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تاريخ پذيرش1317/28/1:

چكیده:
در طول سه دهه اخیر فضای سايبر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران همواره با تهديدات متنوع و مستمری
از سوی بیگانگان مواجه بوده ،بهطوری كه فضای سايبر باهعناوان ابازار اصالی سارويسهاای اطالعااتی بارای
جاسوسی و خرابكاری قرار داشته است .عدم پیشبینی و اعمال راهكارهای پیشگیرانه برای صیانت امنیتی فضای
سايبر نیروهای مسلح بهمنظور پیشگیری و مقابله با ايان تعار،هاا باا ماديريت نظااممناد و يكپارچاه تبعاات
جبرانناپذيری را به همراه خواهد داشت.
بر اين اسا

ارائه الگويی راهبردی جهت خنثیسازی اين تهديدات از ضرورتها به شمار میآيد و هدف از اين

پژوهش دستیابی به الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح با شناسايی ابعاد ،مثلفهها ،روابط
فیمابین آنها است.
محقق با استفاده از روش پژوهش آمیخته ،ابتدا از روش كیفی با استفاده از روش تحلیل مضامین اقدام به مطالعاه
فرامین ،تدابیر فرماندهی معظم كل قوا ،اسناد باالدستی كشور و نیروهای مسلح در حوزه سايبر پرداختاه اسات و
پس از استخراج مدل مفهومی صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح ،با تشكیل جلساات گاروه خبرگای و
مصاحبه با خبرگان به توصیف متغیرها بهمنظور شناسايی ابعاد ،مثلفهها در الگو پرداخته شد و برای تأيیاد مادل
مفهومی به دست آمده پرسشنامهای محقق ساخته تدوين گرديد و جمعآوری اطالعات پرسشنامهای و تجزياه و
تحلیل دادهها انجام پذيرفت.
نتايج اين تحقیق نشان میدهد كه الگوی راهبردی صیانت امنیتی ،دارای  3بُعد و  11مثلفه است كاه مهامتارين
مثلفهها در بُعد عوامل اصلی فضای سايبر نیروهاای مسالح باه ترتیاب دادههاا و اطالعاات ،كااربران ،شابكه و
زيرساخت ،خدمات و نرمافزار است .همچنین مهمترين مثلفهها در بُعد اهداف امنیتای فضاای ساايبر نیروهاای
مسلح به ترتیب محرمانگی ،احراز هويت ،يكپارچگی و صاحت ،دسترسای پاذيری ،انكارناپاذيری و در نهايات
حفاظت از حريم خصوصی سازمان است .در بُعد اقدامات و راهكارهای صیانت امنیتی فضاای ساايبر نیروهاای
مسلح نیز مهمترين مثلفهها عبارتند از شناسايی منابع و دارايیهای سايبری ،محافظت ،تشخیص و كشف ،تحلیل،
پاسخ و واكنش ،بازيابی ،بازدارندگی ،مقابله مثرر ،نوآوری و تحول است.

کلیدواژهها :فضای سايبر ،امنیت فضای سايبر ،صیانت ،صیانت امنیتی ،تهديدات سايبری ،الگوی مفهومی
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مقدمه:

يكی از موضوعات مهم و اساسی در عصار كناونی كاه آن را عصار ديجیتاال مای نامناد ،سارعت،
پیچیدگی و نفوذ فضای سايبر و فناوری اطالعات و ارتباطات اسات و ايان موضاوع تماامی ابعااد
زندگی بشر را تحت تأریر قرار داده و به واسطه اين تغییرات ،موجوديت و عرصه كنشاگری تماامی
نهادها و سازمان ها به درک صحیح و به موقع از اين دگرگونی و برنامه ريزی برای مواجهشدن باا آن
گره خورده است .فرماندهی نیروهای مسلح و حفاظت اطالعات نیز مستثناء از شرايط اين تغییارات
نیست بلكه به عبارتی در نوک پیكان فضای چالشبرانگیز عصر كنونی قرار دارد.
استفاده از فضای سايبر ،با تمام چالشها و پیچیدگیهای موجود در آن مانند ياک جرياان آب
شديدی است كه نمی توان برخالف آن حركت كرد ،بلكه میبايست آن را مديريت كرد .همانطاور
كه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در ديدار با اعضای هیئات دولات در تااريخ  1311/20/23باا
درک هوشمندانه اين فضا را بهصورت زير تشريح نمودهاند:
 ...فضای مجازی واقعاً يک دنیای رو به رشدِ غیرقابل توقّف است ،يعنی واقعاً آخر نادارد؛ آدم
هرچه نگاه میكند ،آن چیزِ اوّل بال آخر ،فضای مجازی است .هرچه انساان پایش مایرود در ايان
فضا ،اين همین طور ادامه دارد .اين يک فرصات هاای بزرگای در اختیاار هار كشاوری مای گاذارد،
تهديدهايی هم در كنارش دارد؛ ما بايستی كاری كنیم كه از آن فرصت ها حداكثر استفاده را بكنایم،
از اين تهديدها تا آنجايی كه ممكن است خودمان را بركنار نگه بداريم.
با توجه به شرايط و محیط فضای سايبر ،وجود الگوهای راهبردی برای شاناخت و درک نقاا
بحرانی ،تهديدات ،عوامل اررگذار خارجی و داخلی بسیار ضروری بوده و برنامه ريزی راهبردی باا
نگاه به آينده فضای سايبر نیروهای مسلح و رصد عالئم كامساو متناساب باا رخادادهای محیطای
باعث میگردد تا از غافلگیری راهبردی پیشگیری كرده و در صورت لزوم ،واكنش سريع و مقتضی
را نشااان داد .ضاامن اياانكااه منااافع و دارايایهااای ارزشاامند نیروهااای مساالح شااامل اطالعااات،
زيرساختهای سايبری و  ...را میتوانیم صیانت امنیتی كنیم.
صیانت امنیتی فضای سايبر موضوع بسیار مهمی است و بسیار جلاوتر از امنیات فضاای ساايبر
است ،زيرا در امنیت فضای سايبر به دنبال يک سری از الزاماات بارای ايمنای و امنیات ايان فضاا
هستیم ،درحالی كه صیانت امنیتی به دنبال موضوعاتی شامل ارزش ها ،حريم خصوصی ،سرمايه های
مادی و معنوی ،اسرار و اطالعات ،تخلفات و جرائم ،خدمات و سارويسهاا ،قاوانین و مقاررات،
پیادهسازی مراكز عملیات امنیت میباشاد (حساینی .)280 :1311 ،صایانت امنیتای دارای فرآينادی
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است كه در حوزه های دكترين ،هدف گذاری ،سیاست گذاری ،برنامه ريزی ،هادايت ،ساازمان دهای،
هماهنگی ،پیادهسازی و اجرا ،نظارت و ارزيابی است (همان.)12 :
در حال حاضر در نیروهای مسلح دغدغه ها و چاالش هاای زياادی در حاوزه ساايبر پایش رو
هست كه نیاز به چاره انديشی دارد .برای نمونه دسترسی كاركنان به شبكه هاای اجتمااعی (تلگارام،
الين ،واتس آپ و  )...و عضويت آنها در كانالهای خصوصی شبكههای اجتمااعی كاه هماراه باا
ارائه اطالعات در اين كانال ها و شبكه های اجتماعی بوده و افشاء اطالعاات فراوانای را باه هماراه
دارد؛ میتوان نام برد .همچنین وجود سیاست ها ،آيیننامه ها و دستورالعمل هايی كه رويكرد صیانت
امنیتی در تبیین آنها ضعیف بوده و شكننده است را از داليل عمده برای تدوين الگاويی راهباردی
و كالن در سطح نیروهای مسلح برای صیانت امنیتی فضای سايبر مای تاوان ناام بارد كاه پاساخی
كاربردی به دغدغه ها و سثاالت فوق در مواجهاه باا رويادادها ،فرصات هاا ،ابهاماات ،ترديادهای
موجود و در جهت ارتقاء توان امنیت سايبر نیروهای مسلح میباشد.
مسئله اصلی و سثال كلیدی در اين تحقیق آن است كاه باا توجاه باه تغییار ماهیات و جانس
تهدياادات امنیتاای و عملكاارد يكپارچااه دشاامن باارای جاسوساای و خرابكاااری در درون كشااور
علی الخصوص نیروهای مسلح و همچنین آسیب هاای ناشای از ضاعف آماوزش و فرهناگ بارای
مشاركت در حفاظت از اطالعات سايبری نیروهاای مسالح كاه شاامل اطالعاات ،زيرسااخت هاا،
شخصیت ها و  ...هست ابعاد و مثلفاه هاای و الگاوی راهباردی صایانت امنیتای از فضاای ساايبر
نیروهای مسلح چیست؟
اهمیت صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح از دو جنبه نظری و كاربردی حاائز اهمیات
است ،زيرا به علت بنیادی بودن اين تحقیق و عدم وجود كار پژوهشی مشاابه موجاب شناساايی و
تبیین ابعاد ،مثلفههای صیانت امنیتای و تولیاد ادبیاات باومی در ايان حاوزه مایگاردد .همچناین
كاركردهای كاربردی الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح جهات توساعه و
اعتالء علوم و فنون پدافندی و پیشگیرانه در فضای پر چالش امنیتای و محایط بای رباات و پوياای
سايبر میگردد و باعث ايجاد و فراهم نمودن زمینه وفاق در فرآيند تصمیمساازی و تصامیمگیاری
امنیتی فضای سايبر بین فرماندهی و حفاظت اطالعات مایشاود .ايان الگاو موجاب ايجااد پال و
ارتباطی میان حوزه نظر و عمل و به عبارتی اجمااع در خصاوص چگاونگی برخاورد باا موضاوع
صیانت امنیتی در فضای سايبر نیروهای مسلح است .تقسیم كار بین فرماندهی و حفاظت اطالعاات
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و نهادهای مرتبط برای روشمند شدن ديدگاههای آنها در فضای سايبر از جمله مواردی اسات كاه
بهعنوان اهمیت اين تحقیق محسوب میگردد.
در خصوص ضرورت انجام اين تحقیق میتوان به سیاستهاای ابالغای مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) بر لزوم توجه به توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با رعايات مالحظاات امنیتای،
سازوكار مناسب برای امنسازی ساختارهای حیاتی و حساا

و مهام ،صایانت از اسارار كشاور،

پايش مستمر ،پیشگیری ،دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهديد در حاوزه فنااوری
اطالعات و ارتباطات اشاره نمود كه صیانت امنیتی پايه اصلی اين ماوارد اسات .در صاورت نباود
صیانت امنیتی در فضای سايبر؛ اتخاذ تصمیمات ناهمگن ،نامنسجم ،بخشینگر ،پراكنده ،ناكارآمد و
غیرمثرر در حوزه های صیانت امنیتی فضای ساايبر ،علای الخصاوص در تصامیمات امنیتای حاوزه
فرماندهی و حفاظت اطالعات اجتنابناپذير میگردد.
بديع بودن اين تحقیق در قالب الگوی راهبردی بارای نخساتین باار در حاوزه صایانت امنیتای
فضای سايبر نیروهای مسلح با بهرهگیری از گفتمان مقاام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی) و اساناد
باالدستی و انجام مصاحبه و مستندسازی نظرات خبرگان نیروهاای مسالح ،دارای اهمیات بسازايی
است و از آنجا كه تاكنون در خصوص طراحی و ارائه الگوی راهبردی در اين حوزه اقدامی نشاده
است ،انجام اين تحقیق ضرورت دارد.
مبانی نظری:

صیانت امنیتي :صیانت در لغت نامه دهخدا به معاانی ،نگاهداشاتن ،نگهباانی ،حفاظ كاردن ،حفاظ
نگاهداری ،محفوظ داشتن ،مصون داشتن و در فرهناگ فارسای معاین باه معاانی حفاظ كاردن و
نگهداری می باشاد .معاادل انگلیسای كلماه صایانت (حفاظات ،محافظات ،حراسات) 1و (حفاظ،
نگهداری ،حراست) 2می باشد .صیانت امنیتی به مجموعاه اقادامات دساتگاه امنیتای بارای كشاف،
شناسايی ،خنثیسازی عملیات جاسوسی ،براندازی ،خرابكاری ،عوامل ايجاد نارضايتی ،اخاتالل در
انجام مأموريت نیروهای مسلح و نفوذ جريانات سیاسی در آن هاا باه منظاور كنتارل امنیات فااوا و
حفاظت از اسناد و مدارک ،اماكن و تأسیسات ،تسلیحات و تجهیزات نیروهاای مسالح باا رعايات
مالحظات و شرايط بومی هر سازمان اطالق مایگاردد (اساسانامه سااحفاناجا) .تعرياف عملیااتی
صیانت امنیتی عبارت است از فرآيندی سیستمی كه از طريق شناسايی ،حفاظت و پیشگیری ،كشف
1-protection
2-preservation
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و تشخیص ،تحلیل ،پاساخگويی و واكانش ،بازياابی و بازساازی ،بازدارنادگی ،مقابلاه ماثرر و باا
رويكرد تحول و نوآوری در اقدامات امنیت پايدار مراجاع امنیتای ساايبری را در مقابال تهديادات
تضمین مینمايد.
صیانت امنیتي در سیره پیامبر اسمم (ص) و ائمه (ع) :در روايات و احاديثی كه توسط پیامبر
اسالم و ائمه اطهار ارائه شده است اشاراتی به موضوع صیانت امنیتی گردياده اسات كاه برخای از
مصاديق موضوع صیانت امنیتی در سیره پیامبر اسالم (ص) و ائماه (ع) باهعناوان نموناه اساتخراج
گرديده است.
قرار دادن موانع برای بازرسی :ابن اسحاق در حديث مربوطه به جناگ فاتح چناین بیاان دارد:
«پس رسول خدا (ص) فرمان داد راهها را ببندند تا مردم مكه نتوانناد اطالعاات مرباو باه لشاكر
اسالم را به دست آورده و به فرماندهان و رهبران خود برسانند» (العاملی:1370 ،

.)211

ربت و ضبط اسامی كسانی كه به بعضی از منااطق وارد مایشاوند :از اماام صاادق (ع) چناین
روايتی را نقل میكند« :علی (ع) دستور داد تا اسامی هركسی را كه باه شاهر كوفاه وارد مایشاود
يادداشت كرده و مكتوب به حضرت (ع) گزارش دهند» (آشوب:1312 ،

.)271

تشويق ديگران جهت مخفی نگاه داشتن اسرار محرمانه :حضرت علی (ع) فرمود« :هار چیازی
كه از تو مخفی داشته میشود ،اجازه نداری كه آن را اظهار و شايع كنی و نیاز هار چیازی كاه تاو
میدانی و نسبت به آن آگاهی ،مجاز نیستی كه ديگران را از آن آگاه كنی» (شاريف الرضای:1313 ،
.)330
از كسانی كه بايد اسرار را مخفی نگاه داشت :از حضارت علای (ع) فرماود« :باا دشامن خاود
مشورت نكن و اطالعات خود را از او مخفی بدار» (آمدی .)822 :1300 ،آنچه را كاه از اسارار در
اختیار توست و آن را از دشمنت مخفی میكنی ،همانطور نیز از دوستانت مخفی بدار و آنها را از
اين اسرار باخبر نكن (شريف الرضی.)202 :1313 ،
جلوگیری و ممانعت از مساافرين مخاالف و مشاكوک :حضارت علای (ع) در ناماهای چناین
نوشت ...« :به من خبر رسیده است كه عدهای از مردم شهر به معاويه متمايل شدهاند .پس هر كاس
را يافتن كه چنین قصدی داشت از خروج او جلوگیری كن و هركس كه از دست تو بیارون رفات
ناراحت نشو ( »...العاملی.)218 :1370 ،
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با توجه به مستندات ارائه شده در احاديث و رواياات موجاود در سایره پیاامبر اساالم و ائماه
اطهار ،سه محور اصلی سیاستهای امنیتی ،اقدامات تدافعی و آگاه نمودن از مهمتارين محورهاای
صیانت امنیتی میباشد .لذا برای پیادهسازی يک مدل صیانتی باياد خصوصایات زيار در آن وجاود
داشته باشد:


بايد يک ديواره آتش قبل از خاكريزهای اطالعات ايجاد شود.



محدوديت در دسترسی ،برای كسانی كه صالحیت دسترسی ندارند.



تسهیل در دسترسی ،برای كسانی كه صالحیت دسترسی دارند (حسب مأموريت محوله).



مستند نمودن اطالعات واگذار شده به ديگران.



برخورد مناسب با متخلفان و اخالل گران امنیت.

صیانت امنیتي در اندیشه ها ،نظرات ،فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العاالي) :باا
توجه به اهمیت موضوع صیانت امنیتی ،به برخی از فرمايشات و تأكیدات مقاام معظام رهباری در
موضوع صیانت امنیتی كه خطاب به نیروهای مسلح ابالغ نمودهاند ،اشاره مایگاردد .الزم باه ذكار
است برخی از موضوعات كه مصداق قویتری دارند به علت طبقهبندی در اينجا اشاره نشده است.
آمادگي علمي و فني و خوداتكایي :فراگرفتن دانش اطالعاتی ،مجهز شدن به مادرنتارين ابازار
الزم اطالعاتی جهت پیشگیری از جاسوسی و نفوذ دشمن از طريق فناوری ...و در داخل و توساط
خودتان ساخته شود (.)1388/21/28
طبقهبندی و حیطهبندی اطمعات... :در همه بخشها طبقهبندیها را بدون مالحظه رعايت بكنید،
نگذاريد كه دشمن از بی مباالتی ما در مورد حفاظت از كارهای طبقه بندی شده و اسناد طبقاه بنادی
شده ،سوءاستفاده كند (.)1312/21/21
پیشگیری و مراقبت :بر پیشگیری اصرار بیشتری دارم تا عالج؛ فكر كنید راه پیشگیری چیسات؟
()1381/11/22
برخورد با تخلفات :بايد با تخلف برخورد شود و اين سازمان انقالبی از همه آفتها دور باشاد
تا صیانت گردد (.)1312/21/21
نظارت و صیانت کارکنان :لزوم نظارت قوی و دائم بر كاركنان نیروهای مسالح باا (همراهای و
مساعدت) فرماندهان (.)1312/21/21

 الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح 221 

دفاع و حمله سایبری (آفند و پدافند سایبری) و دیوار آتش :دشمن دياد خااكريز نارم و سساتی
است نفوذ و رخنه می كند ... .تالش كنید كه يک ديواره آتش درست كنید كه كسی نتواناد نزدياک
شود (.)1312/12/27
جلوگیری از درز اطمعات :لزوم اتخاذ تمهیدات الزم بهمنظاور جلاوگیری از درز اطالعاات باه
خارج (.)1312/21/21
موضوعات ،دشمنشناسی ،شناخت تهديدات و آسیبپذيریها ،رصد و مراقبت ،آمادگی علمی
و فنی ،طبقهبندی و حیطهبندی اطالعات ،پیشگیری و مراقبت ،اشراف اطالعااتی ،آماادگی دفااعی،
هشداردهی ،برخورد با تخلفات ،دفاع و حمله ،جلوگیری از درز اطالعات ،تصمیمگیری ،پیگیری و
دنبالگیری از مصاديق صیانت امنیتی از منظر معظمله میباشد.
ابعاد فضای سایبر نیروهای مسلح:
فضای سايبر عبارت است از شبكههای وابسته به يكديگر ،از زيرسااختهاای فنااوری اطالعاات،
شبكه های ارتباطی ،سامانه های رايانهای ،پردازندههای تعبیهشاده (جاگاذاریشاده) ،كنتارلگرهاای
صنايع حیاتی ،محیط مجازی اطالعات و ارر متقابل بین اين محیط و انسان به منظور تولید ،پردازش،
ذخیره سازی ،مبادله  ،بازيابی و بهره برداری از اطالعات .اين فضا ممكن است در ارتباا مساتقیم و
مداوم با سامانه های فناوری اطالعات و شبكه های ارتبااطی اعام از شابكه اينترنات باشاد ياا تنهاا
قابلیت اتصال به محیط پیرامونی در آن تعبیه شده باشد (سند راهباردی پدافنادی ساايبری كشاور،
.)0 :1312
فضای سايبر نیروهای مسلح شامل تمامی سامانههايی است كه با تجهیزات و ساامانههاای فااوا
مرتبط بوده و از طريق آن اجرای مأموريت انجام میگردد .به عبارتی فضای سايبر نیروهاای مسالح
مشتمل بر تمامی شبكههای صوت ،ديتا ،نرمافزارهای عملیاتی ،سختافزارهاای ارتبااطی راياناهای،
تجهیزات و ادوات نظامی مجهز به سامانه های فاوا بهصورت مستقل يا مرتبط ،محادود ياا گساترده
كه در آن تبادل اطالعات در راستای اجرای مأموريت ايجاد و در حال توسعه است؛ می باشد (طرح
ارتقاء امنیت و افزايش قدرت دفاع سايبری در نیروهای مسلح.)13 :1311 ،
بر اسا

تعريف مشترک فضای ساايبر كاه توساط روسایه و آمريكاا ارائاه شاده ،ارتباطاات،

اطالعات ،كاربران ،سختافزار و نرمافزار را مهامتارين ابعااد مایدانناد .محایط ،قادرت و تاوان،
سختافزار ،نرمافزار ،شبكه ،محتوی ،انسان و سیاست بهعنوان ابعااد فضاای ساايبر معرفای نماوده
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است ) .(Rauscher and Yaschenko:2011,17ديويد كالرک ويژگیهای فضای ساايبری و اجازای
آن را شامل انسانها ،اطالعات ،بلوکهای پیشساخته منطقی و شالوده فیزيكی معرفی كارده اسات
( .)Clark:2010,35در مدل معماری مرجع امنیت كه در سال  1310ارائه شده ،داده ها و اطالعاات،
نرم افزار سیستم و سرويس ،دارايیهای فیزيكای و زيرسااخت و تجهیازات ،كااربران ،شابكه هاا و
سیستمهای ارتباطی بهعنوان ابعاد فضای سايبر معرفی شده است (شورای عالی فنااوری اطالعاات
1

كشور. )1310 ،
فضای سايبر دارای ابعاد مختلفی میباشد كه برخی از آنها توسط محققان ارائه شده اسات .در
پژوهشی كه توسط ستاد كل نیروهای مسلح انجام گرديده است ،ابعاد فضای ساايبر در چهاار بعاد
كاربران ،اطالعات ،خدمات (سرويسهاا) و زيرسااخت معرفای شاده اسات (ولاوی.)21 :1381 ،
همچنین در تحقیق ديگری ابعاد فضاای ساايبر دارای الياههاای اجتمااعی ،اطالعااتی ،كااربردی،
نرمافزاری ،سختافزاری و فیزيكی است (محمدی.)111 :1312،
در آئین نامه جامع امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات نیروهای مسلح ،مهم ترين ابعااد فنااوری
اطالعات و ارتباطات عبارتند از :نرمافزار و برنامههای كاربردی ،سختافزار و تجهیزات ،بساترهای
ارتباطی ،اطالعات الكترونیكی ،شبكهها ،نیروی انسانی و كاربران.

شكل ( :)7ابعاد فضای سایبر نیروهای مسلح

با توجه به تعاريف ارائه شده و همچنین بر اسا

مطالعه اسناد و مدارک معتبر علمی در حوزه

سايبر مهمترين ابعاد فضای سايبر علیالخصوص فضای سايبر نیروهای مسلح كه بايد صیانت شاود
تا از هرگونه آسیب و تهديد حفاظ گاردد دارای  1ركان اصالی مایباشاد كاه عبارتناد از داده و
اطمعات ،کاربران ،شبكه و زیرساخت ،خدمات و نارم افازار در شاكل  1ابعااد فضاای ساايبر
نیروهای مسلح ترسیم گرديده است.
1-www.ieaf.ir
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تهدیدات فضای سایبر نیروهای مسلح :تهديدات سايبری عبارت از هر رويداد با قابلیت وارد
نمودن ضربه به مأموريتها ،وظايف سازمان ،سرمايه سايبری يا كاركنان سازمان از طريق دسترسای
غیرمجاز ،انهدام (تخريب) ،افشاء ،تغییر اطالعات و يا ايجاد اخاالل در ارائاه خادمت و سارويس
است (سند راهبردی پدافندی سايبری كشور.)8 :1312 ،
تهديدات سايبری يک عامل بالقوه برای نقض امنیت در فضای سايبری است .تهديد سايبری در
صورتی وجود خواهد داشت كه يک پیشامد ،قابلیت ،كنش ،يا رخداد كه میتواند در امنیت ساايبری
رخنه ايجاد نموده و منجر به صدمه شود ،وجود دارد .اين بدان معنی است كه يک تهدياد ساايبری،
يک خطر بالقوه است كه ممكن است منجار باه بهارهبارداری از ياک آسایبپاذيری امنیتای شاود .

) (Stallings:2011,145روشهای مختلفی برای دستهبندی تهديدات سايبری ارائه شده است .بارای
نمونه تهديدهای سايبری به دو دسته اصلی تهديدات خاارجی و داخلای تقسایم شادهاناد .منشااء
تهديدهای خارجی در خارج از شبكه محلی يا ملی است و عمدتاً از جانب نفوذگران خارجی است؛
اما منشاء تهديدهای داخلی در داخل شبكه و از جانب نفوذگران داخلی است (.)Libicki:2009,55
موضوعات تهديدات فضای سايبر كه توسط اسناد كتابخانهای و مطالعات مختلف ارائه شده است
بسیار متنوع میباشد .در جدول  1اين تهديدات از منظرهای مختلف ارائه شده است.
مستند
حمید نادی 1313 -

تهديدات
سرويسهای اطالعاتی دشمن ،جاسوسی و خرابكاری
افشا ،جعل يا تخريب ،تغییر يا دستكاری ،انكار ،از كاراندازی ،منع سرويس ،منع سرويس توزيع شده،

Landwehr,
1994

ابزارهای بهرهبرداری ،بمبهای منطقی ،صیادی (فیشینگ) ،شنودگر ،اسب تروا ،ويرو  ،ويشینگ
(نوعی از فیشینگ كه با استفاده از مكالمات صوتی در اينترنت انجام میشود) ،واردرايوينگ (استفاده از
لپتاپ برای ورود به شبكههای بیسیم) كرم و بهرهبرداری روز صفر.

AVOIDIT, 1994

معاونت پژوهش و
تولید علم 1310
Rauscher 2011
Yaschenko
Stouffer

 2014كنترل صنعتی

ايمیلهای مشكوک ،بدافزار ،هک و نفوذ ،حمالت مختلسازی خدمات ،فرياب ،نقاض قاوانین مالكیات
معنوی
حمالت سايبری به سايت ها و زيرساخت های حیاتی ،تولید بدافزارهای مخارب ،اقادامات جاسوسای و
جمع آوری اطالعات ،استفاده از فیشینگ و كشاف رماز عباور كااربران ،قطاع سارويس و خادمات باه
مشتريان و  ...از مهمترين تهديداتی به شمار میآيند.
اختالل ،ازكاراندازی يا نابودی زيرساختهای ملی (ارتباطات ،برق ،آب ،بانکهاا ،ساازمانهاای دولتای،
سازمانهای خدماتی ملی ،انرژی) يا سازمانهای نظامی
فاجعههای محیطی طبیعی يا ايجاد شده توسط انسان ،آتش ،طغیان  -طوفان دريايی ،توفان – گردباد،
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تهديدات
زلزله ،بمبگذاری ،اشغال /بیماری ،اپیدمیک /آلودگی وسیع محیطی ،وقايع طبیعی غیرمنتظره مثل
كسوف ،خطاهای زيرساخت  /قطعی ،ارتباطات ،قطع انرژی الكتريكی
سرويسهای اطالعات ،نفوذ سايبری از سوی گروههای جنايی ،هكرها ،هكتیويسم به حملههايی با
انگیزه سیاسی ،كارمند داخلی ناراضی ،تروريستها درصدد تخريب ،عدم دسترسی به سرويس،

سازمان اف .بی .آی

ابزارهای اكسپلويت ،بمب منطقی ،استراق سمع دادهها (اسنیفر) ،اسب تروجان ،ويرو  ،كرمها،
جاسو افزار ،رديابی با شماره تلفن ،حمله به شبكههای بیسیم ،اسپم ساختن ،فیشینگ (كپی
همانندسازی شده از يک وبسايت) ،جعل پست الكترونیكی ،فارمینگ (تله هرزنامهای)
انواع تهديدات سايبری كه در سند راهبردی پدافند سايبری به آنها اشاره شده است بر اسا

تهديدات

سند راهبردی پدافند

ملی میباشد و اين تهديدات عبارتند از :دسترسی ،نفوذ ،دريافت اطالعات ،دستكاری اطالعات،

سايبری1312 ،

جابجايی اطالعات ،تخريب اطالعات ،توقف سرويس ،آسیب رساندن به زيرساخت ارتباطی ،تخريب
زيرساخت اجرايی ،آتشسوزی و تخريب و انفجار زيرساخت
جدول ( :)7برخي از تهدیدات فضای سایبر نیروهای مسلح

با توجه به بررسیهای انجام شده در اسناد علمی و همچنین بر اسا

تادابیر و فارامین ،اساناد

باالدستی كشور تهديدات فضای سايبر را میتوان در  1دسته كلی دستهبنادی نماود و هار ياک از
تهديدات دارای هدف مشخص و ابزارهايی میباشد كه در جدول  2به آنها اشاره شده است.
نوع تهديد
جاسوسی
خرابكاری

هدف تهديد

ابزار تهديد

شنود ،سرقت ،نفوذ ،افشاء ،دسترسی،

بدافزار ،فیشینگ ،هک ،جعل هويت ،فريب ،حمالت

دريافت اطالعات

سايبری

نابودی و تخريب ،اختالل يا قطع سرويس،

باج افزار و بدافزار ،فیشینگ ،هک ،جعل هويت،

دستكاری يا تغییر ،درز اطالعات

فريب ،حمالت سايبری

عوامل ناراضی

سرقت ،نابودی و تخريب ،انكار ،دستكاری

و مجرمان

يا تغییر ،درز اطالعات

بدافزار ،جعل هويت ،ابزارهای ذخیرهساز
بدافزار ،ابزارهای ذخیرهساز ،رايانههای تکكاربره و

آسیبپذيریها

انكار ،اختالل يا قطع سرويس ،نابودی و

همراه ،پیكربندی نامناسب شبكه ،عدم كنترل شبكه

تخريب ،درز و نشت اطالعات ،افشاء

اينترنت ،عدم تنظیمات در بستر شبكه ،منابع انسانی
فاقد صالحیت

جدول ( :)۹دستهبندی تهدیدات فضای سایبر نیروهای مسلح

با توجه به دستهبندی انجام شده در تهديدات فضای سايبر نیروهای مسلح ،مدل تهديادات باه
توجه به  1نوع تهديد اصلی به شرح شكل  2میباشد.
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شكل ( :)۹مدل تهدیدات فضای سایبر نیروهای مسلح

امنیت فضای سایبر :امنیت سايبری يكی از دستهبندیهای امنیت بر پايه فضای ساايبری اسات
كه در چهره درون سايبری بر دو دسته امنیت اطالعات و امنیت سامانه و شابكه و در چهاره بارون
سايبری بر سه دسته امنیت كاربران و مشتركین (امنیات فاردی) ،امنیات زيرسااختهاای نهادهاای
عمومی (امنیت اجتماعی) و امنیت ملی است .امنیت اطالعات با سه سنجه بنیادين تبلاور مایياباد:
نخست قابلیت اعتماد و رازداری است تا بهواسطه آن اطالعات بهصورت غیرمجاز افشاء نشوند .با
اين معیار سعی در پیشگیری از دسترسی اشخاص ناصالح باه اطالعاات مایشاود .دوم صاحت و
تمامیت است تا از تغییر يا حذف غیرمجاز اطالعات پیشگیری شود .سوم قابلیت دسترسی است تا
با تحقق اين معیار ،ممانعت غیرمجاز از دسترسی به اطالعات و منابع آن پیش نیايد .غیر از اين سه
معیار ماهوی ،بايد پارامترهای قابلیت استناد (شناسايی قبلای طارفین مبادلاه) ،قابلیات پاساخگويی
(تعريف و اجرای مسئولیت های طرفین) و عدم انكار (اربات اينكه اطالعات به دريافتكننده واقعی
ارسال شده) نیز مدنظر قرار بگیرد تا از حیث شكلی نیز پشاتوانه امنیات اطالعاات تضامین گاردد
(عالی پور.)11 :1313 ،
امنیت فضای سايبر در ديدگاههای مختلف دارای ابعاد متفاوتی است ولی تمامی اين ديدگاههاا
دارای يک هدف واحد هستند .در مقالهای كه توسط اويزينیس و الپری در سال  2221ارائاه شاده
است ،سیستمهای اطالعاتی به سه مثلفه اصلی سختافزار ،نرمافزار و ارتباطات تقسیم میشاوند .در
نتیجه ،صفات امنیت بايد در هر سه مثلفه ديده شود تا امنیت اطالعات فراهم شاود .در ايان ديادگاه
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صفات امنیت اطالعات را محرمانگی ،جامعیت و قابلیت دسترسی تعريف میكنند .باه عاالوه باياد
اليههای امنیتی ديگری نیز بر روی آن فراهم شود كه شاامل امنیات فیزيكای (محصاوالت) ،امنیات
كاركنان (انسانها) و امنیت سازمانی (رويهها) است .در شكل  3اين سه بعد نمايش داده شده است
محرمانگی

ج
یت
امع

د
ستر

سی

امنیت

زار
اب

اعت
بار

ص
حت

پذی
ری

).(Avizienis and Laprie: 2004,18

مالکیت اصالت

شكل ( :)9مولفههای اصلي امنیت اطمعات

در مقالهای كه پندر در سال  2212منتشر نمود ،مدل توسعهيافته امنیات فضاای ساايبر را در 0
بُعد ارائه نموده است ) .(Pender: 2012, 10محرمانگی ،دسترسیپاذيری ،يكپاارچگی و جامعیات،
اصالت و مالكیت ،اعتبار و صحت ،ابزار
در مقاله «مروری بر امنیت شبكههای كامپیوتری» مباحث مرباو باه مشاكالت امنیتای ،اناواع
رخنه در شبكهها ،روشهای جلوگیری از نفوذ ،مسائل امنیتی در اينترنت و پروتكل آی پی پرداخته
است .در اين مقاله مهمترين اقدامات امنیتی به شرح زير معرفی شده است:
-

پیشگیری (جلوگیری از خسارت)

-

رديابی (تشخیص) – (میزان خسارت ،هويت دشمن ،كیفیت حمله (زمان ،مكاان ،داليال
حمله ،نقا ضعف و ))...

-

واكنش (بازيابی و جبران خسارات ،جلوگیری از حمالت مجدد) (بختیاری.)1 :1382 ،

همچنین در اين مقاله مهمترين روشهای كنترلی برای ايجاد امنیت اشاره شده است كه عبارتند
از:
-

روش رمزنگاری شامل (عمل رمز ،تمامیت ،تعیین هويت ،امضای الكترونیكی)

-

كنترلهای نرمافزاری شامل (كنترل برنامه كااربردی توساط سیساتم عامال ،پیادا نماودن
نقطهضعفهای برنامه كاربردی ،كنترل در طراحی يک نرمافزار (قبل از پیادهسازی))

)1 -CIA(Confidentiality- Integrity- Availability
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-

كنترلهای سختافزاری شامل (سختافزار بهعنوان راباط باین كااربر و سیساتم (كاارت
هوشمند))

-

تعیین سیاستهای امنیتی شامل (ايجاد سیاستهاای امنیتای كاارا (تغییار متنااوب كلماه
عبور))

-

ساير روشهای شامل (استفاده از شمارندهها ،ربت هرگونه دسترسی به سیستم ،استفاده از
ديوار آتش) (همان.)0 :

يكی ديگر از اقدامات برای برقراری امنیت پايدار و به عبارتی حفاظت از فنااوری اطالعاات و
ارتباطات كه همواره در معر ،آسیب ،تعر ،و تهدياد قارار دارد ،اساتفاده از تایم هاای واكانش
اضطراری رويدادهای رايانهای يا  1CERTمیباشد .در مقالهای كه اوالف كوريادف در ساال 2211
به بررسی اهداف تیمهای واكنش اضطراری به رويدادهای رايانه ای میپردازد مهم ترين اهداف يک
سرت را به شرح زير ارائه مینمايد:
 شناسايی تهديدات امنیتی و رويدادهای بالقوه تشخیص تهديدات امنیتی و رويدادها هماهنگی فعالیتهای واكنش به رويداد مهار و كاهش رويدادهای امنیتی استمرار كسب و كار علیرغم تهديدات امنیتی انعطافپذيری فناوری اطالعات و ارتباطات در برابر تهديدات امنیتی.شاخص های جهاني امنیت سایبری :۹۶71- ۹اتحاديه بینالمللای مخاابرات ،اولاین نساخه از
راهنمای راهبرد امنیت سايبر را در سال  2228و نسخه اصالحی اين شاخص را برای انادازهگیاری
كمی سطح پیشرفت امنیت سايبری در كشورها طراحی كرده است .هدف نهايی اتحاديه بینالمللای
مخابرات از تهیه اين شاخص تقويت فرهنگ جهانی امنیت سايبری است .اين شاخص شاامل پانج
مثلفههای قوانین و مقررات ،3اقدامات فنای ،1سااختارهای اجرايای و ساازمانی ،1ظرفیاتساازی،1
همكاری 2ملی و بینالمللی میباشد.
)1- CERT (Computer emergency response team
2- Global Cybersecurity Index(GCI): 2017
3- Legal Measures
4- Technical Measures
5- Organizational Measures
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اين پنج مثلفه بنیان شاخص جهانی امنیت سايبری را شكل میدهند ،زيرا اجزاء تشكیل دهناده
فرهنگ ملی يک كشور در زمینه امنیت سايبری میباشند .هدف نهايی اتحاديه بینالمللی مخاابرات
از اين اقدام ،بومیسازی و يكپارچهساازی امنیات ساايبری در مقیاا

جهاانی مایباشاد .مقايساه

راهبردهای ملی امنیت سايبری كشورهای مختلف میتواند منجر به شناساايی راهبردهاای موفاق و
بهتر گردد .همچنین زمینه تبادل اطالعات ما بین كشورها و بهرهمندی كشورهای كمتر توساعهيافتاه
را فراهم می نمايد .از آنجا كه همه كشاورها باه سامت محیطای شابكهای و ديجیتاال در حركات
میباشند ،بومیسازی بهموقع امنیت سايبری میتواند زيرساختهايی امنتر و منعطفتر باا قابلیات
خودترمیمی ايجاد نمايد .شاخص امنیت سايبری از پنج مثلفه اصلی تشكیل شده اسات و هركادام
دارای تعدادی شاخص میباشند .با ارزشگذاری هر يک از اين شاخصها مایتاوان امتیااز امنیات
سايبری هر كشور را به دست آورد .طبق امتیازبندی انجام شده در سال  ،2217سانگاپور باا امتیااز
 2/12در رتبه اول و آمريكا با امتیاز  2/11در رتبه دوم و كشورمان ايران با امتیاز  2/111در رتبه 02
قرار دارد

(.)GCI:2017,55

تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي) در حوزه امنیت و فضای سایبر :فرماندهی
معظم كل قوا اعتقاد عمیق و بنیادی به عدم توسعه فاوا بدون برقراری امنیات دارناد و هماواره بار
تقدم امنیت تأكید نمودهاند .در همین راستا انديشهها ،نظرات ،تدابیر و فارامین معظاملاه در حاوزه
امنیت و فضای سايبر احصاء گرديده است .برخی از موضوعات كه مصاداق قاویتاری دارناد باه
علت طبقهبندی در اينجا اشاره نشده است.
دستورالعمل ها و آیین نامه ها :در طرح های فنی توسعه و ساخت اماكن  ...دستورالعمل اساتاندارد
نحوه استقرار شبكههای رايانهای  ...را با لحاظ نمودن موارد امنیتای ،حفااظتی و تأسیسااتی تهیاه و
ابالغ نمايد (.)1312/21/11
تحقیق ،پژوهش و آموزشهای تخصصي حوزه امنیات فضاای ساایبر :برناماه جاامعی را جهات
ارتقای سطح دانش فاوا  ...با همكاری سازمانها  ...تهیاه و در سایر مراحال تصاويب قارار دهاد.
( .)1312/21/11تعريف و اجرای پروژه های تحقیقاتی و فناورانه امن در حوزه فناوری های نوين با
رويكرد جلوگیری از موازیكاریها و تقسیم كار (.)1313/21/21

1-Capacity Building
2- Cooperation

 الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح 217 

بوميسازی ابزار و تجهیزات حوزه امنیت فضای سایبر :به ودجا و سازمانها ابالغ كنید تكیاه بار
تولید داخلی و خوداتكايی در فاوا الزم است ( .)1312/21/11برنامهريزی مناسب را برای  ...تولیاد
نرم افزارهای پايه بومی (سیستم عامل ،بانک اطالعات و )...و ساير نرم افزارهاايی كاه مای تواناد در
جهت افزايش امنیت و كاهش آسیبپذيریها مثرر باشد (.)1312/21/11
طرح ،برنامه ساختار و سازمان امنیت سایبر :سازمان مناسبی را  ...جهت انجام جنگ الكترونیاک
در محدوده فاوا (پیشگیری از نفوذ ،تخريب و فريب) پیش بینی و در سیر مراحل تصويب قرار دهد
(.)1312/21/11
راهبردها ،سیاست ها ابمغي حوزه امنیت و فضای سایبر :رايانه بدون امنیات ،خطرآفارين اسات.
سختافزار بدون آموزش و تأمین امنیت نبايستی رشد بیتناسب داشته باشد (.)1381/20/21
موضوعات ،بودجه و اعتبارات ،همكاری و تعامل بین دستگاهها ،دستورالعملها و آيینناماههاا،
تحقیق و پژوهش و آموزشهای تخصصی ،بومیسازی تجهیازات ساايبری و نارمافزارهاای پاياه،
استاندارد بومی ،سیاستگاذاری و راهبردهاای امنیتای مناساب در حاوزه امنیات فضاای ساايبر از
مهمترين مصاديق امنیت فضای سايبر از منظر معظمله میباشد.
اهمیت امنیت فضای سایبر و نقش آن در صیانت امنیتي فضای سایبر :با عنايات باه نفاوذ و
تأریرگذاری روزافزون فضای سايبر در تماام اماور جواماع و ساازمانهاا و همچناین مخااطرات و
تهديدات اين فضا در عرصههای مختلف از قبیل اقتصاد ،فرهنگ ،سیاسات و دفااعی ،امنیتای و ،...
ضرورت دارد بهمنظور صیانت امنیتی از جامعه و سازمانها در برابر تهديدات احتمالی ،حكومتهاا
امنیت كامل و جامع اين فضا را مدنظر قرار دهند .در جمهوری اسالمی ايران نیز باهمنظاور ايفاای
نقشِ حاكمیت در تأمین امنیتِ اين حوزه در مقابل حمالت الكترونیكی ،مركاز ماديريت راهباردی
افتای رياست جمهوری مأموريت يافته است در تعامل با دستگاههای ذیربط ،نسبت به امانساازی
زيرساختهای دستگاههای حیاتی اقدام كند (افتا 2.)1381 :1بر همین اساا

امنیات فضاای ساايبر

بهعنوان يكی از الزامات اولیه صیانت امنیتی فضای سايبر محسوب میگردد.
دفاع و پدافند سایبری و نقش آن در صیانت امنیتي فضای سایبر :بر اساا

تعريفای كاه در

سند راهبردی امنیت سايبری انگلستان 3آمده است ،دفاع سايبری فعال اصلی برای اجرای اقادامات
 -7سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات
2- www.ict.gov.ir
3 -National Cyber Security Strategy 2016 - UK
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امنیتی به منظور تقويت يک شبكه و يا سامانه است كه در برابر حمله مقااوم اسات .دفااع ساايبری
فعال به طور معمول به تحلیلگران امنیت سايبریِ در حال توسعه درک درستی از تهديد در شبكه را
می دهد و سپس به ابداع و اجرای اقدامات فعاالنه در مبارزه و يا دفاع در برابر اين تهديدات اشااره
دارد (سند راهبردی امنیت سايبری انگلستان.)33 :2210 ،
بر اسا

تعريف سازمان پدافند سايبری كشاور ،پدافناد ساايبری عباارت اسات از :مجموعاه

اقداماتی كه موجب بازدارندگی ،پیشگیری ،ممانعت از انجام ،تشخیص باه موقاع ،مقابلاه ماثرر و
بازدارنده با هرگونه تهاجم سايبری به سرمايههای ملی سايبری توسط متخاصمین ساايبری ،اعام از
نیروی نظامی (ارتش سايبری) كشورهای متخاصم ،گروههاای تحات حمايات پنهاان دولاتهاای
متخاصم ،جاسوسان سايبری ،تروريسمهای سايبری میشود( .سند راهبردی پدافند سايبری كشاور،
)1312
مراحل دفاع سايبری كه در سند راهبردی پدافند سايبری كشور ارائه شده اسات دارای ابعااد و
مثلفههای زير میباشد:
بازدارندگي :نامطلوب جلوه دادن حمله نه لزوماً جلوگیری از آن (كنتارلهاای امنیتای ،قاوانین،
مجازاتها ،اقدامات تالفیجويانه)
جلوگیری :ممانعت از وقوع حمله و دستیابی مهاجم به منبع اطالعات (پنهاانساازی اطالعاات،
احراز هويت ،كنترل دسترسی ،ارزيابی امنیت و رفع آسیبپذيریها)
هشداردهي :شناسايی حمله بالقوه قبل از شروع يا در مراحل اولیه وقوع (تشخیص باالقوه ،پیاام
ترک مخاصمه)
شناسایي :مانیتور كردن و شناسايی حمله پس از وقوع (نگهبان ،دورباین ،ضادويرو  ،سیساتم
تشخیص نفوذ ،ديوار آتش)
آمادگي اضطراری :توانايی بهبود و بازيابی منبع اطالعات پس از حملاه (بهباود دفااع ،بازياابی
اطالعات)
واکنش :هدايت اوضاع ،جبران خسارات ،تقويت دفاع و يا مقابله به مثل
چرخه پدافند سايبری شامل مجموعه اقداماتی است كه بهصورت يک زنجیاره متصال باه هام
بوده و با انجام اين اقدامات صیانت امنیتی فضای سايبر ارتقاء يافته و تضمین امنیت پايادار مراجاع
امنیتی سايبری به وجود میآيد .در اين چرخه اقداماتی از قبیل رصاد ،پاايش و تشاخیص تهدياد،
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استخراج آسیب پاذيری ،تجزياه و تحلیال ريساک ،ماديريت دفااعی صاحنه ،بازياابی اطالعاات،
ايمنسازی و پايداری اطالعات ،مصونسازی سايبری ،ارتقاء آمادگی پدافند سايبری ،تولید قادرت
پاسخگويی به تهديد ،بهروزرسانی تهديدات و مقايسه با وضع موجاود را شاامل مایگاردد (ساند
راهبردی پدافند سايبری كشور.)1312 ،
همانطور كه در ابعاد دفاع سايبری مشخص است يكی از اركان صیانت امنیتی داشتن رويكارد
دفاع سايبری در اقدامات مربو به حفاظت از اطالعات در برابار تهديادات مایباشاد .بار هماین
اسا

دفاع و پدافند سايبری بهعنوان يكی از اركان اصلی در صیانت امنیتی به شمار میآيد.

روش تحقیق:

پژوهش حاضر در پی رفع نیازها و حل مشكالت مطرح در فضای سايبر نیروهاای مسالح و ارائاه
راهحل آنها هست ،لذا پژوهش حاضر توسعهای  -كاربردی است .روش تحقیق بهصورت آمیختاه
(كمی و كیفی) بوده و در روش كیفی با روش تحلیال مضامون 1كاه يكای از روشهاای سااده و
كارآمد تحلیل كیفی است و دارای انعطافپذيری نسبت به سااير روشهاای تحلیال كیفای اسات،
استفاده میگردد .تحلیل مضمون به دنبال استخراج مضامین برجسته يک ماتن در ساطوح مختلاف
است و شبكه مضمونها نیز به دنبال تسهیل ساختاردهی و ترسایم ايان مضامونهاا اسات .شابكه
مضامین بر اسا

يک رويه مشخص ،مضمونها در قالب مفاهیم و مضمونهاای پاياه ،مقاوالت و

مضمونهای سازمان دهنده ،مضمونهای فراگیر نظاممند میكند (درخشه و ديگران.)11 ،1311 :
در اين تحقیق ابتدا فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری و اسناد باالدستی در حوزه ساايبر ماورد
تحلیل قرار گرفته و مضامین پايه و مفاهیم استخراج شده و با بهرهگیری از روش گاروه خبرگای و
مصاحبه با خبرگان چارچوب مدل مفهومی ،تحقیق ايجاد گرديد و در نهايت كلیه ابعاد و مثلفههای
احصاء شده و همچنین مدل مفهومی مورد تأيید خبرگان قرار گرفته است.
در بخش كمی ،پس از اينكه ابعاد و مثلفههای صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح مورد
شناسايی قرار گرفت ،پرسشنامه ای توسط محقق طراحی گرديد و پاس از انجاام مراحال روايای و
پايايی آن ،با مراجعه به جامعه آماری اقدام به نمونهگیری شد .با توجه به جامعه آماری كاه در ايان
تحقیق در نظر گرفته شده است ( 82نفر) ،پرسشنامهها به افراد مورد نظر ارسال گرديد و تعاداد 08
پرسشنامه جمعآوری شد و برای تجزيه و تحلیال دادههاای جماعآوری شاده از روشهاای آماار
1 -Thematic analysis
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توصیفی جهت تشريح و تبیین پاسخها مورد استفاده قرار گرفت .الزم به ذكر است در آمار تحلیلی
اين تحقیق از آزمونهای آمار توصیفی ضريب همبساتگی (آزماون) ،معاادالت سااختاری (تحلیال
عاملی تأيیدی) و برای رتبهبندی هر يک از مثلفههای الگوی راهبردی از آزماون فريادمن اساتفاده
شد .برای تعیین اعتبار و پايايی سثاالت پرسشنامه ،در اين تحقیق با استفاده از نرمافزار  spssضريب
آلفای كرونباخ پرسشنامه طیف لیكرت باه دسات آماد كاه بایش از ناهدهام ( )0.922مایباشاد و
نشاندهنده پايايی باالی پرسشنامه است.
تحلیل مضامین موضوع صیانت امنیتي فضای سایبر از منظر فرامین و تادابیر مقاام معظام
رهبری و اسناد باالدستي حوزه سایبر:
با توجه به تأكیدات فراوان مقام معظم فرماندهی كل قوا در خصوص فرصتها و تهديدات فضاای
سايبری و اهمیت فراوان به ايجاد امنیت و همچنین تأكید معظملاه در فضاای ساايبر «اصال را بار
پیشگیری بگیريد» ،لذا امنیت اين فضا را اصل اول توسعه میدانند .در همین راستا كلیه فرمايشاات
معظم له از سالهای  80تاكنون كه در قالب فرامین ،تدابیر ،سخنرانیها ،بازديدها و  ...ارائه گرديده
و مرتبط با موضوعات صیانت امنیتی فضای سايبر ،شامل (امنیت ،فضای مجاازی و فضاای ساايبر،
فاوا ،جنگال ،مراقبت ،پیشگیری و  )...است احصاء گرديده (تعداد  78تدبیر و فرامین) كاه در ماتن
مقاله به برخی از آنها اشاره شده است و بر پايه روش تحلیل مضامین مورد بررسی تحلیلای قارار
گرفته است.
همچنین مهمترين اسناد باالدستی حوزه سايبر كه مورد بررسی قارار گرفتاه اسات عبارتناد از:
سیاستهای كلی برنامه ششم و پنجم توسعه ،سیاستهای كلی نظام در امور امنیت فضای تولیاد و
تبادل اطالعات و ارتباطات ،سیاست های كلی نظام در امور پدافند غیر عامل ،سیاست هاای ابالغای
به شورای عالی فضای مجازی ،قانون برنامه پانج سااله ششام جمهاوری اساالمی اياران (- 1122
 ،)1310برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه كشور مرتبط با فضای سايبر ،قاانون جارائم راياناهای
كشور است.
همچنین راهبردها و مأموريتهای مراكز و سازمانها در حوزه صیانت امنیتی فضای ساايبر نیاز
مورد تحلیل قرار گرفته است كه برخی از آنها عبارتند از :مركز مديريت راهباردی افتاای رياسات
جمهوری ،سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات (افتا) ،ساازمان پدافناد غیرعامال در
حوزه فناوری اطالعات ،قرارگاه پدافند سايبری كشور ،پلیس فتا (فضاای تباادل اطالعاات) ،مركاز
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بررسی تهديدات سايبری ،كمیسیون امنیت و كنترل امنیت ارتباطات و فناوری اطالعاات نیروهاای
مسلح ،آئین نامه جامع امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات نیروهای مسلح ،صنعت امنیات فنااوری
اطالعات و ارتباطات نیروهای مسلح (صاافتا)
با توجه به تحلیل مضامین انجام شده ،در مجموع تعداد  310مضمون پايه اساتخراج گردياد و
در قالب تعداد  72مضمون سازمان دهنده و  1مضمون پايه دستهبندی گرديد .با توجه به اصالحات
انجام شده توسط گروه خبرگی و برخی از خبرگان مضامین سازمان دهناده و مضاامین فراگیار در
حوزه اقدامات و راهكارهای صیانت امنیتی فضای سايبر احصاء گرديد كه نتیجه آن به شرح جدول
 3ارائه میگردد.
مضامین فراگیر

مضامین سازمان دهنده

توضیحات

مديريت دارايیهای فضای سايبر (دادهها ،كاركنان ،سختافزار ،سامانهها)
شناسايی
(منابع و
دارايیهای
سايبری)

درک زمینه كسب و كار،
منابع و خطرات مربو به
امنیت سايبری

شناخت كسب و كار و مأموريت
شناخت حاكمیت (راهبردها ،سیاستها ،روشهای مديريت و نظارت)
ارزيابی ريسک و خطرات
راهبردهای مديريت خطرات (فرايند شناسايی ،ارزيابی و پاسخ به خطر)
شناسايی قوانین ،مقررات و دستورالعملهای بازدارنده و پیشگیرانه داخلی و بینالمللی
كنترل و نظارت دسترسی كاربران و سامانهها
آموزش ،آگاهسازی و فرهنگسازی (عمومی و تخصصی) و تبیین تهديدات فضای سايبر
امنیت دادهها و اطالعات
صیانت سرمايه انسانی و امنیت كاركنان (صالحیت حاین ورود ،حاین خادمت و رهاايی
خدمت)

طراحی و پیادهسازی
محافظت
(ايمنسازی و
پايداری امنیت)

راهكارهای ايمنی و امنیتی
مناسب برای اطمینان از
خدمات و سرويسهای
فضای سايبر

فرآيندهای حفاظت از اطالعات ،كاركنان و شبكه
مشاركت و تعامل بخش دولتای و خصوصای ،فرمانادهی و حفاظات ،نهادهاای امنیتای و
نظارتی
تعمیر و نگهداری و بهروزرسانی سامانههای موجود و تداوم پايداری امینت
فناوریهای حفاظتی و امنیتی شامل راهكارهای فنی ،امنیتی و مديريتی
يكپارچهسازی سامانههای نرمافزاری و سختافزاری با رعايت اليهبندی استقالل بخشها
آزمايشگاه مرجع كنترل امنیت سايبر و ارزيابی امنیتی محصوالت سايبری
رمزنگاری مستقل و بومی
پیادهسازی و استقرار استانداردهای امنیت سايبر بومی
ممیزی ،اعتبارسنجی و اعطای گواهی در حوزه امنیت سايبر
استقرار ابزارهای كنترل امنیت سايبری بومی
طبقهبندی و حیطهبندی اطالعات
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مضامین فراگیر

توضیحات


مضامین سازمان دهنده

توسعه مركز عملیات امنیت بومی (حداقل نرمافزار)
آگاهی و دانش تخصصی
بهرهبرداری از سرويسهای مبتنی بر ابرداده بومی
امنیت فیزيكی
شناسايی بهموقع ناهنجاریها ،رويدادها ،تخلفات و شكستها
شناسايی و رفع آسیبپذيریهای سايبری

تشخیص و

طراحی و پیادهسازی

كشف

فعالیتهای مناسب برای

(تهديدات و

تشخیص ،كشف و شناسايی

فرايندهای تشخیص ،آگاهی وضعیتی از حوادث و فعالیتهای غیرعادی

آسیبهای

وقوع يک رويداد امنیتی در

رصد و پايش مستمر تهديدات محتمل و شناسايی مقدمات وقوع يک رويداد

امنیتی)

فضای سايبر

نظارت مستمر بر امنیت ،باهدف ارربخشی اقدامات حفاظتی

پیشگیری از بروز تهديدها و حمالت احتمالی
حسگرها ،سنسورها و سامانههای مراقبتی و هشداردهی

طراحی و پیادهسازی

جمعآوری و نگهداری سوابق رويدادها

فعالیتهای مناسب برای

غربالگری و پاکسازی سوابق رويدادها

تحلیل

جمعآوری و پااليش

(مخاطرات)

رويدادها و انتخاب راهحل
مناسب امنیتی در فضای
سايبر

پااليش هوشمند اطالعات و رويدادها
اشراف اطالعاتی با اشتراکگذاری اطالعات نهادهای امنیتی و نظارتی
تصمیمگیری ،اتخاذ تدبیر مناسب و انتخاب راهحل مناسب برای واكنش
پیشبینی مخاطرات و رويدادها
برنامهريزی برای پاسخگويی و واكنش (روشهای اجرايی و فرآيندهای پاسخ)
ارتباطات و تعامالت هماهنگكننده با نهادها و سازمانهای داخلی و خارجی

طراحی و پیادهسازی
پاسخ و واكنش

فعالیتهای عملیاتی در

(رويدادهای

واكنش به يک رويداد امنیتی

امنیتی)

فضای سايبر

تجزيه وتحلیل (حمايت از بهبود فعالیتها برای حصول اطمینان پاسخ)
كاهش و جلوگیری از انجام و گسترش يک رويداد
بهبود و ارتقاء سطح توانمندی و فعالیتهای تركیبی جهت مقابله
نظارت بر فرايند پاسخ به رويداد
هوشمندی در پاسخگويی و مقابله
هشداردهی (هشدارها و اخطارها و اطالعرسانی)
حفظ آمادگی اضطراری پاسخ (انجام رزمايش سايبری در جهت پاسخ)
برخورد مناسب با تخلفات و انجام توجیه و ارشاد

بازيابی
(حفظ و بهبود
وضعیت)

پیادهسازی فعالیتهای متناسب
برای حفظ انعطافپذيری و

ارتقاء (برنامهريزی و فرآيندهای بازيابی با نگاه به آينده)

بازگرداندن هرگونه قابلیت به

تداوم و استمرار خدماترسانی و جلوگیری از قطع خدمات ،تخريب و ...

خدمات مختل شده

انعطافپذيری فاوا در برابر تهديدات امنیتی و پیشبینی راهكارهای موازی
تدوين قوانین و مجازاتهای بازدارنده

بازدارندگی
(توان و قدرت

برنامهريزی برای بازيابی و بازسازی به موقع سیستم

طراحی و پیادهسازی

مأيو سازی و ممانعت از اشراف اطالعاتی دشمن
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مضامین فراگیر

توضیحات

پاسخگويی به

اقدامات عملیاتی در

تهديدات)

خصوص تصمیمات دشمن

جلوگیری از بازتاب فرهنگ و رفتار دشمن

به يک رويداد امنیتی فضای

پیادهسازی معماری پدافندی در جهت پايداری فضای سايبر در مقابل آسیبپذيری

سايبر

مضامین سازمان دهنده
تهديد در مقابل تهديد بهصورت نامرئی و غیرعلنی

قدرت پاسخگويی در برابر تهديدات و توان تهاجمی باال
مقاومت و تابآوری بدون آسیب ديدن و توانايی مقابله به مثل
پاسخ به موقع و قدرت پشیمان كنندگی دشمن
دنبالگیری تا رفع ارر تهديد دشمن

مقابله مثرر
(توان روبهرو
شدن و تالفی)

پیادهسازی اقدامات عملیاتی
در روبهرو شدن و تالفی
خسارت وارده توسط دشمن

دشمنشناسی و تجزيه و تحلیل رفتارهای دشمن
آمادگی عالمانه و دفاعی جهت مقابله با دشمن
دفاع در مقابل حمالت سايبری دشمنان

در امنیت فضای سايبر

حمله سايبری و مقابله ارربخش

طراحی و پیادهسازی

بومیسازی استاندارد امنیت سايبر

نوآوری و تحول

اقدامات و فعالیتهای

(سیاستها،

آموزشی ،نوآورانه و تحولزا

منابع ،زيرساخت)

در جهت ارتقاء صیانت
امنیتی فضای سايبر

تولید بومی محصوالت و زيرساختهای سايبری (سیستم عامل بومی و )...
تدوين منابع علمی بومی در حوزه سايبر
تحقیق و پژوهش ،تحول و نوآوری در امنیت فضای سايبر
آموزش و ارتقاء كمی و كیفی منابع انسانی حوزه سايبر و امنیت سايبر

جدول  -9جمعبندی تحلیل مضامین فرامین ،تدابیر و اسناد باالدستي در حوزه فضای سایبر

الگوی مفهومی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح

با توجه به بررسی اسناد راهبردی فضای سايبر كشورها ،مدلها و الگوهايی كه برای صیانت امنیتای
فضای سايبر ارائه شده است ،دارای مدلهای متنوعی برای تبیین امنیت فضاای ساايبر مایباشاند و
ضرورت وجود الگويی بومی برای نیروهای مسلح كه بهعنوان الگوی صیانت امنیتی فضاای ساايبر
باشد؛ بسیار مشهود است .در همین خصوص با مطالعه كلیه نظريهها و مدلهاا در فضاای ساايبر و
امنیت فضای سايبر و همچنین با مطالعه فرامین و تدابیر فرماندهی معظم كل قوا و اسناد باالدساتی
فضای سايبر در كشور ،الگوی مفهومی پیشنهادی كه ابعاد و مثلفههای آن بر اسا

مطالعه اكتشافی

از فرامین و اسناد باالدستی به دست آمده است ،تبیین میگردد .مدل مطالعه بر پايه اهداف سهگاناه
چیستی ،چرايی و چگونگی پايهگذاری شده است و در پاسخ به سثال ابعااد و مثلفاههاای صایانت
امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح جدول  1میتواند به شناخت موضوع كمک نمايد.
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ابعاد و مثلفههای صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح
چیستی
اين بخش بر ماهیت و عوامل
اصلی كه در فضای سايبر
نیروهای مسلح میبايست صیانت
امنیتی شوند داللت دارند.

چرايی
اين بخش به علل و اهدافی كه برای
صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای
مسلح الزم است داللت دارند.

چگونگی
اين بخش به كلیه بايدها و نبايدها،
الزامات و اقداماتی كه برای صیانت
امنیتی فضای سايبر الزم است
پرداخته میشود.

جدول ( )۸ابعاد و مؤلفههای صیانت امنیتي فضای سایبر نیروهای مسلح

چیستي :عوامل اصلي فضای سایبر نیروهای مسلح :با مطالعه اسناد و مدارک معتبر علمای در
حوزه سايبر مهمترين ابعاد و مراجع امنیتی فضای سايبر كه بايد صیانت امنیتی شاود تاا از هرگوناه
آسیب و تهديد حفظ گردد بر  1پايه اصلی استوار بوده كه عبارتناد از :داده و اطالعاات ،كااربران،
شبكه و زيرساخت ،خدمات و نرمافازار اسات .در شاكل  1ابعااد و عوامال اصالی فضاای ساايبر
نیروهای مسلح ترسیم گرديده است.
چرایي :علل و اهدافي امنیتي فضای سایبر نیروهای مسالح :هادف اصالی صایانت امنیتای،
تضمین پايدار امنیت فضای سايبر است .بر اسا

مطالعه اسناد و مادارک معتبار علمای در حاوزه

سايبر مهمترين اهداف امنیتی كه میبايست از آنها صیانت امنیتی شود در  0موضاوع يكپاارچگی،
محرمانگی ،دسترسیپذيری ،انكارناپذيری ،احراز هويت ،حريم خصوصی سازمان احصااء گردياده
است .اهداف امنیتی يكپارچگی ،محرمانگی ،دسترسیپذيری ،احراز هويات توساط پنادر در ساال
 2212معرفی شده است ) . (Pender: 2012, 10انكارناپذيری (عدم انكار) نیز بهعنوان يكی ديگر از
اهداف امنیتای شناساايی گردياده اسات ) .(Landwehr: 1994, 17محافظات از حاريم خصوصای
سازمان در رساله دكتری آقای حسینی بهعنوان يكای ديگار از اهاداف امنیتای معرفای شاده اسات
(حسینی.)280 :1311 ،
با توجه به تأيید خبرگان در خصوص  0هدف امنیتی در فضای سايبر نیروهای مسلح ،در شكل
 1كلیه اهداف امنیتی كه برای فضای سايبر نیروهای مسلح الزم و ضروری مایباشاد ترسایم شاده
است و صیانت امنیتی از اين اهداف امنیتی بايد صورت پذيرد.
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شكل ( :)۸چرخه صیانت امنیتي فضای سایبر

چگونگي :اقدامات و راهكارهای صیانت امنیتي فضای سایبر نیروهای مسلح :در اين بخاش
با هدف صیانت امنیتی از اهداف امنیتی ششگانه در فضای سايبر نیروهای مسلح و با مطالعه كلیاه
فرامین و تدابیر فرماندهی معظم كل قوا ،اسناد باالدستی در فضای سايبر كشور ،مدارک معتبر علمی
در حوزه سايبر و همچنین اسناد راهبردی فضای سايبر كشورهای منتخب ،كلیاه بايادها و نبايادها،
الزامات و اقداماتی كه برای صیانت امنیتی فضای سايبر الزم است ،احصاء گرديد و در قالب مثلفاه
و زير مثلفه دستهبندی شده است كه در جدول  3ارائه شاده اسات .ايان مثلفاههاا در  1مضاامین
فراگیر دستهبندی شده است كه بر اسا

اسناد علمی معتبر دارای يک فرآيند سیستمی میباشد كاه

طبق انجام مصاحبهها و نظرات خبرگان و جلسات خبرگی انجام شده اين فرآيند در قالاب چرخاه
صیانت امنیتی فضای سايبر مورد تأيید خبرگان قرار گرفته است.

شكل ( :)۶چرخه صیانت امنیتي فضای سایبر
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مدل مفهومی ابعاد و مؤلفههای صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح

در اين بخش مدل مفهومی ابعاد و مثلفههای صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح كه در ساه
بعد ترسیم شده است ارائه میگردد:
برای دستیابی به پايههای اصلی مدل مفهومی با انجاام مصااحبه باا  12نفار از خبرگاان ،نهايتااً
مشخص گرديد كه مدل از  3بُعد اصلی و  11مثلفه تشكیل میشود و همانگونه كه فضاای ساايبر
توانمندساز فضای فیزيكی است و لذا مشابه فضای فیزيكی طول ،عر ،و ارتفاع معرف آن اسات
و مدل اصلی بر همین اسا

تبیین گرديده و در شكل 0

مشاهده میشود.

بُعد  :اهداف امنیتی
بُعد  :عوامل اصلی فضای سایبر ن.م

امنیتی امنیتی

بُعد :اقدامات و راهکارهای صیانت

شكل ( :)۰مدل مفهومي ابعاد و مؤلفههای صیانت امنیتي فضای سایبر نیروهای مسلح

مطالعه تطبیقي اسناد راهبردی امنیت فضای سایبر کشورهای منتخب باا موضاوع صایانت
امنیتي :بر اسا

جمعبندیهای انجام شده و مطالعه اسناد راهبردی امنیت فضای سايبر كشورها كه

توسط محقق شناسايی گرديد و با توجه به ابعاد و مثلفههای الگوی صیانت امنیتی فضای ساايبر كاه
از فرامین و تدابیر و اسناد باالدستی كشور احصاء شده است ،همانطاور كاه در جادول  1مشاهود
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است ،ابعاد و مثلفه های شناسايی شده يا مورد تأيید اسناد راهبردی امنیت فضای سايبر كشاورهای
مورد بررسی و الگوهای امنیت فضای سايبر میباشد و يا بخشی از ابعاد و مثلفههای آن مورد تأيید
است و لذا میتوان نتیجه گرفت كه سمت و سوی مطالعاات باا اساناد راهباردی تطبیاق داشاته و

راهبرد سايبری وزارت

2211

سیستم حفاظت امنیت

2211

راهكارهای امنیت ملی

2211

فدراسیون روسیه
سايبری ملّی چین
انگلستان
آلمان
دفاع آمريكا
سايبری ملی آمريكا
سايبری بینالمللی – ناتو

* * *

*

* * *

* * * * * * *

داده و اطمعات

کاربران
شبكه و زیرساخت

* * *

*

* * *

* * * * * * * *

* *

دسترسيپذیری
انكارناپذیری

* * *

*

* * *

* * * * *

* * *

* * *

احراز هویت
حریم خصوصي

* * *

*

* * *

* * *

*

* * *

شناسایي
محافظت

* * *

*

* * *

* * * * * * * * * * *

تشخیص و کشف
تحلیل

* * *

*

* * *

پاسخ و واکنش
بازیابي

* * *

*

* * *

بازدارندگي
مقابله مؤثر
نوآوری و تحول

ردیف
8

راهبرد امنیت سايبری

2210

7

راهبرد امنیت ملی سايبری

2210

0

راهبرد امنیت فضای

2210

1

2210

1

2217

3

دكترين امنیت اطالعاتی

امنیت سايبری

فضای سایبر

فضای سایبر

فضای سایبر

خدمات و نرمافزار

2

شاخصهای جهانی

عوامل اصلي

اهداف امنیتي

اقدامات و راهكارهای صیانت امنیتي

یكپارچگي
محرمانگي

1

عنوان سند راهبردی

سال انتشار

میتواند بهعنوان يک پشتیبان برای اين موضوع به شمار آيد.

* * * * * *
* * *

*

*

*

*
*

*

*
*

1

سايبری -شورای امنیت

2211

كنترل امنیتی برای دفاع
* * *

*

* * *

* * * * * * *

12

مدل مرجع ايمنی و
تضمین اطالعات

2213

سايبری آمريكا
* * *

*

* * * * * * * * * * *

*
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11

2213

برنامه حفاظت از
اطالعات طبقهبندیشده

* * *

*

* * * * * * * * * * * *

وزارت دفاع آمريكا
12

ملی -اتحاديه بینالمللی

2211

راهبرد امنیت سايبری
* * *

*

* * * * * * * * * * * * *

مخابرات ITU -
13

اطالعات در استاندارد

2211

چارچوب مديريت امنیت
* * *

*

* * * * * * * * * *

*

ايزو 27221
11

سازماندهی فناوری

2212

چارچوب مدل
* * *

*

* * * * *

اطالعات (كوبیت)
11

استاندارد  821اتحاديه

2220

معماری امنیت در
* * *

*

*

* * * * * *

بینالمللی مخابرات
10

مثسسه ملی استاندارد

2221

مدل معماری فراسازمانی
* * *

*

* * * * * * *

* * *

17

چارچوب معماری امنیتی
سابسا

1111

آمريكا ()NIST
* * *

*

* * *

* * * *

جدول ( :)۶مطالعه تطبیقي صیانت امنیتي فضای سایبر

تحلیل عاملي تأییدی ابعاد و مؤلفههای شناسایي شده صیانت امنیتي فضای سایبر نیروهاای
مسلح :در ابتدا برای تحلیل عاملی تأيیدی الگوی راهبردی مورد نظر ،ابعاد و مثلفههاای شناساايی
شده صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح مطابق شاكل باا نارمافازار آماو  1و بار اساا
دادههای جمعآوری شده مورد بررسی قرار گرفت و نتايج به دست آمده حكايت از تأيید و برازش
مدل را دارد .اعدادی كه روی يالهای مدل قرار دارند ،اين عدد نقش میزان تأریر بار عاملی بر روی
مثلفه های مربو به هر بُعد را نشان می دهد و حكايت از آن دارد كه كلیه بارهاای عااملی بارآورد
شده نیز از حیث آماری معنادار است (بر اسا

استاندارد نرمافزار آمو

بار عاملی بزردتر از 2/3

دارای اعتبار بااليی است)

1 -Amos

*
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شكل ( :)1تحلیل عاملي ابعاد اصلي
الگوی راهبردی

شكل ( )1تحلیل عاملی مثلفههای بُعد اهداف امنیتی

شكل ( :)۴تحلیل عاملي مؤلفههای بُعد عوامل اصلي

شكل ( :)7۶تحلیل عاملي مؤلفههای بُعد اقدامات و
راهكارهای صیانت امنیتي
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نتیجهگیری:

ابعاد و مثلفههای الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضاای ساايبر نیروهاای مسالح ،پاس از بررسای
الگوهای منتج شده از تئوری ها و كاركردهاا هماراه باا بررسای تطبیقای اساناد باالدساتی و اساناد
راهبردی  13كشور و همچنین از طريق مراجعه به آرای خبرگان در حوزههاای راهباردی و امنیتای
فضای سايبر ،بهطور منطقی و مفهومی استنبا گرديد و با سادهسازی مفاهیم به دست آمده موضوع
و مفهوم صیانت امنیتی بهصورت الگاويی متشاكل از ابعااد ،مثلفاههاا بار اساا

فارامین ،تادابیر

فرماندهی معظم كل قوا و اسناد باالدستی و همچنین تطبیق با اسناد راهبردی كشورها با اساتفاده از
روش پژوهش آمیخته با روش توصیفی استخراج گرديد.
الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهاای مسالح از ساه بعاد اصالی و  11مثلفاه
تشكیل شده است.


بُعد عوامل اصلی فضای سايبر (با  1مثلفه)



بُعد اهداف امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح (با  0مثلفه)



بُعد اقدامات و راهكارهای صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح (با  1مثلفه و
 72زير مثلفه)

با توجه به نتايج به دست آمده از تحلیل دادههای كمی تحقیق ،رتبهبندی ابعاد و مثلفهها كه باا
استفاده از آزمون رتبهبندی فريدمن انجام گرديده است به شرح زير است:
مثررترين بُعد ،اهداف امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح و سپس عوامل اصلی فضاای ساايبر
نیروهای مسلح و در نهايت بُعد اقدامات و راهكارهای صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسالح
میباشد.
در بُعد اهداف امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح مهمتارين مثلفاههاا باه ترتیاب رتباهبنادی
عبارتند از محرمانگی ،احراز هويت ،يكپارچگی ،دسترسیپذيری ،عادم انكاار و در نهايات حاريم
خصوصی سازمان است.
در بُعد عوامل اصلی فضای سايبر نیروهای مسلح مهمترين مثلفهها به ترتیب رتبهبندی عبارتند
از دادهها و اطالعات ،كاربران ،شبكه و زيرساخت و در نهايت خدمات و نرمافزار میباشد.
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در بُعد اقدامات و راهكارهای صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح مهمترين مثلفهها باه
ترتیب رتبهبندی عبارتند از بازدارندگی ،تشخیص و كشف ،محافظت ،مقابله مثرر ،تحلیل ،ناوآوری
و تحول ،پاسخ و واكنش ،بازيابی و در نهايت شناسايی میباشد.
الگوی راهبردی تبیین شده ،نه تنها از ويژگی های بومی برخوردار است بلكه با داشتن رويكارد
بازدارندگی و مقابله تأكیدات فرماندهی معظم كل قوا را نیز در اين حوزه پاسخگو میباشد.
مهمترين محورهايی كه میتوان از نتايج اين تحقیق برشمرد عبارتند از:


شناسايی و تبیین ابعاد ،مثلفههای الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سايبر نیروهای
مسلح




تولید ادبیات در خصوص صیانت امنیتی فضای سايبر در نیروهای مسلح
ايجاد و فراهم نمودن زمینه وفاق در فرآيند تصمیم سازی و تصمیمگیری امنیتی فضای
سايبر بین فرماندهی و حفاظت اطالعات در چارچوب طراحی الگوی راهبردی صیانت
امنیتی فضای سايبر





تقويت و ارتقا تفكر راهبردی در حوزه صیانت امنیتی فضای سايبر در نیروهای مسلح
ايجاد پل و ارتباطی میان حوزه نظر و عمل و به عبارتی اجماع در خصوص نحوه و
چگونگی برخورد با موضوع صیانت امنیتی در فضای سايبر نیروهای مسلح
بینیاز نمودن مسئولین امنیتی و فرماندهان نیروهای مسلح در مراجعه به الگوهای
غیربومی




ايجاد تقسیمكار بین فرماندهی و حفاظت اطالعات ،برای روشمند شدن ديدگاهها در
فضای سايبر نیروهای مسلح
فراهم آوردن زمینه الزم برای مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحوالت پرشتاب فضای
سايبر
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الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح

بر اسا

تعاريف و الگوهای نظری موجود ،فرآيناد صایانت امنیتای همانناد ياک چرخاه پدافناد

سايبری است كه دائماً در چرخش بوده و تمام مثلفهها با نگاه به فارامین و اساناد باالدساتی باروز
گرديده و همواره در حال رصد ،كشف و شناسايی تهديدات ،آسیبپذيریها میباشد و اين فرآيند
همواره حفظ پايداری اهداف امنیتی فضای سايبر نیروهای مسلح را دنبال مینمايد ،باهگوناهای كاه
كلیه عوامل اصلی فضای سايبر نیروهای مسلح از هرگونه آسیب و تهديدی صیانت گردد.
در همین راستا الگوی راهبردی كه بتواناد فرآينادهای اصالی صایانت امنیتای را تبیاین نماياد
بهصورت شكل  11است .الگوی راهبردی معرفی شده ،دارای اين ويژگی میباشد كاه باا نگااه باه
بیرون كلیه تهديادات و مخااطرات را رصاد و شناساايی نماوده و باا تحلیال مخااطرات و ارائاه
راهكارهای مقابلهای و پیشگیرانه درصدد پاسخگويی به تهديدات است .البته حفظ وضع موجود و
بازيابی و برگشت به وضعیت عادی و تابآوری در برابر تهديدات نیز از ديگار ويژگایهاای ايان
الگو است.
در اين الگو همواره توجه و نگاه با اتكاء به قدرت درونی و تولید محصاوالت و ابازار باومی،
انجااام تحقیااق و پااژوهش ،تولیااد منااابع بااومی اساات و همااواره درصاادد رفااع نقااا ضااعف و
آسیب پذيریها است .نگاه به آيناده و انجاام پایشبینای و ارائاه راهكارهاای پیشاگیرانه از ديگار
ويژگیهای اين الگوی راهبردی است.
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پیشنهادات اجرایی:

با توجه به تحقیقات عمیقی كه در اسناد و مقاالت علمی انجام شده اسات ،نتاايج حاصاله از ايان
تحقیق ،قابلیت تبديل شدن به يک نظريه قابل اتكاء در حوزه صیانت امنیتی فضاای ساايبر را دارد؛
بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده ،چند پیشنهاد به شرح زير ارائه میگردد:


فرماندهان نیروهای مسلح و ساحفاهای نیروهای مسلح كه در حوزه صیانت امنیتی
فضای سايبر نیروهای مسلح دارای وظیفه میباشند ،از نتايج اين تحقیق برای ارتقاء سطح
صیانت امنیتی فضای سايبر و تداوم امنیت استفاده نمايند.



شناخت مأموريت و خطرات و تبیین راهبردها و سیاستهای صیانت امنیتی با استفاده از
تدوين شیوهنامهها ،آيیننامهها و مقررات پیشگیرانه و بازدارنده توسط متولیان فضای



سايبر نیروهای مسلح.
انجام اقدامات صیانتی از قبیل كنترل ،نظارت ،آموزش ،استقرار استاندارد بومی،
حیطهبندی با استفاده از نیروی انسانی متعهد ،جهادی در جهت تداوم و استمرار امنیت


فضای سايبر.
رصد ،شناسايی و كشف تهديدات و آسیبپذيریها ،تخلفات و شكستهای فضای
سايبر نیروهای مسلح و انجام اقدامات صیانت امنیتی جهت استمرار و تداوم امنیت و



حفظ اطالعات و منابع سايبری نیروهای مسلح.
ايجاد ارتباطات و تعامالت سازنده نهادهای نظارتی و امنیتی در سطح نیروهای مسلح در
جهت پاسخگويی و واكنش به تهديدات با اشتراکگذاری اطالعات در جهت اشراف
اطالعاتی.


با توجه به نقش بومیسازی در جهت صیانت امنیتی فضای سايبر ،مسئولین امر در سطح
نیروهای مسلح ضمن توجه به اين موضوع حمايتهای الزم از اقدامات و محصوالت
امنیتی بومی به انجام رسانند.




افزايش سطح آگاهیهای عمومی و تخصصی در حوزه امنیت و صیانت امنیتی فضای
سايبر نیروهای مسلح با اتخاذ تدابیر مديريتی مناسب ارتقاء يابد.
تقويت و توسعه زيرساختهای امنیت فضای سايبر بهعنوان پیشنیاز صیانت امنیتی در
فضای سايبر با تقويت نیروی انسانی متخصص ،تخصیص بودجه و اعتبارات ،ايجاد
ساختارهای اجرايی و مأموريتی و تبیین راهبردهای صیانت امنیتی در فضای سايبر.
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ساختار سیاستگذاری حاكمیتی در سطح نیروهای مسلح در جهت تدوين سیاستهای
صیانت امنیتی با رويكرد منسجمسازی و نظارت بر اجرای آن ايجاد گردد.



اعتبارات الزم و مكفی در جهت انجام تحقیق و توسعه هدفمند و تولید منابع بومی
توسط متولیان امر تخصیص يابد.



رصد و شناسايی فناوریهای نوين حوزه صیانت امنیتی فضای سايبر با توجه به شناخت
نقا قوت ،ضعف و توانمندیهای دشمنان در فضای سايبر.
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