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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 
دولتی«،  »سایبرتروریسم  »سایبرتروریس��م«، 
»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 دولت ه��ا، تروریس��ت ها، گروه های 
درگی��ر در جرای��م س��ازمان یافته بین المللی 
و حت��ی هکرها به ش��کل ف��ردی، از فضای 
سایبر به انحای مختلف برای آسیب  رساندن 
به دیگران و کس��ب منافع استفاده نموده اند. 
از جمله می توان به اس��تفاده نس��بتاً گسترده 
از  داع��ش  چ��ون  تروریس��تی  گروه ه��ای 
فضای س��ایبر اشاره نمود که عمدتاً با هدف 
اقدام��ات تروریس��تی، جذب  بزرگنمای��ی 

1. Stuxnet
2. Flame

مخاطب و پول و اصوالً نشان دادن و در متن قراردادن گفتمان خود، 
از این فضا اس��تفاده می کنند. به همین شکل دولت های بزرگ نیز با 
توس��ل به امکانات فضای سایبر، حوزه ای جدید از رقابت و دشمنی 
را ش��کل داده اند که در چارچوب آن علیه همدیگر جاسوسی کرده 
و گه گاه با ه��ک و تخریب همدیگر، قدرت علمی، فنی و در نتیجه 
جای��گاه برتر خ��ود در سلس��ه مراتب جهانی را به دیگری گوش��زد 
می کنن��د. در این زمینه می توان به جاسوس��ی عمدتاً صنعتی چین از 
آمریکا که مدام ب��ا واکنش و تهدیدات مقام��ات آمریکایی مواجه 
می شود، 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 می توان به پوش��ش رس��انه های بین المللی در ارتباط با 
خبرهای حوزه س��ایبر اشاره نمود که طی چند سال گذشته به شدت 
روند صعودی داش��ته اند؛ به ش��کلی ک��ه اخبار مرتبط ب��ا تهدیدات 
فضای س��ایبر از حاش��یه به متن درآمده اند. 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 هسته ای 
ایران و قدرت های جهانی، جاسوس��ی سایبری چین از آمریکا، خطر 

روندهای سایبری و امنیت 
جمهوری اسالمی ایران

فضای سایبر در حال تبدیل شدن به فضایی امنیتی و حتی جنگی برای آسیب رساندن به دیگران در شرایط جنگ و 
مهم تر صلح است. فضای سایبر به دلیل ویژگی های خاص و مثبت فراوان، ابزاری ایده ال برای کشورها و بازیگرانی 
ش�ده که به ش�کلی به دنبال تضعیف و یا به دس�ت آوردن اطالعات حیاتی از جمهوری اسالمی هستند به گونه ای 
که ایران تبدیل به یکی از اصلی ترین 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 »استاکس نت«1 و »فلیم«،2 علیه برنامه هسته ای ایران است. بر این اساس در ادامه 
ضمن بررسی و تحلیل مهم ترین روندها و رویدادهای سایبری مرتبط با ایران طی چند ماه گذشته، تالش می شود 

پیشنهاداتی برای ارتقاء امنیت در این حوزه ارائه گردد.

تحلیل


اشاره:

دکتر قاسم ترابی*

* 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��انه های 
شناخته ش��ده بین المللی ق��رار گرفته اند. در روند مش��ابه دیگر تقریباً 
تمام��ی کش��ورهای پیش��رو در فضای س��ایبر و حتی س��ازمان ها و 
پیمان های چ��ون ناتو و اتحادیه اروپا برای مدیریت فضای س��ایبر و 
دفع تهدیدات و کس��ب منافع و فرصت ها، راهبردهای سایبری خود 
را مدون و منتش��ر نموده اند. تردیدی در این زمینه نیس��ت که منتشر 
ش��دن راهبرد سایبری این بازیگران پیشرو، نشان دهنده امنیتی و حتی 
نظامی ش��دن فضای سایبر است. در حال حاضر تمامی اعضای ناتو و 
تمامی اعضای اتحادیه اروپا دارای راهبردهای سایبری مدون مطابق 
با اصول تصریح شده 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 
می دهن��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. 

وضعیت سایبری ایران
بر اس��اس آمارهای موج��ود داخل��ی و بین المللی، ای��ران یکی از 
کش��ورهای ب��ا ضریب نف��وذ متوس��ط اینترنت در س��طح جهان به 
حساب می آید. براس��اس آمار ارائه شده اطالعات سامانه مدیریت 
ضری��ب نفوذ اینترنت، تعداد کاربران ب��ر مبنای جمعیت 75 میلیون 
و 1۴9 هزار نفر، ۴3 میلیون و ۲۶ هزار و ۲79 نفر برآورد می ش��ود. 
بر اس��اس گزارش ها، بیش��ترین اتصاالت کارب��ران ایرانی مربوط 
به اینترنت، گوش��ی های تلفن همراه اس��ت و پ��س از آن اینترنت 
 ADSLبیشترین کاربر را در کشور به خود اختصاص داده است. 
ضریب نفوذ اینترنت ADSL در کش��ور در حدود ۲۲.07 درصد 
برآورد می ش��ود و تعداد کاربران این فن��اوری، 1۶ میلیون و 5۸۲ 
هزار و 53 کاربر و تعداد مشترکان آن ۶ میلیون و ۶3۲ هزار و ۸۲1 
مشترک اعالم ش��ده اس��ت. همچنین ضریب نفوذ اینترنت گوشی 
تلفن همراه، با توس��عه 3G به 3۸.۶7 درصد رسیده است. این بدان 
معناس��ت که ۲9 میلیون و 5۸ هزار و 719 ایرانی با تلفن های همراه 
خود به اینترنت متصل می ش��وند. برآوردها از س��ایر ش��اخص های 
اتص��االت در کش��ور نش��ان می دهد ک��ه همچنان ش��ش میلیون و 

93۴ ه��زار و 7۶0 نفر در ای��ران از اینترنت 
دایل آپ اس��تفاده می کنند. بنابراین ضریب 
نفوذ این فناوری منسوخ شده با احتساب سه 
میلیون و ۴۶7 هزار و 3۸0 مش��ترک، 9.۲3 
درصد اس��ت. در ای��ن ارزیابی ها، ضریب 
درص��د   ۴.03 وایمک��س  اینترن��ت  نف��وذ 
برآورد ش��ده که این امر نش��ان می دهد سه 
میلیون و ۲۸ ه��زار و 39۸ نفر از طریق این 
اینترنت متصل می شوند.  فناوری به ش��بکه 
ش��مار مش��ترکان اینترن��ت وایمک��س نیز 
ی��ک میلیون و ۲11 هزار و 359 مش��ترک 
می باشد. همچنین در ایران ۶ میلیون و 10۶ 
هزار کاربر از طریق فناوری فیبر به اینترنت 
دسترس��ی دارند و ضریب نفوذ این فناوری 
با احتس��اب ۲ میلیون و ۶5۶ ه��زار کاربر، 
۸.13 درصد برآورد می ش��ود. ضریب نفوذ 
اینترنت باندپهن نیز به ۴۸.37 درصد رسیده 
اس��ت. براس��اس ارزیابی های انجام ش��ده، 
ضریب نفوذ اینترنت باندپهن در کشور که 
تا پایان سال 93 حدود 3۲.31 درصد اعالم 

شده بود، به ۴۸.37 درصد رسیده است.
آم��ار منتشرش��ده در عرص��ه بین المللی 
اندک��ی با آمارهای رس��می ای��ران متفاوت 
است. بر اس��اس داده های سایت »آمار زنده 
اینترن��ت«1 در س��ال ۲01۶ تع��داد کاربران 
اینترنت در ایران 391۴9103 نفر برآورد شده 
است. این بدان معناست میزان نفوذ اینترنت 
در ایران حدوداً ۴9 درصد و باالتر از متوسط 
جهانی با حدود ۴۶ درصد است، یعنی از هر 
دو نفر ایرانی یکی به اینترنت دسترسی دارد. 
بر اس��اس آمار همچن��ان ۴0۸9۴0۴3 نفر به 
اینترنت دسترسی ندارند که البته رقم باالیی 
محسوب می شود. همچنین این آمار و ارقام 
نشان می دهد طی چند سال گذشته در ایران 
اقدامات گس��ترده ای برای دسترس��ی بهتر و 

آسانتر به اینترنت صورت گرفته است.

1. internet live stats

روندهای سایبری و امنیت جمهوری 
اسالمی ایران



37

ل
حلی

ت

کاربران اینترنت در ایران 2016

کاربران اینترنتسال
میزان نفوذ 

اینترنت
میزان جمعیت

عدم دسترسی به 
اینترنت

تغییرات سالیانه به 
درصد

تغییرات جمعیتیتغییرات سالیانه به نفر

۲01۶39,1۴9,103%۴۸.9۸0,0۴3,1۴۶۴0,۸9۴,0۴3%7.7۲,7۸۴,۸31%1.1۸

۲0153۶,3۶۴,۲7۲%۴۶79,109,۲7۲۴۲,7۴5,000%1۸.35,۶1۴,7۴۸%1.۲۴

۲01۴30,7۴9,5۲۴%39.۴7۸,1۴3,۶۴۴۴7,39۴,1۲0%33.17,۶۴۲,3۶7%1.۲۸

۲013۲3,107,157%3077,15۲,۴۴55۴,0۴5,۲۸۸%33.55,79۶,۶77%1.31

۲01۲17,310,۴۸0%۲۲.77۶,15۶,9755۸,۸۴۶,۴95%۲1.۲3,0۲5,۴59%1.۲9

۲0111۴,۲۸5,0۲1%1975,1۸۴,3۲۲۶0,۸99,301%۲1۲,۴7۸,735%1.۲5

۲01011,۸0۶,۲۸۶%15.97۴,۲53,373۶۲,۴۴7,0۸7%1۶.۶1,۶۸1,091%1.۲

۲00910,1۲5,19۶%13.۸73,370,9۸۲۶3,۲۴5,7۸۶%1۶.11,۴07,00۶%1.1۶

۲00۸۸,71۸,1۸9%1۲7۲,530,۶93۶3,۸1۲,50۴%۲۸.۴1,9۲۶,۲۲۴%1.13

۲007۶,791,9۶5%9.571,7۲0,۸59۶۴,9۲۸,۸9۴%9.3579,09۶%1.1۲

۲00۶۶,۲1۲,۸۶9%۸.۸70,9۲3,1۶۴۶۴,710,۲95%9.۴53۲,97۸%1.1۴

۲0055,۶79,۸91%۸.170,1۲۲,115۶۴,۴۴۲,۲۲۴%9.۴۴۸7,۶77%1.15

۲00۴5,19۲,۲1۴%7.5۶9,3۲1,953۶۴,1۲9,739%9.3۴۴1,0۸۴%1.17

۲003۴,751,130%۶.9۶۸,5۲۲,07۴۶3,770,9۴۴%51.71,۶19,3۶3%1.۲۲

۲00۲3,131,7۶7%۴.۶۶7,۶9۶,۶77۶۴,5۶۴,910%۲15.۸۲,1۴0,11۸%1.3۲

۲001991,۶۴9%1.5۶۶,۸1۲,73۶۶5,۸۲1,0۸7%۶1.۲37۶,۴۸۴%1.۴۶

۲000۶15,1۶5%0.9۶5,۸50,0۶۲۶5,۲3۴,۸97%150.۸3۶9,9۲۶1.۶5

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

روندها و رویدادهای سایبری
رونده��ا و رویداده��ای س��ایبری مرتبط با 
جمهوری اس��المی را می توان در دو س��طح 
داخل��ی و منطق��ه ای یا جهانی تقس��یم بندی 
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 کاله ب��رداری، نش��ان دادن توانایی ها 
و کنج��کاوی ص��ورت می گی��رد، س��طح 
تهدی��دات چندان باال نیس��تند. ب��ا این حال 
همین اقدامات ممکن است پیامدهای جدی 
و ناخواسته ای به دنبال داشته باشد. کما اینکه 
برخی از اقدامات این چنینی در کش��ورهای 
دیگ��ر دارای عواقب��ی ناخواس��ته بوده ان��د.  
ب��ه عن��وان نمون��ه برخ��ی از ویروس ه��ا و 

بدافزارهای مورد استفاده هکرها نتایج و پیامدهای به دنبال داشته  که 
از قبل قابل پیش بینی نبوده است. همچنین این گونه اقدامات می تواند 
پیامدهای سیاس��ی و اجتماعی چون بی اعتمادی 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 می توان به هکری اشاره نمود 
ک��ه چندی پیش با عن��وان »مافیا هکینگ تیم« برخی از س��ایت های 
اصلی کشور مثل سایت سازمان ثبت اسناد، شرکت پست جمهوری 
اس��المی ای��ران و برخی از دانش��گاه ها را هک ک��رد و به اطالعات 
گس��ترده ای دست یافت. موفقیت این هکر عماًل نشان داد بسیاری از 
س��ایت های 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 هک ش��دن اطالعات گسترده 
این س��ایت ها و قرار دادن آنه��ا در اینترنت و در نتیجه ایجاد نگرانی 

در بین شهروندان است.
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روندهای سایبری و امنیت جمهوری 
اسالمی ایران

کاربران اینترنت در جهان 2016

میزان نفوذ کاربران اینترنتسال

اینترنت

عدم دسترسی به میزان جمعیت جهان

اینترنت

تغبیرات سالیانه به 

درصد

تغییرات سالیانه 

به نفر

تغییرات 

جمعیتی

۲01۶3,۴۲۴,971,۲37%۴۶.17,۴3۲,۶۶3,۲75۴,007,۶9۲,03۸%7.5۲3۸,975,0۸۲%1.13

۲0153,1۸5,99۶,155%۴3.۴7,3۴9,۴7۲,099۴,1۶3,۴75,9۴۴%7.۸۲۲9,۶10,5۸۶%1.15

۲01۴۲,95۶,3۸5,5۶9%۴0.77,۲۶5,7۸5,9۴۶۴,309,۴00,377%۸.۴۲۲7,957,۴۶۲%1.17

۲013۲,7۲۸,۴۲۸,107%3۸7,1۸1,715,139۴,۴53,۲۸7,03۲%9.۴۲33,۶91,۸59%1.19

۲01۲۲,۴9۴,73۶,۲۴۸%35.17,097,500,۴53۴,۶0۲,7۶۴,۲05%11.۸۲۶۲,77۸,۸۸9%1.۲

۲011۲,۲31,957,359%31.۸7,013,۴۲7,05۲۴,7۸1,۴۶9,۶93%10.3۲0۸,75۴,3۸5%1.۲1

۲010۲,0۲3,۲0۲,97۴%۲9.۲۶,9۲9,7۲5,0۴3۴,90۶,5۲۲,0۶9%1۴.5۲5۶,799,1۶0%1.۲۲

۲0091,7۶۶,۴03,۸1۴%۲5.۸۶,۸۴۶,۴79,5۲15,0۸0,075,707%1۲.1191,33۶,۲9۴%1.۲۲

۲00۸1,575,0۶7,5۲0%۲3.3۶,7۶3,73۲,۸795,1۸۸,۶۶5,359%1۴.7۲01,۸۴0,53۲%1.۲3

۲0071,373,۲۲۶,9۸۸%۲0.۶۶,۶۸1,۶07,3۲05,30۸,3۸0,33۲%1۸.1۲10,310,170%1.۲3

۲00۶1,1۶۲,91۶,۸1۸%17.۶۶,۶00,۲۲0,۲۴75,۴37,303,۴۲9%1۲.913۲,۸15,5۲9%1.۲۴

۲0051,030,101,۲۸9%15.۸۶,519,۶35,۸505,۴۸9,53۴,5۶1%1۲.۸11۶,773,51۸%1.۲۴

۲00۴913,3۲7,771%1۴.۲۶,۴39,۸۴۲,۴0۸5,5۲۶,51۴,۶37%1۶.9131,۸91,7۸۸%1.۲۴

۲0037۸1,۴35,9۸3%1۲.3۶,3۶0,7۶۴,۶۸۴5,579,3۲۸,701%17.511۶,370,9۶9%1.۲5

۲00۲۶۶5,0۶5,01۴%10.۶۶,۲۸۲,301,7۶75,۶17,۲3۶,753%3۲.۴1۶۲,77۲,7۶9%1.۲۶

۲00150۲,۲9۲,۲۴5%۸.1۶,۲0۴,310,7395,70۲,01۸,۴9۴%۲1.1۸7,۴97,۲۸۸%1.۲7

۲000۴1۴,79۴,957%۶.۸۶,1۲۶,۶۲۲,1۲15,711,۸۲7,1۶۴%۴7.3133,۲57,305%1.۲۸

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

در س��طح منطقه ای و جهانی س��طح تهدیدات قابل قیاس با عرصه 
داخلی نیستند. ایران بر اساس آمار بین المللی از جمله قربانیان و اهداف 
اصلی مهم ترین و مخرب ترین حمالت س��ایبری بوده است. دلیل اصلی 
این امر نیز مخالفت ها و دش��منی های کش��ورهای غربی، عربی و رژیم 
صهیونیس��تی با ایران به دلیل ماهیت خاص آن و تداوم برنامه هس��ته ای 
بوده اس��ت. البته به شکل کلی با توافق جامع هسته ای از سطح تهدیدات 
س��ایبری علیه زیرساخت های هس��ته ای و غیرهسته ای ایران به خصوص 
از س��وی غرب و آمریکا کاسته شد. با وجود این، با گسترش اختالفات 
در س��ایر حوزه ها 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 گرفته اند. بر این اس��اس اقدامات اخیر 
س��ایبری عربستان سعودی علیه ایران، که به باور برخی از تحلیل گران با 
حمایت و پشتیبانی رژیم صهیونیستی صورت می گیرد باید در چارچوب 
رقاب��ت کالن منطقه ای 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 
گروه ها و اقلیت های مذهبی و قومی در داخل 
ای��ران ارزیابی نمود. در ای��ن زمینه می توان 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، گمانه زنی ها را 
به س��وی این گروه تروریستی برد. با این حال 
بعداً معلوم ش��د که داعس گروهی نزدیک به 
عربستان و بعثی های عراق است. این گروه در 
صفحه س��ایت، تصویری از صدام حسین را به 

نمایش گذاشت.
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جمل��ه  از  نی��ز  صهیونیس��تی  رژی��م 
کشورهایی اس��ت که انگیزه فراوانی برای 
رقابت س��ایبری و انجام اقدامات جاسوسی 
و خرابکاران��ه علی��ه جمه��وری اس��المی 
ای��ران دارد. عم��ده تمرکز س��ایبری رژیم 
صهیونیس��تی برنام��ه هس��ته ای جمه��وری 
اس��المی ایران اس��ت. بر اس��اس اطالعات 
موجود می ت��وان گفت رژیم صهیونیس��تی 
یک��ی از بازیگران اصلی فعال در س��اخت 
ویروس اس��تاکس نت بوده اس��ت. به باور 
تحلیل گ��ران بین الملل��ی اس��تفاده از ای��ن 
وی��روس علیه تأسیس��ات هس��ته ای ایران، 
نخس��تین جنگ س��ایبری واقعی در س��طح 
جهان به ش��مار می آید. رژیم صهیونیس��تی 
همچنی��ن یک��ی از فعال ترین کش��ورها در 
زمینه جاسوسی از مذاکرات هسته ای ایران 
ب��ا قدرت های ب��زرگ بود. در ای��ن زمینه 
»کاسپرس��کی«  روس��ی  ش��رکت  گزارش 
نش��ان می دهد ک��ه س��ازمان های اطالعاتی 
رژی��م صهیونیس��تی از ویروس پیش��رفته تر 
»دکو« اس��تفاده نموده اند ت��ا در جریان ریز 
البت��ه هنوز جزئیات  مذاکرات قرار گیرند. 
خاصی از این برنامه منتش��ر نش��ده اس��ت، 
ولی دولت های 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 فعالیت های سایبری 
ای��ران، بخش دیگری از مس��ائل س��ایبری 
را دربرمی گی��رد. در ای��ن ب��اره می توان به 
گزارشی اش��اره کرد که توس��ط نهادها و 
امنیتی رژی��م صهیونیس��تی درباره  مراک��ز 
جاسوس��ی سایبری ایران از س��ایر کشورها 
منتشر ش��ده است. بر اس��اس این گزارش، 

ایران یک��ی از فعال تری��ن کش��ورهای جهان در زمینه جاسوس��ی 
س��ایبری به حساب می آید و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی، 
بیش��ترین تمرکز جاسوس��ی س��ایبری ایران را به خ��ود اختصاص 
داده اند. بر اس��اس این ادعا، عربس��تان س��عودی ه��دف در حدود 
۴۴درصد و رژیم صهیونیس��تی 1۴درصد جاسوس��ی سایبری ایران 

بوده ان��د.

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��عودی ها وارد آن شده است، می توان این سطح از 
تمرک��ز را در چارچوب جنگ و رقابت منطقه ای ایران و عربس��تان 
ارزیاب��ی نمود. ضم��ن اینکه یمن ب��ا 11 درصد و ونزوئ��ال نیز با ۸ 
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 می رفت که با توجه به تنش ها و دش��منی های 
گس��ترده موجود، آمریکا یکی از اهداف اصلی جاسوسی احتمالی 

با نهایی ش�دن توافق هس�ته ای اقدامات تخریبی 
آمریکا علیه برنامه هس�ته ای ای�ران کاهش یافت 
زی�را یکی از تعه�دات ضمنی آمری�کا در برجام 
به ش�کلی پای�ان دادن به اقدام�ات تخریبی علیه 
برنام�ه هس�ته ای ایران بوده اس�ت؛ ضم�ن اینکه 
ب�ا توافق و ب�ا توجه به اجرای پروت�کل الحاقی، 
اص�واًل  نیاز ب�ه اقدامات تخریب�ی آمریکا در این 

حوزه  کاهش یافته اس�ت.
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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 می دهد تا چه میزان 
رژیم صهیونیس��تی اقدامات ایران در حوزه سایبری را مورد رصد و 

تجزیه و تحلیل قرار می دهد. 

در مورد روندها و رویدادهای سایبری مرتبط با آمریکا و ایران، 
چند نکته قابل توجه هس��تند. اول اینکه با نهایی شدن توافق هسته ای 
اقدامات تخریبی آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران کاهش یافت. به 
واقع یکی از تعهدات ضمنی آمریکا در برجام به ش��کلی پایان دادن 
ب��ه اقدامات تخریبی علیه برنامه هس��ته ای 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 گزارش هایی 
که اخیراً منتش��ر ش��ده اند، آمریکایی ها برنامه ای کالن برای ایجاد 
تخریب های گس��ترده در ایران با توس��ل به امکانات فضای س��ایبر 
داش��ته اند. هدف از ای��ن برنامه ها تخریب های گس��ترده  در مراکز 

هس��ته ای و غیرهس��ته ای ایران در صورت 
ناموفق بودن مذاکرات هسته ای عنوان شده 
است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز این 
طرح که »نیترو زئوس«1 نام داشته، قرار بود 
ت��ا در صورت ع��دم توافق ب��ه مرجله اجرا 
درآید. یک از اهداف نیترو زئوس تخریب 
کامل س��امانه های دفاع هوایی ایران بود. بر 
اساس گزارش این رس��انه، با غیرفعال شدن 
و تخریب س��امانه های دف��اع هوایی ایران، 
آمریکا و هر کش��ور دیگری توان ورود به 
فضای هوایی کش��ور و انجام هرگونه اقدام 
آفندی را پیدا می کردند. 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 عماًل آنه��ا را با اختالل جدی 
مواجه س��ازند. قرار بر این بوده تا همه این 
خرابکاری ها به ش��کل همزمان آغاز شوند 
تا به ش��کلی مس��ئوالن دچار سردرگمی و 
کش��ور با بی ثباتی و شورش مواجه شود. به 
گفته یکی از تحلیل گران مطلع آمریکایی، 
در صورت اج��رای این ط��رح، بزرگترین 
حمل��ه س��ایبری جه��ان ب��ه مرحل��ه اج��را 
درمی آمد و جهان نس��بت ب��ه توانایی های 

سایبری آمریکا مطلع می شد. 
ای��ران، اعالن  با  رویداد دیگ��ر مرتبط 
چن��د  علی��ه  آمری��کا  دادگس��تری  ج��رم 
ایرانی اس��ت که با عکس و اس��م به عنوان 
اخالل گ��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��ده اند که 

1. Nitro Zeus

روندهای سایبری و امنیت جمهوری 
اسالمی ایران

س�طح  از  هس�ته ای  جام�ع  تواف�ق  ب�ا   
تهدیدات س�ایبری علیه زیرس�اخت های 
کاس�ته  ای�ران  غیرهس�ته ای  و  هس�ته ای 
ش�د؛ با وجود این، با گس�ترش اختالفات 
در س�ایر حوزه ها و به خصوص گس�ترش 
جنگ نیابتی در س�طح منطقه، کشورهای 
صهیونیس�تی  رژی�م  و  عربس�تان  چ�ون 
مدیریت تهدیدات سایبری علیه ایران را 

به دست گرفته اند.
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در اس��تخدام ش��رکت »آی تی سک تیم«1 و 
»مرصاد« هس��تند. نکته قابل توجه اینکه در 
کنار اعالن جرم سایبری علیه چند شهروند 
چین��ی، تقریب��اً ای��ن نخس��تین بار در جهان 
است که دادگس��تری آمریکا از شهروندان 
کشوری دیگر به اتهام انجام جرایم سایبری 
اعالن جرم می کنن��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 عماًل به دیگ��ران هش��دار می دهد که 
همکاری ب��ا دولت ای��ران می تواند آنها را 
در فهرس��ت تحت پیگیرد دول��ت آمریکا 
در سرتاس��ر جهان قرار دهد و اینکه خروج 
از کش��ور می توان��د به دس��تگیری و انتقال 
آنه��ا به آمریکا منجر ش��ود. به هر حال این 
روند ها نش��ان می دهند 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 می تواند در روابط 
کش��ورهای مختلف مس��ائل و مش��کالت 

جدیدی به وجود آورد. 
در روی��دادی دیگ��ر می ت��وان ب��ه خبر 
هک ش��دن تلگرام 15 میلیون ایرانی اش��اره 
کرد که باعث ایجاد نگرانی بین ش��هروندان 
کشور ش��ده اس��ت. بنا به اطالعات موجود 
از 100 میلیون کارب��ر تلگرام ایرانی   ها با ۲3 
میلیون کاربر رکوردار هس��تند، که البته در 
حال حاضر با نگرانی از این رسانه اجتماعی 
استفاده می کنند. البته در مورد اینکه هکرها 
به چه اطالعاتی دسترس��ی یافته اند اتفاق  نظر 
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 
نرم افزار از جمله متن ها، عکس ها و فیلم ها هک شده اند، این رویداد 
به نگرانی ها در میان ش��هروندان و همچنین دولت دامن زده اس��ت. 
ش��هروندان طبیعتاً نگران منتشرشدن اطالعات شخصی هستند، امری 
که در آینده می تواند در موارد دیگر آس��یب های اجتماعی جدی به 
دنبال داش��ته باشد. اما در س��طح ملی این رویداد نشان داد باید مسئله 
دسترسی به اطالعات شهروندان توسط بیگانگان جدی تر گرفته شود. 
نیازی به گفتن نیست که اطالعات جمع شده توسط همین شبکه ها در 
نهایت در اختیار دولت هایش��ان قرار می گیرد و یا حتی به کشورهای 
دیگر فروخته می ش��ود. در این زمینه می توان به اطالعات منتشرشده 
س��ایت »ویکی لیکس« و اف��رادی چون »جولیان آس��انژ« و »ریچارد 
اس��نودن« اش��اره نمود که به خوبی این موضوع را تأیید می کنند. بر 
اساس اطالعات منتشرش��ده این افراد، دولت آمریکا رابطه نزدیکی 
با ش��رکت های فعال در حوزه سایبر دارد و اطالعات مورد نیاز را از 
آنه��ا می گیرد. ضمن اینکه این رابطه را نباید رابطه ای بین دو بازیگر 
ارزیاب��ی نمود، بلکه ماهیت و عمق همکاری در س��طحی اس��ت که 
می توان دولت و برخی ش��رکت های فعال در حوزه سایبر را در یک 

جبهه دید.
آتش سوزی های سریالی که طی چند هفته گذشته در پتروشیمی 
یا خطوط انتقال گاز کش��ور اتفاق افتاده اند، یکی دیگر از شائبه های 
مه��م حمالت س��ایبری را رقم زده اس��ت. آتش س��وزی مهیب در 
پتروشیمی امام خمینی در 1۶ مرداد در حالی بود که در بامداد همان 
روز یک��ی از لوله های انتقال گاز در نزدیکی ش��هر گناوه در اس��تان 
بوشهر دچار حریق شد، که بر اساس گزارش ها 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  
سوزی های مشابهی مواجه ش��ده اند. به هر حال سریالی بودن و زمان 
نزدیک بین این آتش س��وزی ها باعث شده که احتمال خرابکاری و 
به ویژه خرابکاری س��ایبری یکی از گزینه های 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 تحریم ها مجبور ش��ده بود تا قطعات مورد نیاز 
پتروش��یمی را از ب��ازار س��یاه و دالالن بین المللی خری��داری نماید، 
افزایش می یابد. در این راستا اخیراً دبیر شورای عالی فضای مجازی 
خبر از ایجاد تیمی ویژه برای بررس��ی احتمال خرابکاری سایبری در 
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مجتمع های 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. 

نتیجه گیری
انقالب س��ایبری در حال دگرگون کردن زندگی انس��ان و س��امان 
سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کش��ورهای مختلف است. بر 
این اساس به نظر می رسد جهان در کلیه ابعاد در حال پوست اندازی 
و از ت��ن خارج ک��ردن نظم گذش��ته و ب��ه تن کردن نظم و ش��اید 
بی نظمی 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 
همراه ش��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 فرصت ها 
جدی گرفته اند، در سالیان آینده نه تنها از امنیت سایبری و به شکل 
کل��ی امنیت در ابع��اد مختلف بهره مند خواهد بود، بلکه در سلس��ه 
مراتب قدرت جهانی در مقام های باالتر خواهد نشس��ت. در مقابل 
عدم دریافتن فرصت های س��ایبری، عقب ماندگی در ابعاد مختلف 
را به دنبال خواهد داش��ت که خود واجد تهدیدات جدی است. بر 
این اس��اس کلید موفقیت در آینده س��رمایه گذاری 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 راه گشا می آیند:
- نهادها و مراکز فعال در حوزه س��ایبر مطابق تحوالت جدید به 

روز شوند؛
- س��رمایه گذاری بیش��تر بر رش��ته های مرتبط با حوزه سایبر در 

اولویت قرار گیرد؛
- مراکز و پژوهش��کده های جدیدی در حوزه تحقیق و پژوهش 

سایبری ایجاد گردند؛
- کش��ور با س��رمایه گذاری در ابعاد علمی، پژوهش��ی و نیروی 
انس��انی از کاربری فض��ای س��ایبر در حوزه ه��ای نرم افزاری و 

سخت افزاری بکاهد؛
- همکاری سایبری در ابعاد مختلف با کشورهای دیگر افزایش 

یابد؛

 -ت��الش ب��رای گس��ترش آگاهی های 
عمومی در بین ش��هروندان، مؤسسات و 
مراک��ز خصوصی و دولت��ی در اولویت 

قرار گیرد؛ 
- همکاری بیشتر و ساماندهی شده بخش 
خصوصی، دولتی، دانش��گاه ها و مراکز 
علمی و پژوهشی بیش از گذشته مد نظر 

قرار گیرد؛
- بورس دانش��جویان در دانش��گاه های 
خارج از کش��ور برای کس��ب دانش به 

روز سایبری در اولویت قرار گیرد؛
- هر س��ال رزمایش هایی برای شناسایی 
نقاط ضعف و افزایش آمادگی سایبری 

برگزار گردد؛
ه��دف  ب��ا  دروس��ی  اضافه ش��دن   -
آگاه س��ازی در دوران ابتدایی و دروس 
مقدماتی س��ایبری با هدف آماده کردن 
ش��رایط ب��رای ورود دانش آم��وزان به 
رش��ته های مرتبط ب��ا فضای س��ایبر در 

دانشگاه  ها می تواند راه گشا باشد؛
- شرایط برای تهیه و تدوین یک راهبرد 
سایبری جامع و منسجم مطابق توانایی ها 
و ضعف های کش��ور در فضای سایبر و 
تح��والت س��ریع جهان��ی در این حوزه 

فراهم گردد.




