
مايو ٢٠٢١

پژوهش

جبهه فعال

پیامدهای رویارویی سایبری 
بین ایران و اسرائیل

سرلشکر بازنشسته / احمد علی المیمونی
مدير گروه مطالعات نظامی و امنیتی در موسسه 

بین المللی مطالعات ایران



چکیده..................................................................................... 3
4 ................................................................................ پیشگفتار
نخست: عرصه سایبری در ایران: توانمندیها و اهداف................................. 5
منبع: تهیه شده توسط پژوهشگر...................................................... 8
11 ............................................... دوم: اهداف و امکانات سایبری اسرائیل
سوم: جنگ سایبری بین ایران و اسرائیل............................................... 13

فهرســــت



جبهه فعال: پیامدهای رویارویی سایبری بین ایران و اسرائیل 3

چکیده
اخیرا اســــتفاده از تکنولوژی سایبری برای حمله به تأسیسات حیاتی افزایش 
داشته است. و حمالت متقابل میان ایران از یک طرف و آمریکا و اسرائیل از 
طرف دیگر، بیشتر به یک جنگ شبیه است که این امر بیانگر شروع یک 
مرحله جدید از تاکتیک های جنگی که جایگزین جنگ ســــنتی است. ایران 
می کوشد توانمندی خود در زمینه سایبری را باال ببرد از سویی دیگر، اسرائیل 
با حمایت آمریکا در مقابل این تالش ایران ایســــتادگی می کند و این چنین 
است که جنگ سایبری بین دو طرف ادامه دارد. هر دو طرف در یک فضای 
نامرئــــی تالش دارند تا به دیگری ضربه بزنن�د و همزمان با تشــــدید رویارویی 
در جنگ منطقه ای در ســــوریه و عراق و لبن�ان و …، شدت جنگ سایبری به 
عنوان بخشــــی از رویارویی بین دو طرف، روز به روز افزایش می یابد. نظر به 
ویژگیهای خاص جنگ ســــایبری من جمله عدم مواجهــــه فیزیکی طرفین و 
امکان انکار حمالت سایبری از سوی طرف حمله کنن�ده و همچنین هزینه های 
بسیار پایین این حمالت، این احتمال وجود دارد که در آینده دامنه این جنگ 

افزایش پیدا کند.
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پیشگفتار
بعد از اینکه تأسیســــات هســــته ای ایران ) در سال 2010 میالدی ( هدف 
حمالت ســــایبری قرار گرفت، ایران به قدرت و امکانات فرامرزی فضای 
ســــایبری پی برد. البت�ه قبل از آن نیز در ســــال 2009 میالدی، در مهار کردن 
حرکت اعتراض آمیز جنبش ســــبز که برای رســــاندن پیام و گسترش دامنه 
اعتراضی خود و فشــــار بر حکومت از تویتر اســــتفاده کرد، تجربه رویارویی 
در فضای مجازی را داشت. این رخدادها سبب شــــد که ایران قدم به میدان 
جنگ سایبری نهد تا ضمن کسب آگاهی و توانمندی این تکنولوژی بتواند از 
تأسیسات خود در مقابل نفوذ و تهدید رقبای داخلی و خارجی خود محافظت 
کند. از سویی دیگر، اســــرائیل با حمایت ایاالت متحده آمریکا از توانمندی 
سایبری باالیی برخوردار است که می تواند آرزوهای ایران در داشتن سالحهای 

بازدارنده و هجومی را مهار کند.
برخی تحقیقات حاکی از آن است که جنگ ســــایبری بین ایران و اسرائیل رو 
به افزایش است و دو طرف در این میدان جنگی تأسیسات زیر بن�ایی شهری 
یکدیگر را هدف قرار داده اند. درست است که اســــرائیل تا کنون توانسته 
است از تأسیسات زیر بن�ایی شــــهری خود در مقابل حمالت سایبری ایران 
محافظت کند و جلوی خسارت های کالن را بگیرد، اما با سرعت گرفتن این 
مسابقه تسلیحاتی سایبری و کسب توانمندیهای پیچیده تر توسط ایران، می 
توان گفت که این کشور در آینده بیشتر در معرض خطر قرار خواهد داشت. 
عالوه بر آن، گزارشــــهایی نیز در دست اســــت مبنی بر اینکه ایران توانسته 
است با هدف غلبه بر رقبا و تحقق سایر اهداف دیگر، و با انتخاب برنامه های 
کم هزینه تر، در زمینه ســــایبری به پیشرفت هایی دست یابد. و نت�ایج برخی 
تحقیقات حاکی از آن است که ایران توانمندی ملی خود را در زمینه سایبری 
بسیج کرده است. و این، نشــــان از این واقعیت است که جنگ سایبری در 
حال گسترش است و این عرصه در آینده تأثیرات فراوانی خواهد داشت و 

یکی از اولویت های کشورها خواهد بود.
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این پژوهش بر آن اســــت تا با در نظر داشت شرایط کنونی و تنش آلود جهان 
که تمام کشورها تحوالت ایران را از نزدیک رصد می کنن�د، نبرد سایبری ایران 
و اســــرائیل را مورد بررســــی و کنکاش قرار دهد. این پژوهش بیان می کند که 
چگونه در این اوضاع بحرانی و تنش آلود، حمالت سایبری مزید بر علت شده 
اســــت، نویسنده تالش کرده است تا با بررســــی توان هر دو کشور در عرصه 
سایبری و حمالتی که هر دو طرف علیه یکدیگر انجام داده اند - و اخیرا این 
رویارویی تشدید هم شده است- و بیان چالشها و تهدیدهای این رویارویی، 
میزان کارآمدی این جنگ به عنوان جایگزین جنگ نظامی - که هر دو طرف 

برای آن نیز آمادگی گرفته اند- را مورد بررسی قرار دهد.

نخست: عرصه سایبری در ایران: توانمندیها و اهداف
ایران با اســــتفاده از پیشــــرفت فناوری ســــایبری که در کنار کم هزینه و قابل 
دسترس بودن، می تواند در جاسوسی و خرابکاری کاربرد داشته باشد، تالش 
کرده اســــت تا با هدف مهار توانمندیهای باالی رقبای منطقه ای و دشمنان 
داخلی و خارجی خود، به میدان جنگ سایبری و اطالعاتی گام نهد. از چندین 
سال پیش تا به امروز ایران تالش نمود تا برای فعالیت سایبری یک استراتژی 
تدوین نموده و بر اساس دیدگاه و اهداف تعریف شــــده از سوی نخبگان 
حاکم، آن را در چارچوب تشکیالتی پایه گذاری و سازماندهی کند و توسعه 
دهد. یکی از کارشناسان در مورد اهتمام ایران به توانمندی در عرصه سایبری 
چنین می گوید: " تا جایی که من می دانم، هیچ کشــــوری را در جهان سراغ 
نداریم – از جمله ایاالت متحده آمریــــکا- که به اندازه ایران، مقامات عالی 

رتب�ه آن، به توسعه توانمندی در عرصه سایبری اهتمام داشته باشد.
بر اســــاس این راهبرد، ســــپاه پاســــداران و نیروهای بسیج هدایت مجموعه 
های شــــبه نظامی و گروههای ســــایبری را به عهده دارند که یا زیر نظر سپاه 
و یا در حمایت از ســــپاه در فضای مجازی فعالیت مــــی کنن�د. این گروهها و 
شبه نظامیان سایبری یک یگان مجازی را شکل می دهند که در سال 2005 
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میالدی تأسیس شــــد و “ارتش سایبری ایران” لقب گرفت، و یکی از بازوان 
دیجیتالی رژیم است که در حمالت سایبری علیه مخالفان رژیم در سرتاسر 
دنیــــا و علیه قدرتهای بــــزرگ که با برنامه های هســــته ای و موشــــکی ایران 
مخالفت می کنن�د و نیز در حوزه های اســــتخباراتی فعالیت می کند. عرصه 
مجازی جبهه تازه و فعالی است که ایران با ایاالت متحده و هم پیمانانش و با 

دشمنان داخلی و خارجی رژیم درگیر است.
مجموعه توانمندیهای ســــایبری ایران عبارتن�د از نیروهای انسانی که در حوزه 
های فناوری اطالعات و هک آموزش دیده اند. و اگر به تشــــکیالت اداری 
آنها بنگریم، می بینیم که مقامات رده باالی حکومتی بر فعالیت های جنگ 

سایبری نظارت دارند. ساختار تشکیالتی این مجموعه به شرح زیر است:
1 – شورای عالی فضای مجازی: این شــــورا در سال 2012 میالدی به فرمان 
رهبر ایران خامنه ای، تشــــکیل شد اعضای آن مســــئولین رده باالی حکومتی 
هستن�د که زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کنن�د. این شورا بر تمامی اموری 
که به فضای مجازی مربوط می شــــود نظارت دارد و سیاست ها و حوزه های 

کاری فضای مجازی را ترسیم می کند.
2-قرارگاه پدافند سایبری: نقش دفاعی دارد و هدف از آن صیانت از زیرساخت 
های حیاتی کشــــور در مقابل هرگونه حمله ســــایبری است. در حوزه دفاع غیر 

نظامی که یکی از شاخه های نیروهای مسلح ایران است، فعالیت می کند.
3-ارتش ســــایبری ایران: در فضای سایبری مأموریت حمله را بر عهده دارد. 
زیــــر نظر فرماندهی ســــپاه انقالب/ نیروهای ســــایبری فعالیت می کند. با 
داشــــتن هکرهای حرفه ای و توانمندیهــــای باال در حوزه فناوری اطالعات به 
پایگاه های رسانه ای، منافع کشــــورهای غربی و معاند، مخالفین حمله می 
کنن�د و به جمع آوری اطالعات می پردازند کــــه چندین یگان فنی نیز آنان را 

پشتیبانی می کنن�د.
4-پشــــتیبانی از انجمن های ســــرقت اطالعات: تعداد زیادی از گروههای 
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سایبری از سوی ایران حمایت و پشتیبانی می شوند. در واقع، رژیم ایران همه 
سارقان فضای مجازی ایران و نیز تعدادی از خارج از ایران که در سوریه، لبن�ان 
و یمن در گروههای وابســــته به ایران عضویت دارند، را بســــیج کرده و برای 
تحقق بخشیدن اهداف منطقه ای خود شــــبکه ای از یگان های دیجیتالی را 
تشکیل داده است و برای گسترش نفوذ خود در منطقه توسط این یگان ها 
به تهدید، حمالت و تجسس سایبری و کالهبرداری اینترنتی دست می زنن�د.
شکل شماره )1( ساختار سازمانی نیروهای ایران در حوزه سایبری را نشان 

می دهد.
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منبع: تهیه شده توسط پژوهشگر
ایران برای توســــعه توانمندی ســــایبری، بودجه قابل توجهی اختصاص داده 
است. به عنوان مثال بودجه امنیت فضای ســــایبری ایران در طول سالهای 
)2013 -2017میــــالدی( به میزان 1200 درصد افزایش داشــــته اســــت. 
فرانک چیلوبو مدیر امنیت فضای مجازی و قائم مقام ریاست دانشگاه جورج 
واشنگتن در سال 2017 میالدی در این باره گفته است: “ در سالهای اخیر 
و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، ایران بودجه زیادی برای افزایش 
توانمندی جهت حمله و نفوذ به شبکه های کامپیوتری اختصاص داده است. 
و بودجه حوزه سایبری 12 برابر شده است. در نتیجه ایران یکی از پنج قدرت 
برتر جهان در حوزه سایبری شده است. همچنین ایران عملیات سایبری را در 

سند راهبردی و دکترین نظامی خود گنجانده است)1(”.
همچنین ایران نیروهای ملی خود را در زمینه سایبری بسیج کرده و در خدمت 
اهداف رژیم به کارگرفته است. در حمالت سایبری سعی می شود رد پایی از 
حمله باقی نماند در نتیجه رژیم می تواند مسئولیت حمله را نپ�ذیرد. حکومت 
ایران زمینه را برای هکرهای ایرانی هموار نموده تا به سرقت اطالعات اقدام 
کنن�د و در مورد فعالیت هکرهایی که به صورت انفرادی و یا گروهی با نامهای 
مستعار و یا با نام شرکتهای خاص اقدام به سرقت اطالعات می کنن�د، چشم 
پوشی می کند. این امر سبب شده است که پژوهشگاههای غربی از ماهیت 
ائت�الف ها و سیاســــت های مشــــترک این دزدان با رژیم ایران درک درستی 
نداشــــته باشــــند. و از طرفی این امکان را برای حکومت ایران فراهم ساخته 
اســــت که از اتهام مشارکت و یا انجام حمالت سایبری که عليه پایگاههای 
اطالعاتی کشــــورهای مخالف خود انجام می دهد، به دور بماند. با این همه، 
اما رژیم ایران نتوانسته است شــــک و تردیدهایی که درباره اش وجود دارد را 
مخفی نگهدارد مخصوصا اینکه اخیرا با تشــــکیل شــــبه نظامیان سایبری و 

)1( گابــی ســیبدی، ســابی و افرمســکی، فعالیــت های ایــران در عرصه ســایبری: تعیین شــیوه هــا و درک راهبرد، ترجمه موسســه بيــن المللى 
https://bit. .مطالعات ایران، مرکز مطالعات امنیت ملی اســرائیل، ) 1 مارچ 2020 میالدی(، تاریخ بازدید: 25 آگوســت 2020 میالدی

ly/2Vq2X0J

https://bit.ly/2Vq2X0J
https://bit.ly/2Vq2X0J
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بسیج کردن فعالین عرصه ســــایبری در منطقه عربی و پیچیده شدن سطح 
حمالت ســــایبری و تعدد هویت طرفهای دخیــــل در آن حمالت، گروههای 

دزدان سایبری افزایش یافته است)1(.
برای درک درست از میزان توانمندی ایران در حوزه سایبری – بدون هیچ مبالغه 
ای در توصیف این توانمندی ها-باید گفت که شــــاخصهای فنی حاکی از آن 
است که توانمندیهای کنونی ایران تا رسیدن به سطحی که بتواند با کشوری مثل 
 )Mandiant( چین برابری کند، هنوز فاصله دارد. گزارش ســــاالنه شرکت
که به صورت اختصاصی در حوزه ســــایبری فعالیت دارد نشــــان می دهد که 
توانمندیهای فعلی ایران همچنان در ســــطحی محدود باقی مانده است و تنها 
قادر است بخشهای خاصی همچون بخش انرژی و نهادهای دولتی را هدف قرار 
دهد. در حالیکه توانمندیهای چین در ســــطحی است که می تواند 33 بخش 
مختلف را مورد حمله قرار دهد. عــــالوه بر آن، در حمالتی که ایرانیها انجام می 
دهند، 75 درصد امکان دارد که قربانی ماهیت حمله را تشــــخیص دهد که از 
سوی ایران صورت گرفته است، در حالیکه این امکان در حمالت چینی ها تنها 
به 33 درصد محدود می شود. تفاوت دیگر اینکه، در مورد نفوذ سایبری ایرانی 
ها تنها 28 روز زمان می برد تا مشخص شود که حمله از سوی ایرانیها صورت 
گرفته اســــت اما در مورد چینی ها این زمان به 243 روز افزایش می یابد)2(. 
اما این نکته را نب�اید از یاد برد که ایران تالشهای خود را روی باال بردن توانمندی 
سایبری متمرکز کرده است و حمالتی که ایران در فضای مجازی علیه اهداف 

خود انجام می دهد نشان از پیشرفت رو به رشد ایران در این زمینه است)3(.
جدول شماره )1( توانمندی ایران را با در نظر داشت تهدیدات رو به رشد در حوزه 
ســــایبری با توانمندی برخی کشورهای منطقه مقایسه کرده است. اطالعات 
این جدول براساس رده بن�دی سال 2018 میالدی اتحادیه بین المللی مخابرات 

)ITU( است.
)1( حسن مظفر لرزو، گروههای هكر و شبه نظامیان دیجیتال ایرانی، منبع پیشین، ص 144 .

)2( راشــد باســم، افزایش رو به رشــد امکانات ایران در عرصه جنگ ســایبری، موسسه بین المللی مطالعات ایران “رســانه”، 20 آپریل 2016 
https://bit.ly/32p6GOh ،میالدی، تاریخ بازدید 25 آگوست 2020 میالدی

 International Telecommunication Union )ITU(, Global Cybersecurity Index )GCI( 2018, Accessed on,  )3(
July 28 2020, accessed on: 25 Aug 2020. https://bit.ly/3f5HWz7

https://bit.ly/32p6GOh
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جدول شماره )1( رده بن�دی برخی کشورها در حوزه امنیت سایبری را نشان 
می دهد

رتب�ه جهاین کشور ترتیب

2 ایاالت متحده آمریکا 1

13 پادشاهی عربستان سعودی 2

20 تركيه 3

23 مصر 4

39 اسرائي�ل 1* 5

60 ايران 6

107 عراق 7
Source: International Telecommunication Union (ITU) Global Cybersecurity Index (GCI) 2018, https://
bit.ly/3f5HWz7

از سویی دیگر، اســــرائیل ایران را جزو کشــــورهای برتر در حوزه سایبری می 
شناســــد. آقای یغال اونا رئیس کمیســــیون ملی سایبری اســــرائیل با اشاره 
به این مطلب گفته اســــت: “ ایرانیها از مدتها قبل به طــــور مداوم بر روی 
حمالت گسترده ســــایبری با هدف جمع آوری اطالعات و تجسس و نیز با 
هدف ایجاد خسارت به سیستم های هدف، فعالیت داشــــتن�د. ایران جزو 
کشورهای معدودی است که توانسته است دست به حمالت مخرب بزند”. 
در همین زمینه، نت�ایج تحقیقات پژوهشگران غربی حاکی از افزایش فعالیت 
سایبری ایران است. بر اساس نت�ایج مطالعات شرکت مایکروسافت در ماه 
مارس 2019 میالدی، گروههای ســــایبری ایرانی در طول ســــالهای 2017 و 
2018 میالدی هزاران فرد و بیش از 200 شــــرکت را در سرتاسر جهان مورد 
حمالت ســــایبری قرار داده و خســــارتهای هنگفتی به آنان وارد کرده اند که 
صدها میلیون دالر برآورد شده است)2(. با بهره گیری از توانمندیهای سایبری 
)1( * در این گزارش آمده است که برخی کشورها از جمله اسرائیل تمام اطالعات الزم را ارائه نکرده اند. و از اینجا می توان دریافت که امکانات 

اسرائیل در رده بن�دی جهانی در باالترین سطح قرار دارد.
)2( گابی سیبدی، سابی و افرمسکی، فعالیت های ایران در عرصه سایبری: تعیین شیوه ها و درک راهبرد، منبع پیشین.
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در زمینه اطالعاتی، ایران می تواند اطالعات مهمی که برای توســــعه صنایع 
مختلف کاربرد دارد را سرقت و جمع آوری کند که عمال نیز با اجرای عملیات 
نفوذ سایبری به مراکز تحقیقاتی دانشگاههای چندین کشور، اطالعات آنها 

را سرقت کرده است)1(.

دوم: اهداف و امکانات سایبری اسرائیل
اسرائیل امکانات پیشرفته ای در زمینه سایبری در اختیار دارد و در این زمینه 
از ایران جلوتر است. اســــرائیل از جمله قدرتهای برتر جهان در زمینه سایبری 
محسوب می شود)2(. سابقه فعالیت های سایبری اسرائیل به سال 1948 
میالدی بر می گردد که یگان اطالعات نظامی )8200( توسط مهندسان 
نخبه کامپیوتر اسرائیلی با هدف جمع آوری اطالعات و انجام عملیات سایبری 
تأسیس شــــد که در تمام حوزه های سایبری اعم از هجوم، دفاع، شنود، جمع 
آوری اطالعات و رصد کردن فعالیت های خصمانه در شبکه اینترنت فعالیت 

دارد)3(.
ـــرار  ـــایبری ق ـــالت س ـــورد حم ـــرائیل م ـــات اس ـــدادی از تأسیس ـــه تع ـــد از اینک بع
گرفـــت، ایـــن کشـــور در ســـال 2015 میـــالدی تصمیـــم گرفـــت یـــگان 
ســـایبری را ایجـــاد كنـــد کـــه در دفـــاع و حملـــه ســـایبری مهـــارت باالیـــی دارد. 
ـــی  ـــای امنیت ـــوزه ه ـــی از ح ـــوان یک ـــه عن ـــایبر ب ـــوزه س ـــه ح ـــرائیل ب ـــن کار، اس ـــا ای ب
اهتمـــام بیشـــتری بـــه خـــرج داد. بعـــد از آن در ســـال 2011 میـــالدی بـــا هـــدف 
ــردن  ــاال بـ ــی و بـ ــر نظامـ ــی و غیـ ــایبری نظامـ ــات سـ ــاختن عملیـ هماهنـــگ سـ
ــایبری “  ــوزه سـ ــالت در حـ ــام حمـ ــاع و انجـ ــرای دفـ ــزی بـ ــه ریـ ــات برنامـ امکانـ
ــات  ــان عملیـ ــا میـ ــکیل داد)4( تـ ــی” را تشـ ــگ الکترونیکـ ــی جنـ ــیون ملـ کمیسـ

)1( هاآرتس، هکرهای وابسته به ایران یک شرکت دارو سازی آمریکا را مورد حمله قرار دادند، ترجمه موسسه بین المللی مطالعات ایران، )9 می 
https://bit.ly/35eJJR1 .2020 میالدی( تاریخ بازدید 10 آگوست 2020 میالدی

)2( صالح نعمانی، نضال محمد وتد، خوانش های اسرائیل برای مقابله سایبری با ایران، سایت العربی الجدید، )20 می 2020 میالدی(، تاریخ 
https://bit.ly/2ECWl9a .بازدید: 25 آگوست 2020 میالدی

)3( فاطمه حســان عیتانی، یگان 8200 اســرائیلی و نقش آن در سرویس فناوری تجسس اسرائیل، )بیروت: مرکز مطالعات و مشاوره زیتون، 
آگوست 2010 میالدی(، ص9.

)4( باســل رزق، “اســرائیل” در جبهــه ســایبری، پایــگاه متــراس، )23 جــوالی 2019 میــالدی(، تاریخ بازدیــد: 24 آگوســت 2020 میالدی. 
https://bit.ly/3aTVLQt

https://bit.ly/35eJJR1
https://bit.ly/2ECWl9a
https://bit.ly/3aTVLQt
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هـــای ســـایبری غیـــر نظامـــی و نظامـــی هماهنگـــی کـــرده و امکانـــات برنامـــه 
ـــال  ـــد. در س ـــش ده ـــایبری را افزای ـــه س ـــه در عرص ـــاع و حمل ـــرای دف ـــزی ب ری
ـــر  ـــه زی ـــد ک ـــیس ش ـــی تأس ـــایبری مل ـــد س ـــی پدافن ـــالدی فرمانده 2016 می
ــن  ــه ایـ ــد. وظیفـ ــی کنـ ــت مـ ــر فعالیـ ــت وزیـ ــر نخسـ ــتقیم دفتـ ــر مسـ نظـ
ـــای  ـــی در فض ـــی و اجرای ـــای دفاع ـــت ه ـــی فعالی ـــت تمام ـــی مدیری فرمانده
ســـایبری بـــر حســـب ضـــرورت اســـت. دفـــاع از مرزهـــای ســـایبری اســـرائیل 
آوری  گـــرد  موجـــود،  شـــرایط  ارزیابـــی  حملـــه،  هرگونـــه  مقابـــل  در 
ـــی  ـــای تخصص ـــا نهاده ـــکاری ب ـــا، هم ـــی آنه ـــتخباراتی و بررس ـــات اس اطالع
در ایـــن زمینـــه، تأمیـــن امنیـــت همـــه نهادهـــا مخصوصـــا نهادهایـــی کـــه 
بـــه تأسیســـات زیربن�ایـــی حیاتـــی مربـــوط مـــی شـــود – حتـــی در شـــرایط 

غیـــر جنگـــی – از جملـــه فعالیـــت هـــای ایـــن فرماندهـــی اســـت.
ســـند راهبـــردی ارتـــش اســـرائیل کـــه در ســـال 2015 میـــالدی صـــادر شـــد، 
خواهـــان دفـــاع متـــوازن در همـــه شـــرایط و همـــه حـــوزه هـــای نبـــرد از جملـــه 
نبـــرد ســـایبری و فراهـــم ســـاختن ســـاز و بـــرگ دفاعـــی درخـــور حمـــالت 
ــایبری  ــای سـ ــری فضـ ــه کارگیـ ــند بـ ــن سـ ــت. در ایـ ــده اسـ ــمنان شـ دشـ
ـــرای کنتـــرل افـــکار عمومـــی و کســـب مشـــروعییت در ســـطح بیـــن الملـــل  ب
ـــورد  ـــگ م ـــد از جن ـــی بع ـــری تبلیغات ـــظ برت ـــی و حف ـــت قانون ـــب حمای و کس
ـــم  ـــه فراه ـــند ب ـــن س ـــی، ای ـــاب تهاجم ـــا در ب ـــت. ام ـــه اس ـــرار گرفت ـــد ق تأکی
ســـاختن امکانـــات بـــرای انجـــام عملیـــات تهاجمـــی پیـــش دســـتانه ســـایبری 
ـــدم  ـــاع تق ـــر دف ـــم ب ـــأله تهاج ـــرائیل مس ـــی اس ـــن نظام ـــد دارد. در دکتری تأکی
دارد. از اینجـــا مـــی تـــوان فهمیـــد کـــه اســـرائیل از ســـالح ســـایبری، در زمـــان 
صلـــح و جنـــگ بـــه یـــک انـــدازه بهـــره مـــی گیـــرد. ســـالح ســـایبری بـــرای 
ـــات  ـــت و در عملی ـــوردار اس ـــی برخ ـــت خاص ـــات از اهمی ـــع آوری معلوم جم
ـــول  ـــا اص ـــه ب ـــه ای ک ـــه گون ـــود را دارد ب ـــاص خ ـــای خ ـــز کاربرده ـــی نی نظام
دکتریـــن امنیتـــی اســـرائیل یعنـــی بازدارندگـــی، قاطعیـــت، هشـــدار و 

دفـــاع همخوانـــی دارد)1(.

)1( همان.



جبهه فعال: پیامدهای رویارویی سایبری بین ایران و اسرائیل 13

ســـوم: جنگ ســـایبری بین ایران و اسرائیل
ـــازمان  ـــات س ـــالدی تأسیس ـــال 2020 می ـــل س ـــای 24-25 آپری ـــی روزه ط
آب و فاضـــالب اســـرائیل هـــدف حملـــه ســـایبری قـــرار گرفـــت. بنـــ�ا بـــه 
ـــیدگی  ـــکل رس ـــن مش ـــه ای ـــرائیل ب ـــایبری اس ـــگان س ـــرائیلیها، ی ـــه اس گفت
کـــرد. در گزارشـــی کـــه رئیـــس ســـازمان آب بـــه رئیـــس بخـــش ســـایبری 
ــن  ــات آب چندیـ ــه تأسیسـ ــده اســـت کـ ــوده، آمـ ــال نمـ ــو ارسـ ــل آویـ در تـ
ـــارتی  ـــالت خس ـــن حم ـــا ای ـــه ام ـــرار گرفت ـــایبری ق ـــالت س ـــورد حم ـــ�ه م مرتب
ـــ�د  ـــی کنن ـــش کار م ـــه در آن بخ ـــی ک ـــه کارمندان ـــت. و ب ـــاورده اس ـــار نی ـــه ب ب
ـــد  ـــر دهن ـــی را تغیی ـــای اصل ـــتم ه ـــور سیس ـــز عب ـــه رم ـــت ک ـــده اس ـــه ش گفت
ـــه  ـــه گفت ـــ�ا ب ـــ�د. بن ـــع کنن ـــت را قط ـــا اینترن ـــتگاهها ب ـــی دس ـــ�اط بعض و ارتب
ــه  ــود کـ ــی بـ ــه هایـ ــن رایانـ ــه از کار انداختـ ــن حملـ ــدف ایـ ــرائیلیها، هـ اسـ
ـــه  ـــیمیایی ک ـــواد ش ـــن و م ـــای کلوری ـــپ ه ـــده و پم ـــه ش ـــای تصفی ـــع آبه توزی

ـــرد)1(. ـــی ک ـــرل م ـــد را کنت ـــی رون ـــه کار م ـــه آب ب در تصفی
روزنامـــه فاکـــس نیـــوز آمریکایـــی نوشـــت کـــه ایرانیهـــا بـــا اســـتفاده از 
ـــه  ـــرائیل حمل ـــوب اس ـــمال و جن ـــاتی در ش ـــه تأسیس ـــی ب ـــرورهای آمریکای س
ـــن  ـــدف از کار انداخت ـــا ه ـــه ب ـــن حمل ـــا ای ـــه آی ـــت ک ـــخص نیس ـــد و مش کردن
دســـتگاهها بـــود یـــا تنهـــا بـــه قصـــد از کار انداختـــن پمپـــاژ آب صـــورت 
ــد،  ــدی بعـ ــه )Financial Times( چنـ ــا روزنامـ ــت)2(. امـ ــه اسـ گرفتـ
اطالعاتـــی منتشـــر کـــرد مبنـــی بـــر اینکـــه ایـــران قصـــد داشـــت از طریـــق 
حملـــه ســـایبری و بـــا افزایـــش میـــزان مـــاده کلـــر در آب، اســـرائیلی هـــا را 

مســـموم کنـــد)3(.
امـــا در تحلیـــل هـــای اســـرائیلیها از ایـــن واقعـــه، اریـــک برینـــج عضـــو 
پیشـــین شـــاباک بـــر ایـــن بـــاور اســـت کـــه حملـــه هـــای ایـــران نشـــان 

 Raved, Ahiya, Cyber-attack targeted Israel’s water supply, internal report claims, Ynet News, )April 24 )1(
2020(, Accessed on: 06 Sep 2020. https://bit.ly/324oLlU

)2( پایگاه اینترنتی وای نت، ایران تأسیسات آب اسرائیل هدف حمالت سایبری قرار داد، ترجمه موسسه بین المللی مطالعات ایران، )7 می 
https://bit.ly/32VJCHa .2020 2020 میالدی( تاریخ بازدید: 10 آگوست

(3) Ynet, Iran tried to poison Israelis by increasing chlorine in water, (June 10 2020), Accessed on: 06 
September, 2020). https://bit.ly/2ZeXPya

https://bit.ly/324oLlU
https://bit.ly/32VJCHa
https://bit.ly/2ZeXPya
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دهنـــده آغـــاز یـــک دوره امنیتـــی تـــازه ای اســـت. و ایـــن واقعـــه یـــک نـــوع 
جنـــگ تـــازه میـــان ایـــران و اســـرائیل اســـت کـــه بـــا پیامدهـــای ناگـــواری 
ـــود دارد  ـــال وج ـــن احتم ـــ�ال دارد، ای ـــه دنب ـــدف ب ـــاختهای ه ـــرای زیرس ـــه ب ک
ـــوس  ـــن آم ـــود. همچنی ـــل ش ـــی تب�دی ـــگ جهان ـــک جن ـــه ی ـــگ ب ـــن جن ـــه ای ک
یدلیـــن رئیـــس پیشـــین شـــعبه اطالعـــات نظامـــی اســـرائیل هـــم گفـــت 
ـــه  ـــه عرص ـــت ک ـــت اس ـــن واقعی ـــای ای ـــایبری گوی ـــالت س ـــش حم ـــه افزای ک
ـــی،  ـــای زمین ـــگ ه ـــار جن ـــی در کن ـــازه جنگ ـــد ت ـــک ُبع ـــوان ی ـــه عن ـــایبری ب س
دریایـــی و هوایـــی افـــزوده شـــده اســـت)1(. اســـرائیل بـــر ایـــن بـــاور اســـت 
کـــه ایرانیهـــا بـــا ایـــن حملـــه اوضـــاع را وخیـــم تـــر ســـاخته و پـــا را از خـــط 

ـــت)2(. ـــاده اس ـــر نه ـــز فرات قرم
اســـرائیل در پاســـخ بـــه ایـــن اقـــدام ایـــران، در تاریـــخ 18 مـــی 2020 میـــالدی 
ـــدف  ـــت ه ـــز اس ـــه هرم ـــر تنگ ـــرف ب ـــه مش ـــران را ک ـــی ای ـــهید رجای ـــ�در ش بن
ــیرهای  ــا در مسـ ــتی هـ ــرور کشـ ــور و مـ ــه عبـ ــرار داد کـ ــایبری قـ ــه سـ حملـ
ــرائیلی  ــای اسـ ــانه هـ ــی از رسـ ــاخت. برخـ ــل سـ ــ�در را مختـ ــه بنـ ــی بـ منتهـ
ـــه  ـــا ب ـــایبری ایرانیه ـــه س ـــر حمل ـــام در براب ـــک انتق ـــرائیل را ی ـــدام اس ـــن اق ای
ــک  ــد. یـ ــر کردنـ ــرائیل ذکـ ــتایی اسـ ــق روسـ ــع آب در مناطـ ــتم توزیـ سیسـ
ـــه  ـــه روزنام ـــت – ب ـــده اس ـــاش نش ـــش ف ـــه نام ـــکا – ک ـــی آمری ـــئول دولت مس
ــورت  ــی صـ ــت باالیـ ــا دقـ ــه بـ ــن حملـ ــه ایـ ــت کـ ــت گفـ ــنگتن پسـ واشـ
گرفتـــه و خســـارتهای وارده بـــه بنـــ�در ایرانـــی بیـــش از آن چیـــزی اســـت 
کـــه ایرانیهـــا مـــی گوینـــد. مدیـــر عامـــل ســـازمان بنـــ�ادر و دریانـــوردی 
ـــه  ـــه حمل ـــود ک ـــه ب ـــا گفت ـــی ایلن ـــزاری ایران ـــه خبرگ ـــتاد ب ـــد راس ـــران محم ای
ســـایبری اســـرائیلیها نتوانســـت بـــه سیســـتم هـــای اصلـــی ایـــن ســـازمان 
ـــود  ـــرده ب ـــوذ ک ـــاص نف ـــل خ ـــتم عام ـــد سیس ـــه چن ـــا ب ـــه تنه ـــد بلک ـــوذ کن نف
ـــی از آن  ـــا حاک ـــهای اســـرائیلی ه ـــود)3(. گزارش ـــه ب ـــا را از کار انداخت کـــه آنه

)1( امال شحاده، خطر جنگ سایبری اسرائیل و ایران از درگیری نظامی کمتر نیست، ایندپن�دنت عربی، )20 می 2020 میالدی، تاریخ بازدید: 
https://bit.ly/3jWJZbH .6 سپت�امبر 2020 میالدی

)2( سایت شبکه 13 اسرائیل، اسرائیل حمله سایبری ایران به تأسیسات آب را بررسی می کند، ترجمه موسسه بین المللی مطالعات ایران، 9 می 
https://bit.ly/2DCMsbI .2020 2020 میالدی، تاریخ بازدید: 2 آگوست

)3( ســایت العربی الجدید، “ واشــنگتن پست”: اســرائیل یک بن�در ایرانی هدف حمله ســایبری خود قرار داد، )19 می 2020 میالدی( تاریخ 
https://bit.ly/320REiY ،2020 دسترسی: 6 سپت�امبر

https://bit.ly/3jWJZbH
https://bit.ly/2DCMsbI
https://bit.ly/320REiY
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ـــی(  ـــه )دژ دیجیتال ـــوم ب ـــی موس ـــایبری ایران ـــد س ـــتم پدافن ـــه سیس ـــت ک اس
کـــه ایـــران مـــی گویـــد در یـــک کشـــور بـــی طـــرف ســـاخته شـــده و قـــادر 
ـــده  ـــوذ ش ـــه آن نف ـــار ب ـــن ب ـــوده و چندی ـــدان کارا نب ـــت، چن ـــت اس ـــه حمای ب
اســـت)1(. آمـــوس یلدیـــن رئیـــس پژوهشـــگاه امنیـــت ملـــی اســـرائیل در 
ایـــن بـــاره گفـــت:" بـــه نظـــر مـــی رســـد کـــه ایـــن اقـــدام اســـرائیل در پاســـخ 
ــه  ــبکه آب و فاضـــالب صـــورت گرفتـ ــه شـ ــران بـ ــایبری ایـ ــه سـ ــه حملـ بـ
ـــن  ـــل ای ـــرائیل حام ـــل اس ـــدام متقاب ـــن اق ـــزود " ای ـــن اف ـــت"، وی همچنی اس
ـــل  ـــگ دخی ـــهری را در جن ـــای ش ـــاخت ه ـــر س ـــت زی ـــر اس ـــه بهت ـــود ک ـــام ب پی
ـــه  ـــته ب ـــت" وابس ـــری "وای ن ـــگاه خب ـــان پای ـــی از کارشناس ـــازیم")2( یک نس
روزنامـــه "یدعـــوت احرونـــوت" گفـــت کـــه بـــد افزارهایـــی کـــه ایرانیهـــا 
در ایـــن حملـــه اســـتفاده کردنـــد از یکـــی از یگانهـــای ســـایبری هجومـــی 
ســـپاه پاســـداران فرســـتاده شـــده بـــود و اســـرائیل هـــم تصمیـــم گرفـــت 
ـــداد  ـــن روی ـــر ای ـــار خب ـــران و انتش ـــهری ای ـــاخت ش ـــر س ـــه زی ـــه ب ـــا حمل ـــه ب ک
ـــد)3(. ـــخ ده ـــران پاس ـــایبری ای ـــه س ـــه حمل ـــی، ب ـــن الملل ـــای بی ـــانه ه در رس

ــرائیل  ــکا و اسـ ــرف و آمریـ ــران از یـــک طـ ــان ایـ ــل میـ ایـــن حمـــالت متقابـ
ــر، اولیـــن حمـــالت در نـــوع خـــود نبـــود بلکـــه در طـــول ده  از ســـوی دیگـ
ـــه  ـــت ک ـــت زده اس ـــایبری دس ـــه س ـــن حمل ـــه چندی ـــران ب ـــته ای ـــال گذش س
ماهیـــت برخـــی از آن حمـــالت برمـــال شـــده اســـت کـــه برخـــی از کشـــورهای 
ـــالت  ـــوع حم ـــن ن ـــدف ای ـــز ه ـــد نی ـــترکی دارن ـــع مش ـــکا مناف ـــا آمری ـــری ب دیگ
ـــک  ـــه ی ـــریه )MetaCompliance( ک ـــزارش نش ـــر گ ـــ�ا ب ـــد. بن ـــوده ان ب
ـــن  ـــه ای ـــران ب ـــت)4(، ای ـــات اس ـــت اطالع ـــه امنی ـــی در زمین ـــریه تخصص نش
ــایبری امکانـــات فراوانـــی وجـــود دارد  ــیده اســـت در عرصـــه سـ ــاور رسـ بـ
ـــت. ـــت گرف ـــه خدم ـــمنان ب ـــد دش ـــام و تهدی ـــا را در انتق ـــوان آنه ـــی ت ـــه م ک

)1( پایگاه اینترنتی اســرائیلی دیفینس، ضربه ســایبری که به ایران زده شــد این پیام را داشت که زیر ساختها خط قرمز است، روزنامه هاآرتس، 
https://bit.ly/3lVzszi،2020 ترجمه موسسه بین المللی مطالعات ایران، ) 20 می 2020 میالدی( تاریخ بازدید: 6 آگوست

)2( هارئیل، آموس، بن�ادر ایران در معرض حمله ســایبری قرار می گیرند ) ترجمه( مرکز مطالعات بین المللی ایران، ) 15 می 2020 میالدی(، 
https://bit.ly/2R1yrXX .تاریخ بازدید: 10 آگوست 2020 میالدی

)3( پایگاه وای نت، اسرائیل هدف حمالت گسترده سایبری ایران قرار می گیرد، ترجمه موسسه بین المللی مطالعات ایران، )21 می 2020 
https://bit.ly/2Zlsb1V ،میالدی( تاریخ دسترسی: 10 آگوست 2020 میالدی

)4( Strawbridge, Geraldine, Iran’s Cyber Attack Timeline 2009 – 2020, )January 21, 2020(, Accessed on 
September 09, 2020. https://bit.ly/3he9rHA

https://bit.ly/3lVzszi
https://bit.ly/2R1yrXX
https://bit.ly/2Zlsb1V
https://www.metacompliance.com/blog/irans-cyber-attack-timeline-2009-2020/
https://bit.ly/3he9rHA
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جدول)2( مهمترین حمالت متقابل سایبری بین ایران، ایاالت متحده و 
اسرائیل)1(

ماهیت حمله و پیامدهای آن تاريخ رویداد و نهادی که 
مسئول آن است

از کار انداخنت سرویس برنامه ارتب�اط اجتماعی در یپ 
استفاده گسرتده طرفداران “ جنبش سزب” در انتشار اخبار 

تظاهرات اعرتاض آمیز که جمهوری اسالیم ایران را تکان 
داد.

آگوست 
 2009
میالدی

حمله به صفحه “تویرت” 
توسط گروهی موسوم 

به “ارتش سایربی 
ایران”

1

در این حمله ویروسی بن�ام )Stuxnet Virus( از طریق 
)USB stick( بارگذاری شد، که توسط آن به سیستمهای 

رایانه ای ایراین که برنامه تولید اورانیوم را کنرتل یم کنن�د، 
نفوذ صورت گرفت و توانست 1000 واحد غنی سازی 

اورانیوم را از کار اندازد. این حمله توانست توانایی هسته 
ای ایران را با چالش مواجه کند و ایران را بر آن داشت که 

تواناییهای خود را در زمینه سایربی افزایش دهد. از دیگر 
عوامل در این راستا یم توان به استفاده گسرتده ایرانیان 

هوادار اعرتاضات جنبش سزب از شبکه های اجتماعی 
اشاره کرد که تالشهای خود را یکسو کرده و باعث تقویت 

این جنبش شد و رژیم ایران را بر آن داشت تا برای مقابله 
با چنین تهدیدایت توانمندیها و امکانات خود را در عرصه 

سایربی افزایش دهد و تدابیری اختاذ نماید که بتواند 
دسرتسی مردم به شبکه جهاین اینرتنت را – مخصوصا 

در شرایط نا آرایم های داخلی-در کنرتل خود داشته 
باشد. به عالوه، رژیم توسعه طرح “اینرتنت ملی” که 

گاهی “اینرتنت حالل” و یا شبکه اطالعات ملی ایراین 
SHOMA” نامیده یم شود، را در دست گرفته است و در 

 ”VPN“ تالش است تا استفاده شهروندان از شبکه مجازی
را محدود سازد.

نوامرب 
 2010
میالدی

حمله سایربی بر 
تأسیسات هسته ای 

ایران توسط ایاالت 
متحده و اسرائیل با 
هدف توقف تولید 

اورانیوم که خبشی از 
برنامه هسته ایران 

است

2

)1( لطفی، جیهان، جنگ ســایبری و حمالت ســایبری آمریکا علیه سیســتم موشــکی ایــران، )25 ژوئــن 2019(، تاریخ بازدیــد: 8 اکتبر 2020. 
https://bit.ly/2I9vgwj و همچنین: خالد منشــاوی، چرا ایران برای دفع حمالت فیزیکی و ســایبری علیه تأسیســات نفتی اش آماده می 
شــود؟، ایندپن�دنــت عربــی، ) 30 ســپت�امبر 2019 میــالدی( تاریــخ بازدیــد: 8 اکتبــر https://bit.ly/34vCIcC .2020، همچنیــن: مرکز 
https:// .2020 مطالعات اندیشــه راهبــردی، انفجارهای ایران ... علتهــا و پیامدها، ) 19 جوالی 2020 میــالدی( تاریخ بازدید: 6 ســپت�امبر

bit.ly/35nDfzB

https://bit.ly/2I9vgwj
https://bit.ly/34vCIcC
https://bit.ly/35nDfzB
https://bit.ly/35nDfzB
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ماهیت حمله و پیامدهای آن تاريخ رویداد و نهادی که 
مسئول آن است

این حمالت تعداد )47( واحد از مهمرتین بانکها و 
 )Bank of America( مؤسسات مالی آمریکا مانن�د
و )JP Morgan( وغريه را هدف قرار داد. و سبب شد 

که هزاران کارمند بانک نتوانن�د به اکانت های بانکی خود 
دسرتسی داشته باشند. و این مؤسسات مالی برای ترمیم 

زیان های وارده به سیستم های الکرتونیکی خسارتهای 
کالین را متحمل شدند.

طی 
سالهای 

 2011
 -2013
میالدی

سلسله حمالت 
الکرتونیکی توسط 

گروهی از برنامه 
نویسان ایراین

3

حمله کنن�دگان تالش داشتن�د که آب سد را ختلیه کنن�د اما 
در آن زمان ارتب�اط دریچه سد به خاطر اقدامات حفاظتی با 

واحد کنرتل الکرتونیکی قطع شده بود.

سال 
 2013
میالدی

گروه های سایربی 
ایراین سیستم کنرتل 

یک سد در بیرون از 
شهر نیویورک را مورد 

هدف قرار دادند.

4

این اقدام در پاسخ به درخواست رئیس این مجموعه بود که 
خواهان به کارگیری سالح هسته ای علیه ایران شده بود. 

این حمله سیستم های اطالعایت شرکت را از کار انداخت و 
به اطالعات و داده های کارمندان دست یافت.

سال 
 2014
میالدی

حمله سایربی ایران 
بر سیستم رایانه ای 
مجموعه شرکتهای 

 Sands(: آمریکایی
 Las Vegas

)corporation

5

این حمالت سیستمهای رایانه ای )144( دانشگاه و 
مؤسسات علیم آمریکایی را هدف قرار دادند که طی آن 

به حدود )31( ترابایت اسناد و داده ها دست یافتن�د. در 
طی همین بازه زماین، این مجموعه به سیستمهای رایانه 

ای )47( شرکت در داخل و خارج از آمریکا و تعدادی از 
مؤسسات رسیم آمریکایی و سازمان ملل متحد و غیره 

حمله کردند.

در طول 
سالهای 
-2013
 2017
میالدی

یک مجموعه از 
هکرهای ایراین 

سلسله حمالیت را 
به دانشگاهها و 

مؤسسات آمریکایی 
اجنام دادند

6
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ماهیت حمله و پیامدهای آن تاريخ رویداد و نهادی که 
مسئول آن است

در شبکه ایراین که گفته یم شود حتت مراقبت شدید 
قرار دارد، آمریکا توانست با استفاده از رخنه ای رایانه ها و 

سیستمهای کنرتل و پرتاب موشک را مورد حمله سایربی 
قرار دهد. روزنامه های آمریکایی نوشتن�د این حمله در 

پاسخ به انهدام پهباد آمریکایی “Global Hawk” صورت 
گرفت که ایرانیها با ادعای اینکه به حریم هوایی ایران جتاوز 

کرده است، آن را ساقط کرده بودند. همچنین در پاسخ به 
اقدام ایران در هدف قرار دادن نفت کش ها در خلیج عمان 

این حمله با موافقت رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ 
صورت گرفت. منابع آمریکایی نوشتن�د که این حمالت 

سیستمهای رایانه ای که کنرتل عملیات پرتاب موشک را در 
اختیار دارند و نیز شبکه ایراین که کشتیهای در حال عبور از 
تنگه هرمز را رصد یم کند و آمریکا آن را شبکه جتسس یم 

داند، را مورد هدف قرار دادند.

سال 
 2019
میالدی

حمله آمریکا به رایانه ها 
و سیستمهای کنرتل و 

پرتاب موشک ایران
7

چندین تأسیسات مربوط به سازمان آب اسرائیل هدف 
حمله سایربی قرار گرفت که گفته یم شود توسط ایران 

صورت گرفته است. و بن�ا به گزارش اسرائیل، یگان 
سایربی اسرائیل توانست این حمله را خنثی کند و در 

گزارشی که رئیس سازمان آب به رئیس خبش سایربی در 
تل آویو ارسال کرده آمده است که تأسیسات مربوط به 

سازمان آب هدف چندین حمله سایربی قرار گرفت اما با 
تغییر رمز عبور سیستم های اصلی و همچنین قطع اینرتنت 
از برخی سیستمهای دیگر، این حمله خنثی شده و خسارت 

چنداین به بار نیاورد. مقامات اسرائیلی گفتن�د که این 
حمله با هدف از کار انداخنت رایانه هایی صورت گرفت 

که توزیع آب تصفیه شده از فاضالب و همچنین با هدف از 
کار انداخنت پمپ های کلورین و دیگر مواد شیمیایی مورد 

استفاده در فرایند تصفیه آب صورت گرفت.

24 آوریل 
 2020
میالدی

حمله به شبکه آب 
اسرائیل که به ایران 

نسبت داده شده است
8
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ماهیت حمله و پیامدهای آن تاريخ رویداد و نهادی که 
مسئول آن است

این حمله آمد و شد کشتی ها در راههای منتهی به بن�در را 
دچار اختالل کرد. برخی از رسانه های اسرائیلی این اقدام 

را انتقام حمله سایربی ایرانیها به سیستمهای توزیع آب 
اسرائیل عنوان کردند. یک مقام دولتی آمریکا – که نامش 

فاش نشده- به روزنامه واشنگنت پست گفت که این 
حمله با دقت صورت گرفته و خسارتهای ناشی از آن بیش 
از آن چیزی است که مقامات ایراین ذکر کرده اند. مدیر کل 

سازمان بن�ادر و دریا نوردی ایران گفته بود که این هجوم 
سایربی اسرائیلی نتوانست به سیستمهای رایانه ای اصلی 
سازمان نفوذ کند بلکه تنها توانست به چند سیستم عامل 

رخنه کرده و آنها را از کار اندازد. اما روزنامه اسرائیلی 
نوشت که سیستم پدافند سایربی ایران موسوم به )دژ 

دیجیتال( که ایران یم گوید قادر به محافظت بوده و در 
یک کشو یب طرف برنامه ریزی شده است، چندان هم کارا 

نبوده و چندین مرتب�ه به آن نفوذ شده است.

9 یم 
 2020
میالدی

حمله سایربی اسرائیل 
به بن�در شهید رجایی 

ایران که بر تنگه هرمز 
مشرف است

9

تأسیسات هسته ای ایران در نطزن و پایگاههای نظایم در 
پارچین هدف یک سلسله حمالیت قرار گرفت که منبع آنها 
مشخص نشد. بسیاری از حتلیل گران بر این باورند که این 

حمالت سایربی توسط اسرائیل صورت گرفته است ولی 
هیچ یک از طرفین ماهیت این حمالت را تأیید نکردند. اما 

ایران این حمالت را ختریبی خواند و اظهارات برخی مقامات 
آمریکایی و اسرائیلی حاکی از آن بود که این حمالت سایربی 

با هدف از کار انداخنت برنامه هسته ای ایران صورت 
گرفته است.

30 ژوئن 
 2020
میالدی

چندین حمله سایربی 
به تأسیسات هسته ای 
نطزن که احتماال توسط 

اسرائیل صورت گرفته 
است

10

منبع: گروه پژوهشهای امنیتی و نظامی، مؤسسه بین المللی مطالعات ایران )رسانه(

در چارچوب تالشــــهای ایران برای دســــتیابی به اطالعات اســــتخباراتی و 
اطالعات پژوهشی، در سال 2014 میالدی یک نهاد سایبری وابسته به سپاه 
انقالب که بن�ام “Ajax Team” یا “Rocket Kitten” یاد می شــــود، پا به 
منصه ظهور گذاشت که با هدف جمع آوری اطالعات استخباراتی و سرقت 
اطالعات مهم، برخی نهادها و اشخاص را مورد حمله سایبری قرار می دهند. 
در قالب تشکیالتی سازمان یافته و روشمند در چندین مرحله هدف هایی از 
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جمله دانشمندان اسرائیلی، کادر سفارتخانه ها، رهبران پیمان ناتو، مخالفین 
رژیم، خاندان ســــلطنتی عربســــتان ســــعودی و تعدادی از منافع آمریکایی و 

اسرائیلی و پایگاههای خبری را مورد حمله سایبری قرار دادند)1(.
اخیرا هکرهای وابســــته به ایران، شرکت داروســــازی آمریکایی “گیلیاد” که 
برای یافتــــن درمانی برای ویــــروس کرونا تحقیقاتی را انجــــام می دهد، مورد 
حمله ســــایبری قرار دادند. و علی رغم اینکه علی رضا میر یوســــفی هرگونه 
ارتب�اط ایران به این حمالت را نفی کرد، اما گزارشــــهای مشابهی وجود دارد 
که نشان می دهد ایران در تالش است به نت�ایج تحقیقات مربوط به ویروس 
کرونا دست یابد. هکرهای ایرانی و دیگر گروههای هک، تالش کردند برای 
سرقت تحقیقات انجام شده در مورد ویروس کرونا، به سیستم های سازمان 

بهداشت جهانی نفوذ کنن�د)2(.
چهارم: پیامدها و نت�ایج رویارویی سایبری بین ایران و اسرائیل

علی رغم اینکه هر دو طرف در معرض حمالت و نفوذ سایبری پی در پی قرار 
دارند که برخی اوقات نه طرف مهاجم از آن سخنی به میان می آورد و نه طرف 
قربانی، اما این نوع حمالت در شــــرایط خاصی شــــدت بیشتری به خود می 
گیرد. و گاهی با هدف بازدارندگی و یا برای ارسال پیام خاصی، به روشهای 
غیر مستقیم درباره اینگونه حمالت اظهار نظرهایی صورت می گیرد. برخی 
بر این باورند که جنگ ســــایبری که هم اکنون جریان دارد در واقع سایه ای از 
جنگ دو طرف در سوریه است. و میان حمالت متقابل سایبری ایران و اسرائیل 
و جنگ در منطقه یک رابطه وجود دارد. و شاید ایران به این خاطر به حمالت 
سایبری خود علیه اهداف اسرائیلی شدت بخشیده که دریافته است اسرائیل 
که هر از چندگاهی حمالت گسترده ای علیه اهداف ایرانی و شبه نظامیان 
وابسته به ایران در ســــوریه انجام می دهد، در جنگ نظامی گوی سبقت را 
ربوده است )3(. بن�ابراین، ایران تالش می کند با تمامی امکاناتی که در اختیار 

)1( گابی سیبدی، سابی و افرمسکی، فعالیت های ایران درعرصه سایبری: تعیین شیوه ها و درک راهبرد، منبع پیشین.
)2( هاآرتس، هکرهای وابسته به ایران یک شرکت دارو سازی آمریکا را مورد حمله قرار دادند، منبع پیشین.

)3( صالح نعمانی، نضال محمد وتد، خوانش های اسرائیل برای مقابله سایبری با ایران، منبع پیشین.
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دارد قدرت خود را به رخ جهانیان بکشــــد و این پیام را به جهان برساند که می 
تواند در مقابل آمریکا و هم پیمانانش از جمله اسرائیل ایستادگی کند. و توان 
مقابله و خنثی ســــازی هرگونه حمله را دارد و هرگاه فشاری متوجه او شود، 
می تواند عکس العمل مناسب از خود نشان دهد. از جمله امکانات ایران برای 
قدرت نمایی، استفاده از عرصه سایبری برای هدف قرار دادن دشمنان است. 
همانطور که تأسیسات هسته ای ایران و سیستم های موشکی این کشور از 
سوی آمریکا و اسرائیل مورد حمله سایبری قرار گرفت، ایران نیز چندین حمله 
سایبری را بر تأسیسات زیربن�ایی در داخل آمریکا و اسرائیل انجام داد. حمالت 
متقابل در فضای سایبری نشان از این واقعیت است که هر طرف تالش دارد 
بدون اینکه کار به درگیری نظامی بکشد، طرف مقابل را مغلوب سازد. و می 
توان گفت که راهبرد ســــایبری ایران با منافع ژئوپلیتیک این کشــــور رابطه 
تنگاتنگی دارد و در تعیین راهبرد سایبری ایران این مسأله از اهمیت خاصی 
برخوردار است. زیرا بعد از هر فشاری که به ایران وارد می شود، ایران در فضای 
سایبری قدرت خود را به رخ طرف مقابل می کشد. بعد از تنگ تر شدن حلقه 
تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران و همچنین بعد از کشته شدن فرمانده 
سپاه قدس قاسم سلیمانی، ایران حمالت سایبری خود را متوجه منافع آمریکا 
نمود. و بعد از اینکه اسرائیل پایگاههای ایران و شبه نظامیان وابسته به ایران 
در سوریه را هدف قرار داد، ایران نیز اهداف اسرائیلی را مورد حمالت سایبری 
قرار داد. بدین ســــان، ایران معموال در پاســــخ به هرگونه فشار اقتصادی و 
چالش ژئوپلتیکی که با آن مواجه می شود، از حربه حمالت سایبری استفاده 
می کند. از سویی دیگر، ایران هر از چندگاهی دستاوردهای خود مخصوصا 
در حوزه فناوری و نظامی و همچنین انجام حمالت ســــایبری را به نمایش می 
گذارد تا چنین وانمود کند که یک کشور پیشرفته است و توانایی رقابت با 
کشــــورهای بزرگ و ایستادگی در مقابل دشــــمنان را دارد. تا از این طریق در 
داخل ایران پایگاه مردمی رژیم را تقویت کند و از نارضایتی مردمی بکاهد. و 
افکار عمومی مردم خود را از مشکالت داخلی به یک چالش و مشکل بزرگ 
تری متوجه سازد. ایران در زمینه نفوذ سایبری و تخریب به توانمندیهای قابل 
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توجهی دست یافته اســــت و می تواند با حمله به شــــبکه هایی که سیستم 
حفاظتی آنها ضعیف است و یا از طریق نفوذ غیرمستقیم به سیستم هایی 
که به شبکه های بزرگ بین المللی متصل هستن�د، دست به سرقت اطالعات 

بزند.
علی رغم اینکه امکانات ســــایبری ایران در کنترل و راه اندازی سیســــتمهای 
قربانی )کنترل مصنوعی( ضعف هایی دارد)1(، اما این کشور - با درک اینکه 
نقطه ضعف کشورها در زمان حاضر در همین حوزه است- سخت در تالش 
اســــت تا توانمندیهای خود را در این زمینه افزایش دهد. سیستم الکترونیک 
به منزله اعصاب مرکزی اســــت که در کنترل تمام جنب�ه های زندگی امروز 
دخالت دارد. و از طرفی دیگر، نبود هیچ ساز و کار واضح و قانون مشخصی 
در ســــطح بین الملل درباره جرائم الکترونیک، دشواری اثب�ات منبع حمالت 
سایبری و سهولت انکار آن از جمله دالیل رواج فعالیت در این عرصه است. 
اما باید در نظر داشت که ایران در این زمینه مشکالتی نیز دارد به عنوان نمونه 
تأسیسات هسته ای ایران در نطنز و تأسیسات نظامی در پارچین اخیرا هدف 
حمالت سایبری قرار گرفت و بار دیگر این مسأله را روشن ساخت که توان 
ایران در حوزه حفاظت و دفاع الکترونیک هنوز هم نســــبت�ا پایین است؛ علی 
رغم بودجه های کالنی که برای باال بردن ضریب امنیتی حوزه ســــایبری خود 
اختصاص داده اســــت. حمالت ســــایبری محدود ایران به زیر ساخت های 
اسرائیل نشان داد که این کشور با امکانات پیشرفته ای که آمریکا و اسرائیل 
در این زمینه دارند، فاصله زیادی دارد. توانمندی سایبری آمریکا و اسرائیل در 
حمله به تأسیســــات حیاتی در داخل ایران همچون حمله به برنامه هسته ای 
ایران و حمله به بن�در شهید رجایی به نمایش گذاشته شد. با توجه به راهبرد 
دفاعی بازدارنده ایران که بر اســــاس آن برای جلوگیری از بروز جنگ در داخل 
مرزها، با به کارگیری شــــبه نظامیان وابسته به خود در چندین کشور دیگر، 
در خارج از مرزهایش با دشمن درگیر است، حمالت سایبری که تأسیسات 

)1( Sophie Bushwick, How Iran Can Still Use Cyber and Drone Technology to Attack the U.S., Scientific 
America, )23 Feb 2020(, accessed on: 12 Aug 2020. https://bit.ly/3lChPnd
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حیاتی و حســــاس ایــــران قربانی آن شــــد، نظریه بازدارندگــــی و دفاع پیش 
دستانه که راهبرد نظامی ایران است را مورد تردید قرار داده است و حمله به 
تأسیسات حیاتی در داخل ایران را امری ممکن ساخته است. زیرا تا زمانیکه 
ساختار نیروهای مســــلح ایران با تمامی تهدیدها متن�اسب نب�اشد، هرگونه 
حمله مستقیم به ایران، آینده قدرت دفاعی ایران را با خطر جدی مواجه می 
ســــازد. و ایران از بیم همین مســــأله، به خاطر سست بودن بنیه نظامی اش 
همواره تالش کرده است که عمق دفاعی خود را از هرگونه تهدیدی دور نگه 
دارد. امکانات و توانمندیهای فنی ایران به حدی نیســــت که بتواند به شبکه 
کامال محافظت شده نفوذ کند و همین محدودیت امکانات، ایران را در مقابل 
حمالت سایبری آسیب پذیر ساخته است که به عنوان نمونه ایاالت متحده با 
استفاده از یک رخنه ای، به شبکه نرم افزاری یکی از یگان های دفاعی هوایی 
سپاه پاسداران ایران حمله سایبری انجام داد که این سامانه به پرتاب موشک 
و دیگر پرتابه ها مربوط می شــــد. اسرائیل با امکاناتی که – در حمله و دفاع – 
سایبری در اختیار دارد و از حمایت آمریکا نیز برخوردار است، می تواند ایران 
را به طور مدام تحت فشار قرار دهد. و تالشهای ایران را برای کسب برتری در 
رقابتی که میان ایران و اسرائیل جریان دارد، خنثی کند. و نمی گذارد که ایران 
به قدرتی دســــت یابد که بتواند پا را از حدی که در چهارچوب موازنه منطقه 
ای برایش تعریف شده فراتر بگذارد. مخصوصا اسرائیل نخواهد گذاشت 
که ایران به قدرت نظامی هســــته ای و یا موشــــکی که امنیت اسرائیل را به 
خطر اندازد، دست یابد. اما اســــرائیل از افزایش توانمندیهای سایبری ایران 
که بتواند زیر ساختهای اســــرائیل را که با فناوری دیجیتالی اداره می شود، در 
تیر رس خود داشته باشد، هراس دارد. اما در مورد اسرائیل، واضح است که 
اسرائیل برای مقابله با حمالت سایبری ایران سیاست سایبری بازدارنده را در 
پیش می گیرد. به عنوان مثال حمله به بن�در شــــهید رجایی و احتمال دست 
داشتن اسرائیل در حمالت سایبری به تأسیسات هسته ای نطنز این پیام را 
در بر داشت که قدرت اسرائیل در حوزه ســــایبری از توانمندیهای ایران بسی 
بیشتر است و این امکان وجود دارد که بتواند به آسانی به تأسیسات زیربن�ایی 
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شهری حمله کرده و آنها را مختل سازد. بن�ابراین، در شرایطی که هر طرف می 
کوشد قدرت بازدارنده سایبری را به امکانات بازدارنده خود بیفزاید، احتمال 

شدت یافتن جنگهای سایبری بین دو جبهه وجود دارد.
اما با این همه، برخی تحلیل های اسرائیلی حاکی از آن است که جنگ سایبری 
هنوز در ابت�دای راه خود قــــرار دارد و بن�ابراین رویاریــــی در این جبهه در آینده 
افزایــــش خواهد یافت. و این احتمال هم وجود دارد که در این جنگ اهداف 
غیر نظامی هم مورد هدف قرار گیرد همانطور که شبکه توزیع آب اسرائیل 
مورد حمله قرار گرفت و اینگونه حمالت می تواند به بهای جان شهروندان 
غیر نظامی تمام شود. حمالت سایبری می تواند -مثال -سبب تصادف دو 
قطار شود که تلفات جانی آن به مراتب بیشتر از هر موشک بالستیک است.
طبیعتا، جنگ ســــایبری که هم اکنون جریان دارد، اوضاع امنیتی اسرائیل را 
پیچیده تر می کند زیرا قاعده بازی در این جنگ با جنگ سنتی فرق دارد، و در 
فضای جنگ سایبری، جغرافیا هم مطرح نیست)1(. عالوه برآن، این احتمال 
هم وجود دارد که شبه نظامیان مورد حمایت ایران همچون حزب هللا و حماس 
بتوانن�د به امکانات پیشرفته ســــایبری دست یابن�د. در این خصوص، جفری 
کار نویســــنده کتاب “ درون جنگ سایبری” بر این باور است که هر کشوری 
می تواند - بدون در نظر داشــــت راههــــای نفوذ- به کشــــور دیگری حمله 
سایبری انجام دهد. زیرا اکثر نیروهای نظامی با شبکه های رایانه ای متصل به 
اینترنت ســــر و کار دارند. بن�ابراین، این شبکه ها امن نیستن�د و به همین دلیل 
هم گروههای غیر دولتی و حتی افراد می توانن�د دست به حمالت سایبری زده 
و به جنگ ســــایبری وارد شوند)2(. شایان ذکر است که خطراتی که در فضای 
سایبری وجود دارد، از جمله خطرات روز افزون و از جمله عواملی که امنیت 
جهان و اقتصاد جهانی را تهدید می کند، به حساب می آید. خطرات سایبری 

)1( پایگاه اینترنتی 180، جنگ ســایبری بین تهران و تل آویو رســما شــعله ور می شــود، )22 می 2020 میالدی( تاریخ بازدید: 24 آگوســت 
https://bit.ly/2QnXrs0 .2020 میالدی

)2( رماح دلقمونی، احتمال دارد برخی کشــورها را کامال فلج کند... آیا شــعله های جنگ ســایبری زبانه کشــیده است؟، الجزیره نت، )7 ژانویه 
https://bit.ly/3bF5wlY ،2020 میالدی(، تاریخ بازدید: 9 سپت�امبر 2020 میالدی

https://bit.ly/2QnXrs0
https://bit.ly/3bF5wlY
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جزو ده خطری که دنیا با آن مواجه اســــت، قرار دارد)1(. یعنی این که در آینده 
جنگ ســــایبری به میدان رقابت بین ایران و اسرائیل بدل خواهد شد. انگیزه 
آنها برای ادامه این رقابت کسب برتری در این نوع از رقابت ها در کنار سرمایه 

گذاریهایی که هر طرف در گذشته در این حوزه کرده است، خواهد بود.
نتیجه گیری

جنگ سایبری با توجه به فضای پیشــــرفته الکترونیک، یک واقعیت و یک 
ُبعد جنگی تازه اســــت که کشورها برای غلبه بر دشمنان خود وارد این کارزار 
می شــــوند که با تالش نه چندان زیاد و بدون خسارت جانی می توانن�د نتیجه 
این جنگ را به نفع خود رقم بزنن�د. برخالف جنگهای سنتی که وقتی شروع 

شوند، تعیین نتیجه جنگ ناممکن و پایان دادن به آن هم سخت است.
لذا این واقعیت ها نشان می دهد که فضای سایبری به یک میدان رقابت بدل 
شده اســــت و در درگیریهای آینده جنگ سایبری نیز بخشی از ماجرا خواهد 
بود که سبب خواهد شــــد جنگها در حوزه تاکتیکی محدودی روی دهد و به 
جنگهای پر دامنه تب�دیل نشــــود. بسیاری از کشورها به این واقعیت رسیده 
اند که برای ایجاد قدرت بازدارندگی نسبی در عرصه سایبری، تدوین راهبرد 
سایبری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و این مسأله تهدیدهای سایبری را 
در شمار تهدیدهای اصلی قرار داده است که در آینده کشورها را به چالش می 
کشد. از سویی دیگر، کشورهای منطقه از فعالیت های مخرب الکترونیک 
ایران در امان نخواهند ماند. هکرهای ایرانی در تالشند تا با یافتن رخنه ای در 
سیســــتمهای حفاظتی شبکه های یارانه ای، به آنها نفوذ کرده در کار سیستم 
الکترونیکی بخشــــهای حیاتی اختالل ایجاد کنن�د. و برای قدرت نمایی به هر 
چیزی که به ایاالت متحده و هم پیمانان آنها ارتب�اط داشــــته باشــــد، آسیب 

بزنن�د که حمله به شرکت سعودی آرامکو نمونه ای از آن است.

)1( World Economic Forum Global Risks, The Global Risks Report 2019-2020, )January 2020(, Accessed 
on: 7Oct, 2020. https://bit.ly/3iKAo6Q

https://bit.ly/3iKAo6Q


www.rasanah -iiis.org

@rasanahiiis

info@rasanahiiis.com




	سوم: جنگ سایبری بین ایران و اسرائیل
	دوم: اهداف و امکانات سایبری اسرائیل
	منبع: تهیه شده توسط پژوهشگر
	نخست: عرصه سایبری در ایران: توانمندیها و اهداف
	پیشگفتار
	چکیده

