میدهد تا چه میزان
رژیم صهیونیس��تی اقدامات ایران در حوزه سایبری را مورد رصد و
تجزیه و تحلیل قرار میدهد.

ب�ا تواف�ق جام�ع هس�تهای از س�طح

تهدیدات س�ایبری علیه زیرس�اختهای

هس�تهای و غیرهس�تهای ای�ران کاس�ته
ش�د؛ با وجود این ،با گس�ترش اختالفات
در س�ایر حوزهها و به خصوص گس�ترش
جنگ نیابتی در س�طح منطقه ،کشورهای

چ�ون عربس�تان و رژی�م صهیونیس�تی
مدیریت تهدیدات سایبری علیه ایران را
به دست گرفتهاند.
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در مورد روندها و رویدادهای سایبری مرتبط با آمریکا و ایران،
چند نکته قابل توجه هس��تند .اول اینکه با نهاییشدن توافق هستهای
اقدامات تخریبی آمریکا علیه برنامه هستهای ایران کاهش یافت .به
واقع یکی از تعهدات ضمنی آمریکا در برجام به ش��کلی پایاندادن
ب��ه اقدامات تخریبی علیه برنامه هس��تهای ایران بوده اس��ت .ضمن
اینک��ه با توافق و با توجه به اج��رای پروتکل الحاقی ،اصوالً نیاز به
اقدامات تخریبی آمریکا در این حوزه کاهش یافته اس��ت .بنابراین
به ش��کل کلی طی چند ماه گذش��ته تحول خاصی در زمینه جنگ
یا جاسوسی س��ایبری از سوی آمریکا علیه ایران رخ نداده است .با
این حال باید به این موضوع اش��اره نمود که بر اساس گزارشهایی
که اخیرا ً منتش��ر ش��دهاند ،آمریکاییها برنامهای کالن برای ایجاد
تخریبهای گس��ترده در ایران با توس��ل به امکانات فضای س��ایبر
داش��تهاند .هدف از ای��ن برنامهها تخریبهای گس��ترده در مراکز

هس��تهای و غیرهس��تهای ایران در صورت
ناموفق بودن مذاکرات هستهای عنوان شده
است .بر اساس گزارش نیویورکتایمز این
طرح که «نیترو زئوس» 1نام داشته ،قرار بود
ت��ا در صورت ع��دم توافق ب��ه مرجله اجرا
درآید .یک از اهداف نیترو زئوس تخریب
کامل س��امانههای دفاع هوایی ایران بود .بر
اساس گزارش این رس��انه ،با غیرفعالشدن
و تخریب س��امانههای دف��اع هوایی ایران،
آمریکا و هر کش��ور دیگری توان ورود به
فضای هوایی کش��ور و انجام هرگونه اقدام
آفندی را پیدا میکردند .همچنین طراحان
این برنامه قصد داش��تند تا در صورت عدم
تواف��ق با نفوذ به ش��بکه ب��رق ،مخابرات و
سیس��تم مالی عم ً
ال آنه��ا را با اختالل جدی
مواجه س��ازند .قرار بر این بوده تا همه این
خرابکاریها به ش��کل همزمان آغاز شوند
تا به ش��کلی مس��ئوالن دچار سردرگمی و
کش��ور با بیثباتی و شورش مواجه شود .به
گفته یکی از تحلیلگران مطلع آمریکایی،
در صورت اج��رای این ط��رح ،بزرگترین
حمل��ه س��ایبری جه��ان ب��ه مرحل��ه اج��را
درمیآمد و جهان نس��بت ب��ه تواناییهای
سایبری آمریکا مطلع میشد.
رویداد دیگ��ر مرتبط با ای��ران ،اعالن
ج��رم دادگس��تری آمری��کا علی��ه چن��د
ایرانی اس��ت که با عکس و اس��م به عنوان
اخاللگ��ران امنیت آمریکا معرفی ش��دند.
اته��ام این هفت ایرانی ،اختالل در سیس��تم
مالی و یکی از س��دهای نزدیک نیویورک
عنوان شده اس��ت .همچنین در دادخواست
دادس��تانی ،آنها اف��رادی کارآزموده مورد
حمای��ت دولت ای��ران معرفی ش��دهاند که
1. Nitro Zeus

در اس��تخدام ش��رکت «آیتیسکتیم» 1و
«مرصاد» هس��تند .نکته قابل توجه اینکه در
کنار اعالن جرم سایبری علیه چند شهروند
چین��ی ،تقریب��اً ای��ن نخس��تینبار در جهان
است که دادگس��تری آمریکا از شهروندان
کشوری دیگر به اتهام انجام جرایم سایبری
اعالن جرم میکنن��د .هدف آمریکا از این
کار نی��ز اعمال فش��ار بیش��تر بر ای��ران و به
خصوص بر نخبگان حوزه س��ایبر اس��ت تا
ب��ا دولت ایران همکاری نکنن��د .به تعبیری
آمریکا با اعالن دادخواس��ت علیه این چند
نف��ر عم ً
ال به دیگ��ران هش��دار میدهد که
همکاری ب��ا دولت ای��ران میتواند آنها را
در فهرس��ت تحت پیگیرد دول��ت آمریکا
در سرتاس��ر جهان قرار دهد و اینکه خروج
از کش��ور میتوان��د به دس��تگیری و انتقال
آنه��ا به آمریکا منجر ش��ود .به هر حال این
روندها نش��ان میدهند که تهدیدات فضای
س��ایبری در حال ایج��اد تغییرات کالن در
س��طح جهان و حتی در قواع��د و مقررات
ملی هس��تند ،که این امر میتواند در روابط
کش��ورهای مختلف مس��ائل و مش��کالت
جدیدی به وجود آورد.
در روی��دادی دیگ��ر میت��وان ب��ه خبر
هکش��دن تلگرام  15میلیون ایرانی اش��اره
کرد که باعث ایجاد نگرانی بین ش��هروندان
کشور ش��ده اس��ت .بنا به اطالعات موجود
از  100میلیون کارب��ر تلگرام ایرانیها با 23
میلیون کاربر رکوردار هس��تند ،که البته در
حال حاضر با نگرانی از این رسانه اجتماعی
استفاده میکنند .البته در مورد اینکه هکرها
به چه اطالعاتی دسترس��ی یافتهاند اتفاقنظر
وج��ود ن��دارد .با این ح��ال ف��ارغ از اینکه
)2. ITSec Team (ITSEC

دسترس��ی در حد ش��ماره تلفن بوده ی��ا کلیه اطالع��ات موجود در
نرمافزار از جمله متنها ،عکسها و فیلمها هک شدهاند ،این رویداد
به نگرانیها در میان ش��هروندان و همچنین دولت دامن زده اس��ت.
ش��هروندان طبیعتاً نگران منتشرشدن اطالعات شخصی هستند ،امری
که در آینده میتواند در موارد دیگر آس��یبهای اجتماعی جدی به
دنبال داش��ته باشد .اما در س��طح ملی این رویداد نشان داد باید مسئله
دسترسی به اطالعات شهروندان توسط بیگانگان جدیتر گرفته شود.
نیازی به گفتن نیست که اطالعات جمعشده توسط همین شبکهها در
نهایت در اختیار دولتهایش��ان قرار میگیرد و یا حتی به کشورهای
دیگر فروخته میش��ود .در این زمینه میتوان به اطالعات منتشرشده
س��ایت «ویکیلیکس» و اف��رادی چون «جولیان آس��انژ» و «ریچارد
اس��نودن» اش��اره نمود که به خوبی این موضوع را تأیید میکنند .بر
اساس اطالعات منتشرش��ده این افراد ،دولت آمریکا رابطه نزدیکی
با ش��رکتهای فعال در حوزه سایبر دارد و اطالعات مورد نیاز را از
آنه��ا میگیرد .ضمن اینکه این رابطه را نباید رابطهای بین دو بازیگر
ارزیاب��ی نمود ،بلکه ماهیت و عمق همکاری در س��طحی اس��ت که
میتوان دولت و برخی ش��رکتهای فعال در حوزه سایبر را در یک
جبهه دید.
آتشسوزیهای سریالی که طی چند هفته گذشته در پتروشیمی
یا خطوط انتقال گاز کش��ور اتفاق افتادهاند ،یکی دیگر از شائبههای
مه��م حمالت س��ایبری را رقم زده اس��ت .آتشس��وزی مهیب در
پتروشیمی امام خمینی در  16مرداد در حالی بود که در بامداد همان
روز یک��ی از لولههای انتقال گاز در نزدیکی ش��هر گناوه در اس��تان
بوشهر دچار حریق شد ،که بر اساس گزارشها یک کشته و چندین
مصدوم به دنبال داش��ت .مجتمع پتروش��یمی بوعلی سینا و همچنین
پتروش��یمی بیس��تون کرمانش��اه نیز طی چن��د هفته گذش��ته با آتش
سوزیهای مشابهی مواجه ش��دهاند .به هر حال سریالیبودن و زمان
نزدیک بین این آتشس��وزیها باعث شده که احتمال خرابکاری و
به ویژه خرابکاری س��ایبری یکی از گزینههای م��ورد توجه در این
زمینه باش��د .ضریب این احتم��ال با توجه به اینک��ه دولت طی چند
س��ال گذشته به دلیل تحریمها مجبور ش��ده بود تا قطعات مورد نیاز
پتروش��یمی را از ب��ازار س��یاه و دالالن بینالمللی خری��داری نماید،
افزایش مییابد .در این راستا اخیرا ً دبیر شورای عالی فضای مجازی
خبر از ایجاد تیمی ویژه برای بررس��ی احتمال خرابکاری سایبری در
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مجتمعهای پتروش��یمی مختلف را مطرح کرده است .قرار است این
تی��م پس از تحقیق گزارش کاملی درباره عل��ت این رویدادها و در
صورت س��ایبری بودن در مورد بدافزار ،عوامل و کش��ورهای عامل
آن ارائه دهند.
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نتیجهگیری
انقالب س��ایبری در حال دگرگونکردن زندگی انس��ان و س��امان
سیاس��ی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی کش��ورهای مختلف است .بر
این اساس به نظر میرسد جهان در کلیه ابعاد در حال پوستاندازی
و از ت��ن خارجک��ردن نظم گذش��ته و ب��ه تنکردن نظم و ش��اید
بینظمی جدیدی با ماهیت س��ایبری باش��د .در این راستا ،تأثیرات
انقالب س��ایبر را نباید دس��ت کم گرفت و بای��د تالش کرد ضمن
همراهش��دن با آن در مقام راهبر و نه لزوماً کاربر بود .بر این اساس
کش��ورهایی که موضوع سایبر را در س��طح تهدیدات و فرصتها
جدی گرفتهاند ،در سالیان آینده نه تنها از امنیت سایبری و به شکل
کل��ی امنیت در ابع��اد مختلف بهرهمند خواهد بود ،بلکه در سلس��ه
مراتب قدرت جهانی در مقامهای باالتر خواهد نشس��ت .در مقابل
عدم دریافتن فرصتهای س��ایبری ،عقبماندگی در ابعاد مختلف
را به دنبال خواهد داش��ت که خود واجد تهدیدات جدی است .بر
این اس��اس کلید موفقیت در آینده س��رمایهگذاری گسترده دیروز
و امروز بر حوزه س��ایبر اس��ت .در این راس��تا و بر اساس تجربیات
سایر کش��ورهای پیشرو و راهبردهای سایبری س��ایرین محورهای
زیر راهگشا میآیند:
 نهادها و مراکز فعال در حوزه س��ایبر مطابق تحوالت جدید بهروز شوند؛
 س��رمایهگذاری بیش��تر بر رش��تههای مرتبط با حوزه سایبر دراولویت قرار گیرد؛
 مراکز و پژوهش��کدههای جدیدی در حوزه تحقیق و پژوهشسایبری ایجاد گردند؛
 کش��ور با س��رمایهگذاری در ابعاد علمی ،پژوهش��ی و نیرویانس��انی از کاربری فض��ای س��ایبر در حوزهه��ای نرمافزاری و
سختافزاری بکاهد؛
 همکاری سایبری در ابعاد مختلف با کشورهای دیگر افزایشیابد؛

ت�لاش ب��رای گس��ترش آگاهیهایعمومی در بین ش��هروندان ،مؤسسات و
مراک��ز خصوصی و دولت��ی در اولویت
قرار گیرد؛
 همکاری بیشتر و ساماندهیشده بخشخصوصی ،دولتی ،دانش��گاهها و مراکز
علمی و پژوهشی بیش از گذشته مد نظر
قرار گیرد؛
 بورس دانش��جویان در دانش��گاههایخارج از کش��ور برای کس��ب دانش به
روز سایبری در اولویت قرار گیرد؛
 هر س��ال رزمایشهایی برای شناسایینقاط ضعف و افزایش آمادگی سایبری
برگزار گردد؛
 اضافهش��دن دروس��ی ب��ا ه��دفآگاهس��ازی در دوران ابتدایی و دروس
مقدماتی س��ایبری با هدف آمادهکردن
ش��رایط ب��رای ورود دانشآم��وزان به
رش��تههای مرتبط ب��ا فضای س��ایبر در
دانشگاهها میتواند راهگشا باشد؛
 شرایط برای تهیه و تدوین یک راهبردسایبری جامع و منسجم مطابق تواناییها
و ضعفهای کش��ور در فضای سایبر و
تح��والت س��ریع جهان��ی در این حوزه
فراهم گردد.



