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چکیده
این مقاله ،ضمن تببین ماهیت انقالب سایبری ،بهدنبال پاسخ به این سوال است که این
انقالب چگونه بر ماهیت و محتوای جاسوسی تأثیر گذاشته استت فضتای ستایبر بتا
فراهم کردن امکان فرا رفتن جاسوسی از محدودیتهای زمانی و مکتانی و در نتیهته
گستتردگی امکتان جاسوستی ،باعت

ورود بتتازیگران و ابزارهتای جدیتد بته عرهتته

جاسوسی شده است و از این طریق ،تأثیرات انقالبتی و بییتادییی در ماهیتت و شتک
جاسوسی برجای گذاشته است؛ بهگونتهای کته استتداده از وا گتانی مانیتد جاسوستی
سایبری سیاسی ،جاسوسی سایبری هتیتتی ،جاسوستی ستایبری نظتامی و جاسوستی
سایبری علمی نشانگر آغاز روند جدیدی در این عرهه است .یافتتههتای ایتن مقالته
نشان میدهد تحت تأثیر انقالب سایبری ،انقالب در عرهه جاسوسی واقتیتی جدی و
اجتیابناپذیر است.
واژگان کلیدی :انقالب سایبری ،جاسوسی سیتی ،جاسوسی سایبری ،بازیگران جدید.

 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم

e.seddigh@gmail.com
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مقدمه
«جاسوسی سایبری» 0یکی از اهالحات جدید در حوزه امییت سایبری محسوب متیشتود کته
نگرانی جدی در میان بازیگران مختلف جهانی ایهاد کرده است .در این راستا ،بارهتا مشتاهده
شده که رهبران کشورها ،کارشیاسان حوزه امییت سایبری ،مدیران شرکتهای بزرگ چیدملیتی
و همچیین افراد مختلف از جاسوسی سایبری بهعیوان تهدید بزرگی علیه میتاف و امییتتشتان
هحبت میکیید .با وجود این ،از میظتر متیتایی و محتتوایی همچیتان ابهامتات گستتردهای در
ارتباط با این مدهوم وجود دارد .بهعیوان نمونه ،جاسوسی سایبری بهطور متمول در کیار ستایر
مداهیم مرتبط با امییت سایبری همچون «جیگ ستایبری»« ،2سایبرتروریستم»« ،۳سایبرتروریستم
دولتی» 4و همچیین «جرائم سایبری» 5به کار میرود .حتی در مواردی ،این مداهیم به جای هتم
به کار میروند ،که این امر گویای ابهامات گسترده و پیچیدگیهای وسی متیایی و محتوایی در
حوزه امییت سایبری است .البته بخش مهمی از این ابهام ،به جدید بودن حوزه امییت ستایبری،
حداق برای کشورهای در حال توسته و همچیین پیچیدگیهای ذاتی محیط سایبر برمیگتردد.
این پیچیدگی و در عین حال جدیتدبودن ،در حتدی استت کته اهتو ق قابت قیتا

بتا ستایر

حوزههای امییتی نیست .در نتیهه ،تا انتدازه زیتادی ابهتام در زمییته تتریتف تهدیتداتی چتون
جاسوسی سایبری ،طبیتی به نظر میرسد.
با وجود این شرایط پیچیده ،میتوان با تمرکز بر ابتاد و مؤلدههای موجود ،به تتریف نستبتاق
جامتی از جاسوسی سایبری رسید و همچیین تداوتها ،شباهتها و قرابتهای آن را بتا ستایر
مداهیم نزدیک به آن مورد بح

و بررسی قرار داد .البته برای تحقق چیین امری ،ابتدا باید تأثیر

فضای سایبر را بر جاسوسی مورد کیکاش قرار داد .به تتبیری دیگر ،تا زمانی که فهم دقیقتی از
ماهیت تأثیرگذاری فضای سایبر بر جاسوسی هورت نگیرد ،نمیتوان فهتم میاستبی از شترایط
جدید داشت .بیابراین ،کلید فهم تحو ت جدید در عرهته جاسوستی ،فهتم دقیتق از شتک و
ماهیت تأثیرگذاری فضای ستایبر بتر جاسوستی استت .در ایتن راستتا ،برختی بترای توضتی
1. Cyber Spying
2. Cyber War
3. Cyber Terrorism
4. State Cyber Terrorism
5. Cyber Crime
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تأثیرگذاری فضای ستایبر بتر جاسوستی ،از وا ه انقتالب در عرهته جاسوستی یتاد متیکییتد
( )Slater, 2014: 6که این امر نشتاندهیتده تیییترات بییتادین در ایتن حتوزه استت .برختی
کارشیاسان بر این باورند که در نتیهه انقتالب ستایبری ،بایتد از وا ههتا ،تتتاریف ،راهبردهتا،
تاکتیکها و حتی آموزشهای جدید در عرهه جاسوسی استداده کرد .به تتبیر دیگتر ،بته بتاور
آنها ،از نظر ماهیت ،ساختار ،راهبرد و تاکتیک ،جاسوستی ستایبری تدتاوتهتای بییتادییی بتا
جاسوسی سیتی دارد .در مقاب  ،برخی دیگر مخالف تیییر بییادین در اوضاع و احوال هستتید و
همچیان موافق تداوم تتاریف ،برداشتها و روشهای گذشته هستتید .بته بتاور آنهتا فضتای
سایبر نمیتواند تأثیرات محتوایی و ماهوی بر فضای جاسوسی داشته باشد .به هر حتال ،تبیتین
دقیق این اختالفات و فهم عمیق ماهیت و شک تأثیرگذاری فضای سایبر بر عرهته جاسوستی
و در نتیهه ،تتریف جاسوسی سایبری ،ابتاد ،ویژگیها و انواع آن ،مهمتترین دغدغته و مستئله
مقاله حاضر است .در راستای این دغدغه ،سؤال سوال اهلی مقاله بدین شک مطرح میشتود:
«انقالب سایبری چه تأثیراتی بر ماهیت و محتوای جاسوسی گذاشته است »
در پاسخ به سؤال اهلی فوق ،این فرضیه مطرح میشود« :فضای سایبر تتأثیراتی انقالبتی و
بییادین در ماهیت و محتوای جاسوسی داشته ،به طوری که استداده از وا ه جاسوستی ستایبری
نشانگر آغازی جدید در این عرهه محسوب میشود».
تردیدی در این زمییه نیست که فهم تأثیرگذاری فضتای ستایبر در عرهته جاسوستی و بته
شک کلی ،فهم ابتاد و ماهیت جاسوسی سایبری ،یکی از مهمتترین موضتوعات امییتتی بترای
کشورهای مختلف به حساب میآید .در این زمییه ،میتوان به دولت آمریکا اشاره نمود که طی
چید سال گذشته ،تهدیدات سایبری و به خصوص جاسوسی سایبری را مهمترین تهدیتد علیته
میاف و امییت خود مترفی کرده و برای مقابلته بتا آن در ابتتاد مختلتف ،سترمایهگتذاریهتای
گستردهای انهام داده است .این موضوع برای جمهوری اسالمی ایران نیز کته یکتی از اهتدا
سازمانهای امییتی و اطالعاتی غربی است ،از ضرورت بیشتری برخوردار است .در این زمییته،
میتوان به حمالت سایبری همچون «استاکسنت» 0و «شتله آتش» یا «فلتیم» 2اشتاره کترد ،کته

1. Stuxnet
2 .Flame
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هد

آنها ،ضربهزدن به تأسیسات هستهای ایران بوده است .کلید موفقیت امییتتی کشتورها در

فضای پیچیده امروزی ،شیاخت عمیق از تأثیرگذاری انقتالب ستایبری بتر جاسوستی و ایهتاد
تیییرات مطابق با آن است .با توجه به این شرایط ،کلیتد داشتتن امییتت ،بته خصتوص امییتت
سایبری ،در مقابله با جاسوسی ،افزایش آگاهی و دانش ،پیشگام بودن و در یک کتالم ،آیهتاد
آمادگی همهجانبه است.
عالوه بر این جیبههای سلبی ،میتتوان بته جیبته هتای ایهتابی اهمیتت فهتم و شتیاخت
تأثیر گذاری انقالب سایبری بر جاسوسی نیز اشاره کرد .از جمله اییکه شیاخت عمیق فضتای
سایبر و داشتن توانایی برتر در آن ،می تواند گامی اساسی در اقدامات تهاجمی علیه اهدا

و

دشمیان باشد .در این زمییه ،می تتوان گدتت امکانتات فضتای ستایبر عمتالق جاسوستی را از
محدودیت های زمانی و مکانی خارج نموده و بیابراین به کشورهایی که توانمیدی زم را در
این زمییه دارند ،قدرت آفیدی و تهاجمی بسیاری داده است .بر این اسا  ،متیتتوان گدتت
کلید موفقیت در هرگونه استراتژی تهاجمی ،داش تن شیاخت عمیق از امکانات و فرهتهتای
فضای سایبر و همچیین توانایی فیی و اطالعاتی زم برای استداده از آن است .اسیاد میتشتر
شده توسط ادوراد اسیودن ،به خوبی نشان میدهد ایا ت متحده آمریکا اقتدامات جاسوستی
خود را بر محور استراتژی تهاجمی با کمک گرفتن از امکانات فضای سایبر ،قرار داده استت
(.)Cartin, 2014: 16
موضوع سایبر ،یکی از عرهههای نو در مطالتات امییتی محسوب میشود .بتا وجتود ایتن،
واقتیت این است که حتی در کشورهای پیشرفته نیز هیوز ماهیت و محتتوای فضتای ستایبر و
چگونگی تأثیرگذاری آن بر سایر حوزهها و بهخصوص حوزههای حساستی چتون جاسوستی،
چیدان مورد کیکاش قرار نگرفته است .بیابراین ،حتی در کشورهای پیشگام در عرهه ستایبری،
کتب و مقا ت محدودی در این زمییه چاپ شده است .یکی از د ی اهلی چیین امری ،سیال
و پویا بودن فضای سایبر و مشخص نبودن حدومرز آن است .در این زمییه ،میتوان بته کتتاب
«سایبرپولیتیک در روابط بینالمل » اشاره کرد ( )Choucri, 2012کته در نتوع ختود ،یکتی از
بهترین آثار میتشرشده در ارتبتاط بتا فضتای ستایبر و تأثیرگتذاری آن در حتوزههتای مختلتف
محسوب میشود .با وجود این ،در این کتاب ،بیشتر در مورد تأثیرگتذاری فضتای ستایبر و بته
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تتبیری ،تأثیرگذاری انقالب سایبر بر ابتاد مختلف سیاست و امییت اشاره شده استت و بحت
خاهی در حوزه اطالعتاتی و جاسوستی مطترح نشتده استت .همچیتین ،متیتتوان بته کتتاب
«ضدتروریسم و امییت سایبری :آگاهی اطالعاتی جتام » ( ،)Newton, 2103بته عیتوان یکتی
دیگر از آثار میتشرشده در حوزه امییت سایبری و انقالب سایبری اشاره کرد .در این کتاب نیتز
طی چهار بخش نویسیده کموبیش تمامی ابتاد مختلف امییت سایبری و ضدتروریسم را متورد
بح

و بررسی قرار داده استت« .ویلستون کلتی» 0در مقالتهای ،ضتمن تتالش بترای تتریتف

تهدیدات سایبری به عیوان یکی از تهدیدات جدیتد و اساستی بترای ایتا ت متحتده آمریکتا،
توهیههای راهبردی در این زمییه ارائه کرده است .نتیههای که وی از این مقاله میگیترد ،ایتن
است که ایا ت متحده آمریکا ،آسیبپذیری با یی در حوزه ستایبر در برابتر تهدیتدات دارد و
هر چه سری تر ،باید در این زمییه کار اساسی هورت گیرد ( .)Clay, 2008این مقاله نیز بیشتر
در ارتباط با تهدیدات سایبری است و تمرکز چیدانی بر موضوع تأثیرگذاری انقالب سایبری بر
جاسوسی ندارد .در نهایت ،میتوان به مقاله «کارتین» 2اشتاره نمتود ،کته در آن ،ضتمن تتالش
برای شیاخت محیط امییتی جدیتد ،از ضترورت روی آوردن بته استتراتژی تهتاجمی در برابتر
تهدیدات سایبری بح

شده است .در واق  ،در این مقاله ،ضمن تأیید انقالب هتورت گرفتته

در حوزه امییت بهواسطه انقالب سایبری ،تیها راه تأمین امییت نسبی ،رویآوردن بته استتراتژی
تهاجمی عیوان شده است (.)Cartin, 2014
به زبان فارسی نیز مقاله یا کتاب خاهی نیست که به شک دقیتق بتر موضتوع تأثیرگتذاری
انقالب سایبری بر جاسوسی تمرکز کرده باشد .طی چید سال گذشته ،کتب متتتددی در متورد
جیگ سایبری و امییت سایبری به زبان فارسی نوشته شده است۳؛ با این حال ،ایتن آثتار بیشتتر
جیبه توهیدی دارند .ضمن اییکه در این کتابها ،امییت به شتک کلتی دیتده شتده و موضتوع
تأثیرگذاری فضای سایبر بر جاسوسی اهو ق مورد توجه نبتوده استت .همچیتین ،متیتتوان بته
1.Wilson Clay
2. Josh M. Cartin

 .۳رجوع شود به مهموعه کتابهای چهار جلدی امییت و جیگ سایبری ( ،)0امییتت و جیتگ ستایبری ( )2امییتت و جیتگ
سایبری ( )۳و امییت و جیگ سایبری ( )4که به همت مؤسسه فرهیگی مطالتات و تحقیقات بینالمللی ابرار متاهر تهتران در
سالهای  0۳۱0و  0۳۱2چاپ شده است.
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مقالهای با عیوان «تهدیدات ستایبری و تتأثیر آن بتر امییتت ملتی» اشتاره کترد (رکتنآبتادی و
نورعلیوند)061-0۱6 :0۳۱0 ،؛ که در آن ،تأثیرگتذاری تهدیتدات ستایبری بتر ابتتاد مختلتف
امییت مورد بررسی قرار گرفته است .امتیاز مقاله حاضر در این است کته هترفاق بتر روی تتأثیر
انقالب سایبری بر جاسوسی تمرکز کرده است.
از میظر ساختاری ،مقاله حاضر مشتم بر سه بختش اهتلی استت .در بختش اول ،تتالش
میشود انقالب هورتگرفته در عرهه جاسوسی مورد تهزیه و تحلی قرار گیترد .نکتته مهتم
این است که فهم چیین انقالبی ،کمک فراوانی به فهم ابتاد مختلف جاسوسی سایبری متیکیتد.
موضوع بخش دوم ،تتریف ابتاد محتوایی جاسوسی سایبری میباشد .در بختش ستوم نیتز بتا
توجه با مباح

قبلی ،انواع و ابتاد جاسوسی سایبری مورد بح

قترار متیگیترد و در نهایتت،

نتیههگیری ارائه خواهد شد.

الف .مبانی نظری و مفهومی
احتما ق «گستردگی» ،کلیدیترین مدهومی است که نشانگر و نماد انقالب در عرهه جاسوستی
در دوران انقالب اطالعات و ارتباطات سایبری است .به تتبیر دیگتر ،فضتای ستایبر بتا ایهتاد
زمییه و فضای گسترده برای جاسوسی در عرههها ،حوزهها ،مکانها و فضاهای جدیتد ،عمتالق
جاسوسی را از محذورات مکانی و زمانی ختارج نمتوده و بتدین ترتیتب ،انقالبتی در عرهته
جاسوسی ایهاد کرده است .از جمله اییکه فضای سایبر ،زمییه و شرایط ورود بازیگران زیتادی
را به عرهه جاسوسی فراهم کرده و محیط را برای دولتها بهعیوان بتازیگر ستیتی پیچیتدهتتر
کرده است .در ادبیات اطالعاتی سیتی ،متمو ق در تتریتف جاسوستی ،بتر محوریتت بتازیگری
دولت تأکید میشود؛ بدین متیا که تیها اقتدامات هتورتگرفتته توستط دولتتهتا ،جاسوستی
محسوب میشوند ( .)Braff, 2005:1با وجود این ،در دنیای سایبری ،عمالق این نوع نگتاه بته
جاسوسی تیییر کرده و تمامی بازیگران با میاف متداوت ،به دنبال دسترسی به اطالعات مهتم و
حیاتی هستید .در این زمییه ،میتوان به شرکتهای چیدملیتی ،گروههای تروریستی و خرابکار،
گروههای درگیر جرایم بینالمللی سازمانیافته ،هکرها و حتی افراد نام برد که هر کدام به د یت
متداوتی به دنبال کسب اطالعات حسا

هستید .بیابراین ،یکی از تأثیرات فضای سایبر در عرهه
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جاسوسی ،ایهاد شرایط برای ورود سایر بازیگران به عرهته جاسوستی ،بترای کستب اطالعتات
حسا

و تأمین میاف  ،است .البته در ادبیات امییتی همچیان اقداماتی که توسط دولتها یتا تحتت

هدایت آنها برای بهدست آوردن اطالعات مهم هورت میگیرد ،جاسوسی شیاخته متیشتود ،بتا
این حال ،انقالب سایبری عمالق راه را برای ورود و بازیگری سایر بتازیگران ،در ایتن حتوزه مهیتا
کرده است (.)Braff, 2005: 2
انقالب ارتباطات و اطالعات ،از میظر زمانی و مکانی جهان را فشرده کترده و در نتیهته
امکان جاسوسی در گستره زمان و مکان را چیان مهیا نموده ،که در گذشته اهو ق قاب تصور
نبود .در واق  ،به زبان ساده متیای چیین تحولی این استت کته بترای آنهتایی کته بتهدنبتال
جاسوستی هستتتید ،دیگتتر زمتان و مکتتان متیتتایش را از دستت داده و جاسوستتی بتته فتترای
محدودیتهای زمانی و مکانی رسیده است .این در شرایطی است که قب از انقالب سایبری
در عرهه جاسوسی ،عمالق محتدودیت زمتانی و بتهخصتوص مکتانی ،از مهتمتترین موانت
محسوب میشدند .امروزه تقریبتاق تمتامی محتیط هتای فتردی ،شخصتی ،اقتصتادی ،نظتامی،
سیاسی ،اطالعاتی و امییتی به شکلی به دنیای سایبر متص هستتید و یتا اییکته دنیتای ستایبر
عمالق امکانات رسوخ به آنها را فراهم نموده است .بر اسا

آمارهای متتبتر بتینالمللتی در

سال  ، 2105استداده از اییترنت طی دهه گذشته حداق چهار برابر شده است .همچیین ،طتی
سالهای اخیر ،بیش از  ۳میلیارد ندر کاربر اییترنت در سط جهان فتال بودهانتد .بتر استا
آخرین آمارهای بینالمللی ،در حال حاضر  41درهتد از جمتیتت جهتان ارتبتاط روزانته و
مداوم اییترنتی دارند .این در شرایطی است که در سال  0۱۱5این میزان چیتزی در حتدود 0
درهد بود .ضمن اییکه در همین مدت ،میزان پهیتای بانتد و سترعت اییترنتت و در نتیهته،
سرعت تبادل اطالعات و دادهها به شدت ا فزایش یافتته کته ایتن امتر در مهمتوع عرهتهای
جدید برای تأثیرگذاری و تأثیر پذیری و در عین حال جاسوسی و قدرتیابی در عرهههتای
مختلف مهیا کرده است ) .(Internet Users, 2015 :1در نهایت ،بایتد بته ایتن آمتار ابتتاد
دیگر دنیای سایبر از جمله میزان استداده از رایانه ،انواع حافظه جانبی ،تلویزیونهای دیهیتال
و نظیر اینها را اضافه کرد.
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کاربران اینترنت در جهان در سال 7177

سال

کاربران اییترنت

میزان ندوذ اییترنت به درهد

میزان جمتیت جهان

عدم دسترسی به اییترنت

تییرات سالیانه به درهد

تییرات سالیانه به ندر

به درهد

تییرات جمتیتی

2106

۳424۱102۳1

46

14۳266۳2165

41116۱21۳1

1/5

2۳1۱15112

0/0۳

2105

۳015۱۱6055

4۳

1۳4۱4121۱۱

406۳415۱44

1/1

22۱60151۱

0/05

http://www.internetlivestats.com/internet-users/iran/

با توجه به این شرایط ،کشورهایی که دارای دانش و توانایی زم هستید ،در عم متیتوانیتد
تقریباق اکثر نقاط حسا

و مهم کشورهای مختلف را در هر زمان و مکانی رهد کیید و اطالعتات

زم و حیتاتی را بته دستت آورنتد ( .)Cartin, 2014: 1اطالعتات میتشرشتده توستط ستتایت
«ویکیلیکس» 0و افرادی چون «جولیان آسانژ» 2و «ریچارد استیودن» ۳بته ختوبی ایتن موضتوع را
تأیید میکیید .از جمله اییکه اطالعات میتشرشده نشان میدهید سازمانهای اطالعتاتی آمریکتا بتا
توجه به امکانات سایبری این کشور ،عمالق بیشتر کشورها را به شک گستترده در هتر زمتانی کته
اراده کردهاند ،مورد رهد قرار دادهاند (.)Davies, 2014: 1-14
از دیگر جیبتههتای تأثیرگتذاری انقتالب ستایبری در عرهته جاسوستی ،امکتانپتذیری و
گستردگی دسترسی به ابتاد و حوزههای مختلف کشورها آن هم با کمترین هزییه و زمان است.
به تتبیر دیگر ،فضای سایبر این امکان را برای بازیگران مختلف از جمله دولتها فتراهم کترده
تا با کمترین نیروی انسانی و هزییه ،عمالق بیشتر ابتاد و حوزههای مختلف یک کشتور را رهتد
کیید و اطالعات زم و حساسی را به دست آورند .این ابتاد و حوزههتا شتام ابتتاد سیاستی،
اقتصادی ،هیتتی ،نظامی ،آموزشی ،پژوهشی و در نهایتت اجتمتاعی و فرهیگتی متیشتود .بته
1.WikiLeaks
2.Julian Assange
3. Edward Snowden
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عیوان نمونه ،فضای سایبر این امکان را فراهم نموده تا حتی حستا تترین اطالعتات سیاستی
کشورها در دستر

دیگران قرار گیرد .در این زمییه میتتوان بته اطالعتات میتشرشتده ستایت

ویکیلیکس و اسیودن اشاره نمود که در آنها به وضوح نشان داده شده ایا ت متحتده آمریکتا
تقریباق حسا ترین مراکز سیاسی و امییتی کشورهای مختلف را رهتد کترده استت .از جملته،
ایا ت متحده آمریکا حتی مکالمات رهبران نزدیکتترین کشتورها بته ختود از جملته رهبتران
آلمان ،فرانسه و انگلیس را رهد کرده و از آخرین و حسا ترین اطالعتات سیاستی و امییتتی
این کشورها باخبر بوده است .همین اطالعات به خوبی نشان میدهد آمریکتا و احتمتا ق ستایر
کشورها ،عمالق در حال رهد رهبران و مراکتز حستا
کشورهای هد

سیاستی ستایر کشتورها بته خصتوص

هستید (.)Slater, 2014: 36

وقتی فضای سایبر امکان دسترسی به فضاهای حسا
کرده ،میتوان گدت عمالق فضتاهای کمتتر حستا

سیاسی در هر زمان و مکان را مهیتا

و در نتیهته کمتتر حدا تتشتدهای چتون

فضاهای اقتصادی و هیتتی ،علمی ،پژوهشی ،اجتماعی و فرهیگی بیشتر در دستر

سازمانها

و مراکز اطالعاتی قرار گرفتهاند .در این زمییه ،متیتتوان بته رقابتت گستترده بتین کشتورهای
مختلف برای دسترسی به اطالعتات غیرسیاستی و غیرامییتتی همتدیگر اشتاره کترد .از جملته
میتوان به تالش گسترده دولت و مراکز علمی و هتیتتی چتین بترای دسترستی بته اطالعتات
علمی ،تکیولو یکی و هیتتی آمریکا اشاره نمود که عمدتاق با امکانتات فضتای ستایبر هتورت
میگیرد .فضای سایبر همچیین این امکان را مهیا کرده که برخی از کشتورها از جملته آمریکتا،
ویژگیهای فرهیگی ،اجتماعی و تمایالت مردمان کشورها مختلتف را رهتد کترده و از آنهتا
برای سیاستگذاری و اقدام استداده کیید .بر اسا

اسیاد سایت ویکتیلتیکس ،دولتت آمریکتا

ارتباطات بسیار نزدیکی با شرکتهای اهلی در عرهه فضای سایبر دارد و از آنها میخواهتد
اطالعات شهروندان کشورهای مختلف را در اختیار سازمانهای اطالعاتی آمریکا قرار دهید .بتا
توجه به این شترایط ،بایتد گدتت یکتی از مهتمتترین پیامتدهای انقتالب ستایبری در عرهته
جاسوسی ،تسهی جم آوری اطالعات ،آن هم به شک گسترده در ابتاد و حوزههتای مختلتف
یک کشور توسط سایرین است که این خود یکی از ویژگیهای ماهوی تداوتزا بین جاسوسی
سیتی و جاسوسی سایبری در متیای عام است.
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ب .جاسوسی سایبری و نسبت آن با جنگ سایبری و سایبرتروریسم
نگاهی گذرا به تتاریف متیوع از جاسوسی سایبری نشان میدهد اجماع روشیی در ایتن متورد
وجود ندارد .علت اهلی این امر آن است که هیوز برختی ،انقتالب هتورتگرفتته در عرهته
جاسوسی به واسطه انقالب سایبری را باور ندارند .در این زمییه ،حتی برخی ،اهو ق جاسوستی
سایبری را به عیوان حوزه جدیدی در عرهه جاسوسی قبول ندارند .به بتاور آنهتا ،جاسوستی
در متیای عام ،تالشی برای به دست آوردن اطالعات مهم و طبقهبیدی شده است .بیابراین ،هتر
گونه تالش برای به دست آوردن چیین اطالعاتی ،نوعی جاسوسی محسوب میشتود .بتر ایتن
اسا  ،در جاسوسی ،مهمترین مسئله ،محتوای عم و نه ابزار مورد استتداده استت .بته تتبیتر
دیگر ،جاسوسی سایبری همان جاسوسی سیتی با ابزار دیگر است .بیابراین ،نباید آن را حوزه و
موضوعی جدید فرض کرد .در مقاب  ،برخی بر این باورند که جاسوسی سایبری اهو ق انقالبی
در عرهه جاسوسی محسوب میشود که نه فقط ابزار ،بلکه ماهیت ،حوزه و گستره عم را نیز
تیییر داده است .بر این اسا  ،باید این حوزه مورد تتریف ختاصتتر قترار گیترد و از آن بته
عیوان حوزه جدید جاسوسی در مقاب جاسوسی کالسیک یاد شود (.)Sterken, 2013: 1
در مقاب  ،برخی دیگر تالش کردهاند جدای از این مهاد ت ،تتاریف مورد قبولی از جاسوسی
سایبری ارائه دهید .به عیوان نمونه ،برخی ،جاسوسی ستایبری را سترقت اطالعتات بتا فرمتت
دیهیتال از کامپیوتر و دنیای دیهیتال متراد

دانستهاند ( cyber spying definition, 2015:

 .)1برخی ،جاسوسی سایبری را این گونه تتریف کردهاند« :جاسوسی سایبری اشاره بته عملتی
دارد که با هد

به دست آوردن اسرار (اطالعات حسا  ،طبقهبیدی شده و حیتاتی) از افتراد،

دولتها ،رقبا ،دشمیان و شرکتهای بزرگ تهاری ،با هد

بهرهبترداری سیاستی ،اقتصتادی و

نظامی و با توس به اییترنت ،شتبکه ،نترمافتزار و کتامپیوتر هتورت متیگیترد ( What does

 .)Cyberspying mean, 2015: 1-2در تتریدی مشابه ،جاسوسی ستایبری ،بته دستت آوردن
اطالعات سری بدون اجازه مالک آن متیا شده است .این مالک میتواند فرد ،دولت ،شرکت یتا
هتر بتازیگر دیگتری باشتد ( .)Definition of cyber espionage, 2013: 1برختی دیگتر،
جاسوسی سایبری را هر گونه تالش برای به دست آوردن اطالعات طبقهبیدیشده با ابزارهتای
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دنیای دیهیتال تتریف کردهاند که تیها توسط دولتها یا کسانی انهام میشود کته از دولتتهتا
دستور میگیرند (.)Definition of cyber espionage, 2013: 1
همانگونه که از این تتاریف نسبتاق مورد اجماع مشخص است ،کموبیش اختتال

محتوری در

زمییه بازیگر اهلی در این زمییه است .سؤال محوری در این زمییه این است که بتازیگر اهتلی
در عرهه جاسوسی سایبری چه کسی است آیا باید هر گونه تالش توسط هر بازیگری بترای
به دست آوردن اطالعات در فضای سایبر و دنیای دیهیتال را جاسوسی سایبری مترفتی کترد
یا اییکه جاسوسی سایبری اقدامی است میتسب به دولتها همانگونه که از تتاریف ارائهشتده
برمیآید ،برای برخی ،تداوت مهمی بین دولتها و سایر بازیگران در این حوزه وجتود نتدارد.
بدین متیا ،تالش برای به دست آوردن اطالعات حیاتی و مهم ،با امکانات فضای سایبر ،توسط
هر بازیگری ،مصداق جاسوسی سایبری محسوب میشتود .بتر ایتن استا  ،عامت جاسوستی
سایبری میتواند دولتهای مختلف ،شرکتهای چیدملیتی و حتی گروههای خرابکار ستایبری
و هکرها باشید.
نگاه این تتاریف به جاسوسی ،بیشتر تحت تأثیر کستانی متیباشتد کته جاسوستی ستایبری را
مرحلهای نوین در عرهه جاسوسی ارزیابی متیکییتد کته در بیشتتر زمییتههتا قابت قیتا

بتا

جاسوسی سیتی نیست .از جمله اییکه فضای سایبر چیان امکاناتی برای جاسوسی فتراهم کترده
که هر بازیگری در هر زمییهای که بخواهد ،در هورت داشتن توانایی و دانتش زم ،متیتوانتد
دست به اقدام زند .این همان چیزی است کته از آن تحتت عیتوان انقتالب در جاسوستی یتاد
میشود؛ انقالبی که گستره بازیگران ،امکانات ،محتوا و فضای جاسوسی را بته کلتی تیییتر داده
است (.)Benner, 2015: 1-2
با وجود این ،برخی دیگر ،مخالف چیین تتریف گستردهای از جاسوستی ستایبری یتا استتداده از
عباراتی همچون انقالب سایبری در زمییه جاسوسی هستید .به باور آنهتا ،جاسوستی ستایبری را
باید با همان محتوا و ماهیت جاسوسی سیتی در نظر گرفت .بدین متیتا ،جاسوستی ستایبری هتر
گونته تتالش در فضتا و دنیتای دیهیتتال و ستایبر بترای بته دستت آوردن هتر گونته اطالعتات
طبقهبیدیشده در عرهه هتای مختلتف سیاستی ،اقتصتادی ،امییتتی ،نظتامی ،علمتی ،اجتمتاعی و
فرهیگی محسوب میشود؛ که توسط دولتها یا به نماییدگی از آنها هورت متیگیترد .بتر ایتن
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اسا  ،نمیتوان اقدامات افراد ،گروههتا ،هکرهتا و امثتال آنهتا را در فضتای جدیتد ،جاسوستی
سایبری نامید .به باور این افراد ،موضوع مهم در زمییه جاسوسی سایبری ،نقش دولتت بته عیتوان
بازیگر اهلی است؛ بدین متیا که بود و نبود آنها ممکن است ماهیتت عملتی کتامالق مشتابه را از
جاسوسی سایبری به جرم سایبری تقلی دهد .به عیوان نمونته ،تتالش بترای کستب اطالعتات و
دانش هیتتی شرکتهای یک کشور ،اگر با حمایتت و هتدایت دولتت هتورت گیترد ،مصتداق
جاسوسی سایبری محسوب میشود .در مقاب  ،اگر همتین عمت توستط شترکتهتای رقیتب در
کشورهای مختلف هورت گیترد ،مصتداق جترایم ستایبری استت .در نتیهته ،موضتوع مهتم در
جاسوسی سایبری ،نقش اساسی دولت به عیوان بازیگر اهلی است (.)Sauver, 2008: 1-5
در نهایت ،باید به این نکته اشاره کرد که بیشتر کارشیاسان و همچیتین اکثتر کشتورهای جهتان
متمای به این هستید که نقش برجسته دولتت در تتریتف جاسوستی ستایبری را بته رستمیت
بشیاسید .علت اهلی این امر نیز موضوع تأمین امییت در حوزه سایبر و همچیتین پاستخگتویی
آسانتر دولتها در مقایسه با سایر بازیگران است .به هر حال ،دولتها ترجی میدهیتد هترفاق
جاسوسی هورتگرفته توسط یکدیگر در عرهه سایبری را جاسوسی سایبری مترفتی کییتد و
از گستردگی تتریف که میهر به پیچیدگی بیشتر میشود ،جلوگیری کیید .البته ،این بتدین متیتا
نیست که آنها تحو ت عمیق هورتگرفته در عرهه جاسوسی را باور ندارند ،بلکه ایتن امتر
بیشتر بیا به مالحظات سیاسی و امییتی است .به هر حال ،با توجه به این برداشتتهتا و متتانی
مختلف از جاسوسی سایبری ،در ادامه تالش میشود بتا هتد

روشتنترشتدن بحت

و ابتتاد

ریزتر موضوع ،مشابهتها و تداوتهای جاسوسی سایبری با سایر پدیتدههتای نزدیتک بته آن،
مورد تهزیه و تحلی قرار گیرد (.)What does Cyber spying mean, 2015: 1
 .7نسبت مفهومی و محتوایی با جنگ سایبری
گاهی جاسوسی سایبری و جیگ سایبری به شک همزمان و حتی گاهی به جای همدیگر به کتار
میروند .چرایی این موضوع از ابتاد مختلف قاب بررسی است .اول اییکته در بستیاری از متوارد،
جاسوسی سایبری ،خود مقدمه جیگ سایبری یا حتی جیگ در متیای عام آن محسوب متیشتود.
در این راستا ،کشورهای مختلف تالش میکیید با توس به امکانات دنیای ستایبر ،اطالعتات زم
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را درباره توانمیدیهای کشور مقاب  ،در عرهههای مهم ،به دست آورند .ضمن اییکته جاسوستی
سایبری خود گاهی با هد

شیاساسی نقاط ضتف سیستم سایبری کشتور هتد

متورد استتداده

قرار میگیرد تا زمییه برای ساخت بدافزارها و سالحهای سایبری مخترب آمتاده شتود .بیتابراین،
کامالق طبیتی به نظر میرسد که جاسوسی سایبری به عیوان مقدمه جیگ سایبری یا حتی جیگ در
متیای عام آن در نظر گرفته شود .موضوع دوم در این زمییه ،کته بتر پیچیتدگیهتای موضتوعی و
محتوایی میافزاید ،همزمانی این دو در برخی موارد است .در واق  ،متیتتوان گدتت در برختی از
جیگهای سایبری ،گاهی هر دو پدیده در کیار هم دیده شدهاند .در مواردی نیز مشاهده متیشتود
که بدافزاری یا ویرو

اییترنتی به شک همزمان هم باع

تخریب در سیستمهای کشتور هتد

شده و هم اییکه همزمان جاسوسی میکید .بر این اسا  ،در دنیای واقتی ،گاهی تداوت چیتدانی
بین جاسوسی سایبری و جیگ سایبری دیده نمیشود و این دو گاه مالزم بتا هتم و گتاهی یکتی
پس از دیگری مشاهده میشوند (.)Bruce, 2014: 1
با وجود این ،این بدان متیا نیست که این دو مدهوم هیچگونه تداوت ماهوی با هم ندارنتد.
واقتیت این است که این دو مدهوم بیش از شباهت ،با هم تداوت دارند .مهمترین تدتاوت ایتن
دو مدهوم ،به هد

و انگیزه متداوت آنها برمیگردد .جیگ سایبری اقدامی استت کته توستط

دولتها هورت میگیرد ،تا از طریق نرمافزار ،بدافزار ،ویرو  ،تروجان یا هتر ابتزار اییترنتتی
دیگر ،تخریب عییی و واقتی در امکانات و تاسیسات حیاتی دولت دشمن ایهاد کید .بتا توجته
به این تتریف ،مسئله اهلی در جیگ سایبری ،ایهاد تخریتب در کشتور دشتمن بتا توست بته
امکانات فضای سایبر است .در مقاب  ،جاسوسی سایبری توسط دولتها و تیها با هد

کستب

اطالعات حیاتی و طبقهبیدیشده در ابتاد مختلف هتورت متیگیترد؛ هرچیتد ایتن اطالعتات
میتواند باع

ایهاد برتری در حوزههای مختلف و گاهی در عرهه نبترد ستایبری یتا نظتامی

شوند .با توجه به این تداوت ماهوی و مهم ،نمیتوان این دو مدهوم را دقیقاق به جای هم به کتار
برد .با عیایت به این امر ،به شک خالهه میتوان گدت نکته کلیدی در جیگ سایبری ،تخریب
و ویرانی و در جاسوسی سایبری ،جم آوری و کسب اطالعات حیاتی و طبقهبیدیشده استت.
شباهتهای این دو مدهوم بیشتر جیبه تاهری دارد ،حتال آنکته تدتاوتهتا ،جیبته متاهوی و
محتوایی دارند (.)Sauver, 2008: 5
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 .7نسبت مفهومی و محتوایی با سایبرتروریسم
آنچه باع

میشود که سایبرتروریسم از میظر محتوایی و متیتایی جتدا از جاسوستی و جیتگ

سایبری باشد ،محوریت موضوع تروریسم و تروریستهاست .همتانگونته کته گدتته شتد ،در
جیگ سایبری یا جاسوسی سایبری ،بازیگر اهلی دولتها هستید .این موضوع ،به قتدری مهتم
است که اگر جیگ سایبری توسط بازیگران غیردولتی هورت گیرد ،از آن تحت عیتوان جترایم
یا خرابکاری سایبری یاد میشود ( .)Catherine and Rollins, 2015: 9همین موضتوع نیتز
در مورد جاسوسی سایبری هادق است .در این راستا ،حتی اگتر سایبرتروریستتهتا در عمت
موفق شوند جاسوسی سایبری گستردهای را سامان دهید و با توس بته اطالعتات کستبشتده،
تخریبهای گستردهای را ایهاد کیید ،در عم هیچکدام از این موارد مشمول تتریف جیگ یتا
جاسوسی سایبری نمیشود .بر این اسا  ،تداوت بییادین سایبرتروریسم با جیگ و جاسوستی
سایبری ،به موضوع بازیگر اهلی آنها برمیگردد (.)Catherine and Rollins, 2015: 1
البته اشاره به این نکته ضروری است که در دنیای واقتی ،تشخیص این موارد چیدان آستان
به نظر نمیرسد .دلی این موضوع در آن است که فضای سایبر عموماق و ذاتاق فضای پیچیدگیها
و ابهامات دامیهدار است .به عیوان نمونه ،در فضای سایبر ،هیچگاه نمیتوان به آسانی و با دلیت
و مدرک ،عاملین جاسوسی ،جیگ یا خرابکاری سایبری را مترفی کر؛ تا بر اسا

آن ،بتوان بته

تتاریف ارائه شده از جیگ ،جاسوسی سایبری با سایبرتروریستم استتیاد کترد .در ایتن زمییته،
میتوان به جیگهای سایبری چید سال گذشته علیه برخی کشورها از جمله ایران اشتاره کترد،
که در هیچکدام از آنها ،عاملین نه با دلی و مدرک مستید ،بلکه بیشتر بتا نیتتختوانی سیاستی
شیاسایی شدند .همین موضوع ،در مورد جیگها و خرابکاریهای سایبری علیه سایر کشتورها
از جمله گرجستان ،استونی ،اکراین ،عربستان ،چین و روسیه نیز هادق است.
افزون بر این موارد ،باید به «سایبرتروریسم دولتی» اشاره کرد که به شدت بر پیچیدگیهای
این سه مدهوم محوری در حوزه امییت سایبری افزوده است .به هر حال ،سایبرتروریسم دولتی،
پیوندی بین بازیگری دولت و تروریستهاست؛ که این امتر ،حتد فاهت محتتوایی و متیتایی
جیگ و جاسوسی سایبری با سایبرتروریسم را از بتین بترده استت .در واقت  ،همتانگونته کته
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«تروریسم دولتی» 0متانی و مداهیم سیتی امییت را متورد تهتاوز قترار داده و محیطتی پیچیتده
ایهاد کرده ،استداده دولتها از گروههای تروریستی فتال در حوزه سایبر نیز چیتین مشتکالتی
ایهاد کرده است .در واق  ،به همین دلی است که کارشیاستان حتوزه امییتت ،بته کترات و بتا
نگرانی در مورد عواقب جدی و خطرناک توس دولتها به فضتای ستایبر ،بته عیتوان ابتزاری
برای ایهاد تهدید ،تخریب و جیگ ،هشدار میدهید .نگرانی این کارشیاسان ،ناشی از آن استت
که در آییده نهچیدان دور ،کیترل فضای سایبر از دست دولتها خارج شود .در این زمییه ،حتی
برخی بر این باروند که این امر در شرایط کیونی اتداق افتتاده و کشتوری همچتون آمریکتا کته
خود عام و محور اهلی در ایهاد ،گسترش و مدیریت جهان سایبر محسوب میشتود نیتز بتا
تهدیداتی جدی در این عرهه مواجه است (.)Swicegood, 2014: 1-16

ج .ابعاد و حوزههای جاسوسی سایبری
همانگونه که گدته شد ،جاسوسی سایبری اشاره به انقالبی دارد که به واسطه اندهار اطالعتات
و ارتباطات یا آنچه از آن تحت عیتوان انقتالب دیهیتتال یتا ستایبر یتاد متیشتود ،در عرهته
جاسوسی هورت گرفته است .این انقالب ،تأثیرات گستترده ،عمیتق و متاهوی بتر جاسوستی
گذاشته ،بهشکلی که دیگر نمیتوان آن را در قالتب و چتارچوبهتای ستیتی در نظتر گرفتت.
بهعیوان نمونه ،در نتیهه چیین انقالبی ،نیاز ضروری برای شیاخت و تتریف مهدد جاسوستی،
ابتاد و حوزههای آن ،تتریف و بازنگری راهبردها ،سیاستها ،آموزشها و حتتی جتذبهتا و
استخدامها بهوجود آمده است .به این ترتیب ،حوزههای مختلتف جاسوستی نیتز تحتت تتأثیر
چیین انقالبی قرار گرفتته؛ کته در نتیهته آن ،امتروزه از مدتاهیم ترکیبتی و جدیتدی همچتون
«جاسوسی سایبری سیاسی»« ،2جاسوسی سایبری نظامی»« ،۳جاسوسی سایبری هیتتی» 4و حتی
«جاسوسی سایبری علمی» 5استداده میشود.

1. State Terrorism
2. Political Cyber Spy
3. Military Cyber Spy
4. Industrial Cyber Spy
5. Scientific Cyber Spy
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 .7جاسوسی سایبری سیاسی
جاسوسی سایبری سیاسی ،به مهموعه اقداماتی گدتته متیشتود کته بتا توست بته امکانتات و
فرهتهای فضای سایبری ،با هد

کستب اطالعتات سیاستی کشتورهای رقیتب یتا دشتمن،

هورت متیگیترد (Angela Merkel's call to Obama: are you bugging my mobile

 .)phone, 2014:1در واق  ،از میظر ماهوی ،تداوت چیدانی بین جاسوسی سیاستی در متیتای
سیتی و جاسوسی سیاسی سایبری وجود ندارد .در هر دو مورد ،در نهایت هد
اطالعات حیاتی سیاسی کشورهای دیگر با هد

اهتلی کستب

شیاخت و در نتیهه سیاستگتذاری و اقتدام

بهتر و میطقیتر است .میظور از اطالعات سیاسی حسا  ،راهبرهای کتالن سیاستی ،امییتتی و
نظامی است که توسط عالیترین مقامات سیاسی ،امییتی و نظامی کشورها در برهههتای زمتانی
کوتاهمدت ،میانمدت و بلیدمدت اتخاذ میشود .بتهرغتم ایتن شتباهت ،در تتریتف و هتد ،
تداوتهای بییادییی بین این دو بهخصوص در استداده از ابزارهتا و همچیتین ستط و گستتره
وجود دارد (Angela Merkel's call to Obama: are you bugging my mobile phone,

 .(2014: 2بدین متیا ،جاسوسی سیاسی سایبری بهواسطه استتداده از ابزارهتای جدیتد ،عمتالق
سط و گسترهای عهیب یافته و بستیاری از محتدودیتهتا و محتذورات گذشتته را کیتار زده
است .بر این اسا  ،به نظر میرسد اهو ق جاسوسی سیاسی بهواسطه ورود بته فضتای ستایبر،
عمالق با انقالبی در مدهوم و بهخصوص در حوزه و گستره و امکانات و فرهتها مواجته شتده
است .عصاره و چکیده چیین تحولی این است که با توجته بته انقتالب ستایبری ،دیگتر کمتتر
فضای سیاسی امیی وجود دارد ،که برای سایرین قاب دسترسی نباشد .در این زمییه ،میتوان به
اطالعات میتشرشده توسط سایت ویکیلیکس و همچیین افشاگریهتای استیودن اشتاره کترد.
اطالعاتی که از این دو میب میتشر شده ،نشتان متیدهتد دستتگاههتای اطالعتاتی و جاسوستی
آمریکا ،تقریباق به شخصیتهای سیاسی برجسته هر کشوری که خواستتهانتد و همچیتین مراکتز
حیاتی کشورها ،دسترسی داشته است .عمق نگرانی زمانی مشخص شد که رهبتران کشتورهای
همچون آلمان ،که خود از جمله کشورهای پیشرو در عرهه فضای سایبر و جاسوسی ستایبری
هستید نیز مورد جاسوسی سیاسی سایبری آمریکا قرار گرفتهاند .بر اسا

اطالعات میتشرشده،

تلدن همراه خانم آنگال مرک  ،هدراعظم آلمان ،توسط دستتگاههتای جاسوستی آمریکتا متورد
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جاسوسی قرار گرفته است .میتوان جاسوسی سایبری سیاسی از رهبران سایر کشورها از جمله
فرانسه و انگلستان را نیز به این مورد اضافه کرد .بته هتر حتال ،زمتانی کته امکتان جاسوستی
ال ایتن نگرانتی بترای ستایر
سایبری از رهبران قوی ترین کشورهای اروپتایی وجتود دارد ،عمت ق
کشورها کامالق جدی و نگرانکییده است .ضمن اییکه این رویدادها ،نشاندهیده این هستید کته
جاسوسی سیاسی سایبری از نظر حوزه و گستره ،قاب قیا

بتا جاسوستی سیاستی در متیتای

ستیتی نیستت ( Angela Merkel's call to Obama: are you bugging my mobile

.)phone, 2014
 .7جاسوسی سایبری در حوزه نظامی
یکی از پیامدهای جدی انقالب هورتگرفته در فضای ستایبر ،ایهتاد امکتان بترای بتهدستت
آوردن اطالعات حسا

نظامی است .بر این اسا  ،برخال

متیای سیتی ،که محدودیت و محذورات حر

گذشتته و جاسوستی نظتامی در

اول را متیزنتد ،در چتارچوب جدیتد ،عمتالق

انقالبی هورت گرفته؛ که تحت تأثیر آن ،فضای کمتری برای پیهانکردن اطالعات و مکانهای
حسا

نظامی وجود دارد .جاسوسی نظامی سایبری ،به مهموعه اقداماتی گدته میشود ،که بتا

توس به فرهتها و امکانات انقالب سایبری ،با هد

کسب هرگونه اطالعات حسا

متورد

نیاز نظامی از کشورها یا سایر بازیگران فتال از جملته گتروههتای جیایتتکتار بتینالمللتی یتا
تروریستها ،هورت میگیرد .بیابراین ،از حی

هد  ،تداوتی بین جاسوسی نظامی در متیتای

سیتی و جاسوسی ستایبری نظتامی وجتود نتدارد .در هتر دو متورد ،در نهایتت هتد

کستب

اطالعات نظامی است .با این حال ،آنچه جاسوسی نظامی سایبری را متداوت میکید ،توس بته
امکانات و فرهتهایی است ،که انقالب سایبری مهیا کرده است.
زم به ذکر است که برای کشورهای مختلف بهخصوص آنهایی که رقیب یا دشمن هستید،
کسب اطالعات نظامی ،ضروری محسوب میشود .در واق  ،اطالعات کام از تتوان ،آمتادگی،
مراکز ،راهبردها ،تاکتیکها ،فرمانتدهان ،خریتدهای تستلیحاتی و مستائلی از ایتن قبیت  ،کلیتد
موفقیت در فضای هل و جیگ محسوب میشود .به همین دلی  ،کشورهای مختلتف همتواره
بخشی از توان اطالعاتی و امییتی خود را هر

بهدست آوردن اطالعات مهم نظامی از سایرین
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و بهخصوص کشورهای دشمن میکیید .در این زمییه ،میتوان به رقابتهای گسترده جاسوسی
آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در دوران جیگ سرد اشاره کرد .به هر حال ،در چیتین فضتای
از اهمیت و ضرورت ،فضای سایبر عمالق شرایط را به گونهای رقم زده ،که کشتورهای توانمیتد
در این عرهه ،کموبیش با کمترین هزییه انسانی و مادی و همچیین کمترین خطر میتوانیتد بته
اطالعات مورد نظر دست یابید .بیتردید برخال

گذشته ،کته در جاسوستی ،محتدودیتهتای

زمانی و مکانی و بهخصوص محدودیتهای انسانی حر

اول را میزد ،در دنیتای امتروز ،در

هورت داشتن دانش و تبحتر زم ،عمتالق محتدودیتهتا متیتوانتد تبتدی بته فرهتت شتود
(.)Vincent, 2014
 .7جاسوسی سایبری اقتصادی و صنعتی
جاسوسی هیتتی اشاره به مهموعه اقداماتی دارد ،که توسط کشورها و گاهاق شرکتهای مختلف،
با هد

کسب دانش ،تهریه ،اطالعات و به تتبیری چموختم فتالیتتهتای پیشترو در اقتصتاد و

هیتت ،هورت میگیرد .در این زمییه ،میتوان به رقابتهتای هتیتتی و اقتصتادی و در نتیهته،
جاسوسیهای هیتتی گسترده در دهته هتای اخیتر بتین کشتورهای مختلتف از جملته آمریکتا و
اتحادجماهیر شوروی ،چین و شوروی و اخیراق چین علیه آمریکا اشاره کرد .بتر استا

اطالعتات

میتشر شده توسط دولت آمریکا ،دولت و شرکتهای چییی بزرگترین ستط و میتزان جاسوستی
هیتتی را در جهان علیه کشورهای اروپایی و آمریکا سامان دادهاند ).(Williams, 2014: 1
اهو ق جاسوسی هیتتی در گذشته به گستردگی وجود داشته و یکی از حتوزههتای برجستته
جاسوسی و رقابت بین کشورهای مختلف بوده است .با این حال ،فضتای ستایبر همچتون ستایر
حوزهها ،عمالق انقالبی در این عرهه ایهاد کرده ،بهشکلی که بترای تبیتین ایتن تحتول جدیتد ،از
مدهوم جاسوسی سایبری هیتتی استداده میشود .در واق  ،همچون سایر حوزههتا و ابتتاد ،ایهتاد
فرهت و امکان گسترده بترای جاسوستی ،یکتی از تتأثیرات انقتالبگونته فضتای ستاییر بترای
جاسوسی در این عرهه محسوب میشود .بر این اسا  ،برخال

گذشته که شرکتهتا و مراکتز

مهم هیتتی و اقتصادی در زمییه حدظ اطالعات و دانتش حستا

ختود ،دستت بتا را دشتتید،

امروزه این مهاجمان هستید که بهواسطه دسترسی به فضای ستایبر ،دستت بتا را دارنتد .در ایتن
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زمییه ،میتوان به اطالعات میتشرشده توسط دولت و مراکز مختلتف آمریکتایی اشتاره کترد؛ کته
نشاندهیده سط وسیتی از موفقیت در عرهه جاسوسی ستایبری بترای مهاجمتان ،بتهخصتوص
دولت و شرکتهای چییی ،است .نگاهی به دستتاوردهای اقتصتادی چتین کته بته بتاور بستیاری
حداق بخشی از آنها ناشی از کپیبرداری از دانش شرکتهای غربی استت ،ختود گویتای ایتن
مطلب است ).(ONCIX Reports to Congress, 2011: 5
تحول دیگری که در جاسوسی هتیتتی ستایبری در مقایسته بتا جاسوستی هتیتتی ستیتی
میتوان مشاهده کرد ،تتدد بازیگران در کیار بتازیگران دولتتی استت .در واقت  ،در جاسوستی
هیتتی سیتی ،متمو ق نقش دولتها برجسته است .بتر ایتن استا  ،در جاسوستی هتیتتی یتا
دولتها بهشک مستقیم از طریق سیستمهای اطالعاتی و جاسوسی خود ،برای بهدستت آوردن
اطالعات و دانش هیتتی و اقتصادی دست به اقدام میزنید یا اییکه عمالق از اقدام شرکتهتا و
مراکز هیتتی فتال در این حوزه حمایت میکیید .محتدودیتهتا و محتذورات گستتردهای در
عرهه جاسوسی هیتتی در متیای سیتی وجود داشت که باع

میشد تیها دولتتهتا توانتایی،

تهربه و دانش زم برای ورود به آن را داشته باشید.
با وجود این ،در عرهه جاسوسی سایبری هیتتی ،عمالق فضتا بترای ورود ستایر بتازیگران
مهیاست .بهعیوان نمونه ،بر اسا

اطالعات موجود ،بستیاری از شترکتهتای چییتی بتهجتای

«سرمایهگذاری برای تحقیق و توسته» ،عمالق بخشی را برای جاسوسی هیتتی از غترب ایهتاد
کردهاند ،که عمدتاق با توس به فضای سایبری هورت میگیرد .در این زمییه ،حتی شرکتهتای
مافیایی تشکی شده ،که دست به جاسوسی سایبری متیزنیتد و اطالعتات سترقتشتده را بته
شرکتهای مختلف میفروشید ).(ONCIX Reports to Congress, 2011:4-5
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