ﺗﮭدﯾد ﺳﺎﯾﺑری اﯾران:
ﺟﺎﺳوﺳﯽ،
ﺧراﺑﮑﺎری
و اﻧﺗﻘﺎم
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن:
ﮐﺎﻟﯾن اﻧدرﺳن و ﮐرﯾم ﺳﺟﺎدﭘور
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ﮔﺎھﺷﻣﺎر
ژاﻧوﯾﮫ  -١٩٩٢اﯾران ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت وﺻل ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﺎل  -٢٠٠٠دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑطور ﻓزاﯾﻧده ای ﻣرﺳوم ﻣﯽ ﺷود و ﺻدھﺎ ھزار اﯾراﻧﯽ ﻣرﺗﺑﺎ ً از اﯾﻧﺗرﻧت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
ﺳﺎل  -٢٠٠١ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻘرراﺗﯽ در ﺧﺻوص دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﯾﻠﺗرﯾﻧﮓ
اﺟﺑﺎری و ﻧظﺎرت ﺑر وﺑﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺑراﻧداز ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد.
ﻓورﯾﮫ  -٢٠٠٢اﻧﺟﻣن ھﮑرھﺎی آﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾل و ﺑﮫ ﻋﺎﻣل ﺷﺗﺎب دھﻧده اﻧﺟﻣن ھﮑرھﺎی اﯾران ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﻧﺟﻣن
ﺑﻌدھﺎ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﺳرﮐوب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺗوﺳط دوﻟت اﯾران ﻣﯽ ﺷود.
آورﯾل  -٢٠٠٣ﺳﯾﻧﺎ ﻣطﻠﺑﯽ ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷود؛ او ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن وﺑﻼگ ﻧوﯾﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾش در
ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ﺑﺎزداﺷت ﺷد؛ اﯾن آﻏﺎز ﺳرﮐوب آزادی ﺑﯾﺎن در اﯾﻧﺗرﻧت اﺳت.
ژوﺋن  -٢٠٠۵ﻣﺣﻣود اﺣﻣدی ﻧژاد ﺗﻧدرو ،ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﯾران اﻧﺗﺧﺎب و دوره ﺟدﯾدی از ﺳرﮐوب داﺧﻠﯽ و
ﺧﺻوﻣت ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﺎل  -٢٠٠٧ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﺷروع ﺑﮫ اﯾﺟﺎد اﺑزار و اﺟرای ﮐﻣﭘﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ژوﺋن  -٢٠٠٩اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟدد و ﺟﻧﺟﺎل ﺑراﻧﮕﯾز ﻣﺣﻣود اﺣﻣدی ﻧژاد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗﯾﺎم ﻣردﻣﯽ از ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺑﮫ ﺑﻌد
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﻣﻌروف اﺳت.
دﺳﺎﻣﺑر  -٢٠٠٩ارﺗش ﺳﺎﯾﺑری اﯾران در واﮐﻧش ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ،وﺑﺳﺎﯾت ﺗوﯾﯾﺗر را ﺗﺧرﯾب ﮐرد و آن را ﺑﮫ ﻣدت ﭼﻧد ﺳﺎﻋت
از ﮐﺎر اﻧداﺧت.
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  -٢٠١١ﯾﮏ ھﮑر اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﺷرﮐت اﻣﻧﯾﺗﯽ ھﻠﻧدی  DigiNotarﻧﻔوذ ﮐرد و اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑرای دوﻟت اﯾران ﻓراھم
آورد ﺗﺎ از ﮐﺎرﺑران ﺟﯽ ﻣﯾل در اﯾران ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﻔوذھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود.
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آورﯾل  -٢٠١٢زﯾرﺳﺎﺧت ﻧﻔﺗﯽ اﯾران ﺑﺎ ﺑداﻓزارھﺎی ﻣﺧرب  Flameو  Wiperھدف ﻗرار ﮔرﻓت.
ژوﺋن  -٢٠١٢ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣز ،دﯾوﯾد ﺳﻧﮕر ،ﺟزﺋﯾﺎت »ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎزی ھﺎی اﻟﻣﭘﯾﮏ« را ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن ﺣﻣﻼت ﺳﺎﯾﺑری در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﺳراﺋﯾل در ﺳﺎل  ٢٠٠٧اﺟرا ﮐردﻧد ﺗﺎ
ﺑطور ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای اﯾران را ﺗﺧرﯾب ﮐﻧﻧد.
ژوﺋﯾﮫ  -٢٠١٢ﻋﺎﻣل ﺑداﻓزار  ، Madiﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﻣﭘﯾن ﺳﺎﯾﺑری ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾران ﻧﺳﺑت داده ﺷده ،اﻓﺷﺎ ﻣﯽ ﺷود.
اوت  -٢٠١٢داده ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷرﮐت  ،Saudi Aramcoﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷرﮐت ﻧﻔﺗﯽ ﺟﮭﺎن ،ﺑﺎ ﻋﺎﻣل ﺑداﻓزار »ﺷﺎﻣون« از
ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود.
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  -٢٠١٢ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﻣﻼت ﻣﻧﻊ ﺳروﯾس دھﯽ ،ﻣﻌروف ﺑﮫ »ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺑﺎﺑﯾل« ،ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺻورت
ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ژوﺋن  -٢٠١٣ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ ﻋﻣﻠﮕرا ،ﺑﺎ ﻗول ﺑﮭﺑود اﻗﺗﺻﺎد اﯾران از طرﯾق ﺣل ﺑن ﺑﺳت ھﺳﺗﮫ ای ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﯾران اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود.
ﻧواﻣﺑر  -٢٠١٣اﻋﻼم ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای ﺑﯾن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﭼﯾن ،روﺳﯾﮫ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ ،و آﻟﻣﺎن ﺑﺎ اﯾران ،ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺗواﻓق ﻣوﻗت ﻣﯽ ﺷود.
ژوﺋﯾﮫ  -٢٠١۵ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻗدام ﻣﺷﺗرک )ﺑرﺟﺎم( ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﻧواﻣﺑر  ٢٠١۶ﺗﺎ ژاﻧوﯾﮫ  -٢٠١٧ﺣﻣﻼت ﺳﺎﯾﺑری ﻋﻠﯾﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی در »ﺷﺎﻣون  «٢ﺗﺟدﯾد ﻣﯽ ﺷود.
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ﺧﻼﺻﮫ
ﺣﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ اﯾران در آن ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ از ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن ،ﭘرھزﯾﻧﮫ ﺗرﯾن و ﭼﺷﻣﮕﯾرﺗرﯾن ﺣﻣﻼت در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑوده اﺳت.
ﺟﻧﮓ ﺳرد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﯾران ﮐﮫ ﭼﮭﺎر دھﮫ ﺑطول اﻧﺟﺎﻣﯾده ،ﺑطور ﻓزاﯾﻧده ای ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و ﺗﮭران ﯾﮑﯽ
از اھداف ﻋﻣده ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻣﺧرب و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ از ﺳوی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﻣﺗﺣداﻧش ﺑوده اﺳت .ھﻣزﻣﺎن،
ﺗﮭران در اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺳﺎﯾﺑری و ﺣﻣﻼت ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن در داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور -از ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺗﺟﺎری در اﺳراﺋﯾل ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺧﺻص ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.

ﻣﺣﯾط ﺗﮭدﯾدات ﺳﺎﯾﺑری اﯾران
•

ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺑﮫ اﺑزار اﺻﻠﯽ ﮐﺷورداری در اﯾران ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻓرﺻت ھﺎی ﮐم ﺧطرﺗری را
ﺑرای ﺗﮭران ﻓراھم ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ دﺷﻣﻧﺎن در داﺧل و ﺧﺎرج از
ﮐﺷور ﺑﭘردازد.

•

ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﯾران ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧﻣﺎﯾش ﻗدرت ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧود از ﻧﯾروھﺎی ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻏﻠب ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﭘراﮐﺳﯽ ھﺎ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد رﺳﻣﺎ ً ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود را اﻧﮑﺎر ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻣﺷﺧﺻﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ از ﺳوی اﯾران اﻧﺟﺎم ﺷده و اﻏﻠب ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷور ،ﯾﻌﻧﯽ
وزارت اطﻼﻋﺎت و ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣرﺗﺑط اﺳت.

•

ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﺑطور ﺑوﻣﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه آن داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی داﺧل ﮐﺷور و
ﺟواﻣﻊ ھﮑرھﺎ ﺑﺎﺷد .اﯾن اﮐوﺳﯾﺳﺗم ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد اﺳت و ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺗﻧوع ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ دوﻟت را در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ
از واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺑرﺧوردارﻧد .طﯽ ﯾﮏ دھﮫ اﺷﺗﻐﺎل اﯾراﻧﯾﺎن در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ،ﻋﺎﻣﻼن
ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭘدﯾدار ﺷده اﻧد ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧود را ﺑﺎ ﺷدت و ﺣدت ﺗﻣﺎم اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی آﻧﺎن،
اﻏﻠب ﺑﮫ دﻟﯾل اﻓﺷﺎﮔری ﭘژوھﺷﮕران ،از ھم ﭘﺎﺷﯾده اﺳت.

•

اﮔرﭼﮫ اﯾران ﻋﻣوﻣﺎ ﻗدرت ﺳﺎﯾﺑری درﺟﮫ ﺳﮫ داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﭼﯾن ،روﺳﯾﮫ و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﺷور از ﻋدم آﻣﺎدﮔﯽ اھداف ﺧود در داﺧل و ﺧﺎرج از اﯾران ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣزب دﻣﮑراﺗﯾﮏ طﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺳﺎل
 ٢٠١۶ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺟﻧﮓ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﺗوان از طرﯾق ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی ﺳﺎده اﻧﺟﺎم داد ،اﺑزارھﺎی ﺳﺎده اﯾران
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ھﻧﮕﻔت ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎﻧﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر آن را ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد.
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•

ھﻣﺎن ﻋﺎﻣﻼن اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻧظﺎرت ﺑر ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﻧﯾز ﺑر
ﻋﮭده دارﻧد .ﺣﻣﻼت ﻋﻠﯾﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ اﻏﻠب ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎ و اﺑزاری اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮕر اھداف ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت و ﺧطرات ﻣوﺟود از ﺳوی ﺟﻧﮓ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران را ﺑﮭﺗر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.

•

از طرﯾق ﺑررﺳﯽ ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ دﻗﯾق ﺣﻣﻼت ﺳﺎﯾﺑری ،ﭘژوھﺷﮕراﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ را ﺑﮫ ﺛﺑت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
روزﻧﮫ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردی ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾران و ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﮕوﻧﮕﯽ واﮐﻧش آن ﺑﮫ
ﻣﺣﯾط ﻓن آوری و ژﺋوﭘﻠﯾﺗﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﻓراھم آورﻧد.

واﮐﻧش ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در آﯾﻧده
•

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾران ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﮐﻠﯽ در ﺧﺻوص ﻓﺿﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﻧدارد ،ﺳواﺑق آن ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻧطﻘﯽ
در ﺧﺻوص زﻣﺎن و دﻟﯾل اﺟرای ﭼﻧﯾن ﺣﻣﻼﺗﯽ اﺳت .اﯾران از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧود در واﮐﻧش ﺑﮫ ﺣوادث داﺧﻠﯽ و
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳود ﻣﯽ ﺑرد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ درﮔﯾری ﺑﯾن ﺗﮭران و واﺷﻧﮕﺗن ﭘس از ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای ﺳﺎل  ٢٠١۵ﻓروﮐش
ﮐرد ،ﭼرﺧﮫ ﺣﻣﻼت ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده ﻧﯾز ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،روﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در اﯾران ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ،و
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری اش را رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری -ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣوارد ھﮏ ﮐردن ھﺎی درون دوﻟﺗﯽ ﻣﺷﮭود اﺳت-
ﮐﻧﺗرل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.

•

ﻓﺿﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑر آن ﻣﺗﮑﯽ اﺳت ،ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺣت ﻣﺣﺎﻓظت ﻗرار ﻧدارد .ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷت
ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت آﯾﻧده -ﭼﮫ آﻧﻼﯾن و ﭼﮫ آﻓﻼﯾن -ﻣوﺟب آﻏﺎز ﺣﻣﻼت ﺳﺎﯾﺑری ﻋﻠﯾﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺷود.
اوﻟوﯾت ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد ﮔﺳﺗرش ﺗﻼش ھﺎ در ﺟﮭت ﺣﻔﺎظت از زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎ و ﻣردم ﺑﺎﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﮑﺎری ﻓزاﯾﻧده ﺑﺎ
ﺷرﮐﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﮐﮫ از ﺳوی اﯾران ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.

•

ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺣرﯾم ھﺎی دﻗﯾﻘﺎ ً ھدﻓﻣﻧد ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻋﺎﻣﻼن را از اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺳﺎﯾﺑری ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ اﯾران ﺑﺎز داﺷت .ﭼﻧﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﮔﺳﺗرده ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﺑﮫ
اﯾﻧﺗرﻧت و ﻓن آوری ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ در اوﻟوﯾت ﻗرار دھد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺗوان رژﯾم در ﮐﻧﺗرل اطﻼﻋﺎت و
ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد.

•

اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از اﺳﺗراﺗژی اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ و ﺑﯽ آﺑرو ﮐردن ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ
اﯾن ﮐﺎر اداﻣﮫ دھد .وزارت دادﮔﺳﺗری ﮐﯾﻔرﺧواﺳت ھﺎﯾﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾراﻧﯾﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐرده ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﮐﻣﭘﯾن
ھﺎی ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده ﺑوده اﻧد ،و ﻣوﻓق ﺷده ﺣﮑم اﺳﺗرداد ھﮑری را ﮐﮫ در ﺳرﻗت اﺳرار ﻧظﺎﻣﯽ دﺧﺎﻟت داﺷﺗﮫ از ﯾﮏ
ﮐﺷور ﺛﺎﻟث ﺑدﺳت آورد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﺎﭘﺎی ﮐوﭼﮏ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﯾن ﮔروه ھﺎ ،ﺗﺣرﯾم ھﺎی ھدﻓﻣﻧد ﯾﺎ ﭘﯾﮕردھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
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ﺑﯾﺷﺗر ﺣﺎﻟت ﻧﻣﺎدﯾن دارﻧد ﺗﺎ ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده .اﯾن ﮐﯾﻔرﺧواﺳت ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت دﺳت ﮐم ﻣوﺟب ﺗرس از ﻣﺷﺎرﮐت اﻓراد
ﺑﺎ اﺳﺗﻌدادی ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺳﻔر ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ھﺳﺗﻧد در اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺷود.
•

اﯾران ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود را از طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری دﻧﺑﺎل ﮐرده و دﺳت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ای و
ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ زﻧد .درک ﺑﮭﺗر ﺳواﺑق و دﻻﯾل اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری اﯾران،
ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺿﻊ ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺟﻧﮓ ﺳﺎﯾﺑری واﺷﻧﮕﺗن ﻋﻠﯾﮫ دﺷﻣﻧﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن واﮐﻧش ھﺎی ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺗﮭدﯾدات ﺳﺎﯾﺑری آﯾﻧده از ﺳوی اﯾران و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت.
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ﻣﻘدﻣﮫ

در ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑﯾن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﯾران ﮐﮫ ﭼﮭﺎر دھﮫ از ﻋﻣر آن ﻣﯽ ﮔذرد ،ﻓﺿﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎزه ﺗرﯾن ﺟﺑﮭﮫ ھﺎ
ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺷﺎﯾد ﺑﯾش از ھر ﺣﮑوﻣت دﯾﮕری در ﺟﮭﺎن ،ھدف ﺣﻣﻼت ﺳﺎﯾﺑری ﻣﻧﺣﺻرأ
ﻣﺧرب اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﻣﺗﺣداﻧش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﮔروه ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾران -ﯾﻌﻧﯽ ﺳﭘﺎه
ﭘﺎﺳداران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و وزارت اطﻼﻋﺎت -در اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺧود ﺑﮫ طرز ﻓزاﯾﻧده ای ﻣﮭﺎرت ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﻧد .اھداف ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن دوﻟت اﯾران در ﮐﺷور و ﺧﺎرج از آن ،ﺷرﮐت ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻧﮭﺎدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،دﻓﺎﻋﯽ و دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،از ﺟﻣﻠﮫ آﻟﻣﺎن ،اﺳراﺋﯾل ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را
در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺣﮑوﻣت اﯾران آﺷﮑﺎرا رواﯾت ھﺎی ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯽ درﺑﺎره ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺧود اراﺋﮫ ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ اش ﭘرداﺧﺗﮫ ،اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﻣﻼت ﻧﺳﺑت داده ﺑﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﮭران ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ
از ﮔروه ھﺎی ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺗﺎ ﻗدرت ﺧود در ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارد ،اﻏﻠب دﺳت داﺷﺗن در ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ را ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از واﺳطﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺗﺳﺎب آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧود ﺷود و ﺗﮑذﯾﺑﯽ ﻣوﺟﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧد .ﺑﮫ رﻏم اﯾن ﺗﮑذﯾب ھﺎ ،اﯾران
در ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑوﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری آﺷﮑﺎرا ھم ﺑرای اھداف ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و ھم ﺗداﻓﻌﯽ ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐرده و ﻣﺎﯾل اﺳت ﺗﺎ در
ﺻورت ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺗﮭران در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﭼون ﭼﯾن ،روﺳﯾﮫ و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺳﺎده و اﺑﺗداﯾﯽ اﺳت.
ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ اﯾران از اواﯾل دھﮫ  ٢٠٠٠ﺷروع ﺑﮫ ھﮏ ﮐردن ﺳﺎﯾت ھﺎ ﮐرد ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﯾش از ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﻣدرﮐﯽ دال ﺑر
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دوﻟت وﺟود ﻧدارد .اﯾن آﻏﺎز ﻧﺳﺑﺗﺎ ً دﯾرھﻧﮕﺎم و ﮐم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺎ ﺣدودی دﻟﯾل ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی اﻧدک
اﯾن ﮐﺷور در اﯾن ﺧﺻوص اﺳت .اﻣﺎ ﻧﻔوذ ﻣﺳﮑو ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣزب دﻣﮑرات و ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ طﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎل
 ٢٠١۶اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﺗوان از طرﯾق راھﮑﺎرھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ ھم اﺟرا ﮐرد .اﯾران ﻧﯾز
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب از ﻧﻘﺎﯾص ﯾﺎ ﻋدم آﻣﺎدﮔﯽ اھداف آﺳﯾب ﭘذﯾر ھم در داﺧل ﮐﺷور و ھم ﺧﺎرج از آن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺷرﮐت ھﺎی
ﻧﻔﺗﯽ ﺳﻌودی ،ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﺳت .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻏﻠب ﺑﮫ
زﯾﺎن ھﺎی ﺑزرگ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻧﺟر ﺷده ،اﻣﺎ ﺷﯾوه ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑرای ﻧﺎﺑودﺳﺎزی داده ھﺎ ﯾﺎ اﯾﺟﺎد اﺧﺗﻼل در دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت
ھﺎ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺳﺎده ﺑوده اﺳت.
اﯾران ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻧظﺎﻣﯽ ﺿﻌﯾف ﺗرﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺧود از ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭران ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ دزدی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﺷد ،ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺟﺎﺳوﺳﯽ و
ﺧراﺑﮑﺎری در ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﺿد اھداف ﻧرم در ﮐﺷورھﺎی رﻗﯾب ﺑوده اﺳت .ﺗﮭران ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑرر از ﺣﻣﻼت ﻣﺧرب و
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وﯾران ﮐﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺗﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود در ﺗﺣﻣﯾل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن را ﻧﺷﺎن دھد .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن ﺣوادث اﺧﻼل ﮔراﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت راھﺑردی و ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ در ھﻣﺎن ﺣوزه ھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻣﺎن ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺑوده اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،اﮐﺛر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﯾﺎ ﺳﺎﮐن اﯾران ﯾﺎ اﻧﺑوه اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟر ھﺳﺗﻧد -ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ رھﺑران ﮐﺷور
ﻣوﺛر اﯾﻧﺗرﻧت و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﺻطﻼح دﺷﻣﻧﺎن داﺧﻠﯽ ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد .ﺑﮑﺎرﮔﯾری زودھﻧﮕﺎم و ٔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﺳوی ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻧﺗﻘدان رژﯾم اﯾن ﺗﺻور را در ﺗﻧدروھﺎی ﺗﮭران ﭘدﯾد آورده ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ درﺻدد
ﺗوطﺋﮫ ﺑرای ﺑراﻧدازی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از طرﯾق ﻓن آوری ھﺎی ﺟدﯾد ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ اھداف ﻧظﺎرت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺗﮭران ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﻧظر رژﯾم دﺷﻣن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺣﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ اﯾران را ھم در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺟﺎﺳوﺳﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ و ﺣﻣﻼت اﺧﻼل ﮔراﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﺗﻘدان ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ
اﯾراﻧﯾﺎن ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻧﻼﯾن آﻧﮭﺎ ﺧﺎرج از دﺳﺗرس ﺣﮑوﻣت ﻧﯾﺳت.
اﯾن ﮔزارش ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﻣﺷﺎھده ﺷده در ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری را ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد از ﺟﺎﻧب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯽ آورﻧد .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
اﺻﻼﺣﺎت ﯾﮑدﺳت ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﭘوﺷش داده ﺷده در اﯾن ﮔزارش ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری« ﻣطرح ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ از ﻧظر وزارت دﻓﺎع اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ »ﺑﮫ ﻗﺻد ﻧﻣﺎﯾش ﻗدرت ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﻋﻣﺎل زور در ﻓﺿﺎی ﺳﺎﯾﺑری
ﯾﺎ از طرﯾق آن« ﯾﺎ از طرﯾق ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐردن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣورد ﻧظر )ﻣﺛل اﺧﺗﻼل ،اﺳﺗﺧراج ﻏﯾرﻣﺟﺎز اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻧﺎﺑودﺳﺎزی(
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن اﻣر داﻣﻧﮫ اﯾن ﺗﺣﻘﯾق را ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت و دﯾﮕر اﻗداﻣﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﻼش ھﺎی
ﺣﮑوﻣت اﯾران در ﺟﮭت ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری آﻧﻼﯾن ﯾﺎ ﮐﻧﺗرل اطﻼﻋﺎت ﻧﻣﯽ ﭘردازد.
ھﮑرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑطور ھﻣﺎھﻧﮓ در زﻣﯾﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد »ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده« ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد ،اﮔرﭼﮫ اﯾن
ﮔروه ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻓﻘط ﯾﮏ ﻋﺿو داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺗرﮐﯾﺑﺷﺎن ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد .اﺻطﻼح »ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت دوﻟت« ﯾﺎ
»ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ دوﻟت« ﮐﮫ در ﺳرﺗﺎﺳر اﯾن ﮔزارش ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن و ﺣﮑوﻣت اﯾران را در
ﺳرﺗﺎﺳر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣدارک ﻗﺿﺎﯾﯽ و دﯾﮕر ﻣدارک ﺟﻣﻊ آوری ﺷده در ﺗﺣﻘﯾق ﭘﯾراﻣون اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری ،ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در ﺧﺻوص اوﻟوﯾت
ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ رژﯾم اﯾران اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗﺻد واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﮭﺎﺟم در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧﻔوذی ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت.
ﻧﻔوذ در ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ﺧراﺑﮑﺎری ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﺑﮕﯾرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﮭران طﯽ دوران ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺑﺎ رﻗﺑﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺣﻣﻼﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻋﻠﯾﮫ آﻧﺎن دﺳت زده اﺳت،
ﺗﺎرﯾﺦ ده ﺳﺎﻟﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾن ﮐﺷور ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﯽ ظﺎھرا ً ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑوده اﺳت.
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اﯾران ھدف ﺟﺎﺳوﺳﯽ و اﻗداﻣﺎت ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ و وﯾران ﮐﻧﻧده از ﺳوی ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ -ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﺳراﺋﯾل،
ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻓراﻧﺳﮫ ،روﺳﯾﮫ و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ -ﺑوده اﺳت .اﯾن ﺣﻣﻼت ﺑﻌدھﺎ ﺗﮭران را ﺑراﻧﮕﯾﺧت ﺗﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﺗداﻓﻌﯽ و
ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺑوﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺗواﻧد ﺗﮭدﯾدات ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺧود را ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزد .اﯾن ﻣﺑﺎدﻻت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ اوﺿﺎع
داﺧﻠﯽ و ژﺋوﭘوﻟﺗﯾﮏ اﯾران ﻣرﺗﺑط اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎب آن را ﻣﯽ ﺗوان در ﮐﺎھش ﺣﻣﻼت ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده از زﻣﺎن اﻣﺿﺎی ﺗواﻓق
ھﺳﺗﮫ ای  -٢٠١۵ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻗدام ﻣﺷﺗرک )ﺑرﺟﺎم( -ﻣﺷﺎھده ﮐرد.
ﻣﻧﺑﻊ ﻋﻣده داده ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در اﯾن ﮔزارش ،اﺳﻧﺎدی اﺳت ﮐﮫ از ﺣﻣﻼت ﻋﻠﯾﮫ اﻧواع ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و دﯾﮕر
اھداف ھم در داﺧل و ھم ﺧﺎرج از اﯾران ﺟﻣﻊ آوری ﺷده اﺳت .ﺷﯾوه ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﭼﺷم اﻧداز وﺳﯾﻊ ﺗری از داﻣﻧﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده را ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻌﯾن و ارﺗﺑﺎطﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﯾران ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺣﻣﻼت ) sinkholingﺟﻠوﮔﯾری از ارﺗﺑﺎط از طرﯾق ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر اﺳﺎﻣﯽ
داﻣﻧﮫ ھﺎ( ھم در ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺟرﻣﺎن و ھم ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﭼﻧﯾن ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺳﺎﯾر ﻣوارد ،ﻣﮭﺎرت ﻧداﺷﺗن ﮔروه
ھﺎی اﯾراﻧﯽ ﻣوﺟب اﻓﺷﺎی اﺳﺎﻣﯽ ،ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎر و اﯾﻣﯾل ھﺎی اﻋﺿﺎی ﮔروه از طرﯾق ﮐدھﺎی ﺑداﻓزارھﺎ و ﺳواﺑق ﺛﺑت
داﻣﻧﮫ ﺷده اﺳت.
اﯾن ﺗﺣﻘﯾق دﺳت اول ،ﮔزارش ھﺎی ﻣﺗﻌدد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ -ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ و ﻣﻧﺗﺷر ﺷده از ﺳوی ﺷرﮐت ھﺎی اﻣﻧﯾت
ﺳﺎﯾﺑری ﭘﯾراﻣون ﺣوادث ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾران ﺗﮭﯾﮫ ﺷده -را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣطﺎﻟب ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
دﯾﮕر از ﻧﺣوه ای ﮐﮫ اﯾران ﺳﺎﯾر ﺑﺧش ھﺎ -از ﺟﻣﻠﮫ ﺷرﮐت ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ و دوﻟت ھﺎ -را ھدف ﻣﯽ ﮔﯾرد و در دﺳﺗرس ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﯾﺳت ،اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .ﻓﮭرﺳﺗﯽ از اﯾن ﮔزارش ھﺎ آﻧﻼﯾن ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد .ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ اھداف ﮐﻣﭘﯾن
ھﺎی اﯾران -ﺷﺎﻣل ﮐﻧﺷﮕران و ﻣﺣﻘﻘﺎن در اﯾران و ﺧﺎرج از آن -در روﺷن ﮐردن اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﺗﮭران ﻣﻔﯾد اﺳت و آن ﺣﻣﻼت
را در ﭘﺳزﻣﯾﻧﮫ وﺳﯾﻊ ﺗری ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ اﻓراد ﺣرﻓﮫ ای ﻧﯾز ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﺗر اﯾن ﺻﻧﻌت را
ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھدف از اﯾن ﮔزارش ،اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﭘﯾراﻣون ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری در ﺧﺻوص ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران از طرﯾق اﻓزاﯾش
داﻧش ﻣردم درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت ﭼﻧﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ اﺳت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣطﺎﻟب ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﺣدود ﺑﮫ
اﻓﺷﺎی ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﯾﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺣوادث اﺳت ،ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﺗر ﯾﺎ ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻓراھم
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﮔزارش ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ اﻟﮕوھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ وﺳﯾﻊ ﺗر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران -ﺑوﯾژه
راﺑطﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘردازد .ﺑﻌﻼوه ،اﯾن ﮔزارش ﺑر ﺗداﺧل ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی اﯾران ﻋﻠﯾﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟت ھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ و/ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺷرﮐﺗﯽ از ﯾﮏ ﺳو ،و ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﯽ ﭘردازد ﮐﮫ
ﻣﻌﻣوﻻً در ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﭘﯾراﻣون ﺗﻌﯾﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ در ﺧﺻوص اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
درک ﺑﮭﺗر ﺳواﺑق و دﻻﯾل اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﺑﺎﯾد روﺷﻧﮕر اﺳﺗراﺗژی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾران
و ھﻣﭼﻧﯾن واﮐﻧش ھﺎی آﯾﻧده اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت اﯾران ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ از اھﻣﯾت وﯾژه ای ﺑرﺧوردار اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ
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ﻓﺿﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ آن اﺳت ،از ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت و ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺣﻣﻼت ﺳﺎﯾﺑری آﯾﻧده اﯾن ﮐﺷور ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﻣوﺟب ﺣﻣﻼت ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ای از ﺳوی اﯾران ﺑﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺑﺷود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳواﺑق اﺧﯾر اﯾران ،ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ای را ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷت.
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ﻓﺻل اول

اﯾران :اھداف و ﻣﺟرﻣﺎن
از زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣطﺎﻟب درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری اﯾران در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ٢٠١٢ﮐﮫ در آن ﻧﺎم ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﺑداﻓزار ﺑﮫ
ﻧﺎم ) Madiﻣدی( اﻓﺷﺎ ﺷده ﺑود ،ﺷرﮐت ھﺎی اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟت ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣرﺗﺑﺎ ً ﻧﻔوذھﺎ ،اﺧﺗﻼل ھﺎ و
دﯾﮕر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺧرب از ﺳوی اﯾران را ﺛﺑت ﮐرده اﻧد .اﻣﺎ ﮔزارش ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﻓﻘط ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﻣﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﭘﯽ
ﺑراﻧدازی زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑودﻧد ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺷراﯾط ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺗﮭران و اﻧﮕﯾزه ھﺎی آن ﺣﻣﻼت را
ﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد.
روﯾﮑرد ﺗﮭران ﺑﺎ ﺣﻣﻼت ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺧود را ھدف ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .از ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔروه
اﭘوزﯾﺳﯾون ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای ﻣﺧﻔﯽ اﯾران را در ﺳﺎل  ٢٠٠٢اﻓﺷﺎ ﮐرد ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯽ ھم ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﺎﺳوﺳﯽ
و ھم ﺧراﺑﮑﺎری ،ﺗﻼش ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻔوذی ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای اﯾران ،زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
در واﻗﻊ ،ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﺟﻧﮓ ﺳﺎﯾﺑری ﻣدرن ،ﯾﮏ ﮐﻣﭘﯾن ﺧراﺑﮑﺎری ﻣﺳﺗﻣر -ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ و ﺗدارﮐﺎت ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت -از ﺳوی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﺳراﺋﯾل ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای اﯾران ﺑﮫ اﺟرا درآﻣد .در ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﻋﻧوان ) Operation Olympic Gamesﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎزی ھﺎی اﻟﻣﭘﯾﮏ( ،ﺑداﻓزار ) Stuxnetاﺳﺗﺎﮐس ﻧت( ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﮔرﻓت ﺗﺎ در ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯾوم در ﻧطﻧز ﺧراﺑﮑﺎری ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﺑﯾش از ١٠٠٠
ﺳﺎﻧﺗرﯾﻔﯾوژ ﺷد و ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای اﯾران را ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر اﻧداﺧت .اﯾن ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌروف
ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻗداﻣﺎت ﺳرﮐوب ﮔراﻧﮫ ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھدف اﺳﺗﺎﮐس ﻧت ﻓﻘط ﺗﻧزل ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺗﻣﯽ اﯾران ﺑود ،ﺳﺎﯾر ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧراﺑﮑﺎری در زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻔﺗﯽ ﮐﺷور ﺑودﻧد .در ﻣﺎه ﻣﮫ  ، ٢٠١٢ﯾﮏ ﮐﻧﺳرﺳﯾوم از ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧرب دﯾﮕری ﻋﻠﯾﮫ اﯾران اﻓﺷﺎ ﮐردﻧد.
ﺑداﻓزارھﺎی ) Wiperواﯾﭘر( و ) Flameﻓﻠﯾم( ،ﺟﺎﻧﺷﯾن ھﺎی اﺳﺗﺎﮐس ﻧت ،زﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺷدﻧد ﮐﮫ ظﺎھرا ً طﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺑﮫ از ﺳوی اﺳراﺋﯾل ،ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی وزارت ﻧﻔت اﯾران و ﺷرﮐت ﻣﻠﯽ ﻧﻔت اﯾران از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدﻧد و دﯾﺳﮏ ھﺎی ﺳﺧت آﻧﮭﺎ
آﺳﯾب دﯾد.
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ ﺳﺎﯾﺑری ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﭘس از »ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎزی ھﺎی اﻟﻣﭘﯾﮏ« ھم اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .در ژوﺋن  ٢٠١٢ﮐﮫ
ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای ﺑﯾن اﯾران و ﻗدرت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗوﻗف ﺷده ﺑود ،وزﯾر اطﻼﻋﺎت اﯾران ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای
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ﮐﺷور در ﻣﻌرض ﯾﮏ »ﺣﻣﻠﮫ ﻋظﯾم ﺳﺎﯾﺑری« دﯾﮕر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد در ھﻣﺎن ﺳﺎل ،اﯾران ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده دﯾﮕری ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ،وزارت ﻓرھﻧﮓ و ﺳﮑوھﺎی ﺣﻔﺎری ﺷرﮐت ﻧﻔت ﻓﻼت ﻗﺎره اﯾران را ھدف ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣوﺳﺳﺎت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ھم ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اﯾران را ﺑﮫ ﻗﺻد ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣورد
اﻓزون ﺑر ﺧراﺑﮑﺎریٔ ،
ھدف ﻗرار ﻣﯽ دادﻧد؛ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ اﯾران طﯽ اﻓﺷﺎﮔری ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ادوارد اﺳﻧودن از آن آﮔﺎه ﺷد .اﺳﻧودن ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﺳﺎﺑق
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ) (NSAﺑود ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم  Boundless Informantرا اﻓﺷﺎ ﮐرد ﮐﮫ در آن اﯾران ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﺷدﯾدا ً ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻋﻧوان ﺷده ﺑود :اﻧﺑوھﯽ از ﻣدرک از اﯾﻧﺗرﻧت و ﺗﻠﻔن در اﯾران ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﺷرﮐﺎﯾش ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺑود .در واﻗﻊ ،اﯾران آﻧﭼﻧﺎن ﺑﮫ دﻓﻌﺎت ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﮫ ھدﻓش اﯾران ﺑود ﺑﮫ طور اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻣﻠﯾﺎت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﮔرداﻧﻧده اش ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود ﺑرﺧورد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﺑﮑﮫ ﻧﻔوذ ﮐرده ﺑود.

اﯾران ﭼﮕوﻧﮫ ﺳرﮐوب ﺳﺎﯾﺑری را ﭘذﯾرﻓت؟
ﻣدت ھﺎﺳت ﮐﮫ رھﺑر اﯾران ،آﯾت ﷲ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ،ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑراﻧدازی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از
طرﯾق ﺗﺣرﯾﮏ ﺗوده ھﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه اﻧﻘﻼب ﻣﺧﻣﻠﯽ  ١٩٨٩اﺳت ﮐﮫ رژﯾم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭼﮑﺳﻠواﮐﯽ را ﺳرﻧﮕون ﮐرد .ﺑر اﺳﺎس
ھﻣﯾن اﺳﺗدﻻل ،اوﻟﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﺑﺎ ﺗرس از اﯾﻧﮑﮫ ﺛﺑﺎت رژﯾم در ﻣﻌرض ﺗﮭدﯾدات ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت و اﯾﻧﺗرﻧت اﯾن
اﻣر را ﺗﺳﮭﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷد .ﺗﮭران اﻏﻠب ﺑﮫ اﺑراز ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی آﻧﻼﯾن ﺷﮭروﻧداﻧش اﯾن ﺑرﭼﺳب را ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ
درﮔﯾر ﺟﻧﮓ ﺳﺎﯾﺑری ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﺳوی دﺷﻣﻧﺎن ﺣﮑوﻣت ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺷده اﻧد ﺗﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳرﻧﮕون
ﮐﻧﻧد .ﺣﻣﺎﯾت دوﻟت ھﺎی ﻏرﺑﯽ از دﺳﺗرﺳﯽ ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﻣﺎھواره ای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن،
ﻣﺛل ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﻧﺎﺻر اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳﺗراﺗژی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ظﮭور ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﻓﯾس
ﺑوک و ﺗوﯾﯾﺗر و اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی ﭘﯾﺎم رﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺛل ﺗﻠﮕرام ﺑﺳﯾﺎر ﺗﮭدﯾدآﻣﯾز ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺣﺻﺎر طوﻻﻧﯽ ﻣدت
ﺣﮑوﻣت اﯾران ﺑر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد.
ﺳوال ﺑراﻧﮕﯾز ﻣﺣﻣود اﺣﻣدی ﻧژاد
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻘق ﭘﯾوﺳت ﮐﮫ در ژوﺋن  ٢٠٠٩اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟدد و ٔ
ﺗﻧدرو ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور در ﻣﯾﺎن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﮔﺳﺗرده ﺗﻘﻠب ،ﻋظﯾم ﺗرﯾن ﻗﯾﺎم ﻣردﻣﯽ از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب  ١٩٧٩را رﻗم زد.
آن روزھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣوری ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﯾران ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺑرود ،ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﮑﮫ
ﺑﺳﯾﺞ ﻣردﻣﯽ ،ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن اھداف ﻋﻣﻠﯾﺎت رژﯾم ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﻣﺑﺎرزه آﻧﻼﯾن ﺑﯾن اﭘوزﯾﺳﯾون ﮐﮫ از
اﯾﻧﺗرﻧت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﺳﯾﺎﺳﯽ را ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧد ،و ﺣﮑوﻣت ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐرد آن ﺑﺳﯾﺞ ﻣردﻣﯽ را ﺳرﮐوب ﮐﻧد،
ﺻﺣﻧﮫ را ﺑرای درﮔﯾری ھﺎی آﯾﻧده ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﻗدرت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،آﻣﺎده ﮐرد.
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اﻧدﮐﯽ ﭘس از آﻧﮑﮫ ﺣدود دو ﻣﯾﻠﯾون اﯾراﻧﯽ در  ١۵ژوﺋن  ٢٠٠٩در ﺗﮭران ﺑﮫ ﺗظﺎھرات ﭘرداﺧﺗﻧد ،ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺷروع
ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐردﻧد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐرد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را اﺧراج ،در ﺷﺑﮑﮫ
ھﺎی ﻣوﺑﺎﯾل ﻣداﺧﻠﮫ ،و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺑرﺟﺳﺗﮫ را دﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد ،اﯾﻧﺗرﻧت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزی در ﻣﯾﺎن ھرج و
ﻣرج ﺗﺑدﯾل ﺷد .در واﮐﻧش ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ،ﮐﻧﮕره اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و دوﻟت ﭘرزﯾدﻧت وﻗت ،ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ،و ﺷرﮐت ھﺎی
ﺗﮑﻧوﻟوژی در آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﺎرﺑران اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑرﻗرار ﺑﻣﺎﻧد.
طﯽ دوران ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ،ھﮑرھﺎی طرﻓدار رژﯾم ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی ﭼﻧدﻣﻧظوره -ﺷﺎﻣل ﻧﻔوذ ،اﺧﻼل در وب ﺳﺎﯾت ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻧظﺎرت ﺑر ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ -را ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﻧد .از دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠٠٩ﺗﺎ ژوﺋن  ٢٠١٣ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺧود را ارﺗش ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾد،
ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ دوﻟت روی وب ﺳﺎﯾت ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﭘوزﯾﺳﯾون ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ،ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺟﺎری اﺳراﺋﯾﻠﯽ،
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ،و ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب ظﺎھر آن ﺳﺎﯾت ھﺎ ﮐرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﮐﻧﺷﮕران ﺣﻘوق ﺑﺷر و رھﺑران اﭘوزﯾﺳﯾون ﻓراﺧوان اﻋﺗراﺿﺎت ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ دادﻧد ،وب ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣﮭم در ﻣﻌرض طوﻓﺎﻧﯽ
از ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﺧرب اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ در دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﺎرﺑران اﺧﺗﻼل اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐرد ،ﺣﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ) DDoSﯾﺎ
ﻣﺣروم ﺳﺎزی از ﺳروﯾس( ﻣﻌروف ﺑود .ﺣﮑوﻣت اﯾران ﺑﺎ ﺑداﻓزاری ﮐﮫ واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐرد ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺗظﺎھرات آﯾﻧده و رﺳواﯾﯽ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ،از ﻣﻧﺗﻘدان ﺧود ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﯾﮏ ھﮑر اﯾراﻧﯽ در ﺷرﮐت اﻣﻧﯾﺗﯽ
ھﻠﻧدی ) DigiNotarدﯾﺟﯽ ﻧوﺗﺎر( ﻧﻔوذ ﮐرد ﺗﺎ ﮔواھﯽ ھﺎی ﺟﻌﻠﯽ رﻣزﮔذاری ﺻﺎدر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﮭران اﺟﺎزه ﻣﯽ داد از ﺗﻣﺎم
ﮐﺎرﺑران ﺟﯽ ﻣﯾل در داﺧل ﮐﺷور ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﮐﻧد؛ اﯾن اﻗدام ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﻔوذ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
ﻣﯽ رود.
در ﻧﮭﺎﯾت ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺑﻌﯾت ،ﻧظﺎرت و ﺳﺎﻧﺳور ،ﺟﻧﺑش ﺳﺑز را ﺗﺿﻌﯾف ﮐردﻧد و اﻋﺗراﺿﺎت ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﯾش از ﺳﺎل
 ٢٠١١ﻓروﮐش ﮐرد .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ﻣدرن دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ وﻓق داده ﺑودﻧد -از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ طﯽ ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ھﺎ ،زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ دﺳﺗﮕﯾرﺷدﮔﺎن را ﺑراﺳﺎس ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﭘرﯾﻧت ﺷده ارﺗﺑﺎطﺎت آﻧﻼﯾن و ﺷﺑﮑﮫ
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﯾﮑﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﭘﺎه ﺑﻌدھﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺳﺗﻠزم دﺳﺗﮕﯾری ھﺎ و
ﺳرﮐوب ھﺎی ﮔﺳﺗرده و ﻗطﻊ ﮐردن وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ آﻧﮭﺎ ،ﻣﺛل ﻣوﺑﺎﯾل و اﯾﻧﺗرﻧت ﺑود .ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ از اﯾﻧﺗرﻧت
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺳﯾﺞ ﻣردﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد و ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻣدت ھﺎی ﻣدﯾد اﻧﺣﺻﺎر اطﻼﻋﺎت را در دﺳت داﺷت ﺑﺎ
ﻣوﺛر ﻣواﺟﮫ ﺳﺎﺧت.
ﭼﺎﻟﺷﯽ ٔ
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎ ،اﺑزار و ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺑوﺟود آﻣده طﯽ اﯾن ﭼﺎﻟش داﺧﻠﯽ ﮐﮫ رژﯾم ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﺷد ،ﺧﺑر از وﺿﻌﯾت
ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای وﺳﯾﻊ ﺗر از ﺗﮭدﯾدھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ داد .ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺛﺎﺑت ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺳﺎﯾﺑری اﯾران از ھﻣﺎن اﺑﺗدا اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺣد و ﻣرز ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﯾﮫ اﭘوزﯾﺳﯾون داﺧل ﮐﺷور و دﺷﻣﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ در ﮐﻣﭘﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ آﻣرﯾﮑﺎ از ھﻣﺎن زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎ و اﺑزاری اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھدﻓﺷﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت زﻧﺎن اﺳت .ھﻣﺎن ﺑداﻓزاری ﮐﮫ در
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ﺣﻣﻼت ﻣﺧرب ﻋﻠﯾﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﻗﺑﻼً در ﻧظﺎرت ﺑر اﻋﺿﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون ﺟﻧﺑش ﺳﺑز
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑود.

ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻓرﺻت ھﺎی ﮐم ﺧطرﺗری در زﻣﯾﻧﮫ ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت و اﻧﺗﻘﺎم از آﻧﭼﮫ دﺷﻣن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﻓراھم ﮐرده اﺳت .ﺣﮑوﻣت اﯾران ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ارﺗﺑﺎطﺎت اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﮔﺳﺗرده ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺷود،
ﻋﻣﻠﯾﺎت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺷور را ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑر اﺳﺗﺧدام ﻣﺄﻣوران ﺑرای ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺗرور ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎی
رﻗﯾﺑﺎن ﺧود ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﮐرد .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﻣوﻻً در ﺻورت دﺳﺗﮕﯾری ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ﺑﮫ ﺷرﻣﺳﺎری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد و
در ﺻورت ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﺷد .در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ داﺧل ﮐﺷور ،ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﻣﮑﺎن ﺗﮑذﯾب
ﻗﺎطﻊ ﺗری را ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،اﺣﺗﻣﺎل آﻧﮑﮫ ﭘس از ﮐﺷف ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻼﻓﯽ ﺷود ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر ﺑوده اﺳت.
طﯽ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺑﮫ اﺑزار اﺻﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداری اﯾران ﺑرای اھداﻓﯽ ﭼون ﺟﺎﺳوﺳﯽ ،ﻋﻼﻣت دھﯽ و
ﺳرﮐوب ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﮔزارش ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﺣﺎﮐﯽ از ﯾﮏ اﻟﮕوی ﺛﺎﺑت در ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ و
ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﻣﺧﺗﻠف اﺳت .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اھداف ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﻣﺗﻣرﮐز ھﺳﺗﻧد و از ﮐﻣﭘﯾن
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت دوﻟت در دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﻧد :ﺧﺑر دادن ﻣوﺛق
ﺗﮭدﯾدھﺎ و ﺟﻠوﮔﯾری از آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻠزم آن اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺗﮑرار ﺷود -ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﮭران ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻓﺎﻗد آن اﺳت.
ﺑﻌﻼوه ،آن ﻣﯾزان از ﺗﺧﺻص ،ﺗدارﮐﺎت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐﮫ ﺑرای اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﭼون »ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎزی ھﺎی اﻟﻣﭘﯾﮏ«
ﻻزم ﺑود ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺷدت ﺧﺎرج از ﺣوزه ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ اﺳت .ﺑرﺧﻼف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و
اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ ﺑدﺳت ﺳروﯾس ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣرﻓﮫ ای و ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری اﺟرا ﻣﯽ ﺷد ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی
ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ اﯾران ھم ﺑﯽ ﻧظم و ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧد و ھم از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ اﻧدﮐﯽ ﺑرﺧوردارﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ اﯾران
اﻏﻠب ﺑرای اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﺣﻣﻼت ﻣﺧرب رو ﻣﯽ آورد ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﻓرﺻت ھﺎی ﺗﮭدﯾد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣﺣدودﯾت دارد.
ﺗﮭران ھﻣﭼﻧﯾن در ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑوﯾژه ﺑﯾرون از
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﻧﯾز ﭼﻧدان ﻣﮭﺎرﺗﯽ ﻧدارد.
ﺗﮭران ﺑﻧدرت ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﻧﺳﺑت داده ﺑﮫ ﺧود -از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﭼﮫ در ﺟﮭت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳت -را ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﺳﺧﻧﺎن ﺿد و ﻧﻘﯾﺿﯽ در ﺧﺻوص وﺿﻌﯾت ﺳﺎﯾﺑری ﺧود ﮔﻔﺗﮫ اﺳت .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾران ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻏﻠو ﮐردن
درﺑﺎره ﺗوان ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷور ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧود دارﻧد .در اﮐﺗﺑر  ٢٠١٢ﺣﯾدر ﻣﺻﻠﺣﯽ ،وزﯾر
اطﻼﻋﺎت وﻗت ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳری اﺧﺗﻼﻻت در زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧود ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ »ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻧﺎن در
ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ﻗدرﺗﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ ]ﺣﺗﯽ[ رھﺑران ﻗدرت ھﺎی ﻣﺳﺗﮑﺑر ھم ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﮐﺷور ﻣﺎ را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد و ﺑﮫ آن اذﻋﺎن
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دارﻧد «.ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﻓرﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ،ﻣﺣﺳن ﮐﺎظﻣﯾﻧﯽ ،ادﻋﺎ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﮔردان ﺟﻧﮓ ﺳﺎﯾﺑری ﺳﭘﺎه ﻣﺳﺋول ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﻧﯾﺳت .در ﻟﻔﺎظﯽ ھﺎی رﺳﻣﯽ ﻧﯾز ظﺎھرا ً ﺗﻼش ھﺎی دوﻟت در ﺟﮭت ﭘﯾﺷﺑرد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت آﻧﻼﯾن ھﻣراه ﺑﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ
ﺳﺎﯾﺑری و ادﻋﺎی ﺑرﺧورداری از ده ھﺎ ھزار ﺟﻧﮕﺟوی ﺳﺎﯾﺑری اﺳت.
اﯾران از ﮔزارش ھﺎی ﺣوادث وﯾراﻧﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧود را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﮭﺎﺟم ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻠوه دھد ،ﺗوﺟﮫ را از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﺧود ﻣﻧﺣرف ﮐﻧد و ﺗواﻧﺎﯾﯽ اش در ﺧﻧﺛﯽ ﮐردن ﺣﻣﻼت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را ﺑﮫ رخ ﺑﮑﺷد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﯾران را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ
اﺟرای ﺣﻣﻠﮫ ای ﻣﺧرب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐرد ،ﻣﻌﺎون وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾران ،ﺣﺳﯾن ﺟﺎﺑری اﻧﺻﺎری ،ﭘﺎﺳﺦ
داد ﮐﮫ »دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻼت ﺳﺎﯾﺑری ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای ﺻﻠﺢ آﻣﯾز اﯾران ،ﺟﺎن ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه
را ﺑﺎ ﺧطر ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﺣﯾطﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ،از ﺟﻣﻠﮫ اﯾران را ﺑدون
ﻣدرک ﻣوﺟﮫ ﻣﺗﮭم ﮐﻧد «.ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾران ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺷور در ﻣﻌرض ﺣﻣﻼت ﺑداﻓزارھﺎی »ﻓﻠﯾم« و »واﯾﭘر« ﻗرار ﮔرﻓت،
از ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐردﻧد -اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﻓراﺧوان آﻧﮭﺎ در ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﺷﺗر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑر
اﯾﻧﺗرﻧت ﺑود.
اﯾران در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻋﻠﻧﯽ ﺧود اﻏﻠب ﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺧود ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده؛ از ﺟﻣﻠﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١۵اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ
»ﻣرﮐز ﻓورﯾت ھﺎی واﮐﻧش ﺑﮫ ﺣﻣﻼت ﺳﺎﯾﺑری« ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺧﻧﺛﯽ ﮐردن ﺣﻣﻼت ﺳﺎﯾﺑری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﺷور ﺷده اﺳت .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﯾران ﻣرﺗب از ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻوﻻت دﻓﺎﻋﯽ ﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران داﺧﻠﯽ ﺧﺑر ﻣﯽ
دھﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ آن ،ﻧرم اﻓزار آﻧﺗﯽ وﯾروس »ﭘﺎدوﯾش« اﺳت .ﺑﮫ رﻏم اﯾن ادﻋﺎھﺎ ،اﯾران در زﻣﯾﻧﮫ ﭘرورش ﯾﮏ
ﺻﻧﻌت اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری ﮐﺎﻣل و ﺟﺎﻣﻊ ﭼﻧدان ﻣوﻓق ﻧﺑوده و در ﺧﺻوص ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در دﻓﺎع ﯾﺎ ﺗﻧظﯾم ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﻠﯽ
ﺑرای اﻣن ﮐردن زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ،از ﻧظﺎم ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و رﻗﺑﺎی اﺻﻠﯽ ﺧود در ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻘب اﺳت.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﯾران ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری اﺧﺗﺻﺎص داده ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ
دﻻری ﮐﮫ دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺳﺎﻻﻧﮫ ھزﯾﻧﮫ ﮐرده ﯾﺎ ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون دﻻری ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺧرج
ﮐرده اﻧد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی اﯾران رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزد .ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾران ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﻣﻌطوف ﺑر ﭘﯾﺷرﻓت ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ
ﺧود ﻣﯽ ﮐرد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺣرﯾم ھﺎ ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﯾواﻧﺳﺎﻻری و ﮐﻣﺑود ﻣﮭﺎرت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت
ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﻣﮭﺎرت دﺷﻣﻧﺎن اﯾران ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اظﮭﺎرات اﯾن ﮐﺷور درﺑﺎره
ردﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﻔوذ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ دﯾده ﺷﮏ ﻧﮕرﯾﺳت و آن را ﻧوﻋﯽ ژﺳت دﻓﺎﻋﯽ داﻧﺳت
ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾر آن ﺑﻌﯾد اﺳت.
اﯾران ﺑﮫ رﻏم ادﻋﺎھﺎی اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﺧش ﺧود ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗوان ﺳﺎﯾﺑری ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﯾﮏ ﮐﺷور درﺟﮫ ﺳﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻓﺎﻗد
ﺗﺷﮑﯾﻼت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﺑوﻣﯽ اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری اﺳت و ﻣﺛل ﭼﯾن ،اﺳراﺋﯾل ،روﺳﯾﮫ و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺗوان اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎھراﻧﮫ
را ﻧدارد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ اﯾران را از اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻣوﻓق ﺑﺎز ﻧﻣﯽ دارد ،اﻣﺎ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ھﻣﭼﻧﺎن
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ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ و ﮐﻣﺑود ﺗﺧﺻص اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮏ ﮐﺷور ﻓﻌﺎل در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﻌﯾد ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾش را
ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻧزوای ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﮭران ﻧﯾز اﯾن ﮐﺷور را از ﮐﺳب ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺗﺧﺻص از ﮐﺷورھﺎ ﯾﺎ ﺷرﮐت
ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺣروم ﮐرده و ﻣدرﮐﯽ دال ﺑر ھﻣﮑﺎری ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑﯾن اﯾران و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود.

ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺧراﺑﮑﺎری
رواﯾت ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻠﯽ اﺳت و ﺑر ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذھﺎ -ﭼﮫ ﻣﺧرب ،ﭼﮫ ﻏﯾرﻣﺧرب -ﺑرﭼﺳب
ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ زﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری را ﻣﯽ ﺗوان ﺑراﺳﺎس ﻗﺻد و ﺗﺄﺛﯾرﺷﺎن ﺑﮫ طرز ﺻﺣﯾﺢ ﺗری ﻧﺎﻣﮕذاری
ﮐرد و ﺑﯾن ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺧراﺑﮑﺎری ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷد .ﻋﺎﻣﻼن اﯾراﻧﯽ در ﻧﻔوذھﺎی ﺧود ھم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺧذ اطﻼﻋﺎت از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑوده اﻧد )ﺟﺎﺳوﺳﯽ ،ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت( و ھم ﺑرای ﺗﻧﺑﯾﮫ ﯾﺎ ﺳرﮐوب دﺷﻣﻧﺎن )ﺧراﺑﮑﺎری( ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺧرب
ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد؛ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﺳری ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧﺎﻣﺷﺧص ھم دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻋﻼﻣت دھﯽ و دﯾﮕر اﻧﮕﯾزه ھﺎ اﺳت.
درک اﯾن ﺗﻣﺎﯾز در ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺗراﺗژی اﯾران و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑودن ﻋﻣﻠﯾﺎت آن ﮐﺷور اھﻣﯾت دارد.
در واﻗﻊ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد در ﺣﺎل رﺷد ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﺟد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ھﺳﺗﻧد ،ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺟﻣﻊ آوری
اطﻼﻋﺎت از طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﺑﮫ طرز ﻓزاﯾﻧده ای ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗﺎﻋده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده طﺑﻌﺎ ً ھدف ﮔﯾری ﮐﺎرﻣﻧدان وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾن ﮐﺷور از ﺳوی ﺗﮭران را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﭼﻧﯾن
ﺣوادﺛﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏرﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎی اﯾراﻧﯽ
اﺳت.
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن آﻧﭼﮫ »ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ« در ﻓﺿﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد ،ﻣﺷﺧص
ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺷدت ،ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑودن ،و دﯾﮕر ﻋواﻣل اﺳت .ﭼﻧﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ ھﻣﭼﻧﯾن اھﻣﯾت ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
اﺻﻼﺣﺎت را دو ﭼﻧدان ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺛﻼً ﺑﯾن ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾﻧﺗراﻧت ﻧﯾروی ﺗﻔﻧﮕداران درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﺧرﺑﯽ
ﭼون ﺣﻣﻠﮫ اﯾران ﺑﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷرﮐت ﻧﻔﺗﯽ ﺟﮭﺎن -آرﻣﮑو ﺳﻌودی -ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷد .ﻣﺣﻘﻘﺎن در
ھﻣﯾن ﺧﺻوص ذﮐر ﮐرده اﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده اﯾران از ﭘراﮐﺳﯽ ھﺎ در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ،ﺣﮑوﻣت را از ﺗﻌﮭدات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ
واﮐﻧش ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ﺑراﺳﺎس ﭘروﻧده ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺑﺣران ﮔروﮔﺎﻧﮕﯾری  ١٩٧٩اﺳت ،ﻣﺑرا ﻧﻣﯽ
ﺳﺎزد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﮕﯾر ﻣﺷروﻋﯾت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﮐﻠﯽ و ﻣﺷﺧﺻﯽ درﺑﺎره ﻣواردی ﮐﮫ اﯾران اﺻول و ﻗواﻧﯾن
ﻣورد اﺣﺗرام ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﻧﻘض ﮐرده و رﻓﺗﺎر ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ،اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺗﮭران ﺑﮫ اﺟرای
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ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاران ﻗﺻد ،داﻣﻧﮫ و ﻣﺷروﻋﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﯾن ﮐﺷور را
ﭘﯾش از دادن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺗﻘﺎﺑل ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﻓﺻل دوم

اﮐوﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎﯾﺑری اﯾران:
ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد؟
ﯾﮑﯽ از ﺧﺻﯾﺻﮫ ھﺎی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت آن ،ﯾﻌﻧﯽ رھﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ﺳﭘﺎه
ﭘﺎﺳداران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻏﯾرﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮫ در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد -از ﺟﻣﻠﮫ وزﯾر
اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻣﺣﻣدﺟواد ظرﯾف -ﺑﮫ ﻣراﺗب از ﻗدرت ﮐﻣﺗری ﺑرﺧوردارﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑطور
اﻧﺣﺻﺎری ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﺳت -اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑدون ﻧظﺎرت آﻧدﺳﺗﮫ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺷور ﮐﮫ »ﻣﻧﺗﺧب« ﻣردم ھﺳﺗﻧد -و
از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﭘراﮐﻧده ای از ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﻣﺳﺗﻘل ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ آﻣﯾزه ای از ﮐﺎرھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﺗﻘﻠب ﮐﯾﻔری و ﺗوﻟﯾد ﻧرم
اﻓزارھﺎی ﻣﺑﺗذل ﺗر را ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﭘراﮐﺳﯽ ھﺎ و ﺣﮑوﻣت ھﺎ از ﺣﻣﺎﯾت اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻣل
اداﻣﮫ دارد ،ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﺑوﻣﯽ اﯾراﻧﯽ ارﺗﺑﺎط ﺧود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت را دور ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺧﺎص را ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺣﮑوﻣت را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد.
ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﭘس از ﺳرﮐوب ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺟﻧﺑش ﺳﺑز در ﺳﺎل  ٢٠٠٩و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﮭﺎﺟم »اﺳﺗﺎﮐس ﻧت« در
 ٢٠١٠ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﯽ ﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﯾﮫ دﺷﻣﻧﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﻧد .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑوﻣﯽ ظﺎھرا ً ﺑدﺳت ﮔروه ھﺎی
ﮐوﭼﮑﯽ از اﻓراد -ﮐﻣﺗر از ده ﻧﻔر در ھر ﺗﯾم -ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺧﺻص در ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺟرا ﻣﯽ ﺷد .اﯾن ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺑدﺳت ﮔروه ھﺎ ھم اﺑﺗداﯾﯽ و ھم ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺣرﻓﮫ ای ﺑودﻧد ،اﻣﺎ اﮐﺛر ﻋﺎﻣﻼن ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧدﮐﯽ داﺷﺗﻧد.
اﮔرﭼﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﺑرﺧﯽ از ﺷرﮐت ھﺎی اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری ﺑر اﯾن ﮔﻣﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﮭران از ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺛل روﺳﯾﮫ و
ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻓﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرده ،ﭘﯾﺷرﻓﺗﮕﯽ و ﻣﮭﺎرت اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت در ﺣد ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﻌﻣول ھﮑرھﺎی داﺧل اﯾران
اﺳت .ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن اﺳﺗﻌداد ﺧود را در ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺷﺎن داده و ﺧود را در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﻧﻔوذ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺟﺎی داده اﻧد؛ اﯾن ﺻرﻓﺎ ً ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻌﻠﯾم و آﻣوزش ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎﻻت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت.
ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺟرای ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﺧود از ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺣﺎﺿر و آﻣﺎده ﯾﺎ ﺳرﻗت ﺷده اﺑزار
ﻧﻔوذ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺣرﻓﮫ ای ﺑﮭره ﺑرده اﻧد ،اﻣﺎ دﻟﯾل و ﻣدرﮐﯽ دال ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﮭران از دوﻟت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ »اﮐﺳﭘﻠوﯾت« )ﮐدھﺎی
ﻣﺧرب( ﯾﺎ ﺑداﻓزار درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷد ،وﺟود ﻧدارد .اﯾران ﺳﺧت اﻓزار ﻧظﺎرت ﺑر اﯾﻧﺗرﻧت را از ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ
ﭼﯾﻧﯽ ﮐﺳب ﮐرده و ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻣﮑﺎری در زﻣﯾﻧﮫ اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺑرﻗرار ﮐرده ،اﻣﺎ اﯾن ﻧوع رواﺑط ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری در اﺧﺗﯾﺎر ﺗﮭران ﻗرار دھﻧد ،ﺗﻔﺎوت دارد .ھﯾﭼﯾﮏ از ﺣﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻧﺎ ً ﺛﺑت ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ رﺻد ﺷده اﻧد ،ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﮐﺎرﺑرد اﺑزار ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﻧدارﻧد ﮐﮫ ورای ظرﻓﯾت ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﺑﺎﺷد.
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در اﺻل ،اﺑزار و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری در ﻣﻌرض ﺧطر اﻓﺷﺎ ﺷدن ھﺳﺗﻧد .ﺑر ﺧﻼف ﺳﻼح ھﺎی
ﻣرﺳوم ،ﺣﻣﻼت ﺑداﻓزاری ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ،و ﻋﻣﻠﮑرد و زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎﯾﺷﺎن ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷوﻧد،
ﺗﺄﺛﯾر ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد .ﺗوﺻﯾف ﯾﮏ ﺳﻼح ،ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن راھﯽ ﺑرای ﯾﮏ اﻗدام ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﻣ ٔوﺛر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ
ﺗوﺻﯾف ﯾﮏ ﺑداﻓزار ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎی آﻧﺗﯽ وﯾروس و ﻣدﯾران ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ
را ﺑدﺳت آورﻧد .ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﺣﺗﻣﺎﻻً ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن اﺑزار و اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس را ﺑﮑﺎر
ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﻣﮕر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھدف اﯾﺷﺎن ﺗﺣت ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﺎﻣل ﻗرار دارد و ارزش ﺑرﻣﻼ ﺷدن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ
ﻧﻔوذی ﺷﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﺑر ﺧﻼف دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ،ﻧﻣوﻧﮫ ای دﯾده ﻧﺷده ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ
ﺣﻣﻼت ﭘﯾﭼﯾده ﺗری ﻋﻠﯾﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺳﺧت ﺧود دﺳت زده ﺑﺎﺷﻧد.
ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی اﺑزاری ﻣﺗداول اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔﺎه ﺳﺎل ھﺎ ﺑطول ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و
ﺻدھﺎ ھدف را ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﻣﺎھﯾت ﺳﯾﺎل و ﺗﻣرﮐززداﯾﯽ اﯾن ﮔروه ھﺎ ،ﺗﻌﻘﯾب آﻧﮭﺎ را ﻧﺳﺑﺗﺎ ً دﺷوار ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﺑداﻓزاری ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﺗﮭران ﻧﺳﺑت داده ﻣﯽ ﺷود ،اﻏﻠب ﺑﮫ ﻣﺣض اﻓﺷﺎ ﺷدن ،رھﺎ ﻣﯽ ﺷود و اﻋﺿﺎی ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮔروه ﻧﯾز ظﺎھرا ً ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﮔروه ھﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ اﻋﺿﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ
ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺷﺧﯾص دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷﺎن ﻣﺷﮑل ﺗر ﻣﯽ
ﺷود .ﻣﺛﻼً ﮔروھﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺑﮫ ﻧﺎم ) Rocket Kittenراﮐت ﮐﯾﺗن( ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮏ دوره دوﺳﺎﻟﮫ )٢٠١۴-
 (٢٠١۶از ﻓﻌﺎﻟﺗرﯾن ﻋﺎﻣﻼن ﺑود و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﮭدﯾد ﺑرﺗر اﯾران ،ﺗوﺟﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت را ﺟﻠب ﮐرده ﺑود ،ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد و ﺗﺣت
اﻟﺷﻌﺎع ﻋﺎﻣل ) Oilrigاوﯾﻠرﯾﮓ( ﻗرار ﮔرﻓت.
ﺑﮫ رﻏم ﺗﺄﺛﯾرات ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧرب ﺗﮭران ﻋﻠﯾﮫ اھداف ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﺳﺎده ﺑوده اﺳت .ﻧﻔوذ ﺑﮫ
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻓن آوری اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻧﺎﺑودﺳﺎزی داده ھﺎی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﺷرﮐت Saudi
)Armecoآرﻣﮑو ﺳﻌودی( اﻧﺟﺎﻣﯾد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل آن ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون دﻻر زﯾﺎن ﺑود .ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﻓﻘط در ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ
از ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﺷﺎن ﻣﮭﺎرت و ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً از ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﻣﻠت-ﮐﺷور اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ،ﻧﺷﺎن داده اﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ
ھﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑود) .ﻋﻣﻠﯾﺎت  Magic Kittenﮐﮫ ﺑﻌد ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد
ﮔرﻓت(.
ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎ اﻏﻠب ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷﮑﺳت اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺣﻣﺎﯾت ﻧﺎﻗص از زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﯾﮏ ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺗوان ھدف ﮔﯾری
ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﺑردﺑﺎری ﻣﮭﺎﺟم را ﻧﯾز اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد .ﺗﺧرﯾب ظﺎھر وب ﺳﺎﯾت ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ ﺑدﺳت ارﺗش ﺳﺎﯾﺑری اﯾران
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن ﺣﻣﻼت ﻣﺧرب اﯾران ﻋﻠﯾﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑود ﮐﮫ از طرﯾق ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺎم داﻣﻧﮫ اراﺋﮫ دھﻧده ﺳروﯾس ﺑﮫ
آن آژاﻧس ﺧﺑری ،ﻣﯾﺳر ﺷد .دﯾﮕر ﺷﮑﺳت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﮫ اﯾراﻧﯾﺎن اﯾن ﻓرﺻت را داد ﮐﮫ ﺟﺎﭘﺎی ﺧود را در ﺷﺑﮑﮫ
ھﺎی ﺷرﮐت  Las Vegas Sandsﺑﺟﺎی ﺑﮕذارﻧد؛ اﯾن اﻗدام ﭘس از آﻧﮑﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن ،Sheldon Adelson ،از ﻧﻔوذ ﻧظﺎﻣﯽ
ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﺣﻣﺎﯾت ﮐرد ،ﺻورت ﮔرﻓت .ﺷرﮐت اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ  Symantecﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺟرﻣﺎن ﮐﻣﭘﯾن اﺧﯾر
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ﻋﻠﯾﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی» ،ﻣدت زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎری را وﻗف ﺗدارک و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرای ﻋﻣﻠﯾﺎت« ﮐرده ﺑودﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷرﮐت
اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری روﺳﯽ  ،Kasperskyآن ﺑداﻓزار ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از آن از ﺑﺳﺗﮫ اﻓزاری ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎز ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود »ﺑطور
ﮐﻠﯽ از ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ﭘﺎﯾﯾن« ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﻋﻣده ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣﺎﻟﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت »اﺑﺎﺑﯾل« ،ﮐﮫ ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺿرر ﺑﮫ ﺑﺎر
آورد ،ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﻣﻼت ) DDoSﺣﻣﻼت ﮔﺳﺗرده ﻣﻧﻊ ﺳروﯾس دھﯽ( در آن زﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد .وﻟﯽ آن ﺣﻣﻠﮫ ﻓﻘط
ﺑدﺳت ﺗﻌدادی اﻧدک از ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﻣﺗﺧﺻص ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ھزاران وب ﺳﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧرم اﻓزارھﺎی
آﺳﯾب ﭘذﯾر اداره ﻣﯽ ﺷدﻧد ،رﺧﻧﮫ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﮭﻧﺎی ﺑﺎﻧد زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ را از ﮐﺎر ﺑﯾﻧدازﻧد و ﻣوﺟب از
ﮐﺎر اﻓﺗﺎدﮔﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧرم اﻓزارھﺎ ﺑﺷوﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ از ظرﻓﯾت ﮐﻣﯽ
ﺑرﺧوردارﻧد ،ﺑﺎ ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ و ﺳﻣﺎﺟت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﻣﭼﻧﺎن در ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺧراﺑﮑﺎری ﺗﺄﺛﯾرﮔذار ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﮭﺎرت ﮐﻠﯽ و ﺗﻌﮭد ﻣﺷﮭود در ﭼﻧﯾن ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﯽ ،طﯽ ده ﺳﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﺗﻐﯾﯾر ﭼﺷﻣﮕﯾری ﻧﮑرده اﺳت:
ﺣﻣﻼت ﺛﺑت ﺷده ﻋﻠﯾﮫ ﺷرﮐت  Las Vegas Sandsدر ﺳﺎل  ٢٠١۴ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺣﻣﻼت ﻋﻠﯾﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی طﯽ دﺷﻣﻧﯽ
ﻣﺟدد ﺑﺎ آن ﮐﺷور در ﺳﺎل ھﺎی  ٢٠١۶-٢٠١٧اﺳت .در واﻗﻊ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﭼﻧدﯾن
ﺳﺎل ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧوع ﺑداﻓزار و ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﮑرر طﯽ ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯾن ﻓﻌﺎل ﺑوده اﻧد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت ﻣﺣض ﺷﺎﯾد ﻣﻌﯾﺎری ﺳطﺣﯽ ﺑرای ﺗﮭدﯾد اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻋﻣﻠﯾﺎت اﯾراﻧﯾﺎن ﭼﻧدان ﻧﺷﺎﻧﯽ از اﻗداﻣﺎت
اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻣرﺳوﻣﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﻣﻠت-دوﻟت ھﺎی دﯾﮕر ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد )ﻣﺛل ﻏﺎﻣض ﺟﻠوه دادن ﺑداﻓزار( ،و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻗوی ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺣﻣﻼت ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐﻣﺑود ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﯾر ﻓﻧﯽ ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﺷوﻧد )ﻣﺛل
ﻓﺻﺎﺣت در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐردن ﺷﺧﺻﯽ ﭘﯾﺎم ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺧﺎص( .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﭼﻧﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ در
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭼرا اﯾران در ﺑﮫ دام اﻧداﺧﺗن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑوﻣت ﻣوﻓق اﺳت :ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ از ﺷراﯾط و
زﺑﺎن ھدف ﺧود اطﻼع ﮐﺎﻓﯽ دارﻧد ،و اﯾن ﺑرﺧﻼف زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﭘﯽ اھداﻓﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻓرھﻧﮓ ھﺎی دﯾﮕر
ھﺳﺗﻧد .ﻧﺷﺎﻧﯽ از آﻧﮑﮫ اﯾران در آﯾﻧده ای ﻧزدﯾﮏ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗدرت ﺳﺎﯾﺑری درﺟﮫ ﯾﮏ ﺑدل ﺷود ،وﺟود ﻧدارد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﭘردازد و ھﻣﭼﻧﯾن در ﮐﺳب ﻣﮭﺎرت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐﻧد.
ﻋﻣﻠﯾﺎت Magic Kitten
در ژاﻧوﯾﮫ  ، ٢٠١۵ﻣﺟﻠﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ اﺷﭘﯾﮕل اﺳﻧﺎد ﻣﻧﺗﺷرﻧﺷده ای در ﺧﺻوص ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ اﻓﺷﺎ ﮐرد .ﯾﮑﯽ از آن ﺳﻧدھﺎ ﻧوﻋﯽ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم Fourth party
 collectionرا ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ و ﮐﻧﺗرل زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ھﮑرھﺎی ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت
ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧظﺎرت ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻧﺎن ﺑود .اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ای واﻗﻌﯽ از ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت و ﺳرﻗت ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن

20

از ﮔروھﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ آن اﺳم رﻣز  VOYEURداده ﺑود و ﻧﺎم دﯾﮕرش Magic Kitten
)ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن( ﺑود.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن ﯾﮑﯽ از ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن و دﻗﯾق ﺗرﯾن ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ای ﺑود ﮐﮫ در اﯾران اﺑداع ﺷد و وﺟﮫ
ﺗﻣﺎﯾزش از دﯾﮕر ﮔروه ھﺎ ،ارﺗﺑﺎط ظﺎھری اش ﺑﺎ وزارت اطﻼﻋﺎت اﯾران ﺑﺟﺎی ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن اﻧﻌﮑﺎس دھﻧده اﻗداﻣﺎت دﯾﮕر ﮔروه ھﺎﺳت و اھداف اﺻﻠﯽ آن را اﯾراﻧﯾﺎن داﺧل ﮐﺷور و رﻗﺑﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﺷور
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻧرم اﻓزار ﻣرﺳوم ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن ﺑﮫ ﺳﺎل  - ٢٠٠٧ﯾﻌﻧﯽ ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش از
اﺑداع دﯾﮕر ﺑداﻓزارھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده -ﺑرﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﻌﺎل اﺳت.
از ﻗرار ﻣﻌﻠوم ،ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن ﻧﺷﺎﻧﮕر ﮐﺎﻣل ﺗرﯾن ﻓﻧون ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺳﺎﮐن اﯾران ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن ﺑﮫ طرز ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ دھﮭﺎ وب ﺳﺎﯾت )از ﺟﻣﻠﮫ وب ﺳﺎﯾت ھﺎی ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﻧدی ،ﯾﮏ ﻣﻌﻣﺎر
اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﮐﻣدﯾن ﻣﻌروف ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ( ﻧﻔوذ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﮐﻣﮑﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾش را ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ
ﻓﻧون ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ظﺎھرا ً ﺟﺎی دﯾﮕری در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن ھم دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺛﻼً طراﺣﯽ اﯾن ﺑداﻓزار ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﻣدوﻻر
دارد.
ﺑراﺳﺎس ﻣﺷﺎھدات ،ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن از ﺷﯾوه ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده و ﻣﺎھراﻧﮫ ای اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑرده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دﯾﮕر
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی ﻣرﺳوم ﺑرای ﻓرﯾب ﮐﺎرﺑران ﺑﮭره ﺑرده اﺳت .در ﻣورد وﺣﯾد ﭘوراﺳﺗﺎد روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ،ﺑداﻓزار از ﺳوی
ﺑﺎزﺟوی ﺳﺎﺑق او در وزارت اطﻼﻋﺎت ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود و ﺗﮭدﯾد ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده ﺑﮫ آن ﺑراﺳﺎس ﺳواﺑق ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
در دﺳﺗرس ﻋﺎﻣﻼن دوﻟﺗﯽ ﻗرار داﺷت .اﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھم ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺗﺄﯾﯾد ﻣﺳﺗﻘل ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود و ھم ﻧﻣوﻧﮫ ای
از اﺳﺗراﺗژی ھﺎی اﻓراطﯽ ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد .از ﻗرار ﻣﻌﻠوم ،دﯾﮕر ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﻋﺎﻣل ﺑداﻓزار در ھﯾﺋت
اﻧﺟﻣن ھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗرﮐﯾﮫ ﺑرای ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﺳوری اراﺋﮫ ﺷده ﺑود.
آﻧﭼﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ اراﺋﮫ داده ،ﻧﻣﺎﯾﯽ از اھداف ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﮫ  ، ٢٠١١ﺷﺎﻣل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر
آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ،اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﺳت .اﯾن ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ ﺗﺎ ژوﺋن  ٢٠١٣ﮐﮫ ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﻧﺗﺧﺎب
ﺷد ،اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت و ﮔوﮔل را ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻣطﻠﺑﯽ درﺑﺎره ﺣﻣﻼت ﻣرﺑوطﮫ در ﺑﻼگ ﺧود ﺑراﻧﮕﯾﺧت .ﺑﺎ ﻓرارﺳﯾدن زﻣﺎن
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﻻگ ھﺎی اﻓﺷﺎ ﺷده ،ﺛﺑت روزاﻧﮫ دھﮭﺎ ﺣﺳﺎب ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ای اﯾراﻧﯽ ،ﻓﺎرغ
اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن و ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )از ﺟﻣﻠﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﻌد ﺑﮫ دوﻟت روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﺣق ﺷدﻧد( را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد .ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن ﭘس از
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب اﯾراﻧﯾﺎن اداﻣﮫ داد و از ﻣطﺎﻟﺑﯽ درﺑﺎره ﺣﻘوق زﻧﺎن و اﯾﺟﺎد اﻣﻧﯾت ﺑﮫ ﻋﻧوان طﻌﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ
ﻧﻘﺎب از ﭼﮭره آن دﺳﺗﮫ از ﮐﺎرﺑران اﯾﻧﺗرﻧت ﮐﮫ از ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑردارد.
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دوﻣﯾن ھدف ﻣﮭم ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن ،ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﯾران ،ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت
ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت .ﯾﮏ ﺷرﮐت اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻧﺎم  CrowdStrikeﺗﺎ ﺣدی دﻟﯾل اﯾن ﺗﻣرﮐز ﺑر
»ﺷرﮐت ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻓﻌﺎل در ﺗﮑﻧوﻟوژی« و دﯾﮕر اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .ﯾﮏ ﻟﻐزش از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ در ﻣورد ﻧﻘﺷﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮔﺳﺗرده ﮐﮫ ھدف آن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ
ﺷد ،ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﮐرد .داده ھﺎی  Sinkholeﮐﮫ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از داﻣﻧﮫ ھﺎی ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷده ای ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﻋﻧوان داﻣﻧﮫ ھﺎی
ﮐﻣﮑﯽ و دﯾﮕر زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن ﯾﺎ ﻋﺎﻣل ﺑداﻓزار
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ھﻣﭼﻧﺎن اﻓراد را در آﻟﻣﺎن ،اﻧدوﻧزی ،ﻋراق ،ﻟﺑﻧﺎن ،ھﻠﻧد ،ﻓﻠﺳطﯾن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﻗطر ،ﺳوﺋد ،ﺳوﺋﯾس ،ﺗﺎﯾﻠﻧد و
اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازد .اﻓرادی ﮐﮫ ﺑوﯾژه در ﻋراق در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر
ﻣﯽ رﻓت ،ﺳﺎﮐن ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق ﺑودﻧد -ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻧﺷﺎﻧﮕر ﯾﮏ اﻟﮕوی ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ دﯾﮕر ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺑود.
ﻧﻣوداری ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﺑداﻓزار ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ در ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن ﺑطور
ھﻣزﻣﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺣزب ﷲ ﻟﺑﻧﺎن -ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﯾﻌﯽ اﯾران -ﺗﺣت ﯾﮏ زﯾرﺳﺎﺧت ﻣﺳﺗﻘل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺣزب ﷲ
ﻣﻌﻣوﻻً ﺧود ﻣﺳﺋول ﺣﻣﻼت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﺳت و اطﻼﻋﺎت را ﺑﺎ اﯾران ﺳﮭﯾم ﻣﯽ ﺷود ،ﺳﻧد و ﻣدرﮐﯽ در ﺧﺻوص
اﺷﺗراک ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺑزار ﺑﯾن دو ﮐﺷور وﺟود ﻧدارد.

ﺷﻧﺎﺧت دﺧﺎﻟت ھﺎی ﺣﮑوﻣت اﯾران در ﻋﻣﻠﯾﺎت و ﻧﺳﺑت دادن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور
ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه و ﻣﺟرﻣﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﻏﺎﻟﺑﺎ ً دﺷوار اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻋﻠﻧﯽ ﺷدن آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎ و رھﺎ ﮐردن اﺑزارھﺎ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ردﯾﺎﺑﯽ را ﺣﺗﯽ ﻣﺷﮑل ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن را ھدف ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه آن اﯾران اﺳت ،اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ از ﮔروه ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺳﺑز ﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺑﮭم ،ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﯽ را طﯽ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣدود اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن آﺷﻔﺗﮕﯽ
ﻏﯾرﻣﻌﻣول آﺷﮑﺎرا اﮐوﺳﯾﺳﺗم ھﮏ ﮐردن ھﺎی اﯾران را از ﺑﻘﯾﮫ -ﺑوﯾژه آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ھﺳﺗﻧد -ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﮑرھﺎی ﻏﯾر ﺣرﻓﮫ ای واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی اﯾراﻧﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧرﯾب ظﺎھر وﺑﺳﺎﯾت ھﺎ ،ﻣدت زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ درﮔﯾر
ﺑوده و اﻏﻠب ﺑﮫ دﻻﯾل ظﺎھرا ً ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد .در ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن ﺣوادث ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾران ﻧﺳﺑت داده ﺷد ،ﮔروه ھﺎی ھﮑر داﺧﻠﯽ در اواﺳط ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑﺎ رﻗﺑﺎی ﺧود در ﮐﺷورھﺎی ﻋرب ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ
ﺗﺑﺎدل ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺧرﯾﺑﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﭘرداﺧﺗﻧد .اﯾن اﻗدام ﭘس از ﺗﺧرﯾب ﺳﺎﯾت ھﺎی رﺳﻣﯽ آﯾت ﷲ ﻋﻠﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣطﺎﻟب ﺿد ﺷﯾﻌﮫ از ﺳوی ﯾﮏ ھﮑر اﻣﺎراﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓت .ﭼﻧﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺧرﯾﺑﯽ اﻏﻠب ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
دوﻟت ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد :ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﮐﻣﭘﯾن ﺿد ﺳﻧﯽ ﺗﺧرﯾب وب ﺳﺎﯾت ھﺎ در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎ ارﺗش
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ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ارﺗﺑﺎط ﯾﺎﻓت .ﮔذار ھﮑرھﺎی ﻣﯾﮭن ﭘرﺳت ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ،و اﺑﮭﺎم ﻣوﺟود ﻣﯾﺎن
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﻣدﻧﯽ و ﻣﺷﺎرﮐت ﺣﮑوﻣت ،ﻧﺷﺎﻧﮕر ﭘﯾﺷرﻓت ظﺎھری ﺟواﻣﻊ ﺳﺎﯾﺑری در ﭼﯾن و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر اﺳت.
ﺗﻧﮭﺎ ظرف دو ﺣﺎدﺛﮫ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣت اﯾران اﻣﺗﯾﺎز ﺗﺧرﯾب ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﭘوزﯾﺳﯾون را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص
دادﻧد؛ ھر دو ﻣورد ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﻧﺳﺑت داده ﺷد .اوﻟﯾن ﻣورد ،از ﮐﺎر اﻧداﺧﺗن ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران در ﻣﺎرس  ٢٠١٠ﺑود ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ادﻋﺎھﺎﯾﯽ ،ﺗﯾم ھﺎﯾﯽ را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دادﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد اﻧﻘﻼب ﻣﺧﻣﻠﯽ،
ﻣردم را ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧﻧد .آن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﯾری ﮔرداﻧﻧده وب ﺳﺎﯾت در داﺧل
ﮐﺷور ﺻورت ﮔرﻓت .دﺳﺗﮕﯾری ھﺎ و ﻧﺎﺑودﺳﺎزی داده ھﺎ ،ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺗرس در اﻋﺿﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎت درﺑﺎره ھﻣدﺳﺗﯽ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ
ﺣﮑوﻣت ،ﺗﺄﺛﯾری ﭘﺎﯾدار ﺑر آن ﺳﺎزﻣﺎن ﮔذاﺷت.
دوﻣﯾن ﮐﻣﭘﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﺟرا ﮐرد ،طﯽ ﺗﻌطﯾﻼت ﻣذھﺑﯽ در دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠١٣ﺻورت ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ طﯽ آن  ٩وب ﺳﺎﯾت
ﺣﻘوق ﺑﺷر و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳوره ﻗرآن ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻋرﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻣورد ﺗﺧرﯾب ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .رواﺑط
ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ آن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑدﺳت ﺷﻌﺑﮫ ﮐرﻣﺎن ﺳﭘﺎه اﺟرا ﺷده و ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ وب ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺗﺧرﯾب
ﺷده از ﺳوی دﺷﻣﻧﺎن ﺣﮑوﻣت داﯾر ﺷده و ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻓﺗﻧﮫ ﮔران داﺧﻠﯽ ﺑودﻧد.
در اﮐﺛر ﻣوارد ،اﯾران ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی واﺳطﮫ ﯾﺎ ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧود را از ﺣوادث ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده و
ﺗﺧرﯾب ظﺎھر ﺳﺎﯾت ھﺎ ﺑﺎ اھداف ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺣﻔظ ﮐﻧد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی واﺳطﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﯾﮭن ﭘرﺳت ﯾﺎ
ﺟﻧﺑش ھﺎی ﭘﺎن اﺳﻼﻣﯾﺳم ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘل در ﺟﮭت دﻓﺎع از رھﺑر ،اﻗﺗدار ﻣﻠﯽ و آرﻣﺎن ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری از طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﻔﯽ ،ﺗﮭران ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر ﮔوﻧﮫ ﺣﻣﻠﮫ را ﺑطور ﻗﺎﺑل
ﺑﺎوری ﺗﮑذﯾب ﮐﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ھم ادﻋﺎی ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑودن را ﺛﺎﺑت ﮐﻧد و ھم ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود ﺿرب ﺷﺳﺗﯽ
ﻣوﺛرﻧد :ﻣﺛﻼً ھﻧوز ﺗواﻓق ﻗطﻌﯽ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺳﺋول ﺣﻣﻼت ارﺗش
ﻧﺷﺎن دھد .ﭼﻧﯾن ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎﯾﯽ ٔ
ﺳﺎﯾﺑری ﯾﻣن ﺑود وﺟود ﻧدارد -ﺣﻣﻠﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳرﻗت اﺳﻧﺎدی از وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺷد ﮐﮫ وﯾﮑﯽ
ﻟﯾﮑس آﻧﮭﺎ را ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد .ﻋده ای اﯾران و ﻋده ای روﺳﯾﮫ را ﻣﺳﺋول آن ﺣﻣﻼت ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی واﺳطﮫ در ﭘﯽ آن
ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺗﺻورات ﻏﻠط ﺧود را ﺑﺳط داده و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﻋواﻣل ﻓﻌﺎﻟﯽ رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎﯾﺷﺎن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ،در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی اﯾران را در اذھﺎن ﺑزرﮔﺗر ﺟﻠوه دھﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﺑررﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﯾران ﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت دﺧﺎﻟت آن ﮐﺷور را در اﻗداﻣﺎت ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ
ﮐﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وزارت دادﮔﺳﺗری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﻣﺎرس  ٢٠١۶ﻣﮭر ﮐﯾﻔرﺧواﺳت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺑﺎﺑﯾل را ﮔﺷود ،از دو ﻧﮭﺎد
ﺷرﮐﺗﯽ اﯾراﻧﯽ ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ دﺳت ﮐم ھﻔت ﻧﻔر از ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺣﮑوﻣت اﯾران را اﺳﺗﺧدام ﮐرده ﺑودﻧد .ﮐﯾﻔرﺧواﺳت ﺑﮫ ﺳﮫ ﺗن از
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺷﺎره ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺟزو »ارﺗش آﻓﺗﺎب« ،ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎی واﺳطﮫ اﯾراﻧﯽ ﻓﻌﺎل در ﺗﺧرﯾب
ظﺎھر ﺳﺎﯾت ھﺎ ﺑودﻧد .ارﺗش آﻓﺗﺎب ﺗﺎﺑﻊ ھﻣﺎن اﻟﮕوی ﻣرﺳوم ارﺗش ﺳﺎﯾﺑری اﯾران و دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗﺧرﯾب ﺳﺎﯾﺑری
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ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ظﮭور ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ھدﻓﻣﻧد ﺳﯾﺎﺳﯽ را ظرف دوران ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﮫ اﺟرا
ﺑﮕذارﻧد .اوﻟﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧرﯾﺑﯽ ﺛﺑت ﺷده آﻧﮭﺎ در ﻓورﯾﮫ  ٢٠١٠اﺟرا ﺷد ﮐﮫ ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ ،رھﺑر
اﭘوزﯾﺳﯾون ﮐﮫ اﮐﻧون در ﺣﺑس اﺳت را ھدف ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .آن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧرﯾﺑﯽ ﮐروﺑﯽ را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﮐرد و زﻣﺎن آن
ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗظﺎھرات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺿد ﺣﮑوﻣت وﻗﻔﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﺑﺎ ﺣرﻓﮫ ای ﺗر ﺷدن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ،ﺑرﺧﯽ از ﮔروه ھﺎی ﺗﺧرﯾب ﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﺑدﻧﺎﻣﯽ ﺧود را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻣوﻓﻘﯾت ﮐﻧﻧد .اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ اﻓراد دﺧﯾل در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﯾﺎ در
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺷرﮐﺗﯽ )ﻣﺛل ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺷﺎوره ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎت( ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾران ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺛﻼً ﺟﻧﺑﮫ ھﺎﯾﯽ از ﮐﻣﭘﯾن ﺟﺎﺳوﺳﯽ »ﻣدی« ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﯾم اﻣﻧﯾﺗﯽ زﯾرزﻣﯾﻧﯽ  Mortal Kombatﻧﺷﺎﻧﮕر ﯾﮏ ﮔروه
ﮐوﭼﮏ اﯾراﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣداﻗل از ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻓروش ﻧرم اﻓزار ﺟﺎﺳوﺳﯽ و دﯾﮕر اﺑزار ھﮏ ﮐردن ﺑود .ﺗداﺧل
ﻣﮑرر ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺗﺟﺎری دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﻣﺷروع ﺑﺎ ﺳرورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﻧﻔوذی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷد ،اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣد
و ﻣرز روﺷن و واﺿﺣﯽ ﺑﯾن آن دو وﺟود ﻧدارد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﯾﮏ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑطور ھﻣزﻣﺎن ھم ﺧدﻣﺎت طراﺣﯽ وب
ﺑﮫ ﻣراﮐز ﮐﺳب و ﮐﺎر اراﺋﮫ دھد و ھم ﺑرای دوﻟت ﺑﮫ ھﮏ ﮐردن ﺑﭘردازد.
ﺗﻐﯾﯾر ﯾﮏ ھﮑر ﻏﯾرﺣرﻓﮫ ای ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺣﮑوﻣت در وﯾژﮔﯽ ھﺎ و اﻟﮕوھﺎی زﻧدﮔﯽ اﮐﺛر ﻋﺎﻣﻼن
ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﻣﺟری ﻋﻣﻠﯾﺎت ،ﺻرﻓﺎ ً اﯾراﻧﯾﺎن ﺳﺎﮐن داﺧل
ﮐﺷور -و ﻧﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟر ﯾﺎ ﻏﯾراﯾراﻧﯾﺎن ھﺳﺗﻧد -وﺟود دارد .در ﺳﺎده ﺗرﯾن ﺳطﺢ ،آﻧﮭﺎ از ھﻣﺎن اﻟﮕوھﺎی ﻋﺎدی زﻧدﮔﯽ
ﮐﺎرﻣﻧدان ادارات ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ طﯽ روزھﺎی ھﻔﺗﮫ )ﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ( ﻓﻌﺎﻟﻧد و طﯽ ﺗﻌطﯾﻼت ﮐﺷور ،ﺑوﯾژه ﺗﻌطﯾﻼت
ﺑﻠﻧد ﻧوروز ﯾﺎ ﺳﺎل ﻧو اﯾراﻧﯽ ،ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑرﻣﻼ ﺷدن ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎر و واﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﻔﺎظت از ﭘﯾﺎﻣدھﺎ ﯾﺎ ﮐﻣﺑود ﻣﮭﺎرت
ﺑوده اﺳت ،ﺑﮫ اﻓﺷﺎی زﻧدﮔﯽ و اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻋواﻣل اﯾراﻧﯽ ﺗﮭدﯾد ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻓراد ﭘﺷت اﯾن ﮔروه ھﺎ
اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ رژﯾم ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ارﺗش ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن اﻓراد و ﮔروه ھﺎ از ﻧظر ﻋﻼﯾق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ھم ﺗﻔﺎوت دارﻧد؛ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﻣﺧدر را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺗﺑﺎدل ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد ،اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب
ﻣذھﺑﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣذھﺑﯽ را در ﮐدھﺎی ﺑداﻓزار ﻣﯽ ﮔﻧﺟﺎﻧﻧد .ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ اﻏﻠب از ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
طﻌﻣﮫ در ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی  spear phishingﯾﺎ »ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد« )ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ اﻓراد( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﻧوﻋﯽ ﺷوخ طﺑﻌﯽ اھﺎﻧت آﻣﯾز را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارﻧد.

ﻣﻌﯾﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺳﺗﻘل دﺧﺎﻟت ﺣﮑوﻣت

24

ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن و دﯾﮕران در اﯾران اﺟرا ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﺎﻣل ﺗرﯾن ﮔواه دﺧﺎﻟت ﺣﮑوﻣت اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ردﯾﺎﺑﯽ
ﻋواﻗب ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺷور دﺷوار اﺳت ،ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﮐن ﮐﺷور ھﺳﺗﻧد ،ﭘﯾﺎﻣدھﺎ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗر و
ﻣﺣﺳوس ﺗر اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻓﻼﯾن ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻟﮕوھﺎﯾﯽ ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد ،راﺑطﮫ
ﺑﯾن اﯾن دو واﺿﺢ ﺗر ﻣﯽ ﺷود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ھﻣدﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﺑﯾن ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده دﯾده ﻣﯽ ﺷود،
اﻟﮕوھﺎ رواﯾت ﮔﺳﺗرده ﺗری از اﮐوﺳﯾﺳﺗم ﻧﻔوذ را اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ دﻻﯾل زﯾر واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت اﺳت:
•

ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ ﺑراﺳﺎس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺟرا ﺷده اﻧد .در ﻣوارد
ﻣﻌﯾن ،ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟت و ﭘﯾش از دﺳﺗﮕﯾری ھدف ﻣورد ﻧظر اﺟرا ﺷده اﻧد.

•

اھداف ﭼﻧﯾن ﺣﻣﻼﺗﯽ ھﻣﺳﺎز ﺑﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد و اﻓراد ﻣﻌﯾن ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن و ﺑﺻورت
ﻣﮑرر از ﺳوی ﭼﻧدﯾن ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﻣورد ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.

•

ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﻣداوم و ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ھزاران ھدف اﺟرا ﺷده اﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ اﻧﮕﯾزه ﻣﺎﻟﯽ آﺷﮑﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ
ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﻣﺷﺧص از ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﺑدﺳت آﻣده از ﻧﻔوذ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد.

در ﻣوارد ﻧﺎدر ،راﺑطﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺣﺗﯽ از ﺳوی ﺧود ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﯾز اﻓﺷﺎ ﺷده اﺳت .ﯾﺎﺳر ﺑﻼﻏﯽ ،ﯾﮑﯽ
از ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺑداﻓزاری ﮐﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮔروه »راﮐت ﮐﯾﺗن« ﺑود ،از طرﯾق ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر در ﮐد ﺑداﻓزار ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷد .ﺑﻼﻏﯽ در ﺳواﺑق ﺷﻐﻠﯽ ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺧود ،ﭘروژه ھﺎی اطﻼﻋﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ و ھﮏ ﮐردن را ﻧﺎم ﺑرده ﺑود ﮐﮫ طﯽ
ﻗراردادی ﺑﺎ ﯾﮏ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﯾﺑری« ﺑدون ﻧﺎم اﺟرا ﮐرده ﺑود .ﺑﻼﻏﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘروژه ھﺎی ھﮏ ﮐردن ﺧود
را در ﺳواﺑق ﺷﻐﻠﯽ اش ذﮐر ﮐرده ﺑود؛ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎر دﯾﮕری ھم در ﮐد ﻧرم اﻓزار ﻋﻠﯾﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
داﺧل ﮐﺷور اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘروﻓﺎﯾل ﻟﯾﻧﮑدﯾن اﻓرادی ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻣﺣﻘق اﻣﻧﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ« در ﯾﮏ
ﮔروه »ﻣﺧﻔﯽ« ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﻧد ،ﻣرﺗﺑط ھﺳﺗﻧد.
ﯾﮑﯽ از دﺷواری ھﺎی ﻣﻌﻣول در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮏ ﺗﻘﻠب اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﻣﻌﻣوﻟﯽ را از اﺧﺗﻼﻻت ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﻼش ھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐرد ،ﺑوﯾژه زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺣﻣﻼت از ﻣﮭﺎرت و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد .دﺳت ﮐم در ﯾﮏ ﻣورد ،اﯾراﻧﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺗﻼش ﮐرده ﺑودﻧد
ﺣﻣﻼﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ دو ﮐﺷور اروﭘﺎﯾﯽ
اﺟرا ﮐﻧﻧد ،زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎﯾﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗﻘﻠب ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯾز داﺷﺗﻧد.
در ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر ،ھﻣﺎن ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻓردی از ارﺗش ﺳﺎﯾﺑری اﯾران در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧرﯾﺑﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺑود ،در ﺳرﻗت ﺗﺟﺎری داﻣﻧﮫ ھﺎ و ﺗﻘﻠب ﺣﺳﺎب  PayPalھم ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .اﺧﯾرا ً وزارت
دادﮔﺳﺗری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﮐﯾﻔرﺧواﺳﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻼش ﺑرای اﺧﺎذی از ﺷﺑﮑﮫ  HBOاز طرﯾق ﺳرﻗت
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ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﭘﺧش ﻧﺷده اﭘﯾزودھﺎی ﯾﮏ ﺳ﷼ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ٢٠١٧ﻣﺗﮭم ﺷده ﺑود ،ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﻓرد ﻣزﺑور از
طرف ﺣﮑوﻣت اﯾران ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اﺳراﺋﯾل را ھم ھدف ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران اﻏﻠب ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻧظﺎرت ھﺎی ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫ در داﺧل ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﺣﻣﺎﯾت از ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﺳت -اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھد اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﻧظﺎرت ھﺎی
ﺗﮭران ﭼﻧدان ھم ﻣطﻠق ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻣﻠﯾﺎت ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﮐﮫ
از اﯾران ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ظﺎھرا ً ﺑدون اﺟﺎزه رﺳﻣﯽ ،رﺿﺎﯾت ﯾﺎ ﺣﺗﯽ آﮔﺎھﯽ ﺣﮑوﻣت ھم ﻗﺎﺑل اﺟراﺳت .ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ
اﯾراﻧﯽ ھر روز ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎی ﻓﯾﻠﺗرﺷﮑن ،ﺳﺎﻧﺳور و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ را دور ﻣﯽ زﻧﻧد و ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺧود را ﮐدﮔذاری و از ﻧظﺎرت ﻣﺻون ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧد .اﯾن اﺑزارھﺎ ﺑﮫ اﯾراﻧﯾﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻋﻠﯾﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑﭘردازﻧد ﺑدوی آﻧﮑﮫ ﻣﺟﺎزات ﺷوﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﺧود را ﻧﯾز ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه اﯾراﻧﯽ ﺻرﻓﺎ ً ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺿرر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ،ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻣﭘﯾن ﯾﺎ ﺗﻌداد اھداف ﻧﯾز ﻟزوﻣﺎ ً ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﻣﮑﺎن دﺧﺎﻟت
ﺣﮑوﻣت ﻣرﺗﺑط ﻧﯾﺳت .ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾراﻧﮕر ﻋﻠﯾﮫ ﺷرﮐت »آرﻣﮑو ﺳﻌودی« ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ دﻻر ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ ﺑﺎر آورد ،اﻣﺎ از
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑداﻓزار اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در آن اﺑﺗداﯾﯽ ﺑود و ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﻧﺑود ،ﯾﮏ ﻓرد ﺑدون ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺗواﻧﺳت آن را اﺟرا ﮐﻧد .از ھﻣﯾن رو ،ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺳﺎده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺿرر و زﯾﺎن،
اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ﻣﯾزان دﺧﺎﻟت ﺣﮑوﻣت در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری داﺧل اﯾران ﺑدﺳت آورد.

ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده
ھﻣزﻣﺎﻧﯽ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﺑﺎ دﺳﺗﮕﯾری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﺎرز دﺧﺎﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺣﮑوﻣت اﺳت .ﺣداﻗل از ژوﺋﯾﮫ  ٢٠١۴ﯾﮏ اﻟﮕو در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت :اﻓرادی ﮐﮫ در ﺑﺎزداﺷت ﺳﭘﺎه
ﭘﺎﺳداران ھﺳﺗﻧد وادار ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺣﺳﺎب ھﺎی آﻧﻼﯾن و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﺎن ﺑﮕذارﻧد ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑرای
اﺟرای ﺣﻣﻼت »ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد« از ﺳوی ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﻣوﻧﮫ واﺿﺢ اﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﺗوان در ﻣورد ﺳﯾﺎﻣﮏ ﻧﻣﺎزی ﻣﺷﺎھده ﮐرد ،ﺷﮭروﻧد  ۴۶ﺳﺎﻟﮫ اﯾراﻧﯽ-آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺳﺎﮐن دﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎور در زﻣﯾﻧﮫ اﻧرژی اﺳت و ﻗﺑﻼً ﻣﺣﻘق در ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ وودرو وﯾﻠﺳن در واﺷﻧﮕﺗن
دی ﺳﯽ ﺑود .او در اﮐﺗﺑر  ، ٢٠١۵ﻣﺎه ھﺎ ﭘس از ﺗوﻗﯾف ﮔذرﻧﺎﻣﮫ اش ھﻧﮕﺎم ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺷور ،از ﺳوی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
اﯾران دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﭘس از دﺳﺗﮕﯾری ،در ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮔوﮔل و ﻓﯾس ﺑوک ﻧﻣﺎزی ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ای ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﮔﺳﺗرده
ﻣﺧﺎطﺑﺎن او ﮐﮫ در ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻓﻌﺎل ﺑودﻧد ،ﺷروع ﺷد .ﻣﺗﺟﺎوزی ﮐﮫ ﺗظﺎھر ﻣﯽ ﮐرد ﻧﻣﺎزی اﺳت،
ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺿﻌﯾف درﺑﺎره ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای اﺧﯾر ﺑﮫ ﻣﺧﺎطﺑﺎن او ﻓرﺳﺗﺎد و درﺧواﺳت وﯾراﯾش آن را
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ﮐرد .اﯾن ﭘﯾﺎم ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﺑود ﮐﮫ اﻓراد را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﯾت ﺗﻘﻠﺑﯽ ﮔوﮔل ھداﯾت ﻣﯽ ﮐرد و در آﻧﺟﺎ ﮐﺎرﺑران ﺑﺎﯾد
وارد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد آن ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﺑﺑﯾﻧﻧد؛ اﯾن ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﮭت ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی
ﮐﺎرﺑری و ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ »راﮐت ﮐﯾﺗن« ﺑود .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻓراد در اﯾن ﮐﻣﭘﯾن در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﺣﻘﻘﺎن ،ﮐﺎرﻣﻧدان وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،و ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺣﺳﺎب ﺟﯽ ﻣﯾل اوـ ﺷﺎﻣل
روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ ،و دﯾﮕر وزﯾران اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ -ﺑﮫ ﻣدت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ارﺗﺑﺎطﺎﺗش ﺑﺎ وزﯾران ﺳﺎﺑق اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﮑﺎٔ ،
دو روز ﺑدﺳت ھﮑرھﺎی اﯾراﻧﯽ اﻓﺗﺎد .اﯾن اﻟﮕو در ﻣوارد ﻣﺗﻌددی در ﻣورد دﯾﮕر اﯾراﻧﯾﺎن ،دو ﻣﻠﯾﺗﯽ ھﺎ و ﺷﮭروﻧدان
ﺧﺎرﺟﯽ زﻧداﻧﯽ در اﯾران ﺗﮑرار ﺷده اﺳت.
ﺗﻌدادی از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻧﯾز زﻣﺎن ﺗدارک ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری ﺛﺑت ﺷده اﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎﺧص اﻧﺗﺧﺎب ھدف
ﭘﯾش از دﺳﺗﮕﯾری ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺟﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﺟر اﯾراﻧﯽ-داﻧﻣﺎرﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرار از ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﯾران،
ﺷﺧﺻﺎ ً از ﺳوی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣورد ﺗﺣرﯾم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎه ھﺎ ادﻋﺎھﺎی ﺑﺳﯾﺎری
درﺑﺎره ﻧﻘش زﻧﺟﺎﻧﯽ در اﺧﺗﻼس درآﻣد ﻧﻔت ﻣطرح ﺷد -روﻧدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ ﻣﺟﻠس ھم ﮐﺷﯾده ﺷد -او
ﺳراﻧﺟﺎم اواﺧر دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠١٣دﺳﺗﮕﯾر و ﻣﺗﮭم ﺑﮫ »ﻓﺳﺎد ﻓﯽ اﻻرض« ﺷد .در ﭘﯽ ﯾﮏ روﻧد ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻏﯾر ﺷﻔﺎف،
زﻧﺟﺎﻧﯽ در ﻣﺎرس  ٢٠١۶ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﺣﮑوم ﺷد -ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وزارت دادﮔﺳﺗری ،در ﺻورت ھﻣﮑﺎری زﻧﺟﺎﻧﯽ
در ﺑﺎزﭘس ﮔرﻓﺗن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾران ،ﺗﺧﻔﯾف ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
درﺳت ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش از دﺳﺗﮕﯾری زﻧﺟﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺳﺗﻣر ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﮐﺳب و ﮐﺎر او
ھدف ﻗرار ﮔرﻓت .ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺳروﯾس  iCloudزﻧﺟﺎﻧﯽ ﺑودﻧد و ﻣوﻓق ﺷدﻧد
ﮐﺎرﻣﻧدان واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری او ﺑﮫ ﻧﺎم  Sorinetرا ﻟو دھﻧد .اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﻧﺷﺎﻧﮕر آن ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑل از
دﺳﺗﮕﯾری زﻧﺟﺎﻧﯽ ،ﮔروه  Flying Kittenﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ  Sorinetو ﭘرﺳﻧل آن دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺑود؛ اﻣﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﻣدارک ﺑدﺳت آﻣده طﯽ آن ﻣدت ،در ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ ﯾﺎ ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﻧﺟﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﺷده ﺑﺎﺷد .ﻗﺿﯾﮫ زﻧﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﮔﺳﺗرده ﺗر اﺳت ﮐﮫ در ﻣوارد دﯾﮕر ھم ﻣﺷﺎھده ﺷده اﺳت :ﻋواﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده
اﯾراﻧﯽ در ﺗﻌﻘﯾب ھﺎی آﻧﻼﯾن ﺧود ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن دﺳﺗﮫ از اﻓراد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑطور ﻣﻌﻣول آﻧﮭﺎ را
آﻓﻼﯾن ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار داده اﺳت.
اﺗﺣﺎد ﻣﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری اﯾران و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾن ﮐﺷور ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ داده ھﺎی
ﮐﺳب ﺷده طﯽ ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑﻧدرت اﻓﺷﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﻧﻔوذ ﺑﮫ اﯾﻧﺗراﻧت ﻧﯾروی ﺗﻔﻧﮕداران ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺣﺎدﺛﮫ
ﺷرﮐت  ،Las Vegas Sandsو ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل
ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از اطﻼﻋﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت .ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ -ﻣﺛل
ﺗﻘﻠب ،اﺧﺎذی ،ﺗﺣﻘﯾر ﯾﺎ اﻓﺷﺎ ﮐردن ﺑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت ﺗﻧدرو وﺟود ﻧدارد .ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎ ﻣﺳﺗﻠزم ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﭘرھزﯾﻧﮫ ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﺳرورھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ،ده ھﺎ ﻧﺎم داﻣﻧﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن وﻗت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑوده اﺳت .اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣدی ﺑرای اﻋﺿﺎی
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ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﯾﺟﺎد درآﻣد ھم ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ارزش اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ در ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑوده اﺳت .اﯾن ﺟرﯾﺎن ﮔﺳﺗرده و
ﻓراﮔﯾر ﺑﯾﺎﻧﮕر رواﺑط اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﻣﻌﯾن و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت ،رواﺑطﯽ ﺗﺟﺎری ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ
آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﯾراﻧﯾﺎن را ﺑﮫ ھﮏ ﮐردن ﻣﺗﮭم ﮐرد.
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ﻓﺻل ﺳوم

اھداف ﺧﺎرﺟﯽ اﯾران
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾران ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺑﺎ ﺣرﯾﻔﺎن آﻣﺎده ﺗر از ﺧود ﻣﺑﺎرزه ای ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺧش ﯾﺎ ﺑﺎزدارﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،دﺳت ﺑﮫ
ﺣﻣﻼت وﯾراﻧﮕر و ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ زﻧد ﺗﺎ ﺗوان ﺧود را در ﺗﻼﻓﯽ ﮐردن ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﺎﻧد .اﯾن ﮐﺷور ﺑوﯾژه در
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد آن دﺳﺗﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾرﺳﺎﺧﺗﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺣرﯾﻔﺎن ﺧود ﮐﮫ از ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد را در
ﺻورت ﺟﻧﮓ ،ﺑطور ﺿﻣﻧﯽ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﮐﻧد .در واﻗﻊ ،اھداف و ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران در
ﻣﻧطﻘﮫ اﻏﻠب ﺷﺎﻣل ﺻﻧﺎﯾﻌﯽ ﻣﺛل ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﻓرودﮔﺎه ھﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﺑرای اﯾن ﮐﺷور ھﯾﭻ ﮐﺎرﺑردی ﺑﺟز اﯾﺟﺎد
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎﯾﯽ در ﮐﺷورھﺎی رﻗﯾب ﻧدارد.
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣوردﻧظر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده ﻣﺗﻔﺎوﺗﻧد :از ارﻋﺎب ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻧﺎﺑودﺳﺎزی اھداف ﺧﺎرﺟﯽ ،و از ﺷرﻣﻧده ﮐردن ﮔرﻓﺗﮫ
ﺗﺎ زﯾﺎن ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن داﺧﻠﯽ .ھدف ﮔرﻓﺗن ﯾﺎ ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺗﮭران ﺗﻣﺎﯾل و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود
ﺑﮫ ﺿرﺑﮫ زدن ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن را ﻧﺷﺎن دھد .ﺗﮭدﯾدھﺎی ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﺎه اﯾران ﺑﮫ ﺑﺳﺗن ﺗﻧﮕﮫ ھرﻣز طﯽ زﻣﺎن ھﺎی ﺑﺣراﻧﯽ -ﺗﻧﮕﮫ
ای ﮐﮫ ﺣدود  ۶٠درﺻد از ﻣوﺟودی ﻧﻔﺗﯽ ﺟﮭﺎن روزھﺎی ﻣﻘرر از آن ﻣﯽ ﮔذرد -ﺗﺄﯾﯾد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻏﯾرﺷﻔﺎف ﺑودن ﺣﮑوﻣت اﯾران ،ﭘﯾﺎم ھﺎ و اﻧﺗظﺎرات ﻣورد ﻧظر اﯾن ﮐﺷور ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻏﻠط ﺗﻔﺳﯾر ﺷده و
اﺣﺗﻣﺎل ﺧطر ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ای ﻏﯾرﻋﻣد را اﻓزاﯾش دھد.
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﭼﻧﯾن ﺣﻣﻼت ﻣﺧرﺑﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﯾران ﻋﻠﯾﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎدر ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻓزاﯾﻧده ھم ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ ھﺎی طﯽ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺷده اﻧد ،ھم ﻧوﻋﯽ
ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺗﮭدﯾدات در ﺣﺎل ظﮭور ھﺳﺗﻧد .ﻣﺛﻼً ﭼﻧد روز ﭘس از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑﯾش از  ۴۵٠زاﺋر اﯾراﻧﯽ در
اﺛر ازدﺣﺎم در ﻣراﺳم ﺣﺞ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ، ٢٠١۵اﺳﺎﻣﯽ داﻣﻧﮫ ای ﮐﮫ ھوﯾت ﺣﮑوﻣت ﻋرﺑﺳﺗﺎن و وزارت ﺣﺞ را ﺟﻌل ﻣﯽ
ﮐرد از ﺳوی ﻋواﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد ،ﺛﺑت ﺷد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رواﺑط و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن دو ﮐﺷور،
ﺑوﯾژه ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳرﻧوﺷت ﯾﮏ دﯾﭘﻠﻣﺎت ﮔﻣﺷده ،ﺳرﯾﻌﺎ ً رو ﺑﮫ زوال ﮔذاﺷت ،ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺑﮫ اﺑزار ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت
ﺑرای ﺗﮭران ﺗﺑدﯾل ﺷد.
ﮔذﺷﺗﮫ از ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ،داﻧﻣﺎرک ،آﻟﻣﺎن ،اﺳراﺋﯾل و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﯾز در ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﺗﻼش
ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﮔروه ھﺎی اﯾراﻧﯽ را ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ،ارﺗش ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺧود اﻓﺷﺎ ﮐرده اﻧد .ﺗﮭران ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺷورھﺎی
ھﻣﺳﺎﯾﮫ در ﺳرﺗﺎﺳر ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را ھدف ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﺑﮫ رﻏم ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ای ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت
اﯾران ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻟﮕوھﺎی رﻓﺗﺎری آﻧﮭﺎ -از ﺟﻣﻠﮫ اھداﻓﺷﺎن -طﯽ زﻣﺎن ﻣﻌﻣوﻻً ﺛﺎﺑت ﻣﺎﻧده اﺳت.
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در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ، ٢٠١٢ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺧود را »ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﺳﺎﯾﺑری ﻋزاﻟدﯾن ﻗﺳﺎم« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد ،ﯾﮏ ﮐﻣﭘﯾن ﺣﻣﻼت DDoS
را ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺧش ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻏﺎز ﮐردﻧد .ﭘﯾش از اﯾن ﮐﻣﭘﯾن ،ﻣﺟرﻣﺎن از آﺳﯾب ﭘذﯾری در ﻧرم اﻓزار ھزاران وب
ﺳﺎﯾت ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﻠﺗﻔرم ﺣﻣﻠﮫ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺧود اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ارﺗش ﺳرورھﺎ در ﺷرﮐت ھﺎی
ﻣﯾزﺑﺎن ،ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ﺗواﻧﺳﺗﻧد اھداف ﺧود را در ﻣﻌرض ﺗوﻓﺎﻧﯽ از ﺗراﻓﯾﮏ ﺳﻧﮕﯾن و ﻣﺧرب اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻗرار دھﻧد .در
اوﻟﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﻋﻣﻠﯾﺎت »اﺑﺎﺑﯾل« ،اﯾن ﮔروه زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ھدف ﻗرار داد .ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ و ﺑﺎﻧﮏ
ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺣﺟﻣﯽ از ﺗراﻓﯾﮏ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧداﺷﺗﻧد )اداره ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓدرال آﻣرﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﯾزان ﺗراﻓﯾﮏ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١۴٠ﮔﯾﮕﺎﺑﺎﯾت در ھر ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑوده ﮐﮫ ﺳﮫ ﺑراﺑر ظرﻓﯾت ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ در آن زﻣﺎن
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد( ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﻓزاﯾش ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدﻧد.
ﻣراﺣل ﺑﻌدی ﮐﻣﭘﯾن ﭼﻧدان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺧش ﻧﺑود ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺧش ﻣﺎﻟﯽ ﺑطور ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎﻋﯽ اش را ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﮐرد .ﺗﺎ
ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺗﻼش ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ در ژوﺋﯾﮫ  ، ٢٠١٣ﺗﺄﺛﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ای ﺑدﺳت ﻧﯾﺎﻣد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اف ﺑﯽ آی ،ﻋﻣﻠﯾﺎت
»اﺑﺎﺑﯾل« ﻣوﺟب ﺷد ﺻدھﺎ ھزار ﻧﻔر از ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺧود دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺧﺳﺎرت اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﮔزارﺷﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ آﻣرﯾﮑﺎ اﻧﮕﯾزه ﻋﻣﻠﯾﺎت
»اﺑﺎﺑﯾل« را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد]» :ﺳﯾﮕﻧﺎل ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ[ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن ﺣﻣﻼت در ﺗﻼﻓﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻏرب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺧش اﺗﻣﯽ اﯾران ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﺣﮑوﻣت اﯾران ﻧﯾز از اﯾن ﺣﻣﻼت آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد«.
ﻋﻣﻠﯾﺎت »اﺑﺎﺑﯾل« ﻣﺧرب ﺗرﯾن ﺣﻣﻠﮫ اﯾران ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آژاﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی
اﺗﻣﯽ ) (IAEAادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ اﯾران دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎزرﺳﺎن آن ﺳﺎزﻣﺎن را طﯽ ﺑﺎزدﯾدﺷﺎن در ﺳﺎل  ٢٠١١ﺑﮫ ﺻورت
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧظﺎرت و دﺳﺗﮑﺎری ﮐرده ﺑود ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﺗﺎ ﭘﯾش از ﺳﺎل  ٢٠١٢وﺟود
ﻧداﺷت .آن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اوﻟﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻠﻧﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻋواﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ،ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﺎﺳوﺳﯽ از
رﻗﺑﺎی ﺧود ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد ،دﯾده ﺷد .ﮔزارش ﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﭘﯾن ﺑداﻓزار »ﻣدی« در طول ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ  ٨٠٠ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﺑﮫ
ﻣﺧﺎطره اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .ﮐﺷورھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣورد ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد از آﯾﻧده ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﺑﮫ ﺷرﮐت
ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ،اﻧدﯾﺷﮑده ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﮭﻧدﺳﯽ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺟواﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎھﯽ
اﯾن ﮐﺷور ﺧﺑر ﻣﯽ دادﻧد.
ﭼﻧدﯾن ﮐﺷور ﻏرﺑﯽ در ﮐﯾﻔرﺧواﺳت ھﺎ و ﮔزارﺷﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﻣدارﮐﯽ ﭘﯾراﻣون ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده اﻧد.
اﻓزون ﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت »اﺑﺎﺑﯾل« ،ادﻋﺎ ﺷده ﮐﮫ اﯾران از اوت  ٢٠١٣ﺑﮫ ﻣدت ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﺑﮫ اﯾﻧﺗراﻧت ﻏﯾرﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻧﯾروی
ﺗﻔﻧﮕداران آﻣرﯾﮑﺎ -ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻏﯾرﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ را ذﺧﯾره ﻣﯽ ﮐرد -دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .در
ﻧﺳﺧﮫ  ٢٠١۶ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ وزارت ﮐﺷور ،دوﻟت آﻟﻣﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺑﻊ ﺟدﯾد ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺳﺎﯾﺑری
ﻋﻠﯾﮫ آن ﮐﺷور ﻧﺎم ﺑرده اﺳت .اﯾن اﻓﺷﺎﮔری ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﮔزارش ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس آن ،ﻣﺟﻠس آﻟﻣﺎن ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر
ﯾﮏ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑداﻓزاری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن روزﻧﺎﻣﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺟروﺳﻠم ﭘﺳت را ھدف ﻗرار داده ﺑود.
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ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣواردی ﮐﮫ ﻧﻔوذ اﯾران ﺑﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی دوﻟﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ -ﺑوﯾژه ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
ﺑﺳﯾﺎر اﻣن -ﻣوﻓق ﺑوده ،ﻧﺎدر اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﺗﺣت ﺣﻔﺎظت ﺷدﯾدی ﻗرار دارﻧد ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻼن
ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻧﻔوذ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧدارﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﯾران ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اھداف ﺳﺎده ﺗری رﻓﺗﮫ و ﺗﻼش ﮐرده اﯾﻣﯾل
ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﻣورد ﺣﻣﻼت »ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد«
ﻗرار دھد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻣﺗر اﺣﺗﻣﺎل دارد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ دارای اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎل اﻣن ﺑودن
آﻧﮭﺎ ھم ﮐﻣﺗر اﺳت ،و اﻏﻠب ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯾدی ﻣﺛل ﻣطﺎﻟب ﺷﺧﺻﯽ ﺑوده و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ارﺗﺑﺎطﺎت ﺣرﻓﮫ ای در
آﻧﮭﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺛﻼً طﯽ ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای ،اﯾران ﺗﻼش ﮐرد ﺑﮫ اﯾﻣﯾل ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ اﻋﺿﺎی ﺗﯾم آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻧﻔوذ ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺻورت ،ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ٢٠١۶رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻋواﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﺑر ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳﺎﺑق اوﺑﺎﻣﺎ،
اﻋﺿﺎی ﺟﻣﮭورﯾﺧواه ﮐﻧﮕره ،ﺣﺎﻣﯾﺎن ﮐﻣﭘﯾن داﻧﻠد ﺗراﻣپ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر و ﻧﺎﻣزدھﺎی ﻣﻧﺎﺻب
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺷدﻧد ﺗﺎ درﺑﺎره دوﻟت ﺟدﯾد آﻣرﯾﮑﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﺳب ﮐﻧﻧد .اﺧﯾرا ً اﯾن ﺣﻣﻼت »ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد« ،ﻣﻧﺗﻘدان
اﯾران در ﮐﻧﮕره اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺟدﯾد در ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ اﺳت ،ھدف ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺗﮭران ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﯾﺎ اروﭘﺎ را ﮐﮫ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر
اﯾران ھﺳﺗﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﯾران ﯾﺎ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ،ﻣﺛل ﺗﻠوﯾزﯾون ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎ رادﯾو
ﻓردا ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد ،ﻣورد ھدف ﻗرار دھد .ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ از ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻟو رﻓﺗﮫ ﺷﮭروﻧدان اﯾراﻧﯽ-آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ،ﺗﺎﺟران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و دﯾﮕر دوﻣﻠﯾﺗﯽ ھﺎی دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﺗوﺳط ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ھوﯾت آﻧﮭﺎ را
ﺟﻌل ﮐﻧﻧد و ﺣﺳﺎب ھﺎی اﯾﻣﯾل ﮐﺎرﮐﻧﺎن وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﯾران ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد را
ﻣورد ھدف ﻗرار دھﻧد.
ﺑر ﺧﻼف اﻧﺗﺷﺎر اﯾﻣﯾل ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ از ﺳوی وﯾﮑﯽ ﻟﯾﮑس طﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ٢٠١۶اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐﮫ از اﯾﻣﯾل ھﺎی ﺑﮫ
ﺳرﻗت رﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اھرم ﻓﺷﺎری ﺑرای ﺟﻧﮓ اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷد ،ﻧﻔوذ ﺑﮫ اﯾﻣﯾل ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان وزارت اﻣور
ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﺧراﺑﮑﺎری ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﯾﺎ اﻓﺷﺎی ﻣطﺎﻟب ﺷرم آوری ﻣﻧﺟر ﻧﺷد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﻼش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری در ﺟﮭت ھدف
ﻗرار دادن ﺟﻣﻊ ﮔﺳﺗرده ای از ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟت آن ﮐﺷور ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ً
ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑوده و ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﮔﺳﺗرش ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﭘس از ﺗواﻓق اﺗﻣﯽ ﺳﺎل  ، ٢٠١۵ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ و ﺣﻣﻼت ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﯾن واﺷﻧﮕﺗن و ﺗﮭران ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﮭران ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺧل ﮐﺷور و دﺷﻣﻧﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ای ،ﻣﺛل اﺳراﺋﯾل و ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی،
ﻣﺗﻣرﮐز ﺷد ،ﮔزارش ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻣﺧرب ﻋﻠﯾﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اﯾران ﺗﻘﻠﯾل ﯾﺎﻓت.
درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ »ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎزی ھﺎی اﻟﻣﭘﯾﮏ« ﺑﮫ واﺷﻧﮕﺗن اﯾن اﻣﮑﺎن را داد ﺗﺎ اﯾران را ﺑدون دﺧﺎﻟت ﻧظﺎﻣﯽ
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ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دھد ،ﺗﮭران ﻧﯾز اﮐﻧون از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻗدرت ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧود را
ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارد.

ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی
ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺷور دﯾﮕری ﺑﮫ اﻧدازه ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی در ﻣﻌرض ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ
ﺳﺎﯾﺑری از ﺳوی ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھر دو ﮐﺷور ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻗوﻣﯽ )ﻋرب
در ﻣﻘﺎﺑل اﯾراﻧﯽ( ،ﻓرﻗﮫ ای )ﺳﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﯾﻌﮫ( و ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ژﺋوﭘﻠﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر رﻗﺎﺑت داﺷﺗﮫ و در
ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ ﺧوﻧﯾن در ﻋراق ،ﺳورﯾﮫ و ﯾﻣن و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺑردھﺎی ﺳﺧت ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺑﺣرﯾن و ﻟﺑﻧﺎن دو ﺟﻧﺎح
ﻣﺧﺎﻟف ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد .راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن ﺗﮭران و رﯾﺎض از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ١٩٧٩اﻏﻠب ﺗﻧش آﻟود ﺑوده و
ﭘﯾوﻧدھﺎی رﺳﻣﯽ دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﺑﮫ دﻟﯾل اﺧﺗﻼف ﻧظرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑطور ﻣﺗﻧﺎوب ﻣﻌﻠق ﺷده اﺳت .اﺧﯾرا ً
ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی در ژاﻧوﯾﮫ  ٢٠١۶ﺳﻔﺎرت ﺧود در ﺗﮭران را ﺗﻌطﯾل ﮐرد؛ اﯾن اﻣر در ﭘﯽ ﺣﻣﻠﮫ اراذل و اوﺑﺎش ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت اﯾران ﺑﮫ آن ﻣﮑﺎن ﺻورت ﮔرﻓت.
از اﺑﺗدای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﻌودی از ﺳوی ﺗﮭران و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺗﺧرﯾب
ﻣورد ﻧﻔوذ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .در ﮔزارش ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﭘﯾراﻣون ﺑداﻓزارھﺎ و ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی
ﮐﺎرﺑری ﺑدﺳت اﯾراﻧﯾﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻼش ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺳوردھﺎ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺳﺎب ھﺎ ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن
ﺳﻌودی ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻣول ﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن و اھداف ﺑوده اﺳت .اﯾن اﻟﮕو ﻧﺷﺎﻧﮕر اﺧﺗﻼف ﻧظرھﺎی ﻋﻣﯾق اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ
و ژﺋوﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ )ﻗﺻد( ﺑﯾن دو ﮐﺷور و ھﻣﭼﻧﯾن ﺿﻌف ھﺎی ﻣﺳﺗﻣر ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی در زﻣﯾﻧﮫ ﻓﺿﺎی ﺳﺎﯾﺑری
)ﻓرﺻت( اﺳت.
ﺣﻣﻠﮫ  ١۵اوت  ٢٠١٢اﯾران ﺑﮫ ﺷرﮐت »آرﻣﮑو ﺳﻌودی« طﯽ ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﯾد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن )و ﺣﻣﻠﮫ ای ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺷرﮐت
 RasGasﻗطر دو ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از آن( ،ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎرز ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده اﯾران از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺗﻘﺎﻣﺟوﯾﯽ
از دﺷﻣﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻣﺧﻔﯽ ﺧود زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اﺗﻣﯽ و ﻧﻔﺗﯽ اﯾران را ھدف
ﮔرﻓﺗﻧد ،ﮔروه ھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ای ﮐﮫ واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐردﻧد »ھﮑﺗﯾوﯾﺳت« )ھﮑر و ﮐﻧﺷﮕر( ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﯽ و ارزش ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺷروع ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺣﻣﻼت ﻣﺧرب ﻋﻠﯾﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی در
ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐردﻧد.
اﻗداﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از واﺳطﮫ ھﺎ اﺟرا ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ آن اﻗداﻣﺎت ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﺳﺑت داده ﻧﺷود و ﯾﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﻧﺣوی ﻗﺎﺑل ﺑﺎور آﻧﮭﺎ را ﺗﮑذﯾب ﮐﻧﻧد .در اﺛر ﺣﻣﻠﮫ »ﺷﺎﻣون« ،ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﺑداﻓزار ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺎﻣﮕذاری ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ
دھﮭﺎ ھزار ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺷرﮐت »آرﻣﮑو ﺳﻌودی« ﻧﻔوذ ﺷد و ده ﺗﺎ ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ ﺑﺎر آورد .ﮔروھﯽ ﮐﮫ
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ﺧود را ) Cutting Sword of Justiceﺷﻣﺷﯾر ﺑرﻧده ﻋداﻟت( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت آن ﺣﻣﻠﮫ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت ﮐﮫ طﯽ
آن ﺗﺻوﯾری از ﭘرﭼم ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷده آﻣرﯾﮑﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾن داده ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ دﯾﺳﮏ ھﺎی ﺳﺧت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی آرﻣﮑو ﺷد و
ﺑﮫ ﺳراﻓﮑﻧدﮔﯽ آن ﺷرﮐت اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﺑﮫ رﻏم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ،ﺣﻣﻼت ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ اﯾن
ﮐﺷور ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗوﺟﮫ را ﻣﯽ طﻠﺑﯾد.
اوﻟﯾن ﺑررﺳﯽ ھﺎی آن ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ »ﺷﺎﻣون« اﺣﺗﻣﺎﻻً از ﺑداﻓزار »واﯾﭘر« اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ در آورﯾل ٢٠١٢
اﯾران را ھدف ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﭼرا ﮐﮫ ھر دو از ﯾﮏ ﺷﯾوه ﺧراﺑﮑﺎری ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﺑودﺳﺎزی داده ھﺎی ذﺧﯾره ﺷده ،اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرده ﺑودﻧد .اﻧﮕﯾزه ﺑﺎﻟﻘوه ﺗﮭران ﺑرای اﻗدام ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻋﻠﯾﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﻧﻔت ﺧود ﺑود.
ﭘﯾﺎم »ﺷﺎﻣون« واﺿﺢ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد :اﯾران ﺷﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﺎدر ﻧﺑﺎﺷد در ﺑراﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر ﺳﺎﯾﺑری از
ﺧود دﻓﺎع ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺛل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺗﺣدان اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد.
ﭼرﺧﮫ ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺣﻣﻼت ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ وﯾراﻧﮕر و اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ ھﺎی ﻧﻣﺎدﯾﻧﯽ ﮐﮫ در »ﺷﺎﻣون« و »اﺑﺎﺑﯾل« دﯾده ﻣﯽ ﺷود،
ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾران در ﺧﺻوﻣت ھﺎی آﻓﻼﯾن اﯾن ﮐﺷور اﺳت .ﻣﺛﻼً ﺑﯾن ﺳﺎل ھﺎی  ٢٠١٠و ، ٢٠١٢
ﭼﻧدﯾن داﻧﺷﻣﻧد ھﺳﺗﮫ ای اﯾراﻧﯽ در ﺷراﯾطﯽ ﻣرﻣوز ﺗرور ﺷدﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﯾﺎ اﺳراﺋﯾل ﻧﺳﺑت داده
ﺷد .ﺗﮭران ظﺎھرا ً در اﻗداﻣﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺗﻼش ﮐرد ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳراﺋﯾﻠﯽ را در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎرش ﻧﻣﯽ رﻓت ،ﻣﺛل
ﮔرﺟﺳﺗﺎن ،ھﻧد و ﺗﺎﯾﻠﻧد ﺗرور ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣوﻓق ﻧﺷد .اﯾن ﭼرﺧﮫ ﮐﮫ ﻣﺿﻣون ﻣﮑرر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ اﯾران اﺳت،
ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷور از ﺣﻣﻼت ﻣﯽ آﻣوزد و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑل ﺗﻼﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد؛ اﯾن اﻣر ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرای
درک ﻋﻼﻣت دھﯽ ھﺎ و اﻧﮕﯾزه ھﺎی اﯾران در اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧرب ﺳﺎﯾﺑری ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دﯾﮕر دﺷﻣﻧﺎن اﯾران )ﯾﻌﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﺳراﺋﯾل( ،ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﻌودی ھﻧوز ﺑﺎﯾد ﺳﯾﺳﺗم
ھﺎ و ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﻓزاﯾش اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری ﻣﻠﯽ ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارﻧد .ﻋﺎﻣﻼن اﯾراﻧﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﮔﺳﺗرده از
ﻧﮭﺎدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺷرﮐت »آرﻣﮑو ﺳﻌودی« و ﺷرﮐﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آن،
ﺑﻧﯾﺎد ﻣﻠﮏ ﻓﯾﺻل ،وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑورس اوراق ﺑﮭﺎدار ﺳﻌودی و ﺣﺗﯽ ﻣداﻓﻌﺎن ﻋرب ﺣﻘوق
ﺑﺷر را ھدف ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﭘژوھﺷﮕران ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎری ﺛﺑت ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻌودی ﻧﻔوذ ﺷده
اﺳت؛ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﺧراج ﻣﯾزان وﺳﯾﻌﯽ از داده ھﺎی آرﺷﯾوی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ و ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﮫ ﯾﮏ ﺷرﮐت
ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد.
دﻓﺎع ﺳﺎﯾﺑری ﺿﻌﯾف ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﮐﺷور را در ﺑراﺑر ﺗﮭدﯾدات اﯾران آﺳﯾب ﭘذﯾر ﮐرده ،ﺑﻠﮑﮫ رﯾﺎض را
ﺑﮫ ھدﻓﯽ آﺳﺎن ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺗﮭران ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧرب ﺳﺎﯾﺑری ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺛﺎﻟث ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﮔذارﻧد،
ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .اﮔر اﯾران طﯽ زﻣﺎن ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻧﺗواﻧد ﺿرر و زﯾﺎن ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑزﻧد ،ﺑﮫ آﺳﯾب
رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺗﺣدان آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﮐﻣﭘﯾن ﻓﺷﺎرھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ ﻧﯾز ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد :وزارت دﻓﺎع ﺳﻌودی و ﺳﺎﯾر ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ ،ﺣﻣﻼت  DDoSرا ھﻣﺎن
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗﺣﻣل ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﮐﺷور ﺧود را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑداﻓزار ﺑﮫ روز ﺷده »ﺷﺎﻣون« ﮐﮫ در ﺣﺎدﺛﮫ آرﻣﮑو
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑود )ﭘژوھﺷﮕران ﻧﺎم آن را »ﺷﺎﻣون  «٢ﮔذاﺷﺗﻧد( ﻣﺟددا ً از ﻧواﻣﺑر  ٢٠١۶ﺗﺎ ژاﻧوﯾﮫ  ٢٠١٧ﭘدﯾدار ﺷد،
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻓﺎﯾل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھم ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ دوﻟت و ھم ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑودﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
ﮐﺷوری ،وزارت ﮐﺎر ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺳﻌودی و ﺷرﮐت ھﺎی اﺳﺗﺧراج ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ را از ﻣﯾﺎن ﺑرد» .ﺷﺎﻣون «٢
ﺣﺎوی اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﻣن ﺑود و دﯾﺳﮏ ھﺎی ﺳﺧت ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را ﺑﺎ ﺗﺻوﯾری از ﯾﮏ ﮐودک ﭘﻧﺎھﺟوی ﺳوری ﺑﮫ ﻧﺎم »آﻻن
ﮐردی« ﺟﺎﯾﮕزﯾن و ﺗﺧرﯾب ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﺣﻣﻼت در ﺗﻼﻓﯽ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی در ﻗﺑﺎل ﺳورﯾﮫ و
ﯾﻣن ﺑوده اﺟرا ﺷده اﻧد.

اﺳراﺋﯾل
ﯾﮑﯽ از ﺳﺗون ھﺎی ﺛﺎﺑت ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾران ،ﺿدﯾت ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾت اﺳراﺋﯾل و ﺣﻣﺎﯾت از ﮔروه ھﺎی ﺟﻧﮓ طﻠب ﺿد
اﺳراﺋﯾﻠﯽ ،ﻣﺛل ﺣزب ﷲ ،ﺣﻣﺎس و ﺟﮭﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑوده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﺗﮭران در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻋﻠﯾﮫ
ﻧﮭﺎدھﺎی اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف ﺗﺧرﯾب و ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﺟرا ﺷده ،ﻣوﻓﻘﯾت ﭼﻧداﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ در ﻋﻣﻠﯾﺎت
»ﻣدی« ﺑﮫ ﻋﻧوان طﻌﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑود ،ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺑری ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳراﺋﯾل اﺷﺎره
داﺷت؛ ﭘژوھﺷﮕران در آن ﮐﻣﭘﯾن ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎر ﻧﮭﺎد در اﺳراﺋﯾل را ﺛﺑت ﮐرده اﻧد .طﯽ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻣﯾﺎن اﺳراﺋﯾل و
ﻏزه در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ، ٢٠١۴ﻣﻌروف ﺑﮫ ) Operation Protective Edgeﻋﻣﻠﯾﺎت ﻟﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظ( ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ادﻋﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ
زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﻧﯾروھﺎی دﻓﺎع اﺳراﺋﯾل ھدف ﺣﻣﻼت  DDoSاز ﺳوی ﻣﺟﻣوﻋﮫ وﺳﯾﻌﯽ از ﺟﻧﮓ طﻠﺑﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﺗﮭران ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺣﻣﻼت  DDoSھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ،ﺷﺎﻣل
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﻋﻠﯾﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺑود.
ﺑﮫ رﻏم ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺣﻣﻼت  DDoSو ﺗﺧرﯾب وب ﺳﺎﯾت ھﺎی اﺳراﺋﯾﻠﯽ ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﮭران در وارد ﮐردن ﺧﺳﺎرات ﻋﻣده ﺑﮫ
اﺳراﺋﯾل از طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻣﺣدود ﺑوده و ﺷﺎﯾد در ﺣﺎل ﮐﺎھش ھم ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎی دﻓﺎع
ﺳﺎﯾﺑری اﺳراﺋﯾل ،ﺗﮭران ﻣﺟﺑور ﺑوده ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑر اھداف ﺳﺎده ،در ﭘﯽ ﻓرﺻت ھﺎی ﻣﺣدود ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﺗﺧرﯾب اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ در ﺻورت ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﻣﺎﻧد.
اﯾران ﺑﺎ ھدف ﮔرﻓﺗن اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎ ،ﻣﺛل ﺷﮭروﻧدان آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺗﺄﮐﯾد ﺑر اﻓرادی دارد ﮐﮫ ﭘﯾراﻣون اﯾران و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﻣﻧطﻘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﮭران در ﺗﻼش ھﺎی »ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد« ﻋﻠﯾﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،دﯾﭘﻠﻣﺎت
ھﺎ ،اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﺳراﺋﯾل )ﮐﻧﺳت( و ﺷرﮐت ھﺎی ھواﻓﺿﺎی اﺳراﺋﯾﻠﯽ دﺳت داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻋﺎﻣﻼن
اﯾراﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻻً داﻣﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧرﺑﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ از داﻣﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ-اﺳراﺋﯾل
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) (AIPACﺗﻘﻠﯾد ﮐرده و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﯾﮭودی ﻟﯾﺑرال و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ را
ھدف ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﯾران ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎﯾﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﮐوﭼﮑﺗر داﺷﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﺷﮭودی ﺑرای
اﺳﺗﻔﺎده ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ از اﯾن رﺧﻧﮫ ﮐردن ھﺎ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺳﻠﺢ ﻧﮑردن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾن ﻧﻔوذھﺎ ﻧﺷﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺷﮑل ﻣﯽ دھﻧد .ﻧﺎﺑودﺳﺎزی اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ داده ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﭼﺎﻟش ھﺎی
ﻣوھوم ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺎﯾد ارزش اﻗدام ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ از ﺳوی اﺳراﺋﯾل را ﻧدارد )ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﻓﺎﻗد ﭼﻧﯾن
ﺗﮭدﯾدی اﺳت( .ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل اﯾران ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ از طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری،
اﺳراﺋﯾل را در ﻣﻌرض ﯾﮏ ﺗﮭدﯾد ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ و ﻗﺎﺑل ﺑﺎور ﻗرار دھد ﺑرآورده ﮐﻧد .ﺑدون ﺗردﯾد ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗدرت ﺑﯾن اﯾران و اﺳراﺋﯾل را ﺗﻐﯾﯾر ﻧداده اﺳت ،و اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺗﻔﺎوت در ظرﻓﯾت ھﺎی ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ،وﺿﻌﯾت اﯾران
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﺷﻣن ﺧود را ﺷﮑل ﻣﯽ دھد.

ﻣﺗﺣدان و دﺷﻣﻧﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ای
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧرب ﺳﺎﯾﺑری ﺗﮭران در ﻣﻧطﻘﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی را ھدف ﻗرار داده ،اﻣﺎ دﯾده ﺷده ﮐﮫ
ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﮐﺷورھﺎی ھم ﻣرز اﯾران
را ھدف ﻗرار داده اﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل» ،ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن« در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﺧود ﻧﻔوذ ﮐرد .اﯾن اﻟﮕو در ﻋﻣﻠﯾﺎت »ﻣدی« و ﺣﻣﻼت ﺑﻌدی ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺗﮑرار ﺷده اﺳت.
ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺳﺎﯾﺑری ،آﮔﺎھﯽ ﺗﮭران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻏﻠب ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ھﺳﺗﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر ﮐرده
اﺳت .ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﺑﺎرھﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﺧود ﺑﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ،از ﺟﻣﻠﮫ رادﯾوی ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وزارت آﻣوزش و ﭘرورش و ﺷﺑﮑﮫ دوﻟﺗﯽ ﻧﺷﺎن داده اﻧد .ﺷﺎﺧص ھﺎی دﯾﮕر ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﭘروﻓﺎﯾل ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی
»ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد« ھم ﻣﻌﻣوﻻً ﻋراﻗﯽ ھﺎ ،ﺑوﯾژه ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺧﺎﺑرات و ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،را ھدف
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﮔروه ھﺎی اﯾراﻧﯽ ﻋﻼﻗﮫ ای واﻓر و ﻓﻌﺎل ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق ﻧﺷﺎن داده اﻧد.
ﮔذﺷﺗﮫ از اﯾن ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ در ﺣﻣﻼت »ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد« ﻋﻠﯾﮫ ده ھﺎ ﻧﻔر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل در ﯾﻣن ،ﮐﺷوری ﮐﮫ اﯾران در آن ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ
ﺑﺎ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی دارد ،ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺷرﮐت اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری  ClearSkyدر اﺳراﺋﯾل ﭘﯽ ﺑرد ﮐﮫ  ١١درﺻد
اھداف ﯾﮏ ﮐﻣﭘﯾن ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑری )راﮐت ﮐﯾﺗن( در ﺳﺎل  ٢٠١۵ﺑﺎ ﯾﻣن ﻣرﺗﺑط ﺑوده اﻧد .اﯾن
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ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑطور ﻣﺷﺧص از ﻣوﺿﻊ اﯾران در ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﯾﻣن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ اﺧﯾرا ً ﻣﻧﺗﻘدان ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺣوﺛﯽ ھﺎ ،ﮔروه
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت اﯾران طﯽ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ آن ﮐﺷور ،را ھدف ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻼن اﯾراﻧﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳوری رژﯾم ﺑﺷﺎر اﺳد -از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﺎن ﮐﮫ در ﺗﺑﻌﯾد ھﺳﺗﻧدـ را در
ﻣوارد ﻣﺣدود ﻣورد ھدف ﻗرار داده اﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑراﺳﺎس ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎ ،اﯾران از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﻣﺗﺣدان
ﺳﻧﺗﯽ ﺧود ،ﺳورﯾﮫ و ﺣزب ﷲ ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده اﺳت ،ﺑوﯾژه ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳوری از ﺳﺎل  ٢٠١٢ھدف ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی
ﻣﺳﺗﻣر ﺑداﻓزارھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .اﻣﺎ ﻧﮫ ﺷواھد و ﻣدارک ﭼﻧداﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ھﻣﮑﺎری ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ وﺟود دارد ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺳورﯾﮫ
و ﺣزب ﷲ ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾل ﺑﺎﯾد ﺑرای ﮐﺳب ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ اﯾران ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺛﻘﯽ از اﯾﻧﮑﮫ ﺗﮭران ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ اﺑزار ﺟﻧﮕﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺳﻧﺗﯽ داده اﺳت وﺟود دارد ،رژﯾم
اﺳد ظﺎھرا ً ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﮔﺳﺗرده در زﻣﯾﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﭘﯾﭼﯾده و
ﺑوﻣﯽ از ھﮑرھﺎ ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮕﺎن اﺳد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرده ﺑودﻧد ،از اﺑﺗدای ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن رژﯾم را ﺑﮫ
ﻣوﺛر ھدف ﺑﮕﯾرﻧد .ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ از ھﮑرھﺎ در ﺳورﯾﮫ ﻣﻌﻣوﻻً از ﯾﮏ ﻧرم اﻓزار ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده
ﻧﺣوی ٔ
اﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن ﮔروه ھﺎی ھﮑر ﻋرب ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن اﺳد ﻣﺗداول ﺑود .ﺑرﻋﮑس ،ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ اطﻼﻋﺎت ﭼﻧداﻧﯽ در ﺧﺻوص
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺣزب ﷲ وﺟود ﻧدارد ،در ﮔزارﺷﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠١۵درﺑﺎره ﺑداﻓزار و ﻋﻣﻠﯾﺎت آﻧﮭﺎ
آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮔروه ﻟﺑﻧﺎﻧﯽ ظﺎھرا ً از ﺣﺎﻣﯽ اﯾراﻧﯽ ﺧود ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻧﺑود ﻣدارک ﺧﺎرﺟﯽ درﺑﺎره ھﻣﮑﺎری اﯾن دو ﮐﺷور ﻣﺎﻧﻊ از دﯾﮕر ﺗﻼش ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮓ ﯾﺎ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاری اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﺑﺗداﯾﯽ از ﺟﻧﮓ ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ -ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎرازﯾت اﻧداﺧﺗن روی ﺳﯾﮕﻧﺎل ،ﺟﻣﻊ
آوری رادار و ﻣﺣل ﺳﯾﮕﻧﺎل -ﯾﺎ دﯾﮕر داﻣﻧﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﭘﺎﯾﮕﺎه دﻓﺎﻋﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﺳﺎده ﺗرﻧد .در ھﯾﭼﯾﮏ
از ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎ ﯾﺎ ﺣوادث ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،داﻧش ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷد دﺧﺎﻟت ﻧداﺷت ،و ھﻣﮫ ﭘروﻓﺎﯾل
ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ در ﺧﺻوص ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧود داﺷﺗﻧد .اﯾراﻧﯾﺎن از ھﻣﺎن اﺑزار ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣﻔﯾد ﮔروه ھﺎی
ﺳوری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑرده ﺑودﻧد؛ اﯾن اﻣر ﻧﺷﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ ﮔروه ھﺎی طرﻓدار اﺳد ﺑﯾﺷﺗر ﻣدﯾون ھﮑرھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ
دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻋدم ھﻣﮑﺎری اﯾران ﺑﺎ ﻣﺗﺣدان ﯾﺎ ﻗدرت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دوﺳت ،ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻋواﻣل دﯾﮕری
اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺷﺗراک ﮔذاری ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد .ﻣﺗﺣدان ھم از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ﺷﺎﯾد
اﯾران ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺧواھد ﺑﺳﺗﮫ اﺑزاری ﺧود را ﺑرای ﺧود ﻧﮕﺎه دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣورد اﺧﺗﻼف ﻧظر ،ﻣﺛل
ﺛﺑﺎت و وﻓﺎداری ،رژﯾم اﺳد را ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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ﺑر ﺧﻼف ﭼﯾن ،اﯾران اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺣدودی از ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺗﺟﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﺑﺧش ﺗوﻟﯾد ﺻﻧﺎﯾﻊ اﺳت ﮐﮫ در آن
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﻌﻧوی ﺑﮫ ﺳرﻗت رﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾران ﺑﯾﺷﺗر در
ﺧدﻣت ﺗرﻗﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺑﺧش ﺗوﻟﯾدات داﺧﻠﯽ .در ﺿﻣن ،اﯾن ﮐﺷور ﺗﻼﺷﯽ ھم
ﻧﮑرده ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی را ﺑﺎ ﺟراﺋم ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺳﺗرده ﻣﻧﺣرف ﮐﻧد ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﮐﺎر
را ﮐرده اﺳت .طﺑق ﮔزارﺷﺎت ﻋﻠﻧﯽ و ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً رﺻد ﺷده اﻧد ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺟﺎری ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده
اﯾراﻧﯽ ھدف ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﭼﮭﺎر دﺳﺗﮫ اﻧد:
•

ھوا-ﻓﺿﺎ و ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﺷوری

•

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻧظﺎﻣﯽ و ﺑﺧش اﻣﻧﯾﺗﯽ

•

ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ اﺳﺗﺧراﺟﯽ

•

ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺧﺎﺑرات

ﺷواھد و ﻣدارک دال ﺑر ﻋﻼﻗﮫ اﯾران ﺑﮫ ﺳرﻗت رازھﺎی دﻓﺎﻋﯽ از ﭼﻧدﯾن ﮔزارش اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری ،ﺣوادث ﻣﺷﺎھده ﺷده و
ﮐﯾﻔرﺧواﺳت ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑدﺳت آﻣده اﺳت .ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﯾﻣﺎ ﮔﻠﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐﮫ از ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺣوﯾل داده
ﺷد ،اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١٢در ھﮏ ﮐردن ﺷرﮐت دﻓﺎﻋﯽ  Arrow Tech Associatesواﻗﻊ در ورﻣﻧت دﺳت
داﺷﺗﮫ اﺳت؛ او در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐﺳب ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﺣﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻓروش ﻧرم اﻓزار ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﯾران
و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺷرﮐت ﮐرده ﺑود .اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑر ﺗﻼش ھﺎی ﺑﻌدی ﺑود.
اواﯾل ﺳﺎل  ٢٠١۴ﺑﮫ ﻣوازات ھدف ﮔرﻓﺗن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ زﻧﺎن اﯾران و دﯾﮕران ،ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ،Flying Kitten
وب ﺳﺎﯾت ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ﺳﯾﺳﺗم ھوا-ﻓﺿﺎ را ﺟﻌل ﮐرد ﺗﺎ آن ﺑداﻓزار را ﺑﯾن ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران دﻓﺎﻋﯽ ﭘﺧش ﮐﻧد ،ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ ھﻧوز
ھم ﻋﻠﯾﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ دﯾﮕر از ﺳﺎل  ٢٠١۵ﺗﺎ  ٢٠١۶ﻣرﺗب ﺑﮫ اﯾﺟﺎد وب
ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺑرای ﺷرﮐت دﻓﺎﻋﯽ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ  Oshkoshﻣﯽ ﭘرداﺧت ﺗﺎ ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑری ﺷﺑﮑﮫ
داﺧﻠﯽ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ آن ﺷرﮐت را ﺑدﺳت آورد؛ اﯾن ﻋﺎﻣل ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ھدف ﻗرار دادن ﺷرﮐت ھﺎی ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣوﺗور ھواﭘﯾﻣﺎ و ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺎھواره ای اداﻣﮫ داد .ﮔزارش ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻼش ھﺎی ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده
اﯾراﻧﯽ در ﺟﮭت ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺷدت ﯾﮏ ﺷﮑل ھﺳﺗﻧد و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﮔﺳﺗرده از ﺻﻧﺎﯾﻊ ،ﺑوﯾژه ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ھوا-
ﻓﺿﺎ را در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣوﻓﻘﯾت ﭼﻧداﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺷرﮐت ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل  Oshkoshھم در ﺻﻧﻌت
دﻓﺎﻋﯽ و ھم در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗوﺳط ﭼﯾن ھم ﻓﻌﺎﻟﻧد ،اﻣﻧﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ را اوﻟوﯾت ﻗرار داده اﻧد ،ﺑﮫ
ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻧداده اﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﻣورد ھدف
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ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷرﮐت و ﺣﺗﯽ ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی آﻧﮭﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ﻧدرت ﮔزارﺷﯽ از ﺳرﻗت ﻣطﺎﻟب ﺳری و
ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺣﺳﺎس ﺗوﺳط اﯾران ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد.
ھدف ﻗرار دادن ﺷرﮐت ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳرﻗت ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای اﺳت .ﭼﻧدﯾن ﺷرﮐت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺛل  Oshkoshﮐﮫ ﻣورد ھدف ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺧﻠﯾﺞ ﮐﻣﮏ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﺷرﮐت ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ  Oshkoshﮐﮫ از ﺳوی وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾران در ﻣﺎرس  ٢٠١٧در
اﻗداﻣﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ارﺗش اﺳراﺋﯾل ﻣورد ﺗﺣرﯾم ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ھم ھدف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری
اﯾران ﺑوده اﻧد.
ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر ﺣوزه ھﺎ ،ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺻد و ﻧﯾت اﯾران ﺻرﻓﺎ ً از طرﯾق ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھدف ﻗرار ﻣﯽ دھد ﯾﺎ ھوﯾت آﻧﺎن را ﺟﻌل ﻣﯽ
ﮐﻧد ،دﺷوار اﺳت .در ﻣوارد ﻣﻌﯾن ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋواﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﻣﺷﺎوران ﻓن آوری اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ ﺳﺎﮐن
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑوده اﻧد را ﺑﮫ دﻟﯾل دوﻟت ھﺎ ﯾﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری آﻧﮭﺎ ﺑوده اﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻏﻠب ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷرﮐت ھﺎی واﻗﻊ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را ھدف ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻋﻠت آن ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت در ﺧﺻوص
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ رﻗﯾﺑﺎن ﯾﺎ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ دﯾﮕر اھداف )ﻣﺛل ﺣﻣﻼت زﻧﺟﯾره ای( اﺳت .ﯾﮏ ﮐﻣﭘﯾن اﺧﯾر دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﺎ ظﺎھر و
ﺷﻣﺎﯾل ﺷرﮐت  Boeingو  Northrop Grummanاﺟرا ﺷد ،ﺑر ﺑﺧش ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺗﺟﺎری ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی
ﻣﺗﻣرﮐز ﺑود.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،اﯾران ﺑﺎ ھدف ﻗرار دادن ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺧﺎﺑرات ،ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﺷرﮐت ھﺎی ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﺷوری ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ در زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑرای ﺧود ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎزد ،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﮫ زﯾﺎن ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ
ﻣﺧﺎطره اﻧداﺧﺗن زﻧدﮔﯽ اﻓراد ﻣﻧﺟر ﺧواھد ﺷد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺗﮭران ﺗﺎ ﮐﻧون از ﭼﻧﯾن اھداﻓﯽ ﺑرای ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎﺳت .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،طﺑق دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ و ﻧﮕران ﮐﻧﻧده،
ﻗﺻد ﺗﮭران از ھدف ﮔرﻓﺗن زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ داراﯾﯽ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی در ﮐﺷورھﺎی دﺷﻣن را-
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺷدﯾد ﯾﺎ ﺗﻼﻓﯽ طﯽ دوران ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ -در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار دھد.
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ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم

اھداف داﺧﻠﯽ اﯾران
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ اﯾران ﺛﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ای ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺧش
ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﻧد در ﻧظﺎرت ﺑر ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺷﺎرﮐت دارﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣداﻓﻌﺎن ،اﯾن ﮔروه
ﻣوﻓﻘﯾت ﭼﺷﻣﮕﯾری داﺷﺗﮫ اﻧد .از درﯾﭼﮫ اﯾن ﺣﻣﻼت ،راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری آﻏﺎز ﺷده از اﯾران و ﺣﮑوﻣت اﯾن
ﮐﺷور و ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﺗر ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﻧﺟﻣن ھﺎ از ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎ و اﺑزاری ﺧﺑر ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ
ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮕر اھداف ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ،و اﻓزاﯾش اطﻼﻋﺎت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﺗراﺗژی ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﺗﻌدﯾﻠﯽ
ﻣﻔﯾدﺗر ﻣﻧﺟر ﺧواھد ﺷد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺗرﻧت اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟدﯾدی ﺑرای ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﮭران ﻓراھم آورده ﺗﺎ ﺑر ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭروﻧدان ﺧود ﻧظﺎرت و از
آن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد ،ﻓن آوری ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھﻣزﻣﺎن ﻣﯾزان دﺳﺗرﺳﯽ ﺣﮑوﻣت را ﻧﯾز ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾران ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﻣﺗﺻل ﺷد ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت آن از ﻣﺎرس  ٢٠١٧ﺑﮫ ﺑﻌد،
اﯾﻧﺗرﻧت را اﻏﻠب ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داده اﻧد .ﮐﺎرﺑران اﯾراﻧﯽ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﺳرﻋت از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی
وﯾژه ﭼت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣل ھﺎی ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﮐﮫ در آن آزادی ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗری وﺟود دارد ،اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐردﻧد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان اﯾراﻧﯽ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯾزﺑﺎن واﻗﻊ در ﺧﺎرج از اﯾران ﻣﻧﺗﻘل ﮐرده و ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از رﻣز ﮔذاری ،ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧود را در ﺑراﺑر ﺷﻧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐرده اﻧد ،از اﺑزار ﺳﻧﺗﯽ ﺗری ﮐﮫ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ اﯾران
و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرای ﻧظﺎرت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮔرﯾﺧﺗﮫ اﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺧدﻣﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﺷﺑﮑﮫ
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺑور ﺑﮫ از ﻣﯾﺎن ﺑردن ﻣﺣﺗوا و اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺻﺎﺣب ﺣﺳﺎب ﺑﺷوﻧد ،ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی ﻣﯾزﺑﺎن
ﺧﺎرج از ﮐﺷور در دﺳﺗرس ﺣﮑوﻣت اﯾران ﻗرار ﻧدارﻧد.
ھرﭼﻧد ﮐﮫ دوﻟت اﯾران ﮐوﺷﯾده ﺗﺎ ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘذﯾرش درﺧواﺳت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑران
ﺑﮑﻧد ،اﻣﺎ در اﯾن ﮐﺎر ﻣوﻓق ﻧﺑوده اﺳت .ﺟﺎﯾﮕزﯾن ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﮫ از ﺳوی طرح اﯾﻧﺗرﻧت ﻣﻠﯽ
ﺣﮑوﻣت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ،در ﺟذب ﭼﺷﻣﮕﯾر ﮐﺎرﺑران ﻧﺎﮐﺎم ﺑوده اﺳت )ﺣﺗﯽ ﻣﺳﺋوﻻن اﯾراﻧﯽ ﻧﯾز ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار
ارﺗﺑﺎطﺎت و اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی ﺷﺑﮑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده دارﻧد( .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻧﻔر از اﯾراﻧﯾﺎن در
ﺗﺑﻌﯾد -ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن ﮐﺷور را ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﺷﺎرھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺗرک ﮐرده اﻧد -در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗواﻓق
ھﻣﮑﺎری ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮭران ﻧدارﻧد و ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﻧد از طرﯾق ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی ﻧﺎاﻣن اﯾراﻧﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ،
ﺑرﺧﻼف دو دھﮫ ﻧﺧﺳت ﭘس از اﻧﻘﻼب اﯾران ،ارﺗﺑﺎطﺎت اﯾراﻧﯾﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ آﻧﮭﺎ ﺑطور ﻓزاﯾﻧده ای ﺧﺎرج از
دﺳﺗرس ﺣﮑوﻣت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎھﯾت ﻧظﺎرت ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ را از ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت.
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دوﻟت اﯾران ﺗﻼش ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺗرﻧت در ﺑراﺑر اﻧﺣﺻﺎر ﺣﮑوﻣت ﺑر اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت اﯾﺟﺎد
ﮐرده ،واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھد .از ﻣﯾﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن واﮐﻧش ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻓﯾﻠﺗرﯾﻧﮓ اﺟﺑﺎری ﻣﺣﺗوا اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺳدود ﮐردن
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘورﻧوﮔراﻓﯾﮏ ،ﺿد ﻣذھب ﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑراﻧداز ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ،
ﺑﺎ اﻓزاﯾش اﺑزارھﺎی دور زدن ،ﻓﯾﻠﺗرﯾﻧﮓ ﺗﺄﺛﯾر ﺧود را از دﺳت داد .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ ،از ﻗﺑﯾل ﻣﺧﺗل
ﮐردن ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن طﯽ ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ،ﺑﮫ رژﯾم اﯾن ﺗوان را داد ﺗﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﻧﺗرل ﺧود ﺑر ﮔردش اطﻼﻋﺎت را ﺑﺎزﯾﺎﺑد
و ﺗوھم ﺳﻠطﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑر اﯾﻧﺗرﻧت را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارد.
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﺑﺳﯾﺎر اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾرﻧد ،زﯾرا اﺑزار و ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻋﻣوم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد در
ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل اﻣﮑﺎن ﭼت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑدون ﻓﯾﻠﺗر و ادﻋﺎی اﻣن ﺑودن ﺗﻠﮕرام،
ﺑﮫ اﯾن ﭘﯾﺎم رﺳﺎن رو آوردﻧد ،ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﻣﻌطوف ﺑﮫ آن ﮐردﻧد .ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳرﻗت
ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑران ﺗﻠﮕرام ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮫ ای
از ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺗﻠﮕرام ﮐﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺗﻠﻔن اﯾراﻧﯾﺎن ﺑوده ﺗرﺳﯾم ﮐرده اﺳت .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت
ارﺗﺑﺎطﯽ ﻋﻣﯾق ﺗر ﺑﺎ ھدف ﻗرار دادن ﮐﺎرﺑران اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی ﭼت داﺷت و ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷت ھﺎی ﻣﮑرر
ﻣدﯾران ﮔروھﺎی ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﻣﻧﺗﻘد ﺑود .اﯾن روﻧد آﻣوزﺷﯽ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻠﻔن ھﺎی ﻣوﺑﺎﯾل و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ھﺎی اﭘل ﻧﯾز
ﺗﮑرار ﺷد.
ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ دوﻟت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده در دوره ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺧﺗﻠف ﺻورت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ،ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑر اھداف ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﻣرﮐز داﺷﺗﮫ اﻧد:
-١ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ
-٢ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران اﺻﻼح طﻠب
-٣ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای
-۴اﻗﻠﯾت ھﺎی دﯾﻧﯽ
-۵ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
-۶ﮔروه ھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ،و ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺟداﯾﯽ طﻠب ﻗوﻣﯽ

ﻣﺳﺋوﻻن دوﻟﺗﯽ
ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﮐوﺷﯾده اﻧد ﺗﺎ اﻋﺿﺎی دوﻟت ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ ،دوﻟت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺳﺎﺑق ،ﻣﺣﻣود
اﺣﻣدی ﻧژاد و ﻧﮭﺎدھﺎی اداری ﺣﮑوﻣت را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻔوذی ﻗرار ﺑدھﻧد .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﺋوﻻن دوﻟﺗﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺳﺗﮕﺎن آﻧﮭﺎ را ﻧﯾز ھدف ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻣﭘﯾن ﻣﺳﺗﻣری ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺎﻧواده ﮔﺳﺗرده و درﺟﮫ اول روﺣﺎﻧﯽ )ﺑوﯾژه ﺑرادر و
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ﻣﺷﺎور وی ،ﺣﺳﯾن ﻓرﯾدون( اﺟرا ﺷده اﺳت» .ﻣﺟﯾﮏ ﮐﯾﺗن« ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،از آﻏﺎز در ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻧﻔوذی ﺷﺑﮑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ،ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺳﺗراﺗژﯾﮏ -اﻧدﯾﺷﮑده ای ﮐﮫ ﺷﻌﺑﮫ
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم اﺳت و در آن زﻣﺎن روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯾس آن ﺑود -ﺷرﮐت داﺷت.
ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھدﻓﺷﺎن ﺣﮑوﻣت اﯾران اﺳت ھﻣﭼﻧﺎن در ﺟرﯾﺎﻧﻧد .ھدف ﻗرار دادن اﻋﺿﺎی دوﻟت -اﻓرادی ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن از
ﺳوی رژﯾم ﻣورد ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد -ﻧﺷﺎﻧﮕر اھﻣﯾت ﻧظﺎرت ﺳﺎﯾﺑری ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزاری در دﺳت ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﻧدرو اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل ﮐردن رﻗﺑﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺳب ﻗدرت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻣﻊ آوری
اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎس در ﺧﺻوص زﻧدﮔﯽ ﻣردم ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑرای ﺑﺎج ﮔﯾری ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾر آﻧﺎن ،ﺑﮑﺎر رود.
وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾران ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن و ﻣﺷﮭودﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ از ﺟﺎﺳوﺳﯽ درون دوﻟﺗﯽ را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ دھد .از آﻏﺎز
دوﻟت روﺣﺎﻧﯽ ،دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎی اﯾراﻧﯽ اﻏﻠب آﻣﺎج »ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد« از ﺳوی ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﻧد .اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ھﻣﺳو ﺑﺎ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻧﺷرﯾﺎت ﺗﻧدرو ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در ﺗواﻓق ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾران ﺧﯾﺎﻧت ﺷده اﺳت،
ﺻورت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺗﻼش ھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑرای ھﮏ ﮐردن ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺎزداﺷت ھﺎ و ﻓﺷﺎرھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻋﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎی ﮐﺎدر دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ رخ داده اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت ﻋﺑداﻟرﺳول دری اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ -ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺗﯾم
ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﮫ ای در زﻣﺎن ﺑرﺟﺎم -ﺑﮫ ﺟرم ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﺷﺎره ﮐرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت
ھﺎ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت ،ﭼﻧﯾن ﺗﻣﺎس ھﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺳرﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑرای ﻗدرت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺻوﯾر
ﮐرد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻣﺣﻣد ﺟواد ظرﯾف و دﯾﮕر ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ ھدف ﺗﮭدﯾد و ﺗﺧرﯾب در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻗﺻد و ﻧﯾت ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺑوﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﮔزارش ﺗرﺳﯾم ﺷده اﻧد ،ﺑﺎ ھﮏ-ﮐﻧﺷﮕری ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺗﺧرﯾب ﺳﺎده ﺗﻔﺎوت دارد .ھدف در اﯾﻧﺟﺎ ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ از ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑری ﺷﺧﺻﯽ در ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧظﺎرت ﺑر ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺳﺋوﻻن دوﻟت اﺳت .اﯾن ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎ ﺷﺎﻣل ﺗﻼش
ھﺎی ﻧوﻋﯽ ﺑرای ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی اﯾﻣﯾل ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ،
ﺗﻼش وﯾژه ای ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﺳﺋوﻻن دوﻟت و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﮭﺎ را از طرﯾق ﻓرﯾب ﮐﺎری ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده و ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﺑﯾﻧدازﻧد .ﺳﭘس ،اﯾن ﺣﺳﺎب ھﺎ ﻣﺧﺎطﺑﺎن دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ و ھﻣﺗﺎﯾﺎن آﻧﺎن را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .طﺑق ﮔزارش ھﺎ ،از اواﯾل ﺳﺎل  ٢٠١٣و ھﻣﯾن اواﺧر در ﻓورﯾﮫ  ،٢٠١٧ﻋواﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران
ظرﯾف و دﯾﮕر دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎی ارﺷد را ھدف ﻗرار داده و ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﺎن ﺟﺎ زده اﻧد.
اﻋﺿﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﯾم دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﻧﮭﺎ ھدف ﺟﺎﺳوﺳﯽ درون دوﻟﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد :ﺣﺳﺎب ھﺎی اﯾﻣﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﭼﻧد ﺗن از ﻣﺳﺋوﻻن ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ
دوﻟت روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻧﻔوذ ﺷده اﺳت .ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﻓراﺗر از اﻋﺿﺎی اﺻﻠﯽ دوﻟت رﻓﺗﮫ و اﻋﺿﺎی
ﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ ﺷﯾﻌﯽ ﮐﮫ از اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﮑوﻣت و اﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﻔﺎظت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را ھم ھدف ﻗرار داده اﺳت .ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ
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ﻣوﺟب ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره اﻓﺗﺎدن ﭼﻧدﯾن ﻓرد در ﻗم -ﻣرﮐز اﻣور ﻣذھﺑﯽ اﯾران -ﺷﺎﻣل ﻣﯾزﺑﺎن ھﺎﯾﯽ در ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺣوزه ھﺎی
ﻋﻠﻣﯾﮫ اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺗر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺷده اﺳت.

ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران اﺻﻼح طﻠب
ﺣﺳﺎب ھﺎی اﺻﻼح طﻠﺑﺎن اﯾراﻧﯽ از اھداف ﻋﻣده ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد .اﮔرﭼﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن
وﻓﺎداری ﺧود را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺑراز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ طرﻓدار ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻣﺗر ﺣﮑوﻣت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳﯾﺎﺳت
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و ھﻣﭼﻧﯾن ارﺟﺣﯾت دادن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑر اﯾدﺋوﻟوژی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑطور
ﻓزاﯾﻧده ای از ﺳﯾﺎﺳت اﯾران ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺷده اﻧد ،و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن رھﺑر آﻧﺎن ،ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﯽ -رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺳﺎﺑق اﯾران از ﺳﺎل
 ١٩٩٧ﺗﺎ  -٢٠٠۵ﻣﻣﻧوع اﻟﺗﺻوﯾر و ﻣﻣﻧوع اﻟﺧروج ﺷده اﺳت.
ﭘس از ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ،اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی اﺻﻼح طﻠب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺳﺎل  ،٢٠٠٩ﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ و
ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ،ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ھدف رژﯾم ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻧﮭﺎ -ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت
ﻓﺷﺎر اذﯾت و آزار ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑودﻧد -ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧد .رژﯾم اﯾران ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺗﮑرار ﺷود ،ﮐﻧﺗرل اطﻼﻋﺎت را
در آﺳﺗﺎﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٢٠١٣ﮐﮫ در آن ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری رﺳﯾد ﺷدﯾدﺗر ﮐرد .دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﺑزار ﻣﺗداول
ﺿدﺳﺎﻧﺳور ﻗطﻊ و ﺳرﻋت اﯾﻧﺗرﻧت ﺗﺎ ﭘس از اﻋﻼم ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﺎھش داده ﺷد .در اﯾن دوره ،ﭼﻧدﯾن ﻋﺎﻣل اﯾراﻧﯽ ﺑطور
ھﻣﺎھﻧﮓ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾراﻧﯽ را ھدف ﻗرار دادﻧد .ﺧﺎرج از ﻓﺿﺎی اﯾﻧﺗرﻧت ،ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎن رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣورد آزار ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﮔزارﺷﮕران داﺧل اﯾران ﻧﯾز در ﻣﻌرض ﺳﺎﻧﺳور ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷت ﻗرار
ﮔرﻓﺗﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوارد ﻣﻌروف ھﮏ ﮐردن ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾران زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻼگ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ اﺑطﺣﯽ ،ﻣﻌﺎون وزﯾر
ارﺷﺎد و ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ در دوره ﺧﺎﺗﻣﯽ ،ﭘس از ﻧوﺷﺗن ﻣطﻠﺑﯽ درﺑﺎره ﺑﺎزداﺷت وﺑﻼگ ﻧوﯾﺳﺎن در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﺗﺧرﯾب
ﺷد .ﭘس از آن ،ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑری و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﮭﻧدﺳﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻘش داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺑطور ﻣﮑرر ﺑﮫ اﺑطﺣﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و ھوﯾت او را ﺟﻌل ﮐرده اﻧد .ﺗﺟرﺑﮫ اﺑطﺣﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﯾﮑﯽ از اوﻟوﯾت ھﺎی ﭼﻧﯾن ﮔروھﯽ اﺳت .ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی دوﻟﺗﯽ در ﺟﻧﺑش اﺻﻼح طﻠﺑﺎن از ﺑﺧش ھﺎی
ﻣﺗﻔﺎوت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﯾﺎﺳت ﻣورد ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﮐﻧﺷﮕران ﺳرﮐوب ﺷده ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻣﯽ،
ﮐروﺑﯽ ،ﻣوﺳوی ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﺳﺎﺑق دوﻟت ،ﭘژوھﺷﮕران دﯾﻧﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و اﺳﺎﺗﯾد را ﻧﯾز در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻋﻠﯾﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ،ﮔﺳﺗرده ،ﻣوﻓق و ﻣﮑرر ﺑوده اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺗواﻧﺳت ﻣﺎه ھﺎ ﺑﮫ
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ اﺻﻼح طﻠب و ﻣﻌﺎون ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻌروف دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی
او ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را رﺻد ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،در دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠١۵ﺣﺳﺎب ﻓﯾس ﺑوک ﻏﻼﻣرﺿﺎ رﺟﺎﯾﯽ ،ﮐﻧﺷﮕر ﺳﯾﺎﺳﯽ
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ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺳﺎﺑق اﯾران ،اﮐﺑر ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ،ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﺑﺎ »ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد« ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و دﯾﮕران ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد .ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺑل از آن ،ھﻣﺎن ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده )»راﮐت ﮐﯾﺗن«( ﺑﺎ
ﻣوﻓﻘﯾت ﺗﻌدادی از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎﺑق ﻣﺟﻠس و دﯾﮕر اﺻﻼح طﻠﺑﺎن در ﺗﺑﻌﯾد را ﻣورد ﺣﻣﻼت ﻧﻔوذی ﻗرار داد ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ
دﺳﺗﮕﯾری آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎﻣﯾد.
ﮐﻧﺷﮕران ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ طﯽ ﻣﻘدﻣﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓورﯾﮫ  ٢٠١۶ﻣﺟﻠس ،ﻣﺳﺋول ﺗدارﮐﺎت ﺑرای اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑودﻧد ،ﺑوﯾژه اﻓراد
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی زن ،ھدف ﺑداﻓزارھﺎ و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑری ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .اﯾن ھدف ﮔرﻓﺗن
ھﺎ اﻏﻠب ھﻣﺳو ﺑﺎ ﻓﺷﺎرھﺎی آﻓﻼﯾن ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران و وزارت اطﻼﻋﺎت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐﺎر ﯾﮏ اﺻﻼح
طﻠب ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﻣﮫ  ٢٠١٧ﺣﻣﻠﮫ ﺷد ،او ﺑطور ﻣﮑرر ھدف ﺣﻣﻼت »ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد« ﻧﯾز ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑﮫ
رﻏم ﺗرﻗﯽ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗدرت ،آﻧﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ھدف اﺻﻠﯽ ﺣﻣﻼت ﺳﺎﯾﺑری ﺣﮑوﻣت ھﺳﺗﻧد.

ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای
ﺗﻣرﮐز ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری اﯾراﻧﯾﺎن ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺑر ﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺻﻼح طﻠب و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺎھواره ای
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺳﺗﻧد .ﭼﻧدﯾن ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ از طرﯾق اطﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ھﺎی ﺟﻌﻠﯽ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﻌدد ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑری ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺳﺗﻘر در اﯾران و
ھﻣﭼﻧﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران اﯾراﻧﯽ ﺷﺎﻏل در ﻧﺷرﯾﺎت ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای ﭼون روزﻧﺎﻣﮫ ﺷرق و اﯾﻠﻧﺎ اﺟرا ﮐردﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب،
ﮔزارﺷﮕران آزاد داﺧل اﯾران ﻧﯾز ﻣرﺗب از طرﯾق ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﮐﮫ ﺑرای آﻧﺎن ﺑداﻓزارھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ظﺎھر ﺧﺑر ﻣﯽ
ﻓرﺳﺗﻧد ،ﻣورد ﻧﻔوذ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ھدف اﯾن ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ اﻏﻠب ﻧﺷرﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾران ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭼﻧﯾن ﺣوادﺛﯽ ﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رخ ﻣﯽ دھد،
ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﺷدت ﺑﯾﺷﺗر ﺧﺑرﻧﮕﺎران را ﺗﺣت ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﺟﯾﺳون رﺿﺎﺋﯾﺎن -ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺳﺎﺑق روزﻧﺎﻣﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺳت در اﯾران -آﻣد ،ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺗﻣرﮐز ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده
ھﻣﺳو ﺑﺎ دوﻟت ﺑر ﻣطﺑوﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾران اﺳت .رﺿﺎﺋﯾﺎن ﭘﯾش از ﺑﺎزداﺷت در  ٢٢ژوﺋﯾﮫ  ٢٠١۴و ﺗﺣﻣل ١٨
ﻣﺎه زﻧدان از ﺳوی ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ،ھدف ﺗﻼش ھﺎی ﻧﻔوذی و ھﻣﺎھﻧﮓ ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻧﺎم  Flying Kittenﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .اﯾن ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﮐوﺷﯾده ﺑود ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ،از طرﯾق ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ھﺎی ھﺎت ﻣﯾل و ﺟﯽ ﻣﯾل رﺿﺎﺋﯾﺎن ﻧﻔوذ ﮐﻧد .اﯾن اﯾﻣﯾل ھﺎ در ﻣورد اﺳﭘﻣﯽ ﮐﮫ از آن ﺣﺳﺎب ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود و
دﯾﮕر ﺧطرات ھﮏ ﺷدن ھﺷدار ﻣﯽ داد .اﯾن اﯾﻣﯾل ھﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﭘﯾﭼﯾده ﻧﺑودﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺿﻌﯾﻔﯽ در آﻧﮭﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده و روﯾﮑردﺷﺎن ﻧﯾز ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﯾﺎت -اﯾﻧﮑﮫ از ﻣﯾﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐوﭼﮑﯽ از اھداف ،ﺣﺳﺎب
ھﺎی رﺿﺎﺋﯾﺎن ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش از ﺑﺎزداﺷت او اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑود -ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺑود.
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اﻗﻠﯾت ھﺎی دﯾﻧﯽ
اﻗﻠﯾت ھﺎی دﯾﻧﯽ اﯾران اھداف ﻣﺷﺧص ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾران ھﺳﺗﻧد ،ﺑوﯾژه ﭘﯾروان دﯾن ﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﻣورد اذﯾت و
آزار ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣدت ھﺎی ﻣدﯾد ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﺷﺎﻋﮫ ﺗوطﺋﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده اﻧد .ﻣراﮐز رھﺑری ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً
در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﺣﯾﻔﺎ در اﺳراﺋﯾل ﻗرار دارﻧد ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮔﺳﺗرده از اﯾﻧﺗرﻧت از ﻓرﺻت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ارﺗﺑﺎطﯽ ﺟدﯾدی
ﺑرﺧوردار ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑدون اﯾﻧﺗرﻧت از آن ﻣﺣروم ﺑودﻧد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ھﻣﺎن ﻓن آوری ھﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺟدﯾدی ﺑرای ﺣﮑوﻣت
اﯾران ﻓراھم آورد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت و اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ﺑﭘردازد.
در آورﯾل  ،٢٠١۴از داﺧل اﯾران ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺟﯽ ﻣﯾل ﯾﮑﯽ از ﻣدﯾران ﺳﺎﺑق اﻣور ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده،
دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐردﻧد .اﯾن ﻣدﯾر ﺳﺎﺑﻘﮫ دﻓﺎع در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از طرف ﻣﺟﻣﻊ ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﮭﺎدت در ﺑراﺑر ﮐﻧﮕره
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﭘﯾراﻣون ﻣوﻗﻌﯾت اﻗﻠﯾت ھﺎی دﯾﻧﯽ در اﯾران ،را داﺷت .ھﻣﯾن ﻣوﺿوع او را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اھداف طﺑﯾﻌﯽ اﯾران
ﺗﺑدﯾل ﮐرد .ﭘروﻓﺎﯾل ھﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﻟﯾﻧﮑدﯾن و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده ﺑود -از ﺟﻣﻠﮫ ﭘروﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﺟﺎن ﺑوﻟﺗون ،ﺳﻔﯾر ﺳﺎﺑق اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﺳت -ﺑرای ھدف ﻗرار
دادن اﯾن ﻣدﯾر ﺑﮭﺎﯾﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓت .اﯾن اﻣر از طرﯾق ﺗﻼش ﺑرای ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ،ﺗﺣت ﻟوای ﮔزارﺷﯽ در
ﺧﺻوص آزار و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣذھﺑﯽ ﺻورت ﭘذﯾرﻓت.
اﻋﺿﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﯾن ﻣذھب ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻣﮭﺎﺟر رھﺑران ﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾران زﻧداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑطور ﻣﺳﺗﻣر در
ﻣﻌرض ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻗرار دارﻧد .ﺑﺗﺎزﮔﯽ در ﻓورﯾﮫ  ،٢٠١٧ﮔروه ھﺎی واﺳطﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎﯾﯽ ﭼون ﺳﺎﻟﮕرد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،وﺑﺳﺎﯾت ھﺎی ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن را ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ رژﯾم ﺗﺧرﯾب ﮐردﻧد .ھدف ﻗرار دادن ﻣﺳﺗﻣر ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن و ﺗﺧرﯾب
وﺑﺳﺎﯾت ھﺎی آﻧﺎن ﺗﺄﮐﯾدی اﺳت ﺑر ﻧﮕراﻧﯽ رژﯾم اﯾران در ﻣورد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراﻧداز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن اﻣر ھﻣﭼﻧﯾن
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ رژﯾم از ﺣﻣﻼت ﻣﺧرب ﺑرای ﻣﺳﺗﺣﮑم ﮐردن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
اھداف ﻣذھﺑﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ
ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟواﻣﻊ ﻣذاھب رﺳﻣﯽ ،ﻣﺛل ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﯾﮭودﯾﺎن ،زرﺗﺷﺗﯾﺎن ،و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﻧﯽ را ﻧﯾز در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺛﺎل ،رھﺑر ﯾﮑﯽ از ﺟواﻣﻊ اﺻﻠﯽ ﯾﮭودﯾﺎن در ﺗﮭران ،ھﻧﮕﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ روﯾدادھﺎ و ﻣدﯾرﯾت ﯾﮏ ﻧﺷرﯾﮫ ﻣذھﺑﯽ ﻣﺣﻠﯽ ،از
طرﯾق ﺑداﻓزار در ﻣﻌرض ﺧطر و زﯾر ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود .دﯾﮕر ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد ،ﺑطور ﻣرﺗب ﻧوﮔروﯾدﮔﺎن ﺑﮫ
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺗﺑﺷﯾری ،ﺧداﻧﺎﺑﺎوران ،و ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد را ھدف ﻗرار داده اﻧد .در ﺳطﺣﯽ ﮔﺳﺗرده ﺗر ،ﮐﻣﭘﯾن
ﺑداﻓزاری در ھﯾﺋت اطﻼﻋﺎت در ﺧﺻوص آزار و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻧوﮔروﯾدﮔﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷری ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد،
و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘروﻓﺎﯾل ھﺎی ﺟﻌﻠﯽ در ھﯾﺋت اﻗﻠﯾت ھﺎی دﯾﻧﯽ درآﻣده اﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺗﺑﺷﯾری ﻧﻔوذ
ﮐﻧﻧد.
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ﭼﮭره ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ در اﯾران ،ﭼﮭره ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾن ﮐﺷور -ازﺟﻣﻠﮫ ھﻧرﻣﻧدان ،ﻣوزﯾﺳﯾن ھﺎ ،ﮐﻣدﯾن
ھﺎ ،ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗورﯾﺳت ھﺎ و طﻧزﭘردازان -را ﭼﮫ در داﺧل و ﭼﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ھدف ﻗرار داده اﻧد .اﯾن ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
ھدف ﻗرار دادن و ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎی اﯾﻣﯾل و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺎھﯾن ﻧﺟﻔﯽ ،ﻣوزﯾﺳﯾن ﺳﺎﮐن آﻟﻣﺎن ،ﭼﻧدﯾن ﺳﺗﺎره
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭘﺎپ ﮐﮫ اﯾران را ﭘس از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗرک ﮐردﻧد ،ﯾﮏ ﺧواﻧﻧده اﯾراﻧﯽ-اﺳراﺋﯾﻠﯽ ،و ﯾﮏ زن ﻣوزﯾﺳﯾن ﺳﺑﮏ
 metalﮐﮫ ﻣﺗوﻟد اﯾران و ﺳﺎﮐن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﻓراد دﯾﮕر اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،در دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ و ﺣﺳﺎب ھﺎی ھﻧرﻣﻧدان
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺳﺎﮐن اﯾران ﮐﮫ از ﺷﮭرت ﮐﻣﺗری ﺑرﺧوردارﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘروﻓﺎﯾل ھﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
ﮔروه ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ  death metal rockو  hip hopﻧﯾز ﻧﻔوذ ھﺎﯾﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ھدف ﻗرار دادن ﻣوزﯾﺳﯾن ھﺎی
ﻣﺷﮭور ﺳﺑﮏ ﭘﺎپ و ھﻣﮑﺎران آﻧﺎن در اﯾران و ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣرﺗب ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر ﻣﻧﺗﻘدان
ﺣﮑوﻣت ﻧﯾﺳت.
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾران ﻋﻠﻧﺎ ً ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓرادی ﮐﮫ آﻧﻼﯾن »رﻓﺗﺎرھﺎی ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ« دارﻧد ،اذﻋﺎن ﮐرده اﻧد .در
ژاﻧوﯾﮫ  ،٢٠١۶ﭼﻧد ﻣﺎﻧﮑن ﻣﻌروف در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻧﻼﯾن ﺧود ﺑﺎزداﺷت و ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ﺗﺎ
ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺧود را ﺣذف ﮐﻧﻧد -ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران آن را »ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻧﮑﺑوت« ﻧﺎﻣﯾد .ھﻣزﻣﺎن ،دﺳﺗﮕﯾری ﮐﺎرﻣﻧدان
ﺷﺑﮑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ  AAA Musicﮐﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻗرار دارد ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آن ﺷد ﮐﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﭘﯾﺎﻣﯽ در ﺧﺻوص ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑودن اﯾن ﺷﺑﮑﮫ -ﮐﮫ ظﺎھرا از ﺳوی وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑود -ﺗﺧرﯾب ﺷود .در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ و
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﯽ »ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻧﮑﺑوت« ﺑطور ﺟﻣﻌﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد ،اﯾن اﻓراد ﻣﻌﻣوﻻً آﺷﮑﺎرا ﻋﻣل ﻣﯽ
ﮐردﻧد و ﺗﺧرﯾب ھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺻورت ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺳوردھﺎی ﺧود را داده ﺑودﻧد.
»ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻧﮑﺑوت« ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت از اﯾن دﺳت ﻧﺑود :ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی  Flying Kittenﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷﺗر ﻧﯾز
در ﭘﯽ ﻧظﺎرت ﺑر ﺻﻧﻌت ﻣد اﯾران ﺑوده اﻧد .اواﯾل ﺳﺎل  ،٢٠١۴اﯾن ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﻣوﺟب ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﯾﮑﯽ از
ﻣﺎﻧﮑن ھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﭘوﺷﯾدن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﯾﮏ ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ ﻣد روز را ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ
ﮐرد ،ﻣﻌروف ﺑود .ﭘس از آن ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻔوذی ،او از اﯾﻧﺗرﻧت ﮐﻧﺎره ﮔرﻓت ،از ورود ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣدﻟﯾﻧﮓ ﺧودداری ﮐرد و
ﺣﺳﺎب ﻓﯾس ﺑوک ﺧود را ﺣذف ﮐرد .ﺗﺻوﯾر او ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻌدی ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮕر ﮔروه ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷد .ﻣﺎھﯾت
ﻏﯾرﺷﻔﺎف ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﯽ ﭼون »ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻧﮑﺑوت« ﺑﮫ اﺑﮭﺎم در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ردﯾﺎﺑﯽ اﻓرادی ﭼون ﻣﺎﻧﮑن ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ﻣﯽ اﻓزاﯾد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﺣوادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻔوذ از طرﯾق  ،Flying Kittenﻧﻔوذ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ
دﮔرﺑﺎﺷﺎن ﺟﻧﺳﯽ )ھﻣﺟﻧس ﮔراﯾﺎن زن ،ھﻣﺟﻧس ﮔراﯾﺎن ﻣرد ،دوﺟﻧس ﮔراﯾﺎن ،ﺗراﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ھﺎ( و اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔران ﺟﻧﺳﯽ از ﺳوی دﯾﮕران ،ﺣﺎﮐﯽ از ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن اﯾن ﺗﻼش ھﺎﺳت.

ﮔروه ھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺟداﯾﯽ طﻠب ﺑوﻣﯽ
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ﺑﮫ رﻏم اﯾﻧﮑﮫ اﯾران ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣدﻧﯽ را ﺗﮭدﯾد ﻋﻠﯾﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎ ﺗﮭدﯾدھﺎی واﻗﻌﯽ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﺳوی ﻋواﻣل ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﻣواﺟﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻣﻼت ﺣﮑوﻣت ﺧودﺧواﻧده
داﻋش ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟﻠس اﯾران و ﻣﻘﺑره رھﺑر ﺳﺎﺑق اﯾران ،آﯾت ﷲ روح ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ ،در ژوﺋن  ٢٠١٧اﺷﺎره ﮐرد .اﮔرﭼﮫ در
ﻣﺳﺗﻧدات ﭘژوھﺷﮕران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘﯾراﻣون ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﻣﻌﻣوﻻً ﻓرض ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اھداف داﺧﻠﯽ ﮐﻣﭘﯾن
ھﺎی ﻧﻔوذی ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ از اﯾن ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ ﺑر ﺣوزه ھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت ﮐﮫ ھﮏ ﮐردن ﺗوﺳط
ﻣﺟرﯾﺎن ﻗﺎﻧون -ﺑوﯾژه ھﻧﮕﺎم ﺟﻣﻊ آوری ﺷواھد و اطﻼﻋﺎت در ﺧﺻوص ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز و ﺟراﺋم
ﻣﺎﻟﯽ -در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﺎدی ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ،ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﮐوﺷﯾده اﻧد ﺗﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺟﮭﺎدی ﺳﻧﯽ را از طرﯾق
ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ،ﺑداﻓزار و دﯾﮕر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣورد ﻧﻔوذ ﻗرار ﺑدھﻧد .ﻋﺎﻣﻼن اﯾراﻧﯽ ﺑرای ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺳﻼم ﮔرا
از اﺳﻧﺎد و ﭘﯾﺎم ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان طﻌﻣﮫ ﺣداﮐﺛر اﺳﺗﻔﺎده را ﮐرده اﻧد ،و ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای از ﻗﺑﯾل اﻟﺟزﯾره و اﻟﻌرﺑﯾﮫ ﺟﺎ زده اﻧد .ﻋﺎﻣل  Flying Kittenﮐوﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗرار دادن ﻧظراﺗﯽ روی ﺻﻔﺣﮫ
ﻓﯾس ﺑوک اﻟﻌرﺑﯾﮫ ﮐﮫ در ظﺎھر ﺟﮭﺎدﮔراﯾﯽ را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑداﻓزاری را ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧد .اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﻼش ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﮔروه
ھﺎی ﺟﮭﺎدی در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -از ﺟﻣﻠﮫ داﻋش و اﻟﻘﺎﻋده -را ھدف ﻗرار داده و در ﻋﯾن
ﺣﺎل ﺑر ﮔروھﺎی ﻋراﻗﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ھم ﺗﻣرﮐز داﺷﺗﮫ اﻧد.
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ آن دﺳﺗﮫ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً درﮔﯾر ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﻧد را ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑراﻧﻧد .ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﻣوﻓق ﺷده اﻧد ﻣوﺟب ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره اﻓﺗﺎدن اﻓراد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮔروه
ھﺎی ﭘوﺷﺷﯽ ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن اﭘوزﯾﺳﯾون ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠق ،از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺟﻣن اﯾراﻧﯽ-آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﮕزاس و ﺷﺑﮑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ
ﺳﯾﻣﺎی آزادی ﺑﺷوﻧد .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻔوذی اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی ﺑﺣث و ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﺧﺻوﺻﯽ در ﻓﯾس ﺑوک و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗظﺎھرات ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠق ،ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺗﻠﮕرام و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﺟﺎھدﯾن را ﻣﯾﺳر
ﺳﺎﺧت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻓﺷﺎﮔری ھﺎی ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠق در ﺧﺻوص ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای اﯾران -ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد از
طرﯾق ﺷﺑﮑﮫ ھﻣدﺳﺗﺎن آﻧﮭﺎ در داﺧل ﮐﺷور اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑود -اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﻧﯾز ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺿد ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد.
ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻣرﮐز ﻋﻣده ای ﺑر اﻗﻠﯾت ھﺎی ﺑوﻣﯽ ﻣﺣروم از ﺣﻘوق ﺧود دارﻧد ﮐﮫ ﺧواھﺎن اﺳﺗﻘﻼل
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﮑﯽ از اھداف ﻣﮑرر آﻧﺎن ،ﮔروه ھﺎی ﺑﻠوﭼﯽ -ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺳﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘر در اﯾران و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن -ﺑوده اﻧد.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺑری و ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﺗﯾزه ﺟو ﻣﺛل ﺟﻧدﷲ ،ﺑطور ﻣﮑرر از ﺳوی
ﺗﮭران ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ رﺧﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن وﺑﺳﺎﯾت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﻧدﷲ از اواﯾل ژوﺋﯾﮫ ٢٠١٠
اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ھدﻓش اﻧﺗﻘﺎل ﺑداﻓزارھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑران ﺑود .اﯾن ﺣﻣﻠﮫ  Watering holeﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای طراﺣﯽ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺟداﯾﯽ
طﻠﺑﺎن ﺧﺷوﻧت طﻠب ﻣورد ﻧظر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾران را ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻗرار دھد .در ﻣوارد دﯾﮕر ،ﺟﻧدﷲ ﺑﺎ ﺑداﻓزاری
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ﻣورد ھدف ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ روی داﻣﻧﮫ ای ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ارﺗش آزاد ﺳورﯾﮫ ﺑود ﻗرار داﺷت .اﯾن ﺑداﻓزار از طرﯾق
اﯾﻣﯾل ھﺎﯾﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﺣﺎوی اﺳﻧﺎدی در ﺧﺻوص ﺣﻣﻼت ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﺳت.
اﯾران ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐرد در داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور اﺧﺗﺻﺎص داده
اﺳت .از آورﯾل  ،٢٠١۵ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺑداﻓزارھﺎ ﺣزب ﺣﯾﺎت آزاد ﮐردﺳﺗﺎن )ﭘژاک( ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ اﯾراﻧﯽ ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ-
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ﮐردﺳﺗﺎن )پ.ک.ک( اﺳت را ھدف ﻗرار داده اﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ھﻣﺎن ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺑطور ﻣوﻓﻘﯾت
آﻣﯾزی ﻣوﺟب ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﻣﺎھواره ای »ﻧوروز ﺗﯽ وی« ﺷد ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ پ.ک .ک اﺳت» .ﻧوروز ﺗﯽ وی«
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺑداﻓزار  Flying Kittenدر ﺳﺎل  ٢٠١۴ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در دﺳﺗورات ﻋﺎﻣﻼن
ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ،ﺑﻠﮑﮫ در اھداف دﻗﯾق ﺷﺎن ﻧﯾز ﺗداﺧل ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،دﯾﮕر ﮔروه ھﺎ ﻧﯾز از ﭘروﻓﺎﯾل ھﺎی
ﺟﻌﻠﯽ ﻟﯾﻧﮑدﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت اﻗﻠﯾم ﮐردﺳﺗﺎن در ﻋراق ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .طﺑق اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎ و
دﯾﮕر ﺷﺎﺧﺻﮫ ھﺎ ،ﻣﯽ ﺗوان اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑرآورد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑداﻓزار اﯾراﻧﯽ ﻟو ﻣورد ﻧﻔوذ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد در
اﺳﺗﺎن ﮐردﺳﺗﺎن اﯾران ﻗرار داﺷﺗﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾﮕران در ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق ﯾﺎ از ﺟﻣﻌﯾت ﮐرد ﺳﺎﮐن اروﭘﺎ ﺑودﻧد.

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ
اﯾﻧﺗرﻧت ارﺗﺑﺎط و ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺑﯾن اﯾراﻧﯾﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﮭﺎﺟران را ﺗﺳﮭﯾل ﮐرده ،اﻣﺎ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﻓرﺻت
ھﺎی دوﻟت اﯾران ﺑرای ﻧظﺎرت و ﺳرﮐوب ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻧﯾز ﺷده اﺳت.
اﮔرﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ در ﻣﻌرض ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺳﺗﻣر اﯾران در ﺟﮭت ﻧﻔوذ و اﺧﺗﻼل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد،
اﻣﺎ ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از آﻧﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ﺑﻧﯾﺎد اوراﺳﯾﺎ ﻣﺗﺣﻣل ﺣﻣﻼت ﻣداوم و ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺷدﻧد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در واﺷﻧﮕﺗن
دی ﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﺷوروی ﺳﺎﺑق ،ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﭼﯾن اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﯾﺎد
اورﺳﯾﺎ در اﮐﺗﺑر  ٢٠٠٩ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر اﯾران» ،ﻣدرﺳﮫ ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﯽ ﺧورﺷﯾد«
را ﺑﮫ راه اﻧداﺧت ﮐﮫ از طرﯾق دروس آﻣوزﺷﯽ از راه دور و ھﻣﭼﻧﯾن اﯾﺟﺎد ﻓرﺻت ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ،از ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﯽ زﻧﺎن
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎد اوراﺳﯾﺎ ﭘﯾوﻧدی ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ھراس ﺧﺎﻣﻧﮫ ای از اﻧﻘﻼب ﻣﺧﻣﻠﯽ دارد .اﯾن ﺑﻧﯾﺎد ﺑﻌدھﺎ ﭼﻧد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻧﻼﯾن دﯾﮕر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ راه اﻧداﺧت ﮐﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ -از ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﻧواده-
را ﭘوﺷش ﻣﯽ داد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﻼش ﺑرای ﻧﻔوذ اﻧدﮐﯽ ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در روزﻧﺎﻣﮫ ﺗﻧدرو ﮐﯾﮭﺎن در ﻓورﯾﮫ ٢٠١۴
ﺻورت ﮔرﻓت .اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﻧﯾﺎد اوراﺳﯾﺎ را ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ از طرﯾق اﯾﺟﺎد ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی زﻧﺎن و ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﻣﺷﻐول ﻣﮭﻧدﺳﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﺗﺎ رژﯾم را ﺗﺣت ﻓﺷﺎرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﺳوی ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﻗرار دھد .ﺑراﺳﺎس اﯾن
ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﺑﻧﯾﺎد اوراﺳﯾﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ را ﺑﮫ دﺳﺗور آژاﻧس ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت
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ﻣﺗﺣده اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد .ده روز ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ Flying Kitten ،ﮐﻣﭘﯾن ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺑﻧﯾﺎد را آﻏﺎز ﮐرد.
ﺳﭘس ﺑﮫ ﻣدت دو ﺳﺎل ،ﺑﻧﯾﺎد اوراﺳﯾﺎ ﻣرﺗﺑﺎ ً ھدف ﺑداﻓزارھﺎ ،ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑری و ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
از ﺳوی ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻗرار ﮔرﻓت.
ﮐﻣﭘﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﯾﺎد اوراﺳﯾﺎ ،ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺳﺎﺑﻘﮫ طوﻻﻧﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ
ﻣوﺳﺳﮫ اﻣرﯾﮑن
ﻣﺳﺗﻘر در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺳت .اﻧدﯾﺷﮑده ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﻣرﮐز ﺗوﺟﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑوده اﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ » ٔ
اﻧﺗرﭘراﯾز« ) (American Enterprise Instituteو ﺷورای رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ آﻣرﯾﮑﺎ (Council on Foreign
) Relationsﮐﮫ از ﺳوی ﭼﻧدﯾن ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻋﻧوان ھدف ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺧﺎب ﺷدﻧد .ھﻣﺎن اﯾراﻧﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد اوراﺳﯾﺎ را
ﻣوﺳﺳﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ در واﺷﻧﮕﺗن دی ﺳﯽ
در دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠١۵ھدف ﻗرار دادﻧد ،ﺑﺎ ﺟﻌل ھوﯾت ﻣدﯾران ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﭼﻧدﯾن ٔ
ﻣوﺳﺳﺎت ﺷدﻧد.
ﮐﮫ از ﻣﻧﺗﻘدان ﺣﮑوﻣت اﯾران ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،ﻣوﺟب ﻟو رﻓﺗن ﮐﺎرﻣﻧدان آن ٔ
اﯾن ﺗﻼش ھﺎ ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻧﺗﻘدان اﯾران ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺑﮭﺑود رواﺑط ﺑﺎ اﯾران و ﭘژوھﺷﮕران ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز
ﺑطور ﻣرﺗب ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد وﺟﮫ ﻣﺷﺗرک آﻧﮭﺎ ﺻرﻓﺎ ً ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور
اﯾران ﺑوده اﺳت.
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ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ اﯾران ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑرای ﺗﮭران ﺑﮫ
وﺟود آورده ﺗﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗدرت ﺳﺎﯾﺑری در ﺣﺎل ظﮭور ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳت ﺻدﻣﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ رﻗﺑﺎی
ﺧود ﺑزﻧد .ﺣﮑوﻣت اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾن ﮐﺷور از اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳود ﺑرده ﺗﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺑراﻧدازی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﻼﻓﯽ ﺣﻣﻼت
ﻋﻠﯾﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ رخ ﻣﺧﺎطﺑﺎن داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮑﺷد .ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ اﯾران را -ﺷﺎﯾد ﺣﺗﯽ
ﺑﯾش از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی واﻗﻌﯽ اش -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ در ﻣرﮐز ﺗوﺟﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗرار داده ،اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل
آﻧﭼﻧﺎن ﻣﺑﮭم ﺑوده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺑﺗواﻧد ﺧود را ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﻗداﻣﺎت ﺳرﮐوب ﮔراﻧﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد.
ﺑر اﺳﺎس ﺷواھد ﻣوﺟود در ﺧﺻوص ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﻣﺷﮭود ،ﻣﯽ ﺗوان
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑطور ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﺑوﯾژه ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ و وزارت اطﻼﻋﺎت دارﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ھﻣﺳوﯾﯽ و ھﻣدﺳﺗﯽ ،ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت
دوﻟت ﺗوﺻﯾف ﺷده اﻧد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﻣﻌﻣوﻻً ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺧﺻوﺻﯽ در ﺷرﮐت ھﺎی ﮐوﭼﮏ
اﻣﻧﯾﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ،اﯾن رواﺑط ﮔﺎه ﻧﺎﻣﺷﺧص ھﺳﺗﻧد و ﻋﺎﻣﻼن درون ﻧﯾروھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ادﻏﺎم ﻧﺷده اﻧد.
ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری اﯾران اﻏﻠب ﺑﺎزﺗﺎب رﻓﺗﺎر ﻣرﺳوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟرﯾﺎن ﻗﺎﻧون در دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ در واﮐﻧش ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت
ﻓن آوری ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ -از ﻗﺑﯾل ھﮏ ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧود ارﺗﺑﺎطﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮐدﮔذاری ﺷده -اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد.
اﻧﺟﻣن ھﺎی اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ،اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع اﺳﺗراق ﺳﻣﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ارﺗﺑﺎطﺎت را
ﻣوﺟﮫ ﮐرده اﻧد .دوﻟت اﯾران ﻧﯾز ﺑﺎ ھﻣﺎن ﭼﺎﻟش ھﺎی دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣواﺟﮫ اﺳت .اﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻏﻠب ﺧود را در ﻗﺎﻟب ﮐﻣﭘﯾن ھﺎﯾﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺟﻣﻊ آوری اﺳﻧﺎد
در زﻣﯾﻧﮫ ھدف ﻗرار دادن ﻣﺳﺗﻣر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﺗﯾزه ﺟو -ھم داﺧﻠﯽ و ھم ﻣﻧطﻘﮫ ای -اﺳت ﮐﮫ دﺷﻣن ﺣﮑوﻣت اﯾران ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺟداﯾﯽ طﻠﺑﺎن ﺑﻠوﭼﯽ و داﻋش اﺷﺎره ﮐرد.
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ،اﯾران ظﺎھرا ً ﻣوﻓﻘﯾت ﭼﻧداﻧﯽ در ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻘﺎوم دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت
ﻣﺣﺎﻓظت ﺧوﺑﯽ ﻗرار دارﻧد ،ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘس از دو دھﮫ ﺟراﺋم ﺳﺎﯾﺑری ،دوﻟت ھﺎ و ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ھم ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐرده و ھم رواﺑط ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﯾروﻧﯽ )ﻣﺛل ﺗﯾم ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ اﺿطراری
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﯾﺎ  (CERTﺑرﻗرار ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد از ﺧود در ﺑراﺑر اﯾن ﺣﻣﻼت دﻓﺎع ﮐﻧﻧد .ﺷرﮐت ھﺎ در ﻣﺣﯾط اداری ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻓﻧﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ را ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﻣرﮐزی ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ،ﮐﺎرﺑران را آﻣوزش ﻣﯽ دھﻧد و از
ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺑرای ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺧطرات را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد .ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ،ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ و
دوﻟت ھﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ در ﺑراﺑر ﺗﮭدﯾدات واﮐﻧش از ﺧود ﻧﺷﺎن دھﻧد و ﺑطور ﺟﻣﻌﯽ ﺑر آﮔﺎھﯽ ﺧود ﺑﯾﻔزاﯾﻧد.
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ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﮭدﯾدات اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ دﯾده ﺑﺎن ﺳﺎﯾﺑری ) (CyWatchﺳﺎزﻣﺎن اف ﺑﯽ آی،
ﻣرﺗﺑﺎ ً ﮔزارش ھﺎﯾﯽ ﭘﯾراﻣون ﺧطرات ﻣﻌﻣول اﻣﻧﯾﺗﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﮐت ھﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره
اﺑزارھﺎی ﺛﺑت ﺷده و زﯾرﺳﺎﺧت ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧده ھﺎﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن اف ﺑﯽ آی اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧﻔوذی
اﯾران ﺑرای ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﮔزارش ھﺎی ﺑﺧش ﺧﺻوص ﻓراھم آﻣده اﻧد .ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﯾز
ﺑداﻓزارھﺎی اﯾراﻧﯽ را از طرﯾق اطﻼﻋﺎت ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﮭدﯾدات اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده اﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر در ﺑﺧش ﻓﺎرﺳﯽ ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﯾﮏ ﺑداﻓزار اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم  Infyﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،ﻣدﯾران ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻧﺷﺎء آن
را از طرﯾق ﯾﮏ ﮔزارش ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺗﮭدﯾدات اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده و در اﺧﺗﯾﺎر اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗرار داده ﺑود،
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐردﻧد.
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺳﺎده ﻧﯾﺳت ،ﺑوﯾژه ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾران ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗن از ﺳوی ﺣﺗﯽ ﺳﺎده ﺗرﯾن ﻋﺎﻣل
ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ،ﺧود را ﺗﻧﮭﺎ و ﺑدون آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳرﻋت در زﻣﯾﻧﮫ اﻗداﻣﺎت
ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺣﻣﻼت  DDoSدر »ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺑﺎﺑﯾل« را ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐرد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐردﻧد؛ ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﻣﻌرض ھﻣﺎن ﺣﻣﻼت ﻗرار داﺷﺗﻧد ،ﻋﻣوﻣﺎ ً اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺧدﻣﺎت را
ﻣﺗوﻗف ﮐردﻧد و ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھزاران دﻻر ھزﯾﻧﮫ ﭘﮭﻧﺎی ﺑﺎﻧد ﻧﺷدﻧد .در ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اف ﺑﯽ آی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش
ﺧﺻوﺻﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ،ﭘروﻓﺎﯾل ھﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺛﺑت ﺷده ﺑود ﮐﮫ در زﻣﺎن ھدف ﻗرار دادن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎن اف ﺑﯽ آی و ﺷرﮐت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار
دارﻧد ،درﺑﺎره اﯾﻣﻧﯽ و ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ آﻧﮭﺎ اطﻼع ﻧﻣﯽ دھﻧد .اﯾن اﺧﺗﻼف و ﻣﺣروﻣﯾت ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در اراﺋﮫ
ﻓرﺻت ھﺎ ﺑﮫ اھداف ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﻏﯾرﺷرﮐﺗﯽ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت وﺟود دارد.
ﺗوﺟﮫ ﻓزاﯾﻧده ﺷرﮐت ھﺎی ﻓن آوری اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﮐﺎرﺑران در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھدف ھﺎی اﯾران ﺗﻣﺎم
ﺷده اﺳت .ﺳواد دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ اﻣﻧﯾت اطﻼﻋﺎت ،از طرﯾق ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﯽ را ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﺎن در ﻣﻌرض ﺧطر ﻓراھم ﮐرده اﻧد و ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ از ﻗﺑﯾل ﻣدﯾرﯾت رﻣز ﻋﺑور و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣدﯾرﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ آﻧﺎن آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد .ﺑرﺧﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑری ﮐﮫ ﺑطور ﮔﺳﺗرده در دﺳﺗرس اﺳت ،از
ﻗﺑﯾل ﺗﺄﯾﯾد دو ﻣرﺣﻠﮫ ای ﮐﮫ از ﮐﺎرﺑر ﻣﯽ ﺧواھد ﮐدی را ﮐﮫ از طرﯾق ﭘﯾﺎﻣﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ارﺳﺎل ﺷده ،ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ﺧود اراﺋﮫ دھد ،ﺑﮫ وﺿوح ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑری را ﺑرای اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر دﺷوارﺗر ﮐرده اﺳت.
ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔوﮔل و ﮐﻼودﻓﻠر ) (Cloudflareو ھﻣﭼﻧﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران دوﻟﺗﯽ از ﺧدﻣﺎت ﮐﺎھش ﺣﻣﻼت
 DDoSﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐرده اﻧد -اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ دﻓﺎﻋﯽ در ﺳطﺢ ﺷرﮐت ھﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻣﯽ ﮔذارﻧد
ﺗﺎ ﺑدون ھﯾﭻ ھزﯾﻧﮫ ای در ﺑراﺑر اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺣﻣﻼت از ﺧود دﻓﺎع ﮐﻧﻧد .ھﻣﯾن اﻣر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎھش ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺷده اﺳت.
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در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﯾﮏ ﮐﺎرﺑر آﻣوزش دﯾده ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد دو ﻣرﺣﻠﮫ ای و ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه  ،iOSھدف دﺷوارﺗری ﺑرای ﻧﻔوذ ﺑﮫ از ﺳوی
ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺣﺳﺎب ھﺎ و دﺳﺗﮕﺎه
ھﺎ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﭘﯾﺷرﻓت ﮐرده؛ در ﻧﮭﺎﯾت ،ﮐﺎرﺑر ھﻣﭼﻧﺎن آﺳﯾب ﭘذﯾرﺗرﯾن ﺑﺧش اﯾن ﻗﺿﯾﮫ اﺳت.
ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎری ھﺎی ﺣﮑوﻣت اﯾران درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾش و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﯾن ﮐﺷور ،ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ آﯾﻧده
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اش را ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﭼون ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ ،اﯾران ﻧﯾز ظﺎھرا ً ﺧط ﻣﺷﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﭼﮫ
وﻗت دﺳت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده ﺑزﻧد و در ﻓﺿﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﭘردازد .اﺣﺗﻣﺎﻻً اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ را
اﺗﺧﺎذ ھم ﻧﺧواھد ﮐرد .ﺗﮭران در ھﻣﺳوﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻧﺎﻣﺗﻘﺎرن ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ،از اﯾن اﺑﮭﺎم اﻏﻠب ﺳود ﺑرده اﺳت.
ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺳﺑت داده ﺑﮫ ﺧود را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده را ﻧﯾز ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در دﺳﺗﮕﺎه
ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﻧﮕﻧﺟﺎﻧده اﺳت.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾران ﺧود ھدف ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﻣﺳﺗﻣر و ﺣﻣﻼت ﺗﺧرﯾﺑﯽ ﺑوده ،ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮐﺳب ھﻣﺎن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎ ﻓرﺻت ھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﺗﮭران ﻓراھم ﻣﯽ آورد ﺗﺎ طﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد اﯾران ﺑﺗواﻧد ﺣﻣﻼت ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ای ھﻣزﻣﺎن را ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد
اﺟرا ﮐﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﺷور ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ اھداف ﺳﺎده را ﺑطور ﻣﮑرر ﺑﮑوﺑد .ﺑﺎ ﺷروع ﻣﺟدد
ﺧﺻوﻣت ﺑﯾن اﯾران و آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻣﯽ ﺗوان اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺧدﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ،ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی آﺳﯾب ﭘذﯾر از
طرﯾق ﺗﺧرﯾب داده ھﺎ DDoS ،و دﯾﮕر ﺣﻣﻼت ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده ﻣورد ھدف ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑﺎ ﺗﺻوراﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون درﺑﺎره ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران وﺟود دارد ،ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷور آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗوان اﺟرای ﺣﻣﻼت ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﯾﺎ
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺻﻧﻌﺗﯽ -ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ اوﮐراﯾن ﺻورت ﮔرﻓت -را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﻋوض ،ﺣﻣﻼت ﻣﺗوﺟﮫ
اھداﻓﯽ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ از ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻣﺗری ﺑرﺧوردارﻧد ،ﻣﺛل دوﻟت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی دوﻟت ﻓدرال،
ﯾﺎ ﺑﺧش ھﺎی ﻏﯾرآﻣﺎده ای ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ھدف ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ.
ﺗﻼش ھﺎی ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ در ﺟﮭت دﺧﺎﻟت در ﯾﮏ ﺳد ﻣﺣﻠﯽ در ﻧﯾوﯾورک و دﯾﮕر ﮔزارﺷﺎت درﺑﺎره ﻧﻔوذ ﺑﮫ ادارات دوﻟﺗﯽ،
ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻓرﺻت ھﺎی ﻓراواﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾران ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده دارد.
اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﺑﮫ رﻏم آﻧﮑﮫ اﯾران را ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕر ﻣﻧطﻘﯽ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎزﯾﮕر ﻓﺎﻗد ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ اﺳت :ﺗداﺧل
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧظﺎرت ھﺎی درون دوﻟﺗﯽ از ﺳوی وزارت اطﻼﻋﺎت و ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﮔواھﯽ ﺑر اﯾن ﻣدﻋﺎﺳت .اﻧﮕﯾزه
ھﺎ ،ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﺗﺻوﯾب ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﯾران ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣواﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ﺑﺎ دﯾﮕر ﻗوای ﺣﮑوﻣت
ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد و اﺳﺗﻔﺎده از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﻧﯾز ﮐﻣﺗر از ﺗﺟﮭﯾز ﮐردن ﺳرﺑﺎزان ﺑرای ﻧﺎظران ﻣﺷﮭود ﺑﺎﺷد.
دﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾران ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ در ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ﺑﮫ اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺑﭘردازد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗواﻓق ﯾﺎ
آﮔﺎھﯽ ﺳﺎﯾر ارﮐﺎن ﺣﮑوﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺧﻼل ﮔراﻧﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ ،از زﻣﺎن ﺗواﻓق ﻣوﻗت ھﺳﺗﮫ ای ،ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺑرﺟﺎم ،ﮐﮫ در ﻧواﻣﺑر
 ٢٠١٣اﻣﺿﺎء ﺷد ،ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .زﺑﺎن ﻣﺳﺋوﻻن ﻧظﺎﻣﯽ و دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز طﯽ زﻣﺎن ﻣﺗﺣول ﺷده اﺳت .در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر،
ﺑوﯾژه در دوره دوﻟت روﺣﺎﻧﯽ ،ﮐﻣﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﭘر ﺳر و ﺻدا و ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﭘﯾراﻣون ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﺻﺎدر
ﺷده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل دﺧﺎﻟت ﺗﮭران در ﻋﻣﻠﯾﺑﺎت ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻣﺗر اﺳت ،اﻣﺎ
اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﭘرداﺧﺗﮫ و اﯾن ﮐﺎر را ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﺧواھد داد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾران ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺧود را
ﻣوﺛر ﺑرای اداﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر
ﻣوﻓق ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری را ﺑﯾش از ﭘﯾش وﺳﯾﻠﮫ ای ٔ
دﺷﻣﻧﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﻣﯽ داﻧد.
اﻣﺎ اﯾران ﺗﺎ ﻣدت ھﺎ دﭼﺎر ﻣﺣدودﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧواھد ﺑود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺗﮭران ﺑﮫ ﻧدرت ﻗﺎدر ﺑوده ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺧراج داده
ھﺎی ﺗﺟﺎری ﯾﺎ دوﻟﺗﯽ را در ﻣﻘﯾﺎس ﮔﺳﺗرده ای ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارد .اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ﺗﻼش ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ در ﺟﮭت رﺑودن
اﺳرار ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷرﮐت ﺑوﺋﯾﻧﮓ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی داده ھﺎ از اداره ﻣدﯾرﯾت ﭘرﺳﻧل اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻔﺎوت دارد .ﻋﻼوه ﺑر
اﯾن ،ﻣﯾزان دﺷواری ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اھداﻓﯽ طﯽ زﻣﺎن اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی اﯾران ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﻧﺳﺑت ﺑﮭﺑود ﺑﯾﺎﺑد.
ﻓرار ﮔﺳﺗرده ﻣﻐزھﺎ از اﯾران ﮐﮫ طﯽ آن ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﯾزھوش ﺗرﯾن ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﮐﺷور ﺑﮫ دﻻﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی آﻧﺟﺎ را
ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑر اﯾﺟﺎد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری اﯾن ﮐﺷور اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .طﺑق ﺑرآورد وزﯾر ﻋﻠوم،
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓن آوری ١۵٠ ،ھزار ﻧﻔر از اﻓراد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺗﻌد ھر ﺳﺎل از اﯾران ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣوﺟب زﯾﺎن
اﻗﺗﺻﺎدی  ١۵٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری ﻣﯽ ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﻧدﺳﺎن اﯾراﻧﯽ ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺳوی  Silicon Valleyو اروﭘﺎ ﺗرک ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی اﯾران ﺑرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﻧﯾز ھﻣراه آﻧﺎن از دﺳت ﻣﯽ رود.
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﻘدان ﺗﺷﺎﺑﮫ در ﺳواﺑق ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ،اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟدﯾد ﯾﺎ ظﮭور ﮔروه ھﺎی ﺟدﯾد اﻏﻠب ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺑﮭﺑود ﭼﺷﻣﮕﯾر ظرﻓﯾﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ رﻏم ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺗﻼﻻت اداری و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﻣوﺛرﺗری اﺳت .ﺗﻼش ھﺎی ﺣﮑوﻣت ،داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ
در ﻋرﺻﮫ اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری ،اﯾران دارای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻻزم ﺑرای اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ٔ
و ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺣرﻓﮫ ای ،ﻣﺛل ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ ﺗورﻧﻣﻧت ،Capture the Flag
ﻧﺎﮔزﯾر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮔردآوری ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺗﻌدادھﺎ ﺧواھد ﺷد .ﻣﺷﺎھده ﺳﺎﯾر ﺑﺎزﯾﮕران دوﻟت-ﻣﻠت ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻣﻌﯾﺎرھﺎ را
ﻓراھم ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﺧﺻﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﺑرای ﺑﮭﺑود ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر رود .اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•

ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ،ﺑﮭﺑود ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺗر ﺑداﻓزارھﺎی ﺗوﻟﯾد داﺧﻠﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ اﺑزارھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﻣﻧظور
ﺧﺎص ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺷﺎﻧﮕر اﺳﺗﺣﮑﺎم ظرﻓﯾت ،ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺷدن ﭘرﺳﻧل ،و ﺣﺗﯽ ادﻏﺎم در ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﺷد؛

•

ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در اﻣﻧﯾت ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ -ﺷﺎﻣل ﮐﺎھش ﻣﯾزان اطﻼﻋﺎت در دﺳﺗرس ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن اﻓزاﯾش
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎری )ﻣﺛل ﺷﺑﮑﮫ ﮐﻣﮑﯽ (Magic Kitten
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•

ﺑﮭﺑود ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت درﺑﺎره ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت ،از ﻗﺑﯾل ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﯾﺷﺗر
ﺗﻼش ھﺎی ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻏﯾر ﻓﻧﯽ ﺑﺎﺷد؛ و

•

اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ،ﺷﺎﻣل ﺣﻣﻼت اﮐﺳﭘﻠوﯾت ھﺎی روز ﺻﻔر ﯾﺎ ھدف ﮔرﻓﺗن زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اﺻﻠﯽ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل،
ﻧﻔوذ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ،رﺑودن ﭘروﺗﮑل ﻣﺳﯾرﯾﺎﺑﯽ ،و دﺳﺗﮑﺎری در ﻋﻼﻣت دھﯽ ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ( .اﯾن ﮔوﻧﮫ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺎﮐﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اﺳت.

ﺑﮫ رﻏم اﯾﻧﮑﮫ اﯾران در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﺑزار ﻓﻧﯽ ﭘﯾﭼﯾده در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارد ،اﺑزار ﺳﺎده ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺗﺣﻣﯾل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد .دﻟﯾل اﯾن ﻣدﻋﺎ ،ﻧﻔوذ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز روﺳﯾﮫ و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ،درز ﮐردن ارﺗﺑﺎطﺎت داﺧﻠﯽ ﻧﮭﺎدھﺎ
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ٔ
و ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺣزب دﻣوﮐرات ﭘﯾش از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٢٠١۶در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺳت .ﺑرﺧﯽ از زﯾﺎﻧﺑﺎرﺗرﯾن ﻣطﺎﻟب اﺳﺗﻔﺎده
ﺷده در اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت از طرﯾق ﻧﻔوذی ﺳﺎده ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﺟﯽ ﻣﯾل وارد ﺷد -ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ در دﺳﺗرس ھﻣﮕﺎن اﺳت .اﯾن اﻣر
ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﺎﻟش ﺗﺷﺧﯾص ﻗﺻد و ﻧﯾت را ﻧﯾز ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،و آﻧﭼﮫ اﺑﺗدا ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺣﻣﻠﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﮐوﺳﯾﺳﺗم ﭘراﮐﻧده ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾران ،ﺑﺎزداﺷﺗن ﺗﮭران از ﺷرﮐت در ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری ﺑﮫ
ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر ﺗﻼش ھﺎ در ﺟﮭت ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾن ﮐﺷور .اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺷود از ﺗﮭدﯾدات ﻏﯾر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﯾران ﮐﻣﺗر اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ،
ﺣﻣﻼت ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده ﺗﮭران ﻋﻠﯾﮫ اھداف ﻏﯾر اﯾراﻧﯽ ،اﻗداﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ طﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﺗﺣرﯾﮏ درﮔﯾری
ھﺎی ﺟدﯾد .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ اﻋﺗﺑﺎر در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﻏرب از طرﯾق درز ﮐردن اﺳﻧﺎد ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﻓﺷﺎ ﻣﯽ
ﻣوﺛر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﯾن ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﻼﻣت دھﯽ و ﺧراﺑﮑﺎری ﯾﺎ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر -اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺷود ،ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ٔ
ھﻧﺟﺎرھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔذارد -ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
اﻧﺗﻘﺎل ﻓن آوری ﯾﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر دوﻟت ھﺎ ﻧدارد ،ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت .اﻋﺿﺎی ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده اﯾراﻧﯽ -ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺗوﺳﻌﮫ
دھﻧدﮔﺎن ﻧرم اﻓزارھﺎی ﻧﺎزل ھﺳﺗﻧد و ﺑرای ﺗﻌداد ﻣﻌدودی ﺷرﮐت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد -ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد،
ﺗﺣت ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﯾﺎ ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ و ﺑﯽ آﺑرو ﮐردن اﻓراد ﺷﺎﯾد ﻣوﺟب ﺗرس از ﻣﺷﺎرﮐت در ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺷود ،ﺑوﯾژه در ﻣورد
اﻓراد ﺑﺎ اﺳﺗﻌدادی ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﻧد از اﯾران ﺧﺎرج ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن در »ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺑﺎﺑﯾل« ﯾﺎ دﯾﮕر ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ھوﯾت ﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﺷد ،ﺗﻐﯾﯾری در ﻧﺣوه دﺧﺎﻟت ﺧود در
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﻣﭘﯾن ھﺎ داده ﺑﺎﺷﻧد .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﮐم اھﻣﯾت ﺗر اھداﻓﯽ ﻣﻘرون ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ ﺑرای ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺳﺎﯾﺑری ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﻋﻧوان ﮐرد ﮐﮫ اﯾران ﺑرای اﺟرای ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﺳﺎده دارای ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ای ﮐﺎﻓﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزان ﺗواﻧﻣﻧد اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﻓﺷﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری و ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن آن ﺷﺎﯾد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻧزل ﯾﺎ ﺗﻌوﯾق
ﺗوﺳﻌﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﺷود ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﺷور را ﺑطور ﮐﺎﻣل از ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎز ﻧﺧواھد داﺷت.
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روﯾﮑردھﺎی ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری در ﺧﺻوص ﺗﮭدﯾدات ﺳﺎﯾﺑری اﯾران
ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺣدودی در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻋﺑﺎرﺗﻧد از (١ :اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣوﺟود ﺑرای
ﺗﺣرﯾم ھﺎی ھدﻓﻣﻧد ﯾﺎ ﮐﯾﻔرﺧواﺳت (٢ ،اﻓزاﯾش اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺻوص ﺗﮭدﯾدات در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟواﻣﻊ و  (٣ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از
اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل ھﺎ در ﺟﮭت اﻓزاﯾش اﻣﻧﯾت اطﻼﻋﺎت.
ﻧظﺎم ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران اﺣﺗﻣﺎﻻً دﺧﺎﻟت ﻋﻣده ای در ﺗوﺳﻌﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾن ﮐﺷور ﻧﺧواھد
داﺷت .اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﻌﻣوﻻً از ﺳرورھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺷور اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧوﻋﺎ ً در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣوﺟود در اروﭘﺎ و روﺳﯾﮫ
ﻗرار دارﻧد و ﺑﮫ دﯾﮕر ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺟراﺋم ﺳﺎﯾﺑری ) (Bulletproof hostingﺳروﯾس ﻣﯽ دھﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت
ﺟﻌﻠﯽ ﺛﺑت ﺷده اﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑرای اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺣرﻓﮫ ای و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺗﺎ
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎ ﯾﺎ زﯾرﺳﺎﺧت ،ﺟﻠوی ﻣﯾزان اﻧدﮐﯽ از ﻣوارد ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻓﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﮔرﻓت .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﻧظﺎم ﺗﺣرﯾم ھﺎی
ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﻣﺧرب اﺳت ،ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺻدﻣﺎت ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻋﻣده ای ﺑﮫ
ﺟرﯾﺎن آزاد اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ اﯾران ﺧواھد داﺷت -ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ اﯾران ﺑطور ﻣﻔﺻل درﺑﺎره آن ﺑﺣث ﮐرده اﺳت.
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﻧد ،دﻓﺗر ﮐﻧﺗرل داراﯾﯽ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در وزارت ﺧزاﻧﮫ داری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھدﻓﻣﻧدی
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻋﻠﯾﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﯾران در زﻣﯾﻧﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﻣردم ﺧود را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھﻧد
)دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﯾﯽ  (١٣۶٠۶و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﺿد زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ھﺳﺗﻧد
)دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﯾﯽ  (١٣۶٩۴ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد .از ﺗﺣرﯾم ھﺎ و دﯾﮕر ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و دﯾﮕر ﻋواﻣل از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﯾﯽ ١٣۶٠۶
ﻧﻣوﻧﮫ ای از اﺧﺗﯾﺎرات ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻌﯾﯾن ھر ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ در اﯾران ﯾﺎ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر در زﻣﯾﻧﮫ »ﻣﺧﺗل ﮐردن ،ﻧظﺎرت و
ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﺑﮑﮫ و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر« ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﯽ ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﯾران ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ،اراﺋﮫ داده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑر
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﻣرﮐز دارد ،زﺑﺎن ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﺣﻣﻼت ﺗﮭران ﻋﻠﯾﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺗﻣرﮐز داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﺗﻌﻣﯾم دﻗﯾق اﯾن اﺧﺗﯾﺎرات ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران از اﻧﺗﻘﺎل ﻓن آوری ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﮭره ﻧﺑرد ،ﮐﻣﮏ ﮐﻧد؛ آن ھم در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﮭران در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش رواﺑط ﺗﺟﺎری و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧود ،ﺑوﯾژه ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﭼون
روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،وزارت دادﮔﺳﺗری ﮐﯾﻔرﺧواﺳت ھﺎﯾﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری در ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده ﺻﺎدر ﮐرده
اﺳت )ھﻣﺎن اﻓرادی ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺳﺋول ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺑﺎﺑﯾل ﺑودﻧد و در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﯾﯽ  ١٣۶٩۴ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑودﻧد( و
ﻣوﻓق ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺣﮑم اﺳﺗرداد ھﮑری را ﮐﮫ در ﺳرﻗت اﺳرار ﻧظﺎﻣﯽ دﺳت داﺷت از ﮐﺷور ﺛﺎﻟث ﺑﮕﯾرد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﺎی ﭘﺎی
ﮐوﭼﮏ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﯾن ﮔروه ھﺎ ،ﺗﺣرﯾم ھﺎی ھدﻓﻣﻧد ﯾﺎ دﻋواھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﺎدﯾن ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده ،اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﻓرﺻت ھﺎی ﻣﻌدودی وﺟود دارد ﺗﺎ اﻓرادی ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻋواﻗب اﻋﻣﺎل ﺧود را ﺑﺑﯾﻧﻧد.
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ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت اﺑﺗداﯾﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ،ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺣض ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ
اﯾران ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﺧطرات اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری در ﮐﺷور از ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت .ھر ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﮔروه
ھﺎی اﯾران ﺑﺗواﻧﻧد در آن رﺧﻧﮫ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه در ﻣﻌرض ﺣﻣﻼت دﯾﮕران ) ﺑوﯾژه ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻣﺎس( ﺑﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻣوﺛر در ﺑراﺑر ﺗﮭدﯾدات اﯾران ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت
ای از اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳت .ﯾﮏ ﺧط ﻣﺷﯽ ٔ
زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاری اطﻼﻋﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣرﺳوم ﺗرﯾن اﺳﺗراﺗژی ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،اروﭘﺎ و ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﮐﺎھش ﻣﯾزان ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری اﯾران اﺗﺧﺎذ ﮐرده اﻧد .ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ آرﻣﮑو ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از ﺑرﺗری ﺧود در
ﻧظﺎرت و ﻧﺳﺑت دادن اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﮫ اﯾران ﺳود ﺑرد ﺗﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺗﺣدان ﻋرب ﺧود در ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس را ﻣﺳﺗﺣﮑم
ﮐﻧد .اﯾن اﻣر ﻣﻧﺑﻌﯽ ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﻌﻣﯾم ﯾﺎﺑد و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﻣﺗﺣدان ﻣﻧطﻘﮫ ای
ﻓراھم آورد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺳﺎزﻣﺎن اف ﺑﯽ آی اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﻣﻌﯾن اﯾران ﺑرای ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ
ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاری اطﻼﻋﺎت را ﺗﺳﮭﯾل ﮐرد .ﺑﺎ وﺳﻌت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﺗﻼش ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺷرﮐﺎی ﺑﯾﺷﺗری را در ﺑر
ﮔرﻓت و اﯾن داده ھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻧﯾز ﻗرار داد.
ﺑرﺧﻼف ﻣﺑﺎﺣث اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺳﻧﺗﯽ ،اﺷﺧﺎص ﻣﺳﺗﻘل -ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺎھﯾت ﻣﺟﺎزی و ﻓراﻣﻠﯾﺗﯽ اﯾن ﺗﮭدﯾدات -ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺳﺎﯾﺑری ﻗرار دارﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﭘﺎی اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺧود در ﺑراﺑر ﺟراﺋم و
ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗری ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﻔﺎظت از اﯾن ﮐﺎرﺑران ﺑطور ﻣﺳﺎوی ﺑر ﻋﮭده ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ و
دوﻟت اﺳت .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﺧدﻣﺎت وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﻓﯾس ﺑوک و ﮔوﮔل ﻧﻘش ﻣﺛﺑﺗﯽ در ﺗﮭﯾﮫ اﺑزاری
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓراد در دﻓﺎع ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻣﻼت ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﯾﻔﺎ ﮐرده اﻧد و ﺣﺗﯽ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﺑراﻧﯽ ﮐﮫ ھدف ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی
ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ دوﻟت -ﺷﺎﻣل ﺣﻣﻼت از اﯾران -ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد را ﻣطﻠﻊ ﮐرده اﻧد .اﯾن اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل ھﺎ ﮐﺎر ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن را دﺷوار
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷرﮐت ھﺎی ﻓن آوری ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻌﮭد اﺻﻠﯽ ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﻔظ اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎرﺑران ﺑﮑﺎر ﮔﯾرﻧد.
ﻣﺑﺎﺣث ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﮐﺎﻣل ﻧﺧواھد ﺑود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑر ﻧﻘش ﭘﯾﺷرو دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﺗوﺳﻌﮫ در اروﭘﺎ در ﻓراھم آوردن اﺑزار ارﺗﺑﺎطﯽ اﯾﻣن ﺑرای ﮐﻧﺷﮕران -ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑرﻧﺎﻣﮫ آزادی اﯾﻧﺗرﻧت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود-
ﺗﺄﮐﯾد ﺷود .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ از طرﯾق ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﭘژوھﺷﮕران و ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧدﮔﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺗوﻟﯾد ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﺣﺻوﻻت ﻗﺎﺑل ﭘﺧش ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﮐﻧﺷﮕران و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺑﭘردازﻧد ﮐﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺑﺧش
ﺧﺻوﺻﯽ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺑﺧش ﻋﻣده -اﮔر ﻧﮕوﯾﯾم اﮐﺛرﯾت -اﯾراﻧﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺳﺎﻧﺳور را دور ﻣﯽ زﻧﻧد ،اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار ﻣطﻣﺋن و ﻣﻌﺗﺑری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑودﺟﮫ اش از طرف وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و ھﯾﺋت رﺋﯾﺳﮫ
ﺷورای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ) (Broadcasting Board of Governorsﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن دو ھﻣﭼﻧﯾن از ﺗوﺳﻌﮫ
اﺑزار ﮐدﮔذاری ﻣﺛل  Signalﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﻓن آوری در اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی ﭘﯾﺎم رﺳﺎن ﺧود ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار داده اﻧد و ﻧﺷﺎﻧﮕر اھﻣﯾت آزادی اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوﻋﯽ ھﻣﮑﺎری ﻋﻣوﻣﯽ-ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت.
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اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺿﺎﺑطﮫ ھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت و اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اوﻟوﯾت ﺷﺎن
ﺟرﯾﺎن آزاد و اﯾﻣن اطﻼﻋﺎت در ﺑراﺑر ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣوﺟود از ﺳوی ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﭼون اﯾران ،ﭼﯾن و روﺳﯾﮫ اﺳت .اﯾن اﻣر
ﻋﻼوه ﺑر ﺗﮭﯾﮫ ﺑودﺟﮫ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ،ﺗرﻏﯾب ارزش ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی اداره اﯾﻧﺗرﻧت ،ﻣﺛل »ﺷرﮐت
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑرای ﻧﺎم ھﺎ و ﺷﻣﺎره ھﺎی واﮔذار ﺷده« ) (ICANNو اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﺧﺎﺑرات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ITUرا ﻧﯾز درﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد.
اﯾن ﻣوﺿوع ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر اھﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی داﺧﻠﯽ در ﺧﺻوص ﺗﻼش ﺑرای آزادی اﯾﻧﺗرﻧت ﺗﺄﮐﯾد دارد :ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد در زﻣﯾﻧﮫ
ﺗﺿﻌﯾف ﻣﺣﺻوﻻت اﻣﻧﯾت اطﻼﻋﺎت از ﻗﺑﯾل اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی ﭘﯾﺎم رﺳﺎن ﮐدﮔذاری ﺷده ،ﺑﮫ ﻣردم ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ
ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون ﺿﻌﯾف اﺳت و دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻌﻣوﻻً ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد،
ﺻدﻣﮫ ﻣﯽ زﻧد.
ﺑراﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری اﯾران ،ھﻣﺎن ﻋﺎﻣﻼﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﻧد در ﻧظﺎرت
ﺑر ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧﯾز دﺧﺎﻟت دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾن اھداف ،ﺑطور ﭼﺷﻣﮕﯾری ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾزﺗر ﺑوده اﻧد.
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺟواﻣﻊ در ﺧطر ﺷﺎﺧﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑرای ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎ و اﺑزاری ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ اھداف دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھﻧد ﺷد ،و ﺗﺑﺎدل
ﻣوﺛرﺗر ﺑرای ھﻣﮕﺎن ﺧواھد ﺷد .ﻣدت ﻣدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت
ﻓزاﯾﻧده اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟب آﻣوزش و اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﮐﺎھﺷﯽ ٔ
ﮔذاران ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر از درون ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾران را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻧده ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد .اﯾﻣﻧﯽ
و اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ اﯾران و ﺻداھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﮐﮫ ھدف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﯾﺑری ﺣﮑوﻣت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺳﮭﺎﻣداران ﻣﮭم در ﻣﺑﺎﺣث اﻣﻧﯾت ﺳﺎﯾﺑری و ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
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ﮐﻣﭘﯾن :ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻋﺎﻣﻼن ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺑﺎ ھدﻓﯽ ﺧﺎص ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑری :روﻧد ﺳرﻗت ﻧﺎم و ﭘﺳورد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑری واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ.
 :DDoSﺗﻼش ﺑرای از دﺳﺗرس ﺧﺎرج ﮐردن ﯾﮏ ﺳروﯾس اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ از طرﯾق اﯾﺟﺎد ﺗراﻓﯾﮏ ﺳﻧﮕﯾن از ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺑﻊ.
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﺎﯾﺑری :ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﺿﺎی ﺳﺎﯾﺑری ﺑﺎ ھدف ﻗدرت ﻧﻣﺎﯾﯽ از طرﯾق اﻋﻣﺎل زور در ﻓﺿﺎی ﺳﺎﯾﺑری.
 :Sinkholeﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﺧرب اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور آﻧﮑﮫ ﭘژوھﺷﮕران اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺗواﻧﻧد آﻧرا ذﺧﯾره و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد.
ﻓﯾﺷﯾﻧﮓ ھدﻓﻣﻧد :ﺣﻣﻠﮫ ھدﻓﻣﻧدی ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده آن را ﻓرﯾب دھد
و او رﻓﺗﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دﺷﻣن اﻧﺟﺎم دھد.
ﺣﻣﻠﮫ زﻧﺟﯾره :ﻧﻔوذ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺧﺎص ،ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻓروﺷﻧده ،ﺑﺎ ھدف ﻧﻔوذ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﯾﮏ ھدف دﯾﮕر،
ھﻣﭼون ﻣﺷﺗرﯾﺎن آن ﻓروﺷﻧده.
ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده :ﻓرد ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﮐﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﺎﯾﺑری ﻣﺧرب ﺷرﮐت دارد.
ﺣﻣﻠﮫ  :Watering holeﻧﻔوذ ﺑﮫ ﯾﮏ وﺑﺳﺎﯾت ﻣﻧﺗﺧب ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺟرای ﺣﻣﻼت ﻧﻔوذی از طرﯾق اﻧﺗﻘﺎل ﺑداﻓزار ﺑﮫ
ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن وﺑﺳﺎﯾت.
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