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مقدمه
امروزه در عصر جهانی شدن ،کشورهای با تهدیدات فراوانی روبهرو هستند کهه متناسه

بها توسهعه

ارتباطات و فضای مجازی این نوع از تهدیدات نیز متنوع و پیچیده شدهاند که از نمونهه ایهن تهدیهدات
میتوان به تهدیدات فضای سایبری اشاره نمود؛ چرا که فضای سایبری و شبکه جهانی اینترنت بهه دلیهل
ماهیت عملکردی فراکشوری و نیز قابلیهت برقهراری ارتبها و جابههجهایی اطالعهات و داده در مقیها
جهانی و اتصال کاربران و ابناء بشر از سراسر جهان صرف نظر از ملیت ،قومیت ،مهذه  ،نهژاد ،زبهان و
غیره ،عمالً در تعارض با منافع حکومتها و کشورها و دولتهای محلی قرار میگیرد .به عبارتی فضای
سایبری ،قدرت حکومتها و دولتهای ملی و نیز حاکمیت آنها بر فضای ملی را بهه چهالش مهیکشهد.
این خاصیت فضای سایبری میتواند به تولد و رشد نیروهای ضد حکومتی ،کاهش مقبولیت حکومتها
نزد شهروندان ،افزایش قدرت مانور نیروهای ضدحکومتی چه در مقیا
در مقیا

شهروندی و فضای ملی و چهه

فراکشوری و جههانی و بهه طهورکلی امکهان تهدیهد ،تضهعیف ،سهقو و جابجهایی دولتهها و

حکومتهای ملی و ارزشهای مورد نظر آنها و جایگزینی نیروهای رقی

و نیز کاهش اقتهدار حهاکمیتی

آنان منجر گردد .از این رو حکومتها و دولتهای ملی به تکاپو افتادهاند تا از پس این چالش ،برایند و
تهدیدات علیه خود را کاهش داده و یها از بهین ببرنهد .آنهها گهاهی اوقهات تهدیهدات علیهه خهود را بهه
تهدیدات علیه امنیت ملی بقیه ،تفسیر و معنی میکنند و از آن بر علیه نیروهای رقی

و ضد خود استفاده

مینمایند .بنابراین حکومتها و دولتها و نیروهای خود آنها چه با مبدأ و مقیا

ملی و چه بها مبهدأ و

مقیا

فراکشوری و جهانی ،در فضای سایبری و بر سر فرصتها و قابلیتهای آنان با یکدیگر به رقابت

و نبرد میپردازند و همدیگر را به چالش میکشند (احمدیپور و همکاران.)1391،
متأثر از تهدیدات فضای سایبری میتوان بیان داشت که حاکمیت جمهوری اسالمی نیهز ،بهه لحها
ژئوپولیتیکی با چالشهای ویژه قرن حاضر مواجه اسهت؛ چهرا کهه امهروزه انگیهزهههای زیهادی از قبیهل
ژئوپولیتیکی ،جغرافیایی ،اقتصادی ،مذهبی ،سیاسی و  ...برای مبارزه با نظام جمهوری اسهالمی ایهران از
سوی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای ،و گروههای مخالف نظام جمهوری اسالمی ایهران وجهود دارد
که دشمنان را ترغی

به جاسوسی سایبری ،خرابکاری سیابری ،حملهههای سهایبری یها ههدف ضهربه بهه

زیرساختهای جمهوری اسالمی و تالش برای براندازی و تغییر حاکمیت آن مینماید .سادهترین روش
مبارزه با جمهوری اسالمی ایران ،سعی در عدم توسعه یافتگی و اخهتالل در زیرسهاختههای حیهاتی آن
است که اجباراً باید در فضای سایبری قرار گیرند (موحهدیصهفت .)1386،از ایهن رو ههدف از انجهام ایهن
مقاله ارائه الگوی نقش تهدیدات سایبری بر امنیت ملی جمههوری اسهالمی ایهران از منظهر ژئوپولیتیه
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است .در راسهتای ضهرورت و اهمیهت ایهن مقالهه مهیتهوان بیهان داشهت تهدیهدهای سهایبری بهرخالف
تهدیدهای سنتی امنیت ملی که تا حدود زیادی از ماهیت شفافی برخوردارند و بازیگران آن را دولهت-
ملتهایی تشکیل میدهند که در ی
سب

قلمرو مشخص جغرافیایی قابل شناسایی هسهتند ،متمهایز کهرده و

شده است امنیت ملی به مفهوم سنتی آن در این فضا به چالش کشیده شده و ناکارامهد بهه حسهاب

آید .لذا بررسی و مشخص نمودن تهدیدات فضای سایبری برای امنیهت ملهی ایهران از اهمیهت فراوانهی
برخوردار است؛ زیرا به دستاندرکاران حوزه سیاستگذاری و امنیتی در جهت ترسیم محهی مناسه
امنیتیِ سایبری بر اسا

روند تحوالت جاری و آینده و همچنین ارتبها بهین تهدیهدات نهوین از جملهه

تهدیدات سایبری و بروز مشکالت برای امنیت در متن منافع ملی ایران کم

کند .در راستای ضرورت

مقاله نیز میتوان بیان داشت این مقاله با ارائه درکی درست از وضعیت تهدیدات سایبری نشان میدههد
که چگونه علیرغم برخورداری ایران از قدرت و توان سایبری ،نتوانسته است با حجهم بهاالی تهدیهدات
مقابله کند و استانداردهای الزم برای کاهش تهدیدات را فراهم نماید .همین موضوعات ضهمن تشهدید
تهدیدات در بعد سایبری آن ،زمینه برای رشد و گسترش انواع تهدیدات سایبری را فراهم نمهوده اسهت
لذا ،عدم انجام این مقاله میتواند باعث ابهام و غفلت در نوع نگهاه راهبهردی ایهران بهه فضهای سهایبری
شود؛ زیرا عدم شناخت درست از روند گسترش و تهدیدات سایبری ضهمن تهأثیر منفهی بهر منهافع ملهی
ایران میتواند در شکلدهی به بحرانهای متعدد مثمرثمر واقع گردد.

پیشینه پژوهش
تحقیقها و بررسیهای فراوانی درباره اینترنت ،فضای مجازی ،فناوریهای نوین ،فضهای سهایبری و
آثار تحولی آنها ،همچنین تهدیدات ناشی از بهرهگیری از این فضا بر امنیت ملی انجام گرفته است که
در زیر به تعدادی از آنها اشاره میگردد:
علیاصغر جعفریالری ( )1394در کتاب «امنیت سهایبری و جنه

سهایبری» بهه بررسهی تهدیهدها،

آسی پذیریها ،تروریسم سایبری و مبانی دفاعی آن میپردازد .در این کتهاب ،داسهتانههایی واقعهی از
حمالت سایبری و نقش دولتها در جن
آمریکا و چین در جن

سایبری و جوان

حقهوقی تعهارض سهایبر ،رویکهرد نظهامی

سایبری ،بررسی رویکردهای بهبود فضای سایبری و هماهنگی و آمادگی دفاع

در مقابل حوادث سایبری پرداخته شده است.
میرسمیعی ،سیدمحمد و اصهلینهژاد ،مههدی ( )1397در کتهاب «ماهیهت نبهرد سهایبری» بهه بررسهی
شیوهههای جنه

نهرم و تهدابیر ایمنهی فضهای مجهازی بهر اسها
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سهند راهبهردی پدافنهد سهایبر کشهور
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پرداختهاند .سیر تحول جن

ها ،ارزشهای اساسی حاکم بهر حهوزه پدافنهد سهایبری کشهور ،مأموریهت

قرارگاه پدافند سایبری کشور و چشمانداز آن ،مروری بر تهدیدات فضای سایبر و ویژگیهای این فضا،
بد افزارهای رایانهای و راهکارهای مقابله با نرمافزارهای جاسوسی برخی از فصول این کتاب هستند که
نویسندگان به تشریح آنها پرداختهاند.
حسنبیگی و کولیوند ( )1396در مقاله «ارائه الگوی راهبردی مدیریت تحهوالت برآمهده از توسهعه
فناوری اطالعات و ارتباطات بر امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران» ،با بهرهگیهری از روش توصهیفی
تحلیلی و مطالعات کتابخانهای معتقدند تهدیدات نوین امنیهت ملهی در فضهای سهایبر ،شهامل تروریسهم
سایبری ،خرابکاری ،جاسوسی و براندازی است .در این مقالهه ،مهدیریت تحهوالت بهر آمهده از توسهعه
فناوری اطالعهات و ارتباطهات بهرای تهأمین امنیهت ملهی در ابعهاد سیاسهی ،اجتمهاعی ،فنهی ،سهاختاری،
ظرفیتسازی و قوانین و مقررات ،اولویتبندی شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد بعد اجتمهاعی
و سیاسی فضای سهایبر در برانهدازی و بعهد فنهی در خرابکهاری ،موجه

ایجهاد چهالش در امنیهت ملهی

میشوند.
غالمرضا ندری ( )1397در رساله «سیاستگذاری امنیت اجتماعی :بررسی تأثیر شبکهههای اجتمهاعی
بر امنیت اجتماعی جمهوری اسالمی ایران» ،شناسهایی اثهرات شهبکهههای اجتمهاعی مجهازی بهر امنیهت
اجتماعی و دگرگونیهای بنیادین ارتباطی را که به محی تولید و حفظ نظم و امنیت اجتماعی نفوذ پیدا
نمودهاند ،مورد مطالعه قهرار داده اسهت .یافتههههای پهژوهش نیهز منجهر بهه شهناخت ماهیهت و عملکهرد
شبکههای اجتماعی مجازی و پی بردن به سازوکارهای اثرگذاری آن در تجزیهوتحلیهل آسهی پهذیری
امنیت اجتماعی و هدایت و سیاستگذاری درست در جههت رصهد پیامهدهای وقهوع ایهن نهوآوریهها
گردیده است.
هلیلی ،ولوی و موحدیصفت و باقری ( )1397در مقاله «قدرت سایبری ،مبتنی بر رویکرد فرکتهالی
و بررسی تأثیر آن بر امنیت ملی در فضای سهایبر» بها اسهتفاده از روش تجزیههوتحلیهل آمهاری دادهههای
کمی ،فرآیند جههانی شهدن ،ظههور جوامهع شهبکهای و حمهالت سهایبری سهازمانیافتهه فرامهرزی را از
چالشهای جدی و نوین در دستیابی و حفهظ امنیهت ملهی عنهوان مهینماینهد .ههدف اصهلی ایهن مقالهه
مفهومسازی قدرت سایبری با رویکرد فرکتالی و تأثیر آن بر امنیت ملی در فضای سهایبر اسهت .در ایهن
رویکرد ،قدرت سایبری دارای تمامی ویژگیهای قدرت ملی است .بدین منظهور ،مؤلفهههها و متغیرههای
مؤثر در قدرت سایبری و امنیت ملی احصاء شده و رابطه میان آنها تبیین شده اسهت .نتهایج ایهن تحقیهق
نشان میدهد داشتن منابع ،تجهیزات و فناوریهای سهایبری ،شهر الزم بهرای دسهتیابی بهه امنیهت ملهی
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است .با این وجود ،درك دقیق نخبگان و سیاسهتگهذاران در تهدوین راهبردههای مناسه  ،پهیشبینهی
تهدیدات و فرصتهای بالقوه و بالفعل برای طرحریزی قدرت سایبری ضروری است.
صیادی و همکاران ( )1399در مقاله تهدیدهای سایبری و اقدامات امنیتی در فضای مجازی؛ بررسی
رویکردهای ایاالت متحده آمریکا و جمهوری اسالمی ایران ،بیان میکنند که امروزه فناوری ،اینترنت و
تجارت رایانه ای ،نقش بسزایی در ارتباطات جهانی ایفا می کند .این پدیهده ،مهرز جدیهدی میهان دنیهای
سایبری و دنیای حقیقی به وجود آورده است ،ولی ضهعف ذاتهی فنهاوری ارتباطهات ،ایهن سهامانه را در
معرض تهدیدهای امنیتی بیشماری قرار داده است .استفاده دولتها از فضهای نهاامن سهایبری ،زمینهه را
برای تهدیدات امنیتی ازجمله خرابکاری ،اخالل ،ترور ،جاسوسی و دیگر جرائم مهرتب همهوار سهاخته
است .هدف در این پژوهش ،بررسی راهبهرد هها و رویکردههای دو کشهور ایهران و آمریکها و همچنهین
کشف نقا ضعف و یا کاستی های موجود در حوزه امنیت سایبری بها توجهه بهه تهدیهدات موجهود در
فضای مجازی بوده است .در این پژوهش ضمن بررسی تهدیدات امنیتی متأثر از فضهای مجهازی در دو
کشور ایران و آمریکا ،اقدامات امنیتی در مواجهه با این تهدیهدات بررسهی شهده اسهت .نتهایج پهژوهش
نشان داد که متخصصان فضای سایبری در ایران به شناسایی تهدیدهای سایبری از پهیش توجهه کمتهری
داشته و درنتیجه در حوزه امنیت ملی ،بهرغم فعالیت ها و تدابیر خوب اندیشیده شده پیشین ،راهکارهای
مقابله با تهدیدهای سایبری با توجه به روند تهدیدات باید بهروزرسانیشده و تدابیر جدیدی اتخاذ شود.
در این زمینه بایستی در زمینه بسترسازی فناوری ،قانون گذاری و فرهنه

سهازی ،برنامهه ههایی مشهخص

تدوین شود و اقدامات مؤثری انجام پذیرد.
فههروزان و همکههاران ( )1400در مقالههه ارائههه راهبردهههای مصههونسههازی شههناورهای رزمههی در برابههر
تهدیدات سایبری ،بیان میکنند که نگرشی تحقیقی به آمار و سوابق نشان می دهد که یکی از تهدیدات
مهم شناورهای رزمی ،تهدیدات سایبری علیه زیرساخت های حیاتی و حسا

سایبری و متکی به سهایبر

شناورهای رزمی میباشد .بهمنظور مقابله با این تهدیدات ،کاهش آسی پذیری و تداوم عملکرد شهناور
در دریا نیاز به راهکارها و راهبردهایی میباشد که در این تحقیق به عنوان هدف اصلی مطرح گردیده و
بر این اسا

محقق به دنبال پاسخ به این سؤال است که راهبردهای مصون سهازی شهناورهای رزمهی در

برابر تهدیدات سایبری چیست؟ این تحقیق از نهوع کهاربردی -توسهعهای اسهت و روش آن اکتشهافی و
موردی -زمینه ای با رویکرد آمیخته می باشد .جامعه آماری این تحقیق به دلیل محدود بودن متخصصین
آشنا به حوزه پدافند غیرعامل و تهدیدات سایبری شناورهای رزمی با حجم نمونه یکی بوده و از تعهداد
 30نفر کارشناسان خبره تشکیل گردیده است و روش نمونهگیری تمام شمار میباشهد .پهس از بررسهی
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اسناد باالدستی ،اسناد حوزههای پدافند سایبری و شهناورهای رزمهی ،در بخهش کیفهی بهه روش تحلیهل
محتوا و در بخش کمی توس نرم افزار آماری ،تجزیه وتحلیهل هها انجهام پهذیرفت .در ارزیهابی محیطهی
تعداد  26عامل در حوزه های داخلی و خارجی شناسهایی شهد و بها اسهتفاده از روش دیویهد راهبردههای
مصونسازی تدوین گردید .نتهایج تحقیهق نشهان مهیدههد کهه بها تهالش در جههت اجهرای راهبردهها و
سازمان دهی ساختار تجهیزاتی ،بومی سازی ،ایجاد سامانه های امداد و نجات تخصصی ،ایجاد سامانه های
امنیتی صنعتی و طراحی نظام عملیاتی سایبری در شناور رزمی می توان زیرساخت های سهایبری و متکهی
به سایبر شناورهای رزمی را در برابر تهدیدات سایبری به میزان قابلقبول و باالیی مصونیت بخشید.
کرامر فرانکلین 1و همکاران ( )2010در مقاله «قدرت سایبری و امنیت ملی» ،نقهش قهدرت سهایبری
در سطوح تاکتیکی ،عملیاتی و راهبردی را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج این تحقیهق نشهان مهیدههد
جرائم سایبری ،تروریسم سایبری ،نحوه حاکمیهت اینترنهت و امنیهت سهایبری از چهالشههای راهبهردی
امنیت در سطوح ملی و بینالمللی است که با توجه بهه پویهایی فضهای سهایبر از طریهق اقهدامات نظهامی
سایبری و بازدارندگی قدرت سایبری ،میتواند برطرف شود.
نای )2017( 2در مقالهای با عنوان «منع و بازدارندگی در فضای سایبری» معنای بازدارندگی را بسیار
گستردهتر از آن میداند که مردم میپندارند و صرفاً بر نیروی نظامی تکیهه نهدارد .وی در ادامهه عنهوان
مینماید :در بازدارندگی عنصر روانشناسی نیز بسیار اهمیت دارد و در صورت عدم امکان فههم یکسهان
طهرفین ،شکسههت خواههد خههورد .وی در یافتهههههای خههود از ایههن پهژوهش نشههان مههیدههد کههه مفهههوم
بازدارندگی از زمانهای قبل از بم

هستهای هم وجود داشته و اکنون نیز در صهورت تغییهر درك مها و

گسترش مفهوم ،میتوان آن را به فضای سایبر اطالق کرد.
کتاب استراتژی امنیت ملی سایبری ایاالت متحده آمریکا ( )2018سندی است که به فضای مجازی
به عنوان موتور رشد باز اقتصادی و پایداری ملی نگریسته و توسعه اینترنت نامحهدود را در تمهام دنیها و
استفاده از آن را برای افزایش نفوذ آمریکا مورد تشویق قرار میدهد .اهداف اصلی این سند عبارتنهد از:
ایجاد زیرساختهای حیاتی ،شبکههای فدرال و سیستمهای دولتی برای مبارزه با جرائم سایبری ،بهبهود
گزارش حمالت سایبری در  15سال اخیر آمریکا ،آموزش نیروهای سایبری با مهارت بسیار زیاد ،تعیین
استاندارد رفتار مسئوالنه دولتی.

1.Kramer Franklyn
2.Joseph Nye
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می

راد )2018( 1در کتاب «امنیت سایبری در چین» بیان میکند که چهین بهه طهور فزاینهدهای بهه

داراییهای مختلف سایبری وابسته است و بر این اسا  ،مقامهات چینهی بهر اقهدامات امنیتهی سهایبری و
همچنین افزایش آمادگی این کشور برای استفاده از فرصتهایی کهه اینترنهت فهراهم مهیکنهد و پاسهخ
دادن به تهدیدات امنیت ملی تأکید بسیاری کردهاند .این سهند ،اههداف چهین بهرای نهوآوری بهومی در
فناوری را نشان میدهد و لزوم افزایش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه را به رسمیت میشناسد.
مزدوران سایبری« :دولت ،هکرها و قدرت» ( )2018اثر مکتوب دانشگاه کمبهریج در حهوزه امنیهت
سایبری است که به بررسی رواب پنهان میان دولتها و هکرها در سالههای اخیهر پرداختهه اسهت .ایهن
کتاب به منظور پدید آوردن درك بهتر از تأثیر و خطرات رواب جانشینی میان دولتهها و هکرهها ،بهه
بررسی موشکافانه نتایج راهبردی و هزینه اجرای عملیات رایانههههای کشهورها علیهه یکهدیگر و مطالعهه
موردی راهبرد جن

سایبری نیابتی ایاالت متحده ،ایران ،سوریه ،روسیه و چین پرداخته است.

بینام ( )2020در مقاله «چرا امنیت سایبری برای امنیت میهن حیاتی است؟» بیان کرده است ایهاالت
متحده هر ساله با هزاران تهدید از طرف دولتهای خارجی ،سازمان های تروریستی و افرادی که قصهد
ایجاد ههر و مهر دارنهد روبههرو مهیشهود .مأموریهت وزارت امنیهت داخلهی در حفاظهت از منهافع و
داراییهای آمریکا در سالهای اخیر بسهیار دشهوارتر شهده اسهت .ارتبها متقابهل سیسهتمههای حیهاتی،
آسی پذیریهای بزرگ در امنیت شبکه و حجم گستردهای از اطالعات که باید پردازش شود ،ماهیهت
متحول تهدیدهایی را نشان میدهد که وزارت امنیت داخلهی بایهد روزانهه مرتفهع کنهد .وزارت امنیهت
داخلی با افزایش تهدیدات سایبری سهازگاری دارد و از ابهزار کهالن داده بهرای امنیهت بیشهتر کشهور و
زیرساختهای آن استفاده میکند.
راندل )2021( 2در مقاله «گزارش هشدارها و با افزار ،3تهدیدی برای امنیت ملی است» بیان میکند
که مقامات دولتی و کارشناسان امنیت سایبری با افزار را تهدیدی جدی برای امنیهت ملهی مهیداننهد و
پیشنهاد میکنند که دولت فدرال با همان ابزارهایی کهه بهرای پیگهرد کارتهلههای مهواد مخهدر و سهایر
سازمانهای جنایتکار استفاده میشود ،به دنبال باندهای با افزار برود .فیلیپ راینر ،مدیر اجرایی مؤسسه
امنیت و فناوری ،ی
مدار

سازمان غیرانتفاعی امنیت سایبری ،گفته اسهت« :افهزایش حمهالت بهه دولهتهها،

و سازمانهای بهداشتی در طی شیوع ویرو

کرونا نشاندهنده خطر با افزار است».

1.Mikk Raud
2.James Rundle
3. Ransomware
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در پیشینههای بررسی شده موضوعاتی از جمله «سیستمهای دولتی برای مبارزه با جهرائم سهایبری»،
«افزایش آمادگی دولتها برای پاسخ دادن بهه تهدیهدات امنیهت ملهی»« ،جهرائم سهایبری» و «تروریسهم
سایبری پرداخته شده است .اما نقش «تهدیدات سایبری در تضعیف امنیت ملی جمهوری اسالمی ایهران
از منظر ژئوپولیتی

» مغفول واقع شده است .بنابراین پژوهش پیش رو تالش دارد تا تهدیدات سایبری و

نقش این تهدیدات در تضعیف امنیت ملی ایران را مورد بررسی قرار دهد و خالء موجود در ایهن زمینهه
را برطرف نماید .لذا در راستای نوآوری مقاله میتوان بیان داشت بهه رغهم نهو بهودن پدیهده و موضهوع
قدرت سایبری در جهان و ایران ،پژوهشهای متعددی که درباره آن و سهایر موضهوعات مهرتب بها آن
مانند فناوریهای نوین ارتباطی ،شبکههای اجتماعی ،اینترنت ،قدرت نرم ،رسانههای نوین اجتماعی و ...
انجام شده ،هنوز به طور شایسته و دقیق ،قدرت سایبری از منظر تهدید بر شئونات امنیت و به ویژه امنیت
ملی کشور جمهوری اسالمی ایران از منظر ژئوپولیتی
وضعیت موج

مورد بررسی قرار نگرفته است .به عبارتی همین

شده که در سطوح تصمیمگیری و تصمیمسهازی کشهور بهه طهورکلی شهناخت دقیقهی

راجع به تهدیدات سایبری و نقش و تأثیر آنها در جامعه حال و آینده وجود نداشته باشد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحا ماهیت در زمره تحقیقات اکتشافی ،بهه لحها نهوع تحقیهق کهاربردی و بهه
لحا استراتژی پژوهش دارای استراتژی استقرایی و به لحها ماهیهت دادههها در زمهره طهرح پژوهشهی
کیفی و از نوع تحلیل مضمون بوده است .جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان دانشهگاهی و اجرایهی در
رشته مطالعات امنیتی به ویژه فضای سایبری و تهدیدات آن بوده است که از طریهق روش نمونهه گیهری
نظری انتخاب شده اند که این روش در پژوهش های کیفی ،به عنوان استاندارد طالیی پایان نمونهگیهری
در نظر گرفته میشود و به معنای انتخاب هدفدار واحدهای پژوهش برای کس

دانهش یها اطالعهات،

سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص دارد .در نمونهگیری نظری که به عنوان روش غاله

در

تئوری زمینهای شناخته مهیشهود ،نمونهههها بهه شهکلی انتخهاب مهیشهوند کهه بهه خلهق تئهوری کمه
کنند( .)Giaser and Strauss,1968: 271در ابتدا پژوهشهگر بهر اسها

قضهاوت خهود از بهتهرین منهابع

اطالعاتی از قبیل مشاهده ،مصاحبه یا منابع مکتوب ،بهترین انتخابها را انجام میدهد و سپس بههدنبهال
نمونههایی میرود که تئوری ایجاد شده را کامل کنند .در تئوری زمینهای ابتدا نمونهگیری بهه صهورت
آسان آغاز میشود و سپس به صهورت هدفمنهد در جههت حهداکثر تفهاوت بهرای مفهاهیم ایجهاد شهده
حرکت میکند و نهایتا به نمونهگیری نظری میرسد ( .)Munhaii PL, 2012پایان نمونهگیری نظری
132

ارایه مدل تأثیر تهدیدات سایبري در تضعیف امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران از منظر ژئوپولیتیک

نیز بر اسا

اشباع دادهها مشخص میشود .لذا دادههای پژوهش پس از انجام مصاحبه نیمهسهاختیافتهه

(نیمهاستاندارد) با  25مصاحبه ،به حالت اشباع نظری رسید و انجام مصاحبه متوقف شد.
در تعریف مضمون می توان چنین گفت« :مضمون الگویی است که در داده ها یافت می شود کهه بهه
توصیف ،سازماندهی مشاهدات و تفسیر جنبههایی از پدیده میپردازد .این روش ،واحدی بهرای تحلیهل
دادههای متنی است و دادههای متنوع و پراکنده را به دادههای فنی و تفصیلی تبدیل میکند»( Braun and

 .)Clarke, and Others, 2011: 153تحلیل مضهمون بهه روشههای مختلهف انجهام مهیگیهرد کهه در ایهن
پژوهش از شبکه مضامین( 1برای نشان دادن ارتبها و وابسهتگی مضهامین) اسهتفاده شهده اسهت .شهبکه
مضامین روشی در تحلیل مضامین است که آتراید اسهتیرلین

 )2001( 2آن را توسهعه داده اسهت .بهرای

دستیابی به شبکه مضامین باید مراحل ذیل انجام شود:
الف) کشف مضامین اصلی و (شناسهها و نکات کلیدی متن)،
ب) کشف مضامین سازمانیافتهه (مضهامین بهه دسهت آمهده از تلخهیص و ترکیه

مضهمون ههای

پایهای) و
) کشف مضامین فراگیر (مضامین عالی در برگیرنده اصول حاکم بر متن به عنوان ی

کل).

بعد از طی این مراحل ،مضمون های به دست آمده به صورت نقشه های شبکه وب ترسیم مهی شهوند
که در آن مضامین برجسته همراه با رواب میان آنها نشان داده می شود .مضامین فراگیر در کانون شهبکه
مضامین قرار میگیرد؛ مضامین سازمانیافته واس

مضامین فراگیر و مضامین پایهای شبکه است ( Abedi

.)Jafari and Others, 2011: 170 Quoted from
عالوه بر آن ،جهت اعتبارسنجی (قابلیت اطمینان و باورپذیری) مضامین و نیز مدل برساخته شهده از
دو روش ارزیههابی اعتبههار بههه شههیوه ارتبههاطی کههه بههه معنههای رجههوع بههه مشههارکتکننههدگان (در اینجهها
مصاحبهشوندگان) است ( )Felik, 2006: 415و نیز روش ممیزی (رجوع به خبرگان و ارزیابهان) اسهتفاده
شده است .همچنین برای پایاییسنجی مضامین از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقهال و یها
تعمیمپذیری استفاده شده است .قابلیهت تکرارپهذیری بهه واسهطه روش ضهری

توافهق درونهی بهین دو

کدگذاری در رابطه فرایند کدگذاری اطالق میشود ( .)Sarookhani, 2008: 289لذا ناهماهنگیهای بهه
وجود آمده از طریق بازنگری در فرایند کدگذاری داده ها مرتفع شده است .همچنین بهه منظهور قابلیهت
انتقال یا تعمیم پذیری سعی شد تا حد امکان از صاحبنظران مختلف حوزه های دانشگاهی و نیهز اجرایهی
1.Thematic Network
2. Atride Stirling
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مرتب با موضوع تحقیق در پژوهش استفاده شود؛ یعنی سعی شده است که نمونهگیری نظهری بهه طهور
منظم و جامع انجام گیرد ).(Astrauss and Karbin, 2018: 284-283

بسط فضاي مفهومی پژوهش
الف) فضاي سایبري
مفهوم فضای سایبر برای اولین بار توس «ویلیام گیبسون» 1نویسنده داسهتانهای علمهی -تخیلهی در
سال  1984ارائه گردید (1984

 .)Gibson,تعریفهای ارائه شده از فضای سایبری ،معانی مختلفی از ایهن

مفهوم را به دست میدهند .دسته اول از این تعاریف ،فضای سایبری را غیرواقعی تلقی میکنند و بر این
باور هستند که این فضا در عرض دنیای واقعی قرار دارد .دومین دسته از تعریفهها ،ایهن فضها را محلهی
برای انتقال اطالعات دانستهاند .دستهای دیگر از تعاریف نیز با دریچه سختافهزاری بهه فضهای سهایبری
مینگرند و این فضا را متشکل از اتصال تعداد بسیاری از سیستمها میدانند .یکی از تعریفها بر اسها
فرهن

لغت «مریام وبستر» 2اشاره میکند که فضای سایبر دنیای آنالین از شبکههای کامپیوتری اسهت.

تعریف دیگر که از سوی وزارت دفاع آمریکها ارائهه شهده اسهت ،اشهاره مهیکنهد کهه فضهای مجهازی
قلمرویی جهانی در فضای اطالعات است که این محی شبکهای متصل به هم از زیرساختها را تشکیل
داده است .این فضا در بردارنده شبکههای ارتباطات ،سامانههها ،کنتهرلکننهدههها و پردازشهگرها اسهت.
تعریف دیگر از فضای سایبری که از سوی وینگفیلد 3ارائه شده است ،بیان میدارد کهه ایهن فضها یه
محی فیزیکی محسوب نمیشود؛ بلکه فضایی اسهت کهه از آن بها عنهوان «شهبکه فراگیهر جههانی» یهاد
میشود (ولیزاده .)4-5 :1399،نکته بسیار مهم در بحث فضای سهایبری خطهرات ایهن فضها بهرای امنیهت و
منافع ملی است .از جمله اینکه فضای مجازی تبادل اطالعات ،این فرصت را به خاطیان عرصه اجتماعی
داده تا اعمال تروریستی خود را به آسانی با استفاده از این فضا متحول سازند .با توجهه بهه اینکهه فضهای
سایبری دنیای بیکرانی از امکانات و قابلیتهای بیشمار است که بدون محهدودیت در دسهتر

همگهان

قرار دارد و هرکس با هر انگیزه و هدفی میتواند از این موهبت بهرهبرداری کند (علیدوست و پورقهرمانی،

.)9-2 :1398

1.William Gibson
2.Merriam Webster
3.Wingfield
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ب) قدرت سایبري
قدرت سایبری ،همچون سایر گونههای قدرت ،از منظر پیامد به معنای قابلیت تأثیر بر رفتار دیگهران
برای کس

نتایج مطلوب است .این تأثیرگذاری میتواند در فضای سهایبری یها از طریهق فضهای سهایبر

انجام گیرد .در دوران معاصر ،ظهور مفاهیمی مانند قدرت سخت ،قدرت نرم و قدرت هوشهمند بیهانگر
جابجایی و چرخش نشانگر قدرت به سوی قدرت سایبری است .به خاطر رابطهه متقابهل امنیهت ملهی بها
قدرت ،تغییر بنیادین در مفهوم و ویژگیهای قدرت در فضای سهایبر ،مخهاطرات و تهدیهدات جدیهدی
برای امنیت ملی به وجود آورده و از طرف دیگر ،فناوریهای مرتب با فضای سایبر را بهه عهاملی بهرای
کس

قدرت و تأمین امنیت ملی تبدیل نموده است ایهن مسهأله حهاکی از عمهق نفهوذ فضهای سهایبر در

تمامی حوزههای راهبردی کشور است .بنابراین دغدغه اصلی شهکلگیهری ایهن تحقیهق ،تبیهین نقهش و
جایگاه قدرت سایبری به عنوان عاملی اساسی برای مقابلهه بها تهدیهدات عینهی و ذهنهی فضهای سهایبر و
ارتقاء امنیت ملی است .بنابراین مهیتهوان قهدرت سهایبری را توانهایی بههکهارگیری منهابع ،ظرفیهتهها و
قابلیتهای مبتنی بر فضای سایبر به منظور پشهتیبانی از قهدرت ملهی و دسهتیابی بهه اههداف راهبهردی در
فضای سایبر و خار از آن دانست (هلیلی و همکاران.)176 :1397،
ج) تهدیدهاي سایبري و ویژگیهاي آنها
تهدیدهای سایبری پدیدهای جدید است که در دهههای اخیر ،همزمان بها تحهول فنهاوری اطالعهات و
گسترش ارتباطات جهانی از طریق شبکه وسیع اینترنت در سراسر جهان ظهور پیدا کرده است ،بههگونههای
که امروزه چالش تهدیدهای سایبری ،هم مهم و هم پیچیده به نظر میرسد .این اهمیت و پیچیهدگی ناشهی
از ماهیت جدید تهدیدهای سایبری و ویژگیها و نمودهای منحصربفردی است که شناخت از آن را بسیار
مهههم و ضههروری مههینمایههد (وظیفهههدان )161-160 :1395،چههرا کههه بهها افههزایش فعالیههتههها بهههویههژه در مشههاغل
الکترونیکی اهمیت امنیت سایبری نیز افزایش یافت و اکنون ایهن حهوزه یکهی از حیهاتیتهرین بخهش ههای
مشاغل مختلف به حساب میآید .نادیده گرفتن امنیت سایبری میتواند باعث اسهتخرا غیرقهانونی دادههها
شود و عوارض مخربی را به جای بگذارد ( .)Sarfraz & Noor, 2020: 1-4بنابراین میتوان بیهان داشهت کهه
فضای سایبری و شبکه جهانی اینترنت به دلیل ماهیت عملکردی فراکشوری و نیز قابلیت برقراری ارتبا و
جابهجایی اطالعات و داده در مقیا

جهانی و اتصال کاربران و ابنهاء بشهر از سراسهر جههان صهرفنظهر از

ملیت ،قومیت ،مذه  ،نژاد ،زبان و غیره ،عمالً در تعارض با منهافع حکومهتهها و کشهورها و دولهتههای
محلی قرار میگیرد .به عبارتی فضای سایبری ،قدرت حکومتها و دولتهای ملی و نیز حاکمیت آنها بر
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فضهای ملهی را بههه چهالش مههیکشهد .ایههن خاصهیت فضهای سههایبری مهیتوانههد بهه تولههد و رشهد نیروهههای
ضدحکومتی ،کاهش مقبولیت حکومتها نزد شهروندان ،افزایش قدرت مانور نیروهای ضدحکومتی چهه
در مقیا

فراکشهوری و جههانی و بهه طهورکلی امکهان تهدیهد،

شهروندی و فضای ملی و چهه در مقیها

تضعیف ،سقو و جابجایی دولهتهها و حکومهتههای ملهی و ارزشههای مهورد نظهر آنهها و جهایگزینی
نیروهای رقی و نیز کاهش اقتدار حاکمیتی آنان منجر گردد .به عنوان مثهال مهیتهوان بهه شهایعهپراکنهی و
دروغپردازی و همچنین اختالل در کارکرد نهادها را از جمله تهدیدات فضای سایبری به حساب آورد .در
اینترنت ،به ویژه هنگامی که اطالعات موجود نباشد ،شایعات ممکهن اسهت قبهل از اطهالع رسهانی درسهت
منابع معتبر ،گسترش یابد (.)Tim & San, 2020: 1-10
از این رو حکومتها و دولتهای ملی به تکاپو افتادهاند تا از پس این چهالش ،برآینهد و تهدیهدات
علیه خود را کاهش داده و یا از بین ببرند .دنیای امروز که دنیای رایانه بوده و در ارتبا با زندگی مردم
است ،هر لحظه مورد تهدید تروریستهاسهت .این نگرانی و احتمال وقوع این اتفهاق ،روزبههروز مهردم
جوامع را دچار تر

و وحشت میکنهد .تروریستها با استفاده از رایانهها میتوانند در بهین مردم تهر

و وحشت ایجاد کرده و با از کار انداختن امکانات فنی ،رایانهها را کهه زنهدگی اقتصهادی و اجتمههاعی
و حتهی فرهنگی و سیاسی مردم وابسته به آن است ،در مقیا
گستردهای ،جن

وسیعی بر آنها زیهان رسهانده و در سهطح

رسانهای و کُشت و کشتار راه بیندازند و از این طریق و نیز از طریق تهدید بهه حملهه

بیشتر ،از طرفهای مقابهل خهود امتیهاز بگیرنهد (طی  .)89 :1384،فضای سایبری ،همچون فضای فیزیکی،
فضایی واقعی محسوب میشود که بسیاری از امور روزانهه شههروندان در آن انجهام مهیگیهرد .بها رشهد
روزافزون فضای سایبری ،بر پیچیدگیهای آن نیز افزوده میگردد و در کنار فرصتههای متعهددی کهه
این فضا برای بشر به ارمغان میآورد ،تهدیدهای آن نیهز بهه مهرور شناسهایی مهیشهود .شهناخت و فههم
صحیح این تهدیدات ،نخستین گام برای مقابله با آنها محسوب میشهود (ولهیزاده .)2 :1399،تهدیهدهای
سایبری ویژگیهای خاصی دارند .از ی

سو ،این تهدیدها گستره وسیعی اعهم از موانهع قهانونی ،فنهی،

سازمانی و فرهنگی را شامل میشوند و از سوی دیگر ،هزینه کم ،تأثیرگذاری شگرف و عهدم شهفافیت
عمههومی در فضههای سههایبری ،موج ه

شههده بههازیگران زیههادی بههه ایههن عرصههه وارد شههوند (خلیلههیپههور و

نورعلیوند.)1391،
د) امنیت از منظر ژئوپولیتیک
مالحظات امنیت ملی هر کشوری از عوامل کالنی تأثیر میپذیرد .این عوامل با توجه بهه اسهتثنائات
ملی و نقش عوامل زیربنایی هر ی

از دولت -ملتها ،از تفاوتهایی برخوردار است .بهه عنهوان مثهال
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نقش عامل ژئوپولیتی

در تأثیربخشهی بهر تصهمیمگیهریههای ملهی ،بهرای تمهامی کشهورها از جایگهاه

یکسههانی برخههوردار نیسههت .چههه بسهها ایههن عامههل کشههوری را کههامالً در تنگنهها قههرار دهههد و مسههیر
سیاستگذاریها را به تنهایی شکل دهد و چه بسا در نزد کشوری دیگر با توجه به نوع نگاه بیرونهی بهه
آن ،از اهمیت زیادی برخوردار نباشد .از سوی دیگر ،باید توجه داشت که نگاه به همهین عامهل ممکهن
است در اثر مرور زمان و با تغییرات راهبهردی ،دچهار تحهول گهردد .یکهی از مههمتهرین شهاخصههای
تأثیرگذار بر مالحظات امنیت ملی ،نقش عوامل طبیعی و جایگاه ی
است که به ژئوپولیتی
آوردهاند :ژئوپولیتی

کشور در مجموعهه نظهام جههانی

تعبیر میشود (بصهیرت .)1392 ،خلیلهی و همکهارانش در تعریفهی از ژئوپولیتیه
تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست و رواب دولتها و جزو عوامهل تأثیرگهذار بهر

تولید قدرت است .حافظنیا معتقد است :دانش ژئوپولیتی

 ،به مطالعه ابعاد فضهای جغرافیهایی مناسهبات

قدرت و رفتار سیاسی بازیگران عرصه ملی و بینالمللی مهیپهردازد .قالیبهاف و همکهارانش در مقالههای
عنوان نمودهاند که ژئوپولیتی

عرصه مطالعهاتی مهیتوانهد راهبردههای سیاسهت خهارجی

به عنوان ی

کشورها در حوزه امنیت ملی تعیین و اولویت سیاسی آنهها را مشهخص سهازد .احمهدیپهور و لشهگری
معتقدند همان طور که عوامل ژئوپولیتی

کشور میتواند تولیدکننهده فرصهت بهرای یه

ی

کشهور

باشد ،به همان شکل میتواند محدودیتهایی را برای کشهورها ایجهاد کنهد .برخهی از ژئوپولیتیسهینهها
معتقدند :عوامل جغرافیایی ،سیاست و استراتژی ملی کشور را در حوزه ژئوپولیتیه
کشور ،نوعی چالش ژئوپولیتی

منفعهل و بهرای آن

ایجاد کند .برخی دیگر عنوان مهینماینهد :بهه طهورکلی ،ژئوپولیتیه

عالوه بر کارکردهایی که در «سیاست قدرت» دارند ،در نگرش بخشی به هویت کشور و شکلگیری و
تعریف منافع ملی و امنیت ملی در داخل و خار  ،تأثیرات مشهودی دارند (علیحسینی.)1396،
گراهام فولر 1در کتاب «قبله عالم :ژئوپلیتی

ایران» تصریح مینماید :شناخت ژئوپولیتیه

ی

فن قدیمی است که در هیأت کالسی

ی

دولت تأکید میکند(فولر .)2 :1377،پیروز مجتهدزاده نیز در تبیین اهمیت ژئوپولیتی

بخشهی

خود بر جغرافیا به عنوان عامهل تعیهین کننهده اصهلی رفتهار
و نقشآفرینی

آن در نظامهای سیاسی کشورها عنوان مینماید« :بر هر ملتی است کهه هوشهیارانه پیگیهر نقهش آفرینهی
مکههانیزم جغرافیههای سیاسههی در داخههل کشههور خههود و در منطقههه و چگههونگی دگرگههونیههها در نظههام
ژئوپولیتی

جهانی و منطقهای باشد و شرایطی را فراهم آورد تا این نقشآفرینیها و این دگرگهونیهها

در محیطی به دور از واکنشها و کوششهای دسیسهآمیهزِ قهدرتههای فرامنطقههای شهکل گیرنهد  ...بهر
ایرانیان نیز چارهای نیست جز این که با گسترش جنبههای کاربردی جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیه

در

1.Graham Fuller
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این مرز و بوم ،بتوانند توانمنهدی سیاسهی ،اقتصهادی ،اسهتراتژی

و اسهتعدادهای محیطهی را از ژرفهای

موقعیت و زمینههای جغرافیای ایرانی بیرون کشهند و جغرافیهای کشهور را در عمهل بهه «قهدرت» تبهدیل
نمایند  ...هر ملتی در این راه خطیر دو وظیفه دارد :نخست این که هوشیارانه به پیرامون خهویش بنگهرد.
تمهیهدات دیگههران را در راسهتای جهها انهداختن ژئوپولیتیه
ژئوپولیتی

ویهژهشههان بشناسهد و اگههر تمهیههدات و آن

را به زیان منافع ملی خود یافت ،در راه خنثی ساختن آن بکوشهد .دوم ایهن کهه هوشهیارانه

تالش کند تا ژئوپولیتی

ویژه خود را که متکی بر منافع ملی است در جهان ،یها دسهت کهم ،در منطقهه

خود جا اندازد( ».مجتهدزاده.)1381،

نظریهها و رهیافتهاي قدرت سایبري
نظریههای متعددی در حوزه قدرت سایبری وجود دارد که در این بخش به تعدادی از آنها به طهور
خالصه در جدول زیر به آنه اشاره میگردد و نظریه جوزف نای 1به عنوان نظریه اصهلی کهه چهارچوب
مقاله بر مبنای آن به موضوع پرداخته است ،بیان میشود.
جدول  .1نظریههای مرتبط با قدرت سایبری و تهدیدهای ناشی از آن
ردیف

نام نظریهپرداز

مشخصه قدرت سایبری

تهدید ناشی از قدرت سایبری

( Cornis and Et al,

جنگ سایبری شكلل جدیكدی از مبكارزه
است که ما هنوز نمیتوانیم آن را به طكور
کامل درك کنیم.

در دنیای امروز ،میدان جنگ حكوزه
خود را به فضای سكایبری گسكتر
داده و باید آن را به عنوان پنجمكین
عرصككه جنككگ در کنككار عرصككههككای
سنتی زمین ،هوا ،دریا و فضا در نظر
گرفت.

اطالعككا و ارتباطككا  ،بیشككتر از طریكك
شككبله جهككانی اینترنككت ،مككاهوارههككا و
خبرگزاریها انتشار مییابد ،بكازی سیاسكی
به گونكه فزاینكدهای در فضكای رسكانههكا
انجام میشود.

ویژگی تمامی انقكال هكای فناورانكه
این است که تمكامی قلمكرو فعالیكت
انسانی را تحت تأثیر قرار میدهنكد،
به این معنا که به عنوان بافتاری کكه
فعالیت انسانی در آن جكاری اسكت،
عمل میکند.
فناوری اطالعا و توانكایی کكاربرد و
سازگار کردن آن را عامل حیكاتی در
تولید و دسترسی به ثرو  ،قكدر و
دانش در عصر حاضر میداند.

ریچارد کالرك
1

)2010: 12-13

امانوئل کاستلز
2

(کاستلز ،1385 ،ج:1
)113-60

1.Joseph Nye
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ردیف

3

4

5

6

7

نام نظریهپرداز

تافلر
(آلبرتس و پاپ)51 :1385،

شالدون
()Sheldon, 2011

یورگن هابر ما
(نورمحمدی)1390،

زیمت و باری
( Zemit and
)Barry,2009

اسپید
()Spade, 2012

مشخصه قدرت سایبری

تهدید ناشی از قدرت سایبری

در عصر اطالعا  ،آن دسته از دولتهایی
که از فناوریهای عصر اطالعا اسكتااده
میکنند و بیشترین منافع را از آنهكا بكه
دست میآورنكد ،در قلكه سكاختار قكدر
جهانی سهگانه قكرار خواهنكد گرفكت کكه
تحت سكیرره دانكش و امكور نامحسكو
مرتبط با دانش است.

توانمندی این گونه دولتها ،برتكر از
کشورهایی خواهد بود که وابسكتگی
خككویش بككه اقتصككاد صككنعتی یككا
کشاورزی را حاظ کنند.

قدر سایبری را یک ابكزار ملمكل بكرای
قدر ملی میدانكد کكه مكیتوانكد بكرای
اسككتااده توسككط دولتمككردان یككک کشككور
جذا باشد.
چهار الیه برای فضای سكایبری پیشكنهاد
مككیگككردد .ایككن الیككههككا عبارتنككد از:
زیرساخت ،فیزیلی ،ساختاری و معنایی.

قدر سایبری توانایی دسكتیابی بكه
اهكدا راهبكردی و کكاهش توانكایی
دشمن در بهرهبرداری یكا حملكه بكه
زیرساختهای فضای سایبر است.

میتكوان از اینترنكت بكرای توانمندسكازی
جنبشهای مكدنی ،اجتمكاعی و سیاسكی
استااده کرد .اینترنت با املانكاتی کكه در
تشللسازی مجازی آسكان و ناپیكدا دارد،
فرآیند شللگیری جنكبشهكای مكدنی و
سیاسی را نه تنهكا ایجكاد مكیکنكد بللكه
توسعه و تشوی مینماید.

در این فضا ،جنبشسازی و فعالیكت
اعتراضی نكه تنهكا آسكان بللكه کكم
خررتر از فضای واقعی است.

قدر سایبری قابلیت کنترل سامانههكای
فنككاوری اطالعككا و شككبلههككای فضككای
سایبر را دارد.

برای انجام مأموریكتهكای نظكامی و
پشتیبانی از حكوزههكای اقتصكادی و
سیاسی قابل استااده است.

قدر سایبری توانایی یک دولكت -ملكت
برای برقراری ،کنتكرل و اعمكال ناكو در
داخككل و از طریكك فضككای سككایبر بككرای
پشككتیبانی و پیوسككتگی بككا دیگككر عناصككر
حوزه قدر ملی است.

دسككتیابی بككه قككدر سككایبری بككه
توانكایی دولككت بككرای توسككعه منككابع
برای عملیا در فضای سایبر متلی
است.

نظریه جوزف ناي :فضاي سایبر ،کلید قدرت در قرن  21خواهد بود.
نههای قههدرت سههایبر را احههراز نتههایج ترجیحههی از طریههق اسههتفاده از منههابع اطالعههاتی بههه هههم پیوسههته
الکترونیکی در حوزه سایبر تعریف میکند .وی برای قدرت سایبری دو بعد قائهل اسهت :وجهه فیزیکهی
قدرت سایبر و وجه مجازی قدرت سایبر .بر همین اسا  ،اهداف و مرجع نهایی قدرت سایبر را نیهز در
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دو حوزه دستهبندی میکند .دسته اول ،در درون فضای سایبر اتفاق میافتد که وجه سخت و نهرم دارد.
مانند «حمالت سایبری» که در وجه سخت جای میگیرد .تأثیرگذاری بر ارزشها و معیارههای زنهدگی
دیگران که در وجه نرم صورتبندی میشود .اما دسته دوم ،خار از فضای سایبر روی میدهد کهه آن
هم به وجه سخت و نرم تقسیم میشود .نهای از کنتهرل بهر سیسهتمههای تبهادل اطالعهات و جریهان آزاد
اطالعات به عنوان وجه سهخت و اسهتفاده از فضهای سهایبر بهرای دیپلماسهی عمهومی در عرصهه روابه
خارجی و بینالمللی کشور به عنوان وجه نرم یاد مهیکنهد .آنچهه کهه نهای انجهام داده اسهت ،بهیشه
مهمترین بستری است که سایر محققین و پژوهشگران میتواننهد از آن بههرهبهرداری کننهد .امها نهای بهه
بررسی رویکردهای تئوری

نسبت به فضای سایبر و این کهه جریهان اصهلی روابه بهینالملهل و سهایر

نظریههای اجتماعی نسبت به آن چه دیدگاهی دارند ،مطل

زیادی به ما نمیگوید .از سوی دیگهر وی،

به تمام وجوه قدرت به ویژه مقایسه قدرت در فضای سایبر بها آنچهه کهه نظریههههای اجتمهاعی و پسهت
مدرن از آن به عنوان وجه نامرئی قدرت یاد میکنند ،اشارهای نمیکند (زابلیزاده و وهابپور.)1397،
وی در ادامه میافزاید :منابع قدرت عموماً در حال تغییرند؛ بدین گونه که به تدریج تأکیهد کمتهری
روی نیروی نظامی به عنوان منبع قدرت انجام میگیرد .امروزه در ارزیهابی قهدرت بهینالمللهی ،عهواملی
همچون فناوری ،آموزش و رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافتهاند و در همهین حهال ،اهمیهت جغرافیها و
مواد خام کاهش یافته است .با نگاهی به قرون گذشته روشن میشود که در هر دوره ،منهابع متفهاوتی از
قدرت نقش بیشتری ایفا کردهاند .منابع قدرت هیچگاه حالت ایستا ندارد و در دنیای امروز نیز همچنهان
تغییرات را تجربه میکند (نای.)98 :1387،
جوزف نای برای تبیین و تشریح قدرت در عصر اطالعات از مفهوم «انتشار قدرت» بههره مهیگیهرد.
وی قدرت وابسته به فضای سایبری را یکی از مهمترین زمینههای جدید در سیاست جهانی دانسته و آن
را اینگونه تعریف میکند« :قدرت سایبری توانایی بهه دسهت آوردن نتهایج تهرجیح داده شهده از طریهق
استفاده از منابع الکترونیکی در ارتبا با اطالعات در دامنه سایبری است» ( .)Nye,2010:4او میافزایهد؛
قیمت پایین ورود ،گمنامی ،آسی پذیری و نامتقارن بودن به این معنی است که بهازیگران کهوچکتر ،از
ظرفیت بیشتری برای اعمال قدرت سخت و نرم در فضای سایبری در حوزههای سنتیتر سیاست جههانی
برخوردارند .از ویژگیهای فضای سایبری این است که تفاوت قدرت میان بازیگران را کاهش میدهد
و زمینه انتشار قدرت را فراهم میکند کهه مشهکل تمهامی کشهورها در عصهر اطالعهات بهوده و نشهانگر
سیاست جهانی در قرن  21است .نای اضافه میکند که بزرگترین قدرت ،بعید است که قادر به تسل در
این حوزه به اندازه دیگر حوزهها ،همچون دریا و هوا باشد .با وجود ایهن ،فضهای سهایبری ایهن نکتهه را
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نشان میدهد که انتشار قدرت به معنی برابری قدرت یا جایگزینی دولت به عنوان قدرتمندترین بهازیگر
در سیاست جهانی نیست (.)Nye,2010:19
توانایی افزایش
دسترسی به
اطالعا اینترنتی

توانایی افزایش
قدر ملی

قدرت

افزایش و اقتدار
امنیت ملی

سایبری
توانایی افزایش
همگرایی قومی

توانایی کسب
اطالعا امنیتی
کشورهای دیگر
نمودار  .1مدل مفهومی ( طراحی شده توسط نویسندگان)

یافتههاي کیفی پژوهش
در ادامه به تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیمهساختیافته (نیمهه اسهتاندارد) بها خبرگهان حهوزه
فضای سایبری به منظور ارائه مدل تهدیدات سایبری در تضعیف امنیهت ملهی جمههوری اسهالمی ایهران
پرداخته شده اسهت .جامعهه آمهاری ایهن پهژوهش شهامل  25نفهر از خبرگهان دانشهگاهی و متخصصهان
حوزه های مطالعات امنیتی به ویژه فضای سایبری و تهدیدات آن بوده است .از این تعداد 15 ،نفر دارای
تخصص و تحصیالت در علوم رایانهای و سایبری 7 ،نفر دارای تخصص و تحصیالت مطالعات امنیتی و
 3نفر نیز دانش آموخته و متخصص در حوزه های علوم سیاسی ،روابه بهینالملهل و جغرافیهای سیاسهی
بودهاند 10 .نفر آنها از مدیران مراکز سهایبری در نیروههای مسهلح و سهازمانههای اطالعهاتی جمههوری
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اسالمی ایران بوده 12 ،نفر کارشنا

ارشد اجرایی در نهادهای یاد شده و  3نفر دارای مطالعات ،کتهاب

و مقاله در حوزه های سایبری و شبکه های اجتماعی میباشند 10 .نفر آنها دارای تحصهیالت دکتهری2 ،
نفر دانشجوی دکتری و  13نفر دارای تحصیالت کارشناسی ارشد هستند.
جدول .2تحلیل مضمون مصاحبههای خبرگانی و فرایند استخراج مضامین فراگیر ،سازمانیافته و پایه مرتبط
با تأثیر تهدیدات سایبری (تهدیدات داخلی) در تضعیف امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
مضامین
فراگیر

مضامین
سازمان

گزاره خبری

مضامین پایه

یافته
تهدید گروههای قومی
تجزیهطلب
تهدیدا گروههای معتر
منتقد داخلی

تهدیدا
امنیتی

تهدیدات
داخلی

تهدید گروههای قومی تجزیهطلب مانند اکراد ،پكان
تركها ،اعرا جداییطلب ،بلوچها و ...
و

تضعیف هویت دینی

هویت دینكی در تعامكل بكا فضكای سكایبر تضكعیف
میشود و با افزایش میزان مصكر و دسترسكی بكه
اینترنككت از برجسككتگی هویككت دینككی نككزد جوانككان
کاسته میشود.

ضعف و شناخت مدیران و
تصمیمگیرندگان

ضعف شكناخت مكدیران و تصكمیمگیكران از فضكای
سایبر بسیار تهدیدزا تلقی میشود.

ضعف برنامهریزی صحیح و
مناسب

ضعف برنامهریزی صحیح و مناسب از سوی مكدیران
در قبال فضای سایبری بسیار تهدیدزا خواهد بود.

ضعف پروتللهای حاا تی

ضكككعف پروتلكككلهكككای حاكككا تی در حاا كككت از
زیرساختها و دادهها تهدیدزا خواهد بود.

دگرگونی ساختار اجتماعی

تهدیدزا بودن انتقال ارز های مشدد ضد فرهنگكی
در فضای سایبر با هد دگرگونی ساختار اجتماعی

هویتزدایی ملی
تهدیدا
اجتماعی
و فرهنگی

تهدیدا گروههكای معتكر یكا منتقكد داخلكی در
زمان بروز وقایع اجتماعی اعتراضكی ماننكد حكواد
 ،88اعتراضا  96و 98

تهدیدزا بودن هویتزدایی ملی در جامعه ایران

انتقال ارز های ضد فرهنگی

انتقال ارز های ضد فرهنگی در فضای سایبر :اعكم
از ترویج فسادهای اخالقكی ،تغییكر الگكوی مصكر ،
تغییر نمادهای فرهنگی ملی

حضور گسترده شبلههای
اجتماعی در جامعه

حضور گسترده شبله های اجتماعی در جامعه باعث
بوجود آمدن پدیده «هویت زدایی» شده است ،بدین
معنا که افراد می توانند در این فضكا هویكت خكود را
تغییر دهند و با تلثیر و توزیع محتوای جریان سكاز،
فعالیت کنند.
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مضامین
فراگیر

مضامین
سازمان

گزاره خبری

مضامین پایه

یافته

تهدیدا
سیاسی
و اقتصادی

تغییر هویت فرهنگی جوانان
بر اثر گستردگی شبلههای
اجتماعی

هویككت فرهنگككی جوانككان بككر اثككر حضككور گسككتره
شبلههای اجتماعی دچار تغییر شده است.

ایجاد تشلیک در بعد اعتقادی

ایجاد تعار و چالش در ابعاد اعتقكادی در جامعكه
تهدیدزا تلقی میشود.

تشدید شلا هویتی

مهمترین تهدید سایبری در حوزه فرهنگ و اجتماع
شلا هویتی است.

درگیر شدن ایران در جنگ
فرسایشی در مرزها

رشد گروههای تجزیهطلب و درگیر شكدن ایكران در
جنگ فرسایشكی در مرزهكا شكرقی و شكمالی خكود
میشود.

بدبینی نسبت به عمللرد
حلومت به واسره
توسعهنیافتگی

توسعهنیافتگیها اختالفكا قكومی و مكذهبی را پكر
رنگتر کرده و باعث ایحاد بدبینی نسبت بكه حلكام
شود.

ویرانی زیرساختها و
داراییهای کشور

حمكال سكایبری بكه زیرسككاختهكا و دارایكیهككای
جمهككوری اسككالمی ایككران از طریكك کشككورهای
متخاصم ،رقیب توسط برخی ویرو ها و کرمهكا یكا
همان بدافزارها نظیر (استاکس نت) سبب ضكررهای
اقتصادی میشود.

تحرك گروهک نااق و اقدام
به براندازی

تحرك گروهک نااق از طری جمكعآوری اطالعكا
طبقهبندی نظام و نیروهای مسلح و ارسال آنهكا بكه
سككرویسهككای جاسوسككی و دول متخاصككم جهككت
براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران

ترویج تالرا تارقه افلنانه

تحرکككا گروهككکهككای تلایككری از طری ك ایجككاد
انحرافا عقیدتی و ضدیت با مبانی اسكالم ،ضكدیت
با شیعه سبب ترویج تالرا تارقه افلنانكه خواهكد
شد.

محروم کردن ایران از
درآمدهای ترانزیتی خود

تهدیدا ناشی از عدم عبكور ترافیكک بكینالملكل از
خاك ج.ا.ا که از نظر مالی مشلالتی را بكرای کشكور
به دنبال خواهد داشت.
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جدول  .3تحلیل مضمون مصاحبههای خبرگانی و فرایند استخراج مضامین فراگیر ،سازمانیافته و پایه
مرتبط با تأثیر تهدیدات سایبری (تهدیدات خارجی) در تضعیف امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
مضامین

مضامین

فراگیر

سازمانیافته

تهدیدا توأمان
سختافزاری و
نرمافزاری

تال در جهت
ایجاد جبهه واحد
ضد انقال
تهدیدات
خارجی
گستر تهدیدا
سایبری

تال در جهت
منزوی نمودن ایران

مضامین پایه

گزاره خبری

تهدیدا نرمافزاری

تهدیكككدا کشكككورهای معانكككد از طریك ك
بدافزارها و کرمها و سخت افزارها

تهدیدا
سختافزاری

تهدید گروههای تندرو شیعی منتسكب بكه
برخی مراجع ساکن خارج و گروهكکهكای
معاند بكا هكد برانكدازی تهدیكد خكارجی
جدی تلقی میشود.

تال در جهت
متحد نمودن
گروهای ضدانقال

تهدید امینت ملی بكهوسكیله اتحكاد میكان
گكروه ناكاق ،تلایكری و سكلرنت طلبكی و
ضدانقال کردی

گستر حمال
تروریستی

ایجاد نكاامنی و تشكدید بحكران امنیتكی در
کشور از طری حمال گروهای تروریستی

ایجاد تهدیدا
سایبری برای امنیت
ملی

ایجككاد تعارضككا ضككد امنیتككی از طریكك
جاسوسككی سككایبری ،تروریسككم سككایبری،
جنگ سایبری و تهاجما سایبری

توسعه تهدیدا
سایبری در ابعاد
فرهنگی و اجتماعی

انتقال ارز های مشكدد ضكد فرهنگكی در
فضای سایبر بكا هكد دگرگكونی سكاختار
اجتماعی

تشدید جرایم
سایبری

گستر جرایم سایبری در کشور همچكون
کالهبرداریهكای اینترنتكی ،مكواد مخكدر،
قاچاق کاال

ایجاد واگرایی در
داخل

تشككدید واگرایككی در سككه سككرح اقككوام،
اقلیتهای دینی و مردم با حلومت

ایجاد واگرایی در
خارج

تشدید واگرایكی بكین کشكورهای همسكایه
ایران از طری ایران هراسی و اسالم هراسی
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جدول  .4تعداد مضامین فراگیر ،سازمان یافته و پایه تأثیر تهدیدات سایبری
در تضعیف امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
ردیف

مضامین فراگیر

مضامین
سازمانیافته

مضامین پایه

1

تهدیدا داخلی

3

19

2

تهدیدا خارجی

4

9

3

2

7

28

همانگونه که جدول  4نیز نشان میدهد ،تأثیر تهدیدات سایبری در تضعیف امنیهت ملهی جمههوری
اسالمی ایران بر اسا

مصاحبه نیمه استاندارد با  25نفر از خبرگان خبرگان و صاحبنظران از  2مضهمون

فراگیر تهدیدات داخلی و تهدیدات خارجی 7 ،مضمون سازمانیافته و در نهایت با  28مضهمون پایههای
به اشباع نظری رسیده است .پس از احصاء و استخرا مضامین فراگیر ،مضامین سازمانیافتهه و مضهامین
پایه نقش تهدیدات سایبری در تضعیف امنیت ملی جمهوری اسالمی ایهران ،در ایهن قسهمت بهه ترسهیم
مدل پژوهشی و یا همان تشکیل شبکه مضامین در ذیل نمودار  2مبادرت میشود.

نمودار  .2مدل تأثیر تهدیدات سایبری در تضعیف امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
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(طراحی شده توسط نویسندگان)

نتیجهگیري
امروزه گسترش فضای سایبری باعث حذف مرزهای سیاسی و ایجاد مرزهای جدید شهده و از ایهن
جهت درك واقعبینانه از تهدیدات امنیتی در گرو توجه به عوامل نرمافزاری اسهت کهه در واقهع ،حلقهه
واس بین محی امنیتی کشورها و سختافزارها قرار دارند و بر این اسا  ،برداشتها از مفههوم امنیهت
ملی در این فضا به چالش کشیده شده است .یکی از محورهای اصلی تهدید امنیتی در عصر ارتباطات و
جهانی شدن برای کشورها را باید در حوزه سهایبری دانسهت از ایهن رو در اسهتای مقابلهه بهه تهدیهدات
سایبری نخستین گام مشخص نمودن نهوع تهدیهدات اسهت بهر اسها

بررسهی ایهن مقالهه و مصهاحبه بها

خبرگان مهمترین تهدیدات فضای سایبری برای ایران در دو بُعد تهدیدات داخلی و خهارجی بهه شهرح
زیر قابل ارزیابی میباشد.

الف -تهدیدات خارجی
مضمون فراگیر ارائه الگوی نقش تهدیدات سایبری در تضعیف امنیت ملی جمهوری اسالمی ایهران
از منظر ژئوپولیتی

دارای چهار مضمون سازمان یافته:

 -1تالش در جهت منزوی نمودن ایران (شامل دو مضمون پایه :تالش در جههت ایجهاد واگرایهی
در داخل و تالش در جهت ایجاد واگرایی در خار )،
 -2گسترش تهدیدات سایبری (شامل سه مضمون پایه :ایجاد تهدیدات سایبری برای امنیت ملهی،
توسعه تهدیدات سایبری در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و تشدید جرائم سایبری)،
 -3ایجاد جبهه واحد ضد انقالب (شامل دو مضمون پایه :تالش در جهت متحد نمودن گروههای
ضد انقالب و گسترش حمالت تروریستی) و
 -4تهدیدات توامان سختافزی و نرمافزاری ( :تهدیدات نرمافزاری و تهدیهدات سهختافهزاری)
میباشد.
ب -تهدیدات داخلی
مضمون فراگیر تهدیدات داخلی گسترش اسالم گرایی افراطی در آسیای میانهه بهرای جامعهه ایهران
دارای سه مضمون سازمان یافته:
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 -1تهدیدات امنیتی (شامل شش مضمون پایه :تهدیهد گروهههای قهومی تجزیههطله  ،تهدیهدات
گروهای معترض و منتقد داخلی ،تضعیف هویت دینهی ،ضهعف و شهناخت مهدیران و تصهمیم
گیرندگان ،ضعف برنامه ریزی صحیح و مناس

و ضعف پروتکلهای حفاظتی)

 -2تهدیههدات اجتمههاعی و فرهنگههی (شههامل هفههت مضههمون پایههه :دگرگههونی سههاختار اجتمههاعی،
هویتزدایی ملی ،انتقال ارزشهای ضهد فرهنگهی ،حضهور گسهترده شهبکه ههای اجتمهاعی در
جامعه ،تغییر هویت فرهنگی جوانان بر اثر گستردگی شبکههای اجتماعی ،ایجهاد تشهکی

در

بعد اعتقادی و تشدید شکاف هویتی) و
 -3تهدیدات سیاسی و اقتصادی (شامل شش مضمون پایه :درگیر شدن ایران در جن

فرسایشهی

در مرزها ،بدبینی نسبت به عملکرد حکومت بواسطه توسعه نیهافتگی ،ویرانهی زیرسهاختهها و
داراییهای کشور ،تحرك گروه

نفاق و اقدام به براندازی ،ترویج تفکرات تفرقه افکنانه ،و

محروم کردن ایران از درآمدهای ترانزیتی خود) میباشد.
یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای سهند ملهی سهایبری ایهاالت متحهده آمریکها،)2018( ،
می

راود ،)2018( ،مزدوران سایبری :دولت ،هکرها و قهدرت ، )2018( ،علهی اصهغر جعفهری الری،

( ،)1394غالمرضا ندری )1397( ،شبکههای فدرال و سیستمهای دولتی برای مبارزه بها جهرائم سهایبری،
افزایش آمادگی چین برای پاسخ دادن به تهدیدات امنیت ملی ،جرائم سایبری ،تروریسم سایبری ،نقش
دولتها در جن

سایبری و جوانه

حقهوقی تعهارض سهایبر و شناسهایی اثهرات شهبکهههای اجتمهاعی

مجازی بر امنیت اجتماعی و دگرگونیهای بنیادین همخوانی دارند.
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ABSTRACT
The present study seeks to model the role of cyber threats in undermining the
national security of the Islamic Republic of Iran from a geopolitical perspective. To
process the problem, a qualitative research method and content analysis have been
used. Research data using semi-structured interviews of 25 experts in the field of
cyber peace and security who were selected using theoretical sampling method; and
using the content analysis method of the network of themes analyzed and modeled.
A network measurement concept was developed. The findings of this study showed
that the optimal model of security threats Cyber power role analysis includes two
comprehensive themes: internal threats and external threats. In addition, in order to
"validate" the themes and the model, there are two methods of evaluating the
validity of the communication method and also the audit method, and in order to
"validate" the reliability of the two methods,reproducibility and transferability or
generalizability were also used..
Keywords: Cyber Threats, National Security, Islamic Republic of Iran , Content
Analysis,.
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