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چکيده
امروزه با توجه به گسترش روزافزون فضای سایبری در حوزههای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و نظاامی در سا
کشورها ،تأثیرگذاری آن بر امنیت ملی غیر قابل انکار است .لذا یکی از محورهای اصلی تهدید امنیات ملای در عصار
ارتباطات و جهانیشدن برای کشورها حوزه سایبر است .با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از وقایع گذشته در حوزه
سایبر ناظر به ایجاد ناامنی و تهدیدات امنیتی که قابلیت ایجاد اخالل در نظم عمومی جامعه باهعناوان یکای از عناصار
امنیت ملی را داشته ،بوده است؛ وجود نظامی منسجم بهمنظور تعیین نقش حاکمیت ،جهتدهی فعالیتهاای اجرایای و
هماهنگی ،نظارت و هدایت بخشها ی درگیر ،جهت پایش روناد تحاو ت فضاای ساایبری باا رویکارد امنیات ملای
بیشازپیش ضروری به نظر میرسد .نظام رصد ،پایش و هشداردهی سایبری کشاور باا رویکارد امنیاتمحاور ،ضامن
مدیریت تهدیدات ملی و بینالمللی با تسهیل امور و توانمندسازی حوزههای مختلف ،زمینهساز گساترش حاوزه نذاو
در عرصههای مختلف میشود .بر این اساس هدف پژوهش پیشرو ،احصاا ابعااد نظاام رصاد ،پاایش و هشاداردهی
سایبری از منظر امنیت ملی و تبیین شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت م لوب آن است .اولویتبندی پرداختن باه
هر یک از این ابعاد بهمنظور نیل به وضعیت م لوب نیز بخش دیگری از اهداف این پژوهش است .با توجه به موضوع
و هدف پژوهش ،نوع تحقیق کاربردی -توسعهای5است و از نظر اجرا توصیذی-تحلیلی است .درنهایت ابعااد نظاام باه
ترتیب اولویت فرهنگی ،اجتماعی ،دیپلماسی ،دفاعی-امنیتی ،اقتصاادی ،سیاسای و علام و فنااوری احصاا مایشاود.
تحلیلها نشان میدهد که بین وضع م لوب و وضع موجود ابعاد نظام رصاد ،پاایش و هشاداردهی ساایبری از منظار
امنیت ملی ،تذاوت قابل توجهی وجود دارد.
کليدواژهها:

نظام رصد پایش و هشداردهی ،فضای سایبری ،امنیت ملی ،تحلیل شکاف.
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مقدمه
مذهوم امنیت ملی ،مذهوم بسیار پیچیدها ی است و عوامل زیادی بر توانمندی دولتهاا
جهت دستیابی به اهداف امنیت ملی تأثیر میگذارند .این عوامل بهطاورکلی باه دو دساته
محسوس و نامحسوس تقسیم میشوند ؛ عواملی مانناد ثاروت ،جارافیاا ،نیاروی نظاامی،
زیرساخت های حمل ونقل ،سیستمهای ائتالف و اتحاد ،توانمندیهای صانعتی و  ...قابال
اندازهگیریاند ولی عوامل دیگری؛ نظیر راهبرد ملی ،توانمندیها ی سازمانی ،دانش علمی
فنی ،توانمندی ها ی رهبری ،اراده و روحیه ملی ،در بدو امر به دشواری قابل اندازه گیاری
هستند .در بیشتر موارد اهمیت نسبی عوامل تشکیلدهنده معادله امنیت ملی دولتها ایستا
نیستند بلکه در طی زمان دچار دگرگونی می شوند  .درواقع همچنان که در عصر اطالعات
پیش می رویم  ،اهمیت عناصر نامحسوس و نرم قادرت ملای همانناد تهدیادات ساایبری
نسبت به اهمیات عوامال محساوس و سانتی قادرت ،باهگوناهای قابال توجاه در حاال
افزایشاند.
بيان مسئله
تهدیدات سایبری از ماهیتی متنوع ،گسترده و منحصربهفرد برخوردارند .متناوع ازآنرو
که این تهدیدات تمام حوزههای زندگی بشر را تحت تأثیر قرار دادهاناد و درنتیجاه فقادان
امنیت در فضای سایبری بسیار با ست .طبیعتاً امنیت در فضای سایبر یکای از مؤلذاههاای
اصلی امنیت ملی کشاور اسات (مالئای .)1397،حماالت مخارب مهام باا تاأثیرات گساترده،
تهدیدهای سایبری را بهعنوان یکی از بدترین تهدیدهای منافع ملی به تصویر کشیده اسات
تا جایی که ایا تمتحده آمریکا اعالم کرده است که این حمالت را بهعناوان جنا

تلقای

کرده و با آن برخورد فیزیکی خواهد کرد (خلیلیپور رکنآبادی و نورعلی وند.)1391 ،
جایگاه خاص جمهوری اسالمی ایران در ترتیبات من قهای و نظام بینالملل سبب شده
تا نظام سل ه از فضای سایبری برای تحدید قدرت ملی به شاکل فزاینادهای بهارهبارداری
نماید .در این میان ،بهمنظور ایجاد سازوکار مناسب برای تضمین امنیت و منافع ملی در این
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فضا ،شناخت ابعاد مختلف این مسئله به دغدغه بسیاری از صاحبنظران این حوزه تبادیل
شده است (تقیپور و اسماعیلی.)1397،
پنج قلمرو قدرت؛ یعنی سرزمین ،آب ،هوا ،فضا و فضای سایبر تولید و کسب مناابع و
نذو را میسر میساازند کاه اماروزه فضاای ساایبر پیشاگام گساترش قادرت دیپلماسای،
اطالعاتی ،نظامی و اقتصادی است .تمام انواع واحدها (دولتها ،شرکتها ،تروریساتهاا،
سازمانهای جنایی و گروههای غیرانتذاعی) همگی فعالیتهاای خاود را در بساتر فضاای
سایبر به پیش میبرند ).(Rowland, Rice & Shenoi,2014:4
در دوران معاصر ،جهتگیری اولویتهای راهبردی کشورها ،برای نیل به قدرت فائقه،
به سمت بهرهبرداری از فضای سایبر تاییر یافته و فناوریهای پیشرفته سایبری ،زمیناهسااز
تجدید بنای قدرت ملی در قالب قدرت سایبری شده است .ازجمله پیامادهای ایان تاییار
بنیادین ،تأثیر آن بر امنیت ملی کشورها است .فرایند جهانیشدن ،ظهور جوامع شابکهای و
حمالت سایبری سازمانیافته فرامرزی ،از چالشهای جدی و ناوین در دساتیابی و حذا
امنیت ملی است (هلیلی و همکاران.)1397 ،
اهميت و ضرورت تحقيق
در طول تاریخ فناوریهای جدیاد و نوظهاور اطالعااتی ،قابلیاتهاا و توانمنادیهاای
جدیدی را در اختیار قرار داده و همزمان محیط راهبردی را تاییار دادهاناد .ازایانرو دائمااً
تقاضا برای توسعه و پیشرفت این حوزه وجود داشته است .فناوری اطالعات و ارتباطات و
بهطورکلی فضای سایبری بهعنوان یکی از عوامل نامحساوس ،باهمثاباه یاک توانمندسااز و
تسهیلکننده ،تأثیر بهسزایی در امنیت ملی کشورها دارد.
با بررسی سناریوهای محتمل و مشخص کردن الگوهای شرایط م لوب (اسناد با دستی
و فرمایشات امام خامنهای(مدظلهالعالی)) مشخص شد که سناریوی م لوب جمهاوری اساالمی
ایران؛ جز سناریوهای محتمل نیست؛ این بدان معناست که روندهای کنونیِ فضای سایبر،
به سمت الگوی م لوب نظام اسالمی حرکت نمیکند و درصورتیکه عازم عماومی بارای
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ایجاد روندها ،استذاده از فرصتها و مقابله با چالشها نباشد؛ انتخاب آینده نظام در فضای
سایبر ،انتخاب بین بد و بدتر خواهد بود (اسماعیلی و ثنا قربانی.)1397 ،
برخورد منذعالنه با نوآوریهاای ساریع و مکارر ،بساتری م لاوب بارای تهدیادگران
جمهوری اسالمی ایجاد خواهد کرد و در نق ه مقابل ،تعامل فعا نه ،ایجابی و مشارکتی در
نوآوریهای فضای سایبر ،زمیناههاای فرصاتآفارین بارای جمهاوری اساالمی ایاران در
برخواهد داشت (اسماعیلی و ثناقربانی.)1397 ،
بنابراین وجود نظامی جهت پایش روند تحو ت فضای سایبری باا رویکارد امنیات ملای
بیشازپیش ضروری به نظر میرسد .چراکه این فضا به دلیل گستردگی ،تاابع شارایط بحرانای
قرار میگیرد و بنابراین تحلیلهای رایج گذشته پاسخگوی حوزه حاکمیتی این فضا نمیباشد.
اهداف تحقيق
هدف اصلي
بررسی وضعیت و تحلیل شکاف ابعاد نظام رصد ،پایش و هشداردهی سایبری از منظر
امنیت ملی
اهداف فرعي
 احصا ابعاد نظام رصد ،پایش و هشداردهی سایبری از منظر امنیت ملی تبیین تأثیر تهدیدات فضای سایبر بر امنیت ملی بررسی وضعی ت موجود و آینده م لوب ابعاد نظام رصد ،پایش و هشداردهی سایبریاز منظر امنیت ملی
سؤاالت تحقيق
سؤال اصلي
وضعیت موجود ،آینده م لوب و تحلیل شکاف ابعاد نظام رصاد ،پاایش و هشاداردهی
سایبری از منظر امنیت ملی چگونه است؟
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سؤاالت فرعي
 ابعاد نظام رصد ،پایش و هشداردهی سایبری از منظر امنیت ملی کدام است؟ تأثیر تهدیدات فضای سایبر بر امنیت ملی چیست؟ وضعیت موجود و آینده م لوب ابعاد نظاام رصاد ،پاایش و هشاداردهی ساایبری ازمنظر امنیت ملی چگونه است؟
ادبيات و مباني نظری
پیشینه تحقیق
تحقیقات گستردهای در خصوص مخااطرات و تهدیادات حاوزه ساایبر و تاأثیر آن بار
امنیت ملی صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در عرصه فناوریهاای ساایبری جهات
استحکام زیرسااختهاا ی ساایبری خاود باه م العاه و ایجااد سااختارها و یاا نظاامهاای
یکپارچهای جهت مواجهه با این موضوع پرداختهاند .رویکرد تحقیقات مرتبط انجامشاده در
حوزه فضای سایبر و مسائل امنیت ملی را میتاوان باه دو دساته تقسایم کارد :تعادادی از
پژوهشهای صورتگرفته در راب ه با فضای سایبر مع وف به چالشها ،آسیبپذیریهاا و
تهدیدات این فضا و وجاوب ایجااد نظاماات ساایبری جهات مواجهاه باا ایان چاالشهاا
پرداختهاند .برای نمونه مقاله آقایان علی اسماعیلی و جالل ثناقربانی با عنوان «تبیین نسابت
سناریوهای محتمل و م لوب تهدیدات سایبری جمهوری اسالمی ایران» برای پاسخ به ایان
سؤال که «نسبت میان سناریوهای محتمل و م لاوب تهدیادات ساایبری علیاه جمهاوری
اسالمی ایران چیست؟» با تأکید بر ضرورت محافظت از ارزشهای اساسی ،زیرساختهای
حیاتی ،اطالعات ارزشمند ملی ،زمه این کار را ،تولید یاک تصاویر درسات از وضاعیت
خود ،محیط پیرامونی و عوامل تأثیرگذار بر آینده میداند .مقاله «سنجش تهدیدات سایبری»
آقایان عبداهلل خانی و حسینی ،به دنبال پاسخ به ایان ساؤال اسات کاه وضاعیت و میازان
تهدیدات خ رناک امنیتی سایبری در چاه حادی اسات؟ آقایاان تقایپاور و اساماعیلی در
مقالهای با عنوان «طراحی مدل مذهومی الگوی دفاع سایبری جمهاوری اساالمی ایاران» باه
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ضرورت ایجاد نظام دفاع سایبری بهمنظور کاهش آسیبپذیریها ،مقابله با تهدیدات ،ایجاد
بازدارندگی ،ایجاد نگاه کلگرایانه و سیستمی در مقابل نگاه واکنشای تأکیاد نماودهاناد .در
مقاله دیگری آقای علی مالئی و همکاران نسبت به احصا «الگوی راهبردی بازدارندگی در
فضای سایبر بر اساس نظریه بازیها» اقدام نموده و با بهرهگیری از بازی پویای عالمتدهی
با اطالعات ناقص و تعادل نش ،راهبردهای مختلط در شش بعد و چهار مؤلذه اصلی وضع
موجود ،وضع م لوب و تحلیل شکاف را معرفی مینمایند.
دسته دوم پژوهشهای انجامشده ،درصدد بررسی تبعات تالقی فضای سایبر باا زنادگی
واقعی و تأثیر آن بر امنیت ملی بودهاند .خلیلیپور رکنآبادی و نورعلیوناد در مقالاهای باا
عنوان «تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی» در پی پاسخگویی به این پرسش هستند
که تهدیدهای سایبری چگونه بر امنیت ملی تأثیر میگذارند و این اثرگذاری در چه ابعادی
خود را نمایان میسازد .درنهایت به این نتیجه میرسند که این پدیده امنیات ملای را ابعااد
مذهوم امنیت ،دولتمحوری در امنیت ،بُعد جارافیایی تهدید ،گستردگی آسایبپاذیریهاا،
شیوه مقابله با تهدیدها و تعدد بازیگران در این عرصه ،تحت تأثیر قرار داده است .در مقالاه
«تأثیر تهدیادات امنیتای تروریسام ساایبری بار امنیات ملای جمهاوری اساالمی ایاران و
راهکارهای مقابله با آن» ،آقای موسوی و همکاران ،فناوریهای سایبری را یکی از الزاماات
و ابزارهای جهانیشدن میدانند که هم یک فرصت و هم یک تهدید باه شامار مایرود .از
نظر ایشان تروریسم سایبری با هدف نابودسازی ساختارهای اساسی و حیااتی یاک کشاور
بهعنوان مصداق نقض امنیت ملی م رح است .این جرم ازجمله مهمترین جرائم فراملی در
فضای مجازی میباشد .نوع پیشگیری ،مقابله و مبارزه با این جرم ،با نوع اقادامات کنترلای
در سایر جرائم بهکلی متذاوت میباشد .در جرم تروریسم سایبری ،جرم فاقد محال وقاوع
میباشد .این جرم عموماً فرامرزی بوده و تهدیدی مستقیم علیه منافع و امنیت ملای کشاور
است .در این راستا زم است تدابیر تقنینی ،قضاایی و اجرایای ویاژهای در سا

ملای و

بینالمللی در نظر گرفته شود .آقای هلیلی و همکاران در مقاله «قدرت ساایبری مبتنای بار
رویکرد فرکتالی و بررسی تأثیر آن بر امنیت ملی» ،با هدف مذهومسازی قدرت ساایبری باا
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رویکرد فرکتالی و تأثیر آن بر امنیت ملی در فضای سایبر ،بر این باور هساتند کاه قادرت
سایبری دارای تمامی ویژگیهای قدرت ملی است .افزایش نقشآفرینی در مدیریت فضای
سایبر ،توسعه سرمایهگذاری اقتصادی و افزایش نذو بینالمللی از مصادیق قدرت ساایبری
است .یکی از مهمترین پیامدهای قدرت سایبری را مایتاوان ارتقاا امنیات ملای دانسات.
قدرت سایبری بهعنوان ابزاری برای محافظت از منافع و ارزشهای ملای نقاش مهمای در
افزایش امنیت ملی دارد .آقای فروردین و همکاران در مقاله «بررسی تأثیرات جن

سایبری

بر امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایران» ضمن احصا و بررسی مذااهیم جنا

ساایبری،

تأثیر آن بر امنیت ملی را ارزیابی و تحلیل مینمایند.
مرور تحقیقات انجامشده ،اهمیت و تأثیر تهدیدات فضای سایبر بر امنیت ملی را آشکار
میسازد .در این تحقیق ضرورت ایجاد نظام رصد ،پایش و هشداردهی ساایبری باهمنظاور
مواجهه فعال و پیشکنشگر با این تهدیدات ،در جهت حذاظت و صیانت از امنیت ملای در
ابعاد مختلاف بررسای و شاکاف باین وضاعیت موجاود و م لاوب در هار یاک از ابعااد
احصا شده تحلیل میشود تا راهنمای سیاستگذاران و تصمیمگیران این حوزه باشاد .ایان
موضوع وجه تمایز تحقیق حاضر با سایر تحقیقات مرتبط است.
امنیت ملي
با توجه به ت ور و تحول مذهومی امنیت ملی در گذر زمان ،تعااریف مختلذای بارای آن
ارائه شده است که نخست به این تعاریف اشاره مینماییم .تا دهاه  1880تعریاف جاامع و
کاملی از امنیت ملی ارائه نشده بود و بعد از آن بهتدریج تعاریف کامال شاد .مسالم اینکاه
امنیت ملی 1به دنبال تولاد ملات  -دولات م ارح شاد کاه ریشاه آن باه قارن  17مایالدی
بازمیگردد .در آن زمان این مذهوم نوظهور تحت عنوان «بقای ملی»2م رح شد .ایان مذهاوم
مانند دیگر مذاهیم در علوم انسانی دارای تعریف واحدی که مقبول تمامی یا حاداقل بیشاتر

1.National Security
2.National Survival
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صاحبنظران باشد نیست .ریشه این عدم اتذاق نیز به برداشت متذااوت افاراد ،گاروههاا و
کشورها از این واژه بازمیگردد .بر هماین اسااس باری باوزان مایگویاد «امنیات ملای را
نمیتوان بهطورکلی تعریاف کارد بلکاه تنهاا در ماوارد مشاخص مایتاوان آن را تعریاف
نمود»(بوزان .)1378 ،او در جای دیگری چنین میگوید« :امنیت ملی از لحاظ مذهومی ضاعیف
و از نظر تعریف مبهم ولی از نظر سیاسی مذهومی قدرتمند باقی مانده اسات چاون مذهاوم
نامشخص امنیت ملی راه را برای طرح راهبردهای بسط قادرت توساط نخبگاان سیاسای و
نظامی باز میگذارد» (مانادل .)49 :1377 ،سازمان ملل متحد طی پژوهشی در این زمینه با عنوان
«مذاهیم امنیت» آن را چنین تعریف مینماید« :اینکه کشورها هیچگونه احساس خ ر حملاه
نظامی ،فشار سیاسی یا اقتصادی نکنند و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه خویش را تعقیب
کنند»(قاسمی .)54 -55 :1372 ،در فرهن

اص الحات روابط بینالملل این مذهوم بدین صاورت

تعریف شده است« :حالتی که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیات،
دارایی یا خاک خود بهسر میبرد»).(Chandler & Plano, 1988: 40
والتر لیپمن1نخستین کسی بود که مذهوم امنیت ملی را باهروشانی تعریاف نماود« :یاک
ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتنااب از جنا
خود را حذ کند و در صورت اقدام به جن
برژینسکی در اوج جن

بتواناد ارزشهاای اساسای

بتواناد آن را پایش ببارد» (روشاندل.)11 :1374 ،

سرد درباره امنیت معتقد باود کاه نق اه شاروع کنکااش در بااب

امنیت ملی باید با شناسایی صحی ماهیت تاییرات عصر ما قرین باشد .به اعتقاد وی چهاار
انقالب مرتبط با هم دنیای معاصر را دستخوش تحول کرده است« :انقالب سیاسی ،انقاالب
اجتماعی ،انقالب اقتصادی و انقالب نظامی .تأثیرات این چهاار انقاالب باهطاور هماهنا
روی نظام بینالملل ،رقابت ابرقدرتها ،ثبات و موازنه نظامی آنها آشکار است و در آیناده
ابعاد گستردهتری پیدا خواهد کرد» (برژینسکی.)3-4 :1368 ،
رابرت ماندل نیز چنین میگوید« :امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی اسات و
اصو ً جزو مسئولیت حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج نسابت
1. Walter Lippman
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به بقای رژیمهاا ،نظاام شاهروندی و شایوه زنادگی شاهروندان خاود ممانعات باه عمال
آورند»(مانادل .)51-52 :1377 ،با دقت در تعاریف فوق میتوان چنین برداشت نماود کاه نق اه
مشترک قابل قبول همه صاحبنظران ضرورت «حذ وجود خود» اسات کاه مایتاوان باه
شکل دیگر آن را به «حذ

ات و صیانت نذس در برابر اساسیترین خ رات» تعبیار کارد.

برخی از صاحبنظران حذ خود یاا «صایانت ات و نذاس» را در چهاار پدیاده بااارزش
خالصه مینمایند:
 .1حذ جان مردم
 .2حذ تمامیت ارضی
 .3حذ نظام اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
 .4حذ استقالل و حاکمیت کشور
چهار مقوله فوق بهعنوان جوهره «امنیت ملی» این خصوصیت را دارد که تمام کشاورها
در سیاست داخلی و خارجیشان و نیز افراد ،گروهها و احزاب موجاود در کشاورها بادون
توجه به گرایش ،سلیقهها و اختالفات فردی ،گروهی ،طبقاتی ،سیاسی و اجتماعی در ماورد
اهمیت حذ و تالش برای رفع تهدیدات علیه ایان چهاار ارزش ،در حاد تاوان و امکاان،
اتذاق نظر کامل دارند .اهمیت امنیت ملی به حادی اسات کاه بسایاری از دانشامندان علام
سیاست و روابط بینالملل بر این نظرند که تحقق ایان مهام «فلساذه وجاودی دولات» یاا
«فلسذه تشکیل دولت» را به دست میدهاد و باه رغام تماامی قیاودی کاه ایان امار بارای
آزادیهای فردی ایجاد کرده است تأسیس دولت را برای پاسداری از حریم امنیت دانسته و
ضرورت تأسیس آن را قبول کردهاند (بصیری.)167 :1388 ،
مروری بر تحقیقات انجامشده ،تأثیر متقابل قدرت و امنیت در فضاای ساایبر را نشاان
میدهد .در سا

ملای ،قادرت ساایبری و امنیات ملای از مذااهیم مهام و ماورد توجاه

سیاستگذاران و تصمیمگیران است که با توجه به نذاو گساترده فضاای ساایبر ،نیازمناد
مذهومسازی و بازبینی مجدد هستند (هلیلی و همکاران.)1397 ،
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ابعاد امنیت ملي
جهانیشدن با شکل جدیدی که به محیط امنیتی ،بازیگران و قواعد بازی امنیت خارجی
داده است ،سرمنشأ تهدیدهای کامالً جدیدی برای ایاران اسات کاه تاا دهاه پایش وجاود
نداشتهاند .مذهوم کلیدی در این راب ه ،تهدید در فضای الکترونیکی و مجازی است کاه باا
جن های کالسیک کامالً متذاوت میباشند (موسوی و همکاران.)1392 ،
امنیت ملی دارای دو بعد داخلی و خارجی است که با یکدیگر مارتبط هساتند .در بُعاد
داخلی تهدیدهای آشکار و پنهان را در درون مرز ناامنی به بار مای آورد از قبیال تهدیادات
سیاسی (شورش ،جداییطلبی ،انقالب ،)...اقتصاادی (نابساامانی و بحارانهاای اقتصاادی،
شالی ،فنی ،حرفهای) ،نظامی (کودتا ،جن

داخلی ،)...اجتماعی (آشوبهاای اجتمااعی)...

که هرکدام مردم را تحت فشار قرار میدهند .در بُعد خارجی نیز امنیات ملای مایتواناد از
ناحیه مسائل سیاسی (انزوا ،اعمال فشاارهای سیاسای) ،نظاامی (حملاه ،تعار

نظاامی و

تقویت قدرت نظامی دشمن) ،اقتصادی (تحریمهای اقتصادی ،تعرفاه ،لیسات سایاه )...و...
تهدید شود .امروزه به دلیل ارتباطات گسترده و نزدیکی ملتها به یکدیگر ،امنیات ملای در
بُعااد خااارج و داخاال کااامالً بااا یکاادیگر در پیونااد اساات و از یکاادیگر تااأثیر و تااأثر
میپذیرد(بصیری .)1388،شکل شماره  1ابعاد مختلف متأثر از تهدیادات امنیات ملای را نشاان
میدهد.

شکل  -1ابعاد تهديدات امنیت ملي (ولوی و همکاران.)43 ،1396 ،

یکی از د یل پیچیدگی مذهوم امنیت و ماهیت ابهامآمیز آن ،چنادوجهی باودن مذهاوم
امنیت است .وجوه و ابعاد مختلف امنیات را مایتاوان در محورهاای سیاسای ،اجتمااعی،
اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی و زیستمحی ی دستهبندی کرد (ماندل.)71-83 :1379،
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فضای سايبر
برخالف روندهای کالسیک ،رونادهای کناونی و پیشارو ،مملاو از عادم ق عیاتهاا،
پیچیدگیها و تکثر منابع تأثیرگذار بر ساخت آینده است .نماد باارز ویژگایهاای فاوق را
میتوان در فضای سایبر دید و یا به تعبیری دیگر ،بیان داشت که فضای سایبر علت اصالی
این همه پیچیدگی و عدم ق عیت است .اهمیت این مسئله تا بدانجا مورد تأکید قرار گرفته
که در ادبیات جدید سیاسی و امنیتی ناتو و وزارت دفاع آمریکا؛ از این فضا بهعنوان قلمرو
پنجم نبردهای نظامی اطالعاتی نام برده شده است). (Kevin benedict, 2011
تعاریف متذاوتی از فضای سایبر ارائه شده است و هرکدام از تعریفها مع وف به یاک
جنبه از کاربردهای فضای سایبر است .لات سایبر از عبارت سایبرنتیکس گرفته شده اسات.
عبارت سایبرنتیکس را گروهی از دانشمندان که توسط نوربرت وینر رهبری میشدند ایجاد
کردند .چندی بعد در سال  1948از طریق کتااب «ساایبرنتیکس یاا کنتارل و ارتباطاات در
حیوان و ماشین» که توسط وینر1نگاشته شاده باود ،رسام ًا معرفای شاد .در فرهنا

علاوم

اجتماعی گولدن کولب نیاز ساایبرنیتک بادینگوناه تعریاف شاده اسات« :ساایبرنتیک باه
مجموعهای از نظریاههاا و پاژوهشهاا اشااره مایکناد کاه توجاه خاود را باه انساانهاا،
ارگانیسمهای دیگر و ماشینها مع وف کردهاند .برخی مراجع دیگر تعااریذی نظیار ،حاوزه
ارتباطات الکترونیکی و واقعیت مجازی یا اصا الح روی خاط شابکه و اینترنات را ارائاه
نمودهاند» (.)Merriam-webster, 2017
در تعاریف کاملتر دیگر فضای سایبر به این صورت آماده اسات :در عصار اطالعاات
شاهد شکلگیری فضایی هستیم که در آن فعالیاتهاای گونااگونی از قبیال اطاالعرساانی،
دادهورزی ،ارائه خدمات ،مدیریت و کنترل و ارتباطات ،از طریق سازوکارهای الکترونیک و

 .1وینر یک ریاضی دان ،مهندس و فیلسوف اجتمااعی باود .در تعریاف وینار ،ساایبرنتیکس علام م العاه نظاام کنتارل
ارتباطات و اطالعات در موجودات زنده و ماشین است .سایبرنتیک از لاات یوناانی  KUBERNETESباه معناای
سکاندار یا حاکم گرفته شده است .این کلمه به معنای کنترل رفتارها بهمنظور هدایت ،اعمال قادرت ،قانونمناد کاردن،
تحت سل ه گرفتن ،مهارکردن و فرماندهی است.
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مجازی انجام میپذیرد .از این فضا با نام فضای تباادل اطالعاات (فتاا) یااد مایشاود

(ساند

راهبردی امنیت فضای تولید و تباادل اطالعاات کشاور .)1387،وزارت دفااع آمریکاا «فضاای ساایبر» را
اینگونه تعریف کرده است« :دامنه جهان گستر در محیط اطالعاتی ،متشاکل از شابکه درون
وابسته از زیرساختهای فناوری اطالعات ،شامل اینترنت ،شبکههای ارتباطاات از راه دور،
سیستمهای کامپیوتری و کنترل گره و پردازندههای نصبشده»

(واژهنامه مشترک آمریکا و روسیه در

فضای سایبر .)1391 ،مرکز پدافند غیرعامل این اص الح را باه ایان صاورت تعریاف مایکناد:
مجموعهای از شبکههای ارتباطی رایانهای شامل امکاناات و تجهیازات ارتبااطی ،انتقاالی و
کنترلی و سیستمهای مدیریتی است که باه دنباال تحقاق مجموعاهای از اهاداف ارزشامند
جهت پردازشها و زیرساختهای حیاتی میباشد .اینترنات بازر تارین مؤلذاه از فضاای
سایبر میباشد (مرکز پدافند غیرعامل.)1387 ،
فضای سایبری مجموعهای از سیستمهای الکترونیکی و شبکههاای رایاناهای ،شاامل نیاروی
انسانی ،زیرساختها ،تجهیازات ساختافازاری ،سیساتمهاای ارتبااطی و کنترلای و مادیریت،
بهمنظور تولید ،خیرهسازی ،پردازش ،تبادل ،بازیابی ،حذف و بهرهبارداری از دادههاا اسات .در
تعریف دیگاری فضاای ساایبری جمهاوری اساالمی ایاران مجموعاهای از ارزشهاا ،مناافع و
داراییهای ملی در فضای سایبر بوده و جهت ارائه خدمات در راستای اهاداف نظاام جمهاوری
اسالمی ایران میباشد .این فضا محدود به مرزها و جارافیا نمیباشد(تقیپور.)1392 ،
فضای سايبر و امنیت ملي
جمهوری اسالمی ایران به جهت حذاظت از ارزشهای اساسی ،زیرساختهای حیااتی
و درنهایت حذ و ارتقا منافع و امنیت ملی در این بهاص الح قلمرو پنجم نبردهای نظامی
اطالعاتی ،یعنی فضای سایبر ،از یکسو باید برای تهدیدات فعلی چارهای بیاندیشد تا ثبات
کنونی حذ شود و از سوی دیگر تصویر روشنی از آیندههای محتمل این فضا و تهدیدات
متصوره از آن داشته باشد تا بتواناد بار تهدیادات آیناده غلباه کناد و در صاورت امکاان
م لوبیتهای خود را در آن ایجاد نماید (اسماعیلی و ثناقربانی.)1397 ،
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امنیت فضای سایبری یکی از مهمترین جنبههای امنیت ملای اسات و از حاوزه ملای و
زیرساختهای ملی محافظت مینماید). (Van Vuuren, 2016
در تحقیق هلیلی ،اتخاا رویکارد فرکتاالی بارای قادرت ساایبری ،باه معناای تشاابه
ویژگیهای اتی و کارکردی مؤلذههای قدرت سایبری و قدرت ملی اسات .ایان رویکارد
برای تأکید بر این نکته است که قدرت سایبری میتواند پاسخگوی دغدغاههاا و ابهاماات
ایجادشده برای امنیت ملی در فضای سایبر باشد .امروزه دولتها قادرت ملای خاود را باا
قدرت سایبری پیوند زدهاند و از آن باهعناوان کاتاالیزور و شاتابدهناده قادرت اساتذاده
میکنند .عالوه بر آن ،توانایی دولتها برای مهار چالشهای امنیت ملی در فضای ساایبر از
مهمترین عوامل قدرت سایبری دولتها محسوب میشود (هلیلی و همکاران.)1397 ،
امروزه با توجه به گسترش روزافزون فضای سایبری در حوزههاای اقتصاادی ،سیاسای،
فرهنگی ،زیستمحی ی و نظامی در س

ملی کشور ،تأثیر آن بر امنیت ملی غیر قابل انکار

است .فضای سایبری بهعنوان سلسلهاعصاب در این حوزهها و زیرمجموعههای آنهاا باوده
و این حوزهها را به هم مرتبط ،هماهن  ،یکپارچه ،سریع و قابل کنتارل ماینمایاد .فضاای
سایبری به طور مستقیم در عملکرد تمامی بخشهای اقتصادی ،انارژی (الکتریکای ،نذات و
گاز) ،حملونقل (راهآهن ،هوایی ،ناوگان بازرگاانی) ،بخاش باانکی و ماالی ،ارتباطاات راه
دور ،اطالعات ،بهداشت عمومی ،خدمات اورژانس ،آب ،صنعت دفاعی ،غذا ،کشااورزی و
بخش پستی و کشتیرانی مؤثر بوده و از فرایندهای آنها حمایت میکند.
در سند راهبرد امنیت سایبری انگلیس ،چشمانداز ارائهشده در این سند برای انگلستان؛
ایجااد ارزشهاای بازر

اقتصاادی و اجتمااعی از فضاای ساایبری پرجنابوجاوش و

انع افپذیر و امن و افزایش رفاه موجبات ارتقا امنیت ملی ،پیشرفت و یک جامعاه قاوی
عنوان شده

است). (UK cyber security strategy, 2016

لذا یکی از محورهای اصالی تهدیاد امنیات در عصار ارتباطاات و جهاانیشادن بارای
کشورها حوزه سایبر است .امنیت فضای سایبری به خاطر اتکای بیشازحد تمامی بازیگران
سیاسی به آن ،بیتردید مقولهای استراتژیک قلمداد میشود و به همین دلیال اسات کاه در
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ارزیابی تهدیدات امنیت ملی و بینالمللی ،مذهوم امنیت فضاای ساایبری ،وارد اساناد پایاه
امنیتی شده است (موسوی و همکاران.)1392 ،
از منظر امنیت ملی میتوان گذت که در شرایط حاضر ،دولتها و ملتها با زنجیارهای
از تهدیدات نامشخص در محیطهای سایبری مواجه هستند که امنیات آنهاا را باه چاالش
کشایده و ابزارهاای سانتی تاأمینکنناده امنیات ملای ،دیگار تاوان مقابلاه باا آنهاا را
ندارند(حسنبیگی.)1384 ،
ضرورت ايجاد نظام رصد ،پايش و هشداردهي سايبری
روی دیگر سکه ،گسترش نذو فضای سایبر در یههای مختلف زندگی انساانی بارای
ارتقا س

زیست بشری ،آسیبپذیریها و تهدیدات بهشدت فزایندهای است که میتواند

مخاطرات سهمگینی را برای بشر به همراه داشته باشد .در این میان ،اراده بهرهگیری از این
فضا از سوی دشمنانی که امنیت و بقای ایران را در عرصه بینالمللی هادف قارار دادهاناد،
ایجاد الگوی کارآمد دفاع سایبری را اجتنابناپذیر ساخته است .با توجه به اهمیت فضاای
سایبر و جدی بودن تهدیدات در این عرصه ،زم است بین نخبگان فکری و ابزاری کشور
در خصوص ضرورت حذاظت از این فضا ،اجماع ایجاد شود و حساسیتهاای ملای زم
بهمنظور افزایش مؤلذاه اعتباار باهمثاباه ضارورت اثباات توانمنادی ساایبری و ضارورت
پاسخگویی به هر حمله سایبری ایجاد شود (تقیپور و اسماعیلی.)1397،
در صورت دستیابی به س

م لوبی از قدرت سایبری ،امکان پیشگیری ،خنثیسازی و

مقابله با تهدیدات عینی و هنی مبتنی بر فناوریهای فضای سایبر فراهم میشود که ارتقا
امنیت ملی را در پی خواهد داشت .بهعبارتدیگار یکای از مهامتارین پیامادهای قادرت
سایبری را میتوان ارتقا امنیت ملی دانست .قدرت سایبری بهعنوان ابزاری برای محافظت
از منافع و ارزشهای ملی ،نقش مهمی در افزایش امنیت ملی دارد (هلیلی و همکاران.)1397 ،
با توجه به ماهیت فضای سایبر که امکان پیشبینی بسیط و خ ی از تهدیدات آیناده را
تقریباً غیرممکن کرده ،احتمال غافلگیری کنشگران منذعل و محافظهکار در مقابل تهدیادات
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آتی بسیار با ارزیابی میشود .در این شارایط ،مقابلاه باا تهدیادات پیشارو و اساتذاده از
فرصتهای احتمالی ،نیازمند ایجاد آمادگی نارمافازاری و ساختافازاری بارای مقابلاه باا
چالشهای آتی است (اسماعیلی و ثناقربانی.)1397 ،
در راهبرد امنیت فضای سایبر اتحادیه اروپا ،در حوزه ارزشها بر ترویج آزادی برخط و
ایجاد اطمینان از توجه به حقوق اساسی و تشویق ارزشهای اتحادیه و در حوزه سیاستها
بر محافظت فضای سایبر از وقایع و فعالیتهاای بدخواهاناه و تاأمین جامعیات و امنیات
اطالعات تأکید شده است (.)Cybersecurity Strategy of the European Union,2013
بر اساس یک پژوهش انجامشده ،سه راهبرد سازماندهای تایمهاای مادیریت کشاف و
پاسخگویی به حوادث سایبری و تعامل با سازمانهای مشابه من قهای و باینالمللای ،رصاد
فضای سایبر زیرساختهای حیاتی باهمنظاور کشاف و مواجهاه فعاال و پایشکنشاگر باا
تهدیدات سایبری و ایجاد فراینادهای نظاارت و ممیازی امنیات ساایبری زیرسااختهاای
حیاتی ،با ترین اهمیت را در بین راهبردهای امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی به خاود
اختصاص دادهاند (محمودزاده و همکاران.)1397 ،
ازاین رو برای مواجهه روشمند و هوشمند با این پدیده گسترده ،ناگزیر بایاد باهسارعت
نسبت به رصد و پایش فضای سایبری کشور بر مبنای شاخصهای کلیدی در ابعاد مختلف
اقدام نمود و با نگاهی امنیتی امکان استذاده از فرصت های آن را فراهم آورد .این مهم باعث
خواهد شد این پدیده از تهدید به سمت فرصت حرکت کند و باا نگااهی امنیاتمحاور باا
تسهیل امور و توانمندسازی حوزه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی دفاعی،
علم و فناوری و دیپلماسی بسیاری از مشکالت ملی و باینالمللای کشاور را ساامان داده و
زمینهساز گسترش حوزه نذو در عرصههای مختلف شود.
نظام رصد ،پايش و هشداردهي سايبری
با توجه به اینکه دشمنان و رقبای جمهوری اسالمی ایران در تالشاند تا با تأثیرگاذاری
بر روندهای سازنده آینده؛ تصویر م لوب خود از فضای سایبر را عملیاتی نمایند؛ ایران نیز
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باید با شناسایی آیندههای محتمل ،بکوشد ضمن جلوگیری از وقاوع ساناریوی ناام لوب؛
سناریوی م لوب خود را در این فضا ایجاد نماید .ضرورت آنجاست که در صاورت عادم
توجه به این موضوع ،جمهوری اسالمی ایران را باید بازیگری منذعل در آینده باه حسااب
آورد که دچار غافلگیریهای متعدد در فضای سایبر شده است.
پایشبینای آیناده نحاوه برخاورد تهدیاد ساایبری باا دارایایهاا مساتلزم بررسای
آسیبپذیریهای داراییهای سایبری و همچنین پیامد تحقق آن تهدیدات میباشد ،چراکاه
تهدیدات بهخودیخود و فارغ از محیط داراییها ،فاقد خ ر میباشند .لذا مایبایسات بار
اساس شاخصهای آسیبپذیری داراییها و پیامد تحقق تهدیدات ،اطالعات جماعآوری و
مورد تحلیل قرار گیرد (اسماعیلی و ثناقربانی.)1397 ،
بررسی مؤسسات آیندهپژوهی ،مانند گارتنر ،آی بی ام و پیو که به معرفی فناوریهاای
نوظهور و پیشرانهای فضای سایبر میپردازند؛ نشان میدهد مواردی نظیار رایاانش اباری،
خودکارسازی و هوش مصنوعی ،دستگاههای قابل حمل ،ساختار اینترنت ،رایانش موباایلی،
اعتماد به زیرساختها مانند کلید عمومی ،ابردیتاها ،اینترنت اشیا  ،تهدیدات نوظهور ،حمله
به زیرساختهای حیاتی و سایبریسازیها بهعناوان رونادهای مهام تأثیرگاذار در فضاای
سایبر هستند (.)Gartner,2014
لذا برای ایجاد یک نظام رصاد ،پاایش و هشاداردهی زم اسات باا نگااهی کالنگار،
برونگرا و درونزا حداکثر اشراف بر وضعیت داخلی و پیرامونی (دور و نزدیاک) در ابعااد
مختلف امنیت ملی فراهم گردد .این نظام اطالعات فروانی را از حسگرهای مختلف امنیتای
در فضای سایبر که میتوانند انسانی یا ماشینی باشند دریافات کارده و باا طای فراینادهای
مختلف ،گزارشهای بالدرنگی از آنچه در حال اتذاق میباشد را فاراهم مایکناد؛ بناابراین
نظام در س وح مختلف و در یههای تاکتیکی ،عملیااتی و راهباردی ،تواناایی مادیریت و
پاسخگویی مناسب در مقابل حوادثی که وقوع آنها باعث به خ ر افتادن کشور میشاود را
خواهد داشت .کرامر فرانکلین و همکاران در کتاب «قدرت سایبری و امنیت ملای» ،نقاش
قدرت سایبری در س وح تاکتیکی ،عملیاتی و راهبردی را مورد بررسی قرار دادهاند .نتاایج
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این تحقیق نشان میدهد جرائم سایبری ،تروریسم سایبری ،نحوه حاکمیت اینترنت و امنیت
سایبری از چالشهای راهبردی است ).)Franklin et al, 2010
با توجه به سرعت با ی تحو ت فضای سایبری ،یکی از ارکان تدوین نظام داشاتن
نگاه آینده پژوه ی نسبت به ای ن حوزه است ،یعنی نظام رصاد و پاایش عاالوه بار درک
ناهنجاری ها و خ رات گذشته و حال می بایست بتواند بر اساس سایر تحاو ت حاوزه
فناوری با نگاه به آینده باه صاورت پیشاگیرانه رفتاار نمایاد .در ساند راهباردی دفااع
سایبری ،راب ه میان نظام دفاع سایبری و نظام رصد و پایش سایبری باه صاورت شاکل
شماره  2ارائه شده است:

شکل  -2حوزههای مأموريتي قرارگاه دفاع سايبری وجه عملیاتي (سند راهبردی دفاع سايبری)1395 ،

بهعبارت دیگر اولین گام در دستیابی به اهداف قرارگاه دفاع سایبری ،وجود نظام رصاد،
پایش و تشخیص تهدیدات سایبری بیان شده است .در این راساتا ،باهمنظاور تعیاین نقاش
حاکمیت ،جهتدهی فعالیتهای اجرایی و هماهنگی ،نظارت و هدایت بخشهاای درگیار
موضوع ،ایجاد نظامی منسجم در س

ملی مورد نیاز است .در شکلگیری این نظاام ،بایاد

به ویژگیهای خاص امنیت در این فضا و اصول اولیه حاکم بر آن توجه داشات .پاارهای از
این ویژگیها چنین است:

(سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات کشور)1387 ،

 .1امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ،مذهومی کاالن و میاانرشاتهای اسات کاه بار
مذاهیم و نظریات گوناگونی در حوزههای مختلف دانش مبتنی است.
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 .2امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ،امری نسبی است که به تلقی از مذهوم امنیات،
کارایی و هزینه وابسته است.
 .3امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ،امری زمینهوند است و مجموعه آداب و سنن،
اخالقیات ،قوانین و سایر مقو ت اجتماعی در آن تأثیر دارد.
 .4دولت در موضوع امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات کشور ،متولی اصلی است.
 .5امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات به مرزهای جارافیایی محادود نمایشاود و از
حوزههای داخلی ،من قهای و جهانی تأثیر میپذیرد.
 .6تاییرات سریع فناوریها ،زمینه ،نوع ،ماهیت ،درجه اثر و مشکالت امنیتی را بهشدت
تحت تأثیر قرار میدهد و زم است تهدیدها ،آسیبپذیریها و راههای مواجهه و مقابله باا
آنها بهصورت دائم و پویا مورد بررسی قرار گیرد.
 .7حوزه تأثیر امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ،کلیه فعالیتهاای آحااد جامعاه در
این فضا را شامل میشود.
در یک تعریف منسجم میتوان گذت :نظاام رصاد ،پاایش و هشاداردهی ،مجموعاهای
هوشمند ،یکپارچه ،هدفمند ،منسجم ،پویا ،دانشمحاور ،ان بااقپاذیر و دارای باازخورد ،از
واحدهای مختلاف اسات کاه در قالاب فرایناد مشاخص ،باا فرمانادهی متمرکاز و اقادام
توزیعشده و تعامالت و ارتباطات همافزا بهصورت چا ک و پایشدساتانه و در چاارچوب
سیاستها و راهبردهای ملی به رصد و پایش فضای ساایبر در ابعااد مختلاف امنیات ملای
پرداخته و هشدارهای زم را بهمنظور تصمیمگیاری و اقادام در سا وح فنای ،عملیااتی و
راهبردی بهصورت مؤثر و بههنگام بهمنظور امنسازی ،مصونسازی ،مقاومسازی باا هادف
جلوگیری از غافلگیری در مواجهه با تهدیدات و کاهش آسیبپذیریها و استذاده باهموقاع
از فرصتها ارائه مینماید (ولوی و همکاران.)143-144 ،1396 ،
در این نظام ،رصد به معنای پویش محیط و دیدهبانی در افق دید بلند و دور است که با
جمعآوری منابع اطالعاتی بهمنظور شناسایی عالئم ضعیف یا قوی حاکی از تاییرات مهمای
در محیط انجام میشود ،هدف آن کشف ارتباط میان رویادادها و رونادها اسات کاه بارای
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جلوگیری از غافلگیری ،ضرورت تاییر را به سازمان بهطور زودهنگام هشدار میدهد تاا باا
جستجوی راهحلهای بیرونی و رعایت الزامات و مالحظات درونی برای تسهیل فرصات و
ممانعت از تهدید ،اقدامات پیشدستانه صورت پذیرد

(میرشاه و

یتی و نظریزاده.)1389 ،

پس از انجام مرحله رصد و پویش محی ی در گام پایش ،م ابق نیازمندی و اهداف هار
سازمان ،موضوعاتی که قبالً در مرحله رصد محی ی بهطورکلی شناسایی شدهاناد ،باا انجاام
دیده بانی محیط نزدیک ،مورد پیگیری دقیق و ساختارمند قرار مایگیرناد کاه ایان مراقبات
می تواند مستمر یا متناوب باشد و هدف از این پایش برای یک نظام هشاداردهی باهعناوان
ورودی محسوب میشود.
مذهوم هشداردهی ،تجمیعی از بهترین یافتهها و قضاوتها از بهترین افراد است کاه بار
طبق یک بررسی جامع بر روی تمام شاخصها انجام شده است .این یافتهها باید باا زباانی
به اندازه کافی قانعکننده به مقامات گزارش شود ،بهگونهای که آنها را قانع کند که هشادار
مدنظر دارای اعتبار کافی است و نیاز به اقدامی متناسب دارد که برای حذ امنیت ملی زم
و ضروری است (دیویس ،جکاف .)1386،در تعریف دیگری آمده است« :آگاهساازی نسابت باه
رخدادهایی که منافع فرد ،سازمان یا نظام ملی و بینالمللی را در س وح مختلف به مخااطره
اندازد»

(هشداردهی وا ترین ماموریت اطالعات.)157 – 159 ،1393 ،

ابعاد مختلف نظام رصد ،پايش و هشداردهي سايبری از منظر امنیت ملي
در سند امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات (افتا) که برگرفته از آموزههای دیان مباین
اسالم و بهطور مشخص قرآن کریم میباشد؛ پس از انجام م العات و شاناخت جنباههاای
مختلف محیط داخلی ،مذهوم و موجودیتی به نام زیرفضا مورد شناسایی قارار گرفتاه و باه
این صورت تعریف شده است :زیرفضا عباارت اسات از بخشای از ساازمان ،دساتگاه یاا
شرکت که در محیط فضای تبادل اطالعات (فتا) قرار دارد و احتماال تهدیاد و آسایب در
مورد آن وجود دارد؛ یا از طریق آن میتوان به ساازمان ماذکور حملاه کارد .زیرفضااهای
استخراجشده که متناظر با ابعاد متصور در نظام رصد ،پایش و هشداردهی سایبری از منظار
امنیت ملی است ،موجودیتهای حساس و خ رپذیر داخل کشور هستند و عباارتاناد از:
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زیرفضای فرهنگی ،اجتماعی ،زیرفضای اقتصاادی ،زیرفضاای امنیتای -دفااعی ،زیرفضاای
حکمرانی ،زیرفضای سیاسی و روابط بینالملل ،زیرفضای علم و فناوری ،زیر فضاای اماور
زیربنایی (سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات کشور.)1387 ،
دیدگاه فرکتالی ،برای تأکید بر این واقعیت است که قدرت سایبری تمامی ویژگیهاا و
قابلیتهای قدرت ملی را در بردارد؛ از آنجا که قدرت ملی دارای ابعاد سیاسی ،اقتصاادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،فناوری و ...است؛ بنابراین ،برای دستیابی به قادرت ساایبری بایاد باه
همه ابعاد آن توجه نمود (هلیلی و همکاران.)1397 ،
بهمنظور کاهش حداکثری اثر هرگونه تهاجم یا تهاجمات سایبری ،زم است سامانههای
پدافند غیرعامل سایبر در حوزههای مختلف زیرساختهای فناورانه ،اقتصاادی ،اجتمااعی،
فرهنگی و نظامی مورد توجه قرار گیرد (تقیپور و اسماعیلی.)1397،
داراییها و تهدیدات سایبری میتوانناد در ابعااد شاشگاناه فنااوری ،دفااعی امنیتای،
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی بر یکدیگر تأثیرگذار باشاند (مالئای .)1397،بار اسااس
م العات انجامشده روی مدلهای مختلف افراز فضای سایبر برای تقسیمبنادی قلمارو کاه
تجسم آن در تعبیه حسگرها متبلور است با الگوگیری از مدل پایاه دانشاگاه هااروارد و باا
مراجعه به نخبگان و نگاه ویژه به جنباههاای امنیات ملای در فضاای ساایبر کشاور کاه از
م العات پیشگذته حاصل گردید؛ ابعاد مختلف نظاام رصاد ،پاایش و هشاداردهی فضاای
سایبر در هذت بُعد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و دفاعی ،علم و فناوری و
دیپلماسی احصا گردید که به شرح زیر معرفی میگردند.
بُعد سیاسي
فضای سایبری با شکستن انحصار دولت در مهندسای افکاار عماومی و آشاکار کاردن
ناتوانی دولت در استقالل و امنیت ملی ،تأمین خدمات بهینه و اقتصاد و نیز مدیریت عااری
از فساد سبب شکلگیری تحو ت سیاسی شاده اسات .عرصاه تهدیادات نارم سیاسای در
فضای سایبر ،به حوزه سیاسی کشورها چه در بُعد سیاست داخلی و چاه در بُعاد سیاسات
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خارجی مرتبط است که به مصداق آن در بحث سرزمینی ،میتوان به بالکاانیزه کاردن و در
بُعد جهانی آن به گلوبالیزاسیون (جهانیسازی) اشاره نمود .همچناین ایان نکتاه اساسای را
بایاد مادنظر قارار داد کاه هادف از تهدیادات ،تأثیرگاذاری بار اراده ،اعتقاادات ،افکااار و
احساسات مخاطبین بهمنظور انهدام یا به تسلیم کشاندن جامعه هدف بوده و نق اه اشاتراک
تمام این تهدیدات ،تحمیل اراده است .تذاوت در تهدیدات به نوع طرحریزی و بهکاارگیری
شیوهها ،امکانات ،تجهیزات و وضعیت حاکم وابسته است (پدافند غیرعامل.)1394 ،
بُعد دفاعي -امنیتي
از آنجایی که در دنیای امروز میزان تولید و پردازش اطالعاات از شااخصهاای اصالی
توسعهیافتگی است .وجود بسترهای امن و سیاساتهاای حقاوقی مناساب نیاز از الزاماات
بهره برداری صحی از فناوری اطالعات است ،لذا برای کاهش شکاف دیجیتالی موجود بین
کشور عزیزمان ایران و سایر کشورهای توسعهیافته ناگزیر از برنامهریزی جامع و اساتذاده از
تمامی ظرفیتها و تواناییهای موجود در هار دو بُعاد توساعه ساایبری و توساعه فنااوری
امنیت سایبری هستیم (حسنبیگی.)1384 ،
برای روشن تر شدن بُعد امنیتی دفاعی فضای ساایبری زم اسات تاا سارمایه ملای
سایبری تعریف گردد .سرمایه ملی سایبری ،عبارت است از :اطالعات و فضای سایبری
(محیط مجازی ) که تولید ،پردازش ،خیاره ساازی ،مبادلاه ،بازیاابی و بهاره بارداری از
اطالعات در آن انجام می گیرد و اثر متقابل این محیط با انسان که نقش حیاتی در امنیت
ملی ،اقتصاد ملی ،سالمت و ایمنی عمومی ،اطمینان عمومی و باورهاای دینای ،ملای و
قومی داشته باشد .در فضای بدون مرز سایبری ،دفااع تنهاا بار دوش نیروهاای نظاامی
نیست و زم است کلیه ینذعان و اهداف احتمالی چنین جن هایی در دفاع مشاارکت
داشته باشند .عدم توسعه هماهن

امنیت سایبری و عدم توجه به توساعه سااختارهای

دفاع ملی سایبری ،تهدیدی فزاینده برای تجارت و اقتصاد کشاور ایجااد خواهاد کارد
(تقیپور و همکاران.)1396 ،
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دفاع سایبری عبارت از بهره گیری از کلیاه امکاناات ساایبری و غیار ساایبری کشاور،
بهمنظور ایجاد بازدارندگی ،پیشگیری ،ممانعت از انجام ،تشخیص باهموقاع ،مقابلاه ماؤثر و
بازدارنده با هرگونه تهاجم سایبری به زیرساختهای (سرمایههای ملی سایبری) جمهاوری
اسالمی ایران ،توسط متخاصمین سایبری ،اعام از نیاروی نظاامی (ارتاش ساایبری) کشاور
متخاصم یا دیگر منشأها و رسیدگی فوری و مؤثر به منشأ و کلیه پیامدهای ناشی از تهااجم
سایبری اعم از حوادث سایبری ،آسیبپذیریها ،سالحهای ساایبری و اقادام قاانونی علیاه
منشأ تهاجم سایبری میباشد بهنحوی که امکان تهاجم سایبری را از کلیه متخاصمین ،سالب
نماید (سند دفاع سایبری.)1395 ،
عالوه بر آسیبپذیریهای داخلی ناشی از ضعف زیرساختهای فنی و نیاز کمبودهاا و
ضعف های آموزشی ،طیف وسیعی از عوامل و تهدیدات خارجی مهاجم وجاود دارناد کاه
میتوانند علیه زیرساخت های حیاتی دست به تهاجم بزنند .مهامتارین نگرانای درایانبااره
تهدید ناشی از حمالت سایبری سازمانیافته است که قادر به تحمیل ل مههای جبرانناپذیر
بر زیرساختهای حیاتی کشور میباشند .از این جهت زم است تا در سا

ملای ،ضامن

شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز آسیبپذیریهای احتمالی و با در نظر گرفتن فرصتهاا
و تهدیدات در محیط بینالملل ،اقدامات بازدارنده متناسب پیشبینی و چارهاندیشی شود.
بُعد اقتصادی
گسترش فضای سایبر و کاربردهای آن و ارائه خدمات الکترونیکای توساط بنگااههاای
تجاری ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ،کاهش هزینهها و سرعت با تر و تنوع بیشاتر
خدمات ارائهشده به ماردم را در برداشاته و گارایش روزافازون ماردم باه اساتذاده از ایان
خدمات ،نقش آن را در زندگی روزمره مردم پررن تر کرده است .از سوی دیگر گرایش به
استراتژیها و تاکتیکهای جن

سایبری ،امنیت این خادمات را باا چاالش بیشاتر روباهرو

مایکنااد .بااا در نظاار گاارفتن وضااعیت و سا
استراتژیهای جن

فناااوری در کشااور و دشاامنان آن ،تمااام

سایبری ،چالشهایی جدی را برای تجاارت و اقتصااد الکترونیکای در
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کشور ایجاد میکنند .اهداف یک جن

سایبری محدود به مجتماعهاا و تأسیساات نظاامی

نیست و فعالیتهای مالی و اقتصادی دولتی و خصوصی نیز از اهداف مهم آن

هستند(ساامانتا

اف.راویچ.)1395 ،
تبعات مستقیم در س

ملی ممکن است شامل ایجاد ناتوانی یاا کنادی در جاباهجاایی

نقدینگی در اقتصاد ،ایجاد کندی و اختالل در پرداختها و گاردش ماالی ،ایجااد ماانع یاا
ناتوانی در فرایند سرمایهگذاری و تجارت یا ازهمگسایختگی تجاارت محلای و کماک باه
درماندگی اقتصادی باشد .تبعاات غیرمساتقیم در سا

ملای ممکان اسات؛ شاامل ایجااد

نارضایتی عمومی و بروز ناآرامیهای اجتماعی ،ورود ضربه اقتصادی در س
س

ملی ،کاهش

رفاه عمومی و تولید ناخالص ملی ،از دست رفتن اعتماد مردم به بانکداری ،اقتصااد و

تجارت الکترونیکی و رویگردانی آنان از این خدمات یا از دست رفاتن گساترده اطالعاات
شخصی و نقض حریم خصوصی افراد باشد .تبعات محدود ممکن است؛ شامل ایجاد ماانع
یا ناتوانی در مجتمعهای صنعتی و تولید و توزیع ،صدمه اقتصادی سازمانهای هادف قارار
گرفته ،کاهش ارزش سهام یا ورشکستگی سازمان ،کاهش حقوق یا مزایا یا بیکااری موقات
یا دائمی کارکنان سازمانهای هدف قرار گرفته یا از دست رفتن اعتبار ساازمانهاای هادف
قرار گرفته باشد.
بُعد علم و فناوری
روند تحو ت و پیشرفت علم و فناوری در آینده شتاب خواهد گرفات ،نارت تاییارات
آن طی  25سال آتی بسیار بیشتر از قرن گذشته خواهاد باود .داناش باه سارعت گساترش
خواهد یافت ،تحو ت علم و فناوری زندگی روزمره ،بشر را دساتخوش تاییار مایکناد و
فضای سایبر نقش قابل توجهی در ایان خصاوص خواهاد داشات .افازایش دسترسای باه
فناوری و تشابه فرهنگی موجب خواهد شد که نسلهای آینده بهطاور فزاینادهای در برابار
تخریب آگاهانه یا ناخواسته امکاناات فنااوریمحاور ،آسایبپاذیر باشاند
).Concepts and Doctrine Center, 2007

(Development,
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طی دهه آینده شاهد پیشرفت قابل توجهی در برخی حوزههاا مثال بیوتکنولاوژی ،ناانو
تکنولوژی ،ارتباطات ،حذاظت از محیطزیست و سایبری خواهیم بود .توسعه پیوسته علم و
فناوری ،یادگیری مداوم را ضروری میسازد و همگرایی و شبکهسازی روزافزون ،تاییراتای
بنیادین در همه بخشهای صنعتی بهجای می گذارد .افزایش استذاده از فناوریهای سایبری،
اتکا به آنها در حوزههای کسبوکار ،پزشکی ،صنعت ،لیزر را در پی خواهد داشت.
نوآوریهای سریع و مکرر ،بازیگران مختلف را (اعم از تهدیدآفرین و تهدیدشونده) در
فضای عدم ق عیت قرار داده و شناسایی روندهای احتمالی آینده و پیشرانهاا را باه اماری
حیاتی تبدیل کرده است (اسماعیلی و ثناقربانی.)1397 ،
به خاطر راب ه متقابل امنیت ملی با قدرت؛ تاییر بنیادین در مذهوم و ویژگیهای قدرت
در فضای سایبر ،مخاطرات و تهدیدات جدیدی را برای امنیت ملای باه وجاود آورده و از
طرف دیگر ،فناوریهای مرتبط با فضای سایبر را به عاملی بارای کساب قادرت و تاأمین
امنیت ملی تبدیل نموده است .این مسئله حااکی از عماق نذاو فضاای ساایبر در تماامی
حوزههای راهبردی کشور است (هلیلی و همکاران.)1397 ،
بُعد فرهنگي -اجتماعي
فضای مجازی عرصه حضور قدرتهای اطالعاتی و محتوایی است؛ بنابراین جاوامعی کاه
قدرت بیشتری در این عرصه دارند ،به دنبال آن حضور قویتری در این فضا خواهناد داشات
و این بدین معناست که فرصت بیشتری برای تأثیرگذاری بر روی دیگر فرهن ها و تمادنهاا
دارند .همین موضوع به فرهن های ارزشی ،غنی و باریشهای که به د یال متعادد ،از حضاور
مؤثر در فضای مجازی محروم یا ناتواناند ،آسیب جدی وارد میکناد و باهناوعی آنهاا را در
معر

استحاله و اثرپذیری از فرهن های بیگانه مسلط بر فضای مجازی قرار میدهد.
ازجمله تهدیدهای اجتماعی ،فرهنگی در فضای سایبر میتوان باه رواج تذارد و کااهش

شدید روحیه مسئولیتپذیری در بین جوانان ،کمرن

شادن ارزشهاای مترقای ،تضاعیف

فرهن های کم حضور ،تضعیف اعتقادات و گسترش شبهات فکاری ،رواج سا حینگاری
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فکری ،گسترش اباحهگری عملی ،به خ ر افتادن حقوق مادی و معنوی ماؤلذین ،گساترش
محصااو ت فرهنگاای فرهنا هااای ماانحط (بااهویااژه فرهنا

غرباای ،افسااردگی و اناازوا،

بازداریزدایی ،بحران هویت و اخالل در شکلگیری شخصیت ،اعتیااد مجاازی ،انحرافاات
اخالقی (جنسی) ،تحمیل پیشنهادهای گیج کننده مخل و گاهی منحرف به کااربر و شاکاف
نسلها اشاره نمود (پدافند غیرعامل .)1394
ازجمله مصادیق تأثیرات امنیتی فضاای ساایبر مایتاوان باه تاییار در کاارکرد تشاکیل
اجتماعات ،تاییر در نحوه طرح م البات اجتماعی براندازی ،جاسوسی ،خرابکااری ،امنیات
کاربران ،عملیات روانی و جن

اطالعاتی اشاره کرد (شعبانی.)66 :1390،

بُعد ديپلماسي
فضای تعامل سیاست و سایبر یا ب ه تعبیر درست تر فضای سایبرپلیتیک ،جدیدترین
و مهم ترین حوزه مورد توجه کارشناسان سیاست و روابط بین الملل در عرصه نظاری
و عملی محسوب می شود که غذلت از آن مای تواناد آسایب هاای جادی و غیرقابال
پیش بینی برای کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران در عرصه روابط بین ال ملل داشاته
باشد ( عابدی. )1397 ،
سایبر دیپلماسی اشاره به مادیریت جدیادی (ساایبری) ،بارای ابعااد مختلاف سیاسات
خارجی و امور بینالملل دارد که عمل دیپلماسی در ترکیب فضای مجازی با (سنتی) مناابع
دیپلماتیک صورت مایگیارد .دیپلماسای ساایبری در ساادهتارین تعریاف آن ،اساتذاده از
ابزارهای فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی روز ،برای تبیین ،گسترش و ارتقا سا

اثربخشای

دستگاه دیپلماسی یک کشور در فضای مجازی است .ساایبر دیپلماسای تکامال دیپلماسای
عمومی است که استذاده از امکانات جدید ارتباطی در قرن  21را شامل میشود که ابتکارها
در فناوری اطالعااتی و ارتبااطی را باا دیپلماسای مرباوط مایکناد و باهعناوان بخشای از
«دیپلماسی عمومی نسخه دوم»« ،دیپلماسای عماومی الکترونیکای» و «دیپلماسای مجاازی»
شناخته میشود (محمدی.)1396 ،
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سایبرپلیتیک و امنیت سایبری در شرایط کنونی بهعناوان موضاوع اساسای ماورد توجاه
کارشناسان روابط بینالملل ،در کنار موضوعات قدیمیتار جنا  ،اقتصااد ،زناان و محایط
زیست قرار گرفته و حتی برخی اهمیت آن را از سایر حوزهها بیشتر میدانند ،زیارا فضاای
سایبر به شکلی تمامی حوزهها و موضوعات قدیمی را در خود جای داده است .بیتردیاد،
دیپلماسی سایبری میتواند بسترهای زم برای بروز و صدور ارزشهای پایهای یک جامعه
به خارج و تقویت قدرت نرم یک کشور را فراهم نماید (حاللخور و محمدی.)1398 ،
بنابراین فضای سایبر شرایط جدیدی ایجاد نموده که در آن موضوعات روابط بینالملال
به شکل متذاوتی م رح میشوند و درنتیجه شکل جدیدی از سیاست با عنوان ساایبرپلیتیک
ایجاد شده که پیامدهای ویژه ای در حوزه امنیت ملی و جهانی دارد .بر این اسااس بررسای
کامل و تبیین درست سایبرپلیتیک و امنیت سایبری و تأثیر آن بر تمامی حاوزههاا در سا
ملی ضرورت مییابد.
روششناسي تحقيق
با توجه به موضوع و هدف پژوهش ،نوع تحقیق کاربردی -توساعهای1اسات و از نظار
اجرا توصیذی-تحلیلی است .گردآوری اطالعات متناسب باا روش تحقیاق موضاوع در دو
بخش انجام شد :یک بخش مربوط به ادبیات موضوع و مبانی نظری و بخش دیگار مرباوط
به اخذ نظر صاحبنظران و متخصصان (س

تجربی یا عملی) موضاوع تحقیاق اسات ،در

بخااش اول از س انجههااای غیاار واکنشاای  /غی ار ماازاحم(2محماادیپااور )107 :1390 ،یااا روش
کتابخانهای (کتابهای تخصصی معتبر ،وبگاههای معتبر علمی ،بانکهای اطالعااتی داخلای
و خارجی و )...از ابزار فیش3استذاده شاد و بخاش دوم باه روش میادانی و باا اساتذاده از
ابزارهای مصاحبه4و پرسشنامه5گردآوری گردید .ابتدا باا م العاه کتابخاناهای باه گاردآوری
1.Applied – Development Research
2.Unobtrusive /Nonreactive Measures
3.Fesh
4.Interview
5.Questionnaire
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مذاهیم مرتبط با پژوهش و اسناد با دستی ملی و بینالمللی هادف پرداختاه شاد و ساپس
ضمن مصاحبه باز باا تعاداد  30نذار از خبرگاان و متخصصاان حاوزه ساایبری کشاور در
خصوص نظام رصد پایش و هشداردهی احصا شده ،نظارات و منویاات ایشاان گاردآوری
شد ،در ادامه با برگزاری یک پنل خبرگان ،نتایج مصاحبههای باز غنیتر گردید و درنهایات
ابعاد نظام مورد نظر از منظر امنیت ملی بهدستآمده ،جهت تعیین روایای و پایاایی ،تحلیال
وضع موجود ،تعیین شکاف این ابعاد با آینده م لوب و اولویتدهی رسیدگی باه ابعااد در
قالب پرسشنامه بسته به تعداد  50نذر به بحث گذاشته شد؛ بهعباارتدیگار روش پاژوهش
صورتگرفته تحقیق آمیخته سری (کیذی و سپس کمی) بوده است.
یافتههای تحقيق
ماحصل م العه ادبیات و مبانی نظری ،کسب نظر خبرگان و مادیران حاوزه ساایبری و
تحلیل نتایج پرسشنامهها ،شناسایی ابعاد هذتگانه نظام رصد ،پایش و هشداردهی ساایبری
از منظر امنیت ملی به شرح جدول شاماره  1مایباشاد .تعیاین وضاعیت موجاود و آیناده
م لوب ابعاد نظام بهعنوان هدف ،دستاورد دیگر ایان تحقیاق اسات .همچناین فاکتورهاای
شکاف که حاصل تذاوت بین وضاع م لاوب و وضاع موجاود اسات و همچناین شاکاف
موزون که حاصل ضرب شکاف در اهمیت هر بُعد است محاسبه و نتاایج نهاایی باهعناوان
فاکتور مبنا به شرح جداول زیر باه دسات آماده اسات .باهعاالوه باهمنظاور تأییاد آمااری
اولویت بندی موضوعات از آزمون فریدمن استذاده شده است کاه نتاایج آن در اداماه ارائاه
میشود .طبق جدول شماره  1تحلیل شکاف احصا شاده گویاای اولویات موضاوعات باه
ترتیب فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،دیپلماسی ،اقتصادی ،دفاعی-امنیتی و علمای و فناوراناه
است؛ اما شکاف موزون اولویت را بهصورت فرهنگی ،اجتماعی ،دیپلماسی ،دفاعی-امنیتی،
اقتصادی ،سیاسی و علمی و فناورانه تعیین نموده است.
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جدول  .1نتايج آمار توصیفي و تحلیل شکاف
رتبه

ابعاد

ميانگين اهميت وضع موجود وضع مطلوب شکاف شکاف موزون

1

فرهنگی











2

اجتماعی











3

دیپلماسی











4

دفاعی-امنیتی











5

اقتصادی











6

سیاسی











7

علمی و فناورانه











از آنجا که همواره ورود فناوریهای جدید ،بهخصوص سایبری از کشورهای غربای باه
کشورهای درحالتوسعه ،مقدم بر ایجاد فرهن

بومی استذاده از آنها بوده است ،باا توجاه

بهشدت اثرپذیری فرهن ها و تمدنها در فضای سایبر و آسیبهای قابل توجهی که از این
رهگذر پدیدار شده است لذا پرداختن به بُعد فرهنگی نظام از نظر نخبگان ،باا ترین مقادار
را نشان میدهد که با توجه به شکاف قابل توجه احصا شده طبیعی است که با ترین میزان
شکاف موزون را به خود اختصاص داده و در صدر اولویت رسیدگی قارار مایگیارد .بُعاد
اجتماعی نیز با توجه به قرابت و آمیختگی با بُعد فرهنگی و نظر به تاأثیرات امنیتای فضاای
سایبر بر این حوزه و آسیبهای مترتب ،هم از نظر اهمیت و هم از لحاظ شاکاف ،پاس از
بُعد فرهنگی ،مقادیر قابل توجهی را تجربه نموده و از نظار خبرگاان در جایگااه دوم قارار
گرفته است .حسب نظر خبرگان ،از آنجا که تذکیک فضای سایبر به داخل و خارج و ایجاد
حدومرز فیزیکی به سبک حدود جارافیایی متصور نیست ،لذا دیپلماسی سایبری باه معنای
ایجاد همکاری های من قهای و فرامن قهای بینالمللی یک ضرورت انکارناپاذیر در تکمیال
فرایند رصد و پایش است .ازاینرو بُعد دیپلماسی در جایگااه ساوم رسایدگی قارار گرفتاه
است .سایر ابعاد دفاعی -امنیتای ،اقتصاادی ،سیاسای و علمای و فناوراناه بار اسااس نظار
صاحبنظران سایبری ،با توجه به کارکردها ،زمیناههاا ،شارایط و مصاادیق احصا شاده در
رتبههای بعدی ،ارزیابی شدهاند.
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بر اساس نتایج جدول شماره  ،2اهمیت ،وضعیت موجود و م لوب نظام در هر یاک از
جنبههای امنیت ملی؛ شامل دفاعی-امنیتی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصاادی ،علمای و
فناورانه و دیپلماسی از نظر خبرگان در سا

اطمیناان  %95باا درجاه آزادی شاش دارای

اختالف رتبه معنیدار بوده است.
جدول  .2نتايج آزمون فريدمن

س

اهميت

وضع موجود

وضع مطلوب

تعداد







کای مربع







درجه آزادی













معنیداری

از منظر خبرگان و بر اساس رتبههای کسبشده در آزمون فریدمن در جادول شاماره 3
به لحاظ اهمیت ،ترتیب بهصورت فرهنگی ،دفاعی-امنیتی ،دیپلماسی ،اجتماعی ،اقتصاادی،
علمی و فناورانه و سیاسی بوده ،همچنین در وضعیت موجود ترتیاب باهصاورت علمای و
فناورانااه ،دفاااعی -امنیتاای ،فرهنگاای ،اجتماااعی ،اقتصااادی ،سیاساای و دیپلماساای اساات.
درحالیکه انتظار از وضع م لوب به ترتیب فرهنگای ،اجتمااعی ،سیاسای ،دفااعی-امنیتای،
دیپلماسی ،اقتصادی ،علمی و فناورانه میباشد.
جدول  .3میانگین رتبههای حاصل از آزمون فريدمن
ابعاد

اهميت

وضع موجود

وضع مطلوب

دفاعی-امنیتی







سیاسی







فرهنگی







اجتماعی







اقتصادی







علمی و فناورانه







دیپلماسی
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شکلهای شماره  4 ،3و  5به ترتیب اولویت ،منظرهای نظام رصد ،پایش و هشاداردهی
سایبری (ابعاد نظام) با رویکرد امنیت ملی مبتنی بر تحلیل وضع موجاود ،وضاع م لاوب و
شکاف موزون را نشان میدهد.

شکل  .3منظرهای نظام رصد ،پايش و هشداردهي سايبری مبتني بر تحلیل وضع موجود

شکل  .4منظرهای نظام رصد ،پايش و هشداردهي سايبری مبتني بر تحلیل وضع مطلوب

شکل  .5منظرهای نظام رصد ،پايش و هشداردهي سايبری مبتني بر تحلیل شکاف موزون

نتيجهگيری و پيشنهاد
پیشرفت سریع فضای سایبری در سالهای اخیر و درهمآمیختگی و برهمکانش ابعااد و
شئونات مختلف اجتماعی باا ایان فضاا ،تاأمین امنیات آن را بسایار حیااتی کارده اسات،
بهنحویکه عدم توجه کافی به مقوله امنیت در فضاای ساایبری مایتواناد خ ارات بسایار
زیادی را متوجه وجوه مختلف حاکمیت و امنیت ملی نماید .لذا از آنجا که در هر مجموعاه
حاکمیتی ،پایهای ترین زیرساخت ،آگاهی از شرایط محی ای و فضاای پیراماونی آن اسات،
برای هرگونه تصمیمسازی و تصمیمگیری ضروری ماینمایاد شاناخت مناسابی از جامعاه
مبتنی بر فضای سایبر در اختیار صاحبان تصمیم گذاشته شود لذا نقش کلیدی نظاام رصاد،
پایش و هشداردهی فضای سایبر کلیدی مینماید.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مقاله پژوهشی :احصا  ،ارزیابی و تحلیل شکاف ابعاد نظام رصد ،پایش و211 / ...

وابستگی شدید و روزافزون حوزههای مختلاف حااکمیتی ناشای از تاأثیر و تاأثر از فضاای
سایبر ،انجام اقداماتی بارای شاناخت هدفمناد ،منساجم ،پویاا ،ان بااقپاذیر و دارای باازخورد،
دانشبنیان ،چا ک ،یکپارچه و توزیعشده از اجزا و واحادهای مختلاف ،تعاامالت فایماابین،
ورودی و خروجیهای آنها در س

کشور است کاه در قالاب فرایناد مشاخص ،باهصاورت

هوشمند و پیشدستانه و در چارچوب سیاستها و راهبردهای ملی باه رصاد و پاایش فضاای
مجازی در ابعاد مختلف امنیت ملی پرداخته و هشدارهای زم را بهمنظور تصمیمگیاری و اقادام
در س وح فنی ،عملیاتی و راهبردی بهصورت مؤثر و بههنگام با هدف امنسازی ،مصونساازی،
مقاااومسااازی و کاااهش مخاااطرات و جلااوگیری از غااافلگیری در مواجهااه بااا تهدیاادات و
آسیبپذیریها و اطالع و استذاده بهموقع از فرصتهای فضای سایبر اجتنابناپذیر کرده است.
در این راستا وضعیت م لوب و ابعاد مختلف نظام رصد ،پاایش و هشاداردهی فضاای
سایبر از منظر امنیت ملی بر اساس م العات ت بیقی و رهنمودهاای خبرگاان احصاا و باا
وضعیت موجود آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .بار ایان اسااس ،اهمیات ،وضاعیت
موجود و م لوب نظام در هر یک از جنبههای امنیت ملی؛ شامل دفااعی-امنیتای ،سیاسای،
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،علمی  -فناورانه و دیپلماسی از نگاه خبرگان دارای اخاتالف
رتبه معنیدار بوده است .تحلیل شکاف گویای اولویت ابعاد مختلاف باه ترتیاب فرهنگای،
سیاسی ،اجتماعی ،دیپلماسی ،اقتصادی ،دفاعی امنیتی و علمی – فناورانه است ،اماا شاکاف
موزون ترتیب را بهصورت فرهنگی ،اجتماعی ،دیپلماسی ،دفاعی امنیتی ،اقتصاادی ،سیاسای
و علمی  -فناورانه تعیین نموده است .لذا بهمنظور نیل باه وضاعیت م لاوب نظاام رصاد،
پایش و هشداردهی سایبری ،پیشنهاد پژوهشهای آتی این است که ضامن تصویرساازی از
آینده م لوب این نظام مبتنی بر الگاوی راهباردی اساالمی ایرانای ،راهبردهاا ،راهکارهاا و
اقدامات اجرایای زم در قالاب برناماه راهباردی گاذار باه وضاعیت م لاوب بار اسااس
اولویتهای تعیینشده برای دساتیابی باه کماال ابعااد احصا شاده تهیاه و تادوین گاردد.
همچنین با توجه به درهمآمیختگی شئونات مختلف زنادگی ،در فضاای ساایبر ،بررسای و
تحلیل برهمکنش ابعاد مختلف در این فضا بر بلوغ نظام خواهد افزود.
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