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چکیده:
جنگ الكترونیک و جنگ سايبری در حال تبديل شدن به عناصر كلیدی صحنه نبرد هستند .تسلط بر طیف
الكترومغناطیسی و سامانههای اطالعاتی و استفاده مثرر و هماهنگ از قابلیاتهاای ايان دو حاوزه ،عامال
برتریساز و تعیینكننده در نبردهای آينده خواهد بود.شباهتها و وجوه مشترک جنگ ساايبری و جناگ
الكترونیک ،موجب همگرا شدن اين دو عرصه شده است.
محققین در اين پژوهش كه از نوع كاربردی بوده و به روش توصیفی -تحلیلی با رويكرد اكتشافی صورت
گرفته است ،ضمن تبیین مفاهیم و اقدامات جنگ الكترونیک و جنگ سايبری ،به مقايسه و احصااء وجاوه
مشترک بین آنها پرداخته و پیامدهای همگرايی اين حوزهها را مورد بررسی قرار دادهاند و به ايان نتیجاه
دست يافتاهاناد كاه ادغاام اقادامات جناگ الكترونیاک و جناگ ساايبری و شاكلگیاری فعالیاتهاای
سايبرالكترونیک ،قابلیتهای جديد و ارتقاء يافتهای را ايجاد نموده و میتواند هامافزايای و بهارهوری در
ساختار سازمانی ،منابع انسانی و تجهیزاتی را باه ارمغاان آورده و ارربخشای اقادامات را در صاحنه نبارد
افزايش دهد .برخی الزامات اجرايی همگرايی جنگ الكترونیک و جنگ سايبری عبارتند از :وجود ساختار
سازمان يكپارچه در تمامی سطوح ،ايجاد واحدهای سايبرالكترونیک در يگانهای رزمی در سطح تاكتیاک،
طرح ريزی و عملیات مشترک تحت فرماندهی واحد و تشكیل تیمهای تحقیقاتی مشترک برای دستیابی به
سامانهها و تسلیحات با قابلیتهای تركیبی سايبری و الكترونیكی.
کليدواژهها :جنگ سايبری ،جنگ الكترونیک ،همگرايی ،سايبر الكترومغناطیس ،سايبرالكترونیک
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قدمه:

جنگ الكترونیک و جنگ سايبری در حال تبديل شادن باه عناصار كلیادی صاحنه نبارد هساتند،
بهخصوص زمانی كه عملیات نظامی وابستگی بیشتری به تفوق اطالعاتی داشاته باشاد .تسالط بار
طیف الكترومغناطیسی و سامانه های اطالعاتی ،فرماانروايی مطلاق در میادان جناگ را باه ارمغاان
خواهد آورد و مخاطرات ناشی از وابستگی عناصر صحنه نبرد به شبكههای ارتباطی و ساامانههاای
اطالعاتی را كاهش میدهد.
وجوه اشتراكات جنگ سايبری و جنگ الكترونیک در اصول و فرآيند اجرا و همچنین تاأریرات

و پیامدهای نسبتاً مشابه آنها در سازمانهای نظامی ،سبب همگرايی 1باین دو عرصاه شاده اسات.
استفاده مثرر و هماهنگ از قابلیتهای اين دو حوزه ،عامل برتریسااز و تعیاینكنناده در نبردهاای
آينده خواهد بود .كشورهای بهرهمند از اين دو عامل قادر خواهند بود تا نبردها را با حداقل تلفاات
انسانی و كمترين هزينه به نفع خود باه پاياان برساانند .در ايان مقالاه ،مفااهیم و اقادامات جناگ
الكترونیک و جنگ سايبری و همچنین وجوه مشترک و ارتباط بین آنها مورد بحث قارار گرفتاه و
مفهوم و علت همگرايی اين دو حوزه و پیامدهای آن بررسی خواهد شد .در نهايت ،الزامات ايجاد
همگرايی در سازمانهای نظامی بیان میگردد.
اين مقاله از آن جهت اهمیت دارد كه میتواند زمینهساز توجه بیشاتر ساازمانهاای نظاامی باه
همگرايی جنگ الكترونیک و جنگ سايبری شده و بهرهوری و ارربخشی فعالیتهای اين دو حاوزه
در صحنه نبرد را فراهم آورد .در صورت انجام نشدن اين پژوهش ،ضرورت و چگونگی همگرايی
جنگ الكترونیک و جنگ سايبری در سطح راهبردی و عملیاتی و تاكتیكی مورد غفلت واقاع شاده
و سازمانهای نظامی را از قابلیتها و فرصتهای حاصل از آن ،بینصیب و يا كمبهاره مایساازد؛
بنابراين هدف از اين پژوهش بررسای مفهاوم و پیامادهای همگرايای جناگ الكترونیاک و جناگ
سايبری و الزامات اجرای آن در سازمانهای نظامی میباشد .سثال تحقیق عبارت اسات از ايانكاه
مفهوم و پیامدهای همگرايی جنگ الكترونیک و جنگ ساايبری چیسات و الزاماات اجارای آن در

سازمانهای نظامی كدامند؟

1-Convergence
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مبانی نظری

پیشینه پژوهش :بر اسا

بررسیهای به عمل آمده توسط محققین ،تحقیقات متعددی در خصوص

همگرايی جنگ الكترونیک و جنگ سايبری انجام شده است .برخی از پژوهشهايی كه بهنوعی باا
عنوان و قلمرو موضوعی اين پژوهش مرتبط بوده و محققین تاكنون به مقاالت آنها دست يافتهاند،
به شرح زير میباشد:

اسااكین ،ايرماكااا و اوساوِرا 1در مقالااهای تحاات عنااوان «يكپااارچگی جنااگ سااايبری و جنااگ

الكترونیک در محیط عملیااتی آيناده :جناگ ساايبرالكترونیک» ،مفااهیم جناگ ساايبری و جناگ
الكترونیک و ارتباط بین آنها را مورد بررسی قارار داده و باه ايان نتیجاه دسات يافتاهاناد كاه در
سالهای آينده ،موفقیت در میدان جنگ ديجیتال ،مستلزم ادغام جنگ سايبری و جناگ الكترونیاک
میباشد (اسكین و همكاران.)3931 ،

2

«همگرايی تأریرات عملیات سايبری و جنگ الكترونیک» عنوان مقالهای اسات كاه سانفت باه
رشته تحرير درآورده است .وی در پژوهش خود همگرا شادن ارارات عملیاات ساايبری و جناگ
الكترونیک را با توجه به تعامالت آنها را بر اسا

مدل استاندارد تعامل سیستم باز ،3مورد بررسی

قرار داده و نتیجه میگیرد كه تفاوتهای متمايز باین ايان دو حاوزه و تجرباه محادود اساتفاده از
عملیات سايبری نسبت به جنگ الكترونیک در جنگها ،مانع ادغام آنها شده و ارربخشای آنهاا را
كاهش میدهد .وی درک مشترک فرماندهان ارشد نظامی و كاركناان ايان دو حاوزه را اولاین گاام
برای دستیابی به همگرايی واقعی اررات عملیات ساايبری و جناگ الكترونیاک مایداناد (سانفت،
.)3930

4

هِیگ در مقاله خود با عنوان «جنگ الكترونیک در محیط فضای سايبر» ،بیان میدارد كه تركیاب
طیااف الكترومغناااطیس و فضااای سااايبر ،يااک محاایط عملیاااتی نظااامی جديااد بااه نااام حااوزه
سايبرالكترونیک را به وجود آورده و موجب همگرايی اقدامات جناگ الكترونیاک و جناگ ساايبر
شده است .وی نتیجه میگیرد كه در اين حوزه ،عملیات سايبری و جناگ الكترونیاک مایبايسات
بهصورت همگام و يكپارچه انجام شود (هِیگ.)3931 ،

1-Askin, Irmaka and Avsevera
2-Senft
)3-Open Systems Interconnection (OSI
4 -Haig
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فضای سایبر :فضای سايبر ،يک دامنه جهانی در محیط اطالعاتی ،متشكل از شبكههای وابساته
به يكديگر از زيرساختهای فناوری اطالعات ،شامل اينترنت ،شبكههاای مخاابراتی ،ساامانههاای
رايانهای ،پردازندهها ،كنترلكنندههاا و دادههاای مساتقر در آن اسات ) .(JP 3-12, 2018, GL-4در
كنار چهار عرصه زمین ،دريا ،هوا و فضاء از حوزه ساايبر باه عناوان پنجماین عرصاه قادرت يااد
میشود .در طول هزارهها و قرنهای گذشته ،تسلط بر حوزههای سارزمینی و قلمروهاای فیزيكای،
قدرت محسوب میشد و در حال حاضر نیز چنین است؛ اما طبق مطالعاات راهباردی و باا توجاه
سرعت رشد فناوری ها و توسعه فضای سايبر ،در آينده نزديک ،حوزة برتر قادرت ،فضاای ساايبر
است .گرچه فضای سايبر ،يک قلمروی مستقل در كنار ديگر قلمروها است؛ اما قلمروهای فیزيكای
را از طريق طیف الكترومغناطیس و شبكههای بیسیم و باسیم فراگرفته و با حركت دادهها در طول
مسیرهای انتقال از طريق لینکها و گرهها در فضای سايبر و طیف الكترومغناطیس ،سااير قلمروهاا
را به هم پیوند میدهد؛ بنابراين ضمن اينكه فضای ساايبر باه تنهاايی ياک عرصاه مساتقل جناگ
پذيرفته شده است؛ موفقیت عملیاتها در عرصههاای فیزيكای نیاز مساتلزم توانمنادی و آماادگی
همهجانبه در فضای سايبر است .آزادی مانور در فضاای ساايبر ،قابلیاتهاای فرمانادهان را بارای
آزادی عمل و اِعمال فرماندهی در حوزههای ديگر ،افزايش میدهد .شكل  3رابطه فضای سايبر باا
ساير قلمروهای قدرت را نشان میدهد.

شکل  :8رابطه فضای سایبر نسبت به سایر قلمروهای قدرت
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جنگ سايبری :1جنگ سايبری عبارتست از حمالت سايبری كه باهوسایله عوامال ياک كشاور
علیه زيرساختهای سايبری كشور ديگر ،در رابطه با يک سلسله عملیات جنگای انجاام مایشاود
(تعريف مشترک روسیه و آمريكا.)41 ،3934 ،

جنگ سايبری به سه طريق اتفاق میافتد :مقدمه و محرک 2جنگ؛ بخشی از جناگ تركیبای 3و

جنگ مستقل سايبری .شكل  ،3انواع حالتهای جنگ سايبری را نشان میدهد.

شکل  :۹انواع حالتهای جن

سایبر

عملیات فضای سايبر :4عملیات فضای سايبر ،بهكارگیری قابلیتهای فضای سايبری اسات كاه
منظور اصلی آن ،دستیابی به اهداف در فضاای ساايبر و ياا از طرياق آن اسات

(DOD 2018, 58

 .)Dictionary,ارتش آمريكا ،مأموريتهای فضای سايبر را بهصورت زير دستهبندی میكند( :

FM

)3-12, 2017, 1-2

عملیات تهاجمی فضای سايبر :5عملیاتی كه برای اعمال قادرت باا اساتفاده از زور در فضاای

سايبر يا از طريق آن ،انجام میشود.

عملیات دفاعی فضای سايبر :1عملیاتی كه از فضای سايبر وزارت دفاع آمريكا يا فضاای ساايبر

موافق با آمريكا؛ دفاع نموده و از توانايی استفاده از قابلیتهاای دوساتانه فضاای ساايبر محافظات
میكند.
1-Cyber Warfare
2 -Initiator
3-Hybrid Warfare
)4-The Cyberspace Operations (CO
)5 -Offensive Cyberspace Operations (OCO
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عملیات شبكه اطالعات وزارت دفاع :2عملیاتی كه برای طراحی ،ايجاد ،پیكربندی ،امنساازی،

كاربری ،نگهداری و تعمیرات شبكه اطالعاات وزارت دفااع صاورت مایگیارد .شابكه اطالعااتی
وزارت دفاع يک زيرساخت اساسی جنگ برای موفقیت در تمام مراحل عملیاات يكپارچاه زمینای
است كه فرماندهی مأموريت ،دقت آتش ،جاسوسی ،لجستیک و درمان از راه دور را فاراهم نماوده
و از تمامی عملیاتها ،پشتیبانی میكند .اين رسانه بخشی از فضای سايبری وزارت دفاع و مساتقل
از آن است و ارتباط میان نیروها در حوزههای عملیاتی ديگر فراهم میكند .شبكه اطالعات وزارت
دفاع ،مجموعهای از قابلیتهای اطالعاتی و فرايندهای مرباوط باه جماعآوری ،پاردازش ،ذخیاره،
انتشار و مديريت اطالعات مورد نیاز جنگجويان ،سیاستگذاران و پشتیبانی از كاركنان است.

(JP

) 6-0 DODINكارايی ،حفاظات و دفااع از ايان شابكه و دادههاای مارتبط باا آن ،بارای موفقیات
فرماندهان در همه سطوح ضروری است.

اقدامات فضای سايبر :3انجام مأموريت های فضای سايبر ،مستلزم اقدامات مختلف برای ايجااد

تأریرات مشخص در فضای سايبر اسات .ايان اقادامات شاامل حملاه ساايبری ،4دفااع ساايبری،5

جاسوسی ،نظارت و شناسايی سايبری 6و آمادهسازی عملیاتی محیط 7است.

حمله سايبری :يک اقدام سايبری است كه تأریرات مختلف  -مانند كااهش ،قطاع ،تخرياب ياا
دستكاری -برای منع استفاده از فضای سايبر ايجاد میكند و میتواند به صورت پنهان يا آشاكار در
قلمروهای فیزيكی صورت گیرد ).(JP 3-12(R), 2013, II-5
دفاع سايبری :شامل اقداماتی است كه معموالً درون فضای سايبر وزارت دفاع برای امنساازی،
عملیاتی سازی و دفاع از شبكه اطالعاتی وزارت دفاع در برابر تهديدات خااص انجاام مایگیارد.
اهداف دفاع سايبری شامل اقداماتی جلوگیری ،آشكارسازی ،تشاخیص ،مقابلاه و كااهش تاأریرات
تهديدات میباشد.
آمادهسازی عملیاتی محیط :شاامل فعالیاتهاای ساايبری غیراطالعااتی بارای برناماهريازی و
آمادهسازی عملیات نظامی پیشرو است .اين عملیات در فضای سايبر مطاابق باا اختیاارات نظاامی
)1-Defensive Cyberspace Operations (DCO
2-DOD Information Network (DODIN) Operations
3-Cyberspace Actions
4-Cyberspace Attack
5-Cyberspace Defense
)6-Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR
)7-perational Preparation of the Environment (OPE
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انجام میشود؛ لیكن بايد با ساير سازمانها و نهادهای دولتی هماهنگ بوده و تعارض نداشته باشاد
(.)FM 3-12, 2017, 1-9
۱

عملیات طیف الكترومغناطیس  :قابلیت های بیسیمی فضای ساايبر ،از طیاف الكترومغنااطیس
برای ايجاد لینک های راديويی به عنوان رسانه مبادله اطالعات استفاده مایكناد .محادوده فركاانس
طیف الكترومغناطیس از صفر تا بینهايت بوده و در  30باند فركانسی تقسیمبندی شده است .طیف
الكترومغناطیس در شكل 1نشان داده شده است.

شکل  :9طیف الکترومغناطیس (3-13.1, 2012, I- 2

)FM

عملیات طیف الكترومغناطیس شامل دو بخش عملیات ماديريت طیاف 2و جناگ الكترونیاک
است .عملیات مديريت طیف ،شامل اقادامات مارتبط باا ماديريت طیاف ،3سیاسات ،4تخصایص
فركانس 5و هماهنگی میزبانی بینالمللای 6مایباشاد .ايان اقادامات ،طراحای ،ماديريت و اجارای
عملیات در محیط الكترومغناطیسی را در تمام مراحل عملیات نظامی ممكن

مایساازد ( FM 6-02,

)1-Electromagnetic Spectrum Operations (EMSO
)2-Spectrum Management Operations (SMO
)3-Spectrum Management (SM
4-Policy
)5-Frequency Assignment (FA
)6-Host Nation Coordination (HNS
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)  .2014, 1-9عملیات مديريت طیف ،از عملیات جنگ الكترونیک و جنگ سايبری پشتیبانی نموده
و اجرای آنها را ممكن مینمايد .شكل  ،4عملیات طیف الكترومغناطیس را نشان میدهد.

شکل  :۸عملیات طیف الکترومغناطیس (2017, 1-25

)FM 3-12,

جنگ الكترونیک :3طبق تعريف به فعالیت هايی شامل استفاده از طیف الكترومغناطیس يا انرژی
هدايت شده برای كنترل طیف ،حمله دشمن يا جلوگیری از حمله دشامن از طرياق طیاف اطاالق
میشود) .(FM 3-12, 2017, 1-25جنگ الكترونیک میتواند از طرياق هاوا ،درياا ،زماین و فضااء
بهوسیله سامانههای انسانی و غیرانسانی بهكار گرفته شود.
استفاده گسترده نیروهای نظامی از سامانههای الكترونیكی و طیاف اماواج الكترومغناطیسای در
انواع تجهیزات و جنگافزارها و بهكارگیری آنها در نبردهای امروزی بهعنوان يک اقدام راهبری و
تاكتیكی محسوب شده و بدون اغراق در معادالت نظامی دنیا ،جزء پارامترهای تعیینكننده است.
بخشی از جنگ الكترونیک ،بهرهبرداری از طیف الكترومغناطیس منتشر شده توسط دشمن برای
پی بردن به اهداف ،توانايیها و در نهايت استفاده از نقاط ضعف برای ضاربه زدن باه ساامانههاای
تسلیحاتی و مخابراتی دشمن و دستیابی به مقاصد خود میباشد.
تعیین دقیق موقعیت اهداف نظامی ،هدايت هوشمند موشکهای دوربرد و راهباردی باهساوی
اهداف از پیش تعیین شده ،باا اساتفاده از ساامانههاای الكترونیكای و حساساههاای وياژه جناگ
الكترونیک ،در شبكههای فرماندهی و كنترل نیروهای مسلح ،نقش و جايگاهی راهباردی و حیااتی
دارد .كمینه كردن كاارايی آن دساته از تسالیحات و ادوات نظاامی دشامن كاه در عملكارد آنهاا

)1-Electronic warfare (EW
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تجهیزات الكترونیكی نقش حیاتی دارند از جمله اقدامات جنگ الكترونیک میباشد؛ بنابراين تاوان
اطالعاتی و عملیاتی جنگ الكترونیک (سختافزاری و نرمافزاری) ،بخشی از توان رزمی نیروهاای
مسلح هر كشور محسوب میشود.
اقدامات جنگ الكترونیک :بهطور كلی اقدامات جنگ الكترونیک سه دسته زير را در برمیگیرد:

تهاجم الكترونیكی :1استفاده از انرژی الكترومغناطیس؛ انرژی هدايت شاده ياا تسالیحات ضاد

تشعشع راديويی برای حمله به اشخاص ،امكانات يا تجهیزات ،با اهداف كااهش ،خنثایساازی ياا

تخريب قابلیتهای جنگی دشمن بوده و نوعی آتش 2محسوب میشود.

حفاظت الكترونیكی :3اقداماتی كه برای حفاظت از اشخاص ،امكانات ياا تجهیازات در مقابال

تأریرات استفاده دوستانه يا دشمن از طیف الكترومغناطیس كه قابلیتهای جنگی خودی را كااهش،
خنثی يا تخريب میكند.

پشتیبانی جنگ الكترونیک :4فعالیت هايی است كه توسط يا تحت كنترل مساتقیم ياک فرماناده

عملیاتی با اهداف جستجو ،رهگیری ،شناساايی و تعیاین موقعیات مناابع انارژی الكترومغناطیسای
دشمن ،به منظور تشخیص فوری تهديد ،هدفگیری ،طراحی و اجرای عملیاتهاای بعادی انجاام
میشود.
همگرايی جنگ سايبری و جنگ الكترونیک :جنگ سايبری و جنگ الكترونیاک ،شاباهتهاا و
اشتراكات قابل توجهی با يكديگر دارند .اقدامات جنگ سايبری و جنگ الكترونیک هر دو بار ساه
ركن تقريباً مشابه شامل تهاجم ،دفاع و پشاتیبانی اساتوار هساتند (سانفت .)3930 ،ايان اركاان در
عملیات فضای سايبر ،با عناوين عملیات تهاجم سايبری ،عملیات دفاع سايبری و عملیات پشتیبانی

سايبری و در جنگ الكترونیک با عناوين اقدامات تهااجم الكترونیكای ،5حفاظات الكترونیكای 6و

پشتیبانی جنگ الكترونیک 7نام برده میشوند .هريک از اين اقدامات در حوزه الكترونیک و ساايبر،
پیامدهای مشابهی را در پی دارند .به عنوان مثال تهاجم الكترونیكی به دنبال دستیابی به ممانعات،8
)1-Electronic Attack (EA
2-Fires
)3-Electronic Protection (EP
)4-Electronic Warfare Support (ES
)5-Electronic Attack (EA
)6-Electronic Protection (EP
)7-Electronic Warfare Support (ES
8-Deny
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اختالل ،1تخريب ،2كاهش عملكرد 3و فريب 4سامانه های راديويی دشمن است .تهاجم سايبری نیز
به دنبال اررات مشابه است؛ اما هدفگیری آن بیشتر بار روی شابكههاا و ساامانههاای راياناهای و
برنامههای كاربردی است .همگرايی اين دو حوزه ،ادغام فعالیتهای سايبری و الكترومغناطیسای را
در قالب «فعالیت های سايبر الكترومغناطیس »5شكل می دهد .اين همگرايی تأریرات جنگ ساايبری
و جنگ الكترونیک را در تمامی مراحل عملیات نظامی ،ارتقاء میبخشد.
در چند سال اخیر ،نقش و اهمیت اين همگرايی ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در اين راساتا
كنفرانسهای ساالنه بین المللی همگرايی جنگ الكترونیک و جنگ سايبر برگزار میگاردد .باا ايان
حال در اغلب كشورها ،سازمانهای نظامی كه انجام اقدامات جنگ الكترونیک و جنگ ساايبری را
بر عهده دارند ،از يكديگر جدا هستند و ساختار سازمانی ،تجهیازات و روشهاای عملیااتی آنهاا
متفاوت است؛ اما سازمان های نظامی كشورهای دارای قدرتمند در عرصههای سايبر و الكترونیاک،
ارربخشی بیشتر اين دو حوزه را در همگرايی و تعامل بین آنها دريافتهاند .ارتاش آمريكاا در ساال
 ،3934همگرايی جنگ الكترونیک و جنگ سايبری را به صورت جدی و عملیاتی مورد توجه قرار
داده و در اين راستا دستورالعمل اجرايی FM 3-38 0با عنوان فعالیتهای سايبر الكترومغناطیس 7را

صادر نمود .در آوريل سال  ،3937دستورالعمل اجرايی  FM 3-12را با موضوع «عملیات سايبری و
جنگ الكترونیک ارتش »8به عنوان نسخه كاملتر و جايگزين  FM 3-38توسط ارتش آمريكا منتشر

شد .اين دستورالعمل تاكتیکها و فرآيندهای همااهنگی و ادغاام عملیاات فضاای ساايبر و جناگ
الكترونیک ارتش آمريكا برای پشتیبانی از عملیات يكپارچه زمینی و عملیاتهای مشاترک را ارائاه
میدهد (.)FM 3-12, 2017, v

وزارت دفاع انگلستان 9نیز همگرايی جنگ الكترونیک و جنگ سايبری را مورد توجه قرار داده

در فوريه  ،3931يادداشت دكترين مشترک  393/31با عنوان فعالیتهای سايبر و الكترومغناطیس
1-Disrupt
2-Destroy
3-Degrade
4-Deceive
)5-Cyberspace Electromagnetic Activities (CEMA
6-United States Army Field Manuals
)7-Cyber Electromagnetic Activities (CEMA
8-Army Cyberspace and Electronic Warfare Operations
9-UK Ministry of Defence
)10-Joint Doctrine Note 1/18 (JDN 1/18
11-Cyber and Electromagnetic Activities

11
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را توسط مركز توسعه مفاهیم و دكترين ،1منتشر نمود .در اين سند ،چشمانداز فعالیاتهاای ساايبر

الكترومغناطیس 2وزارت دفاع انگلستان اينگونه بیان شده است :همگامساازی و هماهناگساازی

3

اقدامات سايبری و الكترومغناطیسی ،برتری عملیاتی را فراهم میكند كه موجاب آزادی حركات و
عمل برای خودی و همزمان منع و كاهش استفاده دشمن از محیط الكترومغناطیس و فضای ساايبر
میگردد(JDN 1/18, 3).

در جمهوری اسالمی ايران نیز فرماندهی سايبرالكترونیک ،برای انجام عملیات فضاای ساايبر و
جنگ الكترونیک به صورت يكپارچه و در قالب يک سازمان و فرماندهی واحد تشكیل شد.
فعالیتهای سايبر الكترومغنااطیس :ادغاام فعالیاتهاای ساايبری و الكترومغناطیسای در تماام
مراحل عملیات ،كلید دستیابی و حفظ آزادی عمل در فضای سايبر و طیف الكترومغنااطیس بارای
نیروهای خودی و در عین حال ممانعت از آن برای دشمنان و معارضان است .فعالیاتهاای ساايبر
الكترومغناطیس ،قابلیتها را در سراسر حوزهها و عملیاتهای نظامی همگام نموده و اررات مكمل
در فضای سايبری و طیف الكترومغناطیس و از طريق آنها را به حداكثر میرساند.
در تعريف وزارت دفاع آمريكا ،فعالیتهاای ساايبر الكترومغنااطیس عباارت اسات از فرآيناد
طرحريزی ،ادغام و هماهنگسازی عملیات فضای سايبری و جنگ الكترونیاک ،بارای پشاتیبانی از
عملیات يكپارچه نظامی .اين فعالیتها در نمودار  3ترسیم شده است ).(ADRP 3-0
نمودار  :8ترسیم فعالیتهای سایبر الکترومغناطیس طبق تعریف وزارت دفاع آمریکا

)1-The Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC
2-The CEMA Vision
3-The synchronisation and coordination
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اما طبق تعريف وزارت دفاع انگلستان ،فعالیتهاای ساايبر الكترومغنااطیس عباارت اسات از:
همگام سازی و هماهنگسازی فعالیتهای تهاجمی ،دفاعی ،اطالعرسانی ۱و توانمندساز 2در سراسر
محیط الكترومغناطیس و فضای سايبر .شكل  1اين فعالیتها را نشان میدهد ).(JDN 1/18, 13

شکل  :۶فعالیتهای سایبر الکترومغناطیس طبق تعریف وزارت دفاع انگلستان

نمونههايی از همگرايی جنگ الكترونیک و جنگ سايبر :در بین جنگهای صورت گرفته تا باه
امروز ،جنگ خلیجفار

اولین و مثررترين نمونه از جنگهاای متعاارف اسات كاه توساط جناگ

سايبرالكترونیک پشتیبانی شد .در اين جنگ كه نقطه عطفای بارای مفهاوم جناگ ساايبرالكترونیک
محسوب میشود ،مثتلفین با بهرهگیری از اقدامات همزمان سايبری و جنگ الكترونیک باه راحتای
موقعیت برتر را به دست آوردند .آنها توانستند ويرو های رايانهای را به ساامانه يكپارچاه دفااع
هوايی عراق منتقل نمايند .اين ويرو ها كه به صورت كنترل از راه دور فعاال مایشادند ،ساامانه
1-Inform activities
2-Enabling activities
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حمل و نقل هوايی عراق را پیش از حمله هوايی ارتش آمريكا فرو ريختند .پس از آن ساامانههاای
دفاعی منطقه تحت فشار مستمر موشکهای ضد تشعشع هارم ۱قرار گرفته و تخريب شدند .بادين
ترتیب در حالی كه هواپیماهای اياالتمتحده در بغداد پرواز میكردند ،سامانه دفااع هاوايی عاراق
نتوانست فعال شود .همچناین همااهنگی عملیاات فرمانادهان عاراق باا بهارهگیاری از اطالعاات
جمعآوریشده شناسايی و مختل گرديد و عملیات متحدان باا تلفاات انساانی و تجهیزاتای انادک
انجام شد.
نمونااه ديگاار از اقاادامات سااايبرالكترونیک در  0فوريااه  ،3997توسااط رژياام صهیونیسااتی در
عملیات ارچارد 2علیه سوريه اتفاق افتاد .در اين عملیات ،نیروی هوايی رژيم صهیونیساتی چنادين
دقیقه وارد حريم هوايی سوريه شد و يک راكتور هستهای را بمباران كرد .تحقیقات بعدی نشان داد
كه سامانه دفاع هوايی سوريه قبل از عملیات توسط سرويس نظامی رژيم صهیونیستی هک شاده و
تصوير هوايی فريب به كاربران رادار سوری نمايش داده شده است .رادارها نیز در نزديكی مارز باا
تركیه ،از طريق برنامههای جنگ الكترونیک مختل شده بودند (اسكین و همكاران.)3931 ،
واحدهای سايبرالكترونیک در يگاان هاای رزمای :همگرايای در حاال افازايش از حاوزههاای
الكترونیكی و سايبری ،تغییرات قابل توجهی را در سازمانهاای رزمای و شایوههاای نبارد (دَ ،3
 )3937به وجاود آورده اسات .اجارای اقادامات ساايبری و الكترونیكای در رزم ،مساتلزم وجاود
واحدهای سايبرالكترونیک در ساختار سازمانهای رزمی است .ارتش آمريكا اعالم كرده اسات كاه
در سازماندهی مجدد خود ،چندين طرح برای ادغام فناوریها ،قابلیتها و مفاهیم ،در سازمانها و
واحدهای عملیاتی را در پیش رو دارد .در همین راستا ،بهمنظاور فاراهم نماودن پشاتیبانی ماداوم،
پاسخگو و به موقع در جنگ الكترونیک و جنگ سايبری تهااجمی ،ايان ارتاش باه دنباال تشاكیل
واحدهای سايبرالكترونیک در تمامی واحدهای عملیاتی برای يكپارچه سازی فعالیت های سايبری و
جنگ الكترونیک است (پامرلئو.)3937 ،4
شكل  0ساختار سلسله مراتبی سازمان سايبرالكترونیكی ارتش آمريكا را نشان میدهد .در ايان
ساختار ،تیم سايبر الكترومغناطیس 5در سطح تیپ ،۱لشكر 2و سپاه 3بارای اجارای اقادامات جناگ
)1-High speed Anti-Radiation Missile (HARM
2-Orchard Operation
3-Das
4-Pomerleau
)5-Cyber Electromagnetic Team (CEM
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سايبری و جنگ الكترونیک در نظر گرفته شده است .درخواست اقدام/تأریرات سايبری به صاورت
سلسله مراتبی از سطوح تاكتیكی با كاربرگه درخواست فعالیت سايبری 4به مركز ساايبر منطقاهای

5

در سطح منطقهای/عملیاتی 6و از آنجا به فرماندهی سايبر اياالتمتحاده 7در ساطح ملی/راهباردی

8

منعكس میگردد .فرماندهی سايبر اياالتمتحده به نیروهای مأموريت سايبر 9فرمان/مجوز مایدهاد
كه اقدامات سايبری را به صورت دسترسی راه دور ۱0يا توسط تیمهای مأموريت تاكتیكی ساايبر

۱۱

به صورت دسترسی نزديک ۱2بر روی اهداف اجرا نمايند.
از ويژگیهای اين ساختار ،می توان به مواردی همچون سلسله مراتبی بودن اقادامات و اتصاال
هر سطح به سطوح باالتر ،تمركز بر اقدامات محلی ،انجام اقدامات سايبری باا دسترسای نزدياک و
دور ،همگامی و هماهنگی بین واحدهای نظامی ،مشترک و شركتهای پشتیبان و بهكارگیری افاراد
سايبری و انجام اقدامات سايبری در سطوح مختلف تاكتیكی (سپاه ،لشكر و تیپ) اشاره نمود.

1-Brigade = X
2-Division = XX
3-Corps = XXX
)4-Cyber Effects Request Form (CERF
)5-Regional Cyber Center (RCC
6-Regional/Operational
)7-United States Cyber Command (USCC
8-National/Strategic
)9-Cyber Mission Force (CMF
10-Remote Access
11-Cyber Tactical Mission team
12-Close Access
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1

شکل  :۵ساختار سازمان سایبرالکترونیکی ارتش آمریکا (پورشه )۵۶ :۹18۰ ،

روش تحقیق:

پژوهش حاضر از نوع كاربردی بوده و روش آن توصیفی -تحلیلی با رويكرد اكتشاافی اسات و در
زمره تحقیقات كیفی دستهبندی میگردد .دادههای كیفی ايان تحقیاق از مطالعاه مناابع و مطالعاات
پژوهشهای علمی و با استفاده از روش پاژوهش كیفای فراتركیاب 2جماعآوری گردياد .رويكارد
فراتركیب نوعی مطالعه كیفی است كه اطالعات و يافتههای استخراج شده از مطالعات كیفی ديگار
با موضوع مشابه و مرتبط را بررسی میكند .در نتیجه نمونه مورد نظر برای فراتركیاب از مطالعاات
كیفی منتخب و بر اسا

ارتباط آنها با سثال پژوهش ساخته میشود .فراتركیب باا فاراهم كاردن

نگرشی سیستماتیک برای محققان ،از طريق تركیب مطالعات كیفی گوناگون ،به كشف موضاوعات

1-R. Porche
2-Meta-Synthesis
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و استعارههای جديد و اساسی میپردازد و با اين روش ،دانش جاری را ارتقاء میدهد و ديد جامع
و گستردهای نسبت به مسائل ايجاد میكند (كشتكار.)301 :3131 ،
سه فاز اصلی را برای فراتركیب به شكل زيار ارائاه مایكنناد :انتخااب مطالعاات بار اساا
جستجوی سیستماتیک و گزينش نهايی؛ تركیب يافتهها بر اسا

شاباهتهاا و اختالفاات و ارائاه

تلفیقی يافتهها در دستهبندی گروهی (ساندلوسكی و باروسو)3997،1
در اين پژوهش ،محققین با مطالعه و واكاوی بایش از  79مقالاه علمای و اساناد رسامی قابال
دستر

كشورهای منتخب در زمیناههاای جناگ الكترونیاک و جناگ ساايبر و همگرايای آنهاا،

اطالعات اصلی مورد نیاز را از بین  39مقاله علمی پژوهشی يا سند معتبر مرتبط با قلمارو موضاوع
استخراج نمودند .سپس با روشهای خبرگی و منطقای باه تحلیال و تلفیاق يافتاههاای حاصال از
مطالعات كیفی پرداخته و يافته های جديد را ارائه نمودناد .نتاايج حاصاله باه تعاداد محادودی از
خبرگان اين حوزه كه در دستر

بودند ،ارائه شد و نظرات تكمیلی اصاالحی و ياا انتقاادی آنهاا

دريافت و در ارزيابی نتايج اِعمال گرديد.
تجزیه و تحلیل:

جنگ سايبری و جنگ الكترونیک از جنبههای مختلف به هم شبیه بوده و ياا حاداقل اشاتراكات و
همپوشانی هايی با يكديگر دارند .در اين مقايسه ،وجوه تشابه و اشتراک اقدامات جنگ الكترونیاک
و جنگ سايبر قابل مشاهده است.
جدول  :8مقایسه اقدامات جن
جنگ الكترونیک
اقدامات تهاجم الكترونیكی
 نفوذ الكترونیكی

جنگ سايبری
اقدامات تهاجم سایبری
 نفوذ سايبری

 فريب الكترونیكی
 اختالل الكترونیكی

الکترونیک و جن

سایبری

 فريب سايبری
3

 تسلیحات الكترومغناطیسی
 تسلیحات هدايت شونده با

 كاهش سطح كارايی و منع سرويس
 تسلیحات سايبری
 تخريب سايبری

حساسههای الكترونیكی

1-SANDELOWSKI and BARROSO
2-Electronic Jamming
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جنگ سايبری

جنگ الكترونیک
اقدامات حفاظت الكترونیكی
 سازگاری الكترومغناطیسی

اقدامات دفاع سایبری

 مقاومسازی سختافزاری سامانهها
 كنترل انتشار

 اقدامات داخلی دفاعی  :عملیات دفاع از

3

4

3

شبكه
 اقدامات واكنشی عملیات دفاع سايبری

1

 مديريت طیف الكترومغناطیس
اقدامات پشتیبانی جنگ الكترونیک
 امنیت الكترونیكی

اقدامات پشتیبانی جن
 امنیت سايبری

0

 جاسوسی/جمعآوری اطالعات

34

 نظارت/مراقبت

الكترونیكی ،1مخابراتی 3و تصويری
 هشداردهی تهديدات

39

 شناسايی

 شناسايی الكترونیكی

31

30

37

 آمادهسازی عملیاتی محیط

33

 جهتيابی 33و موقعیتيابی

سایبری

 جاسوسی/جمعآوری اطالعات سايبری

سیگنالی،7

1

31

31

1-Electromagnetic Compatibility
2-Electromagnetic Hardening
3-Emission Control
4-Internal Defensive Measures
5-DCO Response actions
6-Electronics Security
)7-Signal Intelligence (SIGINT
)8-Electronic Intelligence (ELINT
)9-Communication Intelligence (COMINT
)10-Image Intelligence (IMINT
11-Threat Warning
12-Direction Finding
13-Position/Point Finding
14-Cyberspace Security
15-Cyberspace Intelligence
16-Surveillance
17-Reconnaissance
)18-Operational Preparation of the Environment (OPE
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حوزههای جنگ الكترونیک و جنگ سايبر از جنبههای زير دارای تشابه و همپوشانی هستند:
 -3مبانی ،فناوریها ،سامانهها و تجهیزات
 -3اقدامات و فرايندها
 -1كاركردها و پیامدها
اين وجوه تشابه و اشتراک ،موجب همگرايی جنگ الكترونیک و جنگ سايبر در ساازمانهاای
نظامی پیشرفته برای نیل به اهداف زير شده است:
همافزايی و بهرهوری در ساختار سازمانی ،فرآيندها ،منابع انسانی و تجهیزاتی
ايجاد قابلیتهای جديد و ارتقاء يافته
افزايش ارربخشی اقدامات در صحنه نبرد
الزامات تحقق همگرايی جنگ الكترونیک و جنگ سايبری در سازمانهای نظامی عبارتند از:
 .3وجود ساختار سازمان يكپارچه در تمامی سطوح
 .3ايجاد واحدهای سايبرالكترونیک در يگانهای رزمی در سطح تاكتیک
 .1طرحريزی و عملیات مشترک تحت فرماندهی واحد
 .4تشكیل تیمهای تحقیقاتی مشترک برای دستیابی به ساامانههاا و تسالیحات باا قابلیاتهاای
تركیبی سايبری و الكترونیكی
نتیجهگیری:

اين مقاله به دنبال شناخت همگرايی حوزههای جنگ سايبری و جنگ الكترونیک و الزامات اجرای
آن در سازمانهای نظامی بود .يافتههای پژوهش نشاان داد كاه وجاوه تشاابه و اشاتراكات ايان دو
حوزه در فناوری و فرآيند اجرا و همچنین تأریرات و پیامدهای نسبتاً مشابه آنهاا در ساازمانهاای
نظامی ،سبب همگرايی بین دو عرصه شده است و با پیشرفت فناوریهای ارتباطاات و اطالعاات،
طیف الكترومغناطیس و فضای سايبر به هم وابستهتر شده و در نتیجه همگرايی جنگ الكترونیک و
جنگ سايبری نیز بیشتر میگردد.
همچنین همگرايی جنگ الكترونیک و جنگ سايبری قابلیاتهاای جدياد و ارتقااء يافتاهای را
ايجاد نموده و میتواند همافزايی و بهرهوری در ساختار سازمانی ،منابع انساانی و تجهیزاتای را باه
ارمغان آورده و ارربخشی اقدامات را در صحنه نبرد افزايش دهد .اين همگرايی مستلزم فراهم شدن
الزاماتی از قبیل ساختار سازمان يكپارچه در تمامی ساطوح ،ايجااد واحادهای ساايبرالكترونیک در
يگانهای رزمی در سطح تاكتیک ،طرحريزی و عملیات مشترک تحت فرماندهی واحد و همچناین
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تشكیل تیم های تحقیقاتی مشترک برای دستیابی به سامانهها و تسالیحات باا قابلیاتهاای تركیبای
سايبری و الكترونیكی است .همگرايی عملیات فضای سايبر و جنگ الكترونیک در تماامی مراحال
عملیاتهای نظامی ضروری است.
پیشنهادات :با توجه به نو بودن مبحث همگرايی جنگ الكترونیک و جنگ ساايبری و نقاش و
اهمیت آن در مأموريت های دفاعی كشور و همچنین فقر ادبیات در اختیار و منابع علمی پژوهشای
داخلی در اين خصوص ،پیشنهاد می شود كه اين مقاله در دستر

محققاین حاوزههاای دفااعی و

دانشگاهی كشور قرار گیرد و فعالیتهای پژوهشی بیشتری نیز در اين زمیناه انجاام شاود .در ايان
راستا عناوين زير برای پژوهشهای بعدی پیشنهاد میگردد.
الگوی راهبردی فعالیتهای سايبرالكترونیک نیروهای مسلح كشور
ساختار واحدهای سايبرالكترونیک در يگانهای رزمی نیروهای مسلح با توجاه باه حاوزههاای
مأموريتی آنها
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