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چکيده
امروزه فناوري ،اينترنت و تجارت رايانهاي ،نقش بهسزايي در ارتباطات جهاني ايفا ميکند .اين پديده ،مررز
جديدي ميان دنياي سايبري و دنياي حقيقي به وجود آورده است ،ولي ضرف

ااتري فنراوري ارتباطرات ،ايرن

سامانه را در مفرض تهديدهاي امنيتي بيشماري قرار داده است .استفاده دولرتهرا از فاراي نراامن سرايبري،
زمينه را براي تهديدات امنيتي ازجمله خرابكاري ،اخالل ،ترور ،جاسوسي و ديگر جرائم مرتبط هموار سراخته
است .هدف از اين پژوهش ،بررسي راهبردها و رويكردهاي دو کشور ايران و آمريكا و همچنين کشر
ضف

نقرا

و يا کاستيهاي موجود در حوزه امنيت سايبري با توجه به تهديدات موجود در فااي مجرازي اسرت.

در اين پژوهش ضمن بررسي تهديدات امنيتي متأثر از فااي مجازي در دو کشرور ايرران و آمريكرا ،اقردامات
امنيتي در مواجهه با اين تهديدات بررسي شده است .نتايج پژوهش نشان داد که متخصصان فااي سرايبري در
ايران به شناسايي تهديدهاي سايبري از پيش توجه کمتري داشرته و درنتيجره در حروزه امنيرت ملري ،برهرغرم
ففاليتها و تدابير خوب انديشيدهشده پيشين ،راهكارهاي مقابلره برا تهديردهاي سرايبري برا توجره بره رونرد
تهديدات بايد بهروزرسانيشده و تدابير جديدي اتخاا شود .در اين زمينه بايستي در زمينه بسترسازي فنراوري،
قانونگذاري و فرهنگسازي ،برنامههايي مشخص تدوين شود و اقدامات مؤثري صورت پذيرد.
کليدواژهها:

اينترنت ،فااي سايبري ،شبكههاي اجتماعي ،امنيت ملي.

 .1دکتری تخصصي علوم سیاسي ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتkazemsayad02@gmail.com ،
 .2دکتري تخصصي روابط بينالملر ،،دانشرگاه آزاد واحرد علروم تحقيقرات(arminamini@gmail.com ،نويسرنده
مسئول)
 .3دکتري تخصصي علوم سياسي ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقاتDr.taheri@yahoo.com ،
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مقدمه
ايران در صدر کشورهاي استفادهکننده از اينترنت در خاورميانه قررار دارد

(عبردي ،سروران

اسداهلل الونديزاده و نسرين مالكي )1391 ،و ضريب نفوا فيسبرو در ميران کراربران  5.۶۸درصرد
ميباشد (سايت اقتصرادنيوز .)1395/12/20 1،آمارهاي موجرود در سرال  139۸نشران مريدهنرد ،در
حالي که تفداد کاربران اينترنت در سراسر دنيا  4ميليارد و  3۸۸ميليون نفر با ضرريب نفروا
 ۶۷درصد اعالم شده است ،در ايران با جمفيتي بيش از  ۸2ميليون نفر ،بالغ برر  ۶۷ميليرون
نفر از اينترنت استفاده ميکنند و ضريب نفوا اينترنت در کشورمان حدود  ۸2درصد برآورد
شده اسرت (وبسرايت خبرگرزاري ميرزان .)139۸/9/9 2،نترايج نظرسرنجي ملري مرکرز افكارسرنجي
دانشجويان ايران3نيز که در تيرماه  9۸بهصورت تلفني و برا جامفره آمراري شرهروندان کر،
کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شده است ،نشان ميدهرد کره  ۷0درصرد مرردم ايرران،
حداق ،از يكي از شبكههاي اجتماعي مجازي استفاده ميکنند .در رابطه با همرين موضرو،،
يكي ديگر از نظرسنجيهاي ايسپا کره در اسرفند  9۷انجرام شرد ،نشران داد کره  ۷1درصرد
جوانرران  1۸تررا  29سرراله از تلگرررام4و  49درصررد ايررن جوانرران از اينسررتاگرام5اسررتفاده
ميکنند(وبسايت ايسپا.)139۸/0۷/25 ۶،
امروزه فااي مجازي به بخش تفكيکناپذيري از زنردگي انسرانهرا تبردي ،شرده و برا
سرعت شتابان ،تمامي شئون و عرصههاي زيست بشر را تحت تأثير قرار داده است .از ايرن
رو ماهيتشناسي اين فاا و تشخيص شرايط و الزامهاي تبدي ،شدن به برازيگري توانمنرد
در اين عرصه ،نخستين گام است و هرگونه بريتروجهي و غفلرت نسربت بره ايرن پديرده،
صدمهها و آسيبهاي خطرناکي را متوجه جامفه خواهرد نمرود (قدسري« ،)151 :1392 ،فاراي
مجازي» بهعنروان پديردهاي نوظهرور در زنردگي بشرر ،محصرول عملكررد شربكه جهراني
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«اينترنت» است که امكان گردآوري ،تمرکز ،جابهجايي ،پردازش و کراربري اطالعرات را برا
استفاده از فناوري اطالعات بين کاربران اينترنت و بازيگران فااي مجازي در سراسر جهان
فراهم ميکند (حافظنيا .)1 :1394 ،فااي سايبري محيط الكترونيكي واقفي است کره ارتباطرات
انساني به شيوهاي سريع و فراتر از مرزهاي جغرافيايي و برا ابرزار خراز ،زنرده و مسرتقيم
روي ميدهد .از ويژگيهاي ديگر آن جهاني و فرامرزي بودن و دستيابي آسران بره آخررين
اطالعات ميباشد (سليماني فارساني.)41 :13۸۸ ،
ضف

ااتي فناوري ارتباطات ،اين سامانه را در مفرض تهديردهاي امنيتري بريشرماري

قرار داده است (المرابرت1و همكراران .)4۸9 :201۸ ،اينترنرت و ابرزار فنراوري اطالعرات ،برا همره
جذابيتها و محبوبيتهاي خود ،فااي مجازي براي تبليغات ضد هويتي براي دانشرجويان
و جوانان مسلمان ايراني به شمار ميآيد .در اين ميان ،آگاهي از اهرداف و سرو نيتهرا در
تبليغات گروههاي انحرافي و التزام به آگاهي براي حفظ امنيرت2کراربري در شربكه جهراني
وب ،از نكات مهم و ضروري کاربران فااي سايبري ،بهويژه نسر ،جروان اسرت و امنيرت
پايدار ديجيتالي را نهفقط بهعنوان توسفه فني بلكه ميتوان بهمثابه حالتي روحي ،طرز تفكرر
و حرکت عمومي جهاني توصي

کررد (خليلري جرو لرسرتاني ،)159 :139۶ ،فنراوري اطالعرات و

ارتباطات ،تغييرات و دگرگونيهاي بسياري را در زندگي بشر ايجاد کررده و از ايرن طرير
منجر به تحوالت عمردهاي در دانرش روابرط و هنجارهراي بشرري شرده اسرت .در عصرر
ارتباطات الكترونيک ،مفاهيم نيز به تغيير و تحول دچار شدهانرد کره يكري از آنهرا مفهروم
«هويت» و «احساس امنيرت» اسرت (پورنقردي .)۸9 :139۷ ،در عصرر اطالعرات موضرو،هرا و
مسئلههاي متنو،تري نسبت به گذشته در زمره مسائ ،امنيت ملري تلقري مريشرود .در ايرن
عصر ،گردش آزاد اطالعات در سراسر جهان که از راه اينترنت صورت مريگيررد ،موضرو،
امنيت اطالعات را تا سطح مسائ ،امنيت ملي باال ميبرد و درنتيجه تفري

امنيت ملي بسط

و گسترش مييابد (پاليزيان.)۶42 :1394 ،
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مطاب بررسيها کاربران ايراني در فااي مجرازي برا تهديردهايي در خصروز حرريم
خصوصي مواجه هستند .همچنين ،بهطور کلي برجستهترين تهديدها و آسيبهاي امنيتي در
فااي مجازي ،جف ،و سرقت هويت ،انتشار بردافزارها ،سررقت و سو اسرتفاده از افشراي
اطالعات و دادههاي شخصي ،دسترسي غيرمجاز به دادههاي محافظتشرده ،سررقت مرالي،
اعتياد الكترونيكي ،گسترش روابط نامشرو ،،شايفهپراکني ،ايجاد شربهات دينري و سياسري،
تماي ،به ارتكاب جرائم ،کمرنگ شدن هنجارهاي اجتماعي و هويت فردي و ديگرر مروارد
مشابه است .در سالهاي اخير ،با گسترش استفاده از شبكههاي اجتمراعي مجرازي در برين
جوانان و دانشجويان ،مشاهده ميشود که فرصتها و تهديردهاي جديردي در ايرن عرصره
ايجاد شدهاند (پورنقدي.)۸9 :139۷ ،
شالوده و بنياد هر کشوري برر اسراس مجموعرهاي از زيرسراختارهاي حيراتي آن کشرور در
بخشهاي ارتباطات ،دفا ،،انرژي ،حم،ونق ،،کشاورزي ،بهداشت و امرور اقتصرادي اسرت کره
فااي سايبر بهمثابه يک سيستم عصبي آنها را بههم مرتبط ميسازد .امروزه اقدامات تروريسرتي
فراواني در فااي سايبر متوجه دولتها است کره از ويژگريهراي ايرن حمرالت مريتروان بره
ناشناخته بودن و سرعت حمالت مذکور اشاره نمود و اغلب اينگونره حمرالت پرس از وقرو،
مورد شناسايي قرار ميگيرند بنابراين با ايجاد يک راهبررد ملري در اسرتقرار حرداکثر امنيرت در
فااي سايبر ميتوان به کراهش آسريبپرذيري کشرور در مقابر ،حمرالت پرداختره و از برروز
خسارت به زيرساختهاي اطالعاتي پايه و حياتي و همچنين داراييهاي ملي جلوگيري نمود.
تجاربي مانند واقفه  11سپتامبر نشان داد که در صرورت وقرو ،هرر تهديردي از ناحيره
فااي سايبر ،دو اقدام بايد بهسرعت انجام شود .نخست ارائره يرک واکرنش مثبرت جهرت
تحديد بحران و آماده کردن فاراي مناسرب برراي مرديريت اوضرا ،و دوم تهيره و اعمرال
سياستهايي که بتواند مانع از تكرار وضفيت شود .برا توجره بره تخصصري برودن هرر دو
ففاليررت ،الزم اسررت کرره گررروههرراي کارشناسرري تحليرر ،راهبررردي ،تحليرر ،ترراکتيكي و
آسيبشناسي فااي مجازي ،کامالً ففال باشند و با کمترين خطر موجود و در زمان کوتراه،
بيشترين بهره را ببرند (تهامي.)2 :1390 ،
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در ميان کشرورهاي برزر  ،ايراالت متحرده آمريكرا ازجملره کشرورهايي اسرت کره برا
تهديدهاي امنيتي سايبري زيادي مواجه است بهطوري که زنگ خطر اين تهديدها در تمرام
نهادهاي مرتبط با امنيت ملي به صدا درآمده است .اين امر اياالتمتحده آمريكا را ملرزم بره
ارائه راهكارها و کاربست شيوه هاي مختلفي براي مقابله با تهديدهاي سايبري کررده اسرت.
جمهوري اسالمي ايران نيز همانند برخي از کشورها ،بارها مورد هجروم حمرالت سرايبري
قرار گرفته است و به همين دلي ،عالوه بر نرخ باالي حمالت سايبري ،رتبره نخسرت تروان
سايبري منطقه ميباشد (خبرگزاري صداوسريما .)139۸/3/۸ 1،گاهي اين حمرالت سرايبري از سروي
دشمنان و با هدف تخريب و اختالل در مراکز مهم همچون تأسيسرات هسرتهاي و سيسرتم
بانكي کشور صورت گرفته است .سالها اسرت کره متخصصران فاراي سرايبري در ايرران
متوجه حمالت سايبري شده و به نهادهاي مرتبط هشدارهاي الزم را دادهاند .در اين رابطره،
باال بردن ضريب امنيت فااي سايبري و پيشرگيري از حمرالت سرايبري ،امرري ضرروري
است .درواقع پرسش اساسي اين است که آيا جمهوري اسالمي ايرران توانسرته اسرت يرک
شيوه مناسب در مقابله برا ايرن تهديردها را همچرون کشرورهاي پيشررفته اتخراا کنرد و از
تهديدهاي سايبري در امان بماند؟ در اين پژوهش با مقايسه رويكررد دو کشرور جمهروري
اسالمي ايران و اياالتمتحده آمريكا ،به دنبال پاسخگويي به اين سؤال هستيم که جمهروري
اسالمي ايران تا چه اندازه توانسته امنيت سايبري خود را در مقاب ،تهديدهاي سايبري حفظ
کند؟
مباني نظری
فضای سابیر :اصطالح فااي سايبر يرا دنيراي مجرازي آناليرن ،اصرطالحي اسرت کره
نخستين بار توسط ويليام گيبسون2در سال  19۸4م مورد استفاده قرار گرفت .فاراي سرايبر
در اين تفري  ،شبكههايي است که از طري شاهراههاي اطالعاتي مث ،اينترنت بههم وصر،
هستند و تمام اطالعات راجع به روابط افراد ،فرهنگها ،ملتها ،کشورها و بهطور کلي هرر
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آنچه در کره خاکي بهصورت فيزيكي و ملموس وجود دارد ،در اين فاا به شك ،ديجيتالي
وجود داشرته و قابر ،اسرتفاده و دسرترسک کراربران بروده و از طرير رايانره ،اجرزاي آن و
شبكههاي بينالمللي بههم مرتبط باشند (وطني و اسدي.)102 :1395 ،
امنیت :پس از دهه  19۸0م و ناتواني مكاتب رئاليسم1و ايدئاليسم2در پريشبينري جنرگ
سرد ،افرادي همچون باري بوزان3و الي ويور4تفري
عنوان مكتب کپنها

شناخته ميشود .علت نامگذاري اين مكتب فكري برا عنروان کپنهرا

نيز به دلي ،گردهمايي انديشمندان آن در شهر کپنها
مكتب کپنها

جديدي از امنيت ارائه کردنرد کره برا
برود (احمردينرژاد .)19 :13۸9 ،اصرطالح

توسط بي،مکسوئيني5که خود از انديشمندان اين مكتب ميباشد ،براي آثرار

و ديدگاههاي باري بوزان ،الي ويور و دو ويلد۶و افراد ديگر به کار بررده شرده اسرت .ايرن
مكتب تنها رهيافتي است که به مطالفات امنيتي ميپرردازد و امنيرت را از حالرت راهبرردي
دوران جنگ سرد خارج کرده و آن را در زيرمجموعه روابرط برينالملر۷،قررار داده اسرت.
ازجمله آثار اين حوزه ميتوان به کتاب «مردم ،دولتهرا و هرراس» و «امنيرت چهرارچوبي
جديد براي تحلي »،و «امنيتي ساختن و ناامني» اشاره کرد (عبداهلل خاني .)119 :1392 ،امنيرت بره
مفهوم کلي آزادي و رهايي از ترس و خطر و احساس ايمني از هرگونره تهديرد و يكري از
نيازهاي اوليه و اساسي انسانها از آغاز زندگي اجتماعي بوده است (محبوبي مرنش،)142 :13۸1 ،
برداشت متفكران سياسي از امنيت جهاني و امنيت بينالمللي همانند مفهوم امنيرت ،همرواره
با تحوالت نظام جهاني ،متحول و سيال هستند برهطروري کره دسرتيابي بره توسرفه بردون
برخورداري از امنيت ناممكن است و توسفه نيز در برقراري امنيت بهطور بهسزايي نقرش دارد
و اين پيوستگي در مقياسهاي مختل

محلي ،ملي ،منطقهاي و جهاني مصداق پيردا مريکنرد.

در طول تاريخ ،خطرو مرزهراي سياسري بره دلير ،جداسرازي واحردهاي مسرتق ،و گراهي
1
. Realism
2
. Idealism
3
. Barry Buzan
4
. Ole Waever
5
. Bill McSweeney
6
. De Wilde
7
. International relations
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نيمهمستق ،سياسي براي اعطاي هويت ملي به دولتهاي ملي و محلي از نظر سياسي ،نظرامي،
اقتصادي و فرهنگي به شك ،خاصري اهميرت داشرتهانرد (گرادال و جنسرولين .)14 :2000 1،تفرير
امنيت بهعنوان کنش کالمي يا اقدام گفتاري مرکز ثق ،اين بحث است .امنيرت عملري اسرت
که سياست را به آنسوي قوانين تثبيتشده بازي ميبرد .براي اين منظور طيفي سهدرجرهاي
شررام ،موضرروعات غيرسياس ري (مسررائ ،خررارج از حرروزه دولررت) ،موضرروعات سياسرري

2

(تصميمگيري و اختصاز منرابع توسرط دولرت) و موضروعات امنيتري3ترسريم مريشرود.
امنيتيسازي به خارج کردن يک موضو ،از دسرتور کرار طبيفري و عرادي ،بره دسرتور کرار
فوق الفاده و اضطراري که استفاده از وساي ،و ابزار غيرمفمرول را توجيره مريکنرد ،داللرت
دارد .از طرفي ديگر امنيتيسازي يفني اينكه ديگرر يرک موضرو ،را نمريتروان در مفررض
چانهزني سياسي قرار داد (چگنيزاده و آثارتمر.)191 :13۸۸ ،
«ناي

رودهان» 4در بررسي مؤلفههاي پايداري امنيت ،بر مرواردي همچرون ايرن مسرائ،

تأکيررد م ريکنررد :مجمررو ،اصررول چندگانرره امنيترري بررر اسرراس عرردالت در تمررام سررطوح،
چندجانبررهگرايرري و نگرررش چندبفرردي(5شررام ،بشررر ،مح ريط ،مليررت و امنيررت فرامل ري،
چندفرهنگي و چندتمدني) ،رئاليسم همزيستگرايانه۶در روابط بينالمل ،و فاراي مجرازي
و همكاري چندجانبه فرهنگي .به موجرب ايرن رئاليسرم ،همكراري چندجانبره ملرتهرا و
دولتها (که از نداشتن برخورد مطل حاص ،ميشود) پديد ميآيرد و همكراري چندجانبره
فرهنگي۷نتيجه احترام چندجانبره ،چنردفرهنگي و جهرانشرهرگرايي۸اسرت و بره عردالت و
امنيت منجر خواهد شد (رودهان.)15 :2009 9،

1
. Gadal & Jeansoulin
2
.Political Issues
3
.Security Issues
4
. Nayef Rodhan
5
. Multidimensional
6
. Symbiotic Realism
7
. Multilateralism
8
. Cosmopolitanism
9
. Rodhan
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نظريههای امنیت« :بوزان» امنيت را موضوعي بين اهني تفري

ميکند و آن را مبتني بر

تصميم بازيگر ميداند اما بيان ميکند که امنيت در اجتما ،شناخته مريشرود .درواقرع ايرن
نظريه ترکيبي از رهيافتهاي مادي و سازهانگارانه1ميباشد (دادانديش وکروزهگرکرالجي.)۷۸ :13۸9 ،
مكتب کپنها

تفري

موسفي از امنيت ارائه ميدهد ،بهويژه اينكه امنيت اقتصادي و امنيرت

زيستمحيطي را بررسي کرده و تنها امنيت نظامي را مورد توجه قرار نميدهد .بره عبرارتي
ديگر امنيت ابفاد گوناگوني دارد که بايد همه اين ابفاد بررسي شوند (بوزان.)13۷9 :11 ،
بهطور کلي امنيت ملي و تهديدها نسبت به آن ،مهمترين موضو ،در مكترب کپنهرا اسرت.
بوزان تهديدها نسبت به امنيت ملي را به پنج دسرته تقسريم مريکنرد کره عبرارتانرد از تهديرد
سياسي2که متوجه ثبات سازماني دولت است ،تهديد اجتماعي3که به هويت ملري مربرو اسرت،
تهديد اقتصادي 4،تهديد زيستمحيطي5که به پايگاه مادي دولت لطمره مريزنرد و تهديرد نظرامي

۶

که ميتواند همه اجزاي دولت را تهديد کند که در عم ،نيز همينگونه است(بوزان.)159 :13۸9 ،
بوزان در انتقاد به نگاه سنتي درباره امنيت ،آن را به پنج بفد نظامي ،سياسي ،اقتصرادي،
اجتماعي و زيستمحيطي گسترش ميدهد .وي براي اين امر داليلي اکر ميکنرد ازجملره
اينكه افزايش سطح روابط ميان کنشگران نظام برينالملر ،باعرث تغييرر و دگرگروني چهرره
تهديدها گرديده و انوا ،ديگري از تهديدها ،بهجز تهديدهاي نظامي ظهرور يافترهانرد .دلير،
ديگر ،ويژگي سياسي امنيت است و دلي ،سوم به ويژگي چندبفدي برودن امنيرت از لحرا
فكري برميگردد .در اين چهارچوب مفهوم امنيت بهعنوان پيونددهنده تئروري و تحلير ،در
نظر گرفته ميشود ،بهطور کلي مكتب کپنها

مفتقد است که بايد تالش شود ترا از امنيتري

کردن بيشازحد موضوعات و گنجاندن آنها در دستور کار امنيت پرهيز شود و اين رسالت
يک سياست موف است (صادقي و نادري.)1۷0 :1395 ،

1
.Constructivism
2
.PoliticalThreat
3
.Social Threat
4
.Economy Threat
5
.Element Threat
6
.Military Threat
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استفن والت1در چهارچوب مكتب واقعگرايي ترداففي ادعرا مريکنرد کره مطالفرات امنيتري
بايستي بر روي «پديده جنگ» که بهوسيله قدرتهاي نظامي که تحت کنترل سياسري بررازيگران
دولتري اداره ميشوند ،تمرکز کند .اين مطالفات همچنين ميتوانرد شرام ،کنترررل تسررليحات و
مرديريت بحرران کره بره طرور مسرتقيم در ارتبرا برا مسرائ ،نظرامي هسرتند ،باشرد .بنررابراين
نوواقرعگرايران در مقاب ،توسفه دستور کار مطالفرات امنيتري ،شرام ،امنيررت سررايبري ،مرادامي
که هنروز دربراره تأثيرگذاري واقفي حملههاي سايبري بر امنيرت فيزيكري دولرتهرا و ظرفيرت
نظاميشان مشراجره وجود دارد ،بحث ميکنند .در هر صورت ،به نظر ميرسد نوواقعگرايران برر
روي جايگاه تهديرد سايبري در اين زمينه تواف ندارنرد (هيرر ،)215 :20102در مفردود تفسريرهاي
برسازانهاي که در حال حاضر درباره امنيرت در دوران ديجيترال وجرود دارد ،بهطور عمرده
بر اين تأکيرد مريشرود کره چگونره جنرگ اطالعرات ،مجموعره متفرددي از مرزبنرديهرا
را بهويژه در مرزهاي هويت به چالش ميکشرد .ادويررارد3جنررگ اطالعراتپايره را نررو،
خاصي از «جنگ هويت» ميداند که در آن تمررامي انرروا ،مرزبنرديهرا ازجملره تفكيررک
قرديمي داخلي -بينالمللي به چالش کشيده ميشود .بر اين اساس ،هويت دولرت ملري بره
خطرر ميافتد .البته اين امكان وجود دارد که دولت برهجراي تسرليم شردن در برابرر رخنره
مداوم به مرزهاي رسرمي حاکميت خويش و سر برآوردن و ابرراز هويرتهراي جديرد در
فااي مجازي ،خود را برا آن سرازگار کنرد .تحلير ،برسرازانه قردرت و امنيرت در جهران
مجرازي ،متارمن تأکيرد برر اهميررت تصررورات و نمادهرا در کنرار واقفيرتهراي مرادي
رايانهها و کاب،ها است (روزنا و ديگران.)30 :1390 ،
نظريات ديگري نيز در خصوز امنيت مطرح شده است ،مطاب با نظريره «سراختاري-
کارکردي» ،همه رخدادهاي اجتماعي از قبي ،ترداوم ،نظرم ،يكپرارچگي ،انگيرزه ،هردايت و
سازگاري را بر اساس نيازهاي جامفه توجيه ميکند .رسرانههراي همگراني يكري از عناصرر
زيرمجموعه نظام محسوب ميشوند که هر عنصري در آن ،بهصورت ويژهاي کرارکرد دارد.
1
. Stephen Walt
2
. Hare
3
.Edverard
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رسانههاي همگاني بخشهاي مختل

نظام را بههم مرتبط ميکنند و نظم آن را در بحرانها

افزايش و نيازهاي شهروندان را پاسخ ميدهند (پورنقدي .)91 :139۷ ،بر اساس نظريه «تغييرر در
ارزشهاي فردي» ،رسانههاي همگاني ارزشهايي را در جامفه انتشار ميدهنرد کره در فررد
سبب نوآوري ،تحر اجتماعي ،رواني و اهني ميشوند و وجدان کار را تقويت ميکننرد و
سرانجام ،به افزايش احساس امنيت منجر ميشوند و همچنين زمينه پيشرفتهراي فرردي و
اجتماعي را فراهم ميکنند.
در اين پژوهش با توجه به اهميت امنيت ملي براي هر کشرور برا بهررهگيرري از نظريره
مكتب کپنها

و بوزان ،جايگاه امنيت سايبري را در سياستهاي دو کشور ايرران و آمريكرا

مورد بررسي قرار خواهيم داد .از نقا مثبت اين نظريه توجه به ابفاد مختل

امنيت ملري و

کاربست تمهيدات الزم توسط دولتها بهعنوان بازيگران اصلي در تأمين امنيت است.
مروری بر پيشينه تحقيق
واگنر1و همكاران ( 2019م) طي تحقيقي ،بهاشترا گذاري اطالعات تهديردهاي فاراي
سايبري را بهعنوان يكي از روشهاي خنثي کردن افزايش مداوم حمرالت سرايبري مفرفري
نمودند .در اين تحقي به بررسي آيريننامرههرا و روشهرايي پرداختنرد کره از يرک رونرد
اشترا گذاري اطالعات در مورد تهديدات فااي مجازي پشتيباني ميکند.
المرابررت2و همكرراران ( 201۸م) ،امنيررت سررايبري و چررالشهرراي آن را در شرربكههرراي
هوشمند مورد بررسي قرار دادند .به اعتقاد ايشان ،در حال حاضر اقدامات متقاب ،موجود بر
روي مقابله با برخي از حمالت خاز يا محافظت از برخي از اجزاي خراز تمرکرز دارد،
اما هيچ رويكرد جهاني براي تأمين امنيت ک ،سامانه وجود ندارد.
عسگري و گلي ( )139۷طي تحقيقي به اين نتيجه دست يافتند کره فاراي مجرازي برر
امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران تأثيرگذار است که اين مسرئله خرود در قالرب اقردامات

1
. Wagner
2
. El Mrabet
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مخ ،امنيت و برانداز ،گسترش نابسامانيهاي اجتمراعي ،شركاف برين اقليرتهراي قرومي،
مذهبي ،زباني و ...نمايان ميگردد.
نتايج تحقي پورنقدي ( )139۷که با عنوان «فرصتها و تهديدهاي امنيت در شبكههراي
اجتماعي مجازي براي دانشجويان» انجام شد ،حاکي از آن بود که تهديدهاي نظرم و امنيرت
در شبكههاي اجتماعي مجازي براي دانشجويان ،بحران هويت ،هنجارهاي اخالقي ،تررويج
فساد ،روابط غيراخالقي ،اعتياد الكترونيک و کاهش انگيزه تحصي ،و نقا قوت و فرصرت،
گسترش آموزشهاي ،مجازي ،توسفه ارتباطات علمي و تجارت الكترونيک است.
نتررايج تحقير خليلرري جررو لرسررتاني ( ،)139۶حرراکي از آن بررود کرره نبررودو آمرروزش و
اطال،رساني به دانشجويان و کراربران اينترنرت ،دسترسري بره سرايتهراي مخراطرهانگيرز،
دوستيابي و فريبدهنده ،باعث اغفال و آسيب و تهديد امنيت اجتماعي در فاراي سرايبر
و فااي واقفي جامفه ميشود.
عسگري ( )139۶طي تحقيقي که با هدف بررسري جايگراه نبررد سرايبري در راهبررد
امنيتي آمريكرا بفرد از  11سرپتامبر انجرام داد ،بره ايرن نتيجره رسريد کره بره طرور کلري
اياالتمتحده در ارتبا با بسياري از خدمات مهرم و حيراتي بره اينترنرت و سرامانههرا و
داده هاي فااي مجازي متكي است .برتري نظامي آمريكا در کنار وابستگي ارکان دفراعي
و اطالعاتي اين کشور به فااي سايبر موجب گشته برخري کشرورها روي بره ابزارهراي
غيرمتقارن جهت به چالش کشيدن آن ارکان بياورند تا از اين طري ميرزان آسريبپرذيري
آمريكا را افزايش دهند بنابراين تهديدها و حمالت سايبري در راهبرد امنيت ملي آمريكا
جايگاه پراهميتي دارد.
پاليزيان ( )1394در مطالفهاي که با هدف بررسي رابطه اينترنت و امنيت ملي جمهروري
اسالمي ايران انجام داد ،به اين نتيجه رسيد که ماهيت اينترنت و محريط امنيتري و راهبرردي
متأثر از آن ،بهگونهاي است که در کنار فرصتهاي فراوان ،قابليرت ايجراد تهديرد و نراامني
داشته ،الزامهاي خاز خود را در حوزه امنيت ملي طلب ميکنرد .از ايرن منظرر ،مشرخص
ميشود که امنيت ملي کشور با اينترنت و امنيت فااي مجازي پيوستگي مثبتي دارد.
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قدسي ( )1392طي تحقيقي با عنوان «تأثير فااي مجازي برر امنيرت ملري ج.ا.ايرران و
ارائه راهبرد ،با تأکيد بر نقش شبكههاي اجتماعي» مهمترين راهكارهاي مقابله برا تهديردات
فااي مجازي را که بر اساس ديدگاههاي  20نفر از صاحبنظران جمعآوري شد ،به شررح
زير نام برد :تأسريس مرکرز سياسرتگرذاري برهمنظرور مرديريت يكپارچره ،بهررهگيرري از
ظرفيتهاي جامفه و تقويت سرمايه اجتماعي.
نجفي علمي ( ،)1391در تحقيقي که با هدف بررسري رونرد تحروالت فاراي سرايبر و
نقش آن در تهديدات ناشي از جرم در محيط سايبر در ج.ا.ا انجام داد ،به اين نتيجره رسريد
که «قابليت و ظرفيت سازگاري روند تحولي جرم ،همگام و همسو با روند تحوالت فاراي
سايبر (در سه عرصه کلي و با هفت تغيير ماهوي)» الگوي تهديد جرم (اهداف و راهبردها،
نو ،،ماهيت ،فرآيند ،گستره ،محيط ،آثار و پيامدها) را در کشور از قابليرت و ظرفيرتهراي
پيچيده و نويني برخوردار کرده است .ايرن اتفراق پيچيرده و نررم ،بره مفنري آن اسرت کره
«تهديدات جرم با استفاده از قدرت فناوري به فناوري قدرت نرم تبدي ،شده است» که ايرن
موضو ،ضمن بيسابقه بودن در تاريخ تهديدات جرم ،مريتوانرد سربب چالشري جردي در
شناخت تهديدات و مديريت آن در محيط سايبر و تحول در نگاه به مفهوم نظم و امنيت در
وضفيت کنوني کشور گردد.
فااي سايبر و فناوريهايي که استفاده از اين فاا را براي ما ممكرن مريسرازد ،بره تمرام
مردم جهان از هر مليت ،نژاد ،دين و ديدگاه اجازه ميدهد تا با يكديگر ارتبرا برقررار کررده،
همكاري کنند و به پيشرفت و شكوفايي برسند .امروزه يک شرکت آمريكايي ميتواند در هرر
نقطه از جهان از طري ارتباطات اينترنتي به تجارت بپردازد ،از مشاغ ،بيشماري حمايرت بره
عم ،آورد و فرصت مناسبي را در اختيار مردم آمريكا قرار دهرد

(لررد وشرار

 .)9 :2011 ،زمراني

ميتوان از فااي سايبر بهعنوان پيونددهنده زيرساختهاي حياتي کشور استفاده نمرود کره
مسئله امنيت آن بهطور کام ،ح ،شده باشد ،وجود هرگونه شركاف امنيتري در ايرن فارا و
همچنين در اجزايي که در اين فاا عم ،مينمايند ،ضربات جبرانناپذيري را به کشور وارد
خواهد کرد (حسنبيگي.)2 :13۸4 ،
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نشت اطالعات ،سررقت دادههراي حيراتي کشرور و آسريبپرذيري شربكههراي جرامع
اطال،رساني بهعنوان مهمترين اشكاالت امنيتري در ايرن فارا مريباشرد کره اگرر از طررف
حكومت توجه ويژهاي به آن نشود ،بهعنوان يک تهديد جردي برراي منرافع پايرهاي کشرور
تلقي ميشود .وجود شبكه جهاني اينترنت که امكان دسترسيهراي مختلر

را برراي همره

افراد در سرتاسر جهان ميسر ساخته است ،واقفيتي انكارناپذير است که بهعنروان مهرمتررين
بستر فااي سايبر و مهمترين عام ،در امنيت ملي و زيرساختهاي کشورهاي توسفهيافتره
است که تهديدات مجازي درون آن شك ،گرفته و ففال ميشوند (حسنبيگي.)252 :13۸۶ ،
تهديدات سايبری و اقدامات امنیتي اياالتمتحده آمريکا
در اين قسمت ابتدا به بررسي تهديدات سايبري متأثر از فااي مجازي در اياالتمتحده
آمريكا پرداخته شده و سپس راهبردهاي امنيتي اين کشور در مواجهره برا تهديردات امنيتري
برشمرده شده است.
الف) تهدیدات سایبری و نهادهای امنيتي آمریکا

بر اساس بررسيها و بازبينيهاي بهعم،آمده قارايي برر روي اسرناد و مردار حقروقي
موجود ،دولتها نگراني ويژهاي را در بروز برخي از جرائم از قبير ،کالهبررداريهراي مرالي،
پورنوگرافي( ،هرزهنگاري) کودکان و دسترسي غيرقرانوني بره اطالعرات رايانرهاي در فاراي
سايبري دارند .اکثر کشورها در حال تهيه پيشنويس و يا بحث و تبادلنظر در مورد برخري از
تغييرات در قوانين خود در موضو ،جرائم سايبري و توسفه واحدها يرا سرازمانهراي جديرد
براي پرداختن به موضو ،حمالت سايبري هستند .در بررسي خطمشيها ،موافقرتنامرههرا و
اقدامات راهبردي ،آنچه قاب ،مشاهده است اين است که کشورهرا برا يرک همبسرتگي شرديد
اقدام به شرو ،ايجاد تمايز ميان حمرالت سرايبري از جررائم سرايبري کرردهانرد .ايرن تمرکرز
راهبردي شام ،تغيير در رويكرد امنيت سايبري از کش

ساده جرم و مبارزه با جررائم جنرايي

در فارراي سررايبري بررهصررورت موضررفي تررا چررالشهرراي پيچي ردهتررر ازجملرره حفاظررت از
زيرساختهاي ملي در برابر حمالت سايبري ،از منظر خارجي و يا داخلي به کشور است.
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در جوامع پيشرفته مانند آمريكا که به شبكههاي الكترونيكي متكي هسرتند ،آسريبپرذيري
در برابر حمالت تروريستي ،سرقت و خرابكاري در سطح ملي مطرح اسرت بنرابراين تأکيرد
زيادي بر تروريسم اطالعاتي و سايبرنتيک صورت ميگيرد .برهگونرهاي کره حتري يرک مقرام
امنيتي آمريكا گفته است «که با يک ميليارد دالر و بيست نفر متخصص خبره رايانره مريتوانرد
ک ،آمريكا را فلج کند ،يک تروريست نيز ميتواند به اين توانايي دست يابد» .از اين رو ترأثير
حمله به شبكههاي رايانهاي از تأثير حمالت شيميايي و ميكروبي بيشتر است (رايش.)55 :13۸2 ،
جنبشهاي اجتماعي جديد ،از مهمترين جنبههاي نررمافرزاري تهديرد امنيرت ملري هرر
کشوري محسوب ميگردند و حتي در خاستگاه اصلي آن يفني اياالتمتحده ،جنبشي ماننرد
«جنبش تسخير والاستريت» 1توانست هشدارهاي جدي به نظرام سررمايهداري غررب دهرد.
عموم حاضران در اين جنبش از طري شبكههاي اجتماعي مجرازي برههرم مررتبط شرده و
سازمانيافته بودند .به اعتقاد امانوئ ،کاستلز 2،بازيگران سياسي از طري رسرانههراي جديرد،
در بازي قدرت حاور دارند و از آنجا که اطالعرات و ارتباطرات ،بيشرتر از طرير شربكه
جهاني اينترنت ،ماهوارهها و خبرگزاريها انتشار مييابد ،بازي سياسي ،برهگونره فزاينردهاي
در فااي رسانهها انجام ميشود (کاسرتلز .)2۶ :13۸9 ،بيمبر 199۸(3م) ميگويرد :الزمره توفير
جنبشهاي يادشده ،توانمندي در سه عرصه «شك ،دادن به هويت جسمي»« ،متقاعد ساختن
پيروان خود» و «بسيج» آنها است و فناوريهاي جديد ارتباطي بهراحتري قادرنرد امكانرات
مورد نياز براي تحق اين سه هدف را در اختيار جنبشها قررار دهنرد .در جريران حرواد
سال  ۸۸تهران نيز هريالري کلينترون ،وزيرر امرور خارجره وقرت آمريكرا حمايرت رسرمي
کشورش از نقش توييتر و فيسبو در اغتشاشها را اعالم نمود و کمک مالي قاب ،توجهي
را در اختيار گردانندگان اين وبگاهها قرار داد.
اياالتمتحده آمريكا کنوانسريون شرروراي اروپا را در بحث مقابله با جرائم سرايبري در
سال  200۶م تصويب نمود .بخش اداره امنيت داخلي ،سامانه هشدار ملي سرايبري و گرروه
1
. Occupy Wall Street Movement
2
. M. Castells
3
. Bimber
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هماهنگي واکنش سايبري ملي را در قالب دو برنامره مهرم در صريانت از آمريكرا در برابرر
تهديدات سايبري راهاندازي نمود .عالوه بر اين اداره امور امنيت داخلي بر روي طررحهرا و
مانورهاي امنيتي در فااي سايبري در مقابله با هجوم حمالت سايبري بهطور مداوم نظارت
خواهد نمود.
يگرران فرمان ردهي ارتررش سررايبري اي راالتمتحررده1در سررال  2009م تأسرريس شررد کرره
زيرمجموعه و تابع دستور فرماندهي راهبردي اياالتمتحرده مريباشرد .عناصرر عمليراتي و
خدماتي سازمان سايبري آمريكا عبارتاند از :نيروهراي فرمانردهي ارترش سرايبري 2،يگران
بيست و چهارم نيرروي هروايي ارترش ،فرمانردهي سرايبري ناوگران دريرايي3و فرمانردهي
سايبري نيروهاي دريايي  4.در بيانيه مربو به مأموريرت فرمانردهي سرايبري ايراالتمتحرده

5

آمده است که «برنامهها ،طرحها ،هماهنگيها ،همبستگيهرا ،همگراميهرا ،هرمزمرانيهرا و
اجراي ففاليتها براي هدايت برنامه هاي عملياتي و حمايت از بخشهاي مشرخصشرده از
شبكههاي اطالعاتي محافظتشده و آمادهسازي آنهرا ،برراي انجرام طير

کامر ،عمليرات

ارتش در فااي سايبري بهمنظور ففال کردن اقدامات در همه حوزهها ،اطمينرانبخشري بره
آزادي آمريكررا و متحرردانش از اقرردام در فارراي سررايبري و انكررار آن بررراي دشررمنان مررا»
است(مستندات وزارت دفا ،آمريكا.)2010 ۶،
قانون جرائم سايبري در ايراالتمتحرده تحرت عنروان قرانون شرماره  1۸در خصروز
مجازات و جرائم جنايي ميباشد .در اين قانون مجازاتي براي جرائمي مانند سرقت هويرت
اينترنتي ،هک کردن ،نفوا به سامانههاي رايانهاي و استفاده جنسي از کودکان در نظر گرفتره
شده است .قانون حريم خصوصي  19۸۶بحث ارتباطات الكترونيكي ،الزامات مورد نيراز در
افشاي داده ها و چگونگي شرايط رديابي و نظرارت دسرتگاههراي تلفرن همرراه و رهگيرري

1
. USCYBERCOM or CYBERCOM
2
. ARFORCYBER
3
. FLTCYBERCOM
4
. MARFORCYBER
5
. USCYBERCOM
6
. Department of Defense fact sheet
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دادههاي ارتباطي را بيان ميکند .اين قانون ،ارتباطات تلگرافي ،الكترونيكري و ارتباطراتي را
که از طرق مذکور اخيره يا افشا شده ،پوشش مريدهرد .در سرال  1994م ايراالتمتحرده
آمريكا قابليتهاي رهگيري ارتباطات را بهصورت قانوني برا تصرويب کمرک بره ارتباطرات
براي اجراي بهتر قانون ،بهروزرساني نمود.
همه موارد فوق نياز به نظارت قاايي دارد .با اين حال از سرال  2001م ايراالتمتحرده
آمريكا براي رهگيري و رديابي ارتباطات بدون نياز به هرگونه حكم يا دستور قاايي طبر
نظارت بر اطالعات خارجي عم ،مينموده است .اين قانون در سال  2013م مورد بررسري
قرار گرفت (جهانشيري ،تقيپور و پورمنافي.)1۶5 :1394 ،
کشور آمريكا بهشدت به دستگاههاي رايانهاي وابسته است .حواد

 11سپتامبر برهطرور

خاصي به افزايش آگاهي از آسيبپذيريهرا و مسرئله فوريرت در پاسرخگويي تخريرب يرا
اختالل در زيرساختهاي حساس منجر شد .همچنين دولرت تردابير امنيتري در اينترنرت را
تشديد کرد .جورج بوش ،رئيس جمهور وقت آمريكا ،دستور داد  1/5ميليارد دالر بر بودجه
تدابير امنيتي شبكههاي رايانهاي و اينترنت و همچنين آموزش متخصصاني کره برا حمرالت
اينترنتي احتمالي تروريستها مقابله ميکنند ،افزوده شود (ضياييپور .)114 :13۸9 ،حمرالت 11
سپتامبر ،مسلم ساخت که مسئله حفاظت از زيرساختهاي حساس به هسته اصرلي امنيرت
ملي تبدي ،شده است و اين در حالي بود که دولت کلينتون تهديدهاي سرايبري را يكري از
خطرات عمده قرن بيست و يكم تفري

ميکرد .دولت بروش برا چررخش از يرک تمرکرز

بسيار قوي بر ابزارهاي سايبري و روشهاي شك،گيري تهديد سايبري به سرمت ادغرام برا
ديدگاههايي در باب تروريسم پيش رفت .تهديدهاي سايبري در ارتبرا مسرتقيم برا بحرث
حفاظت از زيرساختهاي حساس است (دان کراولتي ،)12۶ :13۸9 ،برخي زيرساختهاي حياتي
ازجمله حوزه مسائ ،مالي ،بخش برق و شبكههاي ارتباطراتي برهطرور فزاينردهاي در برابرر
حمالت سايبري آسيبپذير هستند .بخش خصوصي در اياالتمتحده در حردود  ۸5ترا 90
درصد زيرساختهاي حياتي اين کشور را در اختيار دارد و ففاالن اين بخشها براي کنترل
و اداره اين فرآيندهاي حساس از فااي سايبري استفاده ميکنند .وقو ،يک حمله سرايبري
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و بروز اختالل در شبكهها حتي براي مدتزمان اندکي ميتواند موجب از بين رفتن امروال،
منابع و کشته شدن انسانهاي بيگناه شود (خبرگزاري صداوسيما 1،به نق ،از بختياري .)139۷
آمريكا به هنگام حفاظت از زيرساختهاي بنيادي نبايد بسيار خام و بيشازحد مقرراتي
عم ،کند و بايد از راهح،هاي بازار تا حد ممكن جانبداري کند .اين هردف فراگيرر بايرد
تأمينکنندگان زيرساختهاي بنيادي و پيشرفته را قادر سازد تا از امنيت بيشتري نسربت بره
مجموعرره گسررتردهاي از تهديرردها برخرروردار باشررند ،در حررالي کرره بررراي تررأمينکننرردگان
کمترتوسفهيافته اين امكان را فراهم ميسازد تا به سطح بااليي از امنيت دست يابنرد .برراي
دستيابي به اهداف فوق و براي دفا ،از زيرساختهاي ملي ،دولت اياالتمتحرده گرامهراي
متفددي برداشته است .اگرچه پرداختن به تمام آن گامها از دامنه اين مطلب خرارج اسرت،
اما چند مورد ،ارزش مطرح شدن دارد .گام اول ،تأسيس يرک مرکرز همراهنگي تريم پاسرخ
اضطراري رايانهاي در دانشگاه کارنگي -ملون است .اين مرکز در سال  199۸م پس از آنكه
يک رويداد مهم در اينترنت ،هزاران رايانه را دستخوش اختالل کررد ،تأسريس شرد .اداره
پروژههاي پيشرفته وزارت دفرا ،کره اينترنرت را بنرا نهراد ،مرکرز همراهنگي گرروه پاسرخ
اضطراري رايانهاي را طوري بنيان نهاده که اياالتمتحده براي رويردادهاي آتري بهترر آمراده
باشد .مرکز فوق داراي يک نقطه تماس  24ساعته و يک نقطه مرکزي براي مشخص کرردن
آسيبپذيريها و رفع آنها به کمک فروشنده است (عبداهلل خاني ،)13۶ :1392 ،گام دوم ،تشكي،
کميسيون رياست جمهوري درباره حفاظت زيرساختهاي اساسي در ژوئيه  199۶م اسرت.
از اين کميسيون خواسته شد آن گروه از زيرساختهاي حساس که سامانههراي حمايرت از
نخبگان را تشكي ،مي دهند ،مطالفه کنند و آسيبپذيريهاي آنها را در برابر گستره وسيفي
از تهديدها مشخص نمايند و براي محافظرت از آنهرا در آينرده ،راهبرردي پيشرنهاد کننرد.
سالهاي  199۷و  199۸م درواقع سرالهراي آسرتانه ارائره ديردگاههراي مختلر

در براب

تهديدهاي سايبري بوده است .در گرزارش کميسريون رياسرت جمهروري دربراره حفاظرت
زيرساختهاي اساسي تهديردهاي سرايبري ،حتري از تهديردهاي جديرد نيرز خطرنرا ترر
1
. Iribnews.ir
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توصي

شده بودند (دانکراولتي .)12۶ :13۸9 ،گام سوم ،کنگره بايد در قانون امنيت داخلي سرال

 2002م تجديرردنظر کنررد تررا وزارت امنيررت داخلرري از اختيررارات بيشررتري در حفررظ
زيرساختهاي بنيادي آمريكا در فااي سايبري برخوردار شود .اين موضو ،بايد اختيرار در
مورد قواعد موضروعي تحرت صرالحيت را شرام ،شرود کره برر اسراس آن تهيرهکننردگان
زيرسرراختهرراي بنيررادي ،مبنرراي محكمرري را بررراي اقرردامات امنيترري مريپذيرنررد .اگرچرره
رئيس جمهور اختيارات فوق را از طري دستورالفم،هاي مشخصي ارائه کرده است ،اما اين
اختيارات بايد بر اساس قانون مدون شود تا درنهايت به تقويت امر پاسخگويي منتهي شود،
همچنين کنگره با وضع قوانين سايبري بايد زمينه را براي راهبردهاي نظرارتي دقير فرراهم
کند که با اهداف و نيازهاي بخشهاي خاز متناسب باشد

(لرد و شار

.)4۸ :2011 ،

ب) راهبردهای دولت آمریکا برای ارتقای امنيت سایبری

راهبرد آمريكا در جنگ نرم بر اساس ديپلماسي سرياه بيشرتر از طرير مؤسسره «خطرر
جاري» و مؤسسه «هوور» که به دنبال شك،دهي بره انقرالبهراي مخملري اسرت ،صرورت
ميپذيرد .ديپلماسي سياه از سال هزار و نهصد و هشتاد کار خرود را آغراز کررد و در همره
انقالبهاي مخملي تأثيرگذاري آن ديده ميشود .در اين ديپلماسري ،دولرت آمريكرا بردون
جنگ و خونريزي ،حكومتي را ساقط و حكومرت ديگرري را جانشرين آن مريکنرد .روش
اجراي اين سياست بهگونهاي است که شرايط کامالً عادي اسرت ،روابرط ديپلماسري بردون
هيچگونه اعمال تحريمي برقرار است و شرکتهاي تجاري روابط دوطرفه دارند .در چنرين
شرايطي مشك ،به داخ ،کشور برميگردد و مردم ،دولتمردان خود را عام ،بروز نارضايتي
ميدانند .دموکراتهاي آمريكا بيشتر از اين روش در مقابله با کشورهاي هدف ،بهرهبرداري
ميکنند (خليلي جو لرستاني.)155 :139۶ ،
در ژانويه سال  200۸م ،دولت بوش طرح جامع امنيت سرايبري ملري1را جهرت ترالش
براي امنتر ساختن اياالتمتحده در مقاب ،تهديدهاي سايبري آغاز کرد .ايرن طررح جرامع،

1
. CNCI

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مقاله پژوهشي :تهديدهاي سايبري و اقدامات امنيتي در فااي مجازي 311 / ...

ايجاد سياست ،راهبرد و راهنمراييهرايي برراي سرامانههراي امنيتري فردرال برود .همچنرين
رويكردي بود که تهديدهاي آينده اينترنتي و فنراوري و نيازهراي دولرت فردرال بره ادغرام
بسياري از تواناييهاي فني و سازماني آن را براي پاسخ بهتر به تهديدهاي پيچيده ،پيشبيني
ميکرد (تئوهري ورولينز .)3 :2009 1،در سال  2009م دولرت اوبامرا ،مجموعرهاي از راهبرردهرا را
براي امنيت سايبري بهمنظور مقابله با تهديدها ،تردوين و صرورتبنردي کررد .ايرن ابتكرار
دوازده دستورالفم ،نظامي ،غيرنظامي ،شبكههاي دولتي و سامانههاي زيرساخت را پوشرش
ميدهد .در قدم نخست تأکيد رئيسجمهرور بره کرار هماهنرگ بخرش خصوصري ،جامفره
پژوهشي و شهروندان براي ايجاد زيرساختهاي اينترنتي قاب ،اعتماد و انفطافپرذير برراي
حفظ پيشرفتهاي ملي و امنيت ميهني است (استون.)۶ :2010 2،
ده برنامه کليدي برراي تقويرت امنيرت سرايبري ايراالتمتحرده در هرمنشسرتي کره در
 2010/3/2از سرروي مؤسسرره بررينالمللرري  CACIو مؤسسرره مطالفرراتي نيررروي دريررايي
اياالتمتحده با عنوان «تهديدهاي سايبري امنيت ملي و مقابلره برا چرالشهراي پريش روي
زنجيره عرضه جهاني» برگزار شد ،ارائه شده است:
 )1سازمان و رهبري منسجم براي تالشهاي فدرال برراي امنيرت سرايبري و شناسرايي
امنيت سايبري بهعنوان يک اولويت ملي
 )2شفافسازي هرچه بيشتر براي امنيرت سرايبري بهترر در زيرسراختهراي حيراتي و
توسفه راههاي جديد براي کار با بخش خصوصي
 )3سياست خارجي که تمام ابزار قدرت اياالتمتحده براي ايجاد هنجارها ،رويكردهاي
جديد به حكومت و عواقب اقدامات مخرب در فااي مجازي را در برمريگيررد .سياسرت
جديد بايد چشماندازي را براي آينده اينترنت جهاني روشن کند
 )4توانايي گسترش استفاده از هوش تواناييهاي نظامي براي دفا ،در برابرر تهديردهاي
پيشرفته خارجي

1
. Theohary & Rollins
2
. Stone
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 )5نظارت براي تقويت حريم خصوصي و آزاديهراي مردني برا قروانين و فرآينردهاي
روشن و سازگار با فناوريهاي ديجيتالي
 )۶بهبود تشخيص هويت براي زيرساختهاي حياتي
 )۷ايجاد يک نيروي کار گسترده با مهارت کافي امنيت سايبري
 )۸تغيير سياست مالكيت براي اداره بازار به سمت امنيت بيشتر توليدات و خدمات
 )9سياست تجديدنظرشده و چهارچوب قانوني براي هدايت اقردامات امنيرت سرايبري
دولت
 ) 10پژوهش ،توسفه و تمرکز بر روي مشكالت امنيت سايبري و فرآيند براي شناسرايي
اين مشكالت و تخصيص بودجه در يک روش هماهنگ شده است.
عالوه بر اين وزارت دفا ،،راهبرد خود را برراي ففاليرت در فاراي سرايبري (مصروب
جوالي  )2011در پنج طرح راهبردي براي اياالتمتحده در فااي سرايبري بره شررح زيرر
مطرح نموده است:
ال ) سالمسازي فااي سايبري بهعنوان يک حوزه عملياتي با استفاده از سرازماندهري،
آموزش و تجهيز بهطوري که وزارت دفا ،آمريكا بتواند بهرهبرداري کام ،از فااي سايبري
را بهصورت بالقوه داشته باشد.
ب) بهکارگيري ايده عملياتي دفا ،جديرد برراي محافظرت از سرامانههرا و شربكههراي
وزارت دفا.،
ج) همكاري با ساير ادارات دولتي اياالتمتحده ،سازمانها و بخش خصوصي بهمنظرور
مقدور نمودن راهبرد کام ،دولت در امنيتبخشي به فااي سايبري.
د) ايجاد روابط مستحكم با متحدان اياالتمتحده و شررکاي برينالمللري برراي تقويرت
امنيت سايبري بهصورت جمفي و گروهي.
ه ) ابتكار عم ،راهبردي :افرزايش و تقويرت نروآوري در کشرور از طرير نيرروي کرار
فوق الفاده و بااستفداد در فااي سايبر و استفاده از فناوريهاي نروين و سرريع
آمريكا.)2011،

(وزارت دفرا،
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بهطور کلي تمرکز اصلي دولت آمريكا براي محافظت از ايراالتمتحرده در برابرر حملره
سايبري است و مسئوليت آن بهطور انحصاري به ارتش واگذار شده است .آمريكاييهرا بره
دلي ،وابستگي زيرساختهاي حياتي کشورشان به اينترنت ،براي دولرت نقرش برجسرتهاي
قائ،اند و هدايت امنيت ملي در فااي سايبري را وظيفه دولت ميدانند .آنها برر همكراري
و مشارکت بخشهاي خصوصي و دولتي تأکيد داشته و ايرن همكراري را از نرو ،اشرترا
اطالعات ،امكانات و آموزش ميدانند و دولت مرکزي را نيز بهعنوان هماهنگکننرده اصرلي
در نظر گرفتهاند.
اکثر کشورهاي توسفهيافته ازجمله آمريكا براي تأمين امنيرت در فاراي مجرازي خرود،
راهبردهاي ملي خود را تدوين نمودهاند که در کشور آمريكا سره هردف زيرر مردنظر قررار
داشته است:
 .1از حمالت فااي سايبر به زيرساختهاي اساسي کشور (کره شرايد منجرر بره منرع
استفاده آزادانه ديگران از فااي مجازي شود) ممانفت به عم ،آيد.
 .2زمينههاي آسيبپذيري داخلي را که ميتوانند موضو ،تهديدات سايبر قررار گيرنرد،
کاهش داده و از بين ببرند.
 .3در صورت وقو ،حمالت سايبر ،ترتيبي اتخاا شود ترا خسرارات وارده بره حرداق،
رسيده و زمان بهبود شرايط کاهش يابد.
اين راهبرد که پس از حادثه  11سپتامبر و با توجه به آسيبپرذيريهراي جردي جامفره
آمريكا ناشي از مخاطرات در فااي سايبر تدوين شده ،به شرح زير است:

(پا نظر)2 :13۸3 ،

 .1طراحي يک سامانه واکنش ملي ،ويژه مقابله با تهديدات در فااي سايبر
 .2طراحي برنامه واکنش در قبال تهديدات و آسيبها در فااي سايبر
 .3طراحي برنامه ارتقاي سطح آگاهي و مهارت عمومي براي ففاليت در فااي سايبر
 .4اهتمام به ايمنسازي جايگاه مجازي حكومت در شبكه ارتباطي
 .5ايجاد همكاري و همگرايي بين دو بخش امنيت ملي و امنيت مجازي بينالمللي.
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تهديدات سايبری و اقدامات امنیتي جمهوری اسالمي ايران
در اين قسمت نيز ابتدا به بررسي تهديدات سايبري متأثر از فااي مجازي در جمهوري
اسالمي ايران پرداخته شده و سپس راهبردهاي امنيتي اين کشور در رويارويي برا تهديردات
امنيتي برشمرده شده است.
الف) تهدیدهای امنيتي متأثر از فضای مجازی در جمهوری اسالمي ایران

ابرقدرتها با استفاده از ويژگيها و رشد روزافزون و فراگير شدن فااي سرايبري و برا
در نظر گرفتن نقا ضف
گوناگون در تارفي

و قوت دولت و ملتها و چالشهراي فرراروي آنهرا ،از ابفراد

نقرا قروت و جهرتدهري و پررنرگ نمرودن نقرا ضرف

آنهرا،

تالشهاي بسياري نمودهاند .الگوهرايي کره توسرط آنهرا ماننرد آندلسري 1،سركوالري2و ...
تفري

و تقسيمبندي شده ،با همين نگرش صورت پذيرفته است .با کمي دقرت در فاراي

اطراف و زندگي جوامع بشري خواهيم ديد که به دلي ،جايگاه دين ،تفاليم و دسرتورات آن
در برخي از کشورها که اسباب موفقيت را براي آنها در برهههاي مختل
است ،اقدام به تافي

به ارمغران آورده

رويكردهاي ديني و بيقيدوبند نمودن افراد در اين امور مرينماينرد.

بدون شک جامفهاي که اهداف عاليه آن در راستاي منويات دينياش تفري

شده باشرد ،برا

اين آسيبپذيري تحت تأثير قرار خواهد گرفت و جامفه انساني آن مسرير تفرير شرده را
بهدرستي طي نخواهند نمود و حتي مريتوانرد تارفي

شردن اسرتقالل و آزادگري کشرور

همچنين دفا ،از تماميت ارضي را در پي داشته باشد (عسگري و گلي.)12 :139۷ ،
شيوههاي سياستگذاري در خصوز «رسانههاي اجتماعي مجازي» از بيش از يک دهه
گذشته ،برراي سياسرتگرذاران فاراي مجرازي در ايرران ،مسرئلهاي چرالشبرانگيرز بروده
است(بصيريان جهرمي .)4 :1393 ،در اين ميان ،بهرغم اينكره طراحران راهبرردهرا ،برا اسرتفاده از
رسرانهها سفي دارند تا با ايجاد چهارچوب منسجم ،مطاب با مروازين بروم خرود ،سياسرت
مرصرف پا و بهينه را شرك ،دهنرد (کاسرتلز )3۸۸ :13۸9 ،که از اين دست راهبردها مريتروان
1
. Andalucía
2
. Seculari

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مقاله پژوهشي :تهديدهاي سايبري و اقدامات امنيتي در فااي مجازي 315 / ...

به سندهاي پدافند سايبري کشور و يا سند راهبردي افتا در ايرران نيرز اشراره نمرود ،ايرران
کشوري است که در خصوز مسدودسازي و فيلترينگ رسرانههراي اجتمراعي مجرازي در
جهرران ،در جايگرراه اول قرررار گرفترره اسررت

(بصرريريان جهرمرري)۶1 :1393 ،

امررا بررا وجررود همرره

محدوديتهاي سلبي اعمالشرده از سروي سياسرتگرذاران رسرانهاي کره البتره برا هردف
شفافسازي و پااليش فااي مجازيک کاربران ايرانيک اينترنرت در داخر ،ايرران ايجراد شرده
است ،کاربران ايراني در اسرتفاده از امكانراتي ماننرد وبنويسري و ففاليرت در رسرانههراي
اجتماعي مجازي ،داراي ففاليت و رشد چشمگيري بودهاند (رسولي و مرادي .)1391 ،اين مسرئله
در کنار گزارشهايي مبني برر کرسب رتبره چهارم وبنويسي جهان در سرالهراي  13۸4و
( 13۸5سايت تبيان )1391 ،و جايگاه سروم جهران در شربكه اجتمراعي اورکرات (کروثري،)13۸۶ ،
گويراي اين واقفيت است که کاربران ايراني رسانههاي اجتماعي ،برا اسرتفاده از خرطمشريهراي
تفيينشده به اين آمارها دست يافتهاند .با اين حال ،از آنجا که سياستگذاري در قبال ايرن گرروه
از رسانهها ،بخرشي از سياستهراي فرهنگري هرر کشرور تلقري مريشرود ،انتظرار مريرود کره
سياستگذاران تنها در تقاب ،برا عارويت ،شريوه اسرتفاده و کنشرگري کراربراني کره قروانين و
رويههاي موجود را برنميتابند ،قرار گرفته باشند امرا چالش و دغدغره ديگري کره پرريشک روي
نهادهاي سياستگذار قرار گرفته ،اين است که برخي از مقامرات سياسري نظيرر رئريسجمهرور،
وزرا ،اعااي کابينه ،نمايندگان مجلس و حتي بسياري از سازمانهاي حقوقي و افرراد سرشرناس
حقيقي و رهبران فكري بهرغم اين محدوديت عمومي و قانوني ،از مدتها پيش در رسرانههراي
اجتماعي فيلترشدهاي همچون فيسبو  ،تروييتر ،يوتيروب و  ...عارويت داشرته و بره ففاليرت
ميپردازند بنابراين سياستهراي رسرانهاي اتخااشرده ،همچرون مرسدودسررازي (فيلترينررگ)
رسانههاي اجتماعي مجازي در ايران ،براي کراربران و مصرفکنندگان ،از آن جهرت متنراقو و
غيرقاب ،قبول مينمايد که بهرغم سختگيريهراي موجرود پيشرين در قررالب وسراي ،ارتبراطي
يکسويه همچون راديو ،ويدئو ،ماهواره و نظاير آن ،رسرانههراي اجتمراعي مجرازي در جامفرره
شبكهاي حاضر و برا بهرهگيري از شبكههاي جهانگستر اينترنتي از تفام ،دوسرويه برخوردارنرد
و به اين اعتبار ،محبوبيت بيشتري نيز پيدا کردهاند.
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به اعتقاد تاجيک ( )13۸2تهديدهاي امنيتي متأثر از فااي مجازي در ايران عبارتاند از:
 اقدامهاي مخ ،امنيت و برانداز گروههاي مسلح و غيرمسلح گسترش نابسامانيهاي اجتماعي از قبي ،مواد مخدر ،فساد اخالقي ،جررائم اجتمراعي،سرقت و...
 شكاف بين اقليتهاي قومي ،مذهبي ،زباني با نظام و افزايش گرايشهاي تجزيهطلبانهقومي
 اقدامهاي تروريستي ،خرابكاري و هكتيويسم آمادهسازي افكار عمومي جهان عليه جمهوري اسالمي ايران در زمينه پرونده هستهايو تشديد اقدامها و تحريمها عليه ايران
 اقدام سرويسهاي اطالعاتي بيگانه به عمليرات جاسوسري اينترنتري عليره جمهرورياسالمي ايران.
ب) اقدامات امنيتي در برابر تهدیدات فضای مجازی در ایران

بهطور طبيفي ،هرگونه نقشآفريني مؤثر و مواجهه ففال و هوشرمند ،در گررو شرناخت
ابفاد و زواياي تأثيرگذاري اين پديده بر امور جاري است و بردون در و شرناخت هرچره
کام،تر ،نتيجه مطلوب حاص ،نخواهد شد.
در ادامه راهبردهاي مواجهه ففال در فااي مجازي کشور مورد بررسي قرار ميگيرد.
 -1ساماندهي و مديريت يکپارچه فضای مجازی کشور :با توجه به تشركي ،شروراي
عالي فااي مجازي کشور ،ضروريترين اقدامها عبارتاند از:
 )1واگذاري وظاي

شوراهاي موازي شوراي عرالي فنراوري اطالعرات ،شروراي عرالي

انفورماتيک و نظاير آن به اين شورا
 )2برخورداري تدابير و راهبردهاي اين شورا از ضمانت اجرا براي قواي سهگانه
 )3رفع خأل قانونگذاري در اين حوزه
 )4همراه و هماهنگ شدن ساير قوا با اين شورا و ايجاد ظرفيتها و ساختارهاي جديرد
در درون خود.
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 -2اعتمادسازی و تقويت سرمايه اجتمااعي :اگرچره تحقير در مرورد ارتبرا ميران
سرمايه اجتماعي و شبكههاي اجتماعي مجازي همچنان ادامه دارد ،اما شواهد موجود حاکي
از ارتبا مثبت ميان سرمايه اجتماعي و اينترنت است« ،سررمايه اجتمراعي» کره موضروعي
«فرهنگمدار» بوده و کليدواژههاي ادبيات آن بر اعتماد ،آرمان و ارزشهاي اخالقي اسرتوار
است ،از جايگاه قاب ،توجهي در قدرت نرم برخوردار ميباشد .قدرت نررم ،يفنري توانرايي
تفيين اولويتها ،بهگونهاي که با داراييهاي نامريي ،مانند جذابيتهاي فرهنگي ،شخصريتي
و ارزش ها ،همسو بوده و اعتبار مفنوي پديد آورد .براي مثال ،اگر يک رهبر ارزشهرايي را
ارائه کند که ديگران ،خود ماي ،به پيروي از آن باشند ،هزينه اداره کردن آن جامفه بهمراترب
کمتر خواهد شد .اين اعتبار مفنوي باعث خواهد شد انسانها با اراده و عالقه خرود ،کراري
را انجام دهند که اعمالکنندگان قدرت نرم ،آن را ميخواهند (قدسي.)142 :1392 ،
 -3مشارکتآفريني :شبكههاي اجتماعي مجازي ،بسترهاي بسيار مناسرب و مغتنمري را
براي ايجاد مشارکت افراد و اقشار مختل

جامفه فراهم ساخته است و «مشارکت» ،عراملي

مؤثر در ايجاد و تقويت قدرت ملي و قدرت نرم ميباشد.
يافتههاي يک تحقي نشان ميدهد «جمهوري اسالمي ايران بيشترين کاربرد مؤلفرههراي
قدرت نرم را در ميان کشورهاي اوراسياي مرکزي ( )9۶%/3و کمتررين ميرزان ( )2۸%/۷۶را
نسبت به آمريكاي التين داشته است .همچنين مشخص شد که باالترين ميزان اوعمال قدرت
نرم ج.ا.ايران در مناطقي است که ساکنان آن بيشتر برا زبران فارسري در ارتبرا هسرتند .در
ضمن ،جمهوري اسالمي ايران بيشترين موفقيت را در کاربرد عوام ،متغير قردرت نررم ،در
زمينه بهرهگيري از مؤسسرههراي ايررانشناسري در سراير کشرورها داشرته اسرت»

(هرسريچ و

تويسرکاني.)225 :13۸۸ ،
 -۴آگاهسازی :رسانهها با همان روشها ميتوانند منابع قدرت نرم يرک کشرور ،يفنري
کارآمدي حكومت ،سرمايه اجتماعي ،اقتدار و جذابيت را تقويت کرده و برا افرزايش سرطح
رضايت ،حساسيت و اعتماد سياسي ،ميزان مشرارکت نهادمنرد ،مسرتمر و قرانوني مرردم را
افزايش و مشروعيت دولت را افزايش دهند .نو ،نگراه و ديرد راهبرردي مسرئوالن در ايرن
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زمينه ميتواند بسيار تأثيرگذار باشد ،بنابراين فااي مجازي را بهعنروان يرک واقفيرت بايرد
پذيرفت و بهجاي نگاه امنيتي به اين پديده و اجرا و تجويز اقدامهاي سلبي (مانند پرااليش،
در وسيعترين شك ،ممكن) ،به اقدامهراي ايجرابي ،ماننرد اعتمرادآفريني در اشركالي ماننرد
افزايش سفهصدر و انتقادپذيري در مسائ ،اجتماعي و فرهنگي از منظر آگاهسرازي مبرادرت
ورزيد.
 -۵اقدامهای پژوهشمحور :بسيار سادهلوحانه است که اقدامهراي دشرمنان در عرصره
جنگ نرم را اقدامهايي در سطح و فاقرد عقبره علمري فررض کررد .بردون شرک موفقيرت
چشمگير حاص،شده در اين فاا ،مرهون تالشهاي مجدانه عناصر فكري و پشرتيبانيهراي
بيدريغ صاحبان قدرت و نظام سلطه نوين جهاني در قالب مؤسسههاي قدرتمنرد علمري و
پژوهشي بوده است .از اين رو مقابله و مواجهه مؤثر نيز تنها از اين طري امكانپذير بوده و
توس ،به شيوههاي غيرعلمي و منففالنه ،راه به جايي نخواهد برد .جمهوري اسرالمي ايرران
بهعنوان داعيهدار حاور در خط مقدم مبارزه با نظام سلطه جهراني و عالقرهمنرد بره ظهرور
جهاني انساني بهعنوان يک آرمان مقدس الهي ،نيازمند ورود مقتدرانه در عرصه پرژوهش برا
ايجاد و تقويت مؤسسههاي پژوهشي در حوزه فااي مجازي ميباشرد .نتيجره تحقر ايرن
راهبرد آن است که بهجاي غافلگير شدن ،همواره در مواجهه با پديدههاي نوظهور اجتماعي
در اين حوزه و توس ،جستن به اقدامهاي سلبي و منففالنه ،به بازيگري ففال ،آيندهپرژوه و
آيندهساز تبدي ،گرديد .در شرايط کنروني ،جامفره نيازمنرد توليرد و راهانردازي شربكههراي
اجتماعي بومي است تا افزون بر برخورداري از قابليتهاي شربكههراي اجتمراعي جهراني،
مرزهاي ملي و مذهبي کشورمان نيز در آن لحا شده باشد.
 -6مديريت هوشمند :نظريهپردازان در دهههاي اخير ،قدرت را با توجه به شراخصهرا
و مفيارهاي متكثر مورد بررسي قرار داده تا بتوانند زواياي مختل

آن را مورد کنكاش قررار

دهند .بارنس 1،در نظريهپرردازيهراي خرويش از واژه و اصرطالح قردرت ترکيبري اسرتفاده

1
. Barness
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کرد(بارنس .)3۷ :199۸ 1،سوزان ناس2،مفتقد است :تواناييهرا وبرترريهراي نظرامي ،اقتصرادي،
فرهنگي و ايدئولوژيک بايد در يک جهت هماهنگ شوند تا برآيند آن ،ترداوم برترري يرک
کشور را تامين کند (فرهادي و مراديران ،)14۷ :13۸۷ ،نظريهپردازان قدرت هوشمند بر ايرن باورنرد
که کشوري مانند اياالتمتحده براي ايفاي نقش جهاني نيازمنرد آن اسرت کره بره اقردامهراي
سازمانيافته براي دستيابي به سيطره دست زند .اين امرر ،ماهيرت منحصرربهفررد و چندبفردي
داشته و امكان پيوند ابزارهاي ديپلماتيک ،امنيتي و راهبردي را فراهم ميسازد (متقي.)۶4 :13۸۷ ،
به اعتقاد جراحي ( )13۸3اقداماتي که بايد در راستاي مقابله با تهديردات امنيتري انجرام
داد عبارتاند از :ايجاد نهادهاي تصميمگير دولتري در براالترين سرطح ،بسريج بخرشهراي
غيردولتي و نگرش تخصصي ،بوميسازي فنراوري ،اسرتقرار مقطفري و برا برنامره ،ارتقراي
آموزشي ،برنامهريزي کاهش تهديدها ،تفامالت بينالمللي و واکرنش بره تهديرد در حرداق،
زمان ممكن (جراحي.)2 :13۸3 ،
با توجه به آنكه موضو ،امنيت در فااي سايبر در ارتبا مستقيم با امنيت ملري کشرور
قرار دارد ،دولت بايد از طري وزارت اطالعات وظيفره برنامرهريرزي راهبرردي برراي ايرن
مسئله را بر عهده داشته باشد و از تخصص و تروان موجرود در شررکتهراي خصوصري و
نهادهاي غيردولتي3نهايت استفاده را بنمايد.
به اعتقاد قدسي ( ،)1392بايد در طراحي فااي مجازي ،ج.ا.ايران در پي ايجراد قردرت
بزر

مجازي در پرتو يكپارچهسازي ففاليت در فااي مجازي و طراحي نهادهاي يكپارچه

فرهنگي در اين فاا ،بر اساس نيازهاي فرهنگي ،سياسي و اقتصادي بومي بود .اين حقيقت
غيرقاب،انكار است که فااي مجازي – با وجود تهديردها -فرصرتهراي مغتنمري را برراي
مفرفي توانها و قابليتهاي فرهنگي ،ايجاد و افزايش سرمايه اجتمراعي از طرير بهبرود و
سالمت ارتبا هاي اجتماعي افراد ،آگاهسازي و آموزشهراي اجتمراعي و درنهايرت ،توليرد
قدرت نرم در اختيار ملرتهرا و دولرتهرا قررار داده اسرت و ج.ا.ايرران نيرز مريتوانرد برا
1
. Barnes
2
. Suzanne Nossel
3
(. Non Government Organization )NGO
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ظرفيتسازي و مديريت هوشمند ،به بازتوليد قدرت نرم در اين فاا اقردام نمايرد .برا ايرن
نگاه ،راهبردهاي پيشنهادي نيز عبارت است از:
 -1آگاهسازی سايبری :همگام با پيشرفت فناوري اطالعات آسيبپذيريها نيز افرزايش
يافته و اهميت ارتقاي آموزش و دانش سايبري عمومي اهميت روزافزون پيدا کرده اسرت و
براي رسيدن به اين مهم ضروري است در رشتههاي دانشگاهي و دروس نروين تحصريالت
تكميلي ،در دانشگاهها گنجانده شود .در بخشهاي تحقي و توسفه همه سازمانها اهميرت
موضو ،تبيين گردد و تحقيقات مرتبط با مقوالت جنگهراي نروين ،داراي اولويرت گرردد.
همچنين بهعنوان دورههاي آگاهسازي در مجامع عمومي ،آموزشهاي کافي برگزار گردد.
 -2ايجاد امنیت در شبکه :اقدامات تأميني الزم براي حفاظت از سامانههاي اطالعاتي و
ارتباطات نيروهاي مسلح و روشهاي اثربخش همچون استقرار مرکز عمليات امنيتي.1
 - 3خودکفايي تجهیزاتي :براي دستيابي به امنيت واقفري چراره اي جرز اجتنراب از
به کارگيري تجهيزات وارداتي ،بهخصروز تجهيرزات حسراس ارتباطراتي ،شربكه اي و
امنيتي نداريم .به همين دلي ،مسئولين کشور و فرماندهان نيروهاي مسلح بايد به عنروان
يک دغدغه مهم به اين مفا ،نگاه کرده و بيش ازپيش به فكر توليد تجهيزات فناوري و
ارتباطات بومي باشند و توليد سيستم عام ،ها و نرم افزارهاي داخلي بسيار ضرروري بره
نظر مي رسد.
 -۴اتخاذ خطمشي فعال جنگ اطالعاتي سايبری :نقا ضف

سامانههاي مخابراتي و

الكترونيكي دشمن را بايد شناسايي نموده و در حوزه جنگ سايبري ،مشري ففرال را اتخراا
نموده و تجربه و تبحر کافي را در زمينه بهکرارگيري ويرروس ،بردافزار ،تروجران ،کردهاي
رمزشكن ،نفواگري ،ارسال پارازيت و  ...کسب نمود.
 -۵آموزش خبرگان و نخبگان :در اين زمينه بايد از نخبگان و چهرههاي برتر علمري و
ظرفيت دانشگاهها و فااي اجتماعي استفاده نماييم.

1
.SOC
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 -6شناسايي و بهکارگیری کلیه امکانات بالقوه سايبری در کشور :شرکتهاي پريش رو
در توليد نرمافزار ،دانشگاههاي صنفتي مفتبر و دانشگاههاي نظامي ،کارخانههراي الكترونيكري
پيشرفته ،مراکز تحقيقاتي نظامي و صنفتي و غير صنفتي ،جشنوارههاي علمي مفتبر ،همايشها
و نمايشگاههاي تخصصي و نظاير آن ،بستر و زمينههاي علمي و فني مورد نياز کشرور را اداره
و ارائه مينمايند که الزم است در راستاي نيازمنديهراي کشروري و نيروهراي مسرلح کشرور
شناسايي شوند و از آنان بهرهبرداري به عم ،آيد .ترکيبري از خبرگران و متخصصرين فنراوري
اطالعات و ساير عرصههاي اقتصادي و فرهنگي در بخشهاي يادشده مريتواننرد زمينره الزم
براي تشكي ،يک نيروي واکنش سريع سرايبري را فرراهم آورده و در مواقرع لرزوم در اسرر،
وقت نسبت به انجام عمليات آفندي و يا پدافندي متناسب اقدام نمايند.
 -۷ايجاد ساختار سازماني مناسب در کشور :بهمنظرور ورود در عرصره فرصرتهرا و
تهديرردات سررايبري و همرراهنگي عمليرراتي ،ايجرراد سرراختارهاي هماهنررگکننررده سررتادي و
يگانهاي عملياتي در همه سطوح لشكري و کشوري ضروري است (توک.)13۸5 ،،
 -۸کاهش اقدامهاي تصديگرايانه دولتي و افزايش سطح مشرارکتهراي مردمري برراي
مديريت شبكههاي اجتماعي و بهرهگيري بهينه از ظرفيتهاي جامفه (قدسي.)1۸4 :1392 ،
به اين ترتيب با استفاده از مدل  SWOTبا رويكرد تقويت نقا قوت و کاهش تهديردها
و آثار آن1ميتوان اولويتهاي اساسي امنيت فاراي سرايبر را جهرت نير ،بره راهبردهراي
پيشنهادي جهت تقويت داشتههاي استحكامبخش داخلي و تهديدات متصور در اين محريط
بهصورت زير دستهبندي نمود:
 )1سامانه پاسخگويي امنيت فااي سايبر ملي
 )2برنامه کاهش آسيبپذيري و تهديد امنيت فااي سايبر ملي
 )3برنامه آموزش و اطال،رساني امنيت فااي سايبر ملي
 )4تأمين فااي سايبر دولتي
 )5همكاري بينالمللي.
1
.ST
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اولويت اول در مورد ارائه واکنش الزم به حرواد

سرايبر برهمنظرور کراهش خسرارات

احتمالي است .اولويتهاي دوم ،سوم ،چهارم آسيبپذيري و خطر تهديد حمالت سرايبري
را کاهش ميدهند و اولويت پنجم نيز براي اجتناب از حمالت سايبر خارجي که بر امنيرت
ملي تأثير داشته و همچنين براي بهبود مديريت بينالمللي و پاسخگويي به چنرين حمالتري
در نظر گرفته شده است.
براي عملكرد بههنگام و سريع در مديريت امنيت ملي در فااي مجازي ،بايد بره شررايط حرال
و آينده آگاه برود ،متغيرهراي اثرگرذار و محروري در امنيرت ملري را آنگونره کره هسرتند ،در و
استخراج کرد و در چهارچوب نظام ارزشري و قرانوني ،بره ترسريم راهبردهرا و کشر

و مفرفري

راهكارها پرداخت ،بر اين اساس ،راهكارهراي زيرر برراي ترأمين امنيرت فاراي مجرازي توصريه
ميشود:
 -1به نظر ميرسد تهديد اصلي کشور از ناحيه اينترنت ،فقدان گفتمان امنيتي درباره اين
پديده است .متأسفانه نگاه مديران و دستگاههاي مربو در توسفه فناوري اطالعرات بردون
در نظر گرفتن الزامهاي امنيت فااي مجازي ،سبب ايجاد تبفات منفري داخلري و خرارجي
زيادي شده است بنابراين توسفه فناوري اطالعات بايد همراه برا لحرا کرردن الرزامهراي
امنيت فااي مجازي صورت گيرد.
 -2تقويت امنيرت و حفاظرت از اطالعرات حسراس و سرامانههراي ارتباطراتي نهادهرا،
سازمانها و ارگانهاي مهم که به نحوي در خردماترسراني عمرومي دخالرت دارنرد زيررا
هرگونه اخرالل در انجرام گررفتن مأموريرت ايرن سرازمانهرا ،ممكرن اسرت آسريبهراي
جبرانناپذيري را در پي داشته باشد.
 -3از آنجا که تهديدها و آسيبهاي مجازي بهسررعت تحرول و تغييرر مرييابنرد ،الزم
است نهادهاي متولي مديريت آنها ،از انفطافپذيري مناسب و مطمئن در برنامه ،سازمان و
مأموريت برخوردار باشند.
 -4فرآيند مديريت امنيت ملي در فااي مجازي و مواجهه برا تهديردهاي آن ،فراينردي
در حال شدن است و نبايد آن را پايانيافته تلقي کرد .ايرن امرر ،اصرالح و تكمير ،هرسراله
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نظام جامع امنيت را در فااي مجازي با توجه به شرايط و يافتههاي نو ضروري ميکند.
 -5اينترنت از دو جهت با آزادي هاي مدني و خصوصي در ارتبا است :از يک سو،
امكان سو استفاده از اين ابزار نو برراي تروريسرت هرا  ،خرابكراران و ديگرر برازيگران
فروملي و فراملي وجود دارد و از سوي ديگر ،اين امكان وجود دارد که برنامه مبارزه با
تهديدها و مديريت امنيت فااي مجازي به تهديد آزادي هراي مردني بره بهانره ترأمين
امنيت منجر شود .تصميمسازي در اين حوزه ،بسيار دشوار است و لحا کردن هرر دو
جنبه آن در مديريت امنيت فااي مجازي و تدوين قوانين مربو به جررائم رايانره اي،
ضروري است.
نتيجهگيری
يكي از اتفاقات مهرم در پايران هرزاره دوم ،ظهرور فنراوري هراي ارتبراطي اسرت کره
برجسته ترين آن اينترنت و شبكه هاي اجتماعي است .اين پديده از يکسو فرصتهايي را
به وجود آورده و امكان دسترسي افراد به اطالعات را بسيار آسان نموده و از سوي ديگر
تهديدهاي متفددي را به وجود آورده و فااي تا حدودي ناامن را در اختيار سرودجويان
براي دسترسي به اطالعات ديگران و يا آسيب زدن به زيرساخت هاي ملي به وجود آورده
است .از اين نظر برخي کشورها بر آن شده اند تا محيط سايبري خود را تا حد زيادي امن
کرده و ميزان خسارا ت ناشي از تهديدهاي فااي مجازي را به حرداق ،ممكرن برسرانند.
اياالت متحده آمريكا ازجمله کشورهايي است که در اين زمينه بره موفقيرت هرايي رسريده
است .البته اگرچه اين کشور همچنان ازجمله کشورهاي آسريب پرذير در حروزه سرايبري
است ،اما ميزان توجه و درگيري نهادهاي مختل

اين کشو ر در اين زمينره شرايان توجره

است.
ايجاد توانايي ضربه زدن به تأسيسات حياتي بازيگران رقيب در فااي نبردهاي سايبر از
متغيرهاي مهم در به تصوير کشيدن جايگاه فااي سايبر در راهبررد امنيتري آمريكرا اسرت.
اقدامات صورتگرفته براي تحق اين هدف شام ،هنجارسازيهراي برينالمللري در زمينره
سايبر و ايجاد همكراريهراي برينالمللري برا محوريرت آمريكرا اسرت .درواقرع ايرن نرو،
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هنجارسازيها به اياالتمتحرده ايرن فرصرت را مريدهنرد ترا برراي واکرنش بره حمرالت
صورتگرفته از همه گزينههاي خود ازجمله گزينه نظامي استفاده کند .همانگونره کره تنهرا
يک سازمان دولتي در آمريكا نميتواند از تمامي شهروندان حمايت کند ،يک سياسرت تنهرا
نيز نميتواند امنيت سايبري کاملي ارائه دهد .از اين رو دولت آمريكا نياز به اين ديده است
که براي تقويت امنيت سايبري خود اقدام به يک برنامهريزي جامع در سطح برينالمللري در
اين زمينه بنمايد .فااي مجازي ،قدرتي را بهعنوان قدرت نرمافزارها و فناوري اطالعرات و
ارتباطات به وجود آورده است و اين فناوري ،بسياري از عرصرههراي تقابر ،را متفراوت از
گذشته ساخته است .اگر امروز يک ميليارد جمفيت دنيا در فيسبو عاو ميشروند ،ايرن،
عاويت در يک نظام قردرت اسرت .اگرر امرروز  95درصرد جسرتوجروي اطالعرات در
جستوجوگرهاي آمريكا انجام ميشود و اين اطالعات از مسير آنها عبور ميکند ،ايرن بره
مفناي يک سلطه قدرت نرم در اين محيط است.
جمهوري اسالمي ايران نيز که ازجمله کشورهاي مورد هدف جاسوسان سايبري است،
بهويژه اينكه پس از ورود فااي مجازي و شبكههاي اجتمراعي بره ايرن کشرور ،بره ميرزان
ففاليتهاي خرابكارانه افزوده شده اسرت ،عرالوه برر اينكره بودجرههراي هنگفتري توسرط
کشورها ،نهادها و شرکت هاي چندمليتي جهت محقر شردن اهرداف در ايرن فارا هزينره
ميشود که البته نبايد تالشهاي متخصصان فااي سايبري در باال برردن امنيرت سرايبري را
در صيانت از مرزهاي سايبري ناديده گرفت.
در اين ميان اگرچه سياست فيلترينگ مي تواند مانع دسترسي به شبكه هاي اجتماعي
باشد  ،ولي ممكن است موجب آسيب هاي جدي تري گردد ،بنابراين بايستي با توجه بره
پيشروندگي فااي سايبر ،به رغم اقدامات مثبت انجرام شرده در کشرورمان ،راهكارهراي
نويني با توجه به مقتايات جديد ايجادشده در اين محيط ،همانند تحوالت انجرامشرده
در فناوري بدافزارها که ازجمله جنگ افزارهاي اين حروزه محسروب مريشروند ،برراي
مقابله با تهديدهاي سايبري به ويژه در فااي مجازي در دستور کار متخصصان داخلري
قرار گيرد.
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پيشنهادها
جهت استقرار ايمن فااي سايبر ،راهكارهاي زير توصيه ميگردد:
 -1جايگاه مرکز ملي فااي مجازي بهعنوان برازوي شروراي عرالي فاراي مجرازي در
جهت تحق تصميمات آن شورا با وظايفي همچون رصد وضفيت جاري فااي مجرازي و
پيشبيني و آيندهنگري تحوالت در اين فاا در سطح ملي و بينالمللي ،ايجراد همراهنگي و
همافزايي ميان وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهاي مختلر

ايربرط در ابفراد علمري ،فنري،

اقتصادي ،بازرگاني ،حقوقي ،انتظامي ،امنيتي و دفاعي مرتبط برا فاراي مجرازي و نظرارت
مستمر بر عملكرد دستگاهها و بخشهاي ايربط در چهرارچوب مصروبات شروراي عرالي
تثبيت و تقويت شود.
 -2همكاري مستمر بين بخشهاي دولتي و خصوصي بره وجرود آيرد ،برهگونرهاي کره
بخش خصوصي توان مقابله با مشكالت امنيتي را دارا باشد و بتواند در زمان بحران ملي بره
کمک دولت بيايد.
 -3بوميسازي فناوري در بخشهاي مهم مانند ديوارههاي آترش ،تجهيرزات شربكهاي
مانند مسيريابها و  ...صورت پذيرد ،زيرا مهرمتررين عامر ،نشرت و سررقت اطالعرات از
کشورهاي مصرفکننده فناوري از ناحيه تجهيزات واگذارشده به آن کشورها است.
 -4در راهاندازي شبكه ملي اطالعات ،پس از تصرويب طررح آن در شروراي عرالي تسرريع
شود و مرکز ملي بر مراح ،راهاندازي و بهرهبرداري از آن نظارت مستمر و مؤثري انجام دهد.
 -5هنجارهررا ،ارزشهررا و سرربک زنرردگي اسررالمي -ايرانرري و ممانفررت از رخنررههررا و
آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي در ايرن حروزه تررويج داده شرود و برا تهراجم همرهجانبره
فرهنگي مقابله مؤثري صورت پذيرد.
 -۶محتوا و خدمات کارآمد و رقابتي منطب بر ارزشها و فرهنگ اسالمي ر ايرانري در
تمامي قلمروهاي مورد نياز جامفره توسرفه يابرد و مشرارکتهراي مردمري و برهکرارگيري
ظرفيتهاي بخش خصوصي در اين زمينه جلب شود.
 -۷نظامهاي امنيتي ،حقوقي ،قاايي و انتظامي مورد نيراز در فاراي مجرازي تردوين و
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تصويب گردد.
 -۸اقدامهاي پژوهشمحور و ساخت عقبههاي علمي براي توليد ايرده و انتشرار محتروا
در فااي مجازي و پرهيز از ففاليتهاي مقطفي و سطحي صورت پذيرد.
 -9اقدام هاي تصديگرايانه دولتي کاهش يابد ،سطح مشارکت هراي مردمري برراي
مديريت شبكه هاي اجتماعي افزايش يابد و از تمامي ظرفيرت هراي جامفره بهرره گيرري
شود.
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عبدي ،سوران الونديزاده ،اسداهلل و مالكي ،نسرين ( ،)1391بررسي تأثير اينترنت بر رشد اقتصرادي
در کشورهاي منتخب عاو) ،(OICاولين همايش برينالمللري اقتصادسرنجي ،روشهرا و کاربردهرا،
سرررنندج ،دانشرررگاه آزاد اسرررالمي واحرررد سرررنندجhttps://www.civilica.com/Paper- ،
ECONOMETRICS01-ECONOMETRICS01_035.html



احمدينژاد ،حميد ( ،)13۸9حاور ناتو در محيط پيراموني ايران و امنيرت ملري جمهروري اسرالمي
ايران .پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،دانشكده حقوق و علوم سياسي.






بصيريان جهرمي ،حسين ( ،)1393سياست و مصرف رسانههاي اجتماعي مجازي در ايران :چالشها،
الگوها و تبيين يک مدل پيشنهادي ،رساله دکتري علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبايي.
بوزان ،باري ( ،)13۸9مردم ،دولتها و هراس ،تهران ،ترجمه پژوهشكده مطالفات راهبردي.
پا نظر ،ثريا ( ،)13۸3دايرةالمفارف کامپيوتر ،مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران.
پاليزبان ،محسن ( ،) 1394بررسي رابطه اينترنرت و امنيرت ملري جمهروري اسرالمي ايرران ،فصرلنامه
سياست ،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي.۶45-۶35 :)3( 45 ،



پورنقدي ،بهزاد ( ،)139۷فرصرتهرا و تهديردهاي امنيرت در شربكههراي اجتمراعي مجرازي برراي
دانشجويان ،پژوهشهاي راهبردي مسائ ،اجتماعي ايران.9۸-۸۷ :)2( ۷ ،




تاجيک ،محمدرضا ( ،)13۸2مقدمهاي بر استراتژيهاي امنيت ملي ج.ا.ا رهيافتها و راهبردهرا ،نشرر
فرهنگ گفتمان.
تهامي ،سيد مجتبي ( ،)1390امنيت ملي ،داکترين و سياستهاي دفاعي – امنيتري ،سرازمان عقيردتي
سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران.



جانسون ،لنا ( ،)13۸9امنيت در آسياي مرکزي :چهارچوب نوين بينالمللي ،ترجمه محمدرضا دبيري،
نشر وزارت امور خارجه .




جراحي ،محمدحسين ( ،)13۸3دولت الكترونيكي ،فرصتها ،چالشها و روند آينده ،دانشگاه شرهيد
بهشتي.
جهانشيري ،جواد تقيپور ،رضا و پورمنافي ،ابولفا ،)1394( ،مقايسه برينالمللري جررائم سرايبري،
فصلنامه علمي -ترويجي مطالفات بينالمللي پليس.1۸5-14۷ :)21( ۶ ،



چگنيزاده ،غالمفلي و آثارتمر ،محمد (« ،)13۸۸تحرکات قومي کردها و امنيت ملي ترکيه» ،فصرلنامه
علوم سياسي ،شماره دوم.



چگنيزاده ،غالمفلي و آثارتمر ،محمد ( ،)13۸۸تحرکات قومي کردها و امنيرت ملري ترکيره ،روابرط
خارجي.21۸-1۸5 :)3۷( 2 ،
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حافظنيا ،محمدرضا ( ،)1394جغرافياي سياسي فااي مجازي ،تهران ،سمت.
حسنبيگي ،ابراهيم ( ،)13۸4توسفه شبكه ملي ديتا ،چالشهاي فراروي و تهديدهاي متوجره امنيرت
ملي ،مطالفات مديريت (بهبود و تحول).2۷-1 :)4۸( 12 ،
حسنبيگي ،ابراهيم ( ،)13۸4حقوق و امنيت در فااي سايبر ،تهرران ،مؤسسره فرهنگري مطالفرات و
تحقيقات بينالمللي ابرار مفاصر.
خليلي جولرستاني ،سيد احمد ( ،)139۶نگاهى دوباره به چالشهرا و تهديردات فاراي مجرازي برر
امنيت پايدار ،بصيرت و تربيت اسالمي.1۷۶-14۷ :)42( 14 ،




دادانديش ،پروين و کوزهگر کالجي ،ولي (« ،)13۸9بررسي انتقادي نظريه مجموعه امنيتي منطقهاي برا
استفاده از محيط امنيتي منطقه قفقاز جنوبي» ،فصلنامه راهبرد.10۷-۷3 :)5۶( 19 ،
دانکاولتي ،ميريام ( ،)13۸9سياستهاي تهديد و امنيت سايبري ،محبوبه بيات ،تهران ،مرکز آموزشري
و پژوهشي شهيد صياد شيرازي.



رايش ،والتر ( ،)13۸2ريشههاي تروريسم ،ترجمه سيد حسين محمدي نجم ،تهران ،دوره عالي جنگ،
دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه.




رسولي ز ،محمدرضا و مرادي ،مريم ( ،)1391ميزان مشارکت دانشجويان ارتباطات در توليد محتواي
رسانههاي اجتماعي ،فصلنامه مطالفات فرهنگ – ارتباطات.140-113 :)19( 13 ،
روزنا ،جيمز و ديگران ( ،)1390انقالب اطالعات ،امنيت و فناوريهاي جديد ،مترجم عليرضا طيب،
تهران ،پژوهشكده مطالفات راهبردي.




سلطانيفر ،محمد ( ،)1390ديپلماسي عمومي نوين و روابط عمومي الكترونيک ،نشر سيماي شرق.
صادقي ،سيد شمس الدين و نادري ،مسفود ( ،)1395تحلي ،ابفاد امنيت دولت در ايران قرن بيست و
يكم ،فصلنامه دولتپژوهي ،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي.202-1۶5 :)5( 2 ،




ضياييپور ،حميد ( ،)13۸3جنگ نرم ويژه جنگ رايانهاي ،تهران ،انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالفهها
و پژوهشهاي بينالمللي ابرار مفاصر.
عبداهلل خاني ،علي ( ،)1392نظريههاي امنيت ،جلد اول ،تهران ،مؤسسه فرهنگي مطالفات و تحقيقات
بينالمللي ابرار مفاصر.



عسگ ري ،بصير و گلي ،سمانه ( ،)139۷تأ ثير فااي مجازي بر امنيرت ملري جمهروري اسرالمي
ايران ،نخستين همايش واکاوي تهديدهاي نوپديد دفاعي  -نظامي ،دانشرگاه سرتاد فرمانردهي و



ستاد آجا.
عسگري ،محمدعلي ( ،)139۶جايگاه نبرد سايبري در استراتژي امنيتري آمريكرا بفرد از  11سرپتامبر،
پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد روابط بينالمل ،،دانشرگاه عالمره طباطبرايي ،دانشركده
حقوق و علوم سياسي.
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فرهادي ،محمد و مراديان ،حسن ( ،)13۸۷در قدرت نرم با نگاهي به ج.ا.ايران ،تهران ،پژوهشركده
مطالفات و تحقيقات بسيج.
قدسي ،امير ( ،)1392تأثير فااي مجازي بر امنيت ملي ج.ا.ايران و ارائه راهبرد (برا تأکيرد برر نقرش
سرمايه اجتماعي) ،فصلنامه راهبرد دفاعي.149-1۸۶ :)44( 11 ،



کاستلز ،مانوئ ،)13۸9( ،عصر اطالعات :اقتصاد ،جامفره و فرهنرگ ،ترجمره افشرين خاکبراز و احرد
عليقليان ،جلد  ،2تهران ،طرح نو.




کوثري ،مسفود ( ،)13۸۶جهان فرهنگري کراربران ايرانري در شربكه دوسرتيرابي اورکرات ،تهرران،
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
متقي ،ابراهيم ( ،) 13۸۷قدرت هوشمند و استراتژي تغييرر چهرره آمريكرا در دوران اوبامرا ،فصرلنامه
مطالفات بسيج ،شماره .41




محبوبي منش ،حسين ( ،)13۸1امنيت و انحرافات اجتماعي ،مطالفات راهبردي زنان.159-133 :)1۸( 3 ،
موحديصفت ،محمدرضا ( ،)13۸۶امنيت ملي در فااي سايبر ،فرصتهرا و تهديردها برا تأکيرد برر
استقرار دولت الكترونيكي ،فصلنامه مطالفات دفاعي استراتژيک.2۷۶-24۶ :)3( ۸ ،




ميزان استفاده جوانان از تلگرام و اينستاگرام ،ispa.ir ،تاريخ بازيابي .139۸/۷/25
نجفي علمي ،مرتاي ( ،)1391روند تحوالت فااي سايبر و نقش آن در تهديدات ناشي از جررم در
محيط سايبر در ج.ا.ا رساله جهت دريافت دکتري جامفهشناسي ،دانشگاه عالمه طباطبرايي ،دانشركده
علوم اجتماعي.



هرسيچ ،حسن و تويسرکاني ،مجتبي ( ،)13۸۸ژئوپليتيک قدرت نرم ايران ،پژوهشنامه علوم سياسي4 ،
(.225-2۶9 :)2



وطني ،امير و اسدي ،حميد ( ،)1395سياست جنايي جمهوري اسالمي ايرران در جررائم سرايبري برا
تأکيد بر ويژگيهاي خاز اين جرائم ،پژوهشنامه حقوق اسالمي.12۶-99 :)43( 1۷ ،
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