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چکيده
گسترش روزافزون فضای سایبر سبب شده است که بخش قابل توجهی از فعالیتهای حاکمیتی ازجملهه
فعالیتهای امنیتی و نظامی به این فضا منتقل و فضای مزبور به عرصه نبهر مبهدش شهو ن بنهابراین بههمنظهور
صیانت از منافع کشور ضرورت ار ساختار یکپارچه و بومی برای فاع ر این فضا فراهم گر  .فراینهدهای
اصلی یا کلیدی از مهمترین مباحث فاع سایبری محسوب میشوند که فاع پیرامون آنهها شهکل مهیگیهر .
برای ستیابی به فرایندهای اصلی فاع سایبری ر این پهووهش بها بههرهگیهری از روش مهور ی زمینههای
نخست اسنا باال ستی کشور مور مطالعه قرار گرفته و با گزینش چند کشور اسنا راهبر ی قابهل سهتر
این کشورها بررسی شد و با ورو گزارههای استخراجشده از آنها ر سطح راهبهر ی چهارچوب معمهاری
زکمن و با بهرهگیری از انش  14نفر از خبرگان این حوزه از طریق مصاحبه و پرسشنامه فراینهدهای کلیهدی
فاع سایبری احصها و بها اسهتفا ه از روش مهدش سهاختاری تفسهیری و مقایسههای زوجهی ایهن فراینهدها
سطحبندی و ارتباط بین آنها ترسیم و مدش نهایی ارائه گر یده است.
کليدواژهها:

فاع سایبری فرایند معماری مدش ساختاری تفسیری و مقایسه زوجی

 .1انشآموخته وره کتری مدیریت راهبر ی فضای سایبر (نویسنده مسئوش) ایمیلh.amirli@chmail.ir :
 .2انشیار انشگاه عالی فاع ملی taghipour@sndu.ac.ir
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مقدمه
با توسعه روزافزون فضای سایبر بیش ازپیش فعالیت های روزمره بشهر بهه ایهن فضها
وابستگی پیدا می کندن زیرساختها ی مهم حسها

و حیهاتی نیهز از ایهن قاعهده مسهتننا

نمی باشند و بیش از گذشته به فضای سهایبر وابسهته شهدهانهد .سهامانهههای اطالعهاتی و
مخابراتی نیروگاه ها (برق آبی هسته ای گازی) پاالیشگاه ها و خطوط انتقاش حامهلههای
انرژی سامانه های بانکی و مهالی سهامانه ههای حمهل ونقهل (ههوایی جها های ریلهی و
ریهایی) خهدمات بهداشهتی و اضهطراری صهنایع فهاعی و شهبکه آبرسهانی هشههت
زیرساخت عمده میباشند که ر سطح جهان شناسایی شدهاند ) .(Stevens, 2003ر کشور
ما نیز این زیرساخت ها و سامانه ها یا خو بخشی از فضای سایبری هستند و یا از طریق
این فضا کنترش مدیریت و بهره بر اری می شهوند و عمهده اطالعهات حیهاتی و حسها
کشور به این فضا منتقل می شو و یا اساساً ر این فضا شکل گرفتهه اسهتن ایهن فضها
بهعنوان زیرساخت سایر زیرساختها ی کشور قلمدا شده و قسمتی از سرمایههای ما ی
و معنوی کشور صرف این حوزه میشو .
بررسی سوابق جنگ ها و انقالب های مخملی شکل گرفته طی و هه اخیر ر سهطح
جهان که منجر به براندازی حکومت ها و نابو ی منابع و زیرساخت های آن ها شده است
بیانگر این واقعیت است که تعدا ی از این جنگ ها و انقالب ها بها یهج جنهگ و اقهدا
سایبری شروع و یا حمایت شده است .مروری بر وقایع و حوا ث ساش های اخیر کشهور
مؤید این واقعیت است کهه بخهش اعظهم تهدیهدهای موجهو علیهه کشهور بههویهوه ر
زیرساخت های حیاتی یا از فضای سایبر نشأت می گیرند و یا ایهن فضها را ههدف تهدیهد
مستقیم خو قرار می هند .ر جنگ های قبلی عناصر زیرساخت ی حیاتی از قبیل فرو گهاه
نیروگاه های برق سامانه های آب راه آهن خطهوط لولهه نفهت و گهاز و مراکهز ارتبهاطی
به وسیله نیروهای نظامی مور هدف قرار می گرفتندن زیرا انهدا آن ها می توانست به فله
شدن یج کشور کمج کند .این مراکز کنترش همان اجزایی هستند کهه یگهر بههصهورت
فیزیکی وجو ندارند و بیشتر آن ها به سامانه های رایانهمحور وابسته شده اند که به سا گی
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می توانهد از طریهق یهج حملهه سهایبری ایرفعهاش گهر

)2005:76

 .(Kamal,ر محافهل

بینالملل ی االب صحبت از امکان حمالت سایبری ر میان است .اسهتفا ه از سهال ههای
سایبری می تواند بهه عنهوان وسهیله ای ارزان بهرای برخهی از کشهورها و همچنهین بهرای
گروه های مجرمانه و تروریستی جذابیت اشته باشهد .تهدیهد حمهالت سهایبری آنقهدر
جدی است که پیمان آتال نتیج شمالی (ناتو) ر نسخه جدید راهبر های خو بهه مسهئله
« تبدیل فضای مجازی به میدان جنگ» پر اخته است چراکه با افزایش وابستگی کشهورها
به فضای سایبر زمینه آسیبپذیر ی ناخواسته ر برابر حمالت و تهدیدهای سهایبری نیهز
شدت مییابد.
محور قرار گرفتن فضای اطالعاتی و سها یبری ر سهاختارها اگرچهه باعهث افهزایش
چشمگیر کارایی انعطاف پذیری نوآوری و تحوش میشو لیکن از طرف یگر میتوانهد
به نقطه ضعف عمهده کشهور مبهدش گهر  .پهووهش حاضهر گهامی ر راسهتای پوشهش
نقطه ضعف یا شده به شمار میرو ن بنابراین ر باب اهمیت تحقیق میتوان گفهت :الهف.
ا نجا آن سبب کمج علمی به حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیهری فهاع سهایبری کشهور
می شو  .ب .بستر الز را برای تفکر ر مدش فاع سایبری بومی کشور فراهم مهینمایهد.
ج .خأل انشی را ر کشور پیرامون فاع سایبری پوشش می هد و موجب فرهنگسهازی
ر حوزه فاع سایبری بومی برای الگ وبر اری نها های مرتبط میگر .
ر باب ضرورت تحقیق می توان گفت :هر پووهشی بستر تحقیقات پیوسته مهرتبط را
فراهم می نماید بنابراین بدون انجا پووهش حاضر زمینه موصوف برای تحقیقات مشابه
ر حوزه فاع سایبری شکل نمی گیر و همچنین تا سالیان متما ی ممکن است وظهایف
نها های کشور ر فاع سایبری تبیین نگر

و به طورکلی ممکن است هر گونه افلهت از

ایههن تحقیههق یهها پههووهش هههای مشههابه ر مقولههه فههاع سههایبری لطمههات و خسههارات
جبرانناپذیری را بر پیکره زیرساختهای موصوف بهعنوان مراکز ثقل کشور وار نمایهد
مضاف بر آنکه خاستگاه عمده فناوری های این فضا کشورها و قدرت ههایی هسهتند کهه
بی واسطه یا باواسطه ارای تضا منهافع ر حهوزه سیاسهی اقتصها ی ینهی و ایهره بها
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کشورمان میباشندن بنابراین ضرورت شکل هی و ایجا یج نظا فهاعی بهومی بههروز
همیشه بیدار قدرتمند و آینده نگر برای تضمین و استمرار فعالیت کشور ر فضای سایبر
به ویوه فعالیتهای حاکمیتی بیشازپیش نمایان میشهو  .ایهن پهووهش بها ههدف اصهلی
«تدوین مدش فرایندی فاع سایبری بومی کشور» و اهداف فرعی «شناخت اسنا باال ستی
موجو

ر این زمینه» و «شناخت ارکان جهت ساز و راهبر های فاع سایبری کشهورهای

مور مطالعه» بهمنظور پاسخگویی به این سؤاش که « فرایندهای اصلی فاع سهایبری بهومی
کشور کدامند؟» و سؤاالت فرعی «اسهنا باال سهتی ر ایهن زمینهه کدامنهد؟» و همچنهین
«ارکان جهت ساز و راهبر های فاع سایبری کشهورهای مهور مطالعهه چگونهه اسهت؟»
تنظیم گر یده و بر آن است که گامی هرچند کوچج ر این مسیر بر ار .
مباني نظری
ر این بخش نخست کلیدواژه اصلی مبحهث تبیهین مهی گهر

و ر ا امهه بهه اسهنا

باال ستی ر زمینه فاع فاع سایبری و همچنهین مطالعهات تطبیقهی ر اسهنا راهبهر ی
سایر کشورها برای ستیابی به فرایندهای اصلی فاع سایبری با استفا ه از چارچوب های
معماری پر اخته خواهد شد.
دفاع
فاع ر لغتنامه معین از ستبر شمن حفظ کهر ن باز اشهتن په
مقابل ر هر

ز ن پاسهخ طهرف

عوی و جنگی که مسلمانان با کافران کنند بهرای جلهوگیری از حملهه آنهان (معهین

 )530 :1382و ر لغتنامه هخدا ور کر ن از کسی فهع کهر ن از کسهی همهدیگر را رانهدن
مزاحم کسی شدن ارا ار کر ن حق کسهی را یهاوری و حمایهت کهر ن کسهی را از سهتبر
شمن (انسان و حیوان) حفظ کر ن باز اشتن و پ

ز ن( هخهدا  )1377 :10940معنی شهده اسهت.

فاع ر اصطال به مجموعه اقدامات باز ارنده رفعکننده فعکننده و بازیابیکننده که بههمنظهور
پیشگیری حفظ حمایت از ارزشها منافع و اراییهای ملهی ر مقابهل تهدیهدات و حمهالت
انجا میگیر گفته میشو

(رامج و همکاران

.)1395
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دفاع سايبری
بهکارگیری اقدامات حفاظتی مؤثر برای به ست آور ن یج سهطح مناسهب از امنیهت
سایبری به منظور تضمین عملکر و عملیهات فهاعی .ایهن موضهوع بهه وسهیله اقهدامات
محافظتی مناسب برای کاهش مخاطره امنیتی به یج سطح قابل پذیرش حاصل مهیشهو .
فاع سایبری از وظهایف و تکهالیف حفاظهت 1کشهف 2پاسهخ3و بازیهابی4تشهکیل شهده
است

)2014: 18

 .(ACST–Strategy-CyberSecurity,این تعریف بهعنوان تعریف عملیهاتی

ارائه شده است.
زيرساختهای حیاتي
تعریف عملیاتی :سازمان ها و یا تأسیسات باارزش و اساسی می باشند که شکست یها
تخریب آن ها منجر به تنگناهای تأمین پایدار اخالش قابل توجه ر امنیت عمومی یا سایر
نتای تلخ یگر خواهد شد .موار ی چون انرژی فناوری اطالعات و ارتباطهات انتقهاش
سالمتی آب اذا بخش امور بیمه و مالی ولهت و بخهش اجرایهی رسهانه و فرهنهگ
بهعنوان زیرساختهای حیاتی شناسایی شدهاند

(مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع

.)56 :1390

فرايند
فرایند عبارت است از مجموعهای از مراحل فعالیهتهها و وظهایف هدفمنهد کهه بها
استفا ه از زیرساختهای الز و روشها ی خاص یج یا چند ورو ی را به یج یا چنهد
خروجی تبدیل میکند

(9001, 2000

 . )ISOاین تعریهف نیهز بههعنهوان تعریهف عملیهاتی

پذیرفته شده است.

1. Protect
2. Detect
3. Respond
4. Recover
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معماری سازماني
تعریف عملیاتی :هرجا که نیاز به طراحی موجو یت یا سهامانهای باشهد کهه ابعها و
پیچیدگی آن از حد معینی فراتر رفته یا نیازمندیها ی خاصهی را تحمیهل نمایهد نگهرش
ویوه و همه جانبها ی را نیاز خواهد اشت که ر اصطال به آن «معماری» گفته مهیشهو .
معماری ترکیبی از علم هنر و تجربه است که ر رشتهها یی نظیر ساختمان ارای قهدمتی
چند هزارساله است

(شم

.)1383

تدوین فرایندهای مطلوب برای فاع سایبری با مطالعه ارزش های اساسهی جامعهه و
اسنا باال ستی کشور و از طرف یگر با مطالعات تطبیقی و بهره گیری از تجربیات سهایر
کشورها امکانپذیر خواهد بو که ر ا امه مقاله به این مهم میپر ازیم.
مطالعه اسنا باال ستی
اسههنا ی کههه بههرای تههدوین فراینههدهای فههاع سههایبری مههور مطالعههه قههرار گرفتههه و
کلیدواژه های آن ها استخراج گر ید عبهارت انهد از :آیهات قهرآن مجیهد فرمایشهات امها
خمینی

(ره)

فرمایشات حضرت اما خامنهای

(مدظله العهالی)

سند سیاسهت ههای کلهی نظها ر

چشم انداز جمهوری اسالمی ایران سند امنیت فضای تولید و تبا ش اطالعات (افتا) سهند
راهبر ی پدافند سایبری کشور قوانین اخلی ر خصوص فاع برخی از شر وظهایف
و اختیارات شورای عالی فضای مجازی اههداف و سیاسهتههای شهورای عهالی فضهای
مجازی .ر این بخش نخست از یدگاه ین مبین اسال و منظر حضرت اما خمینی(ره) و
حضرت اما خامنهای(مدظلهالعالی) به موضوع فاع وار میشویم:
دفاع درآيات و احاديث
بررسی آیات قرآن و روایات اسالمی ر مور آ اب فاع ایهن حقیقهت را بههوضهو
ثابت می کند که اسال مسائل اخالقی و انسانی را حتی ر خشونت بهارترین صهحنه ههای
زندگین یعنی میدان جنگ و فاع نا یده نگرفته و همه جا قهر را با لطف و خشونت را بها
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رحمت عجین ساخته و به یقین حکومت اسالمی باید این آ اب را که اثر عمیقی ر طرز
قضاوت بیگانگان از اسال

ار و می تواند وسیله ای برای جلب توجهه آنهان و بهازنگری

رباره اسال شو به کار بند  .ر آیات قرآن بارها به رعایهت عهدالت و عهد تجهاوز از
حدو معقوش و انسانی ر مقابل شمنان تأکید شده است .ازجمله ر آیات  190تها 195
سوره بقره می خوانیم« :و ر راه خدا با کسانی که با شما سر جنگ ارند کارزار بکنید اما
تعدی روا مدارید که خدا متجاوزان را وست نمهی ار  )190( .و ایشهان را ههر جها کهه
ست یافتید به قتل برسانید و از یارشان مکه بیرون کنید همان طور که شهما را از مکهه
بیرون کر ند و فتنه آنان از این کشتار شما شدیدتر بو ولی ر خو شهر مکه کهه خانهه
امن است با ایشان نجنگید مگر اینکه ایشان ر آنجا با شما جنگ بیااازند کهه اگهر خهو
آنان حرمت مسجدالحرا را رعایت ننمو ه و جنهگ را بها شهما آاهاز کر نهد شهما ههم
بجنگید که سزای کافران همین است )191( .حاش اگر از شرارت و جنگ ر مکهه سهت
بر اشتند شما هم ست بر ارید که خدا آمرزگاری رحیم است )192( .و با ایشان کارزار
کنید تا بهکلی فتنه ریشهکن شو و ین تنها برای خدا شو و اگر بهکلی سهت از جنهگ
بر اشتند یگر هیچ شمنی و خصومتی نیسهت مگهر علیهه سهتمکاران )193( .اگهر آنهان
حرمت ما ه حرا را شکستند شما هم بشکنید چون خهدا قصهاص را ر همهه حرمهتهها
جایز انسته پ

هرک

بر شما ستم کر شما هم به ه مان اندازه که بهر شهما سهتم روا

اشتند بر آنان ستم کنید و نسبت به ستم بیش از آن از خدا بترسید و بدانید کهه خهدا بها
مر

باتقوا است )194( .و ر راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به ست خو به هالکت

نیفکنید و احسان کنید که خدا نیکوکهاران را وسهت ار » )195( .سهیاق آیهات شهریفه
اللت ار بر اینکه همه یجباره و باهم نازش شده و اینکه همه یج ارض را ایفا میکنند
و آن عبارت است از :فرمان جنگ برای اولین بار با مشرکین مکه و اینکهه مهیگهوییم بها
خصوص مشرکین مکه از اینجا میگوییم که ر این آیهات بهه ایشهان تعهرض شهده کهه
مؤمنین را از مکه بیرون کر ند و نیز متعرض مسئله فتنه و امر قصاص اسهت و نیهز نههی
می فرماید از اینکه این جنگ را پیرامون مسجدالحرا انجا

هند مگر اینکه مشهرکین ر
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آنج ا جنگ را آااز کنند و همه این ها اموری است مربوط به مشرکین مکه .عالوه بر ایهن
ر این آیات قتاش را مقیهد بهه قتهاش کهر ه و فرمهو ه «و قهاتلوا فهی سهبیل اللّهه الهذین
یقاتلونکمن ر راه خدا قتاش کنید با کسانی که با شما قتاش میکنند» .معلو است که معنای
این کال اشتراط قتاش به قتاش نیست و نمی خواهد بفرماید اگر قتاش کر ند شما ههم قتهاش
کنید چون ر آیه کلمه «ان -اگر» به کار نرفته از سوی یگر قید نهامبر ه احتهرازی ههم
نمیتواند باشد تا معنا این شو که تنها با مر ان قتاش کنید نهه بها زنهان و کو کهان لشهکر
شمن (که بعضی اینطور معنا کر هاند) برای اینکه قتاش با زنان و اطفاش کهه قهدرت بهر
قتاش ندارند عملی بی معنا است و معنا ندار بفرماید با آنان مقاتله (جنگ طرفینی) مکهن
بلکه اگر منظور این بو باید بفرماید« :زنان و کو کان را مکشید».
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که قرآن مجید ر جنهگ و فهاع نیهز عهدوش از حهدو
معقوش انسانی را جایز ندانسته و با تحدید مکرر آن به مکهان و زمهان حهرا و همچنهین
مقاتله با زنان و کو کان و همچنین آااز جنگ با وسوا

خاصهی ابعها آن را مشهخ

نمو ه است که ضرورت ار ر فرایندهای فاع سایبری نیز لحاظ گر .
دفاع از ديدگاه امام خمیني
به همان میزان که فاع مقد

(ره)

از فرهنگی جامع برخور ار است و پیا ههای گونهاگون

به نسل امروز منتقل می ساز و پشتوانه های نیرومند فکری اعتقا ی فرهنگی اخالقهی و
نظامی به وجو می آور تفکرات و رهنمو های حضهرت امها خمینهی
مقد

(ره)

ربهاره فهاع

نیز ارای جامعیت موضوع و ر ها و پیا های ماندگار و تحوشزا است .افکار و

رهنمو های ژرف اما خمینی(ره) را نه تنها نمی توان مجزا و منفج از فرهنگ فاع مقهد
انست که از عوامل مهم و ایجا کننده این فرهنگ انی بهه شهمار مهی رو و ایهن عامهل
به گونه ای محوری و بنیا ی است که اگر آن را از فهاع مقهد

جهدا کنهیم آنچهه بهاقی

می ماند فاقد ارزشمندی است و بههیچ وجه نمی تواند به این فرهنگ جامعیهت ببخشهد و
ذخیرهسازی ارزش ها و اتقان و استحکا پشتوانه های فکری و عملی آن را محقق گر اند.
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فاع ر اندیشه اما خمینی(ره) ماهیتی الهی و انسانی ار  .بدین جههت اسهت کهه بهه
تعبیر ایشان حضور تو ه مر

ر صحنه جها و فاع ر جهت اطاعت خدا مطر است.

ر راستای چنین بر اشتی از ماهیت فاع است که پیروزیهای بهه سهت آمهده ر میهدان
نبر با شمن ر هشت ساش فاع مقد

را از جانب خدای سبحان انسته و مهی گویهد:

بارالهی جوانان رزمنده ایران فتح را از تو می انند و به قدرت خهویش مغهرور نیسهتند و
اگر ارور و سرفرازی هست تو نازش فرمو ی و رعب و وحشهت را ر قلهوب شهمنان
آنان که شمنان اسال اند انداختی

(صحیفه اما 1389

ج  .)86 :16ایده و تفکر امها خمینهی

(ره)

برگرفته از مکتهب فهاعی الههی اسهال اسهت کهه سهاختار و کتهرین آن را عاشهورایی
اندیشیدن شکل می هد .ازاینرو معیار پیروزی و شکست انجها تکلیهف اسهتن بهدین
معنی که اگر به تکلیف عمل شو پیروزی به ست آمده است و اگهر بهه تکلیهف عمهل
نشو ولو ر ظاهر پیروزی به ست آمده باشد اما رواقع شکست استن بنابراین معیار
پیروزی ا ای تکلیف است .بدین جهت است که اما خمینی(ره) معتقد است مها ر جنهگ
برای یج لحظه هم نا

و پشیمان از عملکر خو نیستیم .راستی مگر فراموش کر هایهم

که برای ا ای تکلیف جنگیدهایم و نتیجه فرع آن بو ه

اسهت(صهحیفه امها

ج  .)88-102 :21ر

راستای چنین بینشی نسبت به هدف از فاع و جها ر راه خداست که میفرمایهد :جنهگ مها
جنگ ایمان و رذالت بو و این جنگ از آ تا ختم زندگی وجو ار
اما خمینی

(ره)

(صحیفه اما

ج .)284 :21

ر اولین بیان صریح ر باب فاع همه جانبه بالفاصله بعد از اشاره بهه

این راهبر سخن از بسی می گوید و معتقد است اگر بر کشوری نهدای شنشهین تفکهر
بسیجی طنین انداز چشم طمع شمنان و جهانخواران از آن ور خواهد گر ید واال ههر
لحظه باید منتظر حا ثه

باشیم( .صحیفه اما  1389ج )52 :21

از نظههر امهها کههارویوه فههاعی بسهی

بهههویهوه ر عرصههه باز ارنههدگی منحصههر بههه

سیاست های امنیتی جمهوری اسالمی نبو ه و گستره ای فراملی و جهانی را ر برمی گیر .
من امیدوار که این بسی عمومی اسالمی الگو برای تما مستضعفین جهان و ملتههای
مسلمان عالم باشد و قرن پانز هم قرن شکستن بهتههای بهزر

و جهایگزینی اسهال و
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توحید به جای شرک و عدش به جای ستمگری و بیدا گری و قرن انسانهای متعهد بهجای
آ خواران بیفرهنگ

باشد(صحیفه اما 1389

ج .)52 :21

مهمترین مفاهیم بنیا ی ر بیانات ایشان عبارت از فرهنگ عاشورایی ر فهاع نقهش
بسی

فاع همه جانبه عرصه فاع و ماهیت انسانی و الهی فع می باشد .ر ا امه به فاع

از منظر حضرت اما خامنهای(مدظلهالعالی) که برگرفته از اندیشهههای بلنهد امها راحهل(ره) و
آیات قرآن مجید و روایات ائمه معصو است میپر ازیم.
دفاع از ديدگاه حضرت امام خامنهای

(مدظله العالي)

از نگاه اما خامنه ای فاع و امنیت ملی همهان فراینه د گسهتر ه حفهظ سهتاور های
انقالب اسالمی و ستیابی به آرمان های متعهالی و همهوار سهاختن مسهیر رشهد و تعهالی
مرهون توسعه اقتدار روزافزون سیاسی فرهنگی اقتصا ی اجتماعی و نظهامی اسهت تها
بتواند با بهره گیهری از تمها ظرفیهت هها امکانهات و اسهتعدا های رونهی بحهران ههای
ناخواس ته اخلی و تهدیدهای شمنان خارجی را یکی پ

از یگهری خننهی کنهد و بهه

سالمت به سرمنزش مقصو برسهدن بنهابراین بهه صهراحت مهی تهوان گفهت کهه پهر اختن
همه جانبه به مقوله ابعا مؤلفههای امنیت ملی و وری از چهالش هها و فهع تهدیهدها ر
شرایط کنونی و حسا

نظا مهم ترین موضوعی است که شایسته است ر سهتور کهار

کارگزاران نظا اسالمی قرار گیر  .ایشان مسیر صعو به قله افتخارات کشور را عبهور از
پله های امنیت ملی می انند  .بیانات گوناگون معظمله) (www.khamenei.irکه ر این رابطهه
مور بررسی قرار گرفته ر جدوش زیر نشان ا ه شده است:
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جدول ( )1فرمايشات حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالي) در مناسبتها ی گوناگون پیرامون دفاع
ردیف
1

مکان
ر یدار با جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتهش جمههوری اسهالمی بهه مناسهبت روز
نیروی هوایی 1369/11/19

2

ر مراسم ششمین وره فرماندهی و ستا انشگاه اما حسین (علیه السال )1368/8/29

3

ر مراسم مشترک نیروهای مسلح استان کر ستان 1388/2/2

4

ر یدار با فرماندهان گر ان های عاشورای نیروهای مقاومت بسی

ر سهالروز شهها ت

اما سجا (ع) 1393/5/12

5

ر یدار با مر

6

ر مراسم بیعت با فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی1368/4/19

7

مازندران ر سالگر حماسه  6بهمن 1388/11/6

ر مراسم صبحگاه نظامی پایگهاه منطقهه و

ریهایی نیهروی ریهایی ارتهش ر بوشههر

1370/10/12

8

ر جمع انشجویان و فارغ التحصیالن انشگاه علو نظامی 1369/7/14

9

ر مراسم سالگر ارتحاش حضرت اما (ره) 1371/03/14

10
11
12
13

ر مراسم اعطای سر وشی به فارغ التحصیالن وره های فرماندهی و علو نظهامی ارتهش
1368/7/13
ر یدار گروهی از معلمان و فرهنگیان و جمعی از کارگران ر تقهارن روز معلهم و روز
جهانی کارگر 1369/2/12
ر باز ید سرز ه از انشگاه افسری اما علی (علیهالسال ) 1383/01/30 -
ابالغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ر چهارچوب سهند چشهم انهداز بیسهت سهاله
1387/19/21

سخنرانیها و فرمایشات حضرت اما خامنهای

(مدظلهه العهالی)

ر خصهوص مقولهه فهاع

(سخنرانی های اشارهشده ر جدوش شماره  ) 1توسط محققین مور بررسی قیق و تحلیل
محتوا قرار گرفته و کلیدواژههای مهؤثر ر حهوزه فهاع از آن هها اسهتخراج و ر جهدوش
شماره ( )2رج گر ید:
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جدول ( :)2موارد مستخرج از فرمايشات امام خامنهای
مفاهيم قابل استخراج از فرمایشات ایشان
در خصوص دفاع

(مدظله العالي)

در خصوص مقوله دفاع

مؤلفههای مؤثر در نظام دفاع سایبری
برگرفته از بيانات ایشان

موار ی که می بایست از آنها فاع کر

-

اسال و قرآن و انقالب

-

نظا جمهوری اسالمی

صههیانت از حقههوق و ارزشهههای اساسههی و

-

عقاید و ارزشها و موجو یت

اسالمی باشد.

-

حینیت و عزت کشور

-

حاکمیت تمامیت ارضی

-

منافع و امنیت ملی

-

حقوق مر

-

جایگاه شایسته بینالمللی

-

مستضعفین و مظلومین

-

اسال بیدارشده

-

ملتهای به هویت اسالمی برگشته

-

ملتهای فلسطین و لبنان

-

حوزههای اخالقی ینی و نظامی

-

-

نظا

فاع سهایبری مهی بایسهت ر راسهتای

حقوق سیاسی و اقتصا ی

انش و کسب فناوری

ویوگیهای فاع

-

شناسایی و ارزیابی شمن

-

برگزاری مانور

-

سازمان هی و کار و تالش

-

روحیه و آما گی

-

خو باوری و اتکا به خو

-

نوآوری آموزش انضباط

-

وحدت و یکپارچگی

-

نظا

فاع سایبری می بایست مبتنی بر انهش

و فناوری روز باشد.
-

نظا

فاع سایبر می بایست متناسب بها تهوان

شمنان طراحی گر .
-

ارزیابی مستمر و حفظ آمها گی بخهش ههای
مختلف می بایست بخشی از فرایندهای نظا
فاع سایبری باشد.

-

وحهدت فرمانهدهی و مهدیریت یکپارچههه از
ویوگی های نظا

-

نظا

فاع سایبری است.

فاع سایبری نیازمند آموزش مستمر ر

کلیه الیههای مؤثر است.
-

تنبیت نظا

فاع سایبری با توجه به تغییرات

مداو فضای سای بر نیازمند ارتقا خالقیت و
نوآوری است.
-

خو بهههاوری و خو اتکهههایی ر فنه هاوری و
فرایندهای نظا
ویوهای است.

فاع سایبری ارای اهمیهت
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مفاهيم قابل استخراج از فرمایشات ایشان
در خصوص دفاع

عوامل مؤثر ر فاع

-

استفا ه از کلیه ظرفیتهای کشور

-

ارتقا قدرت باز ارندگی و قدرت فاعی

-

توجه به جوانان

مؤلفههای مؤثر در نظام دفاع سایبری
برگرفته از بيانات ایشان
-

بهره گیری از کلیه ظرفیت های کشور ر نظا
فاع سایبری

-

ایجا قدرت باز ارنهدگی ر سهاختار نظها

-

خو باوری و اتکا به خو

-

باور فاع ائمی

-

نظا

فاع سایبری با نقشآفرینی آحا ملت

-

آما گی فاعی برای همگان

-

نظا

فاع سایبری رویکر ی فعاش ار

-

آما گی فاعی هر زمان و هر مکان

-

نظا

فاع سایبری هر زمان هر کجا

-

جایگزینی رویکر فعاش بهجای منفعل

-

توجه به وضعیت فاعی ر ساخت ابنیه

فاع سایبری

-

و امکانههات زیربنههایی و زیرسههاختی و

کشور مالحظات نظها

حیاتی

رعایت گر .

-

ارتقا قدرت

-

-

گاهی فاع با فهمیدن است ( انش)

-

گههاهی فههاع بهها زبههان اسههت (بیههان و

-

-

(آما گی)

-

قدرت فاعی باید متناسب با اعیههها و

-

مالحظات فاعی

قدرت فهاعی نقهش مهؤثری ر تعیهین
آنچه ر تاریخ مایه افتخار ملت هاسهت
تهدید همیشگی است حتی اگهر منجهر
حفههظ سههرمایههههای مهها ی و معنههوی
متضمن فاع

-

فاع به معنای تجاوز نیست
آما گی فاعی به مفهو زنده بو ن یهج
ملت است

-

نظا

گاهی فاع بها حضهور ر جهایی اسهت

به جنگ نشو
-

فاع سایبری است.
فاع سایبری مهی بایسهت بها توجهه بهه

استعماری طراحی گر .

قدرت فاع و قدرت سازندگی اوست
-

آموزش و گسهترش آگهاهی از ارکهان نظها

اطالع رسانی)

جایگاه و معا الت جهانی ار
-

فهاع سهایبری بایهد

هدف قرار اشهتن کشهور ر سیاسهت ههای

آرمانهای انقالب باشد
-

ر ساخت و ایجا زیرساخت ههای سهایبری

فاع جزئی از هویت یج ملت است
توجههه بههه اهمیههت و گسههترش پدافنههد
ایرعامل

ر نظا
نظهها

فاع سایبری آفند قرار ندار .
فههاع سههایبری متضههمن صههیانت از

سرمایه های ما ی و معنوی کشور است.
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سایر اسنا باال ستی نیز مانند سند سیاست های کلهی نظها ر چشهمانهداز جمههوری
اسالمی ایران سند امنیت فضای تولید و تبا ش اطالعهات (افتها) سهند راهبهر ی پدافنهد
سایبری کشور قوانین اخلی ر خصوص فهاع برخهی از شهر وظهایف و اختیهارات
شورای عالی فضای مجازی اهداف و سیاستها ی شورای عالی فضای مجهازی بها روش
مشابه مور بررسی قرار گرفته و کلیدواژههای آنها استخراج و گزاره مور نیاز ر حوزه
فاع سایبری تبیین و ر جداولی جمع بنهد ی شهده و ماننهد سهایر اسهنا

ر سهلوشههای

چارچوب زکمن برای تدوین فرایندهای فاع سایبری مور بهرهبر اری قرار گرفتند.
مطالعات تطبیقي در ساير کشورها
شیوه و روش مطالعات تطبیقی امروزه ر گستره علو انسانی از اهمیت بسیار بهاالیی
برخور ار است .بهطوریکه بسیاری از محققان بر این امر واقفا ند که این شیوه مطالعاتی
نکات مهمی از گستره را مور نقد و بازخوانی قرار می هد .از نظر نباید ور اشهت کهه
تحوالت فکری همان گونه که مرهون تأثیرپذیری رونی است می توانند متأثر از مهراو ات
و برگرفته از بیرون نیز باشند .مقایسه مسئله امنیهت و فهاع ر فضهای سهایبر بها مسهائل
متعد آن ر چند کشور و تبیین مواضع مشترک و مختلف می تواند نگهرش شهناختی را
نیرومندتر و جامعتر ساز  .بهر اسها

معیارههایی چهون بهازیگران اصهلی فضهای سهایبر

(پدیدآورندگان ) کشورهای پیشرو کشورهای منطقه اتحا یه ها و سازمان های بین المللی
مصا یقی را برای این مطالعه تطبیقی ارائه می نمایند که از میهان آن هها آمریکها انگلهی
استرالیا اتحا یه اروپا رژیم صهیونیستی کره جنو بی و ترکیه بها شهاخ

ههای کتهرین

چشم انداز ارزش هها اههداف سیاسهت هها مأموریهت سهاختار راهبهر و اقهدامات ر
مطالعات مور بررس ی قرار گرفت .البته گفتنی است کهه پهر اختن بهه اسهنا راهبهر ی و
ارکان جهتساز ر آن ها به علت عهد انتشهار فراینهدهای فهاع سهایبری ر کشهورهای
یا شده صورت گرفته و تالش گر یده با استخراج کلیهدواژه ههای مههم اسهنا راهبهر ی
آن ها بخش هایی از فاع سایبری که بیشترین توجه به آن ها معطهوف شهده اسهت مهور
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توجه قرار گیر  .البته این نکته را نیز از نظر نبایهد ور اشهت کهه رویکهر االهب ایهن
کشورها به حوزههای امنیت و ف اع با رویکر جمههوری اسهالمی ایهران متمهایز بهو ه و
ارای تفاوتهای اساسی است.
ر راستای سازمان ه ی مطالعه تطبیقی پ

از تشکیل لیست کشورهای قابهل مطالعهه

(کشورها متشکل از  33کشور) قد بعدی جهت رسیدن به هفتکشور ارجهح پهاالیش
کشورهای موصوف بر اسا
قابل ستر

سیاستهای ذکرشده و اسنا راهبر ی امنیت و فاع سایبر

آنها صورت گرفت و ر ا امه از میان فهرست کشورهای قابهل مطالعهه و

منطبق با سیاستهای ترسیمشده مطالعات تطبیقی که ر سطور قبل بیان گر ید فهرست
کشورهای ارجح برابر بندهای زیر به ست آمد:
-

آمریکا (پیشروترین کشور ر امنیت و فهاع سهایبر کهه ارای اسهنا راهبهر ی
امنیت و فاع سایبری است).

-

انگلی

استرالیا (کشور پیشرو ر امنیت و فاع سایبر و ارای اسنا راهبهر ی

امنیت و فاع سایبری).
-

کره جنوبی (به عنوان کشوری ر آسیا که ر زمینهه فهاع سهایبری فعالیهتههای
خوبی اشته است).

-

ترکیه (کشهوری ر همسهایگی جمههوری اسهالمی ایهران و مطابقهت نسهبی بها
ویوگی های فرهنگی کشور ایران که باید فعالیتهای فهاع سهایبری آن را رصهد
کر ).

-

رژیم صهیونیستی (اهمیت این رژیم به ل یل شمنی با جمهوری اسالمی و فعاش
ر زمینه های فاع سایبری مشخ

-

است).

اتحا یه اروپا ( این اتحا یه برای حفظ یکپارچگی کشورهای اروپایی به موضهوع
فاع سایبری کشورهای عضو اهمیت ویوهای ا ه است).

روشی که جهت انجا مطالعات تطبیقی مور استفا ه قرار گرفته ر جدوش ( )3نشهان
ا ه شده است.
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جدول ( )3جمعبندی يافتههای مطالعات تطبیقي
کشور

چشم انداز

اهداف

مأموریت

راهبرد

اقدامات

ساختار
فاع سایبری زیر
نظر ارتش و

ارتباط میان
امریکا ( Cyber

چشم انداز و

اهداف آفندی

Security
Strategy for
Defence,
)2014

ارزشها

نیز ذکر شده

تصریحشده

است.

است.

توجه به
توجه به

نخبهپروری از

پدافند

سوی وزارت

ایرعامل

فاع ر حوزه
سایبری

گذاری

شاخ

سالمت فضای
سایبر -ایجا
شبکه ملی
هشدار

برخی هم ر
حیطه امنیت
اخلی-
همکاری نز یج
فاع و امنیت
اخلی – وابسته
بو ن امنیت
آمریکا به هوش
مر

انگلی

(UK

Cyber
Security
Strategy,
)2011

استرالیا ( Cyber
Security,
2013
)Strategy

توجه جدی
به صنعت و
اقتصا برای
امنیت ملی
شده است.

توجه به

ولت نقش

امنیت فضای

هماهنگی و

ایجا یج مرجع

کسبوکار و

همراهی

برای

عد ذکر

راهبر ها را

آگاهی رسانی به

سیاستهای

ار تا خالت

فاعی

مستقیم

توجه به نقش
جدی مر

حضور بخش

رهبری قوی

خصوصی ر

و مدیریت

ر ایجا

فضا ر

امنیت

سطح ملی

ایجا امنیت
همراه با
بخش های امنیتی
رمزنگاری و

ترکیه ( Cyber
Crime Threat
Intelligence,
)2014

مر

تروی
آموزشها از
سطو ابتدایی-
کنترش وار ات
رمزنگاری

ارزیابی ریسج و
تعیین تهدیدات
توسط سازمان
ملی امنیت
اطالعات -توجه
و نظارت بر
محتوا
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کشور
کره جنوبی
( Cyber
Security
Strategy Plan,
)2013

چشم انداز
بهترین ولت
یجیتاش ر
جهان و
هماهنگ با
کشورها

رژیم صهیونیستی
( The Future
of Israel’s
Security,
)2011

اهداف

مأموریت

راهبرد

اقدامات

فاع چندالیه:
گیت وی آی
ا

پی و

فرهنگسازی
امنیت سایبری

کاربران
جذب

مدیریت ریسج

عد ذکر

سرمایهگذاری

همکاری بین

شفاف

شرکتهای

ارتش (نیروهای

چشم انداز و

خارجی فعاش

مسلح) و سازمان

کترین

صنعت فاوا و

امنیتی و بخش

افتا

خصوصی.

 -1کاهش
شدید جرائم
سایبری-2 .

توسعه رمزنگاری

رونق بازار

ارتقا

صنعت افتا-3 .

استاندار های

تروی تعامل و

راهنمای صنعت

هماهنگی بین

برای کیفیت

بازیگران بخش

عملکر

نظامی و

شرکتها ر

اتحا یه اروپا

ایرنظامی ر

امنیت سایبر و

Cybersecurity
Strategy of
the European
Union,2013

اتحا یه با تأکید

ارتقا اطالعات

بر تبا ش بهترین

قابل سترسی

تجارب تبا ش

برای عمو

اطالعات و

بهوسیله توسعه

پیشآگاهی

برچسبهای

پاسخ به

امنیتی یا

تهدیدها

نشانههای

ارزیابی تهدید

رجهبندی که به

باال بر ن آگاهی

مصرفکننده ر

و محسوب

ارزیابی بازار

کر ن امنیت

کمج کند.

سایبر بهعنوان
یج اولویت

ساختار
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پ

از بررسی اسنا باال ستی و مطالعات تطبیقی گروه محققین گهزاره ههای مهور

نظر را از کلیدواژه های استخراج شده احصا و ر سلوش ها ی چهارچوب معمهاری وار
نمو ند.
با توجه به اهمیهت انتخهاب چهارچوب معمهاری بهرای تلفیهق هدفمنهد گهزاره ههای
استخراج شده از اسنا باال ستی و همچنین مطالعهات تطبیقهی ر ا امهه مبحهث بهه ایهن
موضوع میپر ازیم:
بهرهگیری از چارچوبهای معماری
چارچوب های معماری مجموعه ای از مفاهیم مدش ها ابزارها و متدولوژی ها هستند
که استراتویست ها معماران طراحان و مجریان برنامه های سازمانی را قا ر می سازند تا
ر کنار یکدیگر به طراحی و توسعه یکپارچه سازمان بپر ازند .چارچوب های معمهاری
سازمانی ر عمل به صورت انتزاعی بو ه و ر حالت منفر کاربر علمی ندارند .لهیکن
این چارچوب ها تصویر یکپارچه ای از سازمان و اجزای اصلی آن را ارائه می نمایند .بها
استفا ه از این چارچوب ها الیه به الیه مهی تهوان سهازمان را طراحهی نمهو ن یعنهی ر
باالترین سطح آن (الیه ه راهبهر ی) فراینهدهای سهازمان قابهل طراحهیانهد و محصهوش
الیه های زیرین سامانه ها ی یکپارچه ر سازمان هستند .هر چهارچوب شهامل یکسهری
ابزار و تعاریف است .هر چارچوب باید شامل یکسری استاندار ها و محصوالت آما ه
باشد که برای اجرای اجزای طراحی مهور اسهتفا ه قهرار مهی گیرنهد .بهه عبهارت یگهر
چارچوب ها به منابه یج جعبه ابزار و راهنما برای ساختن سازمان می باشند .برای اینکهه
بتوان قد به قد به ساختن سازمان پر اخت باید از یکسری متدولوژی ها پیروی نمو تا
سازمان شکل واقعی خو را بگیر  .متهدولوژی هها روش ههای قهد بهه قهد اسهتفا ه از
چارچوب ها هستند.
تاکنون چارچوبهای مختلفی برای معماری سازمانی ارائه شده است .هریهج از ایهن
چارچوب ها از یدگاهی خاص و برای نوع خاصی از سازمان ها ارائه شده اند .مههمتهرین
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چارچوب هایی که تاکنون ارائه شده و توسعه یافتهاند عبهارتانهد از :چهارچوب زکمهن
برای سازمان های ولتی و خصوصی چارچوب
ایههاالتمتحههده آمریکهها چههارچوب
ایاالت متحهده آمریکها چهارچوب

معماریFEAF2

معمههاریC4ISR/DoDAF3

معمهاریTEAF4

1

برای سازمان های ولتهی
بههرای محههیط نظههامی

بهرای وزارت ارایهی ایهاالتمتحهده

آمریکا چارچوب معماری .TOGAF5بررسی ها نشان می ههد کهه نسهخه  2.2چهارچوب
DODAF

یکی از جامع ترین چارچوب های معماری مهی باشهد کهه بهرای وزارت فهاع

آمریکا بومی سازی شده است .رصورتی که بخواهیم برای طراحی نظا

فاع سایبری از

چارچوب های معماری استفا ه نماییم ر مرحله نخسهت مهی بایسهت ایهن چهارچوب
بومی سازی شو که خو مستلز یج پوو هش یگر است لذا به علت سا گی جامعیت
و ر ستر

بو ن مستندات و از طرف یگر پوشش ا ن تمها خصوصهیاتی کهه ر

صفحات قبل به آن اشاره شد گروه محققین تصمیم گرفت از چارچوب زکمن استفا ه
نماید .ر این چارچوب برای ستیابی به یج ثبات نسبی به منظور طراحهی نظها

فهاع

سای بری ر یج محیط سیاش فضای سایبر سطح راهبر ی چارچوب زکمن انتخاب شهد
و نظر به فرایند محور بو ن ایهن چهارچوب ر سهطح راهبهر ی سهتون ههای چطهور
(فرایند) و چه کسی( 7نها ) به عنوان محورهای اصلی گزینش و ستون ههای چهرا 8کهی
کجهها10و چههه چیههزی11ضههمن احصهها

6

9

ر پیوسههت پههووهش ر سههتون فراینههد نگاشههت

گر ید.
1.Zachman
2. Federal EenterpriseAarchitecture Framework
3.Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance/ Department of Defense
Architecture Framework
4.Treasury Enterprise Architecture Framework
5.The Open Group Architecture Framework
6.HOW
7.WHO
8.WHY
9.WHEN
10
.WHERE
11
.WHAT
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جدول ()4
چه کسی؟

چه چیز؟

چطور؟

کجا؟

چه وقت؟

چرا؟

Who

What

How

Where

When

WHY

موجو یتها (هویت

فرایندها ر

و اطالعات)

الیه راهبر

قلمرو

محرکها

ساختار و نقش

پ

اهداف و
راهبر ها

از تکمیل مطالعات صورت گرفته کلیدواژه اسهتخراجشهده از اسهنا باال سهتی و

همچنین کلیدواژه ها ی حاصل از مطالعهات تطبیقهی په

از بهومیسهازی توسهط جمهع

خبرگی محققین ر سلوش های چارچوب زکمن وار گر ید (بهعبارت یگر از کلیدواژه-
های استخراجشده گزارهها یی توسط گروه محققهین تولیهد و ر چهارچوب زکمهن وار
شد) و پ

از تلفیق این گزارهها تعدا  18فرایند بهعنوان محصوش اولیه سهطح راهبهر ی

این چارچوب تولید شد که جدوش زیر آن را نشان می هد:
جدول ( )5فرايندها
فرایند
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18

توصيف فرایند
برنامهریزی هماهنگی یکپارچهسازی هم زمانسازی و هدایت فعالیتها
آموزش آگاهسازی و اطالعرسانی
فرهنگسازی امنیت سایبری
مدیریت همکاری و تعامالت اخلی و بینالمللی
مدیریت مشارکت بخش خصوصی
بومیسازی ر حوزه امنیت سایبر
رمزنگاری و امنیت اطالعات متمرکز
ارتقا خالقیت نوآوری شکوفایی و ایجا خو کفا یی ر حوزه امنیت سایبر
استاندار ساز ی ر حوزه امنیت سایبر
نظارت و ارزیاب ی مستمر حفظ و ارتقا آما گی بخشها ی مختلف نظا فاع سایبری
ایجا باز ارندگی و پیشگیری از حمالت و تهدیدات
ارزیابی مخاطرات و تهدیدات سایبری و به روزرسانی آنها
پیگیری مؤثر قانونی و حقوقی جرائم و حمالت سایبری
پایش رصد مستمر تهدیدات و تشخی حمالت
پاسخ مقابله سریع و مؤثر با تهدیدات و حمالت سایبری
مدیریت مخاطرات و حوا ث
تقویت پایداری ر مقابل حمالت
بازیابی و مدیریت بحران
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ر ا امه مراحل پووهش به تشریح نحوه سطح بندی این فرا یندها و همچنین برقراری
روابط بین آن ها برای ایجا یکپارچگی ر فاع سایبری میپر ازیم.
روششناسي تحقيق
پووهش حاضر از لحاظ نوع توسعهای و کاربر ی بو ه و روش بهکارگیریشهده ر آن
مور ی-زمینهای استن یعنی پووهشگر پ

از مطالعه موقعیت قبلی فاع سایبری ر کشهور

و بررسی وضعیت موجو برای ستیابی به وضهعیت مطلهوب مبها رت بهه بررسهی اسهنا
باال ستی و مطالعه تطبیقی سایر کشورها نمو ه و رنهایت مدش مفهومی وضعیت جدیهد را
ارائه مینمایدن بنابراین این شیوه از مراحل پهووهش مهور ی-زمینههای اسهت .ایهن روش
تصویری روشن و گستر ه ر مور ی ویوه ارائه میکند و پووهشگران تما موار ی کهه ر
سرزمینهای خاص مطر است را مهور تجزیههوتحلیهل قهرار مهی هنهد .روش پهووهش
مور ی -زمینهای عبارت از مطالعه عمیق و ژرفنگر روی نمونهههایی از پدیهده ر محهیط
طبیعی است .تالش میشو هرچه بیشهتر متغیرههای ناخواسهته کنتهرش شهوند و متغیرههای
مستقل بیشتری مور بررسی قرار گیرند (خلیلی شورینی .)128 :1391
جامعههه آمههاری ر ایههن پههووهش عبههارت از :متخصصههین پووهشههگران مههدیران و
ست اندرکاران اجرایی که ر حوزه فناوری اطالعات و فضهای سهایبری کشهور فعالیهت
مینمایند و از انش راهبر ی ر این حوزه ب رخور ار هسهتند .بهرای سهتیابی بهه حجهم
نمونه از نمونه گیری تصا فی ناحیه ای یا خوشهای استفا ه شده است .ر تحقیقات کیفهی
نمونه گیری تا حد اشباع صورت میگیر ن اما توصیه شده اسهت کهه ر ابتهدا حهداقلی از
تعدا نمونه ر طر تحقیق ر نظر گرفته شو و به تدری
افزایش این تعدا وجو ار

ر حین انجا تحقیق احتمهاش

).(Patton, 2002

ر این پووهش با استفا ه از اطالعات گروه تحقیق اسامی تعدا  30نفهر از خبرگهان
حوزهها ی راهبر ی فضای سایبر که با مباحث فاعی آشنا بو ند بهصهورت گلولهه برفهی
گر آوری گر ید ولی به علت محدو یتهای روش مهور اسهتفا هن یعنهی مهدشسهازی
ساختاری تفسیری و مقایسهای زوجی

()ISM

(حداکنر پرسشنامه مور نیهاز بهرای روش
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 14پرسشنامه می باشد که مور بهره بر اری قرار گرفت)ن تعدا چهار ه نفر از آن ها

ISM

گزینش و به صورت مکرر با مصاحبه فر ی و جمعی و تشکیل جلسات طوفان فکری به
آن ها رجوع گر ید.
ر این پووهش تالش شده است برای گر آوری اطالعات از روش کتابخانه علمهی و
تخصصی سایت های معتبر اینترنتی همچنهین روش میهدانی شهامل مصهاحبه (فهر ی و
جمعهی) بها خبرگههان فضهای سهایبر فنههاوری اطالعهات و ارتباطهات بهههصهورت مکههرر
بهرهبر اری شو ن مانند:
الف :برای ستیابی به وضعیت موجهو کشهور ر فهاع سهایبری په

از گهر آوری

اطالعات الز جلسه طوفان فکری بها حضهور خبرگهان موصهوف برگهزار شهد و نقشهه
وضعیت موجو ترسیم گر یدن
ب :پ

از استخراج کلمات کلیدی از اسنا باال ستی و مطالعات تطبیقی برای تبهدیل

آن ها به گزاره و ورو ر چ ارچوب زکمن وبهاره جلسهه گروههی خبرگهان بههصهورت
متوالی برگزار گر یدن
ج :با توجه به پیچیده بو ن پرسشنامه روش  ISMجلسهه بها آن هها برگهزار و په

از

تنظیم پرسشنامه و بررسی روایی پرسشنامه نحوه تکمیل آن نیز تشریح گر یدن
 :ا اا فرایندهای حاصل از چارچوب زکمن نیز ر جلسه گهروه خبرگهان صهورت
پذیرفت (ا اا  18فرایند و تبدیل آن به  12فرایند)ن
ه  :نام گذاری مراحل مختلف فرایند اصلی نیهز خروجهی کهارگروهی خبرگهان بهو ه
است.
گفتنی است پرسش نامه ابزار یگری بو که ر این زمینه مور اسهتفا ه قهرار گرفهت.
نقشه راه پووهش بهطور اجماش به شر ذیل میباشد:
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شکل ( )1نقشه راه پژوهش

تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
برای انجا این پووهش از روش مدشسازی ساختاری تفسهیری و مقایسههای زوجهی
( )ISMاستفا ه شده است .ر مرحله نخست قبل از تجزیههوتحلیهل ا هههای حاصهل از
پووهش بر اسا

محدو یت ها و الزامات مهدش سهازی سهاختاری تفسهیری و مقایسهه ای

زوجی  18فرایند حاصل از چارچوب معماری زکمن با کسب نظهر خبرگهان (برگهزاری
جلسه و مصاحبه با خبرگان حوزه پووهش) ا اا شد و به  12فرایند تبدیل گر ید که ر
جدوش ذیل نشان ا ه شده است:
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جدول ( :) 6فرايندهای نهايي پس از ادغام
توصيف فرایند

فرایند
F1

برنامهریزی هماهنگی یکپارچهسازی هم زمانسازی و هدایت فعالیتها

F2

فرهنگسازی آموزش آگاهسازی و اطالعرسانی

F3

مدیریت همکاری و تعامالت بینالمللی

F4

مدیریت مشارکت بخش خصوصی

F5

بومیسازی استاندار سازی نوآوری و ایجا خو کفایی

F6

رمزنگاری

F7

نظارت و ارزیابی

F8

ایجا باز ارندگی و پیشگیری از تهدیدات و حمالت سایبری

F9

پیگیری حقوقی جرائم و حمالت سایبری
پاسخ مقابله با تهدیدات و حمالت سایبری

F10

پایش رصد تشخی

F11

مدیریت مخاطرات و ارتقا آما گی و پایداری ر مقابل حمالت سایبری

F12

بازیابی و مدیریت بحران

این روش یج فرآیند یا گیری تعاملی است که ر آن مجموعههایی از عناصر مختلف
و بههممرتبط ر یج مدش نظا مند جامع ساختار هی میشوند .این روششناسی به ایجا
و جهت ا ن به روابط پیچیهده میهان عناصهر یهج سیسهتم کمهج مهینمایهد .یکهی از
اصلیترین منطقههای ایهن روش آن اسهت کهه همهواره عناصهری کهه ر یهج سیسهتم
اثرگذاری بیشتری بر سایر عناصر ارند از اهمیهت بهاالتری برخور ارنهد .مهدلی کهه بها
استفا ه از این متدولوژی به ست میآید ساختاری از یج مسئله یا موضوع پیچیده یج
سیستم یا حوزه مطالعاتی را نشان می هد که الگویی به قت طراحیشده استن رنتیجه
میتوانیم بگوییم که مدشسازی ساختاری تفسیری نهتنها بینشی را ر خصهوص روابهط
میان عناصر مختلف یج سیستم فراهم مینماید بلکه ساختاری را مبتنی بر اهمیت و یها
تأثیرگذاری عناصر برهمبسته به نوع رابطه محتوایی تعریفشده فراهم مینماید و نمایشی
تصویری از آن را ارائه می هد .این روش یج فن مدشسازی است که روابط مشخ

و

ساختار کلی ر یج مدش یاگرا نشان ا ه میشو  .ایده اصلی مهدشسهازی سهاختاری
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تفسیری تجزیه یج سیستم پیچیده به چند زیرسیستم عناصر با استفا ه از تجربه عملی و
انهش خبرگهان بههمنظهور سهاخت یهج مهدش سهاختاری چندسهطحی اسهت .مراحهل
تجزیه وتحلیل ر این روش به شر ذیل میباشد:
 -تعیین متغیرها یا معیارها :به ست آور ن ماتری

ساختار روابط رونی متغیرها

یا معیارها (خو تعاملی ساختاری) که از طریق نظرسهنجی حاصهل مهیشهو  .ر
سطر و ستون اوش این ماتر ی

متغیرها به ترتیب ذکر مهی شهوند .آنگهاه روابهط

وبه و ی متغیرها توسط نما هایی مشخ

می شهوند  .ر مرحلهه اوش روابهط و

سطح تأثیرگذاری تج تج فرایندها بر روی هم سنجیده می شهو ن بنهابراین یهج
ماتری

 12*12از فرایندها تشکیل می گر

(به منظهور اخهذ سهریع تهر نظهرات

به صورت ب اال منلنی) نظر خبرگان ر ارتباطهات چهارگانهه ( )V,A,X,Oاخهذ
میشو .
جدول ( )7ماتريس خودتعاملي
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 به دست آوردن ماتريس دستیابي :طبق توصیههای روش  ISMالز است که رمرحله بعد نظرات اخذشده با استفا ه از اعدا صفر (فاقد تأثیرگهذاری) و یهج
(تأثیرگذار) به کل ماتری

بسط ا ه شو .

جدول ( :)8ماتريس دستیابي

 سازگار کردن ماتريس دستیابي (سازگاری دروني) :ر این مرحلهه ماتریسهیاز حاصل جمع کلیه سلوشهای همسان ماتری های ستیابی اخذشهده از کلیهه
پرسشنامهها تنظیم مینماییم.
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جدول ( :)9ماتريس حاصل جمع

تجزيه وتحلیل  :MICMACپ

از سهتیابی بهه مهاتری

مجمهوع پرسشهنامه هها

رصورتی که مقا یر هر سلوش یج تا پن باشد با عد صفر و اگر بیشتر از پهن باشهد بها
عد یج جایگزین می گر
ماتری

و سپ

حاصل جمع سطر و ستون محاسبه می گهر

ذیل نشان ا ه شده است.
جدول ( :)10ماتريس دستیابي نهايي

کهه ر
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با استفا ه از ماتری

تعیین موقعیت موقعیت هریج از فراینهدها ر چههار وضهعیت

پیوندی نفوذ خو مختار و وابسته تعیین میگر .
جدول ( :) 11موقعیت هريک از فرايندها در چهار وضعیت پیوندی ،نفوذ ،خودمختار ،وابسته

سطحبند ی فرايندها و تعیین ورودی و خروجي
ر این مرح له ورو ی و خروجی هریج از فرایندها و سپ

نقاط مشهترک آن هها

مور محاسبه قرار گرفته و رنهایت با استفا ه از نقاط مشترک سطح ایهن فراینهدها
تعیین و ر شش سطح به صورت سلسله مراتبی تدوین گر ید که برای هر الیه می توان
نا مناسبی را اختصاص ا  .رنهایت مدش فرایندی ف اع سایبری به شر ذیل ارائهه
گر ید:
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شکل ( )2مدل فرايندی دفاع سايبری
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نتيجهگيری
ر مبحث نتیجهگیری به سؤاشهای پووهش پاسهخ ا ه مهیشهو ن ر ایهن پهووهش نیهز
نخست اسنا باال ستی کشور برای پاسخ به سؤاشهای فرعی پووهشن یعنی «اسهنا باال سهتی
ر این زمینه کدامند؟» شناسایی گر ید و سپ

مطالعات تطبیقهی ر پاسهخ بهه سهؤاش فرعهی

«ارکان جهتساز و راهبر های فاع سایبری کشورهای مور مطالعه چگونه اسهت؟» صهورت
گرفت و با استخراج گزارههای اصلی از این منابع توسط گروه خبرگهی نتهای

ر چهارچوب

زکمن وار و محصوش نهایی آنن یعنهی فراینهدهای  18گانهه وبهاره توسهط گهروه خبرگهی
و با استفا ه از روش مدشسازی ساختاری تفسیری و مقایسهای زوجی مدش فرایندی

تلخی

نهایی ارائه شده است که ر راستای پاسخ به سؤاش اصلی پووهشن یعنهی «فراینهدهای اصهلی
فاع سایبری بومی کشور کدامند؟» قرار ار  .همانگونهه کهه ر مهدش ترسهیمشهده مشهاهده
میشو این مدش شامل واز ه فرایند اصلی میباشدن ورو یها و خروجیهای هر فراینهد ر
این مدش نشان ا ه شده استن بهطوریکه خروجی برخی از فرایندها بهعنوان ورو ی فراینهد
یگر محسوب گر یده و ر مجموع بهصورت هدفمنهد فهاع سهایبری بهومی و یکپارچهه را
پایهریزی مینمایند .ر این مدش سطو گوناگونی مشاهده میشو که هریج از این الیههها را
میتوان به تناسب فرایندهای موجو ر آن نا گذاری نمو .
پيشنهاد
 .1با بهره گ یری از نگاشت نها ی یها سهایر روشهها ی مرسهو متولیهان هریهج از
فرایندهای فاع سایبری استخراج نقش و شر وظایف آن ها تبیین و راهبر های
اجرای آن تدوین گر .
 .2با توجه به اینکه چارچوبها ی مور استفا ه ر سهطح جههان بههطهور کامهل از
ارزشهههای اسههالمی و مبههانی جمهههوری اسههالمی ایههران پشههتیبانی نمهینماینههد
چارچوب معماری بومی برای کشور توسعه ا ه شو .
.3

نظا

فاع سایبری کشور با چارچوب بومی تدوین گر .
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قرآن کریم
نه البالاه
اصالنی مقد مصطفی ( )1385جهانیشدن فناوری اطالعات و ارتباطات و تأثیر آن بهر امنیهت
ملی ج.ا.ا کتری انشگاه عالی فاع ملی بازیابی از .10



امیدوارنیا محمدجوا ( )1382امنیت ر قرن بیست و یکم ( یدگاه چین) تهران :وزارت امهور
خارجه مرکز چاپ و انتشارات.






امیرکبیری علیرضا ( )1380مدیریت استراتویج نگاه انش.
بوزان باری ( )1378مر

ولتها هرا

پووهشکده مطالعات راهبر ی.

پارساییان علی و اعرابی سید محمد ( )1394مدیریت استراتویج فتر پووهشهای فرهنگی.
جبار رشیدی علین نقیان فشارکی مهدی و ا اش تبار احمدی کوروش ( )1392ارائه الگهویی
برای فاع سایبری ر آستانه حمله مبتنی بر پر ازش رویدا های پیچیده ارائههشهده ر ششهمین
همایش فرامنطقهای پیشرفتهای نوین ر علو مهندسی.



خلیلی شورینی سیاوش ( )1391روش های پووهش آمیخته تهران :مؤسسهه آموزشهی یها واره
کتاب چاپ و .




هخدا علیاکبر ( )1377لغتنامه هخدا (ج  )14تهران :مؤسسه انتشهارات و چهاپ انشهگاه
تهران.
رامج مهرابن امیرلی حسینن قربانی ولیاهللن حقی مجیدن کهاظمی موسهین رمضهان یارنهدی
محسنن اسماعیلی علین یز انی سعید و مالئی علی ( )1395طراحی نظا فاع سایبری کشهور



و تدوین راهبر های آن رساله گروهی انشگاه عالی فع ملی انشکده امنیت.
شرکت اندیشه پر ازان شریف ( )1385الزامات جنگههای نهوین ر فضهای سهایبر (مجهازی)
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع فاعی مرکز آیندهپووهی علو و فناوری فاعی.





شم

فریدون ( ) 1383مفهاهیم پایهه معمهاری سهازمانی ماهنامهه توسهعه و کهاربری فنهاوری

ارتباطات و اطالعات (تکفا) ساش و شماره .3
معین محمد ( )1382فرهنگ معین تهران :انتشارات امیرکبیر.
موسوی الخمینی سید رو اهلل ( )1389صحیفه اما ج  16و  21تهران :مؤسسه تنظهیم و نشهر
آثار اما خمینی (ره).
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) استخراج راهکارههای اصهال نظها1387( قاضی نوری سید سپهر و قاضی نوری سید سروش
.64 )1(1 ملی نوآوری ایران با تکیه بر مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب سیاست علم و فناوری
 وزارت فهاع و پشهتیبانی:) تهدیهدات شهبکهای تههران1387( گروه پدافنهد ایرعامهل وزارت فهاع




.نیروهای مسلح مؤسسه آموزشی و پووهشی صنایع فاعی مرکز آیندهپووهی علو و فناوری فاعی
) تدوین روش توسعه چارچوبهای معماری سازمانهای فاعی مجلهه سیاسهت2009( مرآتی



.)79(20 فاعی
) تدوین روش توسعه چارچوبهای معماری سازمانهای فاعی سیاست1391( مرآتی احسان
.33–60 )20(3 فاعی
) راهبر های امنیت فضای سایبری ر سه کشور1390( مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع فاع




.انگلستان آلمان و آمریکا مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع فاع
) معمهاری1391( نا ری خورشیدی علیرضان فقیههعلهیآبها ی هها ی و میرعباسهی رمضهان



سازمانی زمینهساز استقرار و توسعه معماری اطالعات ر ستگاههای فهاعی و اجرایهی کشهور
.61–96 )20(3 سیاست فاعی
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