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چکيده

نگارنده در این مقاله در راستای پاسخ به سوال تحقیق که عبارت است از " فضای مجاازی هاه تاا یری بار
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دارد ؟ " با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای
درصدد تحلیل تا یر فضای مجازی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران برآمده است.
یافته های تحقیق حاکی از آن است فضای مجازی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تا یر گااار اسات
که این مسئله خود در قالب اقدامات مخل امنیت و برانداز ،گسترش نابسامانی های اجتمااعی کافا باین
اقلیت های قومی،ماهبی،زبانی و ...نمایان می گردد.

مقدمه

با گاکت زمان و آکفار کدن ابعاد مختلف و متنوع ا رگااری فضاای مجاازی و وقاو بیشاتر باه ماهیات
دوگانه (تهدید/فرصت) این رسانه ،توجه به کناخت جنبههای فرصتزایی آن نیاز بیشاتر کاد و افازون بار
دانشگاهها ،مراکز دینی مانند حوزههای علمیه نیز وارد فعالیت در این عرصه گردیده و به تولید محصاوالتی
به نفع دین و فرهنگ پرداختند .این رسانهها ،فضای مناسبی را برای معرفی داکتههای فردی/جمعی فراهم
ساخته و همچنین ابزار و امفان مقابله با جنگ نر دکمن را نیز در خود جای داده است .بنابراین ،با فراهم
کدن فضای ارتبا اجتماعی مجازی ،فرهنگهای سنتی ،دینی و خُردهفرهنگها نیز مجال عرضاندا یافته
و امفان تحقق سلطه فرهنگی مورد نظر غرب بیش از پیش در حال رنگ باختن است .با این حال ،پیشنیاز
اساسی برای حضور مؤ ر در این دنیای جدید و تبدیل کدن به نقشآفرینی فعال ،کناخت صحیح ماهیت و
کارکردهای این فضاست که حصول این کناخت و تبدیل کدن تهدید به فرصات ،انتظااری موجاه و قابال
دستیابی خواهد بود.

مباني نظري
امنيت

امنیت یک پدیده ادراکی و احساسی است .یعنی برای تحقق آن باید این اطمینان در ذهان تاوده مارد ،
حاکمان و تصمیم گیرندگان به وجود آید که ایمنی الز برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد ،نمای
توان درجه و مرتبه امنیت را در هیچ جامعه ای تعیین نمود هون هر ملتی دیدگاه خاص نسبت به امنیات
دارند ،گرهه از لحاظ مفهومی کباهت هایی میان امنیت وجود دارد .در ادیان مختلف نیز امنیات مفااهیم
خاصی دارد .در مسیحیت امنیت مساوی با برقراری صلح و آرامش است .در قرآن کریم توجاه باه امنیات
روحی و معنوی و ایمنی عمومی سرزمین و امنیت جان و مال و حیثیت افراد جامعه و نیز در ساطح باین
المللی اهمیت داده کده است (خوش فر. )96 ،1378 ،

امنيت ملي

از نظر مفهومی ،امنیت ملی برای بسیاری از کشورها حاکی از نیاز باه حفاا اساتقالل و تمامیات ارضای،
حفا کیوه زندگی ملی و جلوگیری از مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورها است .پس امنیت ملی یک
کشور در درجه اول به معنای تأمین کرایطی است که کشور را از تعارض دیگاران باه اساتقالل سیاسای،
ارزش¬های فرهنگی و رفاه اقتصادی دور نگه دارد (محرابی و همفاران .)34:1392،امروزه مفهاو امنیات
ملی برای بسیاری از کشورها حاکی از نیاز به حفا استقالل و تمامیت ارضی ،حفا کیوه زنادگی ملای و
جلوگیری از مداخله بیگانه در امور داخلی کشور از طریق افزایش قدرت نظامی اسات .امنیات هار دولات
می¬ تواند با ناامنی دیگر کشورها تعریف کود و هر کشوری با تعریف خاص خود از امنیت ملی بار اساا
امفانات و منابع موجود در هارهوب تعریفی که از امنیت منطقه دارد ،می تواند در مقابل دیگر کشاورها از
خود دفاع کند (عیوضی)451:1386،

فضاي مجازي

اصطالح فضای مجازی را اولین بار فردی به نا "ویلیا گیبسون" نویسنده داستان تخیلی علمی در کتاب
نورومونسر در سال  1984به کار برد.این اصطالح بعدا به فضاایی اطاالش کاد کاه کاامل مجموعاه ای از
ساختارها و روابط غیرفیزیفی بین انسانهای به کار گیرنده رایانه می باکد که بار کابفه هاای رایاناه ای و
اینترنت به عنوان واقیعتی فیزیفی مبتنی است .فضای مجازی به عنوان آیینه ی تما نمای فضای واقعای
عمل می کند.تمامی کاخصهای فضای واقعی به تدریج به فضای مجازی منتقل می کاود.هندساه فضاای
مجازی بر هندسه جهان واقعی مبتنی است و تمامی کارکردهای جهان واقعی در جهان مجازی تفرار مای
کود (حافا نیا.)10،13 : 1390،

امنيت فضاي مجازي

امنیت فضای سایبری به خاطر اتفای بیش از حد بازیگران ،عرصهای استراتژیک محسوب میکاود .از ایان
رو ،در ارزیابیهای امنیتی از تهدیدات ملی و بینالمللی ،مفهو امنیت در فضای سایبری باا درجاه بسایار
باال ردهبندی میکود.
اهمیت این فضا بدان میزان است ،که براسا گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصااد ،تهدیادات و حماالت
سایبری یفی از  5تهدید بزرگ جهانی است ،که امنیت میلیاردها نفر را به خطار خواهاد اناداخت.ناگفتاه
پیداست که فضای سایبری ظرفیت باالیی در پیشبرد منافع و امنیت ملی کشاورها برعهاده دارد .در ایان
میان ،آمریفا از نخستین کشورهایی محسوب میکود که از فضای سایبری برای فشار و تهاجم علیه دیگار
کشورها استفاده کرده است؛ بهگونهای که در ادبیات این کشور نقل میکنند :در فضاای ساایبری ،آمریفاا
اول میکشد ،بعد میگوید حق با من بودهر هند کشورهایی نظیر روسیه و هین نیز دارای سوابق مشابهی
هستند .با این همه ،فضای سایبری با بازیابی ناهنجاریها و قابلیت تجزیه و تحلیال رفتارهاای کنشاگرانه،
فضای مورد بحث در مفهو جنگ اطالعاتی است .این مفهو به کاربرد اطالعات و سیساتمهای اطالعااتی
بهعنوان یک سالح در درگیریها به کمار مایرود .در ایان مختصاات ،جناگ ساایبری ترکیبای از اناواع
جنگهای اطالعاتی بهکمار میرود.این نبرد نوپدید میتواند بین دولتها یا بین بازیگران غیردولتی اتفااش
بیفتد ،و هد هر هیزی از قبیل نظاامی ،صانعتی و یاا غیرنظاامی باکاد .جناگ ساایبری باا بفاارگیری
سربازانی نامرئی ،از جنس ویرو های مختلکننده سرورهای اطالعاتی طر مقابل عمال میکناد .نماود
این تهاجم سایبری (که با لحاظ دانستن دیگر ابعاد آن همچون جنگ اطالعاتی و امنیتی میتوان از آن باا
نا «جنگ پنهان» یاد کرد) برای جمهوری اسالمی ایران در برنامه هستهای بگونهای مشهود اتفاش افتااده
است (.رحیم پور)1391،

مفهوم امنيت ملي در فضاي مجازي

با ورود عصر اطالعات،اهمیت عناصر نامحسو و ذهنی قدرت،همانند دانش،نسبت به عوامال محساو و
سنتی قدرت به طور هشمگیری رو به افزایش است .هر نوع امنیتی نسابی اسات.امنیات بایش از آن کاه
واقعیتی بیرونی باکد ماهیتی ذهنی و گفتمانی دارد .مفهو امنیت،تنها در رابطه همنشینی یا جانشینی با
مفهو های دیگری همچون قدرت،منافع،اهدا ،مصالح،تهدیدها و ...که همگی مفهو های مبهم و سایالی
اند،مصداش یا مصداش های خود را می ابد.افزون بر مشفل مفهومی،در کرایط کنونی،نخبگان تصامیم سااز
در وضعیتی متناقض و هند الیه و در محیطی بدیع،مفهومی و پیچیده نظری و عملی قارار گرفتاه اناد.در
حالی می خواهیم تهدیدهای امنیتی خود را در دنیای واقعی جست و جو کنیم،متایرهای جدید از ساویی
دیگر،دست اندرکار معماری دنیای مجازی کده اند.

یافته هاي تحقيق
تهدیدات امنيت ملي

مطالعه تهدیدات امنیت ملی یفی از مهم ترین و بنیانی ترین موضوعات مطالعات راهبردی در امنیت ملای
هر کشوری می باکد(عبداله خانی .)5 :1386،تهدید ،امنیت ملی یک نظاا را کاه متضامن حیااتی تارین
منافع آن است ،به خطر می اندازد .به هر حال کناخت و تشخیص این تهدیدات به راحتی میسر نیست .دو
دلیل عمده ی این مسئله عبارتست از:
الف) مسئله عینی یا ذهنی قضیه؛ به عبارتی ،آیا تهدیدات ،واقعی هستند یا تخیلی
ب) دکواری تمایز تهدیدات جدی از لحاظ امنیت ملی (حسن بیگی.)90 :1384،
تهدیدات امنیت ملی ،تهدیداتی است که متوجه اهدا مرجع امنیت ملی باکد و اهدا مرجاع امنیات
ملی اغلب با حوزه های عمومی و دولتی است و کمتر در حوزه های خصوصی به هشم می خورد .از ساوی
دیگر به نظر می رسد موجودیت بخش های مختلف در یک کشور نظیر :بخش نظامی ،سیاسی ،اقتصاادی،
اجتماعی و زیست محیطی همگی در مجموعه اهدا مرجع امنیت ملی قرار داکاته باکاند .بناابراین هار
تهدیدی که موجودیت آنها را به خطر اندازد ،امنیتی و علیه امنیت ملی خواهد باود(عبدالاه خاانی:1386،
.)64

فضاي مجازي و قدرت نرم عليه امنيت ملي ایران

ابر قدرتها با استفاده از ویژگیها و رکد روز افزون و فراگیر کدن فضای سایبری و با در نظر گرفتن نقاا
ضعف و قوت دولت و ملتها و هالش های فراروی آنها از ابعاد گوناگون در تضاعیف نقاا قاوت و جهات
دهی و پررنگ نمودن نقا ضعف آنها تالکهای بسیاری نموده اند مدلهایی که توسط آنها مانند آندلسای ،
سفوالری و  ...تعریف و تقسیم بندی کده با همین نگرش صورت پایرفته است با کمی دقات در فضاای
اطرا و زندگی جوامع بشری خواهیم دید که به دلیال جایگااه دیان  ،تعاالیم و دساتورات آن دربرخای
کشورها که اسباب موفقیت را برای آنها در برهه های مختلف باه ارمااان آورده اسات .اقادا باه تضاعیف
رویفردهای دینی و بی قیدو بند نمون افراد در این امور می نمایند بادون کاک جامعاه ای کاه اهادا
عالیه آن در راستای منویات دینی اش تعریف کده باکد با این آسیب پاایری تحات تاا یر قارار خواهاد
گرفت و جامعه انسانی آن مسیر تعریف کده را بدرستی طی نخواهند نمود و حتی می تواند تضعیف کدن
استقالل و آزادگی کشور همچنین دفاع از تمامیت ارضی را در پی داکته باکد(.افشار)226:1391،

امنيّت و تهدیدگران امنيّتي در فضاي سياسي مجازي

باتوجه به ماهیت فضای سایبر به عنوان بستر اصلی اطالعات کشور و اینفه امفاان صادمه زدن از ایان راه
بسیار محتمل میباکد،الز است که نگاه ویژهای به مسأله امنیت فضای سایبر همچنین دولت الفترونیفی
به عنوان مهمترین رهآورد فضای سایبر ماورد اساتفاده از فضاای ساایبر کاه دساتاورد فناوریهاای ناوین
اطالعات است،اگرهه برای کشورهای در حال توسعه به عنوان یک فرصت برای جبران عقبماندگیهای باا
ایجاد یک راهبرد ملی در استقرار حداکثر امنیت در فضای سایبر میتوان به عنوان یک اصل برای رسایدن
به امنیت در حوزه فضای سایبر است و زمانی میتوان فعال باکند،اما برای قرار گرفتن در فضای سایبر باید
از لحاظ امنیتی دارای کرایط مختلف را برای همه افراد در سرتاسار جهاان میسار سااخته اسات،واقعیتی
انفارناپایر است که به عنوان مهمترین بستر فضای سایبر و مهمترین عامل در امنیت ملی و توانایی دکمن
برای حمله به زیرساختهای حیاتی یک کشور در فضای سایبر است .دولت الفترونیفی،به عنوان مهمترین
کاربرد در استفاده از فضای سایبر است و تجربههای عمدهای که در ارتبا با فضاای ساایبر در کشاور ماا
مورد استفاده قرار باکد و این مهمترین دلیل توسعه و استفاده کااربری از فضاای ساایبر اسات .کشاور ماا
نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است که این مسأله ضمن افت برای پیشبرد فناوری اطالعات
و ارتباطات و نیز اولویتی است که این دولتها برای ارتباطات کشور مورد استفاده قرار میگیرد باه عناوان
یک تهدید است .آگاهی برای ایجاد امنیت ملی در فضای سایبر ضروری به نظر میرسد برای تأمین امنیت
فضای سایبر ملی ایجاد کود(.)www.noormags.ir

تهدیدهاي امنيتي متاثر از فضاي مجازي در ایران

اقدا های مخل امنیت و برانداز گروه های مسلح و غیر مسلحگسترش نابسامانی های اجتماعی از قبیل مواد مخدر،فساد اخالقی،جرایم اجتماعی،سرقت و...کفا بین اقلیت های قومی،ماهبی،زبانی با نظا و افزایش گرایش های تجزیه طلبانه قومیاقدا های تروریستی،خرابفاری و هفتیویسمآماده سازی اففار عمومی جهان علیه جمهوری اسالمی ایران در زمینه پرونده هسته ای و تشدید اقدا هاو تحریم ها علیه ایران
-اقدا سرویس های اطالعاتی بیگانه به عملیات جاسوسی اینترنتی علیه جمهوری اسالمی ایران.

نتيجه گيري

رسانههای مجازی در حال تبدیل کدن به امپراطوریهای بزرگ در عصر جدید میباکند و فضای مجازی،
فضای قدرتهای بزرگ است .منطق و محیط جنگ سنتی بر اساا منطاق و محایط جناگ در فضاای
مجازی دگرگون کده است.گسترش فزاینده کاربست فناوری اطالعات و ارتباطاات در زیار سااخت هاای
حیاتی همچون انرژی  ،حمل و نقل و بانفداری از یک طر و دسترسی نامحدود و غیر قابل کنترل افاراد
به ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت و ماهواره از طر دیگر  ،منجر به کفل گیری فضای مجاازی در کناار
فضای واقعی در تعامالت بین دولت ها کده است .طبیعی است که در هنین فضایی مفهو امنیات ملای ،
هالش ها و تهدیدات متحول کده و بازیگران جدیدی مانند افراد  ،گاروه هاای تروریساتی و گاروه هاای
جنایی سازمان یافته  ،نقش و جایگاه مهمی را در پویش های امنیتی درون منطقه ای و بین المللای ایفاا
می کنند  .در محیط مجازی ،قدرتهای کوهک جایگاهی ندارند ،بنابراین تولید وبگاههاا و وبنوکاتهای
انبوه و ضعیف ،هیچ مشفلی را حل نمیکند .باید در طراحی فضای مجازی ،ج.ا.ایران در پی ایجااد قادرت
بزرگ مجازی در پرتو یفپارههسازی فعالیت در فضای مجازی و طراحی نهادهای یفپارهۀ فرهنگی در این
فضا ،براسا نیازهای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی بومی بود .این حقیقت غیرقابل انفار است کاه فضاای
مجازی ا با وجود تهدیدهای متصور ا فرصتهای ماتنمی را برای معرفی توانها و قابلیتهاای فرهنگای،
ایجاد و افزایش سرمایۀ اجتمااعی از طریاق بهباود و ساالمت ارتبا هاای اجتمااعی افاراد ،آگاهساازی و
آموزشهای اجتماعی و در نهایت ،تولید قدرت نر در اختیار ملتها و دولتها قرار داده است و ج.ا.ایاران
نیز میتواند با ظرفیتسازی و مدیریت هوکمند ،به بازتولید قدرت نر در این فضا اقدا نماید.

پيشنهادات

با توجه به یافته های پژوهش،پیشنهادات زیر ارائه می گردد.
)1ساماندهی و مدیریت یفپارهۀ فضای مجازی کشور و پرهیاز جادی از اعماال سیاساتهای مقطعای و
سلیقهای،
)2اعتمادسازی و تقویت عناصر و اجزای سرمایۀ اجتماعی با افازایش آساتانۀ تحمال و ایجااد فرصاتهای
بیشتر به کاربران داخل و خارج کشور برای ایفای نقش بیشتر و تقویت تعلق خاطر و وفاداریها،
)3انجا اقدا های پژوهشمحور و ساخت عقبههای علمی برای تولید ایده و انتشار محتوا در فضای مجازی
و پرهیز از فعالیتهای مقطعی و سطحی،
)4کاهش اقدا های تصدیگرایانۀ دولتی و افزایش سطح مشارکتهای مردمی بارای مادیریت کابفههای
اجتماعی و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای جامعه.

