برخی حوزهی مجازی را پنجمين حوزه از نبرد میدانند .تحليلگران نظامی ،حوزهی مجازی را به عنوان يک دامنهی جديد در
حوزهی جنگ به رسميت شناختهاند که اهميت آن در حال حاضر در حال فزونی گرفتن از ساير حوزههاست .وجود نداشتن قوانين
بينالمللی باعث شده که هر کشوری به خود اجازه دهد تا برضد کشور
ديگر وارد جنگ مجازی شود ...
«با آنکه از نظر واردات ارتباطاتی ،ايران سختترين محدوديتها را دارد
با اين حال ،تکنولوژیهای اطالعاتی در اين کشور در سطح بااليی قرار
دارند و ايران در کنار روسيه از قدرتمندترين کشورها در زمينهی جنگ
مجازی محسوب میگردد).» (CNNreport, February 2003
فضای مجازی فضايی است که قوانين خاص خود را دارد .امروزه
تهديدها در قالب شبکههای رايانهای و مخابراتی رو به افزايش است.
بخشهای کليدی اقتصاد تمامی کشورها در حال حاضر ،از جمله
امکانات دولتی و خصوصی ،بانکداری و امور مالی ،حملونقل ،توليد،
پزشکی ،آموزش و پرورش و دولت ،همگی برای انجام عمليات روزانه وابسته به رايانه هستند .فضای مجازی ابزاری برای قدرت و
ثروت است .اگر از آن استفاده نکنيم ديگران از آن استفاده خواهند کرد و آن هم برضد ما .گاهی به دليل ناشناخته بودن منبع
حمله؛ فضای مجازی به مکانی ايدهآل برای جنگ تبديل شده است .برآورد سال گذشته نشان میدهد که دولت آمريکا از محل
حمالت سايبری در جهان100 ،ميليون دالر خسارت ديده است.
جنگ مجازی اشاره به درگيریها در فضای مجازی با اهداف سياسی و ايدئولوژيک دارد .اين مفهوم به جنگ اطالعاتی اشاره دارد،
درست به مانند جنگی واقعی که البته در مورد انگيزههای اين جنگ و جنگ واقعی اختالف نظر وجود دارد .تعريف دقيق جنگ
مجازی به «اقدامهای انجام شده توسط دولت يک کشور و ساير افراد به منظور نفوذ در رايانهها و شبکههای ساير کشورها جهت
اقدامهای تخريب و آسيب اشاره دارد که اين روش از راه روشهای الکترونيکی صورت میگيرد ».کشورهايی با فناوری و متخصصان
عقب مانده از قافلهی جهانی ،بازندهی جنگ مجازی هستند .اين جنگ میتواند اقتصاد را فلج کند ،موجب درگيریهايی در داخل و
خارج کشورها گردد و بهرهوری نيروی نظامی را کاهش دهد.
هدف از حملهی سايبری ،دستيابی به اطالعات ساير کشورها ،ايجاد وقفه در تجارت و يا ايجاد خدشه در زير ساختها مانند:
«آب ،برق ،حملونقل و »...به نحوی که هزينههای اقتصادی را افزايش دهند .در  5سال گذشته ميزان حمالت سايبری در سطح
جهان بسيار افزايش يافته است.
نقطهی شروع برای جنگ مجازی را جنگ «بالکان» میدانند که نيروهای متخاصم سعی در نفوذ به اطالعات يکديگر داشتهاند.
امروزه رشد شبکههای رايانهای بسيار سريعتر از رشد نرمافزارهای امنيتی مرتبط به آنهاست.
هنوز زير ساختهای کافی برای جلوگيری از حمالت سايبری در سيستمهای رايانهای کشورها تعبيه نشده است .فضای مجازی به
يک مکان بالقوه برای جرايمی اين چنينی تبديل شده است .ميلياردها دالر بدون کمترين امنيتی در فضای سايبر روزانه جابهجا
میشوند و بخشی از مهمترين اطالعات دولتی و شخصی بدون کمترين امنيتی در فضای مجازی وجود دارند که خطر حمالت
سايبر را افزايش میدهند.
برخی حوزهی مجازی را پنجمين حوزه از نبرد میدانند .تحليلگران نظامی ،حوزهی مجازی را به عنوان يک دامنهی جديد در
حوزهی جنگ به رسميت شناختهاند که اهميت آن در حال حاضر در حال فزونی گرفتن از ساير حوزههاست .درست به مانند ابعاد
ديگر درگيری نظامی مانند ،زمين ،دريا ،هوا و فضا.
وجود نداشتن قوانين بينالمللی باعث شده که هر کشوری به خود اجازه دهد تا برضد کشور ديگر وارد جنگ مجازی شود .در حال

حاضر کشور اياالت متحده در جهان مرکز فرماندهی فضای مجازی را در پنتاگون راه اندازی کرده است که هدف از ايجاد آن حمله
به شبکههای ساير کشورها و دفاع در مقابل حمالت مجازی است .همچنين آژانس امنيت اطالعات و شبکهی اروپا[ ]1نيز چنين
مرکزی است.
در سال 2011م .مجلهی «اکونوميست» نوشت که چين برنامهی ويژهای دارد تا در نبرد اطالعاتی قرن بيست و يکم ،پيروز گردد.
همچنين اين مجله بيان داشت که ساير کشورها مانند اسراييل ،روسيه و کره شمالی برنامهی ويژهای برای جنگ مجازی دارند که
در اين بين بايد گفت که ايران دومين قدرت بزرگ در عرصهی نبرد مجازی است .گويا اين جنگ خيلی وقت است که برضد کشور
ما شروع شده است .هنوز اخبار مبتنی بر حملهی ويروس «استاکس نت» به تأسيسات اتمی نطنز از سر زبانها نيفتاده بود که خبر
مربوط به حملهی ويروس «فليم»[ ]2بر صدر اخبار جای گرفت.
در ابتدا بيان شد که اين ويروس يک ويروس جاسوسی است اما اکنون با اطالعات به دست آمده بيان میشود که اين ويروس در
واقع هدف خرابکاری داشته است .خرابکاری يکی از اهداف جنگ سايبری است .در سال 2012م« .نيويورک تايمز» گزارش داد
که اوباما رئيسجمهور اياالت متحده دستور حملهی سايبری به تأسيسات اتمی ايران را صادر کرده است.

انواع تهديدهای مختلف ناشی از جنگ سايبر
 1.جاسوسی و نقض امنيت ملی؛
جاسوسی سايبر به عملی اشاره دارد که به منظور به دست آوردن اسرار (حساس ،اختصاصی و يا اطالعات طبقهبندی شده) از
افراد ،رقبا ،گروهها ،دولتها و دشمنان ،برای استفادهی نظامی ،سياسی يا اقتصادی با استفاده از روشهای بهرهبرداری غير قانونی
در اينترنت ،شبکه ،نرمافزار و يا رايانه صورت می گيرد.
 2.خرابکاری[]3؛
فعاليتهای نظامی که با استفاده از ماهواره و رايانه برای اختالل در تجهيزات دشمن صورت میپذيرد ،خرابکاری نام دارد.
زيرساختهای برق ،آب ،سوخت ،ارتباطات ،حملونقل و  ...ممکن است در جنگ مجازی در معرض خطر باشند .ساير تهديدها
میتواند شامل سرقت اطالعات کارتهای اعتباری ،اختالل در برنامهی قطارها و يا حتی بازار سهام باشد.
 3.شبکهی برق.
شبکههای انتقال برق به دليل وابستگی به فضای مجازی و اينترنت از مهمترين هدفها در جنگ مجازی محسوب میشوند .در
سال 2009م .دولت اياالت متحده بيان داشت که دولتهای چين و روسيه قصد داشتند تا با نفوذ نرمافزاری در شبکههای برق در
اين کشور در آن اختالل ايجاد کنند .از سوی ديگر و در نقطهی مقابل نيز حمالت نظامی به شبکههای انتقال برق برای از کار
انداختن اينترنت از موارد مورد توجه در جنگ مجازی است.
انگيزههای جنگ سايبر
 1.مقاصد نظامی؛
درست مانند جنگ واقعی در اينجا بر خالف  4رکن ديگر جنگ که پيشتر بيان داشتيم ،اين جنگ در سايهی فضای مجازی
صورت میپذيرد .در اينجا به يک مرکز فرماندهی جنگ سايبر نياز است و نيازمند سالحهايی مجازی و دفاعی هستيم تا جلوی
حمله گرفته شود و ما نيز قادر به حملهی متقابل باشيم.
 2.اهداف غير نظامی؛
اين امر عبارت از اختالل در سرويس دهندهی وب ،سيستمهای اطالعات سازمانی ،سيستمهای سرور ،لينکهای ارتباطی،

تجهيزات شبکه و رايانههای روميزی و لپتاپهای خانگی و امور تجاری است که گاهاً برای کسب انگيزههای تجاری رقابتی و يا
مالی صورت میپذيرد و گاهی نيز خرابکاری به دليل صرفاً سرگرمی است.
 3.اهداف شخصی.
بايد باور کرد که بيش از 90درصد حمالت سايبر برای اهداف شخصی صورت میگيرد .بسياری از حمالت برای جلب توجه
رسانهها انجام میشود .شرکت ) (McAfeeمیگويد ،روزانه با ميليونها جنبه از اين نوع حمالت سايبر توسط نرمافزارهای
امنيتیاش روبهرو میشود.

نمونههايی از جنگ مجازی
 در سال 2006م .در جريان جنگ حزباهلل و اسراييل ،دولت صهيونيستی اعالم کرد که مورد حمالت سايبری سازمان يافته ازطرف کشورهای خاورميانه و روسيه قرار گرفته است.
 در سال 2007م .اين بار کشور «استونی» بود که خبر از حملهی سايبری به خود داد .هدف اين حمله گويا رسانهها ،بانکها ووزارتخانههای کشور استونی بودند که از سوی سروری در روسيه مورد حمله قرار گرفتند.
 در سال 2007م ،.تارنمای انتخابات کشور «قزاقستان» در جريان يک حملهی سايبری از کار افتاد. در سال 2008م ،.سايتهای کشورهای روسيه ،گرجستان و آذربايجان در جريان درگيریها در اوستيای جنوبی مورد حملهیهکرها قرار گرفتند.
 در سال 2009م ،.حمالت گستردهای به بخشهای دولتی ،رسانهای و تارنماهای مالی دو کشور اياالت متحده و کره جنوبیصورت پذيرفت .در حالی که همه به راهاندازی حمله از سوی کره شمالی نظر داشتند يک تحقيق نشان داد که با کمال تعجب
حمله از يک سرور ناشناخته در بريتانيا بوده است.
 در ماه می 2010م ،.در پاسخ به حملهی سايبری هند ،تارنماهای سازمان موشکی هند ،بنياد ملی علوم هند ،دفتر چندين حزبو  ...مورد حملهی هکرهای پاکستانی قرار گرفتند.
 در سپتامبر 2010م ،.تأسيسات اتمی کشورمان توسط ويروس استاکس نت مورد هجوم قرار گرفت .اين ويروس يکی ازپيشرفتهترين ويروسهای رايانهای بود و برگ جديدی را در مبارزههای سايبری گشود.
 در سال 2010م .دوباره دولت انگليس اعالم کرد که در هر ماه ،هدف بيش از  1000حملهی سايبری قرار میگيرد. در ژوئيهی 2011م .تارنمای شرکت ارتباطاتی ) (SKکره جنوبی هک شد و اطالعات شماره تلفن ،پستهای الکترونيک و آدرسمنزل  35ميليون نفر دزديده شد.
 در اکتبر 2011م ،.دولت آمريکا پذيرفت که کنترل هواپيمای جاسوسی خود را در يک حملهی سايبری از سوی ايران از دستداده است.
 در سال 2012م .بيان شد که هند اطالعات کميسيون دوجانبهی اقتصادی بين چين و آمريکا را هک کرده است .گويا اطالعاتهک شده شامل تبادالت پستهای الکترونيک بين اعضای کميسيون دوجانبه بوده است.
مهمترين مسئله در اين بين ،اين است که حمالت سايبری برای مهاجم ارزان تمام شده ولی دفاع در برابر اين حمالت بسيار گران
تمام میشود .

تالشها برای پيشگيری
شايد اولين سازمان بينالمللی سازمان همکاریهای شانگهای باشد که جنگ مجازی را به عنوان عامل مخرب برای اخالق،
معنويت و فرهنگ از سوی مهاجمان تعريف کرده است .در سپتامبر 2011م .کشورهای عضو پيشنهاد تدوين شاخصهای بينالمللی

برای يک سند جامع امنيت اطالعاتی را به دبير کل سازمان ملل ارائه دادند .اين طرح از سوی کشورهای غربی حمايت نگرديد.
رويکرد کشورهای غربی بيشتر بر جنبههای اقتصادی متمرکز بود .
در حال حاضر پروژهای توسط دکتر )(Alexander Merezhkoاستاد حقوق بينالملل در حال تدوين برای ارائه به سازمان
ملل است .طبق اين سند جنگ مجازی به معنای استفاده از اينترنت و فناوریهای وابسته به آن توسط يک دولت ،برضد منافع
اقتصادی ،سياسی ،فناوری و اطالعاتی يک حاکميت ديگر است .وی بيان میدارد که اينترنت ميراث مشترک بشری است و بايد از
جنبههای نظامی مصون بماند.
جنگ در فضای مجازی تا حد زيادی به ضعف سيستم دفاعی مورد حمله قرار گرفته بستگی دارد .اين جنگ ابهامهايی همچنين
در مورد شخص حمله کننده دارد که به واقع چه کسی حمله را آغاز میکند .همانگونه که شبکههای رايانهای به عنوان مهمترين
عامل برای قدرت اقتصادی و حتی نظامی کشورها تبديل شدهاند ،همچنين آنها به مأمنی برای تهديدهای بالقوه نيز تبديل
شدهاند .از طرفی فضای مجازی میتواند به عنوان يک کمک برای حمالت نظامی فيزيکی در نظر گرفته شود.
مشکل بزرگ اين است که شبکهها به هم متصل هستند .اگر يک رايانهی خانگی هم در يک کشور سيستم دفاعی ضعيفی داشته
باشد ،ممکن است از راه اين رايانه بتوان به ساير رايانههای آن کشور هم دسترسی پيدا کرد .امروزه ميزان استفاده از رايانههای
شخصی با سرعت زيادی در حال پيشرفت است .در جنگ واقعی همه چيز قابل پيشبينی است .ميزان خسارتی که يک بمب
میتواند وارد کند و خسارتهای احتمالی مالی و جانی ،اما در جنگ مجازی هيچ خسارتی قابل پيشبينی نيست)*(.
پینوشتها :
[1] -European Network and Information Security Agency
[2] -flame
[3] -Sabotage
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