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چکیده
شناخت صحیح و ورود بهموقع در عرصههای نوین دفاعی ،همواره یکی از دغدغههای طراحان و بازیگران حوزه
جنگهای سایبری است .ارزیابی قدرت سایبری و شناخت نقاط ضعف و آسیبپذیریها بهمنظور پیشگیری از
غافلگیری در عرصه جنگهای آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است .در پژوهش حاضر ،با نگاهی جامع و
آیندهنگرانه ،ابعاد و مؤلفههای قدرت سایبری در بُعد پدافند سایبری نیروهای مسلح مطالعه و سناریوهایی برای
ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح ،ارائه گردید .هدف از انجام این پژوهش ،ارزیابی قدرت سایبری نیروهای
مسلح در بُعد پدافند سایبری است .جامعه آماری شامل  68نفر از خبرگان حوزه سایبر نیروهای مسلح است .نوع
پژوهش ،کاربردی است .روش پژوهش با استفاده از رویکرد آیندهپژوهی و مبتنی بر روش سناریو ،انجامشده است.
نتیجه آنکه رویکرد پدافند سایبری دارای مؤلفههای چهارگانه شامل :بستر پدافندی ،دیپلماسی سایبری ،عامل
انسانی و افزارها است .همچنین ،مؤلفه عامل انسانی ،از اولویت باالتری نسبت به سایر مؤلفهها برخوردار است.
پیشنهاد میشود ،معاونت فاوای نیروهای مسلح ،نسبت به ارزیابی قدرت سایبری با تأکید بر بعد آفند سایبری و
در قالب پژوهشی مجزا ،اقدام نماید.
واژههای کلیدی:
قدرت سایبری ،پدافند سایبری ،جنگ آینده ،آیندهپژوهی ،سناریو ،نیروهای مسلح.
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مقدمه
سازمانها به زیرساختهای فناوری اطالعات و محیط سـایبری وابسـتگی شـدیدی دارنـد و نفوذ،
خرابکاری و افشای اطالعات سازمانها هزینههای زیادی در پی خواهـد داشـت ،درنتیجه امن
سازی این محیط بسیار ضروری است .یکی از مسائل در شناسایی نقـاط آسـیبپـذیر مشـکالت
اجرایی آزمون نفوذ مانند هزینهبر بودن ،احتمال ایجاد اختالل در سرویسدهی و عدم اعتمـاد
کامـل بـه شرکتهای اجراکننده آزمون نفوذ است (نصرتآبادی .)1911 ،آنچه در زمینه کنترل
فضای سایبر ،چالشبرانگیز است تفاوت ماهوی آن با دنیای واقعی است و همین امر هم کار را
بر دولتمردان سخت میکند .بخش مهمی از ظرفیتهای دولتهای ملی در عصر کنونی معطوف
به افزایش توانمندیها برای برقراری امنیت و افزایش قدرت است .قدرت بهطور سنتی ،بر افزایش
توانمندیهای نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و تحکیم پایههای حکومت از طریق حکومت خوب و
ایجاد همبستگی ملی صورت میگیرد .تهدیدها نیز از طریق افزایش و تقویت چنین ظرفیتهایی
دفع یا تعلیق میشود (زابلی زاده و وهاب پور.)1911 ،
مقابله با تهدیدات جنگهای آتی ،نیازمند شناخت فضای نبرد آینده و استفاده از تمام
ظرفیتها و مؤلفههای قدرت ملی میباشد (شهالیی و همکاران .)1912 ،قدرت به مفهوم
تأثیرگذاری بر رفتار دیگران است ،بهنحویکه آنچه میخواهیم اتفاق بیفتد (گلشن پژوه.)1901 ،
برخی از سازمانها ،انبوهی از تجهیزات الکترونیکی را صرفنظر از کاربردهای نظامی و غیرنظامی
آن در مقیاسهای کوچک و بزرگ استفاده میکنند .این قطعات الکترونیک به اشکال مختلف و
در مقیاسهای مختلف در قالب کامپیوترهای بزرگ و کوچک ،ثابت و سیار و یا قطعات کوچک
داخل مدارهای پیچیده در ادوات جنگی ،جنگندهها ،پهبادها ،انواع ناوها و ناوچهها ،سامانههای
پدافندی و حتی ماهوارهها در کشور استفاده میکنند .به علت محدودیتهای مالی و فناورانه،
عموم این تجهیزات از کشورهایی تأمین میگردند که خود مخربترین حمالت سایبری را در
سالهای اخیر انجام دادهاند (اکرمی نسب.)1912 ،
ارتقاء قدرت سایبری مستلزم اتخاذ راهبردهای مناسب ،استفاده بهینه از توانمندیهای بالقوه
و بالفعل سایبری و داشتن سناریو برای مواجهه با رویدادهای شگفتیساز آینده است( .هلیلی،
.)16 :1911
پرداختن به مسئله قدرت سایبری ازجمله دغدغههای انجام پژوهش حاضر به شمار میرود.
همچنین تهدیدات ازنظر تنوع و پیچیدگی بهطور مستمر در حال گسترش هستند که این خود
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نیازمند بررسی عوامل محیطی و مطالعه و رصد دائم تهدیدات و بهتبع آن ،ارائه طرح بومی ارتقاء
قدرت سایبری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است.
عدم و جود یک الگوی راهبردی برای ارتقاء قدرت سایبری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران بهمنظور غلبه بر بحرانها و چالشهای سایبری و ایجاد قابلیت بازدارندگی دغدغه اصلی
محقق است .در این تحقیق مسئله اصلی این است که :ارزیابی قدرت پدافند سایبری نیروهای
مسلح چگونه است؟
اهمیت موضوع سایبر ،امنیت سایبر و دفاع سایبر از بیانات مقام معظم رهبری بهوضوح قابل
مشاهده است :اگر من امروز رهبر انقالب نبودم حتما رئیس فضای مجازی کشور میشدم
( 1911/18/68در دیدار معلمان و اساتید استان خراسان شمالی) .با توجه به تأکید مقام معظم
رهبری(حفظها ...تعالی) و وجود اسناد باالدستی و رویکرد فعلی کشورهای متخاصم در استفاده ابزاری
از حمالت سایبری علیه جمهوری اسالمی ایران در بخشهای مختلف نظامی ،اقتصادی ،علمی و
فرهنگی ،داشتن مدل ارزیابی و سنجش قدرت سایبری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
امری دارای اهمیت و اولویت باال میباشد .از طرفی در گام نخست برای تدوین مدل ارزیابی قدرت
سایبری ،داشتن مدلی مفهومی با تأکید بر بعد پدافند قدرت سایبری ،ضرورتی اجتنابناپذیر
است؛ یکی از دالیل اصلی این است که قدرت سایبری مفهومی وسیع است که گستره بزرگی را
در بردارد .برخی از مزایای ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر
بعد پدافند سایبری در راستای پاسخگویی به تهدیدات سایبری در افق  ،1080شامل موارد زیر
میشود:
 بهرهمندی از الگویی جامع برای بررسی وضعیت توان سایبری نیروهای مسلح در هر زمان.
 کشف توانمندیهای بالقوه سایبری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران.
از این رو ضرورت دارد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران متناسب با رویکرد کشورهای
فرا منطقه ای ،خود را با یک ساختار منطقی مجهز به علوم دفاع و حتی حمله در حوزه سایبر
نمایند و در این زمینه بایستی از کلیه ظرفیتهای نیروهای مسلح و بخش دولتی و خصوصی
کشور با رعایت مالحظات امنیتی در این زمینه استفاده نموده تا به قدرت پدافند در حوزه سایبری
برسیم.
بنا به بررســی جامع بهعملآمده تعداد شــانزده مدل مطرح شــاخ گذاری امنیت ســایبری
جهت محاســبه قدرت و یا میزان امنیت ســایبری در ســطح جهانی وجود که دقیقا منطبق بر
ارتقاء قدرت سایبری نی ست و برای ایران و یا نیروهای م سلح بومی نی ست .از طرفی مدلهای
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موجود به برر سی امنیت سایبری پرداختهاند و مو ضوع قدرت سایبری در آنها مطرح نی ست.
امنیت سایبر به مجموعه اقداماتی اطالق می شود که در درون ف ضای سایبر هر سازمان برای
جلوگیری از دســـترســـی افراد غیرمجاز صـــورت میگیرد تا از بهرهبرداری یا تخریب رایانهها،
ســامانههای ارتباطات الکترونیکی و دیگر فناوریهای اطالعات شــامل فناوری اطالعات ســکو،
همینطور اطال عات درون آن و از دســـترس پذیری ،درســـتی ،احراز هو یت ،محر مانگی و
انکارناپذیری اطمینان حاصل شود (کارگروه خبرگی تدوین سند جامع فضای سایبری.)1911 ،
قدرت ســایبری ،مجموعه منابعی مرتبط با پایداری ،کنترل و پیوند میان اطالعاتی الکترونیک و
رایانهبنیاد ،زیرســاخت ،شــبکهها ،نرمافزار مهارتهای انســانی تعریف نمود که نهفقط اینترنت
رایانههای شبکهای شده ،بلکه اینترانتهای ،فناوریهای سلوالر و ارتباط ف ضابنیاد را دربردارند.
از قدرت سایبری میتوان برای دستیابی به نتایج دلخواه در درون فضای سایبری استفاده نمود.
این قدرت درعینحال میتواند از اهرمهای ســایبری برای کســب نتیجه دلخواه بیرون از فضــای
ســایبری نیز اســتفاده نماید (هلیلی .)1911 ،در تحقیقات انجام شــده چارچوبی برای ارزیابی
قدرت ســایبری با روش برنامهریزی مبتنی بر ســناریو ارائه ننمودهاند؛ بلکه هدف آنها پرداختن
به مباحث کمی در زمینهی قدرت سایبری و فضای سایبری است.
هدف اصلی ارزیابی قدرت پدافند سایبری نیروهای مسلح میباشد .سؤال اصلی تحقیق این است
که :مهمترین سناریوهای پیش روی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح در بعد پدافند سایبری کداماند؟
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
در اینجا نخست به ارائه تعاریفی از مفهوم قدرت از منظر صاحبنظران مختلفی پرداخته شده
است:
در نگرش اسالمی ،قدرت همافق با حکومت تعریفشده و مبتنی بر آیات قرآن کریم و روایات
معصومان ،منشأ قدرت از آن خداوند تبارکوتعالی بوده که برای ایجاد حکومت الهی برای دستیابی
به اهداف برتر هست (جعفریپناه و پوراحمدی.)1916،
«قدرت» ،هسته و مرکز ثقل سیاست را به وجود میآورد و همه کشاکشها در زندگی سیاسی
به قدرت مربوط میشود (عالم .)1909 ،هانس مورگنتا ،قدرت را چیزی میداند که موجبات
اعمال سلطه انسانی بر انسان دیگر را فراهم میکند و آن را تداوم میبخشد .اختیار تحمیل اراده
به دیگران بهصورت قهری (اجباری) و یا اختیاری (رضایت) .قدرت بیانگر رابطه طرفیتی ،بین
انسانها است که یک طرف تأثیرگذار و طرف دیگر تأثیرپذیر است (رفیع و قربی.)1918 ،
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فضای سایبر مجموعهای متشکل از زیرساختها ،شبکهها ،نرمافزارها ،سختافزارها ،پروتکلها،
محتوی و سیاستهای حاکم بر این حوزه است (حسینی و ظریفمنش.)1916 ،
قدرت سایبری :مجموعه منابعی مرتبط با پایداری ،کنترل و پیوند میان اطالعاتی الکترونیک و
رایانهبنیاد ،زیرساخت ،شبکهها ،نرمافزار مهارتهای انسانی تعریف نمود که نهفقط اینترنت
رایانههای شبکهای شده ،بلکه اینترانتهای ،فناوریهای سلوالر و ارتباط فضا بنیاد را دربردارند.
از قدرت سایبری میتوان برای دستیابی به نتایج دلخواه در درون فضای سایبری استفاده نمود.
این قدرت درعینحال میتواند از اهرمهای سایبری برای کسب نتیجه دلخواه بیرون از فضای
سایبری نیز استفاده نماید.
سناریوها برای آن نوشته میشوند تا سیاستگذاران و تصمیمگیران بتوانند به گزینههای بدیل
برای تصمیمگیری بیندیشند(نبوی و همکاران .)1911 ،دستیابیبه آینده ،بدون داشتن سناریو و
تصویر مطلوب اگر غیرممکن نباشد ،امری دشوار است (سلیمانی و همکاران .)1911 ،به ارزیابی
قدرت سایبری :عبارت است از وسیلهای برای شناخت و دانش شاخ های قدرت سایبری و
درنتیجه حذف ،تغییر ،اصالح و یا تجدیدنظر فرآیندهای منجر به بهبود وضعیت قدرت سایبری
(هلیلی .)1911 ،انقالب فنّاوری در برهههای مختلف تاریخ بشر رخداده و اندیشمندان هر عصر
تالش کردهاند واقعیتهای جدید را وارد استراتژی کرده و آن را تئوریزه کنند .بنا به نظر جوزف
نای ،1در مقایسه با سالهای اولیه انقالب تکنولوژیکی هستهای ،مطالعات استراتژیک فضای سایبر،
از نظر مفاهیم مربوطه معادل دهههای گذشته است .ریچارد کالرک و رابرت ناک دو تن از اولین
اندیشمندان حوزه امنیت سایبری ،اعتقاد دارند که« :از بین تمام مفاهیم استراتژی هستهای،
بازدارندگی کمترین امکان را برای انتقال به نبرد سایبر دارد» فرمولبندی یک استراتژی مؤثر
در عصر سایبر ،نیازمند فهمی گستردهتر و چندبعدی از مفهوم بازدارندگی بوده و اشتباه است
حوزه سایبر را تنها ببینیم .نیاز نیست که پاسخ یک حمله سایبری را تنها با ابزار سایبری ارائه

دهیم .بازدارندگی سایبری به این معناست که در پاسخ به یک حمله سایبری میتوانیم از طریق
تمامی عرصهها پاسخ دهیم (دهقانی .)1911 ،با توجه به وضعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
و تقابل دائمی استکبار جهانی و نظام سلطه با آن ،تهیه و تأمین تجهیزات سایبری ،از مشکالت
اساسی در حوزه دفاع سایبری است و ضرورت دارد اقدامات الزم در زمینه بومیسازی تجهیزات
ساخت افزاری و نرم افزاری به ویژه در بخش دفاع و ایجاد زنجیره تأمین امن صورت پذیرد
(تقیپور و اسماعیلی .)1911 ،هوشمندی یکی دیگر از نیازمندیهای قدرت سایبری است که
1
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شامل :مدل سازی رفتار مهاجمین ،پیشبینی صحیح و به موقع حمالت ،شناسایی مراکز حمله،
اتخاذ روش و مکانیزم مناسب برای قدرت دفاع سایبری ،اجرا ضدحملههای مؤثر بصورت بالدرنگ
و یا غیر بالدرنگ ،همگی ر فتارهای هوشمندانه و دانشی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
(اکرمی نسب)1912 ،
جهت بررسی پیشینه تحقیق و مطالعات گذشته ،در بانک اطالعات رسالهها و مطالعات گروهی
دانشگاه عالی دفاع ملی ،سامانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،بانک اطالعات پژوهشی
نیروهای مسلح سایر پایگاه های علمی داخلی و خارجی اقدام به جستجو در موضوعات مرتبط با
عنوان پژوهش انجام گردید:
جدول ( )0پیشینه پژوهشهای انجامشده
عنوان پژوهش

سال انجام

روش و نتایج

امنیت ملی در فضای
سایبر

واحدی،صنیعی
1916-

تأثیر فضای سایبر بر امنیت ملی چیست؟ نتیجه به شرح زیر است :با توجه
به اینکه بنیان های اقتصادی و حتی سیاسی ،فرهنگی و نظامی بهگونهای بر
بستر فضای سایبر قرارگرفته و یا در حال قرار گرفتن است .ازاینرو ایجاد
هرگونه اشکال در این فضا میتواند چالشهای پیچیده و فلجکنندهای برای
نظام پدید آورد .این چالشها میتواند امنیت ملی را مخدوش کند .برای
تأمین امنیت ملی باید از حوزه شناخت خودی صیانت نمود و بر حوزه
شناخت دشمن اثر گذاشت .بهرهبرداری از فضای سایبر در این حوزه انتخابی
نیست بلکه اجباری است.

سند راهبردی پدافند
سایبری کشور

1910

اهمیت داشتن طرح چشمانداز در عرصهی سایبری چیست؟ مفاهیم مهم و
مرتبط در عرصهی سایبری کدامند؟ چگونه میتوان اصول پدافند در فضای
سایبری را تبیین نمود؟
نتایج تحقیق به شرح زیر است :تعریف چشمانداز پدافند سایبری در افق
 1080دستیافته به زیستبوم ملی سایبری امن ،افزایش پیچیدگی
سامانهها در فضای سایبری چالشهای امنیتی برای کشور در بردارد ،با توجه
به آسیب پذیری ذاتی موجود در فضای سایبری و روند رو به رشد مهاجرت
از دنیای سنتی به این فضا ریسک سامانههای فناوری اطالعات را که برای
اقتصاد کشور حیاتی هست را افزایش داده است.

تأثیر قدرت سایبری
بر سیاست خارجی
ایاالتمتحده آمریکا

جاوید1910-

انجامشده

قدرت سایبری ایاالت متحده امریکا چگونه بر جایگاه این کشور در نظام
بینالملل در سالهای  6881-6815تأثیر گذاشته است؟ نتایج رساله :قدرت
سایبری برای آمریکا بهعنوان پیش تاز این عرصه ،با دارا بودن غولهای
عظیم خصوصی مانند گوگل و  ...با حجم گردش مالی بسیار بیشتر از تعداد
قابلتوجهی از کشورهای دنیا و استقرار اغلب شرکتها و سازمانهای
غیردولتی ارائه دهنده و مدیریت کننده خدمات اینترنتی در آن امتیازی

بررسی قدرت پدافند سایبری نیروهای مسلح با روش برنامهریزی مبتنی بر سناریو
عنوان پژوهش
انجامشده

سال انجام

25

روش و نتایج
تقریباً انحصاری داده است .محتملترین فرضیه موجود برای پرسشهای
مطرحشده این است که :قدرت سایبری با حفظ امکان برتریجویی در
سیاست خارجی ،به تداوم هژمونی ایاالتمتحده امریکا در نظام بینالملل در
سالهای  6811-6815انجامیده است.

ارتش سایبری و
پیشبینی بعد از
حملهی سایبری

درویشی-
1910

تروریسم سایبری چیست؟ در صورت بروز حمالت سایبری وظیفهی ما
چیست؟ نتایج رساله :ارتش ضد سایبری با شعار پیشگیری قبل از درمان
عنوان میشود و ما با قبول حرکت سیل آسا و فزاینده فنّاوری و وابستگی
بیش ازپیش به اینترنت یک اصل در امنیت اطالعات و محافظت از کشور و
زیرساختها بیان میشود .ابتدا باید تعریف جامعی از تروریسم سایبری
داشته و راههای مختلف را بررسی نماییم .گام بعدی ما میتواند یکقدم به
جلوتر و دید بدبینانه ای باشد و آن اینکه ،یک حمله سایبری اتفاق افتاده
باشد و بدانیم وظیفهی ما چیست؟

بررسی نقش قدرت
سایبری در هندسه
قدرت جمهوری
اسالمی ایران

شهبا1912-

در این پژوهش به بررسی این سؤاالت پرداخته شده است :قدرت سایبری و
تأثیرگذاری آن بر جامعهی ایران به چه میزان است؟ آیا هندسهی قدرت
سایبری حکومت جمهوری اسالمی ایران مؤثرتر بوده است یا سایر گروهها؟

حاکمیت شبکهای در
نهادهای پژوهشی
امنیت سایبری

قوچانی
خراسانی و
حسینی1912-

چگونه می توان با استفاده از مفاهیم حاکمیت و حاکمیت شبکهای مدلی
برای حاکمیت در فضای سایبری ارائه نمود؟ نتایج رساله :عدم درک اهمیت
فرهنگ پژوهشی در حوزهی سایبری در بدنهی حاکمیتی کشور ،نبود یک
نقشه راه مدون برای امنیت سایبری کشور ،تدوین نظامهای قراردادی صحیح
میان نهاد های حاکمیتی و خصوصی با حفظ حقوق مالکیت معنوی یکی از
نیازهای مهم در زمینهی حاکمیت در حوزهی سایبری است.

شناسایی عوامل
قدرت هوشمند در
فضای سایبری

آریان1911-

ارائه الگوی راهبردی
ارتقاء قدرت سایبری
جمهوری اسالمی
ایران در تراز جهانی

هلیلی و ولوی
1911-

الگوی راهبردی ارتقاء قدرت سایبری جمهوری اسالمی ایران در تراز جهانی
چگونه است؟ ابعاد ،مؤلفهها و شاخ های مؤثر در ارتقاء قدرت سایبری
کدماند؟ شاخ های کالن سنجش قدرت سایبری در تراز جهانی کدماند؟
نتایج رساله :پس از مروری بر مفاهیم قدرت و قدرت سایبری ،ارکان جهت
ساز قدرت سایبری احصاء و ابعاد قدرت سایبری تدوین و الگوی راهبردی
ارائه گردید.

بازدارندگی سایبری در
امنیت نوین جهانی:

دهقانی1911-

آیا کشورها می توانند در فضای سایبر دیگران را از آسیب رساندن به امنیت
خود بازداشته و منصرف کنند؟ چگونه میتوان مهاجمان سایبری را از

قدرت سایبری چیست؟ چگونه میتوان قدرت را بهمثابه پدیده نوظهوری در
راستای هماندیشی امنیتی در بازههای زمانی مختلف دانست؟ نتایج
بهدست آمده حاکی از آن است که عوامل فضای سایبری بهصورت معنیدار
در تمامی عوامل قدرت هوشمند اوّل بر عامل کنترل دوّم بر نوآوری ،سوّم
بر مدیریت زمان هوشمند ،چهارم بر مشارکت و پنجم بر استراتژی دارد.
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عنوان پژوهش
انجامشده

سال انجام

تهدید سایبری روسیه و
چین علیه زیرساختهای
حیاتی آمریکا

روش و نتایج
اقدامات مغایر امنیت ملی و بینالمللی بازداشت؟ نتایج رساله :مطابق
نظریهی رئالیسم ساختاری ،کشورها تمایل به افزایش قدرت تهاجمی خود
در عرصه ی سایبری دارند .به همین دلیل ،ویژگی بازدارندگی در فضای
سایبری ،نسبت به دیگر فضاها متفاوت است و در این فضا باید مباحثی مانند
هنجار سازی ،انکار ،تالفی و گرفتار سازی را در زمینهی بازدارندگی در نظر
گرفت.

از فضای سایبر تا
قدرت سایبر

کوئل6881-1

آناتومی قدرت سایبر

روالند 6و
همکاران-
6810

تحلیل تئوری دفاع-
حمله توان سایبری
روسیه

مونتری 0و
همکاران-
6815

ابعاد قدرت سایبری کدماند؟ نتایج مقاله :قدرت سایبری را میتوان بنا به
دستهبندی نوعی فضای سایبری به سه بعد تقسیم نمود :بعد فضای سایبری
نزدیک که شامل شبکهها و زیرساختهایی است که مستقیماً متعلق و زیر
نظر دولت است؛ بعد فضای میانه که شمال قلمروی سایبری شرکتها و
سازمان های خارجی است و فضای دور سایبری که قلمرو و زیرساختهای
دشمنان احتمالی را شامل میشود.
ویژگیهای مهم قدرت سایبری و کشورهای قدرتمند در زمینهی سایبری
چیست؟ نیازمندی حفظ قدرت سایبری چیست؟ نتایج مقاله :یک کشور و
یا ماهیت بهعنوان یک قدرت سایبری دارای سه مؤلفهی ایدئولوژی ،بدنهی
سیاسی 9و زیرساخت مناسب برای فعالیت در فضای سایبری باشد .عالوه بر
اینها باید دارای خصائ زیر نیز باشد :سازگاری با تغییر در محیط پویای
سایبری ،مشروعیت برای فعالیت در فضای سایبری ،تابآوری در فضای
سایبری ،رابطه و مشارکت با دیگر قدرتها.
آیا قابلیتهای سایبری فدراسیون روسیه ناشی از سالحهای سایبری آفندی
و پدافندی هست؟ چهرهی روسیه از جنبهی آفندی و پدافندی در عرصهی
بینالمللی چگونه است؟ چگونه میتوان با استفاده از نظریهی آفند-پدافند
رابرت جرویس 5یک ارزیابی از قدرت سایبری روسیه ارائه نمود .نتایج رساله
به این شرح است که :قابلیت روسیه در فضای سایبری بر مبنای نظریهی
جرویس آفندی است ولی نمای بیرونی و ظاهری آنهم آفندی و هم
پدافندی است.

1

. Kuehl

2

. Rowland

3

. Body politic

4

. Mountery

5

. Robert jerois
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سال انجام

روش و نتایج

قدرت سایبری و
سیستم بینالمللی

شاون6811-1

برخورد بین کشورها در عرصهی سایبری چگونه صورت میگیرد؟ روشهای
بازدارندگی و قبوالندن نظر خود در فضای سایبری چگونه است؟ نتایج رساله:
باوجوداینکه بازدارندگی در فضای سایبری مانند فضاهای دیگر معنی ندارد
ولی به دالیلی مانند مسئلهی نسبتدهی (مشخ نمودن منبع حمالت و
نسبت دادن) در آن موردتوجه کشورها درزمینهی بازدارندگی قرارگرفته
است .عملیات سایبری معمو ًال بهصورت مخفیانه و غیرعلنی انجام میگیرند
یعنی تا حد ممکن بازیگران قدرت در این عرصه سعی میکنند از رویارویی
مستقیم پرهیز کنند .معموالً پاسخگویی در همین فضا صورت نمیگیرد بلکه
پاسخگویی به حمالت سایبری در یک زمینهی چند فضایی صورت میپذیرد.

قدرت سایبر و
اثربخشی سایبری

بیبر6811-6

چگونه میتوان یک چارچوب تحلیلی برای اندازهگیری قدرت سایبری بالقوهی
یک حکومت ارائه نمود؟ ابعاد موردبحث درزمینهی قدرت سایبری بالقوه کدماند؟
نتایج مقاله :در این مقاله یک چارچوب نظری برای بررسی متغیرهای قدرت
سایبری یک حکومت و همینطور اثربخشی آن ارائهشده است.

مدل بلوغ اکوسیستم
سایبر

چِنگ و شوو
6810-9

چگونه میتوان بر مبنای ویژگیهای محیط سایبری ،مدلی برای بلوغ سنجی
آن ارائه نمود؟ در این پژوهش مدل بلوغ اکوسیستم سایبر ارائه گردیده است.

طراحی نظام دفاع
سایبری کشور و
تدوین راهبردهای آن

مطالعه گروهی
پژوهشگران
مدیریت
راهبردی
امنیت فضای
سایبری -داعا

نظام دفاع سایبری کشور چگونه است و الزامات تحقق آن کدامند؟ نتایج
مقاله :برای شکل گیری دفاع سایبری منسجم و یکپارچه در کشور ضرورت
دارد دستگاهها و سازمانهای مختلفی در سطح کشور با مدیریت واحد تعامل
و همکاری نزدیک داشته باشند .ساختار برخی از این نهادها که در دفاع
سایبری نقش دارند از قبل ایجادشده است (مانند سازمان صداوسیما).
سطوح نظام دفاع سایبری عبارتاند از :سیاستگذاری ،فرهنگسازی،
پشتیبانی ،عملیاتی ،دفاع و بازاریابی.

انجامشده

پس از جمعبندی پیشینه پژوهش مواردی در قالب نقاط اشتراک ،نقاط افتراق و نقاط مغفول-
مانده در زیر آمده است.
الف -نقاط اشتراک:
 یکی از موضوعات مهم کاربردی در اغلب این منابع پرداختن به بحثِ بازدارندگی است.
 تعدادی از منابع برای بیان قدرت سایبری به مفهوم امنیت سایبری پرداختند.

1

. Shawn

2

. Bebber

3

. Cheng
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 در اکثر منابع به موضوع قدرت و یا امنیت سایبری با رویکرد زیرساخت سایبری پرداخته
شده است.
ب -نقاط افتراق:
 برخی از این منابع ،امنیت سایبر را قدرت سایبری تلقی کردند.
 به علت تفاوت در منافع ملی کشورها ،نگاه متفاوت به قدرت سایبری وجود دارد.
پ -نقاط مغفول مانده:
 به قدرت سایبری به مفهوم خاص قدرت در داخل کشور پرداخته نشده است.
 ارزیابی قدرت پدافند سایبری برای نیروهای مسلح کشورها ،ارائه نشده است.
روششناسی پژوهش
نوع پژوهش ،کاربردی است .روش پژوهش با استفاده از رویکرد آیندهپژوهی و تأکید بر روش
سناریو انجامشده است.
 68نفر از خبرگان حوزه سایبری نیروهای مسلح که دارای سابقه مدیریتی ،اجرایی و تحصیالت
مرتبط با حوزه سایبر را دارا بودند ،تعیینشدهاند .تنوع محل خدمتی ،تعداد نفرات ،سنوات خدمتی
و سطح تحصیالت بهصورت جدول زیر در نظر گرفتهشده است.
جدول ( )0توزیع نمونه آماری از نظر محل خدمت
ردیف

محل خدمتی

تعداد

سنوات خدمتی

سطح تحصیالت

1

ستاد کل نیروهای مسلح (معاونت فاوا)

9

باالی  65سال

دکتری/کارشناسی ارشد

6

اداره فناوری ستاد آجا

5

باالی  65سال

دکتری/کارشناسی ارشد

9

معاونت فاوا نیروی زمینی

9

بین  68تا  65سال

دکتری/کارشناسی ارشد

0

(ص)

6

بین  68تا  65سال

دکتری/کارشناسی ارشد

اداره فاوا ق.پدافند هوایی خاتماالنبیاء

5

معاونت فاوا نیروی هوایی

6

بین  68تا  65سال

دکتری/کارشناسی ارشد

2

معاونت فاوا نیروی دریایی راهبردی

6

بین  68تا  65سال

دکتری/کارشناسی ارشد

1

فرماندهی جنگال راهبردی آجا

9

بین  68تا  65سال

دکتری/کارشناسی ارشد

جمع

68

ازآنجاکه تکتک سؤاالت مصاحبه مبتنی بر ادبیات پژوهش ،مصاحبه با خبرگان و با اقتباس
از پژوهشهای مرتبط انجامشده در داخل کشور و سایر کشورها میباشد ،این مصاحبه دارای
روایی است .عالوه برآن بهمنظور حصول اطمینان بیشتر از روایی مصاحبه ،نقطه نظرات خبرگان
و تأیید آنان در قالب جلسات طوفان مغزی نیز اخذشده است.
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در این پژوهش ،برای جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای مبتنی بر بررسی سایتهای
اینترنتی و فیشبرداری و بررسی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع استفاده شد .همچنین با
استفاده از ابزار مصاحبه ،دادههای موردنیاز جهت روش سناریو استفاده گردید.
تجزیهوتحلیل و یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،مؤلفهها و شاخ های موردمطالعه از طریق مطالعه ادبیات مرتبط و مصاحبه با
صاحبنظران حوزه سایبر بهدستآمده است ،نتایج بهدستآمده در قالب جدول ( ،)9ارائه گردیده
است.
جدول ( )3توصیفی مؤلفهها و شاخصها
بعد

مؤلفهها

شاخص
بومی بودن

افزارها (سخت
و نرم)

بهروز بودن
هوشمندی

اکرمی نسب1912 ،

توان جلوگیری از حمله

مصاحبه با خبرگان

توان بررسی حمالت
سایبری(شناسایی ،رهگیری و اقدام)
توان تشخی حمله
استفاده از هوش مصنوعی
فرماندهی و مدیریت
قدرت پدافند
سایبری

هویت
تقویت عامل
انسانی

دیپلماسی
سایبری

هوش
تخص سایبری
خالقیت
تعداد (کمی)
تبادل اطالعات
تعامل پدافندی
دفاع سایبری جمعی
همکاری و مشارکتهای بینالمللی

بستر پدافندی

منابع
طراحی مدل مفهومی الگوی دفاع
سایبری جمهوری اسالمی ایران

عایق نمودن مراکز داده
مستحکم سازی زیرساختهای
سایبری
پراکندگی در زیرساختها

مصاحبه با خبرگان
اکرمی نسب1912 ،

کارگروه خبرگی تدوین سند جامع فضای
سایبری1911 ،
مصاحبه با خبرگان
مصاحبه با خبرگان
مصاحبه با خبرگان
مصاحبه با خبرگان
مصاحبه با خبرگان
مصاحبه با خبرگان
مصاحبه با خبرگان
مطالعه گروهی پژوهشگران مدیریت
راهبردی امنیت فضای سایبری -داعا
مصاحبه با خبرگان
درویشی1910 ،
مصاحبه با خبرگان

فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی ،سال ششم ،شماره  ،68بهار 1088

18
مؤلفهها

بعد

شاخص
بانک اطالعاتی از شگردهای سایبری
مهاجمان
(کشف الگوهای حمالت)

منابع
مصاحبه با خبرگان

در ادامه ،پژوهش حاضر بر مبنای روش سناریو ،انجامشده است که مراحل انجام آن به شرح زیر
میباشد:
مرحله اول :مشخ نمودن وضعیت فعلی قدرت سایبری نیروهای مسلح
در این مرحله ابتدا مؤلفهها و شاخ های احصاء شده بعد پدافند سایبری قدرت سایبری از طریق
مصاحبه با خبرگان حوزه سایبری نیروهای مسلح و برگزاری جلسات طوفان مغزی به شرح جدول
شماره  ،6تعیینشدهاند.
مرحله دوم :ترسیم وضعیت مطلوب قدرت سایبری نیروهای مسلح
فضای سایبری ،همواره روند پیشرفت و تکامل را پیشرو داشته است .یکی از سازمانهای درگیر
پیشبینی ظهور و بلوغ قدرت پدافند سایبری ،نیروهای مسلح است .تاکنون برآوردهای متفاوتی
از آینده سایبر ،ارائهشده است که هر یک بر اساس مأموریت و اهداف مختلف و متنوعی دنبال
شده است.
مرحله سوم :ارائه سناریوهای پیشنهادی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح
بهطورکلی برای ساخت سناریو مراحل زیر اجرا میگردند:
 مشخ

کردن موضوع اصلی سناریو

 مشخ

کردن عاملهای کلیدی

 مشخ

کردن نیروهای پیشران

 مشخ

کردن میزان عدم قطعیت عاملهای کلیدی

 شناسایی و تعیین منطق سناریو
 داستانسرایی
 بررسی اولویتبندی سناریوها (خوش دهقان)1900 ،
مرحله اول:

در این مرحله ،تبیین وضع موجود با طرح سئوالهای مناسب و با توجه به دو متغیر اهمیت و عدم
قطعیت انجام گردیده است.
مرحله دوم:
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در ادامه و با اجماع نظر خبرگان ،وضع مطلوب برای دستیابی آجا به این جایگاه ،ترسیمشده
است.
مرحله سوم:
گام اول-مشخص کردن موضوع اصلی سناریو

تعیین موضوع اصلی سناریو و بهتبع آن تبیین چهار طرح سناریو به شرح زیر ازجمله گامهای انجامشده
در این پژوهش به شمار میرود:
موضوع اصلی :ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح مبتنی بر روش سناریو :رویکرد پدافند
سایبری
نتایج حاصل از ادبیات موضوع و اجماع خبرگان بر این قرار گرفت تا چهار مؤلفه اصلی حوزه پدافند سایبری،
بهعنوان سناریوهای اصلی در این پژوهش موردمطالعه قرار گیرند:
سناریو اول :تقویت عامل انسانی
سناریو دوم :افزارها (سخت و نرم)
سناریو سوم :دیپلماسی سایبری با تأکید بر تعامل پدافندی
سناریو چهارم :بستر پدافندی
گام-دوم مشخص کردن عوامل کلیدی

در این گام طی جلسات متعدد اقدام به جمعآوری اطالعات و تبادلنظر درباره عاملهای کلیدی
و سپس جدول ارتباط کمی عاملهای کلیدی تأثیرگذار بر هر سناریو مطابق با جدول زیر ترسیم
میگردند (میزان نفوذ و مداخله سازمانی از طریق اخذ نظر خبرگان در پنج وضعیت بسیار قوی،
قوی ،متوسط ،ضعیف و بیاثر ،تقسیمبندی و کمی میشوند).
جدول ( )0عاملهای کلیدی تأثیرگذار بر سناریو اول
طرح سناریو اول :تقویت عامل انسانی
ردیف

جمع

عاملهای کلیدی

نسبت تأثیر

میزان نفوذ و مداخله سازمانی

1

فرماندهی و مدیریت

68%

قوی

6

هویت

18%

متوسط

9

هوش

68%

قوی

0

تخص

68%

قوی

5

خالقیت

15%

متوسط

2

تعداد (کمی)

15%

متوسط

سایبری

188%
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جدول( )9عاملهای کلیدی تأثیرگذار بر سناریو دوم
طرح سناریو دوم :افزارها (سخت و نرم)
ردیف

نسبت تأثیر

عاملهای کلیدی

نفوذ

میزان

و

مداخله سازمانی
1

بومی بودن

68%

قوی

6

بهروز بودن

15%

متوسط

9

هوشمندی

15%

متوسط

0

توان جلوگیری از حمله

18%

متوسط

5

توان بررسی حمالت سایبری (شناسایی ،رهگیری و
اقدام)

68%

قوی

18%

متوسط

18%

متوسط

حمله

2

توان تشخی

1

استفاده از هوش مصنوعی

188%

جمع

جدول ( )6ارتباط کمی عاملهای کلیدی تأثیرگذار بر سناریو سوم
طرح سناریو سوم  :دیپلماسی سایبری با تأکید بر تعامل پدافندی
ردیف

عاملهای کلیدی

نسبت

میزان نفوذ و مداخله

تأثیر

سازمانی

1

تبادل اطالعات

6

تعامل پدافندی

65%

9

دفاع سایبری جمعی

68%

0

همکاری و مشارکتهای بینالمللی

65%

جمع

98%

قوی
قوی
قوی
قوی

188%

جدول ( )7ارتباط کمی عاملهای کلیدی تأثیرگذار بر سناریو چهارم
طرح سناریو چهارم  :بستر پدافندی
ردیف

نسبت تأثیر

عاملهای کلیدی

میزان نفوذ و مداخله
سازمانی

جمع

1

عایق نمودن مراکز داده

65%

قوی

6

مستحکمسازی زیرساختهای سایبری

08%

قوی

9

پراکندگی در زیرساختها

68%

متوسط

0

بانک اطالعاتی از شگردهای
مهاجمان(کشف الگوهای حمالت)

15%

متوسط

سایبری

188%

بررسی قدرت پدافند سایبری نیروهای مسلح با روش برنامهریزی مبتنی بر سناریو
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گام سوم -مشخص کردن نیروهای پیشران

نیروهای پیشران ،موتورهای تغییر عاملهای کلیدی هستند موضوعی که همواره میتواند ،عامل-
های کلیدی را تحت تأثیر قرار داده و تغییرات موردنیاز را درباره آنها به وجود آورد ،واقعه و یا
رویدادی را سریعتر از زمان خود و یا کندتر از زمان واقعی ،با شدت و قدرت متفاوت ،ایجاد کند
همان نیروهای پیشران هستند (عطاری .)1919 ،در این مرحله از طریق مصاحبه انجام شده با
خبرگان ،پیشرانهای مؤثر بر این پژوهش در حوزههای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،جامعه ،دانش
و فناوری احصاء گردیده است.
جدول ( )1نیروهای پیشران تأثیرگذار بر عاملهای کلیدی
نیروی پیشران
پیشرانهای اقتصادی
تخصی

بودجه مستقل دفاع سایبری سازمانها

تأمین اعتبارات عمومی زیرساختهای سایبری
توسعه از طریق بخش خصوصی قابلاعتماد
پیشرانهای سیاسی
انتخاب مدیر آگاه
ایجاد جامعه اطالعاتی
عضویت در پیمانهای امنیتی
تشکیل سازمان مستقل دفاع سایبری
پیشرانهای مربوطه به جامعه (مسائل فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،آموزش ،رشد
جمعیت ،رفاه عمومی و )..
آموزشی عمومی و تخصصی نیروی انسانی
شبکههای اجتماعی بومی
ارتقاء سطح فرهنگی و سایبری ملی
مرجعیت دینی
پیشرانهای دانش و فناوری
سیستم بومی
رشتههای کاربردی
سختافزار و نرمافزار بومی
تحقیقات علمی و صنعتی

پس از این مرحله ،ماتریس میزان ارتباط و تأثیر نیروهای پیشران بر عاملهای کلیدی ترسیم
میشود.
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جدول ( )5ماتریس ارتباط کمی نیروهای پیشران با عاملهای کلیدی

فرماندهی و مدیریت

هویت

هوش

خالقیت

تعداد

ردیف

عاملهای کلیدی

تخصص سایبری

طرح سناریو اول :تقویت عامل انسانی

جمع

نیروهای پیشران
1

پیشرانهای اقتصادی

5

9

5

5

9

9

61

6

پیشرانهای سیاسی

1

5

9

5

5

1

61

9

پیشرانهای جامعه

1

9

1

5

5

5

91

9

9

5

9

5

5

61

60

12

68

10

10

68

188

پیشرانهای
فناوری

0

دانش

و

امتیاز

جدول ( )02ماتریس ارتباط کمی نیروهای پیشران با عاملهای کلیدی

6

پیشرانهای
سیاسی

5

9

5

9

5

9

9

60

9

پیشرانهای جامعه

5

9

5

9

9

9

5

60

0

پیشرانهای دانش
و فناوری

5

5

9

9

9

5

9

60

68

10

10

16

10

12

10

188

بومی بودن
1

پیشرانهای
اقتصادی

5

9

5

9

9

5

1

60

به روز بودن

هوشمندی

توان جلوگیری از حمله

توان تشخیص حمله

استفاده از هوش مصنوعی

توان بررسی حمالت سایبری

ردیف
عاملهای کلیدی

(شناسایی ،رهگیری و اقدام)

طرح سناریو دوم :افزارها (سخت و نرم)

نیروهای پیشران

امتیاز

جمع
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جدول ( )00ماتریس ارتباط کمی نیروهای پیشران با عاملهای کلیدی

6

پیشرانهای سیاسی

11

5

1

1

72

9

پیشرانهای جامعه

1

9

5

1

73

0

پیشرانهای دانش و فناوری

5

1

1

1

73

90

60

60

90

311

تبادل اطالعات
1

پیشرانهای اقتصادی

19

1

1

11

13

نیروهای پیشران

امتیاز

المللی

تعامل پدافندی

عاملهای کلیدی

دفاع سایبری جمعی

ردیف

همکاری و مشارکتهای بین-

طرح سناریو سوم :دیپلماسی سایبری با تأکید بر تعامل پدافندی

جمع

جدول ( )00ماتریس ارتباط کمی نیروهای پیشران با عاملهای کلیدی
طرح سناریو چهارم :بستر پدافندی

شیلد بودن مراکز داده

مستحکم سازی زیرساختهای سایبری

3
7
1
4
امتیاز

پیشرانهای اقتصادی
پیشرانهای سیاسی
پیشرانهای جامعه
پیشرانهای دانش و فناوری

پراکندگی در زیرساختها

نیروهای پیشران

بانک اطالعاتی از شگردهای سایبری
مهاجمان(کشف الگوهای حمالت)

ردیف

عاملهای کلیدی

2
1
2
5
72

2
33
31
33
47

5
2
1
1
11

1
5
1
2
74

جمع

31
72
71
75
311

گام چهارم-مشخص کردن میزان عدم قطعیت عاملهای کلیدی اصلی سناریو

در چهارمین قدم ،اولویتبندی عاملهای کلیدی بر اساس میزان عدم قطعیت انجام میشود.
هدف این است که عاملهای کلیدی بااهمیتتر مشخ گردد .درواقع این عاملهای کلیدی

فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی ،سال ششم ،شماره  ،68بهار 1088

12

معیارهای متفاوت سناریوها هستند .اولویتبندی ،باعث جلوگیری از تعدد بیشازحد سناریوها
میشود.
جدول ( )03عاملهای کلیدی و مهم بر اساس درجه اهمیت و عدم قطعیت
عاملهای کلیدی و مهم بر اساس درجه اهمیت و عدم قطعیت
عاملهای کلیدی

ردیف
1

فرماندهی و مدیریت

6

بومی بودن

9

تبادل اطالعات

0

مستحکمسازی زیرساختهای سایبری

گام پنجم -شناسایی و تعیین منطق سناریو

در این گام ،جهت شنا سایی منطق سناریو ،پس از کسب اطالع از زمان ،چگونگی و میزان تأثیر
نیروهای پیشران بر یکدیگر با استفاده از طرح و پاسخگویی به سؤاالت مناسب برای هریک از
عاملهای کلیدی اولویتبندی شده یک ماتریس اثرگذاری و اثرپذیری نیروهای پیشران به وجود
آمده و درنتیجه برای هر سناریو به تعداد عاملهای کلیدی ،ماتریس اثرگذاری و اثرپذیری
نیروهای پیشران تهیه میگردد.
گام ششم – داستانسرایی

در این گام ،منطقی کلی و اسکلتی که تا مرحله قبل بهعنوان استخوانبندی اصلی سناریو
مشخ شده بود و بهصورت داستانی برای هر سناریو مطرح میشود .این موضوع بهمنزله درک
عمیقتر و شفافتر شدن بهتر ارتباطات و تعامالت در محتوای سناریو به شمار میرود .جهت
داستانسرایی از جلسات ذهن انگیزی استفادهشده است که در ادامه داستان اصلی هر سناریو به
شرح زیر مطرح میشود:
سناریو اول  :تقویت عامل انسانی

در این سناریو ،توجه به ارتقاء دانش فرماندهی و مدیریت عامل انسانی در سیر مراحل مدیریتی
عرصه پدافند سایبری ،قابلتوجه میباشد .هویتبخشی به عوامل انسانی با تأکید بر ارتقاء تخص
سایبری از سایر مقولههای مدنظر در این سناریو است .جذب کمی عاملهای انسانی هوش محور
و دارای قدرت خالقیت و نوآوری بهمنظور تقویت بعد پدافند سایبری در راستای ارتقاء قدرت
سایبری نیز از دیگر ابعاد قابلتوجه در این سناریو به شمار میرود.
سناریو دوم :افزارها (سخت و نرم)

در این سناریو ،متناسب با نیاز و ویژگیهای سایبری در هر بخش ،محصوالت سایبری بهطور
مستمر بومی و بهروز میشوند .بهکارگیری دانش روز حوزه هوش مصنوعی در دسترس نهادهای
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مختلف سایبری قرارگرفته و از آن در تولید محصوالت بومی مختلف و متنوع استفاده میشود .با
انجام تحقیقات مرتبط ،توان جلوگیری از حمله و توان بررسی حمالت در این راستا در محصوالت
بومی سایبری ،نهادینهشده است .همچنین تأکید بر توان تشخی حملههای سایبری در تولید و
بهکارگیری محصوالت بومی سایبری ،ضروری است.
سناریو سوم :دیپلماسی سایبری با تأکید بر تعامل پدافندی

در این سناریو ،بر ایجاد تعامل پدافندی بهمنظور تبادل اطالعات بهگونهای پایدار و مطابق با
شرایط روزبه نحوی که تضمینکننده اهداف ،منافع ملی و سازمانی باشد ،تأکید میشود .همچنین
بهکارگیری دفاع سایبری جمعی در برابر تهدیدات و حمالت ،قدرت پیشگیری و بازدارندگی یا
قدرت اصالح و یا واکنش مناسب و الزم ،مدنظر است .از طرفی زمینه همکاری و مشارکتهای
بینالمللی موردنیاز را ایجاد خواهد نمود.
سناریو چهارم :بستر پدافندی

در این سناریو شیلدنمودن مراکز دادهی موردنیاز ،مطابق با پیشرفتها و تغییرات کاربردهای
فناوری اطالعات و ارتباطات کشور ،تعریف و عملیاتی میگردند .همچنین سازوکار مناسب برای
بهبود و مستحکمسازی بیشازپیش زیرساختهای سایبریِ موجود ،پیشبینی میشود .در این
سناریو از طریق پراکندگی در زیرساختها ،کلیه نیازمندیهای حاکمیتی و مدیریتی حوزه قدرت
سایبری کشور را پوشش داده و سازوکارهای بهبودپذیر و اثربخش برای انجام ارتقاء قدرت
سایبری ،ایجاد میگردند .برای ارتقاء قدرت سایبری و افزایش توان بعد پدافند سایبری ،بانک
اطالعاتی حاوی از شگردهای سایبری مهاجمان بهمنظور کشف الگوی حمله مهاجمان تشکیل
خواهد شد.
گام هفتم -بررسی و اولویتبندی سناریوها

در این مرحله ،به بررسی پیامدها و نتایج هر یک از سناریوها پرداخته میشود .تعیین جایگاه
موضوع اصلی در سناریوها ،اهمیت فراوانی دارد و سناریوهایی که فصل مشترک بیشتر و مؤثرتری
داشته و به موضوع اصلی نزدیکتر باشند ،بهعنوان سناریوهای برتر انتخاب میشوند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
ارزیابی و سنجش وضعیت موجود قدرت سایبری با بهرهگیری ازنظر خبرگان حوزه قدرت سایبری
نیروهای مسلح از نتایج این پژوهش است که نشان داد ،برای ارزیابی قدرت پدافند سایبری نیاز
است تا چهار مؤلفه :تقویت عامل انسانی ،افزارها ،دیپلماسی سایبری و بستر پدافندی موردسنجش
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قرار گیرند .همچنین مطالعه ادبیات موضوع نشان داد که  61شاخ در قالب چهار مؤلفه باال
نیازمند مطالعه است تا قدرت سایبری نیروهای مسلح ،مورد ارزیابی قرار گیرد.
ترسیم وضعیت مطلوب توسعه قدرت سایبری در افق دهساله آینده در بعد پدافند سایبری با
استفاده از پیشران ها و روندهای موجود و ارائه چهار سناریو راهبردی برای دستیابی به وضعیت
مطلوب بر طبق روش هفت مرحلهای سناریونویسی شده که از نتایج عمده این پژوهش ،میباشد.
در ادامه پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود:
 .1فراهم ساختن شرایط و حمایت مالی ،مدیریتی و حاکمیتی الزم ،جهت عملیاتی نمودن
سناریوهای ارائهشده از سوی مسئولین امر و احصای چالشهای امنیتی سناریوهای فوق از
پیشنهادهایی اجرایی محققین برای انجام پژوهشهای آتی میباشد.
 .6معاونت فاوای نیروهای مسلح ،نسبت به شناسایی و اولویتبندی سرمایههای سایبری نیروهای
مسلح ،اقدام نماید.
 .9معاونت فاوای نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت انجام تحقیق و توسعه در مراکز پژوهشی،
مطالعاتی و آزمایشگاهی خود و با تأکید بر رعایت مالحظات امنیتی ،نسبت به تولید ،تأمین و
تجهیز یگانهای سایبری به افزارهای سختافزاری و نرمافزاری بومی امن بهمنظور تقویت
پدافند سایبری اقدام نمایند .نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت دیپلماسی سایبری در حوزه
داخل نیروهای مسلح و خارج از نیروهای مسلح و حتی با انعقاد قرارداد با کشورهای همپیمان
و متحد بهمنظور تقویت پدافند سایبری اقدام نمایند.
 .0معاونت تربیت و آموزش نیروهای مسلح ،از طریق انجام مطالعه آیندهپژوهی ،سرفصل-
های آموزشی مرتبط با مؤلفههای بعد پدافند سایبری را بهروزرسانی و تقویت و به
سازمانهای تابعه ابالغ نماید.
 .5این پژوهش بر موضوع پدافند سایبری نیروهای مسلح ج.ا.ا تمرکز داشته و سایر جوانب
از قبیل موضوعات نرم و فرهنگی میتواند در مطالعه آیندهپژوهی دیگری مطرح گردد.
 .2با توجه به پرحجم و وسیع بودن دامنه اعمال ارزیابی قدرت سایبری ،پیشنهاد میگردد
این عنوان در سایر ابعاد و در قالب پژوهشی مجزا ،انجام گردد.
 .1از طریق انجام پژوهشی ،الزامات و اقدامات اساسی برای پیادهسازی ارزیابی مؤلفه و
شاخ های احصاء شده در این مطالعه ،آیندهنگاری گردد.
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