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چکيده
شبکه ملی اطالعات بهمنظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت و ارائه خدمات مناسب ،امن و ارزان در فضای مجازی
طرحریزی شده است .این شبکه ،دارای فرصتهای فراوانی ازجمله تسریع در عرضه محتوا ،اطالعات و دانش ،تسهیل و فراگیری
خدمات الکترونیکی ،کاهش هزینهها ،افزایش سالمت اداری ،ایجاد و استفاده از موتور جستجو ،شبکههای اجتماعی ،رایانش ابری
بومی و ...میباشد .ایجاد و ارتقاء شبکه ملی اطالعات منجر به امنیت اطالعات ،کاربران ،حفظ حریم خصوصی و قطع وابستگی به
کشورهای بیگانه میگردد؛ اما در کنار تمام مزایای مذکور ،این شبکه دارای تهدیدهای متعددی است که در صورت عدم توجه به
آن ،عالوه بر اینکه امنیت اطالعات و کاربران را دچار چالش میکند ،منجر به هدررفت هزینهها و درنهایت تضععععیم امنیت ملی
خواهد شد .تأمین امنیت فضای سایبر بهمنظور حفاظت از سرمایههای سایبری و صیانت از منافع ملی در راستای امنیت ملی کشور
از دغدغههای مهم حاکمیت ا ست ،این امر مهم محقق نمیگردد مگر با مدیریت فر صتها و تهدیدهای ف ضای مجازی از طریق
شععبکه ملی اطالعات .تحقیق حاضععر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری دادهها ،توصععیفی اسععت .در این
تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای نسبت به جمعآوری دادهها و دستهبندی آنها اقدام شده و از طریق پرسشنامه محققساخته و
جامعه آماری با حجم نمونه برابر فرمول کوکران  96نفر محا سبه و اطالعات جمعآوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفته ا ست .با
اسععتفاده از نرمافزارهای تحلیل داده ،لیزرل و  SPSSروایی و پایایی به تصععویب رسععیده و نتایک حاکی از آن اسععت که میانگین
فر صتهای ف ضای مجازی با بار عاملی  88/45و میانگین تهدیدهای ف ضای مجازی با بار عاملی  87/89از طریق شبکه ملی قابل
مدیریت است و درنهایت پیشنهادهای کاربردی در پایان ارائه شده است.
کليدواژهها:

شبکه ملی اطالعات ،مدیریت ،تهدیدها ،فرصتها ،فضای مجازی

 .1دانشجوی دکترای امنیت سایبر ،دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول) ab.davood@chmail.ir
 .2دانشجوی دکترای امنیت سایبر ،دانشگاه عالی دفاع ملی r.yazdani@sndu.ac.ir

 .3استادیار ،عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید ستاری
 .4استاد ،عضو هیئتعلمی دانشگاه شاهد
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مقدمه
در برخی از ک شورها ،گ سترش و تو سعه ف ضای مجازی به دلیل واب ستگی به صاحبان
تکنولوژی ،بیش از آنکه در راسععتای تأمین منافع ملی و کسععب امنیت ملی باشععد؛ تهدیدی
جدی علیه آن محسععوم میگردد .این مسععئله برای جمهوری اسععالمی ایران که بر مبنای
باور ها و ارزش های دینی و گفت مان سعععل طه نا پذیری انقالم اسعععالمی در جب هه م قا بل
جهانیسعععازی و اسعععتعمار نوین مجازی قرار گرفته ،تهدیدات افزونتری را به همراه دارد.
تقابل با هژمونی جریان سلطه و دشمنان نظام اسالمی به فضای سایبر کشیده شده و مواجهه
مبتکرانه در این منازعه ،م ستلزم ایجاد یک زیر ساخت امن برای مدیریت ،کنترل ،نظارت بر
تبادل اطالعات و فراهم ساختن امنیت در این فضا است.
شبکه ملی اطالعات یکی از کالنپروژههای ملی است که اولین بار در اواخر سال 1384
تحت عنوان اینترنت ملی و بهمنظور کاهش واب ستگی به شبکه جهانی اینترنت و بهرهگیری
از فرصتهای فضای مجازی برای نشر و اشاعه فرهنگ والی اسالمی مطرح شد .در سال
 1389در ماده  46برنامه پنجم توسعه بهطورجدی به این مهم پرداخته شده و مقرر گردید تا
پایان این برنامه در سال  ،1394شبکه ملی اطالعات به سطحی از توسعه و گستردگی برسد
که  60درصععد خانوارها و کسععبوکارها به شععبکه ملی اطالعات متصععل شععوند 1.پس از
شکلگیری شورای عالی فضای مجازی در سال  ،1390این شورا در جلسه پانزدهم خود در
دیماه  1392الزامات شععشگانه حاکم بر تحقق شععبکه ملی اطالعات را تصععویب نمود؛ اما
تبیین این الزامات سه سال بعد در جلسه سی و پنجم این شورا و در آذر  1395انجام شد.
طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،فاز سوم این شبکه در مرداد  1396افتتاح
شد؛ 2اما همچنان نقدهای جدی بر نحوه پیاده سازی و راهاندازی این شبکه وجود
ملی فضای مجازی ،م.)1396 ،

 .1به نقل از روزنامه اطالعات در تاریخ )http://www.ettelaat.com( 1392/4/20
 .2به نقل از خبرگزاری صدا و سیما در تاریخ )http://www.iribnews.ir( 1396/5/1

دارد(مرکز
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مهمترین فلسععفه شععکلگیری شععبکه ملی اطالعات در مقابل شععبکه جهانی اینترنت در
کشور را میتوان به مدیریت یا مقابله با تهدیدها و ایجاد فرصتها و ارائه خدمات مناسب،
امن و کمهزینه برای جامعه برشمرد.
بيان مسئله
راهاندازی شعععبکه ملی اطالعات گامی مهم و اسعععاسع عی در راسعععتای تحقق آرمانها و
ارزشهای متعالی انقالم ا سالمی و تحقق منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری ا ست .در
این بخش مبانی ارزشی و دینی که اهمیت وجودی تشکیل و راهاندازی شبکه ملی اطالعات
را نشان میدهد؛ مورد بررسی قرار گرفته است.
از مهمترین اهداف ا ستکبار جهانی ،ت سلط بر کل جهان و حکومت بر آن ا ست که دلیل
بر این مدعی ،پروتکل دانشوران صهیون میباشد (عجاج .)1387 ،نظام جمهوری اسالمی ایران،
مانعی در م سیر نائل شدن آنان به هدف شان ا ست .ازاینرو در صدد حذف و یا ا ستحاله این
نظام مقدس هسعععتند .این مسعععئله باعد شعععده این نظام ،همواره آماج هجمه حمالت و
تهدیدات مسععتکبرین چه بهصععورت سععخت و چه بهصععورت نرم قرار گیرد .از مهمترین
ابزارهایی که اسعععتکبار جهانی به جهت حمالت و اعمال تهد یدات از آن بهره میجو ید،
فضای مجازی است .بنا بر آیه  194سوره مبارکه بقره «...پس هر آن کس بر شما تعدی کرد
شما هم به مثل او بر آن تعدی کنید  .»...لزوم بهرهگیری از فضای مجازی ،جهت دادن پاسخ
مشععابه و همجنس به مسععتکبرین و به موازات آن اسععتفاده از فرصععتهای فضععای مجازی
مشععخ

میگردد .این نوع رویکرد در خصععوا اسععتفاده از فضععای مجازی را میتوان

رویکرد تهدیدمحور یا مبتنی بر دفع تهدید دانست (قرآن کریم ،بقره .)194
مقام معظم رهبری میفرمای ند« :آن ها (دشعععمنان) غافلند از اینکه این ابزارها میتوانند
مورد استفاده ما هم قرار بگیرد؛ یعنی وقتی اینترنت به وجود آمد ،یک ابزار اختصاصی نبود،
ما هم میتوانیم از آن اسععتفاده بکنیم ،یعنی یک راه دوطرفه اسععت .اگر دشععمن میتواند از
علوم ارتباطات و از پیشععرفتها و تازههای علمی این رشععته اسععتفاده کند ،ما هم میتوانیم
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ا ستفاده کنیم .ما هم باید دنبالش برویم تا ا ستفاده کنیم .چه مانعی دارد؟ از همان شیوههایی
که ضاللت منت شر میکنند ،می شود ما ا ستفاده کنیم و هدایت را منت شر کنیم .ا ستعداد ما در
استفاده از ابزارها ،استعداد بالیی است .باید از اینگونه ابزارها استفاده کرد تا هرچه ممکن
اسعععت دایره اثرگذاری خود را وسعععیعتر کنید»؛ بنابراین در مواجهه با فضعععای مجازی ،از
رویکرد فرصتمحور نیز ،نباید غافل شد.
در طراحی این شعععبکه ،ویژگیها و قابلیتهای خاا بومی مانند اسعععتقالل از شعععبکه
جهانی توأم با دسترسی مدیریتشده به آن ،نظارت ،مدیریت و کنترل در همه سطوح شبکه،
سععازگاری با فناوریهای نسععل جدید و ...مورد توجه سعیاسععتگذاران و متولیان راهاندازی
قرار گرفته اسعععت .با این وجود ،همواره یکی از مهمترین دغدغهها و مطالبات ذینفعان این
شعبکه ،شعفافسعازی چگونگی پیشعگیری از حمالت سعایبری و مقابله با تهدیدات امنیتی
فضای سایبر توسط این شبکه است.
بنابراین دغدغه ا صلی شکلگیری این تحقیق ،اح صاء فر صتها و تهدیدهای ف ضای
مجازی و مدیریت آنها از طریق شععبکه ملی اطالعات بهمنظور کاهش یا حذف تهدیدها و
افزایش فرصتهای فضای مجازی است.
اهميت و ضرورت تحقيق
وابسععتگی زیرسععاختهای اقتصععادی ،اجتماعی ،س عیاس عی ،فرهنگی و نظامی به فضععای
مجازی ،شعععرایط را بهگونهای رقم زده که هرگونه چالش در این فضعععا میتواند مؤلفههای
امنیت ملی را دسععتخوش ت ییر و تحول نماید .فضععای مجازی عالوه بر اینکه ابزاری برای
ارتقاء امنیت ملی محسوم می شود ،ب ستری برای تهدید مؤلفههای امنیت ملی نیز مح سوم
میگردد .به این دلیل امنیت این فضا مؤلفه مهمی از امنیت ملی محسوم میگردد.
ارتقاء و تحکیم امنیت ملی ،نیاز ا سا سی و ا صلیترین وظیفه دولت در قلمرو حاکمیتی
آن ،مفهومی گ سترده ا ست که پیاده سازی و پایداری آن م ستلزم شناخت محیط بهخ صوا
فر صتها و تهدیدها ست .شناخت محیط با همه پیچیدگیها و ت ییرات آن ،همواره دغدغه
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مدیریت در سطوح راهبردی بوده و بدون آن ،منافع ملی در سطوح مختلم به اهداف خود
نائل نخواهد شععد .ارگانها و نهادهای س عیاس عی در نیل به آرمانها ،تعیین و تحص عیل منافع
امن یت ملی ،تعق یب اهداف و اولو یت های خود ،قدرت ملی را بسعععیک کرده و آسععع یب ها،
چالشها و تهدیدات در محیط هدف را مدیریت میکنند

(کرمی)67-70 :1380 ،

مقام معظم رهبری ،این مهم را بهخوبی پیشبینی نموده و مجدانه آن را پیگیری مینمایند
و در فرازی از فرمایشععاتشععان میفرمایند« :نسععبت به مخدوش کردن آرامش و امنیت ملی
هوشیار باشید» .واقعیت آن است که جدید بودن حوزه فضای مجازی و نقش آن در امنیت
ملی ،بیانگر لزوم توجه و ورود هوشمندانه به این عرصه است.
شبکه ملی اطالعات یکی از موضوعات راهبردی و مهم است که در صورت تحقق آن،
می تواند امنیت و آرامش را برای جامعه به ارم ان آورد و در صعععورت بیتوجهی به آن،
میتواند امنیت ملی کشور را به چالش بکشد .در شرایط کنونی به دلیل عجین شدن زندگی
مردم با فضای مجازی و نقش پررنگ شبکه ملی اطالعات در ارتقاء امنیت و آسایش مردم،
مدیریت فرصعععت ها و تهدیدهای فضعععای مجازی می تواند منجر به ارتقاء حاکمیت نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران گردد.
بنابراین در بخش اهمیت ،انجام این تحقیق میتواند منجر به؛
 .1ارتقاء امنیت ملی کشور گردد.
 .2ارتقاء آسایش مردم جامعه گردد.
 .3از غافلگیری راهبردی جلوگیری نماید.
 .4از دستیابی به اهداف شوم دشمن جلوگیری نماید.
و همچنین در بخش ضرورت ،در صورت عدم انجام این تحقیق؛
 .1منجر به سلطه دشمن از طریق فضای مجازی گردد.
 .2ضمن خروج اطالعات از کشور ،منجر به نقض حریم خصوصی گردد.
 .3منجر به ضعععم در مدیریت فرصععتها و تهدیدها و درنهایت تضعععیم حاکمیت
گردد.
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اهداف تحقيق
هدف اصلي :تبیین نقش شبکه ملی اطالعات در مدیریت تهدیدها و فرصتهای فضای
مجازی
اهداف فرعي
 .1میزان مدیریت فرصتهای فضای مجازی از طریق شبکه ملی اطالعات
 .2میزان مدیریت تهدیدهای فضای مجازی از طریق شبکه ملی اطالعات
سؤاالت تحقيق
سؤال اصلي :آیا شبکه ملی اطالعات در مدیریت فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی
نقش دارد؟
سؤاالت فرعي
 .1شععبکه ملی اطالعات در مدیریت فرصععتهای فضععای مجازی به چه میزان نقش
دارد؟
 .2شبکه ملی اطالعات در مدیریت تهدیدهای فضای مجازی به چه میزان نقش دارد؟
مباني نظری و ادبيات تحقيق
پیشینه تحقیق
تحقیقی با مو ضوع «امنیت ملی در ف ضای سایبر» تو سط دکتر مرت ضی واحدی و دکتر
محمدحسععین صععنیعی در داعا انجام شععده که در آن ذکر شععده با توجه به اینکه بنیانهای
اقتصادی و حتی سیاسی ،فرهنگی و نظامی بهگونهای بر بستر فضای سایبر قرار گرفته و یا
در حال قرار گرفتن اسععت .ازاینرو ایجاد هرگونه اشععکال در این فضععا میتواند چالشهای
پیچیده و فلککنندهای را برای نظام پدید آورد .این چالشها میتواند امنیت ملی را مخدوش
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کند .برای تأمین امنیت ملی باید از حوزه شناخت خودی صیانت نمود و بر حوزه شناخت
دشععمن اثر گذاشععت .این کار با بهرهگیری از فضععای سععایبر انجام میشععود .بهرهبرداری از
فضععای سععایبر در این حوزه انتخابی نیسععت ،بلکه اجباری اسععت .در این طرح پژوهشععی
مؤلفههای حفظ و تحکیم امنیت ملی در ف ضای سایبر طبقهبندی شده و مورد برر سی قرار
گرفته است (واحدی.)1392 ،
تحقیق دیگری با عنوان «راهبردهای پدافند غیرعامل زیرسعععاخت های ارتباطی شعععبکه ملی
اطالعات کشور در برابر تهدیدات سایبری» توسط سید علی میررفیع ،در سال  1394در دانشگاه
عالی دفاع ملی انجام گرفته که به نتایجی از قبیل؛ مصععونسععازی ،اسععتحکامبخش عی و امنسععازی
زیر ساختهای ارتباطی حیاتی ،ح ساس و مهم شبکه ملی اطالعات در برابر تهدیدات و حمالت
سایبری و الکتروم ناطی سی ،بهرهگیری از زیر ساختهای ارتباطی خاا مراکز حیاتی و ح ساس
شبکه ملی اطالعات کشور بر اساس مالحظات ،اصول و ضوابط پدافند غیرعامل با سطح پایداری
ملی و حمایت از محصولت سایبری بومی و افزایش سالنه سهم این محصولت در سبد خرید
زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطالعات کشور پرداخته است (میررفیع.)1394 ،
ب سیاری از ک شورها بهمنظور مدیریت بهینه ک شور و د ستر سی به خدمات و اطالعات،
اقدام به طرحریزی و پیادهسازی زیرساخت ارتباطی پهنباند و مستقل از اینترنت با مدیریت
داخلی نمودهاند .بهعنوان مثال در کره جنوبی طرح تجمیع حکمرانی الکترونیکی و ارتباطات
پخش همگانی با ایجاد ب ستری  50مگابیتی در همه مناطق شهری و رو ستایی بر ب ستر فیبر
نوری در سال  2010اجرا شده است ) .(Yoon, 2016: 47در ایالتمتحده یک شبکه عمومی
پهنباند برای دسععترسععی ارزان و مقرونبهصععرفه برای بیش از صععد میلیون خانوار در سععال
 2015میالدی در نظر گرفته شععده اسععت) .(Shark, 2015اسععترالیا یکی دیگر از پیشععگامان
توسعععه شععبکه پهنباند ملی (1)NBNاسععت .در این کشععور ،خدمات پهنباند و پرسععرعت با
ترکیبی از روشهای مختلم مخابراتی ارائه می شود) .(Lindwall, 2017در کشور چین نیز از
موتور ج ستجو و شبکههای پیامر سان بومی ا ستفاده می شود؛ این ک شور ق صد دارد تا سال
1

. National Broadband Network
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 2020سرعت اینترنت خود را تا  50مگابیت بر ثانیه بر ساند ،این ک شور ق صد دارد تا سال
 2020سرعت اینترنت خود در مناطق شهری را به  50مگابیت بر ثانیه و سرعت اینترنت در
مناطق روستایی را به  12مگابیت در ثانیه و سرعت اینترنت در شهرهای بزرگ و پیشرفتهتر
این کشععور را به  1000مگابیت در ثانیه افزایش دهد .یکی از اهداف کشععور چین ،داشععتن
فناوری ابداعی ،رقابت صنعتی ،تطبیق با ا ستانداردهای پی شرو ،سی ستم و شبکهای با امنیت
اطالعات است).(Ben & Others, 2017: 26
بههرحال اسععتفاده از فضععای مجازی در شععرایط کنونی امری اجتنامناپذیر و اجباری
است ،این فضا دارای فرصتها و تهدیدهای متعددی است که سایر کشورها از طریق شبکه
بومی یا داخلی ،درصدد مدیریت فرصتها و تهدیدهای آن هستند.
مفاهيم و اصطالحات تحقيق
شبکه ملي اطالعات :در منابع مختلفی؛ مانند کتام « شبکه ملی اینترنت» (ریا ضی،)16:1388،
پروژه تحقیقاتی بازنگری مفاهیم شبکه ملی اطالعات ،سازمان فناوری اطالعات و تب صره 2
ماده  46قانون برنامه پنجم توسعه ،تعاریفی برای شبکه ملی اطالعات ارائه شده است .شورای
عالی فضای مجازی این شبکه را به صورت زیر تعریم نموده که در این مقاله پس از بررسی
تعاریم مختلم ،بهعنوان تعریم عملیاتی انتخام شده است:
« شبکه ملی اطالعات ،بهعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور ،شبکهای مبتنی
بر قرارداد اینترنت به همراه سععوئیچها و مس عیریامها و مراکز دادهای اسععت ،بهصععورتی که
درخواسععتهای دسععترسععی داخلی برای اخذ اطالعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری
میشود ،بههیچوجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکههای اینترانت
و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود».
امنیت ملي :امنیت ملی با نگاه سععلبی عبارت اسععت از :وضعععیتی که منافع حیاتی
بازیگر از سوی دیگر بازیگران یا در معرض تهدید نبا شد و یا در صورت وجود تهدید
احتمالی ،بازیگر توان دفع و مدیریت آن را با هدف صیانت از منافع خود دا شته با شد.
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امنیت ملی با نگاه ایجابی؛ امنیت ملی وضععععیتی م بتنی بر وجود نوعی رابطه معقول و
متناسب بین خواسته های بازیگران با داشته های ایشان درون یک واحد سیاسی است که
درنهایت تولید رضعععایت مندی نزد بازیگران می کند (بالیی و همکاران .)1392 ،امنیت ملی
عبارت ا ست از :ایجاد شرایط م ساعد ملی و بین المللی ،جهت حفظ یا ب سط ارزش های
حیاتی ملی (ماندل.)1387:41 ،
امنیت در شبکه ملي اطالعات :امنیت در شعبکه ملی اطالعات به معنای امن بودن این
شبکه در تمامی لیهها و تضمین امنیت برای فضای مجازی کشور است .در سند افتا (امنیت
فضای تولید و تبادل اطالعات) امنیت فضای مجازی به معنای پیشگیری ،دفاع و ارتقاء توان
بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید (کاهش آ سیبپذیریها و حمالت سایبری) و کنترل و
شنود جهت ردیابی جرائم بهمنظور صیانت از اسرار کشور ،حراست ا ਲحیم خصوصی
و سرمایههای مادی و معنوی معرفی شده است .بر اساس این سند راهبردی ،امنیت در لیه
فیزیکی ،مسععیریابی ،مراکز داده و ...باید در یک بسععتر امن صععورت گیرد و تبادل اطالعات
خارجی و دسععترسععی به اینتنت نیز برای کارمان باید بهصععوت حفاظتشععده و
تعاملی انجام شود؛ بنابراین در امنیت شبکه ملی اطالعات ،تمامی مکانیزمهای امنیتی؛ مانند
جامعیت داده ،محرمانگی ،احراز هویت ،کنترل دسععترس عی ،انکارناپذیری و دسععترسپذیری
باید مورد توجه قرار گیرد(1سند افتا).
تعريف فرصت :فرصت پتانسیل نهفتهای است که بهرهگیری از آن سازمان را در جهت
مثبت رشد خواهد داد ،بهعبارتدیگر منفعت بالقوهای است که هنوز بالفعل نشده است

(علی

احمدی.)183 :1382،
تعريف تهديد :هر عن صر یا و ضعیتی که موجودیت منافع یا ارزشهای حیاتی سازمان
را به خطر اندازد ،تهدید محسوم میشود (حسنبیگی.)309 :1390،
مفاهيم و مباني شبکه ملي اطالعات
شبکه ملی اطالعات ،از سه جزء ا صلی زیر ساخت ها ،مدیریت یکپارچه و کاربردها و
 .1سیاستهای کلی نظام در امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات (سند افتا)
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محتوا و دو پیوست امنیتی و فرهنگی تشکیل شده است .زیرساخت؛ شامل زیرساختهای
ارتباطی ،اطالعاتی ،نرمافزار ی و کاربردی (خدمات الکترونیکی) اسععت .مدیریت یکپارچه
به مدیریت منابع ،مدیریت شاخ

ها ،امنیت و مدیریت خدمات شبکه تق سیم می شود.

بخش کاربردها و محتوا نیز؛ شامل خدمات الکترونیکی ،سامانههای الکترونیکی و محتوای
ایرانی -ا سالمی می شود .در شکل ( ) 1-1اجزای شبکه ملی اطالعات ن شان داده شده
است(مرادحاصل.)100 :1391 ،

شکل شماره  :1-1اجزای شبکه ملي اطالعات (مرادحاصل.)100 :1391 ،

در مدل چهارلیه ای فضای مجازی کشور ،فضای مجازی کشور در صورتی می تواند
کامالً بومی ،قابل کنترل و تحت حاکمیت باشععد که تمامی لیه های آن بر مبنای منافع و
اهداف کالن ملی پایه گذاری شود .این بدان معنا ست که لیه محتوا بر مبنای ارزش های
ایرانی -اسالمی ،لیه خدمات بر مبنای نیازهای متعارف و واقعی داخلی ،لیه زیرساخت
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دارای قابلیت مدیریت مسعععتقل داخلی و کاربران امکان تعامل مدیریت شعععده را در این
ف ضا دا شته با شند .البته باید به این نکته نیز توجه دا شت ،ف ضای مجازی ک شور در عین
استقالل داخلی باید قابلیت تعامل با شبکه جهانی اینترنت را داشته باشد تا هم بتوان از
ظرفیت فضای مجازی جهت جهانی سازی بر مبنای ایدئولوژی تمدن اسالمی بهره برد و
هم از محتوا و خدمات مفید بین المللی استفاده کرد (مرکز ملی فضای مجازی ،الم.)1396 ،
بسععیاری از کشععورها ازجمله ایالتمتحده آمریکا 1،انگلسععتان و اتحادیه اروپا 2،اقدام به
تدوین راهبردهای امنیت ف ضای سایبری و انت شار آن نمودهاند .در جمهوری ا سالمی ایران
نیز امنیت شبکه ملی اطالعات به خاطر تأثیرگذاری بر تمامی حوزههای ابعاد امنیت ملی ،از
موضوعات راهبردی محسوم می شود و نیل به آن مستلزم داشتن نقشه راه ،سیاستگذاری
و راهبردهای مناسب است (سایت دولت آمریکا و اروپا.)1396 ،
در جدول ( )1-1اهم مطالب مرتبط با موضععوع شععبکه ملی اطالعات و امنیت فضععای
مجازی در بیانات و فرامین مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،سع عیاسعععتهای ابالغی و اسعععناد
بالدستی ارائه شده است.

1

.https://www.gov.uk

2

. https://www.enisa.europa.eu
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جدول ( :)1-1مطالب مرتبط با شبکه ملي اطالعات در بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي)،
سیاستهای ابالغي و اسناد باالدستي
در ف ضای مجازی ،بهمنی از م سائل ضد ارز شی و مخالم منافع ملی ،مطالب در ست و
نادرسععت ،اطالعات غلط یا صععحیح و حتی شععبهاطالعات بر ذهن جامعه فرود میآید که
باید این فضا کنترل شود ،اما نباید ملت را از فضای مجازی محروم کرد ... .باید همه مردم
بتوانند از منافع فضععای مجازی اسععتفاده کنند و در زمینههایی که به ضععرر کشععور ،افکار
عمومی و بهویژه جوانان نیسعععت ،سعععرعت اینترنت افزایش یابد و هر کار لزم دیگر نیز
انجام شود ...شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطالعات ،ضمن رعایت خطوط قرمز
خود و کنترل صحیح فضای مجازی ،از اینترنت برای تأمین منافعشان بهره گرفتهاند.
...در م سئله ف ضای مجازی ،آنچه از همه مهمتر ا ست ،م سئله شبکه ملّی اطالعات ا ست.
متأ سفانه در این زمینه کوتاهی شده ،کاری که باید انجام بگیرد ،انجام نگرفته؛ این [طور]
نمیشعععود .اینکه ما بهعنوان اینکه نباید جلوی فضعععای مجازی را گرفت ،در این زمینهها
کوتاهی کنیم ،این مسئلهای را حل نمیکند و منطق درستی هم نیست .خب امروز فضای

بیانات در دیدار
مسئولن نظام در
تاریخ
1396/3/22

مجازی مخصععوا ما که نیسععت ،همه دنیا امروز درگیرند با فضععای مجازی؛ کشععورهایی
که شعععبکه ملی اطالعات درسعععت کردهاند و [فضعععای مجازی را] کنترل کردهاند به نفع
خودشععان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشععان ،یکی دو تا نیسععتند .بهترینو کشععورها،
قویترینو کشعععورها ،در این زمینه ها خط قرمز دارند؛ راه نمیدهند؛ خیلی از بخش های
فضای مجازی اعزامشده از سوی آمریکا و دستگاههای پشت سر و پشتصحنه این قضیه
را راه نمیدهند؛ کنترل میکنند .ما هم باید کنترل کنیم.
ف ضای مجازی واقعاً یک دنیای رو به ر شدِ غیرقابل توقم ا ست ،یعنی واقعاً آخر ندارد؛
آدم هرچه نگاه میکند ،آن چیزو اولو بالآخر ،فضعععای مجازی اسعععت .هرچه انسعععان پیش
میرود در این فضععا ،این همینطور ادامه دارد .این یک فرصععتهای بزرگی در اختیار هر
کشعععوری می گذارد  ،تهدیدهایی هم در کنارش دارد؛ ما بایسعععتی کاری کنیم که از آن
فر صت ها حداکثر ا ستفاده را بکنیم ،از این تهدیدها تا آنجایی که ممکن ا ست خودمان را
برکنار نگه بداریم. ...
شورای عالی ف ضای مجازی به این منظور ت شکیل شد ... .شبکه ملی اطالعات را -که خیلی

بیانات در دیدار
رئیسجمهور و
اعضای هیئت
دولت در تاریخ
1395/6/3

مهم است آن شبکه داخلی -ما هنوز پیش نرفتهایم؛ ...با اینکه همه معتقدند به این قضیه ،اما این
پیشرفت نداشته؛ این را بایستی انشاءاهلل دنبال کنیم که ضربههای بیجبرانی نزنیم. ...
ماده  68قانون
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلم اسععت تا پایان اجرای قانون برنامه نسععبت به
توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات ،امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح
یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.

برنامه پنکساله
ششم توسعه
مجلس شورای
اسالمی در تاریخ
1395/12/14
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حکم انتصام

تسععریع در راهاندازی شععبکه ملی اطالعات پس از تصععویب طرح آن در شععورای عالی و
نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راهاندازی و بهرهبرداری از آن.

اعضای شورای
عالی فضای مجازی
در تاریخ
1394/6/14

-

ایجاد ،تکمیل و توسعععه شععبکه ملی اطالعات و تأمین امنیت آن ،تسععلط بر دروازههای

بند  34و بند 53

ورودی و خروجی ف ضای مجازی و پالیش هو شمندانه و ساماندهی ،احراز هویت و

سیاستهای کلی

تحول در شاخ
-

ترافیکی شبکه بهطوریکه  51درصد آن داخلی باشد.

افزایش ظرفیتهای قدرت نرم و دفاع سععایبری و تأمین پدافند و امنیت سععایبری
برای زیرساختهای کشور در چارچوم سیاستهای کلی مصوم.

برنامه ششم توسعه
در تاریخ
1394/4/9

الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطالعات بهعنوان زیرساخت ارتباط فضای مجازی کشور:
.1

شبکهای متشکل از زیرساختهای ارتباطی با مدیریت مستقل کامالً داخلی؛

.2

شبکهای کامالً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکهها (ازجمله اینترنت) با
امکان تعامل مدیریتشده با آنها؛

.3

شبکهای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم
با تضمین کیفیت ازجمله قابلیت تحرک؛

.4

شبکهای با قابلیت عر ضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و ام ضای دیجیتالی
به کلیه کاربران؛

.5

ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن سازی ساختارهای
حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

-

ارتقاء مداوم امنیت شبکههای الکترونیکی و سامانههای اطالعاتی و ارتباطی در کشور

-

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با رعایت مالحظات امنیتی

-

تعامل مؤثر و سعععازنده منطقهای و جهانی و همکاری و سعععرمایهگذاری مشعععترک در
حوزههای دانش ،فناوری و امور مربوط به امنیت شععبکههای الکترونیکی و سععامانههای
اطالعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی

-

پانزدهم شورای
عالی فضای
مجازی در تاریخ
1392/11/12

شبکهای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاهها و مراکز حیاتی کشور؛

 .6شبکهای پرظرفیت ،پهنباند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلم ا ست ن سبت به ایجاد و تو سعه شبکه ملی
اطالعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند منا سب با رعایت موازین شرعی
و امنیتی ک شور منا سب اقدام و با ا ستفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی،
خصععوصععی و تعاونی ،امکان دسععترسععی پرسععرعت مبتنی بر توافقنامه سععطح خدمات را
به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه د ستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه و
واب سته و تا پایان برنامه ،ش صت در صد ( )60%خانوارها و کلیه ک سبوکارها بتوانند به
شبکه ملی اطالعات و اینترنت متصل شوند.
-

مصوبه جلسه

تعیین نهاد متولی و هماهنگکننده زیر نظر دولت بهمنظور هدایت ،نظارت و تدوین
استانداردهای لزم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات

ماده  46قانون
برنامه پنکساله
پنجم توسعه در
تاریخ
1389/10/15
سیاستهای کلی
نظام در امور
«امنیت فضای
تولید و تبادل
اطالعات و
ارتباطات (افتا)»
در تاریخ
1389/11/29
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شبکه ملی اطالعات بهعنوان زیر ساخت ارتباطی ف ضای مجازی ا ست و ف ضای مجازی
نیز مولود فناوری اطالعات مح سوم می شود .این فناوری در کنار سه فناوری نانو ،زی ستی
و شناختی بهعنوان فناوریهای همگرا شناخته می شود 1.در کتام «همگرایی دانش ،فناوری
و جامعه ،فراتر از همگرایی فناوریهای نانو ،زی ستی ،اطالعاتی و شناختی» ،تأمین نیازهای
جامعه ب شری و بهبود کیفیت زندگی بهعنوان مهمترین ا ستفاده از فناوری مطرح شده ا ست
(میهایل و همکاران .)2013 ،فناوری اطالعات نیز موجب تسعععهیل و تسعععریع در برآورده شعععدن
بسیاری از نیازهای جامعه شده است؛ اما نباید از تهدیدات امنیتی این فناوری نیز غافل شد.
با مروری بر موارد مطرحشده در جدول ( )1-1در اسناد بالدستی از سال  1389تاکنون،
میتوان گ فت راها ندازی شعععب که ملی اطال عات گامی مهم و ح یاتی برای بهرهبرداری از
فر صتها و قابلیتها ف ضای مجازی ا ست .این شبکه امکان صرفهجویی اقت صادی ،تو سعه
فضععای کسععبوکار ،افزایش سععرعت دسععترسععی کاربران به منابع داخلی و تحقق دولت
الکترونیکی را فراهم خواهد نمود و تحقق این اهداف به امنیت این شععبکه وابسععته اسععت.
بر خی دیگر از پیامدهای امنیت شعععبکه ملی اطالعات از منظر راهبردی که در جلسعععات
خبرگی احصاء شده است عبارتاند از:
 .1جلوگیری از قطع ارتباطات اینترنتی بهخصوا ارتباطات داخلی توسط بیگانگان
 .2جلوگیری از تحلیل اطالعات توسط بیگانگان به سبب عدم خروج اطالعات داخلی به
بیرون از کشور
 .3جلوگیری از ذهنخوانی ،دادهکاوی ،ذائقه سنجی و رفتار شنا سی کاربران ایرانی تو سط
کشورهای بیگانه بهخصوا از طریق شرکتهای بزرگ و غولهای فناوری دنیا
 .4عدم وابستگی به بیگانگان در ارتباطات داخلی
 .5جلوگیری از گمنامی و فعالیتهای پنهانی افراد در شبکه ملی اطالعات
 .6کاهش جرائم و تخلفات به سبب احراز هویت کاربران در شبکه ملی اطالعات
 .7جلوگیری از فعالیتهای اقتصادی خارج از قوانین و مقررات کشور
). Nano – Bio – Information – Cognitive (NBIC

1
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 .8شناسایی متخلفین و مجرمین در شبکه ملی اطالعات
 .9جلوگیری از فعالیتهای ضد دین و نظام در شبکه ملی اطالعات
 .10جلوگیری از خروج اطالعات و سرقت اطالعات توسط بیگانگان
 .11ایجاد مدیریت مستقل برای ارتباطات داخل و خارج از کشور
 .12جلوگیری از حمالت سایبری کشورهای بیگانه
 .13جلوگیری از ت هاجم فرهنگی ،تبلی ات اغواگر ،ترویک پرو پا گا ندا ،عمل یات روانی و
نفوذ جریانی
.14سازماندهی تهدیدات سایبری علیه جمهوری اسالمی ایران
 .15جلوگیری از ترویک یاس و ناام یدی ،ایجاد تفرقه و اختالفات قومی و مذهبی در بین
آحاد جامعه و ت ییر بنیانهای اعتقادی ،اخالقی و فرهنگی از طریق فضای سایبر
 .16مدیریت هوشمند انتشار و دسترسی به اطالعات الکترونیکی در شبکه ملی اطالعات
 .17ارتقاء سطح دانش کارشناسان و متخصصین داخلی
 .18جلوگیری از خروج ارز و داراییهای کشور به خارج از کشور
یکی از مباحد مهم امنیت در شععبکه ملی اطالعات ،امن بودن شععبکه اسععت .شععبکه ملی
اطالعات در صورتی میتواند امنیت ف ضای مجازی ک شور را تأمین کند که در تمامی اجزاء و
حوزههای کاربردی خدمات و محتوا ،از سطح مطلوبی از امنیت برخوردار با شد .در غیر این
صورت ،ناامن بودن این شبکه ،تهدیدات امنیتی را در سطوح مختلم کاربران ،جامعه و دولت
ایجاد خواهد نمود .شععورای عالی فض عای مجازی یک مدل چهارلیهای برای فضععای مجازی
کشور ارائه داده است که در شکل ( )2-1آمده است (مرکز ملی فضای مجازی ،الم.)1396 ،

محتوا
خدمات

امنیت

مدیریت و مقررات

کاربر

بستر (زیرساخت)

شکل ( :)2-1مدل چهاراليهای فضای مجازی (مرکز ملي فضای مجازی ،الف)1396 ،
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بر اساس این مدل لیهای ،شبکه ملی اطالعات بهعنوان بستر یا زیرساخت ارتباطی فضای
مجازی ک شور در نظر گرفته شده ا ست .بر مبنای شکل ( )2-1اجزای شبکه ملی اطالعات
عالوه بر زیرسعععاختهای اطالعاتی و ارتباطی ،شعععامل بخشهای مدیریت یکپارچه ،کاربر،
محتوا و دو پیو ست فرهنگی و امنیتی نیز میبا شد؛ بنابراین امن بودن شبکه ملی اطالعات با
امن بودن سه لیه دیگر فضای مجازی؛ یعنی خدمات ،محتوا و کاربران نیز مرتبط است.
در این بخش امنیت شعععبکه ملی اطالعات در چهار لیه زیرسعععاخت ،خدمات و محتوا
های امنیتی اح صاء شده ا ست .امنیت در

مورد برر سی قرار گرفته و برای هر لیه ،شاخ

لیه زیرسععاخت؛ شععامل امن بودن اجزای این لیه؛ مانند تجهیزات ارتباطی ،سععوئیچینگ،
مسیریام ،مراکز داده و تجهیزات امنیتی است .این مسئله پیشنیاز امنیت در لیه خدمات و
محتواسعععت .در لیه خ دمات ،امنیت خود خدمات ،ارائه امنیت بهعنوان خدمت ،خدمات
مربوط به احراز هو یت و جامع یت و محر مانگی و همچنین امن یت مواردی ،مان ند
سعععیسعععتم عامل ،منابع و بانک های اطالعاتی ،خدمات ،پرتال ها ،شعععبکه های اینترانتی و
اختصععاصععی ،پروتکلهای ارتباطی ،رابطها1و میانافزارهای2لزم برای تعامل سععیسععتمها،
نرمافزارها ،پردازشها و برنامههای کاربردی مطرح هستند.
در لیه محتوا نیز فرایندهای تولید ،توزیع ،مدیریت و بهرهبرداری از محتوا باید در یک
ب ستر امن قرار گیرد .همچنین تبادل اطالعات خارجی (د ستر سی به شبکه جهانی اینترنت)
باید بهصورت حفاظتشده ،قابل کنترل و تعاملی مد نظر قرار گیرد.
در لیه کاربران ،امنیت؛ شععامل اعتماد کاربران ،آموزش و آگاهیبخشععی و هشععداردهی،
حفاظت از حریم خ صو صی ،عدم اف شای هویت ،احراز هویت ،مدیریت مجوزها و کنترل
دسترسی ،کنترل لگ فعالیتها ،محرمانگی در اطالعات و داده کاربران میباشد.
پس از جلسات خبرگی متعدد ،ویژگیهای امنیتی هرکدام از این سه لیه احصاء شد که
این مسئله در جدول ( )2-3نشان داده شده است.
1

).Application Programming Interface (API

2

.Middleware
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جدول ( :)2-1اليههای فضای مجازی و شاخصهای امنیت شبکه ملي اطالعات در هر اليه
الیههای فضای
مجازی

شاخصهای امنيتي شبکه ملي اطالعات
مکانی سمهای امنیتی ،پروتکلهای امنیتی ،الگوریتمهای رمزنگاری داخلی ،ام ضای الکترونیکی
و گواهی دیجیتال ،اسعععتفاده از نرمافزارهای خاا در جاهای خاا ،پنهان کردن سعععاختار
شبکه ،مدیریت پیکربندی ،پنهان کردن و مدیریت  IPها ،مدیریت کاربران و کنترل د ستر سی
آنها ،رصععد و پایش (گرفتن گردش کار از اتصععالت به سععرورها و لگگیری) ،داشععتن نگاه
فرایندی به امنیت ،انجام مرتب تسععتهای نفوذ ،دسععترسععی به اینترنت بهصععورت تعاملی،
مدیریت شده و حفاظت شده ،د ستر سی داخلی م ستقل از اینترنت (پر سرعت ،هزینه پایین،

اليه زيرساخت

کیفیت بال ،مداوم ،همگانی ،فراگیر) ،دسععترسععی از خارج از کشععور به شععبکه ملی اطالعات
به صورت حفاظت شده ،خارج ن شدن م سیریابیهای مراکز داده داخلی ،پایدار بودن (پایداری
در زیرساخت شبکه) (عدم قطعی ،دسترسپذیری ،عدم مشکالت سختافزاری و نرمافزاری،
عدم لختی شعععبکه) ،پایداری در المانهای شعععبکه (مسعععیریابی/گرهها و لینکها/پروتکلها)،
پایداری از نظر تخصععی

پهنای باند (تناسععب پهنای باند با حجم ترافیک) ،پایداری در برابر

حمالت (عدم شناخت نقاط ضعم شبکه و توپولوژی شبکه توسط مهاجم) ،پایداری اجرایی
و استمرار کسبوکار
بومی بودن ،امنیت خود خدمات ،ارائه امنیت بهعنوان خدمت ،پشعععتیبانی از پروتکل های امنیتی،
خدمات مربوط به احراز هویت و جامعیت و محرمانگی ،پویایی و بهروز بودن ،توسععععه پذیری،
اليه خدمات

امنیت مربوط به سیستمعامل ،منابع و بانکهای اطالعاتی ،نرمافزارها ،پرتالها ،شبکههای اینترانتی و
اخت صا صی ،رابطها1و میانافزارهای2لزم برای تعامل و سازگاری سی ستمها و امنیت پردازشها و
برنامههای کاربردی
تولید محتوا با رعایت ضوابط و در چارچوم قانون ،ایجاد محیط امن اقتصادی در تولید محتوا برای
افزایش سهم اقت صاد جهانی ،رونق ک سبوکار ،کارآفرینی ،ت ضمین امنیت داده و حریم خ صو صی
افراد ،مدیریت و پایش محتوا برای جلوگیری از تضعععیم مشععروعیت و مقبولیت نظام اسععالمی و

اليه محتوا

مخل امنیت ملی ،تولید محتوا در راستای انسجام بخشیدن به فضای فرهنگی کشور و ارتقاء تحمل،
همزیسععتی مسععالمتآمیز هویتهای فرهیخته در درون یک جامعه ،اعمال فیلترینگ بر محتوا ،تنوع
محتوای مورد نیاز با نگاه ایجابی به امنیت در توزیع و بهرهبرداری ،جلوگیری از افشا و انتشار اسرار
کشور ،امن بودن دادههای ارتباطی بین مراکز حساس و حیاتی و حفظ حریم خصوصی افراد
اعتماد کاربران ،فرهنگسعععازی امنیت توسعععط مراکز علمی و تحقیقاتی و مشعععاورهای ،آموزش و

اليه کاربران

آگاهی بخ شی و ه شداردهی ،همکاری با مراکز گوهر ،حفاظت از حریم خ صو صی ،عدم اف شای
هویت ،احراز هویت ،مدیریت مجوزها و کنترل دسعععترسعععی ،کنترل لگ فعالیتها ،محرمانگی در
1

).Application Programming Interface (API

2

.Middleware
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اطالعات و داده کاربران ،رعایت الزامات امنیتی و پیوسععتها ،گزارش رخدادهای امنیتی ،مشععارکت
در پاسخدهی به تهدیدات

امنیت در فضای سایبر همانند امنیت در فضای واقعی امری نسبی است که به صورت
ایجابی و سلبی قابل انجام است .عالوه بر آن ،در این ف ضا ،امنیت بیش از آنکه جلوههای
بیرونی و عینی دا شته با شد ،ماهیتی ذهنی و نامح سوس دارد .در بُعد عینی امنیت بهمثابه
فقدان تهدیدات تعبیر می شود؛ اما ب سیاری از تهدیدات امنیتی ف ضای سایبر ممکن ا ست
در فضای واقعی نمود عینی نداشته و قابل اندازهگ یری نباشند .این مسئله موجب می شود
احسععاس امنیت کاذم در این فضععا به وجود بیاید؛ بنابراین در مبحد امنیت در فضععای
سععایبر باید تمامی جنبههای سععلبی /ایجابی و عینی /ذهنی آن را در نظر گرفت .امنیت در
ف ضای مجازی تنها از طریق ایجاد محدودیت و برخورد سلبی با تهدیدات عینی حا صل
نمیشود.
ف ضای سایبر تمامی ابعاد زندگی ب شر ،اعم از سیا سی ،اقت صادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
دفاعی -امنیتی و حقوقی -قضععایی را تحت تأثیر قرار داده اسععت .همانطور که در فضععای
واقعی این ابعاد در سطوح فردی و اجتماعی نیازمند امنیت ه ستند؛ در ف ضای سایبری نیز
باید این الزام محقق شود .امنیت ف ضای سایبر در امتداد امنیت ملی قرار میگیرد .چراکه در
جمهوری اسالمی ایران ،گفتمان امنیت ملی مبتنی بر ساختار ایدئولوژیک و واکنش در مقابل
تهدیدات امنیتی علیه آن است .دستیابی به امنیت ملی پایدار بهمنزله حفظ ارزشهای حیاتی
بدون امنیتی کردن سراسر جامعه است (نصری.)1392 ،
در ف ضای سایبر مقابله با حمالت سایبری ،جنگ نرم ،جنگ ر سانه ای ،جمع آوری و
کنترل اطالعات برای هدایت جنبش ها ی سیا سی و اجتماعی معاند و برانداز ،مواجهه با
تبعات احساس امنیت ذهنی و کاذم فضای مجازی از چالش ها ی جدی امنیتی در سطح
کشععور اسععت؛ بنابراین مهم ترین فلسععفه وجودی شععکل گ یری شععبکه ملی اطالعات را
می توان در ایجاد امنیت و مدیریت فضعععای مجازی برای مواجهه با تهدیدات روزافزون
دانست.

عععععععععععععع مقاله پژوهشی :تبیین نقش شبکه ملی اطالعات در مدیریت فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی کشور 455 /

فرصتها و تهديدهای فضای مجازی
محیط در متون تخصععصععی مدیریت به پدیده های اطراف سععازمان اطال می شععود و
شامل مجموعه جریان ها ،شرایط ،روندها ،مت یرها ،عوامل ،رخدادها و اقداماتی است که
بر عملکرد سعععازمان تأثیر می گذارند و یا تحت تأثیر عوامل اداره کننده سعععازمان قرار
می گیرند .عواملی که تحت کنت رل کامل مدیریت واقع می شوند ،محیط داخلی و عواملی
که ت حت تأثیر مدیر یت و عوا مل و بازیگران مت عدد قرار دار ند محیط خارجی
هستند(حسن بیگی.)242 :1390 ،
ف ضای سایبر با تمامی ابعاد زندگی ب شر ممزوج شده ا ست .در این محیط پیچیده و
پویا ،عوامل و مت یرهای زیادی در کنش و تعامل با هم قرار گرفته اند .بسعععیاری از این
عوامل با آنچه از آن ها در فضعععای واقعی تداعی می شعععود ،فر دارند؛ بهطوریکه میزان
تأثیرگذاری آنها بر پدیده های مختلم ف ضای مجازی نیز ممکن ا ست نامح سوس یا غیر
قابل پیش بینی باشد.
با ان جام تجز یهوتحل یل محیطی 1،عوا مل محیطی اثر گذار و اثر پذیر در امن یت فضعععای
مجازی ،به د ست میآید .در این تحقیق ،محیط خارجی ف ضای مجازی ک شور شامل کلیه
عوامل و عناصععر خارج از کنترل در نظر گرفته شععده اسععت؛ بنابراین باید توجه داشععت که
مرزهای محیط داخل و خارج برای فضای سایبر منطبق با مرزهای ج رافیایی نیست.
روششناسي تحقيق
پژوهش حاضعععر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصعععیفی-
کاربردی اسعععت .همچنین این پژوهش از نظر روش تجزیهوتحلیل دادهها ،آمیخته (کمی و
کیفی) است .در این پژوهش دادههای کیفی از مطالعه اسناد و گزارشهای مرتبط جمعآوری
1

.Environment Analysis
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شده و بهمنظور اعتبار سنجی و ارزیابی نتایک از پر س شنامه و تحلیل آماری ا ستفاده شده
است.
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران راهبردی ،پژوهشگران ،متخصصان و اساتید
در حوزه فضای سایبر است .از آنجا که در این تحقیق مدیریت فرصت ها و تهدیدهای
ف ضای مجازی مورد توجه قرار گرفته ،جامعه آماری محدود بوده و خبرگان مورد نظر
باید تخص

و تجربه کافی در حوزه شناخت و مدیریت این موارد را داشته باشند.

در تحقیق حاضر از روش کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) با توجه به محدودیت تعداد
جامعه آماری حدود  300نفر بر اسععاس فرمول کوکران 96 ،نفر حجم نمونه انتخام شععده
ا ست .پر س شنامه محقق ساخته میان جامعه آماری توزیع و از پا سخدهندگان خوا سته شد تا
میزان اهمیت هریک از شاخ
( )5مشخ

ها را بر ا ساس طیم لیکرت از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد

کنند.

تجزیهوتحليل یافتههای تحقيق
در محیط فضععای مجازی با اسععتفاده از روش اکتشععافی و نظر خبرگان ،تعداد  22گزاره
فرصت و تعداد  23گزاره تهدید احصاء شد و پس از اخذ نظر خبرگان ،تعداد  13فرصت و
تعداد  13تهدید بهعنوان شعععاخ

به تأیید رسعععید و شعععاخ

محققسععاخته در دو وضعععیت میزان تأثیرگذاری هر شععاخ

ها از طریق پرسعععشعععنامه
و میزان مدیریت آن توسععط

شععبکه ملی اطالعات ،از طریق جامعه آماری به تعداد  96نفر پرسععشععنامه تکمیل شععد و از
طریق نرمافزار لیزرل و  SPSSدادهها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت که نتیجه به شععرح زیر
میباشد.
تحلیل میانگین بار عاملی میزان تأثیر فرصعععت ها و مدیریت آن توسعععط شعععبکه ملی
اطالعات ،در جدول زیر درج شده است:
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جدول ( :)3-1تحلیل آماری شاخصهای فرصت با استفاده از آزمون رتبهای فريدمن
ميزان تأثير
ردیف



شاخص

وجود دانش بینالمللی برای تو سعه و تقویت امنیت در شبکه ملی
اطالعات

این فرصت
در فضای
مجازی
76.7

ميزان
مدیریت این
فرصت توسط
شبکه ملي
اطالعات
91.1

وجود تجهیزات و زیرسعععاختهای اطالعاتی و ارتباطی مناسعععب


برای نشر و گسترش محتوای فرهنگی ،هنری ،آموزشی ،سالمت و

83.5

91.1

...













وجود بازار کسبوکار الکترونیکی بینالمللی برای ارائه محصولت
و خدمات سایبری
وجود ابزار ها و ف ناوری های مرتبط با م مان عت از نقض حریم
خصوصی و جاسوسی اطالعاتی
وجود دانش و ف ناوری های نوین داده کاوی و رصعععد و پایش
اطالعات
وجود فضای مناسب برای تبادل اطالعات علمی میان دانشگاهها و
شرکتهای دانشبنیان داخلی با خارج از کشور
وجود کنوانسعععیون ها و م جامع قانونی بینالمللی برای پیگیری
مطالبات حقوقی ملت ایران
وجود مخاطبین خارج از کشععور و تقاضععا جهت پذیرش فرهنگ،
ارزشهای دینی و سبک زندگی ایرانی-اسالمی
وجود اطال عات باارزش در داده های کالن تول یدشعععده توسعععط
شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی
وجود م جامع و انجمن های علمی در فضععععای م جازی ج هت
دسترسی به علوم و فناوریهای نوظهور سایبری
دستیابی به کریدور ارتباطی منطقهای
دسععترسععی به دادههای جهانی برای تقویت پایگاههای داده بومی؛
مانند اطلس زمینشناسی و ...

78.3

90.1

78.5

89.8

81.8

89.4

80

89.4

83.5

89.2

76.7

87.6

80.2

87.6

81.8

87.2

78.5

87.2

76.7

85.9
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ميزان تأثير
ردیف

این فرصت

شاخص

در فضای

ميزان
مدیریت این
فرصت توسط
شبکه ملي

مجازی

اطالعات

وجود رسانههای متنوع سایبری برای ایجاد فضای گفتمان در زمینه


تحکیم هویت دینی ،مسعععئولیتهای اجتماعی ،فرهنگ خانواده و

84.3

78.3

شکاف بین نسلی
میانگین بار عاملی

79.5769231
S

.
.
.
.

88.4538462

.

S

.

S

.

S

.

S

.

S

.

S

.

.
.
.

FORSAT

.
.

S

.

.
.

S

.

S

.

S

.

.
.

RMSEA= .

p-value= .

S

.

S

.

=df

.

=Chi-Square

Normed Fit Index (NFI) =95%

شکل ( :)3-1تحلیل آماری شاخصهای فرصت از نرمافزار لیزرل

تحلیل میانگین بار عاملی میزان تأثیر تهدیدها و مدیریت آن توسط شبکه ملی اطالعات،
در جدول زیر درج شده است:
جدول ( :)4-1تحلیل آماری شاخصهای تهديد با استفاده از آزمون رتبهای فريدمن
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ردی

شاخص

ف




جاسوسی ،افشای اطالعات و نقض حریم خصوصی از طریق
فضای سایبر توسط کشورهای بیگانه
احت مال قطع اینتر نت و اع مال تحریم در برقراری ارت باط
شبکه ملی اطالعات با شبکه جهانی اینترنت
ای جاد اختالل و خراب کاری در تجهیزات زیرسعععا خت های
حیاتی با استفاده از فضای سایبر

ميزان تأثير

ميزان مدیریت

تهدید در

تهدید توسط شبکه

فضای مجازی

ملي اطالعات

87.7

92.9

73.3

92.7

60

91.2

تحرکات دشععمن در فضععای سععایبر بهمنظور براندازی نظام با


ناکارآمد نشعععان دادن و تشعععکیل ائتالف های جهانی علیه

79.1

90.6

جمهوری اسالمی ایران











توان دشعمن در سعازماندهی حمالت و جنگ سعایبری علیه
جمهوری اسالمی ایران
اسعععتفاده دشعععمن از ظرفیت شعععبکههای اجتماعی در ایجاد
معضالت اجتماعی و تهدید امنیت ملی
تالش برای ت ییر بن یان های اعت قادی ،اخالقی و فرهنگی در
فضای مجازی
توانمندی رسععانههای سععایبری دشععمن در ترویک پروپاگاندا،
جنگ روانی و شایعه علیه حاکمیت
نفوذ و تأثیرگذاری فرهنگ غرم در فروپاشی بنیان خانواده
تبلی ات ،عملیات روانی و نفوذ جریانی با اسععتفاده از فضععای
سایبر
دادهکاوی ،ذائقه سنجی و رفتارشناسی و القای نیازهای کاذم
و مصرفگرایی در جامعه
ترویک یأس و ناامیدی در بین آحاد جامعه و برهم زدن امنیت
ذهنی
گسترش تفرقه و اختالفات قومی و مذهبی در فضای مجازی
میانگین بار عاملی

84.5

90.6

78.3

88.9

79.1

86.6

78.5

86.6

79.1

86.4

83.1

85.4

80.6

84.7

64.7

83.1

79.1

82.9

77.4692307
7

87.89230769
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S
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S
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S

.

.
.

RMSEA= .

S

.

S

.

p-value= .

=df

.

=Chi-Square

Normed Fit Index (NFI) =95%

شکل ( :)4-1تحلیل آماری گويههای تهديد با استفاده از نرمافزار لیزرل

خروجی شاخ

های برازش مدل معادلت ساختاری بالتر از  90نشان میدهد که این

مدل از برازش قابل قبولی برخوردار میباشد.
همانطور که در جداول تحلیل میزان تأثیر فرصتها و تهدیدهای فو مشاهده میشود،
با توجه به میانگین بار عاملی میزان تأثیرگذاری شعععاخ

ها ،تمام شعععاخ

ها در ابعاد

فرصتها و تهدیدها به تأیید رسیده و دارای اعتبار میباشند.
نتيجهگيری و پيشنهادها
بر ا ساس یافته های تحقیق در جدول شماره ( )3-1و ( )4-1و در پا سخ به سؤالت
اصلی و فرعی تحقیق نتیجه گرفته می شود که شبکه ملی اطالعات در مدیریت فرصت ها
و تهدیدها نقش به سزایی دارد و میزان آن بسیار بال ،پراهمیت و به شرح زیر می باشد؛
.1

میانگین میزان مدیریت فرصتهای فضای مجازی از طریق شبکه ملی اطالعات در
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مجموع  88/45و میانگین میزان مدیریت تهدیدهای فضععای مجازی از طریق شععبکه
ملی اطالعات در مجموع  87/89به د ست آمده ا ست؛ لذا نقش شبکه ملی اطالعات
در مدیریت فرصعععتها بیشعععتر از مدیریت تهدیدها اسعععت و بر اسعععاس میانگین
بهدستآمده ،نقش بسیار بالیی در مدیریت فرصتها و تهدیدها ایفا مینماید.
 .2در بخش مدیریت فرصععت های فضععای مجازی ،شععبکه ملی اطالعات در سععه
شعاخ

؛ الم  -وجود دانش بین المللی برای توسععه و تقویت امنیت در شعبکه

ملی اطالعات ،با میانگین بار عاملی 91/1؛ م -وجود تجهیزات و زیرساخت های
اطالعاتی و ارتباطی مناسعععب برای نشعععر و گسعععترش محتوای فرهنگی ،هنری،
آموزشعی ،سععالمت و  ...با میانگین بار عاملی 91/1؛ ج -وجود بازار کسععب وکار
الکترونیکی بین المللی برای ارائه محصععولت و خدمات سععایبر ی ،با میانگین بار
عاملی  90/1؛ بیشععترین نقش و همچنین وجود رسععانه های متنوع سععایبری برای
ای جاد فضعععای گفتمان در زمی نه تحکیم هو یت دینی ،مسعععئول یت های اجتماعی،
فرهنگ خانواده و شععکاف بین نسععل ی ،با میانگین بار عاملی  84/3کمترین امتیاز
در مدیریت فرصت ها را دارد.
 .3در بخش مدیریت تهدیدهای فضعععای مجازی ،شعععبکه ملی اطالعات در سعععه
شاخ

؛ الم  -جا سو سی ،اف شای اطالعات و نقض حریم خ صو صی از طریق

ف ضای سایبر تو سط ک شورهای بیگانه ،با میانگین بار عاملی 92/9؛ م -احتمال
قطع اینترنت و اعمال تحریم در برقراری ارتباط شععبکه ملی اطالعات با شععبکه
جهانی اینترنت  ،با میانگین بار عاملی 92/7؛ ج  -ای جاد اختالل و خرابکاری در
تجهیزات زیر ساخت های حیاتی با ا ستفاده از ف ضای سایبر  ،با میانگین بار عاملی
 91/2؛ بیشععترین نقش و همچنین گسععترش تفرقه و اختالفات قومی و مذهبی در
فضای مجاز ی ،با میانگین بار عاملی  ، 82/9کمترین امتیاز را در مدیریت تهدیدها
را دارد.
 .4با توجه نقش شععبکه ملی اطالعات در مدیریت فرصععتهای دانش بینالمللی برای
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توسعه و تقویت امنیت شبکه ،گسترش محتوای فرهنگی ،هنری ،آموزشی و همچنین
گسععترش کسععبوکار بینالمللی و خدمات سععایبری و از طرفی مدیریت مقابله با
تهدیدهای جا سو سی ،نقض حریم خ صو صی ،جلوگیری از قطع ارتباط و تحریم و
جلوگیری از اختالل و خرابکاری در زیرسعععاختهای کشعععور ،وجود شعععبکه ملی
اطالعات بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
منطبق با یافتههای تحقیق و نتایک حاصله ،موارد زیر پیشنهاد میگردد؛
 .1بر ا ساس تأکید و اوامر مقام معظم رهبری و همچنین نقش ب سیار بالی شبکه ملی
اطالعات در مدیریت فر صتها و تهدیدها ،در راهاندازی و تکمیل سایر بخشهای
مختلم شبکه ملی اطالعات تسریع شود.
 .2انتقال مراکز داده به داخل کشور و مدیریت یکپارچه در استفاده از فناوریهای نوین
داده کاوی ،تجهیزات و م کانیزم های امنیتی بومی ازجمله محرمانگی ،احراز هو یت،
کنترل دسععترسععی و ...و مقابله با جرائم سععایبری ،در شععبکه ملی اطالعات بهمنظور
پی شگیری از غفلت راهبردی ،مقابله با تهدیدات و کاهش آ سیبپذیریهای ف ضای
سایبر در راستای ناکارآمد ساختن اقدامات خصمانه دشمن.
.3

ن سبت به بومی نمودن سامانههای امنیتی و زیر ساختی شبکه ملی اطالعات جهت
اجرای فیلتری نگ هوشعععم ند ،ن ظارت و کنترل و مدیر یت اطال عات ،حفظ حریم
خصوصی و ...در فضای مجازی اقدام شود.

 .4نسععبت به ارتقاء مهارت و آمادگی کاربران شععبکه ملی اطالعات در برابر تهدیدات
سععایبری بهمنظور تأمین امنیت و حفظ اطالعات و حفظ حریم خصععوصععی توسععط
متولیان امر و مجموعههای ارائهکننده سرویس و خدمات اقدام گردد.
 .5ضععمانت اجرایی برای تحقق قوانین و مقررات در شععبکه ملی اطالعات پیشبینی و
توسط متولیان امر پیگیری گردد.
 .6تدوین و اجرای پیو ستهای فرهنگی ،امنیتی و آموز شی و ح ضور فعال و مؤثر در
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معاهدات امن یت سعععایبری در عرصعععه جهانی ،بهمنظور تأمین امن یت شعععبکه ملی
اطالعات ،بازدارندگی در تهاجم سایبری ،قطع اینترنت و اعمال تحریمهای سایبری
در راسععتای جلوگیری از ت ییر بنیانهای اعتقادی ،اخالقی و فرهنگی ،تحکیم هویت
ملی ،استمرار سبک زندگی ایرانی -اسالمی و مقابله با جریان سلطه جهانی
 .7با ر صد مداوم شبکه ملی اطالعات ،تهدیدها و آ سیبپذیریهای موجود در شبکه
ملی اطالعات شناسایی شود و نسبت به رفع آنها اقدام گردد.
 .8اجرای فرمایشععات مقام معظم رهبری ،س عیاسععتهای ابالغی نظام ،الزامات قانونی و
پدافند غیرعامل در زمینه ممنوعیت اسععتفاده از محصععولت خارجی و اسععتفاده از
محصعولت بومی در شعبکه ملی اطالعات با بهرهگیری از شعرکتهای دانشبنیان و
نیروهای متخصعع

داخلی بهمنظور توسععععه فناوریهای نوین ،صععیانت از حریم

خصوصی و جلوگیری از جاسوسی و افشای اطالعات ،بهطور جدی در دستور کار
متولیان امر قرار گیرد.
 .9در جهت تولید و بهکارگیری محصععولت خدماتپایه بومی؛ ازجمله س عیسععتمعامل،
موتور جسععتجو ،پسععت الکترونیکی ،پیامرسععانهای اجتماعی ،در راسععتای توسعععه
کسعععبوکار الکترونیکی و ارائه خدمات امن ،کمهزی نه و فراگیر در شعععب که ملی
اطالعات و حضعععور فعال و مؤثر در مجامع بینالمللی ،بهمنظور قطع وابسعععتگی،
افزایش اعتماد عمومی ،خنثی سازی فعالیتهای دشمن ،کاهش معضالت اجتماعی و
ارتقاء امنیت ملی و جلوگیری از رصد و تحلیل دادههای کشورمان ،اقدام شود.
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