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جستارگشایی
باظهوروگستر صنع ارخباطاتودرامت ادآناینترن ب عنوانشبک ارخباطیواطالعاخی
جهانی،فضایج ی یدرعرص  ن گیبشری ب وجودآم ک میخوانبراعنراوینیهمنرون
«فضایدو »و«فضایسایبری»ا آنیادکرد.فضایج ی ب دنبالپیشرف فناوریهاییک 
طبیعی دایی»میکنر ،

خصور«خغییرجه بیندوفضایی»رابیشا پیش«نامحسوس»و«غیر
ب خ ریجال امات،قواع ،هنجارها،الووهرایکنشروری،خعامرل،نهادهرا،اجتماعرات،ار هراو
ار هایفضایاینجهانیرادرخودب شکلیشبی سا ان برمیسا د.اماا سرویدیورر
عالوهبرسوی مطلوبوهنجارمن ک دراینفضاباسرعتیغیرقابلخصروربر شرکلینمرادین

خصورمیشون ،سوی هایخاریک ن گیفردیواجتماعیانسانهادرجهانواقعینی بر ایرن
فضاسرری ش هاس (عاملیوحسنی.)2:1391،
ا جمل ابعادمنفیومهلکفضایسرایبری،خه یر هاوآسریبهراییاسر کر ا افررادو
دول هاعلی یک یوردراینفضاب وجودمیآورن ،امانکت جالربخررآنکر بسرت بر شررایط
سیاسیوبینالمللیوفنی،برخیا دول ها،دستاوردها،سیاس هاواق اماتسایبریبرخیا 
کشورهارادستمای ایجادخه یر هاییجر یعلیر آنهرادرفضرایواقعریمریکننر .یکریا 
کشورهاییک ا اینحیثدرآسرتان خه یر هاییراهبرردیاسر ،جمهروریاسرالمیایرران
ب واسط خنشسایبریباعربستانسعودیاس .
ایرانیکیا مع ودکشورهاییاس ک پ ا وقایعسال،2011کمتررینآسریببر آن
واردش ودربرخیا کشورهامانن عراقویمنب واسط مبار هباخروریسرم،نفرو راهبرردی
کرد.گفتمانهست ایجمهوریاسالمیایراننی ب دورا ار یابیدستاوردهاوگالشهرایآن
برایبا یوراننظا بینالملل،حلش .درمقابلعربستانسعودیدرژئوپلیتیرکج یر غررب
آسیا،درگیربحرانیمنش ؛عراقشریکپیشینراهبردیخودراا دس دادوجبهر ج یر 
ینروجنگسردبینایرانوعربستانب اوجخرود
درگیریباداعشبررویآنگشودهش .ا ا 
وبواههایدولتی
رسی وخحوتتآنفضایمجا یرانی خح خأثیرقرارداد.هکرهایسعودی ،
و یرساخ هایسا اف اریونر اف اریایرانراموردحمل قراردادن وبسیاریا خأسیسات
مجا یعربستاننی ا جمل  یرساخ هایسایبریآرامکومروردحملر سرایبریقررارگرفر .
متعاقباًعربستان،ایرانراعاملحمالتسایبریب آرامکومعرفیکرد.
ا  مانوقوعاینحادث خراکنونبرخریا کشرورهاا جملر ایراتتمتحر هآمریکرا،سرعی
داشت ان باخه یر جلروهدادنابعرادوا رالعآن،دسرتاوردهایمتاصصرانایرانریدرفضرای
امنیتیسا یگفتمانسایبریجمهوریاسالمیایرانخاکنوندرقالب

سایبریراامنیتیسا ن .

امنیتیسا یخنشسایبریجمهوریاسالمیایرانوعربستانسعودی73

دردستورکارسیاسیهمپیمانانراهبردیعربستانسرعودیقررار

اصولومبانی«جنگسرد»
امنیتیکردنگفتمانسایبریایراندرصورخیانجا مریگیرردکر امنیتریسرا ی

گرفت اس .
گفتمانهایهست ای،خروریسموحقوقبشرربراخوجر بر مقتضریاتومالحظراتسیاسریو
بینالمللیکارایی یادین ارد.ا سوییگفتمانسایبریجمهوریاسالمیایرانا ظراف هراو
ظرفی هایفراوانیبرایامنیتیکردنبرخورداراس ک نتایجآنمیخوان بحرانهاییبراابعراد
خحریم(همنرونامنیتریکرردنگفتمرانهسرت ای)بررایجمهروری

بینالمللینظیرخه ی و
اسالمیایرراندرپریداشرت باشر .ا طرفری،شناسراییوخحلیرلهمرینخه یر ات،مق مر 
امنیتیسرا یخرنشسرایبری

پیشویریا آنهاخواه بود.درهمینارخباطپ ا خحلیلابعاد
ایرانوعربستان،درنهای مهمخرینال اماتراهبردیبرایدفعح اکثریخه ی اتم بورارائر 
نشانمیده کر دسرتاوردهایمقالر حا ررا ایرن

خواه ش .دراینراستا،پیشین خحقیح
حیثک ب شکلمستقلب خحلیلپیام هایخنشسایبریدوکشورونی مهمخررینال امرات
میپردا د،داراینوآوریاس .
امنیتیسا ی) 

راهبردیآنبرایایران(بارویکرد

پیشینهتحقیق .سریبونیوکرونفلر ()2012درپهوهشریبراعنروان«ایررانوجنرگ
سایبری»معتق ن راهبردایراندرفضرایسرایبریاسرتفادها « ور»اسر .ایررانخسرلیحات
فضایمجا یرامانن «جنگهایگریکی»و«خروریسم»اب ارمناسبیبرایآسیبرسران نبر 
جبه هایژئواستراخهیکدشمن(نظیررعربسرتان)مریپنر ارد.درهمرین مینر یرالنبررمن
()2013درمقال ایباعنوان«با بینیخه ی اتسایبریایرران»مرینویسر «:مقامراتایرانری
فضایمجا یرامهمخرینحو هبرایمقابل غربمیدانن ،درنتیج سرمای گذاریعظیمریدر
این مین انجا دادهان .ایرانحمالخیعلی  یرساخ هایسرایبریایراتتمتحر هوعربسرتان

سعودیخرخیبدادهاس ».برونکورینواس()2013نی درمقال «هکیاحملر ؟شرمعونو
مینویسن «:ایرانب واسط ویرروسشرمعوندرآگوسر ،2012بر 
خکاملدرگیریسایبری» 
خأسیساتآرامکوحمل کرد.آرامکونقشیخعیینکنن هدربا ارانرژیجهانیداردوب رگخررین
خولی کنن هنف جهاناس .شمعوندرسیستمهاورایان هایشاصیآرامکرواخرتاللایجراد
کردوباعثاختاللدرفراین خولی وفرو محصوتتآنش ».
لوئی ()2014نی درخحقیقیک برایمرک مطالعاتبینالمللیوراهبردیآمریکاانجرا 
خلیجفارسدرحرالخبر یلشر نبر یرککرانوندرگیرریدرعرصر 
دادهاس ،مینویس  «:
سایبری ش هاس .فضایمجا یدراینمنطق ،همننینمب لیرکعرصر درگیرریپنهران
بینآمریکا،کشورهایعضوشورایهمکاریخلیجا یکطرفوروسی وایرانا سرویدیورر
ش هاس .قابلی هایسایبریایرانب منظرورکنتررلاختالفراتداخلریوحملر بر اهر اف
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اریککیشرفا()2014نیر در

خارجیخوسطهکرهاب مراخببیشترا کشورهایعربیاس ».
خحقیقیباعنوان«ظهورایرانب عنوانیکق رتسایبری»اشارهداردک «ایراننشاندادهدر
حمالتسایبریب اه افخوددرایاتتمتحر هوعربسرتانسرعودی،خوانرایی یرادیدارد.ا 
اینروایراندرخال اس خاق رتسایبریخودرادرردیفق رتهایناس سایبریجهران
قرارده .همینمو وع(آین هق رتسایبریایرران)سرببنورانریایراتتمتحر هدرآینر ه
خواه ش ».

درهمینباره،کوانواستیانسن()2015درخحقیقیباعنوان«خه ی اتف این هسرایبری
ایران»براینعقی هان ک امرو هایرانخب یلبر یکریا جر یخررینخه ی کننر گانفضرای
سایبریآمریکاوهمپیمانانش هاس .خواناییایرراندرهرککرردن یرسراخ هرایسرایبری
ایاتتمتح هوعربستاندرگن سالاخیرب طر شوف انوی یاف ایشیافت اس .پ ا لغو
خحریمهایاقتصادیپرون ههست ای،ایرانمنابعخودراجه خقوی  یرساخ هرایسرایبری
خوسررع دادهاسر .همننررینآی نشررتات()2016درمقال ر «افر ایشسررای سررایبریایررران»
مینویس  «:خهرانبااستفادها سالحسایبرمبادرتبر سررکوبماالفرانداخلریودشرمنان
خارجیمیکن .پ ا کشفحملر سرایبریبر خأسیسراتهسرت ایایرراندرسرال،2010
جمهوریاسالمیدرص دانتقا جوییا ایاتتمتح هوعربسرتانسرعودیبر شریوهسرایبری
برآم هاس .اینروی ادهانشاندهن هخقوی خوانسایبریایراناس کر درسرالهرایآخری
میخوان ب  یرساخ هایحیاخیایاتتمتح هآسیببرسران ».همننرینسریلوفو()2016در
نوشتاریباعنوان«خه ی اتدرحالظهورسایبریبرایآمریکا»براینعقی هاس کر ایرران
درسالهایاخیرب ش تبررویقابلی هایخودبرایجنرگسرایبریسررمای گرذاریکررده
اس .ویمیگوی «:دردورهریاس جمهوریروحانیبودج امنی سایبریایراندوا دهبرابرر
اف ایشپی اکردهاس ؛وپربیراهنیس اگررایررانراجر ءپرنجقر رتبرخررسرایبریدنیرا
محسوبکنیم.مح ودی هاییک ایراندر مین برجا پذیرفتر اسر ،خرأثیربر سر اییبرر
خوسع خواناییسایبریاینکشورگذاشت اس ».
پهوهشپیشرودرص داسر بر ایرنپرسرش

لذاباخوج ب خألخحقیقاخیدراین مین ،
پاسخده ک خنشسایبریایرانوعربستان،گوون  یرساخ هرایامنیتریسراختنگفتمران
سایبریجمهوریاسالمیایرانرامهیاکردهاس ؟نوارن هبراینباوراس کر ایراتتمتحر ه
آمریکاواسرائیل،ایرانرامسببحمالخیمریداننر کر امنیر سرایبریعربسرتانراخه یر 
امنیتیسا ی)ونادی هانواشرتنحمرالت

میکن وباب رگجلوهدادنابعاداینخه ی ها(عناصر
سایبریعربستانعلی ایران،گفتمانسایبریجمهوریاسالمیایرانامنیتیمیکنن .

امنیتیسا یخنشسایبریجمهوریاسالمیایرانوعربستانسعودی75

مبانینظری.خحوتتسیاسیواستراخهیکپ ا جنگسردباعثخغییررشر ی محریط
امنیتیجهانش هاس .بسیاریا مسائلامنیتیک اکنون هنسیاسر گرذارانرابر خرود
مشغولکردهاس -مانن مل گراییومنا عاتقومی،گستر سالحهرایخاریربگسرتردهو
ثباتسیاسیونظامیمنطق ای-نسبتاًباعالئرحامنیر ملریهماروانیدارد،ولریخوجر بر 
یرسنتینی اف ایشداشت اس .اف ایشاهمی اینمسرائلج یر با ان یشریدر
گالشهایغ 
خه ی هایامنیتریوخج یر نظردربرارهخرودمفهرو امنیر را رروریمریسرا د(خریرفو
همکاران.)228:1383،
امرو هفناوریهایاطالعاخیوارخباطاخینقشب س اییدر ن گیمرادارنر .وابسرتویبر 
فضایدیجیتالگ درسطوحفردیواجتماعیوگ درمقیاسدولتیوبرینالمللریدرحرال
بااینوجود،استفادها فناوریهایج ی همیش آکن ها سودوفایر هنیسر و
اف ایشاس  .
ممکناس پیام هایناگوارینی داشت باش .فضرایمجرا ی1بر علر ویهگریهراییگرون
سرع 2،ه ین ان ک3وگمنامی(4کاربر)،بسرترمسراع یرابررایجررائموحمرالتمجرا ی
فراهمآوردهاس .اینو عی موجبش هخاحفاظ ا فضایمجا یب یکریا راهبردهرای
کنارسایرمسائلراهبردیدرسطحملیوبینالمللی)خب یلشرود

اصلیدول ها(در

(Ciolan,

یان کراس ک امنیر سرایبری-ومو روعات یرمجموعر آنماننر سرایبر
).2014: 120شا 
گذاری[مقامات]

خروریسم،جنگسایبریوجر وجنای درفضایسایبری-درسطحسیاس 
واقعگرایین
کالنروابطبینالمللهمنون 

یمان ه اس وریش درنظریات
باق 
)a

ارد (Dunn, 2013:

واقعگراییوپیام هایآنبرایروابطبینالملرلبرآمر ها 
.106,گراک فلسف اصلینظری  

ماهی

شرانسان)2000: 9

 (Donnelly,برس محورمبتنیاس )1(:دول هابا یوراناصلیدر

سیاس جهانیهستن ؛()2دول هامنافعملیخودراب شیوهعقالنیخأمینمریکننر و()3
«ق رت»و«امنی »اصلیخرینار هابرایدول هاهستن .ا اینحیث،جهانبینریخمرامی
نسا هایواقعگراییاساساًب بینان اس وآنارشی(فقر انیرکحکومر مرکر ی)بر نظرا 
بینالمللقوا میباش ؛گراک انوی هبقا5درشرایطآنارشریکمنجرربر «معمرایامنیتری»6
میشود.واقعگرایاندراینشرایطنیا ینمیبینن ب فراخورواقعیاتعصردیجیتال،درنظری 
خودخج ی نظرکنن .دول هنو با یوراصلیاس وامنی دربیشترشرایط«نظامی»خعریف
1. Cyberspace
2. Fast
3. Cheap
4. Anonymous
5. Survival
6. Security Dilemma
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میشود.آنهاعم هخه ی اتدنیایارخباطاخیرا«اقتصرادی»خلقریمریکننر وخه یر اتایرن

حو هرادرح ینمیدانن ک امنی دول هاراباخطرمواج سا د

.(Eriksson & Giacomello,

)2006: 228-230لیبرالیسمنی درخبیینامنی سایبریناخواناس .
مهمخرینمفرو اتنظری لیبرالیسمدرروابطبینالمللنی عبارخن ا اینک دول هراخنهرا
با یورانروابطبین المللنیستن وخع ادکثیریا کنشوراندولتیوغیردولتریبر مناسربات
سیاس بینالمللشکلمیدهن .آنهامعتق ن مسائلداخلیبررفتاربینالمللیکشورهاخرأثیر
رفتار(رژیمهایبرینالمللری)بررایدولر هرا

نهادهایبینالمللیدرخأسی قواع 

میگذارن و
نقشب س اییدارن .لیبرالهاهمننینبرگستر دستورکارمطالعاتبینالمللیا مطالعرات
مطالعاتاقتصادسیاسیبینالمللووابستویمتقابرلخأکیر دارنر 

مربوطب ق رت،ب 

(Walt,

اخفاقنظردارن کر دولر هرااصرلیخررینبرا یوراندرنظرا 
واقعگرایان 
لیبرالهابا 

).1998: 32
،لیبرالهرابر دلیرل

بینالمللیهستن ،امامعتق ن ک دول هاخنهاکنشورنیستن .درمجموع
نورشیک ب دستاوردهایفناوریهایارخباطیواطالعاخی(جهانیشر نووابسرتویمتقابرل)
دارن ر ،نمرریخوانن ر ب ر پرداخ ر پیام ر هایمنفررییرراخه ی ر اتفضررایسررایبریمبررادرت
ور ن ) .(Eriksson & Giacomello, 2007: 13-15اریکسروناشرارهداردمهرمخرریننظریر ایکر 
میخوان ابعادوا العامنی سایبریدرروابطبینالملرلومطالعراتامنیتریراخحلیرلکنر ،
امنیتیسا ی»اس .

نظری «

امنیتیسازی

.1نظریه
امنیتیکردنیکیا اصولاصلیمکتبکپنهاگاس .درطیدوده اخیر،مکتبکپنهاگدر
اخذموا عمتعادلدرمطالعاتامنیتی،موفقی هرایگشرمویریداشرت اسر .ایرنمکترب
بسیاریا معضالتامنیتینظیردرگیریهایقومی،معضالتبه اشتیودرمانی(بیماریای )
وقاگاقموادما رراخبیینکردهاس .باخوج ب اقتضائاتدغ غ هایامنیتیج ی ،مکترب
صورتبن یمباحثاتامنیتیدرحالشکلباشی نبر مراجعریا 

کپنهاگخأکی میکن ک 
خه ی اتاس ک ل وماًدول هانیستن وال اماًباشهاینظامییکدول رابراخطررمواجر 
نمیکنن ؛بنابراین،اینمکتب مناینک ا سطحمطالعراتسرنتیامنیر (دولر محروری)7
فراخرمیرود،درکدرستیا امنی وق رتب واسط منطحعر خودارائ میدهر .درایرن
صورت،مفهو «امنی »خرکیبیا مالحظات«امنی ملی»(،درامنی ملیحفظاقت اردول 
برایرفعخه ی اتدشمنبسیاراساسیاس )«خواناییاخذخصمیم»و«کاراییاخاا اقر امات

7. Statecentric

امنیتیسا یخنشسایبریجمهوریاسالمیایرانوعربستانسعودی77

مبتنیبرخصمیماتصحیح»را(دربرابررخه یر اتج یر )دربررخواهر داشر 

& (Hansen

).Nissenbaum, 2009: 1152
8

بنابراین،ا منظرنظری امنیتیسا یدول ها،جوامعوافرادب طورف این هایب اطالعات ،
سیستمهاوفناوریهایمبتنیبرسایبریوابست ش هان .پ طیفوسریعیا برا یورانیکر 
میخوانن موردخه ی واقعشون ،ب نظری امنیتیسا یاعتبارمیدهنر .همننرینخمایرلبر 
استفادها فضایسایبریخه ی اتج ی یراپ ی آوردهاس ک ا پایانجنگسرد،امنیر 
فناوریهایارخباطاخیا پایانده 1990ب دلیرل

بوروکراسیهاراباخطرمواج کردهاس ؛و
امنیتیش ن»فراهمآوردهان .پ بر منظروردرک

آسیبپذیریرایان ها،بسترمساع یبرای«
امنیتیش ن»فقرطبایر آنرابر مثابر یرکدسرتورکرار

گوونویفضایسایبریدرفراین «
سیاسیصرف،م نظرداشت باشیم).(Balzacq & others, 2016: 452-501
محیطامنیتیمعاصرربر طرور عمیقری،بر سیاسریکرردنیرکمسرئل درپیونر اسر .
یینش هنیسر ؛بلکر عملریبرجسرت 
سیاس هایامنی صرفاًدرموردخه ی هایا پیشخع 
اس ومسائلشاصیراب مثاب خه ی آشکارمیکن .درکرل،انورارهامنیتریکرردنبر مثابر 
رون هایبرساختویامنیر ،خوجر بر پیونر هاینمرادینمیرانامنیتریکرردنوشرکلهرای
هوی هایسیاسیجمعیراخرسیممیکن ؛بنابراین،امنیتیکردنایجادفضایبرینات هرانیو
خوجی خه ی هایوجودیباشاخص هرایکرافیدرجهر نترایجقابرلخوجیر سیاسریاسر 
(ابراهیمی.)16-18:1393،
ا نواهنظری امنیتیسا ی،دومقول ق رتوسیاس دردنیایمجا یخلویحراًبرراهمیر 
(استفادهوسوءاستفادها نمادهابررای

انوارههاونمادهاخأکی دارن .مطالع «سیاس نمادین»
م یری کردنگفتمانهایسیاسیوافکارعمومی)بامطالعراتامنیتریعصرردیجیترالبسریار
مرخبطاس .یکیا کارکردهایدیورخحلیلسا هانواران  یرلنظریر امنیتریسرا ی،خحلیرل
برداریکردنواژههایینظیرر

جایواهوخأثیر باندرمحیطامنیتیدیجیتالاس .ب واسط بهره
«ویروس»دردنیایمجا ی،جهانپینی هفنیوانت اعیامنی سرایبریقابرلفهرمودرواقرع
معنادارخواه ش .استفادها واژههاییگون«جنوی»و«پرلهاربرالکترونیک»معنایخاصی
داردک ا  ات(محیط)دیجیتالیبرمیآی .بااینوجود،عواقبوپیام هایآنقابلمقایس برا
پیام هایفی یکیجنگمتعارفنیس ؛بنابراین،خحلیلسا هانواران مکتربامنیتریسرا یدر
برسرراختنودرکنمررودنکررنشهررایگفترراریوبالغرریکررارایی یررادیدارد

& (Eriksson

8. Data
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سعیکردهان خحقیقاخیکر درارخبراطبرا

).Giacomello, 2006: 235درنواره یرریروگوکری
امنی سایبریدرقالبنظری هایگوناگونانجا ش هاس راخ وینکنن .
جایگاهامنیتسایبریدرنظریههایروابطبینالملل

نگارهشماره(-)1

جامع م نیجهانی

امنی 

رژیمهایاقت ارگرا

خوسع 
حاکمی 
نظری هایعا 

واقعگرایی


لیبرالیسم





گل من()2004
نیومیر()2010





درینر ()2004


سازهانگاری

کومور()2001
دیبرت()2003
مورفی()2009
دارخنل()2003
دردریان()2003
هانسنونیسنبوا 

()2009

بدوننظریه


اریکسونو
گیاکومولو

کورال و
وستاف
()2006
ال ن()2003
نیومن()2008






فارل()2003



هریرا()2003



منجیکیان
()2010

)(Reardon & Choucri, 2012: 5

مبانیمفهومی.طیگن سالگذشت نورانیهرایمتاصصرانوسیاسر گرذاراندربراره
حفاظر ا سیسررتمهررایاطالعرراخیا حمررالتسررایبریافر ایشداشررت اسر ؛وبسرریاریا 
کارشناساندربارهاف ایشش ی حمالتسرایبری(خرال عمر یخبهکرارانیاسر کر بررای
دسترسیب فناوریهایاطالعاخیوارخباطیبراهر فسررق 9،اخرتالل10،آسریب11یراسرایر
اق اماتخرابکاران انجا میشود)درآین ههش اردادهانر .بنرابراینحفاظر ا سیسرتمهرای
ارخباطی،اطالعاخیومحتوایآنهاب عنوان«امنی سایبری»شرناخت شر هاسر ،امراامنیر 
سایبریخعریفروشنین ارد.ب طورکلیاینمفهو ب س گی اشرارهدارد)1(:مجموعر ایا 
فعالی هاواق اماتدرنظرگرفت ش هبرایحفاظ ا حمالت،اختالتتیادیوررخه یر هایی
ک عناصرفضایمجا یب شمولرایانر ،شربک هرایرایانر ای،سرا اف ارهرا،نرر اف ارهراو
اطالعاخیک میخوانن براآنهراارخبراطبرقررارکننر ؛()2و رعی وکیفیر حفاظر ا ایرن
خه ی ات؛()3خال وافربرایاجراوخوسع ایناق اماتوکیفی آنها).(Fischer, 2014
9. Theft
10. Disruption
11. Damage
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اخحادی ارخباطاتبینالمللیامنی سایبریرامجموعر ایا اب ارهرا،سیاسر هرا،مفراهیم
امنیتی،پادمانهایامنیتی،دستورکارهرا،مجموعر ایا رو هرایمر یری خطرر،اقر امات،
هاییمیدان ک میخوانر سرا مانهرا،افررادو

،رو هایاطمینانباش،بیم وفنا 
وری

آمو

،خعریفمیکن 

داراییآنهارادرمحیطسایبریدربرابرخه ی اتسایبریحفاظ کن

(Korff,

)2013؛درنتیج  اف ایشخوج افکارعمومیب خه ی اتسرایبری،امنیر سرایبریبر یکریا 
مهمخرینمباحثدرعصردیجیتالخب یلشر هاسر .ا  مرانحمرالتسرایبریدراسرتونی
()2007خانمرایشخرابکراریهرایصرنعتیویرروساسرتاک نر 12درسرال2010ومروارد
جاسوسیمتع دیک ب واسط اسنودندر2013انجا گرف ؛جنایاتوخه یر هایسرایبری
درحالخب یلش نب یکمعضلپینی ه،پرخکرار،سا مانیافتر ومهلرکبررایامنیر ملری
کشورهاا جمل اخحادی اروپاش هان ).(Ciolan, 2014 & Cavelty, 2013, b
ب طورکلیمؤسس پهوهشیرن دربارهخه ی اتسایبریمینویسر «:خه یر هایسرایبری
ک ب واسط خه ی کنن گاناخفاقمیافتن ،میخوانن مانن خه ی هایدنیایواقعیشاملجرر 
وجنای ،جمعآوریاطالعاتوجاسوسی،فعالی هایای ئولوژیکوجنگشون .اینخه یر ها
طیفوسیعیا منابعا گروههایخروریستیخاگروههایوابست ب دول هایمتااصمراشامل
میشون


»)2013: 5

.(Gribbon,درنواره یر،خیکانرواعخه یر هایسرایبری،انویر ه،هر فو

رو آنهارامشاصساخت اس .
گونهشناسیتهدیدهایسایبریازحیثانگیزه،هدفوروش
نگارهشماره( -)۲


انگیزه

هدف

خرورسایبری

خغییراتسیاسی

قربانیانبیگناه


هکتیویسم
کرککردن


خغییراتسیاسی
دشمنیشاصی

سیاس گذاران
افراد،شرک هاودول ها

جرائمسایبری

منافعاقتصادی

افرادوشرک ها

جاسوسیسایبری
جنگاطالعاخی
دول ها

منافعاقتصادی
منافعاقتصادیو
نظامی

افراد،شرک هاودول ها
هاوداراییهای

یرساخ 
نظامی

روش
خشون یااختالل
ب واسط رایان 
حمل [سایبری]
حمل 
باجخواهی،حمل ،

سرق آیدی
حمل 
حمل وحمالت
فی یکی

)(Tikk, 2011: 58

12. Stuxnet
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شاملگفتمانفشار13،پروپاگان اوخرابکراریهرای

فتوحاتسر مینیدرآین هممکناس
سایبریبرایوادارکرردندولر هراجهر خحقرحخواسرت هرایمراباشرن .آینر هخسرلیحات

غیرخشون آمی ب ارمغانخواه آورد.خسلیحاخیپینی ههمراهبراپروپاگانر اکر مر هرارادر

یکه ار ثانی درمینوردد؛بنابراینبرخالفکسانینظیرگریووریراخری14ک سعیدارنر برر
اساسسناریوهایخاریایبااستفادها دی گاهسنتی،شباه هرایوقرایع11سرپتامبروپررل
هاربررادرفضایمجا یپیادهکنن ؛اشمی براساسنظری امنیتیسا ی[،مصرادیح]امنیر 
سایبریراب س دست فنی،جنایی/جاسوسیونظامی/دفاعغیرنظامیخقسیممیکن کر در
نواره یربا یوران،خه ی هاومو وعاتآنهاب نمایشگذاشت میشود).(Schmidt, 2014
نگارهشماره(-)3مصادی امنیتسایبری


فنی

جنایی/جاسوسی

نظامی/دفاعغیرنظامی

کارشناسانرایان و
صنع  ویروس

مجریانقانونوجامع امنیتی

کارشناسانامنی ملی،
خأسیساتدفاعغیرنظامی

مو وعاتاصلی شبک هایرایان ای

باشخصوصی (شبک های
خجاری)واطالعات
یش ه(شبک های
طبق بن 
حکومتی)

نیروهایمسلحوابست ب 
مسائلرایان ایو
یرساخ هایاطالعاخی
اصلی

ب اف ارها،
اختاللهای

شبک ایوهکرها

خه ی هایپیشرفت م او ،
مجرمانسایبریوم دوران
دولتی

حمالتهولناکب 
یرساخ هاوحمالت
سایریدول هاو
خروریس ها

با یوراناصلی

خه ی هایاصلی

)Schmidt,

(2014: 35
روششناسی.رو اصلیخحقیححا ر،قیاسریورویکرردآنخحلیلریاسر .نروعایرن
پهوهش،کیفی،نظریوکراربردیاسر .شریوهگرردآوریاطالعرات،کتاباانر ایواسرنادیو
اب ارهایگردآوریدادهها،فیشبرداریاسر .رو خج یر وخحلیرلدادههرانیر کیفریاسر ؛
خو یحآنک خحلیلدادههابراساسنظری امنیتیسا یخواه بود؛یعنیدرخحلیرلخه یر ات
عربستانسعودیعلی امنی سایبریایران،نویسرن هدرگیرریعربسرتانسرعودیوایررانرا
ب مثاب یک«دستورکارسیاسری»درفضرایمجرا یکراربردیخواهر نمرود.بهتررینمجررا
ب منظورخحقح«سیاسی»یا«امنیتیکردن»ن اعمجا یجمهوریاسرالمیایررانوعربسرتان
13. Discourse Pressure
14. Gregory Rattray
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یتیسا یخنشسایبریدوکشور،مج داًا مبانی
سعودی«،جنگسرد»ار یابیش .بع ا امن 
نظریومفهومینظری «امنیتیسا ی»جه خحقرحهر فاصرلیپرهوهشحا رر(با نمرایی
خه ی اتسایبریامنیتیش هعربستانعلی ایران)بهرهگرفت خواه ش .
امنیتیسازیتنشسایبریایرانوعربستان

شکل(-)1نمودارتحلیلنظریوروشی

پ ا خحقحاینامر،نویسن هب خج ی وخحلیلدادههاخواه پرداخ .باخوج ب رویکررد
خحلیلی،دادههابامبانینظریومفهومینوشتارحا ررمطابقر دادهمریشرون .درنهایر برا
شناختیک ا خه ی هایامنیتیحاصلمیشود،پردا

راهبردهاییجه کراهشخه یر ات

سایبریعربستانعلی امنی سایبریجمهوریاسالمیایرران،درگرارگوبکیفری،نظرریو
کاربردیبودننوعمقال ،ارائ خواه ش .

.۲جنگسردبهمثابهیکدستورکارسیاسیدرتحلیقلنقزاعسقایبری
عربستانوایران
همانگون ک درمبانینظریپهوهشگفت ش ،نظریر امنیتریسرا یدرخحلیرلخه یر های

فضایمجا یودرگیریهایسایبریبینالمللی،دول راب واسط متغیر«دستورکارسیاسی»
باسیاسیجلوهدادنمسائلفضایمجا یآنهرا

ب حاشی نمیران .ب عبارتدیور،امنیتیسا ی،
راب خطاصلین اعهایامنیتیانتقالمیده .باخوج ب اینمهموکنکا درپیشین خرنش
بینایرانوعربستان«،جنگسرد»مناسبخرینگارگوبیاس کر مریخروانا آنبر عنروان
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دستورکاریسیاسیدردرگیریمجا یایرانوعربستانسعودیبهرهبرداریکرد.گراک این
دوکشورخاب حالدرگیرینظامیبایک یورن اشت ان ودرعوضرقاب خرودرابررایحفرظ
ههمونیونفو درمنطق ادام دادهان .گروم روابطایرانوعربستاندرمقاطع مانی-2003
2003-2011،1979و2011ب بع رام نظرقراردادهاس .براساسآنن ا مفهرو جنرگ
سردبرمیآی دربره های مانیمذکورهف عنصرمهموجودداردک نشانورجنگسردبرین
ایرررانوعربسررتاندرخاورمیان ر اس ر ؛()1اخررتالفدرای ر ئولوژیسیاسرریومررذهبی؛()2
ناکارام یدیپلماسی؛()3ایجراداخحادهرایمتفراوتدرسرطوحمنطقر ایوبرینالمللری؛()4
اختالفدرمباحثاقتصادیدرمنطق خاورمیان وجهان؛()5رقاب خسلیحاخیبیندوکشرور؛
()6شرک درجنگهاینیابتیو()7شرک مستقیمایرانوعربستاندرجنگهایخاورمیان 
مانن جنگدرعراقوسوری ).(Grumet, 2015
بع ا سقوطص ا درسرال،2003خغییراخریراهبرردیدرمناسرباتوخروا نقر رتدر
خاورمیان ب وجودآم .یکیا نتایجاینخحول،جبه بن یهایج ی درسطحمنطق واخحاد
ج ی باق رتهایفرامنطق ایبود.عربستانسعودیوایراننی ب عنواندوقر رتمنطقر ای
ا اینقاع همستثنانبودن ؛ گراک عربستانوایرانخواستاراینهستن ک پای هرایرهبرری
ینروخهران،ریاضرانماینر هومجرریراهبردهرای
خوددرجهاناسال راخقوی کنن .ا هم 
یشا حر خهرراندر
ایاتتمتح هآمریکادرخلیجفارسومنطق میدان وریاض،نوراننفو بر 
منطق پ ا سقوطص ا اس ).(Frederic & others, 2009
ب اعتقادگاس ،اوججنگسردبینایرانوعربستانا  مانیاس ک «بهارعربی»15آغرا 
ش .ایرانخنهابرن هجنگسرددرخاورمیان بودوپ ا سقوطنظا هایسکوتردرخرون و
مصرمترص پیرو یهایبیشتربود.جمهوریاسالمیایرانخحوتتم برورراملهرمومترأثرا 
انقالباسالمی1979ون جنربشهرایعربریمریدانسر ).(Gause, 2015: 1-12ایرنشررایط
خوش این عربستانسعودینبود.لذاعربستانسعودیپ ا خحوتتکشورهایعربیدرنقش
یکق رتحافظو عموجود،بعضیاوقاتب عنروانیرکنیررویانقالبریسرعیدرسررنوونی
رژیمهایعربیا جمل نظا بشاراس دارد؛اماایرانب دتیلماتلفا ایفاینقرشعربسرتان
لوگیریمیکن وسعیداردنظا امنیتیخرودرادرسراسررخلریجفرارس

ا جمل درسوری ج
بوستران .همننینبرنام هست ایاینکشورخه ی یج یبررایعربسرتانسرعودیقلمر اد
میشود ).(Berti & Guzansky, 2014: 25-34
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ینروس ک گیلمعتق اس جنرگسرایبریایررانوعربسرتانجنبر ایا رقابر 
ا هم 
ههمونیکایندوکشوردرمنطق خاورمیان (غربآسیا)اسر .حمرالتسرایبریکر ایرندو
کشورعلی یک یورانجا میدهن ،نشئ گرفت ا «جنگسردی»اس کر بریندوکشروردر
جریاناس .درجریانحمالتهواییعربستانسعودیب یمندرمارس،2015ن اعسرایبری
ایرانوعربستانسعودیخش ی ش .برخیا وبواههایمجا یوشبک هایاجتماعیدوکشور
دراواسطماهآوریلهکش ن ؛وهکرهایطرف ارعربستانسعودیدر31مارس،2015طری
اق امیغیرمنتظرهوبواهخبرگ اریفارسراهککردن ).(Gili, 2015
اماخه ی هایعربستانعلی امنی سایبریایرانهمننرانادامر پیر اکرردودر25مری
یانفر،رئی پلی فتایایراناعال کرد«:رو گذشت هکرهاطییک
،2016سردارکمالهاد 
حمل سایبریا سویس کشورک ا عربستانسا ماندهیمیش ن ،وبواهمرک آمارایرانرا
هککردن .ویهمننینهرگون ارخباطهکرهاباگروهخروریستیداعرشراردنمرودوا عران
داش اینهکرهادرگذشت  نی مبادرتب گنیناعمرالیکرردهبودنر کر پلری فتراآنهرارا
یانفراف ود«:دول عربستانپش ایرنمراجرانیسر »
شناساییکردهاس ».البت هاد 
)Agency, 2016

(Fars

 .Newsهرگن ک غالمر اجاللی،رئی سا مانپ افن غیرعاملمعتق اسر 

پش هم اینحمالتسایبریعربستانسعودیقراردارد.جاللیبااشارهب ه ین 60میلیارد
دتریعربستانسعودیبرایخری خوئیتراختصاصیوصرف10میلیارددتربرایآمادهسا ی
خوددرپ افن سایبری،براینباوراس ک عربستانخودرابرایجنگسایبریآمادهمیکن .
ا اینروس ک بای حمالتسایبریعربستانسعودیب مراکر حسراسودولتریجمهروری
اسالمیایرانا جمل وبواهمجا یو ارتدفاعدرهفتمینرو ا ماهمی2015راج یگرف 
(خبرگ اریمشرق.)1395/03/10،
ا طرفی،عربستانسعودی()1ج یخرینخه ی علی امنی سایبریخوددرسالهایاخیر
راحمل سایبری15آگوس سرال،2012بر خأسیسراتآرامکرومریدانر کر درجریرانآن
سیه ار رایان شرک آرامکوآسیبدی ن .باخوج ب اظهاراتم یرانشررک آرامکرووو ارت
کشورعربستاناینحمل برای رب  دنب اقتصرادعربسرتانبراهر فخعطیرلکرردنفراینر 
صادراتووارداتنف وگا طراحیش هبود.درماهمی،2014ژنرالکی الکسران ر16مر یر
سابحآژان امنی ملیآمریکا دراهمی حمل سایبریب خأسیساتآرامکواظهارداشر کر 
آن«یکبی اربا 17برایهم بود» ).(Oxford Business Group, 2017خبرگر ارینیروعرربدر
16. Keith Alexander
17. Wake-up
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سو دسامبر2016مینویس «:بنابر گفتر صراحبنظررانومتاصصرانآمریکراییحمرالت
فلجکنن هب  یرساخ هایرایان ایعربستانمیخوان کرارهکرهرایوابسرت بر دولر ایرران
باش »(.(Traboulsi, 2016
ومهمخرینخه یر سرایبریعلیر 

کوانواستیانسنا اینفراخررفت وایرانراب رگخرین
ایاتتمتح هومتح انشمیدانن .ب گفت آنهاان ا هوقابلی هکرهایایرانریدرطرولگنر 
سالگذشت ب می انقابلخوجهیاف ایشیافت اسر وایرنکشرورمریخوانر درشربک هرای
محافظ ش هایاتتمتح هوعربسرتانسرعودینفرو کنر ودادههرایحسراسومحرمانر را
بط18ونابودنمای ؛اماخه ی اتسایبریایرانغیرقابلم یری نیس ،اماب سرع درحرال
اف ایشاس .خصویر یرحمالتسایبریوسیستمهایفناوریاطالعاتدانشواهاما حسین(ع)
رانشانمیده


).(Kagan & Stiansen, 2015: 2-9

هایسایبریدانشگاهامامحسین(ع)


فعالیت
امنیتیسازی

شکل(-)۲نمودار

.3امنیتیکردنراهبردهایایقراندرفاقایسقایبریدررویقاروییبقا
عربستانسعودی
نویسن همعتق اس ک دردرگیریسایبریایرانوعربسرتانسرعودیاگرگر هرردوطررف
متحمل یانهایخکنیکیوفنیش هان ،اماهمین یانفنیعربستان،دستمای دسرتورکراری
18. Seized

امنیتیسا یخنشسایبریجمهوریاسالمیایرانوعربستانسعودی85

صلحآمی جمهوریاسالمیایرراندرفضرایمجرا یرا
سیاسیقرارگرفت اس ک راهبردهای 
«امنیتی»کردهاس .ب همینمناسب درادام پهوهشابعرادوا رالعایرنمو روعخحلیرل
خواه ش .
بهمثابهنهادهاییتهاجمیسایبری
.1-3دگرنمایینهادهایدفاعیودانشگاهیایران 
سیبونیوکرونفل درمقال ایباعنوان«ایرانوجنگاف ارهایفضایسایبری»ا خوانراییهرای
ایراندرخوسع جنگاف ارهایسایبریابرا نورانیمیکننر وهمرینمو روعراعلر حملر 
سایبریایرانب شرک آرامکوقلم ادمیکنن .ب اعتقرادآنهرایکریا نهادهراییکر خوانرایی
خهاجمیایر انرادرفضایمجا یاف ایشدادهاسر ،سرپاهپاسر ارانانقرالباسرالمیاسر .
متاصصانغربیبراینباورن ک سپاهپاس اراندر مرهبهتریننهادهراییاسر کر خوانرایی
جنگسایبریدرسراسردنیارادارد.درپهوهشیکر درسرال2008خوسرط
یادیدر مین  
«مؤسس پهوهشیدفاعیخک»19انجا گرف ،خامین دهش کر در[خوسرع ]برنامر جنرگ
سایبریسپاهپاس اران،ح ود2700متاصصب کارگرفت ش هان کر بودجر آنحر ود76
میلیوندتربودهاسر .بر عرالوهیکریا خوانراییهرایسرپاهپاسر اران،ایجرادیرکسیسرتم
الکترونیکیجنویاس ک قادراس رادارهاوارخباطات(دشمن)راقطرعکنر .یکریدیوررا 
کارکردهایسپاهپاس اراندرفضایسایبری،ارخباطایننهادباهکرهایایرانیفعالیاس کر 
علی دشمنانداخلیوخارجیفعالی میکنن .یکریا ایرنگرروههرایهکرر،گرروه«ارخرش
سایبری»20اس .درشکل یرسعیش هاس خاسلسل مراخبنهادهایفعالدرحرو هفضرای
مجا یدرایرانب خصویرکشی هشود).(Siboni & Kronenfeld, 2012, b
سلسلهمراتبنهادهایفعالدرحوزهفاایمجازیدرایران

شکل(-)3



19. Research Institute Defense Tech
20. Cyber Army
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پروپاگان اخنهامربوطب نهادهاینظامینیسر ومراکر دانشرواهیوخحقیقراخیا جملر 
دانشواهصنعتیشریفرادربرمیگیرد.درایرنرابطر کورانواستیانسرنمعتق نر دانشرواه
صنعتیشریفیکیا مراک دانشواهیایراناسر کر امنیر سرایبریبرینالملرلراخه یر 
میکن .ایندانشواهب عل پیشبردبرنام هست ایایران،موردخحریمهرایبرینالمللریواقرع
ش هاس .و ارتخ ان داریآمریکاب طورمستقیمبرنام هرایرایانر ایدانشرواهشرریفرادر
سال،2012برایخالفاتحقوقبشریمورده فقرارداد.خ ان داریایراتتمتحر ه،رسرول
جلیلیرئی دفترهمکاریهایعلمیبینالمللیوم یرگروهفناوریاطالعاتدانشواهشرریف
ویکیا اعضایمؤس شورایعالیفضایمجا یایرانراخحریمکرد.جلیلیب عل «خال 
برایب دس آوردنمرخبطبرانظرارتبررخرافیرکپیرا هرایکوخراهخلفرنهمرراها خرارج»،
«کمکهایفعالب حکوم ایرانجه انجا سانسور»و«مسر ودکرردنوبوراههراییکر بر 
انتقادا دول ایرانمیپرداختن »موردخحریمواقعش ).(Kagan & Stiansen, 2015: 31
هایسایبریایراندرتوسعهوتکمیلتهدیداتهستهای


قابلیت
.۲-3دگرنمایینقش
برمنمینویس «:دراکتبرسال،2012و یردفاعلئونپانتاآشکاراهش اردادک ایاتتمتح ه
آمریکاب  ودیبایکحادث ناگوارجمعیباابعادیفاجع بار[یابر عبرارخیدقیرحخرر]برایرک
پرلهاربرسایبریمواج خواه ش .دراینارخباطهیچسرناریوییفروریخرروبر طروربرالقوه
خطرناکخرا بحرانهست ایایراننیس .باوجودگسترهعظیمفشرارهایاقتصرادیغرربدر
طولسالیانمتمادیعلی ایران،نظا ایرانهنو هیچنشان ایا کاهشقابلی هایاخمیخود
نشانن ادهاس .درمقابل،مقاماتایرانیبااخذموا عماالفدراینارخباط،نیا بر اقتصراد
مقاومتی21برایعبورا بحرانهست ایرا روریدانست ان ).(Berman, 2013
سیبونیوکرونفل معتق ن خمرک فعالی هرایسرایبریایررانعلیر عربسرتانسرعودیو
دیورانا جمل ایاتتمتح هواسرائیلنیا ب خرخیباتدفاعیشایسرت دارد.درپرخروخحروتت
سایبریایران،دول هایم بوربای فضایحاکمبرفعالی هایسایبریجمهوریاسالمیرادر
دستورکارویکیا اصلیخریناولوی هایاطالعاخیخرود(شناسراییوخنثریکرردنحمرالت
سایبریایرانقبلا وقوع)قراردهن .اهمی اینمو وعدرس مانن برنام هسرت ایایرران،
هایواقعش هدرحاشی 

میخوان خه ی یمهلکعلی امنی بسیاریا دول هایغربیودول 
خلیجفارسباش .ا اینرو ،روریاس همکراریهرایاطالعراخیگسرتردهبرینالمللریبررای
جلوگیریا خه ی اتسایبریایرانانجا شود).(Siboni & Kronenfeld, 2012, a

21. Economy of Resistance
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.3-3دگرنماییکارکردهاوقابلیتهایسایبریایراندرجهتتکمیلتخلفاتحقوق
بشری
فاینشنالخایم درمقال ایباعنوان«جنگسایبری:جبه ج ی یک ایرانبرا کرردهاسر »
مینویس «:هکرهایایرانیدرسرال،2012طریحملر ایبر خأسیسراتشررک ملرینفر 
عربستانسعودی(سعودیآرامکو)،خقریباً یرساخ ارخباطاخیواطالعاخیاینشرک رامع و 
کردهواینشرک راخامر فروپاشیپیشبردن ».درادام مقالر برااشرارهبر اینکر حادثر 
آرامکو نگخطریبرایدشمنانایرانبود،اینپرسشرامطرحمیکن ک گوون ایرانظرف
م تگهارسال()2008-2012ب گنینقابلی هاییدر مینر سرایبردسترسریپیر اکررده
اس ؟وپاسخمیده ک بیشترخواناییهایایراندرفضایمجا ی،حاصلخرال ایرنکشرور
ب منظورنظارتبرمعتر اننسب ب انتااباتسال2009بود).(Jones, 2016
ای نشتاتدراینارخبراطمرینویسر «:دولر قابلیر هرایسرایبریخرودراافر ایشداد،
نظارتهایسایبریخودرابررسان هایاجتماعیمضاعفکردوبر خشر ی سانسروراینترنر 
یستمعامرل
مبادرتور ی وا ابت ایسال،2012خال خودرابررویخأسی رایان ملیباس 
سعیدرملیکردنخر ماتایمیرلداشرت اسر .

«لینوک »22مضاعفنمودوا اوایل2013
حکوم همننینخال داردیکاینترن ملیب وناخصرالبر شربک جهرانیوببر منظرور
خقوی امنی سایبریخودخأسی کن » ).(Eisenstadt, 2016
.4-3دگرنماییکارکردهاوقابلیتهایسایبریایراندرجهتحمایتازگقروههقای
تروریستی
دراینرابط کیلفومینویس «:ایرانیکیا کشورهاییاس ک سرمای گرذاریهرایسرنوینی
در مین جنگسایبریانجا دادهاس .درایررانبرا ارسرالحهرایسرایبریوجرودداردکر 
دشمنانمافقطکافیاس ارادهکنن خاخسلیحاتم بوردراختیارآنهاقرارگیرد.دستاوردهاو
نر اف ارهایماربایرانمیخوانن دراختیارمتح مورداعتمادشانیعنیح باهللقررارگیررد.
ا طرفیعناصرسپاهپاس ارانانقالباسالمیمترص فرص اس خاگروههایهکریراجرذب
کن .بسیجنی ب نماین گیا رژیما حیثخأمیننیرویانسرانیبررایفعالیر هرایسرایبری
نقشمهمیدارد»).(Cilluffo, 2013
آیتلنی براینباوراس ک ایرانسرابق ایطروتنیدرحمایر ا حمراسدارد.حمراس
یچوج قادرب حفاظ ا خروددربرابررخجهیر ات
داراییکخیمسایبریکوگکاس ک ب ه 
22. Linux
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پیشرفت فنیواطالعاخیاسرائیلنیس ،اماباخوج بر خجربر ایرران،گرروهسرایبریحمراس
ن خنهامیخوان ا خودمحافظ کن ،بلک قادراس درآین ه یرسراخ هرایمرالی،انررژیو
نظامیاسرائیلراخه ی نمای .بنابراین،ب جایاینک بپرسریمکر خراگر انر ا هایررانقصر 
هککردنخأسیساتایاتتمتح هآمریکارادارد؟بهتراس پرسی هشودک جمهوریاسرالمی

ایرانخاگ ح قص هککردنخأسیساتهمسایوانخودا جمل عربستان،اسررائیلواردنرا
یلش نب ق رتفائق درخاورمیان اسر 
دارد؟ه فسیاس خارجیایراندرحالحا رخب 
).(Aitel, 2015
درپایاناینباش،نواره یربرجسرت خررینادوارخرنشسرایبریبرینایررانوعربسرتان،
هایسایبریایجادشر هرانشران

واکنشدوکشورنسب ب اینخنشهاوآثارسیاسیخصوم 
میده .

تنشهایسایبریبرجستهایرانو
امنیتیسازی 

نگارهشماره(-)4آثارسیاسی
عربستان
نامتنش
سایبری

تاریختنش
سایبری

واکنشدولتیکهمورد

واقعشده
حملهسایبری 
(ایرانوعربستان)

آثارسیاسیتنش
برایکشورمقابل

اختاللدروبواه
و ارتنف ایران

وراهان ا ی
رفعنقصفنی 
3و27
شبک 
اردیبهش ماه1391

حمل سایبریب 
شرک آرامکو

15آگوس 2012

متهمکردندول ایرانب 

انجا اینحمل 

مجر شناسان نایران
ب جامع بینالمللیو
دگرنماییقابلی های
سایبریایراندرمسیر
کنترلماالفانداخلی
وفعالی هایاخمیو
غیرهخوسطآمریکا

هکوبواهمرک 
آمار

4خردادماه1395

یربطا مرد 
مراجع 
خواستن درقبالاین
حادث خویشنت ارباشن 

-

حمل سایبریب 
وبسای های

و ارتنف 
عربستان

11آوریل2015

متهمکردندول ایرانب 

خحریکارخشسایبری
یمنب انجا اینحمل 

ایرانا سوی
هایبینالمللیو

رسان 
کارشناساندولتی
آمریکاییمقصر
شناخت ش 

-
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هکبرخیا 
وبواههایو ارت

خارج 

13خرداد95

حمل هایمتع د
سایبریب 
وبواههای

سلطنتیو
خصوصیعربستان

2016

پیشبینیحمل سایبری

ب  یرساخ هایمجا ی
خوسطرئی سا مان
پ افن غیرعاملس هفت 
قبلا وقوعحمل 

متهمکردنایرانب انجا 

حمالتگستردهسایبری
درسال2016

-

طرحمج داخها 
کاربس ویروس
شمعون()2خوسط
ایرانعلی 
یرساخ هایسایبری
عربستانخوسط
شرک هایآمریکایی

(منبع:یافت هاینویسن گان)

.4الزامقاتراهبققردیایققراندرقبققالتققنشسققایبریبققاعربسققتانو
امنیتیسازیآن

بع ا قیا هایعربیسال،2011نظا سیاسیکمترکشوریدرغربآسیاوشرمالآفریقراا 
پیام هایاینانقالب هادرامانمانر .مصررخحر حکومر نظامیرانقررارگرفر وانتاابرات
ریاس جمهوریباموانع یادیروب روش .سوری وعراقدرگیرجنگداخلریشر ن وپ یر ه
افراطیگریب خصوصدرقالبداعشدراینکشرورهاظهرورپیر اکررد.خرکیر نراآرامیهرای
فراوانیا جمل یککودخایناموفحراپش سرگذاش امادراینمیان،نفو سیاسیایرراندر
منطق گستر پی اکرد؛گراک حکوم ص ا سقوطکردهبودواکنرونشریعیانبررعرراق
حکوم میکنن .خودعراقبرایدول سا یوفرارا فروپاشیدول ج یر خرال مریکنر .
درواقع،عربستانسعودییکیا با ن ههایپیام هایاینوقایعاس .عربستانباوجوداینک ا 
داعشحمای میکن ،ا اینهراسداردک افراطیونداعشب عربستانخجاو کنن .عربستان
بیشا پریشایرراندر

همننیننورانآین هنفو خالف اسالمیداعشدرجهاناسال ونفو
منطق اس ).(Hussain & Kashif, 2015
ابعادجنگسردبینایرانوعربستانخاح یرسی ک فقرطبر رویرارویینظرامیمنجرر
نش .عربستانسعودیدرمناقش هست ایایراننی برمحکومی ایررانواعمرالخحرریمهرای
سا گیران علی آنپایفشردوباخروریس خوان نشیخنمررهبرشریعیانعربسرتان،ویرا
اع ا کرد.باکوششعربستاندرسی دهمیننشس سرانسا مانهمکاریاسرالمیبیانیر ای
خصویبش ک طبحبن 33آن،اعضایسا مان«دخال هایایراندرامورداخلریکشرورهای
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منطق ودیورکشورهایعضوسا مانهمکاریاسالمیا جمل بحرین،یمن،سوری ،سومالیو
ادام حمای ا خروریسم»رامحکو کردن .ا طرفی،عربستانسعودیخراکنونا مجرا اتدو
خنا مأمورانپلی فرودگاهج هک ب بهان با رسیا دونوجوان ائرایرانیآنهاراا کراروان
ج اکردهوسپ باخوسلب  ورسعیکردن ک آنهاراموردا ی وآ ار(جنسی)قراردهنر ،
خودداریکردهوا پرداخ دی بیشا 460شهی ایرانیدرحادث مناسرال،1394سرربرا 
می ن .ب عالوه،سا مانحجو یارتایرانباانتشاربیانی ایاعال کرردحرجخمترع1395بر 
کارشکنیهایدول سعودیبرگ ارناواه ش .

دلیلاستمرار
خصوصی متمای کنن هجنگسردبینایرانوعربستانپ ا سال،2011خنشایرندو
کشوردرفضایمجا یاس .هکتویسمیکیا خه ی هاییاس ک ا سویهکرهایسرایبری
ایرانراماتلمیکنر .

عربستانسعودی،کارکردبرخیا وبواههایمجا یدولتیوغیردولتی
ب طورکلیمهمخرینوبواههایایرانی(دولتیوغیردولتی)ک ا سویهکرهایعربسرتانیهرک
ش هان ،درنواره یر کرش هاس .
وبگاههایایرانیموردحملههکرهایسعودی

مهمترین
نگارهشماره( -)5
ناموبگاهمجازی

تاریخهکوبگاه

واقعهنزدیکبهحمله
سایبرییاعلتآن

وبواهو ارتنف 

3و27
اردیبهش ماه1391

شیع ستی ی

خبرگ اریفارس

11فروردین1394

بحرانیمن

وبواهرسمیو ارت
دفاع

17اردیبهش 
1394

خعرضب دونوجوانایرانی
درفرودگاهج ه

وبواهمرک آمار
وبواهو ارتخارج 

اعال غیررسمیجنگ
4خردادماه1395
سایبریعربستانعلی ایران
اعالنغیررسمیجنگ
13خردادماه1395
سایبریعربستانعلی ایران

منبع
خبرگ اریفرارو
ک خبر112902:
خبرگ اری
ص اوسیمای
جمهوریاسالمی
ایران
ک خبر176523:
مؤسس فرهنوی
مطبوعاخیایران
ک خبر133701:
خبرگ اریخابناک
ک خبر592829:
خبرگ اریالف
ک خبر358797:

(منبع:یافت هاینویسن گان)
آنن خبعاتناخوشاین یبرایجمهوریاسالمیایراندراثرخنشسایبریبراعربسرتاندر
پیدارد،امنیتیسا یاینبحراناس .پ ا وقوعانقرالباسرالمیدرسرال،1979مراکر و
مجامعق رتوان یش ور یدرجهانمحافظ کارسکوتر،الوویحاکمیتیجمهوریاسالمیرا
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ب یلیپرخطربرایایجادواشاع خج ی نظرطلبیدرساختارنظا بینالملل،ار یابیکرردهانر .
براینمون ،ناگواریانقالباسالمیبرایسیاستم ارانآمریکاییخاح یاس ک آنهاحکوم 
ودول ایرانراا ابت ایخأسی ،باعناوینوعباراخیهمنون«دول خوسرع طلرب»«،نراق 
فعالخرریندولر حرامیخروریسرم»،
سالحهایکشتارجمعی» «،
حقوقبشر»«،گستر دهن ه 
«اخاللگردرنظممنطق »«،عضویا محورشرارت»«،مالرونر صرلحاعررابواسررائیل»،
«دول یاغیوسرکشا نظمموجود»و«پایواهاستب اد»خوصریفکرردهانر (سرلطانینرهادو
همکاران)108:1391،یاشورایروابطخارجیآمریکاب صراح درسال،2010اعال میدارد
ک خعاملباایرانکارسا نبودهوایاتتمتح هبای ا خغییررژیمایرانب عنوانفرصتیگرانبها
(موسویشفائیوشاپوری.)189:1390،

استفادهکن

امنیتیشر نوسیاسر خرارجیجمهروری

ا اینروس ک فیرو آبادیدرمق م کتاب«
اسالمیایران»مینویس «:ایاتتمتح هآمریکابع ا انقالباسالمیخال داشت اسر خرادر
قالبگهارگفتمانخروریسم،هست  ای،حقوقبشروصلحخاورمیان جمهوریاسالمیایررانرا
گفتمانهرابررای

امنیتیکن ؛ب گون ایک اینکشورب طورهم مانیاب خناوب،ا یکیا این
بااینحالخاکنوندوگفتمانهست ای
امنیتیکردنجمهوریاسالمیایراناستفادهکردهاس  .
جمهوریاسالمیایرانایفاکردهان ؛بنرابراین،

امنیتیکردن

وخروریسمنقشوخأثیربیشتریدر
امنیتیکردنیکیا مهرمخررین ابعرادومو روعاخیبرودهاسر کر جمهروریاسرالمیبراآن
روبروس »(قریشی.)16:1393،
قوهوافرریبر منظرور
رون هانشانمیده ک گفتمانسایبریدردهر آینر ها خروانبرال 
امنیتیسا یوخه ی هایمتعاقبآنبرایجمهوریاسالمیایرانبرخورداراس .عرواملیکر 
خسریعمیباشن ،عبارخن ا :

امنیتیسا یگفتمانسایبریرابرایایران

رون 
)1

دوفضاییش ن(واقعیومجا ی) ن گیبشرری وکسربمنرافعملریبیشرتر،خوسرط

کشورهاییک خواناییسایبریبیشتریدارن ؛

)2

هایصلحآمی فعالی هایسایبریجمهوریاسالمیایران؛

قابلی 

)3

حلش ناحتمرالییراخقریبریگفتمرانهسرت ای(بر وناحتسرابمنرافعو
برجا و 
مح وی هایآنبرایایران)؛

)4

عملکردمتناق غربدرقبالخروریسرموعر کراراییمطلروبایرنگفتمرانبررای
امنیتیسا یدررویاروییباجمهوریاسالمیایران؛


)5

گسترهوسیعمفهومی،عملیاخیونسبیگفتمانحقروقبشرروعر کراراییمطلروب
امنیتیسا یدرمواجه باجمهوریاسالمیایران.

آن()2برای
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اماعاملخثبی کنن هامنیتیسا یگفتمانسایبر،درگیریهایسایبریایران(دولر ویرا
گروههایهکریمستقل)وعربستانسعودی(دول یاگروههایهکریوابسرت دولر )یراهرر
خبلیغاخیاینگفتمرانبررایامنیتریشر ن

کشوردیورب واسط جذابی هاوخواناییهایفنیو
اس .درواقعکشورهایمحافظ کارسیاس بینالملل،پیرو ی(غیرواقعری)سرایبریایرراندر
مواجه باعربستانرادردستورکاریسیاسیقراردادهوخبعراتبر  عرمآنهراخطرنراکایرن
پیرو یراب حو ههایدیورانتقالمیدهن .ایرنکشرورهابر منظرورامنیتریکرردنگفتمران
هایخاصصیک فضایسرایبریدارد،آنرا

سایبریایرانبامفروضگرفتنویهگیهاوقابلی 
میکنن .
مکملخه ی هایهست ایوخروریستیجمهوریاسالمیایرانقلم اد 
ا اینحیثدول هایمحافظ کار مناینک مح ودی هایش ی یرابررایآسریب دن
ب خوانراییهرایسرایبریایرران (خحرریمنهادهراوافررادمتاصرصدرحرو هفضرایمجرا ی )
امنیتیکردنآننی بهرهخواهن برد.

میکنن ،ا عوای 
برنام ری ی 
امنیتیسازیتنشسایبریبین

نگارهشماره(-)6دالیل،بسترها،عناصرونتایج
ایرانوعربستان
امنیتیسازی

دالیل

زمینههای

امنیتیسازی


امنیتیسازی

عناصر

امنیتیسازی

نتایج

نقشخأثیرگذارفضای
مجا یبرایاف ایش
منافعملیایران

جنب بینالمللیدادن
ب خنشسایبریایران
وعربستان

با نماییکارکردهاو
قابلی هایسایبری
ایراندرجه حمای 
ا گروههایخروریستی

خحریم

هایصلحآمی 

قابلی 
فعالی هایسایبری
ایران

ب رگجلوهدادن
حمل هایسایبری
گروههایهکری

غیردولتیب خأسیسات
عربستان

با نماییکارکردهاو
قابلی هایسایبری
ایراندرجه خکمیل
خالفاتحقوقبشری

خه ی 

ریبان کاحتمال نادی هانواریحمل های
امنیتیسا یب واسط  سایبریعربستانب 

خأسیساتایران
گفتمانهست ای
معرفیکردندول 

ریبان کاحتمال
ایرانب عنوانکارگردان
امنیتیسا یب واسط 

حمل هایسایبریب 
گفتمانخروریسم
خأسیساتعربستان

با نمایینقش
قابلی هایسایبری
ایراندرخوسع و
خکمیلخه ی ات
هست ای
با نمایینهادهای
نظامیایرانب مثاب 
نهادهاییخهاجمی
سایبری

کاهشاعتبارو
مقبولی ایرانن د
افکارعمومیجهانی
کاهشاعتبارایران
ن دسا مانهای
بینالمللی
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ریبان کاحتمال
امنیتیسا یب واسط 

گفتمانحقوقبشر

با نمایینهادهای
ائتالفسا ی

خال برایایجادخنش
نظامیدانشواهیایران
ایوبینالمللی

منطق 
بیشترباخأکی برخوان
ب مثاب نهادهایی
علی ایران
خهاجمیسایبریایران
خهاجمیسایبری
(منبع:یافت هاینویسن گان)

باخوج ب مالحظاتبات،عناصرامنیتیسا یگفتمرانسرایبریجمهروریاسرالمیایرران
ب ویههپ ا سال2011دردستورکارکشورهایمحافظ کارقرارگرفت اس .عناصرامنیتری
گفتمانسایبرینتایجیمانن خحریم،خه ی وائتالفسا یمنطق ایوبینالمللیعلی ایرانرا
درپیدارد.اینامرب واسط شبی سا ینتایجامنیتیسا یگفتمانهست ایباگفتمانسرایبر
قابلاست تلاس .درواقعاگرردردهر گذشرت مسرائلهسرت ایوسراخ کالهرکاخمری،
میگرف ؛درحالحا رب واسط اقتضائات مرانی،حملر سرایبری
دستمای امنیتیسا یقرار 
با«بمبسایبری»ظرفی فراوانیجه امنیتیکردنگفتمانسایبریجمهوریاسالمیایرران
میخوانن بااجراییکردنآنهراا نترایج
یربط 
دارد.لذامهمخرینال اماتراهبردیک نهادهای 
امنیتیسا یگفتمانسایبرجلوگیریکن ،عبارخن ا :

)1

هیچگون ارخباطین ارد؛
گروههایهکریسایبری 
خأکی براینک دول ایرانبا 

)2

انسجا ووح تبیشترنهادهاینظامیفعالدرحو هسایبر،بر ویرههدر مینر اعرال 
نهادهایادول هاییک ب خأسیساتایرانحمل سایبریمیکنن ؛

)3

نالمللری
پیویریحقوقیحمل  هرایسرایبریوثبر شرکای درمجرامعحقروقیبری 
یربط؛


)4

برگ اریکنفران هایبینالمللیدانشواهیوخأکی براینک جمهوریاسالمییکریا 
قربانیانحمل سایبریا جمل ویروساستاک ن اس ؛

)5

خشکیلکمیت  ایدرو ارتخارج جمهوریاسالمیایرانب منظوربرنام ریر یبررای
امنیتیسا یگفتمانسایبریوانجا اق اماتمربوط درخارجا کشور؛

جلوگیریا 

)6

قرارگرفتنامنیتیکردنگفتمانسایبریجمهوریاسالمیایراندردستورکارشرورای

عالیامنی ملیبرایمشاصنمودنسیاس هایکلیبا دارن هدراین مین .

فرجام
خاریخخحوتتروابطبین المللنشاندادهاس ک مقتضیات مان،بر پینیر گیهرایمفهرو 
«امنی »اف ودهاس .ب ویههاینک امرو هکشورهانمیخوانن درمعرادتتامنیتریوراهبرردی
خود،ا نقشفضایسایبریوخأثیرآنبرامنی غافلشون .درارخباطبابحثحا ر«،سایبر»
باوجودفرص  هاییک مشاصاًبرایجمهوریاسالمیایرانب وجودآوردهاس ؛درپرارهایا 
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عرص ها،باعثخلحخه ی برایامنی آنش هاس ،گراک ایررانبعر ا انقرالب،1979در
امورراهبردی،ا ب ن نظممحافظ کاران حاکمبرسیاس بینالمللگسست وخرخیباتامنیتری
ینفو منطق ایدر
بینالمللیرانمیپذیرد.ا اینحیث،برخیا ق رتهایب رگوبا یوران 
استفادهوافرمیکنن .

امنیتیسا ی»

مقابلبانفو وق رتجمهوریاسالمی،ا راهبرد«
کشورهایمحافظ کارهمروارها راهبرردامنیتریسرا یبر فراخرورمو روعاتومباحرث
مطروح درخاریخخحوتتسیاسیواجتماعیجمهوریاسالمیایران،بهررهبررداریکرردهانر .
برایمثال،فعالی هایصلحآمی هست ایجمهوریاسالمیایرانطیسرالیانمتمرادیمرورد
امنیتیسا یقرارگرفت اس .ایندرحالیاس ک پاکستان،باوجودآنک ب اف ایشخسلیحات
هست ایخودب شکلغیرقانونیمبادرتمیور د،ن خنهاکمتریننظرارتهرایبرینالمللریدر
موردآناجرانمی شود،بلک درس دوره مانی،ریاس شورایحکا آژان بینالمللریانررژی
اخمیرابرعه هداشت اس .
المللبرجمهوریاسالمیخحمیلمیشود،

بنابراین،اینشرایطخاصک ا جانبنظا بین
هایراهبردیکشوردارد.نتایجامنیتیسرا یگراهیدرشرکل

خطابح یادیبانیا هاوگفتمان
خه ی ،گاهیدرقالبخحریموبرخیا مواقعدرکالب ائتالفسرا یعلیر ایرران،بررو کررده
خاصامنیتیسا یگفتمانسرایبری،دربسرترمنا عراتوخرنشهرایعربسرتان

اس .ب طور
سعودیوجمهوریاسالمیایرانشکلگرفت اس .درواقع،پ ا خنشسایبریایندوکشور
درآگوس ،2012گفتمانسایبریجمهوریاسرالمیایررانا جانربهرمپیمانرانعربسرتان،

امنیتیسا یقرارگرفت اس .

ب ویههآمریکادرمعرض
امنیتی سا یگفتمانسایبریجمهوریاسالمیایررانا سر مجررایاصرلیصرورت

ابعاد
پیمانسعودیسعیدرمعرفیکردنایران،ب عنروانمتجراو بر 

میپذیرد(:الف)کشورهایهم
امنی سایبریعربستاندارن (،ب)اینکشورهابانادی هگرفتنحمالتسایبریعربستانعلی 
ایران،حمالتصورتگرفت ب عربستان(کر عاملیر ایرراندراجررایآنهرااثبراتنشر ه)را
ب مثاب خه ی یبالقوهبرایبیشرترکشرورهایدنیرامریپن ارنر و(ج)ایرنخه ی پنر اریبرا
سا وکارهایینظیردگرنماییخوانسایبریایران(افرادونهادها)درمسیرخکمیرلفعالیر هرای
ایوحقوقبشریصورتمیپذیرد.

خروریستی،هست 
دراینمیانخه ی اخیک امنیتیسا یگفتمانسایبریجمهوریاسالمیایرانراا دیورر
مینمای ،ظراف هاوظرفی هرایفضرایسرایبر
خه ی اتگفتمانهایامنیتیسا یبرجست خر 
ا لحاظفنیومحتواییاس .درحالحا ر،مسائلاخمیبافضرایمجرا یدرهرمخنیر هانر و
رسان هاوفضایمجا ی،اب ارمناسبیبراینمایان نوبا نماییو عی کشرورهادرارخبراطبرا

امنیتیسا یخنشسایبریجمهوریاسالمیایرانوعربستانسعودی95

امورداخلیوخارجیآنهاهسرتن .لرذاکشرورهایمحافظر کراردرسرای کشرمکشسرایبری
عربستانوایران،فرص یافت ان خا منامنیتیسا یگفتمانسایبریایران،خطربطریبرین
مسائلوخحوتتباتوگفتمانسایبریخرسیمکنن .
ا این رو،اگرخه ی اتگفتمانسرایبریایرراندرآینر ها خه یر اتگفتمرانهسرت ایو
حقوقبشریبیشترنباش ،کمترنی ناواه بود؛بنابراین،جامع دانشواهیکشروردرراسرتای
پیون علموسیاس گذاریموظفب ارائ راهبرددراینحیط حساسخواه بود.مهرمخررین
راهبردهاییک اینپهوهشبابررسیدتیل ،مین ها،عناصررونترایجامنیتریسرا یگفتمران
سایبریکارام ومفی ار یابیمیکن ،درس  مین قابلبررسیهستن .ناس آنک مقامرات
مسئولو یربطجمهوریاسالمیایران،بای درحو هراهبردهایسایبریوح تنظرداشرت 
وارخباطباگروههایهکریرانفیکنن .دو ،بینمجامععلمریودانشرواهیودسرتواههرای
اجرایی،ارخباطعلمیبیشتریدر مین آسیبشناسری،آینر هپهوهریوراهبردپهوهریدرایرن
حیط برقرارشود.سو ،سا مانهای یربطبای حساسی بیشرترینسرب بر ایرنمو روع
نشاندادهوپیویریهایحقوقیوسیاسیت درجه کاهشامنیتیسا یگفتمانسایبری
رادردستورکارخودقراردهن .
نوشتها:


پی
( )1م ارکوشواه نشانمیدهن ک عربستانسرعودیدگرگرونیهراییاساسریدر یرسراخ هرای
سایبریخودایجادکر دهاس .پادشاهیسعودیبیشترینمشترکاناینترن بانر پهرندرجهران
عربراداراس .ا سال2010دسترسیب اینترن دراینکشرورن دیرکبر 30درصر افر ایش
یافت اس .عربستانبیشا 500خ ماتاینترنتیا طریحخلفنهمراهوسیسرتمعامرلهرابررای
شهرون انفراهممیکن .حکوم قص داردخاسال 2020یرساخ هایانرژی،آب،برقوقر رت
(سایبری)کشوررابااستقرارشبک هایهوشمن ودیجیتالپیشرفت وهمننینخجهی اتخجرارت
الکترونیکخقوی ومضاعفکن ؛البت اینمهمانجا نمیپذیردمورآنک فناوریهایدیجیترالیا 
امنی سایبریبرخوردارباشن .درسال2015عربستانسعودیبیشا 160ه ارحمل سرایبری
دریکرو راثب کرد.بیشترینحمرالتسرایبریمتوجر بارشهراینفر وگرا ،بانکر اریو
ارخباطاتا راهدوربود).(Frontera, 2016
( )2ب عبارخیدیور،مااطبی(دول هاوافکارعمومی)ک باگر ارهعر رعایر حقروقبشرردرایرران
روب روس ،ناست ینگالشاواینخواه بودک آیاموا ینحقوقبشریدرکشرورخرودبر طرور
کاملرعای می شود؟وا آنجاییک حقوقبشرمفهومینسبیووابست بر مقتضریاتسیاسریو
امنیتیسا یب معنایواقعیکلم ران ارد.
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