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تاريخ دريافت1396/19/21:

تاريخ پذيرش1396/12/22:

چكیده:
جايگاه خاص جمهوری اسالمی ايران در ترتیبات منطقهای و نظام بینالملال سابب شاده تاا نظاام سالطه،
چالشهای متنوعی بهخصوص در مسائل نوظهوری مانند رسانههای جمعی و فضای سايبری بارای تحدياد
قدرت ملی آن ايجاد نمايد .در فضای تكثر و تنوع چاالشهاا و فرصاتهاا ،نظاام تصامیمسااز كشاور در
دانشگاهها و مراكز مطالعاتی ،عالوه بر طراحیِ روشهاای مقابلاه باا چاالشهاای كناونی ،مثظاف هساتند
تصويری از موانع ،آسیبها و فرصتهای پیشرو در حوزههای مختلف احصاء و سناريوهای محتمل پیش-
رو و سناريوی مطلوب نظام اسالمی را پیش روی تصمیمگیران اصلی كشور قرار داد.
اين پژوهش با هدف سناريوپردازی و تبیین نسبتِ میان آيندههای محتمل و مطلوب تهديدات سايبری علیاه
جمهوری اسالمی ايران صورت گرفته و با بهرهگیری از روش پژوهش آمیخته؛ سعی دارد عالوه بر شناسايی
آيندههای محتمل ،فضای مطلوب نظام جمهاوری اساالمی اياران در حاوزه فضاای ساايبر را نیاز تبیاین و
بسترهای تجمیع نیروها در جهت نیل به چشمانداز مطلوب نظام را به لحاظ ذهنی فراهم آورد.
پس از بررسی سناريوهای محتمل و مشخص كردن الگوهای شرايط مطلوب (اسناد باالدستی و فرمايشاات
امام خامنهای (مدظلهالعالی)) نتیجهگیری شد كه سناريوی مطلوب جمهوری اسالمی ايران؛ جزء سناريوهای
محتمل نیست؛ اين بدان معناست كه روندهای كنونیِ فضای سايبر ،به سمت الگوی مطلوب نظاام اساالمی
حركت نمیكند و در صورتی كه عزم عمومی برای ايجاد روندها ،استفاده از فرصتها و مقابله با چالشهاا
نباشد؛ انتخاب آينده نظام در فضای سايبر ،انتخاب بین بد و بدتر خواهد بود.

کلیدواژهها :فضای ساايبری ،سناريونويسای ،ساناريوی محتمال ،ساناريوی مطلاوب ،تهديادات
سايبری

 -1دانشجوی دكتری مديريت راهبردی امنیت فضای سايبر دانشگاه عالی دفاع ملی(نويسنده مسئول) a.esmaily@sndu.ac.ir
 -2دانشجوی دكترای مطالعات انقالب اسالمی -پژوهشكده امام خمینی و انقالب اسالمی
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مقدمه:

در شرايطی كه زيرساختها و حوزههای حیاتی و حسا

كشور بهشدت به فضای ساايبر وابساته

شده؛ نشانههايی از تالش آمريكا ،رژيم صهیونیستی ،عربستان سعودی و سااير باازيگران دولتای و
غیردولتی برای استفاده از آن در شكلدهی به تهديدات متكثر و هوشمند علیاه جمهاوری اساالمی
ايران مشاهده میشود.
با توجه به ماهیت فضای سايبر كه امكان پیشبینی بسیط و خطی از تهديادات آيناده را تقريبااً
غیرممكن كرده ،احتمال غافلگیریِ كنشگران منفعل و محافظهكار در مقابل تهديدات آتی بسیار بااال
ارزيابی میشود .در اين شرايط ،مقابله با تهديادات پایشرو و اساتفاده از فرصاتهاای احتماالی،
نیازمند ايجاد آمادگی نرمافزاری و سختافزاری برای مقابلاه باا چاالشهاای آتای اسات .در ايان
چارچوب ،تصويرسازی از آينده ،جلوگیری از تحقق آينده ناامطلوب و تاالش بارای شاكلگیاری
روندهای مطلوب دستور كار مهمی برای نظامهای حكومتی اسات كاه ادعاای حكمرانای مطلاوب
دارند .در اين معنا ،ايجاد سازوكارهای الزم برای بازيگریِ فعاال در شاكلدهای باه آيناده فضاای
سايبر ،نیازمند تصويرسازی از آيندههای محتمل پیش رو در ابعاد تهديدات و فرصتهاای پایشرو
است.
بیان مسئله :در گذشاته شااهد ناوعی يكناواختی در فراينادها و روياادادها باوديم كاه در آن
پیوساتگی عجیبای در سیر حوادث وجود داشت و عناصر شگفتیساز بهندرت اتفاق میافتااد؛ اماا
ارزيابی روندهای حاكم بر فضای سايبری ،تأيیدی بر وجود روندهای متقاطع ،متكثر ،جهش يابناده
و افول يابنده و بهطور كلی كثرت عوامل ضعیف تغییر و شگفتی سازها است.
برخالف روندهای كالسیک ،روندهای كنونی و پیشرو ،مملو از عدم قطعیتها ،پیچیدگیهاا
و تكثر منابع تأثیرگذار بر ساخت آينده است .نماد بارز ويژگیهای فوق را میتوان در فضای سايبر
ديد و يا به تعبیری ديگر ،بیان داشت كه فضای ساايبر علات اصالی ايان هماه پیچیادگی و عادم
قطعیت است .اهمیت اين مسئله تا بدان جا مورد تأكید قرار گرفته كه در ادبیات جدياد سیاسای و
امنیتی ناتو و وزارت دفاع آمريكا؛ از اين فضا بهعنوان قلمرو پنجم نبردهای نظامی – اطالعاتی ناام
برده شده است (.)kevin benedict,2011
جمهوری اسالمی ايران به جهت حفاظت از ارزشهای اساسی ،زيرسااختهاای حیااتی و در
نهايت حفظ و ارتقاء منافع و امنیت ملی در اين بهاصطالح قلمرو پنجم نبردهای نظامی -اطالعاتی،
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از يکسو بايد برای تهديدات فعلی چارهای بیانديشد تا ثبات كنونی حفظ شاود و از ساوی ديگار
تصوير روشنی از آيندههای محتمل اين فضا و تهديدات متصوره از آن داشاته باشاد تاا بتواناد بار
تهديدات آينده غلبه و در صورت امكان مطلوبیتهای خود را در آن ايجاد نمايد.
اين دستور كار مهم ،نیازمند شناسايی تهديدات آينده ،سناريوهای محتمل پیشرو و تعیین نسابت
آن با سناريوی مطلوب جمهوری اسالمی ايران در اين فضا است .اين تصويرسازی ،كماک خواهاد
كرد تا بستر تأثیرگذاری ذهنی و روانی بر تصمیمسازان و تصمیمگیران كشور برای تحقق باازيگریِ
فعاالنه و اجتناب از حضور منفعالنه در فضای سايبر ايجاد شود .نكته مهم آنكه ساناريوی مطلاوب
(كه در بعضی از ادبیات آيندهپژوهی به آن چشمانداز نیز اطالق میشود) باياد باا نگااه باه رساالت
انقالب اسالمی و ايجاد تمدن نوين اسالمی طراحی شود اما سناريوهای محتمل با نگاهی واقعبیناناه
طراحی و تبیین گردد.
اما نكته مهم اينجاست كه در شارايطی كاه طراحای ساناريو مطلاوب نظاام اساالمی در كناار
شناسايی سناريوهای محتمل از نیازهای اساسی نظام مديريت تهديادات فضاای ساايبر جمهاوری
اسالمی ايران میباشد ،اما چیستی و مثلفههای سناريوهای محتمل و مطلوب و رابطه میان آنها باه
صورتی روشمند و قابل ارزيابی به تصمیم گیران كشور ارائه نشده است .اين پژوهش با هدف رفع
اين خالء ،به سناريوهای محتمل و سناريوی مطلوب در فضای سايبر و تبیین نسبت آنان میپردازد.
اهمیت و ضرورت تحقیق :كشورهای پیشرو در حاوزه ساايبر ساعی در شناساايی تهديادات و
فرصتهای آينده فضاای ساايبر دارناد و از هاماكناون در ساطوح مختلاف راهباردی و عملیااتی،
سناريوهای مختلفی را متناسب با نیازمندیها و الگوهای حاكم بر كشورهای خود طراحی نمودهاند.
بهعنوان نمونه مثسسه تحقیقاتی رند ،مثسسه تحقیقاتی میتری همچناین سانديا ازجملاه مثسساات
آمريكايی متعلق به نهادهای امنیتی – نظامی آمريكا هستند كه نسابت باه ارائاه تصااويری از آيناده
فضای سايبر و آينده مطلوب خود اقدام كردهاند.
اگر جمهوری اسالمی ايران نیز بخواهد از ارزشهای اساسی ،زيرساختهای حیاتی ،اطالعاات
ارزشمند ملی در جهت حفظ و ارتقای امنیت ملی خود محافظت نمايد و بهعنوان بازيگری فعال به
ايفای نقش خود بپردازد؛ بايد تصوير درستی از وضعیت خود ،محیط پیرامونی و عوامال تأثیرگاذار
بر آينده داشته باشد تا بتواند ساخت آينده را در جهت تحقق اهداف خود برنامهريازی كناد و ايان
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مستلزم شناخت از آيندههای محتمل و روندهای تأثیرگذار بر آن است .اهمیت اين پژوهش نیاز در
اين چارچوب معنی پیدا میكند يعنی تالش برای فهم آينده و ساخت آينده مطلوب.
با توجه به اينكه دشمنان و رقبای جمهوری اسالمی ايران هريک در تالشاند تا با تأثیرگاذاری
بر روندهای سازنده آينده؛ تصوير مطلوب خود از فضای سايبر را عملیاتی نمايند؛ ايران نیز بايد باا
شناسايی آيندههای محتمل ،بكوشد ضمن جلوگیری از وقوع سناريوی نامطلوب؛ سناريوی مطلوب
خود را در اين فضا ايجاد نمايد .ضرورت اين پژوهش آنجاسات كاه در صاورت عادم توجاه باه
پژوهشهايی از اين دست ،جمهوری اسالمی ايران را بايد بازيگری منفعل در آينده بهحسااب آورد
كه دچار غافلگیریهای متعدد در فضای سايبر شده است.
امام خامنهای (مدظله العالی) در مورد لزوم تحقق سناريوی مطلوب نظام اساالمی در حاوزههاای
مختلف چنین میفرمايند:
«ما اجازه نمیدهیم كه آينده ،جدای از اراده و خواست ما به جهتی حركت كند ،ماا مایخاواهیم
اراده خود را در آينده دخیل كنیم ،اين هم خاصیت انسان مثمن به اهاداف اسات» (اماام خامناهای:
.)1368/5/18
اهداف تحقیق
هدف اصلی :تبیین نسبت سناريوهای محتمل و مطلاوب تهديادات ساايبری جمهاوری اساالمی
ايران
اهداف فرعی:
-

تبیین و شناخت عدم قطعیتهای تأثیرگذار بر ساخت آينده فضای سايبر جمهاوری اساالمی
ايران

-

تبیین و شناخت پیشرانهای تأثیرگذار بر ساخت آينده فضای سايبر جمهوری اسالمی ايران

سثاالت تحقیق:
سثال اصلی :نسبت میان سناريوهای محتمل و مطلوب تهديدات سايبری علیه جمهوری اساالمی
ايران چیست؟
سثاالت فرعی:
-

عدم قطعیتهای تأثیرگذار بر ساخت آينده فضای سايبر جمهوری اسالمی ايران كدام است؟

-

پیشرانهای تأثیرگذار بر ساخت آينده فضای سايبر جمهوری اسالمی ايران كدام است؟
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روششناسی

در انجام اين پژوهش؛ چهار مرحله طی شده است.
مرحله اول مطالعات توصیفی :بر اسا

تكنیک خوشهبندی در تحلیل محتوا؛ اساناد باالدساتی،

مبانی نظری ،فرمايشات امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،مطالعات تطبیقی ،روندهای فناوری اطالعاات
و ارتباطات؛ مورد خوشهبندی و تحلیل و بررسی قرار گرفت .در اين مرحله استخری از كلیادواژه-
ها به دست آمد كه بر اسا

بیشترين فراوانی ،پیشنیازهای سناريونويسی استخراج گرديد.

مرحله دوم؛ با تكنیاک دلفای ،پایشنیازهاای اساتخراجی بارای اساتفاده در سناريونويسای در
مصاحبه با خبرگان ،مورد تأيید آنان قرار گرفت.
در مرحله سوم ،پرسشنامه پژوهش طراحی و در مرحله چهارم بار ديگر پنل خبرگاان پاژوهش
شكل گرفت و با دعوت از خبرگان ،روندها ،پیشرانها وعدم قطعیتهاای مازدوج (دوباهدو)؛ (بار
اسا

ارائه مثلفههای به دست آمده در سه مرحله قبل) به تأيید خبرگان پژوهش ،رسید .در نهايت

سناريوهای محتمل و مطلوب ترسیم گرديد.
اين پژوهش كه به روش آمیخته صورت گرفته و از نظر نوع؛ پژوهشی كااربردی مایباشاد .از
منظر قلمرو ،پژوهش سناريوهای ايران و غرب بهخصوص آمريكا را مورد بررسی قرار میدهد.
جامعه آماری و حجم :اعضای جامعه آماری اين پژوهش شاامل دو گاروه هساتند :متخصاص
فضای سايبر و تهديدات سايبری و متخصاص داناش راهباردی .از میاان ايان دو گاروه ،باه روش
نمونهگیری هدفمند و در دستر

تعداد  71نفر انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتهاند.

پیشینه شناسی تحقیق:

پژوهشهای مساتقل دربااره فضاای ساايبر را مایتاوان باه چناد دساته تقسایم كارد :تعادادی از
پژوهشهای صورت گرفته در رابطه با فضای سايبر به مزيتها ،كاركردها و دستاوردهای اين فضاا
پرداختهاند .در اين رابطه میتوان به آثاری مانناد «روزناماه در فضاای ساايبر؛ جامعاه اطالعااتی و
آزادی بیان» نوشته يونس شكرخواه ،مقاله «اينترنات و توساعه سیاسای :حاوزه عماومی در فضاای
سايبرنتیک» نوشته آقای محمدقلی میناوند و مقاله «تأثیر سايبر ديپلماسی آمريكا بر ديدگاه كااربران
سايبری ايران» نوشته آقايان طباطبايی ،سیدمحمد؛ سلیمی ،حسین؛ موحديان ،احسان اشاره نمود.
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تعداد قابل توجهی از پژوهشها درباره فضای سايبری معطوف به آسیبپذيریهاا و تهديادات
متصور از اين ناحیه است .اين آثار در زمینههاای جناگ ساايبری ،امنیات ،هويات ،مارز و ساايبر
تروريسم به نگارش درآمدهاند .برای نمونه میتوان مقاله سنجش تهديدات سايبری آقاياان عبدالاه-
خانی و حسینی كه به دنبال پاسخ به اين سثال است كه وضعیت و میزان تهديدات خطرناک امنیتی
سايبری در چه حدی است؟ پروژه تحقیقاتی با عنوان «الزامات جنگهای نوين در فضای ساايبری»
به كوشش جمعی از محققین مركز آيندهپژوهی علاوم و فنااوری دفااعی وزارت دفااع و پشاتیبانی
نیروهای مسلح ،پاياننامه آقای مصطفی اصالنیمقدم با عناوان «جهاانیشادن فنااوری اطالعاات و
ارتباطات و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران» و پژوهش «تأثیر جهانیشدن بار مرزهاا
و اشاعه مرزها در فضای سايبر» نوشته هادی ويسی و نیاز مقالاه «بهارهبارداری داعاش از فضاای
سايبری» نوشته سیدعبا

عراقچی و شاهین جوزانی كهن اشاره نمود.

همچنین تعداد قابل مالحظهای از پژوهشهای خارجی نیز در اين حاوزه انتشاار يافتاه اسات،
بهعنوان نمونه شاخصههاای تهديادات ساايبری توساط مثسساه سانديا ( ،)Sandia,2012ارزياابی
تهديدات سايبری و همچنین متدولوژی ارزيابی و اصالح تهديدات سايبری توسط مثسسه میتاری
(.)The MITRE Corporation,2012
در يک جمعبندی از پیشینه تحقیق میتوان مشخص كرد كه فقدان بررسیِ سناريوهای محتمال
فضای سايبر برای جمهوری اسالمی ايران ،از مهمترين نقا ضاعف ادبیاات تحقیاق اسات كاه در
مورد آن خالء جدی وجود دارد .در اين چارچوب ،نوآوری اين مقاله ،تبیین و بررسی ساناريوهای
محتمل فضای سايبر با نگاهی آيندهپژوهانه است .شايد مهمتارين بخاش ايان ناوآوری ،مشاخص
كردن سناريوی مطلوب نظام جمهوری اسالمی ايران در میان سناريوهای محتمال اسات تاا بتاوان
نسبت میان اين دو را درک كرد و برای ترمیم شكاف میان سناريوی محتمل و سناريوی مطلاوب از
هماكنون به فكر طراحی و برنامهريزی كالن و بلندمدت بود.
ادبیات و مبانی نظری پژوه

مفهوم شناسي:
سناریونویسي :واژه سناريو از هنرهای نمايشی گرفته شده است .هرمان كان اولاین باار در ساال
 1951واژه سناريونويسی را در مطالعات آيندهپژوهی برای برنامهريزی مطالعات راهبردی و نظاامیِ
مثسسه رند به كار برد .سناريوها از آيندههای محتمل و مطلوب تصويری را ارائه مینمايند (پادرام،
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.)143 :1388
به ترتیب فراوانی ،آيندهها شامل ،آيندههای ممكان ،بااوركردنی ،محتمال و مطلاوب (مارجح)
است .يک سناريوی خوب ،به صورتی باورپذير ،با انسجام درونی ،جاذابیت و كااربردی باودن در
فرآيند تصمیمگیری كالن ،ارتبا میان گذشته و آينده را برقرار و به شكلگیری چالشهاای آيناده
اشاره مینمايد .سناريونويسی با تمركز بر شناسايی چالشهاا و فرصاتهاا؛ باه تبیاین آينادههاای
محتملتر و مطلوب میپردازد (.)Wendell Bell 2008, 431
تهدیدات سایبری :هر رويداد يا واقعه باقابلیت وارد نمودن ضاربه باه مأمورياتهاا ،وظاايف،
تصوير يا اشتهار دستگاه متولی ،سرمايه ملی سايبری ياا كاركناان دساتگاه باهواساطه ياک ساامانه
اطالعاتی ،از طريق دسترسی غیرمجاز ،انهدام ،افشا ،تغییر اطالعات و يا ممانعات از ايجااد اخاتالل
در ارائه خدمت (سند راهبردی پدافند سايبری كشور.)1391:
تعریف عملیاتي سناریوهای فضای سایبری :تصويرسازی از تهديدات و روند تحاوالت آتای
فضای سايبر مبتنی بر ويژگیهای فضای سايبر مطلوب جمهوری اسالمی ايران.
سناریونویسي در مورد آینده فضای سایبر :سناريونويسی از مهمترين كار ويژههاای نهادهاای
ملی در حاكمیتهای مدرن و هدف غايی آن شناسايی محتملترين آيندههاا و تحقاق ساناريوهای
مطلوب و پیشگیری از وقوع سناريوهای است.
آيندهها بهصورت منطقی میتواند شامل آيندههای ممكن ،آينادههاای بااوركردنی ،آينادههاای
محتمل و در نهايت آيندههای مرجح و مطلوب باشد (عاشوری ،حسینی .)46 :1393
سناريوهای مشاركت كننده در تصمیمسازی و تصمیمگیاری ،باياد محادود باه ساه آيناده (در
شرايط خاص چهار آينده) محتمل از بینهايت آينده ممكن و بااوركردنی باشاد و بار ايان اساا
است كه سناريونويسی میكوشد سه آينده ممكن شامل محتملتارين وضاعیت ،بادترين وضاعیت
(تهديد و آسیب) و بهترين وضعیت (قوت و فرصت) را پیشروی مراجع تصمیمگیر بگذارد.
در اين پژوهش ،با شناسايی زوجهايی از عدم قطعیتهای اصلی مثثر بر آيناده فضاای ساايبر،
نموداری دكارتی از دو عدم قطعیت رسم و از طريق آن در قالب چهار قسمت اصلی ،سه سناريوی
محتملترين ،بهترين و بدترين آينده متصوره برای فضای سايبر شناسايی و تبیاین خواهاد شاد .باا
توجه به شیوه تبیین نموداری ،آيندههای محتمل مختلفی وجود خواهند داشت كه قطعااً از دياد ماا
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برخی مطلوب و مرجح و برخی ديگر نامطلوب خواهند بود .آيندههای مرجح بیشتر از آنكه داناش
شناختی باشند؛ از نوع برانگیزانناده و برآماده از قضااوتهاای ارزشای باازيگران عرصاه سیاسای
اجتماعی خواهند بود (همان .)44 ،به دلیل تعدد بازيگران و تفاوت و حتی تضاد میان قضاوتهای
ارزشی آنان ،تناقض میان آيندههای مرجح بازيگران اصلی (در اين پژوهش جمهوری اسالمی ايران
و آمريكا) است كه كنشها و تضادهای صحنه فضای سايبر را موجب میشود.
تجربه ساير كشورها در طراحی وضع مطلوب خود نشان میدهد ،آنان با استفاده از روشها و
الگوهای مديريت راهبردی از جمله تادوين چشاماناداز ،دكتارين ،بیانیاه ارزشهاا و باهطاوركلی
مطلوبیت های راهبردی سعی در گفتمانسازی بر پايه اسناد باالدستی میكنند تا زيرمجموعههای آن
كشورها با بهرهگیری از آن موارد نسبت به تدوين راهبرد يا همان مرحله گذار از وضع موجاود باه
وضع مطلوب به همافزايی و همگرايی تالشها برسند .سناريوی مطلوب ايان پاژوهش بار اساا
تحلیل محتوای فرمايشات امام خامنهای (مدظله العالی) میباشد .بر اين اسا

با شناسايی آيندههای

محتمل ،نسبت اين آيندهها با آينده مطلوب مدنظر حاكمیت جمهوری اسالمی ايران كاه منبعاث از
فرمايشات امام خامنهای (مدظلهالعالی) اسات تبیاین و ارزياابی خواهاد شاد؛ بناابراين مهامتار از
تصويری كه «ديگران» ،از فضای سايبر ارائه مینمايند؛ تصويری است كه «ما» باهعناوان جمهاوری
اسالمی ايران؛ از اين فضا و مطلوبیتهای آن داريم و برای تحقق آن بايد تالش كنیم.
گامهای سناریونویسي در این پژوهش :سناريونويسی اقدامی گام به گام است كاه بار اساا
نظر پیتر شوارتز در كتاب هنر دورنگری ،هفت گام اصلی دارد؛ اما در ايان پاژوهش باا توجاه باه
الگوی بومی شدهای كه علی ستاریخواه در كتاب آيندهپژوهی و سناريونويسی كاربردی ارائه داده؛
گامهای سناريونويسی زير صورت گرفته است:
-

گام صفر :ايجاد تمهیدات الزم

-

گام يک :شناسايی بازيگران (بخش قلمرو تحقیق)

-

گام دوم :شناسايی مثلفهها و عوامل تأثیرگذار (جدول شماره يک)

-

گام سوم :شناسايی پیشرانها (بخش بررسی فناوری¬های برهم زن)

-

گام چهارم :شناسايی عدم قطعیتها (جدول شماره يک)

-

گام پنجم :ترسیم اصول فضای مطلوب (چشمانداز) بررسی اسناد باالدستی و فرمايشات امام
خامنهای (مدظلهالعالی)
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-

گام ششم :تعیین عدم قطعیتهای كلیدی (تعیین عدم قطعیتهای مازدوج در شاكل شاماره
يک و دو)

-

گام هفتم :سناريونويسی

-

گام هشتم :ارزيابی سناريوها و تبیین نسبت میان آنها (بخش نتیجهگیری)

بایستههای سناریوی مطلو فضای سایبر برای جمهوری اسالمی ایران

اسناد باالدستي نظام جمهوری اسيمي ایران :با توجه به اهمیت فضای سايبر از ابعاد گوناگون آن
و خصوصاً توجه به تنوع كاربردها و تهديدات موجود و آتی ،الزم است بر اسا

اساناد باالدساتی

ويژگیهای فضای مطلوب سايبری جمهاوری اساالمی اياران اساتخراج گاردد .مطالعاه مساتندات
موجود سیاستها ،قوانین و مقررات كشور و بهويژه چشمانداز بیستساله ،سند افتا ،سیاساتهاای
كلی نظام در حوزه افتا ،احكام مرتبط با توسعه فتا در برنامه توسعه اقتصادی ،اجتمااعی و فرهنگای
و ساير اسناد مرتبط در دستر  ،شالوده اصلی اين پژوهش را شكل مایدهاد در ايان راساتا و در
تكمیل فعالیتهای مرتبط با اين مسئله يكی از مراجاع معتبار در دساتیابی باه شاناخت تهديادات
فضای سايبر میباشد .لذا آن دسته از قوانین ،آيیننامهها و اسناد باالدستی كشاور كاه باهناوعی باه
فضای سايبر كشور مرتبط میشوند ،شناسايی ،جمعآوری شدهاند كه برخی از مهمتارين كلیادواژه-
های مورد استفاده از آن در جدول شماره  1درج شده است .مهمترين اين اسناد ،شامل ماوارد زيار
بوده است:
 سند چشم انداز  21ساله جمهوری اسالمی ايران با هدف تعیین چشاماناداز كلای نظاام
جمهوری اسالمی ايران
 حكم امام خامنهای(مدظلهالعالی) در تشكیل شورای عالی فضاای ساايبری بارای ايجااد
نقطه كانونی متمركز در سیاستگذاری و تصمیمگیری در كشور
 سیاستهای كلی نظام در حوزه فتا ابالغی امام خامنهای (مدظلهالعالی) با هادف تعیاین
خااطمشای و جهااتگیاری نظااام اسااالمی در بخااش فناااوری اطالعااات و راهنمااايی
دستگاههای اجرايی ،قانونگذار و نظارتی در بخش فتا
( سند افتا) امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات كشور با هدف پرداختن به امنیت فضای
تولید و تبادل اطالعات بهعنوان يک ضرورت و اولويت كشور باهمنظاور تعیاین نقاش
حاكمیت ،جهت دهی فعالیت های اجرايی و هماهنگی ،نظاارت و هادايت بخاش هاای
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درگیر موضوع فوق و ايجاد نظامی منسجم در سطح ملی
 نظام جامع فناوری اطالعات كشور ابالغی دولت جمهوری اسالمی ايران با هدف كمک
به توسعه نظاممند فناوری اطالعات كشور در رسیدن به اهاداف چشاماناداز  21سااله
نظام جمهوری اسالمی ايران
فرمایشات امام خامنهای (مدظلهالعالي) :در اين بخش از پژوهش ،با تبیین فرمايشات معظم له
در خصااوص ويژگایهااا و اهمیات ايان فضااا در راسااتای ايجاااد فضااای سااايبر مطلااوب كااه از
ضرورتهای اساسی اين پاژوهش مایباشاد ،تاالش مایشاود طباق الگاوی ماديريت راهباردی؛
فرمايشات امام خامنهای (مدظلهالعالی) مورد تحلیل محتاوای قارار گیارد و ماوارد ذيال باهعناوان
فرمايشات كلیدی و راهگشای مديريت اين فضا و همچنین يكی از اركان اصلی مبانی نظاری ايان
پژوهش استخراج گرديد.
ویژگيهای فضای سایبر در بیانات امام خامنهای (مدظلهالعالي):
 فرصت و ظرفیت هدايت بشر (امام خامنهای (مدظلهالعالی))1391/7/19 :
 پیشران تحول در زندگی انسان (امام خامنهای (مدظلهالعالی))1396/6/14 :
 قدرت نرم فضای سايبر (امام خامنهای (مدظلهالعالی))1394/4/16 :
 سیاستهای مديريت فضای سايبری در بیانات معظم له
 مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحوالت پرشتاب اين عرصه ،برای استفاده از فرصتها
مقابله با آسیبها و تهديدات آن.
 حضور فعال و تأثیرگذار در فضای سايبری ،تمركز در تصامیمگیاری ،جاديت در اجارا
بدون از دست دادن زمان ،هماهنگی میان دستگاهها و پرهیز از موازی كاری و تعار

.

 كسب جايگاه برتر منطقه در توسعه دولت الكترونیک در بستر شبكه ملی اطالعات.
 توسعه محتوی در فضای سايبری بر اسا

نقشه مهندسی فرهنگی كشور تا حداقل پانج

برابر وضعیت كنونی و بومیسازی شبكههای اجتماعی (همان).
 تكمیل و توسعه شبكه ملی اطالعات و تأمین امنیت آن ،تسلط بر دروازههاای ورودی و
خروجی
 حضااور مااثثر و هدفمنااد در تعااامالت ب اینالملل ای فضااای س اايبری (امااام خامنااهای
(مدظلهالعالی).)1394/4/16 :
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راهبردهای مدیریت فضای سایبر در کيم امام خامنهای (مدظلهالعالي)

 ارتقاء جمهوری اسالمی ايران به قدرت سايبری در طراز قدرتهای تأثیرگذار جهانی ...
در جهت شكلدهی به قوانین مرتبط با فضای ساايبری در عرصاه جهاانی باا رويكارد
اخالقمدار و عادالنه( .همان)
 تسريع در راهاندازی شبكه ملی اطالعات و نظارت مستمر بر مراحل آن( .همان)
 اهتمام ويژه به سالمسازی و حفظ امنیت همهجانبه ،حفظ حريم خصوصای و مقابلاه باا
نفوذ( .همان)
 ترويج هنجارها ،ارزشها و سبک زنادگی اساالمی ايرانای و ارتقاای فرهناگ كااربری
(همان)
بررسي اسناد باالدستي کشورهای غربي در مورد سناریوهای پیش روی فضاای ساایبر :باا
توجه به اينكه راهبرد نويسی و شناخت آينده با هدف تحقق فضای مطلوب صورت میگیرد؛ اسناد
راهبردی كشورها صرفاً برای شناخت آينده به نگارش درنیامده است؛ بلكه هدف اصلی آن ساخت
آينده مطلوب در پرتو شناخت آيندههای محتمل است؛ بنابراين برای شناخت آيندههاای محتمال و
آينده مطلوب رقبا بررسی اين اسناد امری الزم و حیاتی است.
راهبرد بین المللي آمریكا برای فضای سایبر :در اين سند هدف اياالتمتحده آمريكاا باهصاورت
بینالمللی؛ ارتقاء زيرساخت ارتباطی و اطالعاتی باز ،سازگار ،امن و پايدار كه پشتیبان كسبوكار و
تجارت ،تقويتكننده امنیت بینالملل و همچنین تقويتكننده آزادی بیان و خالقیت باشد را انجاام
خواهد كرد .در بخش ارزشها بر حق دفاع مشروع و در بخش سیاستهای ابالغای ايان ساند بار
آماده شدن برای چالشهای امنیتی قرن  ،21ايجاد و ارتقاء ائتالف نظامی برای مقابلاه باا تهديادات
بالقوه در فضای سايبری و گسترش همكاری فضای ساايبری باا متحادان و شاركاء بارای افازايش
امنیت دستهجمعی تأكید شده است .در اين سند ،لزوم حفظ حاكمیت آمريكا بر اينترنات از طرياق
ارتقای زيرساخت مثثر و فراگیر مورد توجه قرار گرفته

اسات ( International strategy for cyber

.)space,2011
سند امنیت فضای سایبری؛ وزارت امنیت داخلي آمریكا :وزارت دفاع آمريكا به فضاای ساايبری
بهمنزله يک قلمرو عملیاتی نگاه كرده و خود را برای استفاده هرچاه تماامتار از پتانسایلهاای آن،
سازماندهی ،آمادهسازی و تجهیز میكند .با اينكه فضای سايبری توسط انسان ساخته شاده اسات،
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اين فضا همانند زمین ،دريا ،هوا و فضا قلمرو مناسبی برای فعالیتهای وزارت دفاع آمريكاا اسات
(.)US cyber security strategy, DHS,2014
راهبرد امنیت سایبری انگلیس :چشمانداز ارائه شده در اين سند برای انگلستان؛ ايجاد ارزشهای
بزرگ اقتصادی و اجتماعی از فضای سايبری پر جنبوجوش و انعطافپذير و امن و افزايش رفااه
موجبات ارتقاء امنیت ملی ،پیشرفت و يک جامعه قوی را فراهم آورد .در حاوزه ارزشهاای ارائاه
شده در سند ،رويكرد دولت انگليس به امنیت مل بهطور مشاخص مبنی بار ارزشهاايی همچاون
حقوق بشر ،حكومت قانون ،دولت پاسخ گو ،عادالت ،آزادى ،تساهل و ايجاد فرصات هاای براباار
باراى همگان عنوان شده است .در اهداف سند نیز مقابله با جرائم اينترنتی ،ايجااد انعطاافپاذيری
پايداری نسبت به حمالت اينترنتی و ايجاد توانايی باالتر بارای حفاظات از مناافع ملای در فضاای
سايبری با تمركز مضاعف بر منابع موجود انگلیس و كمک به شكل دادن به فضای ساايبری بااز و
حمايت از جوامع باز عنوان شده است (.)UK cyber security strategy, 2016
راهبرد امنیت فضای سایبر اتحادیه اروپا :در اين سند در حوزه ارزشها بر ترويج آزادی بر خاط
و ايجاد اطمینان از توجه به حقوق اساسی و تشويق ارزشهای اتحاديه و در حوزه سیاساتهاا بار
محافظت فضای سايبر از وقايع و فعالیتهای بدخواهانه و تأمین جامعیت و امنیت اطالعات تأكیاد
شده است (.)Cybersecurity Strategy of the European Union,2013
مطالعه تطبیقي اسناد باالدستي کشورها؛ تناقض چشم انداز مطلوب جمهوری اسيمي ایران
با جبهه استكبار :در مطالعه تطبیقی آشكار گرديد كه كشورهای تأثیرگذار در اين فضا اين حوزه را
جزئی از حوزههای قدرت و قلمرو عملیاتی در نظر گرفتهاند ،فلاذا امنیات ايان حاوزه را در درون
توسعه آن طراحی نمودهاند و بهغیراز آمريكا ،ديگار كشاورها اساناد باالدساتی در حاوزه راهباری
استراتژيک اين فضا نداشتهاند و تماماً اسناد توسعه و مديريت اين فضا را در اسناد راهبردی امنیات
و دفاع ذكر نمودند .اما از آنچه در بررسی اسناد باالدستی و فرمايشات مقام معظم رهبری به دسات
آمد ،میتوان اينگونه نتیجهگیری كرد كه بهطور كلی مایتاوان پاارادايم و گفتماان مطلاوب نظاام
اسالمی برای فضای سايبر با آنچه نظام سلطه در حال طراحی آن میباشاند در تعاار

اسات .دو

پارادايم اصلی در راهبری فضای سايبر را میتوان اينگونه تصور نمود:
پارادايم لیبرال دموكراسی كه معتقد است اساساً رسانه مدرن متعلق به جهان مدرن است و امار
قدسی در پیچیدگیهای جهان مدرن ،قابل دوام نیست .اصالً عرصه مدرن ،عرصاه مفااهیم قدسای
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نیست .ادعای آنها اين بود كه هیچ روزنه روشنی برای مداخله در روند و مضمون فضای رسانهای
جديد و مو اجه با اين نظم سیاسای و اقتصاادی جهاان وجاود نادارد و ممكان نیسات كساانی باا
گفتارهای قدسی و انقالبی ،يعنی هم در جهت براندازی نظم حاكم بر جهان و هم با نیروی معنوی
– دينی برای ساختارشكنی نظم سكوالر كه حاكم بر سیاست و اقتصاد در جهاان باود ،وارد میادان
شوند.
در پارادايم دوم كه پارادايم انقالب اسالمی است ضرورت بهرهگیری از فضای سايبری منطباق
بر شعارهای اصلی آن پارادايم يعنی «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» و «نه شارقی ،ناه غربای،
جمهوری اسالمی» آشكار است .اين شیوه جديد از تفسایر شاعارهای عمیاق و راهباردی انقاالب
اسالمی متناسب با شكلگیری نوعی جديد از فضای زندگی يعنی فضای سايبری رويكردی مهم در
نحوه مديريت فناوری را به دنیا معرفی خواهد كرد.
بنابراين آنچه در اين پژوهش بهعنوان فضای سايبر مطلوب جمهوری اسالمی ايران .تعرياف و
تبیین میشود ،مبتنی بر پارادايم انقالب اسالمی است .اين بدان معنی است كاه زنادگی در فضاای
سايبری استمرار همین زندگی عینی است در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات ،فلاذا مایبايسات
مبتنی بر فرآيند تحقق تمدن نوين اسالمی راهبری شود .سناريوهای محتمل نیز مبتنی بر رونادهای
فضای سايبر و متغیرهای تأثیرگذار بر آن ساماندهی و تصويرسازی میگردد.
سناریوی مطلو در چارچو پارادایم انقال اسالمی و الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت

در بینش حكیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) پیشرفت با توسعه غربی ماهیتاً متفاوت هسات.
ايشان در تبیین اين مفهوم اظهار داشتند« :توجه داشته باشیم كه ماراد ماا از پیشارفت ،پیشارفت باا
الگوی غربی نیست .دستور كار قطعی نظام جمهوری اسالمی ،دنبال كردن الگوی پیشرفت ايرانای-
اسالمی است .ما پیشرفت را به شكلی كه غرب دنبال كرد و پیش رفت ،نمیخواهیم» (امام خامناه-
ای (مدظلهالعالی).)1392 :
همانطور كه امام خامنهای (مدظلهالعالی) فرمودند :هدف واال و میانی الگوی اساالمی -ايرانای
پیشرفت تحقق تمدن نوين اسالمی است كه اين الگو میبايست سرمشق تمام اسناد باالدستی حتای
سند چشمانداز باشد .راهبری فضای سايبری نیز از اين اصل مستثنی نیست .اين بدان معنای اسات
كه فضای سايبر مطلوب بهنوبه خود میبايست متضمن تحقق تمدن نوين اسالمی باشد.
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روندهای تأثیرگذار بر آينده فضای سايبری:
 ساختار اينترنت
 نوآوریهای روزافزون
 درهم آمیختگی و نفوذ وسیع
 موانع بر سر راه امنیت كامل در سايبری
مهمترين عنصر برای شناخت عدم قطعیتهای آينده در فضای سايبر اين است كه بدانیم اصوالً
فضای كامالً امن در اين حوزه امری موهوم است .اين ساه عامال ايجااد نااامنی در فضاای ساايبر
موانعی را برای امنیت ايجاد كرده كه حتی صاحبان اصلی اينترنت نیز بايد با آنها دست و پنجه نرم
كنند تا بتوانند سیاستهای مناسبی در جهت مقابله با آنها اتخاذ كنند .مهمترين اين موانع در ادامه
بررسی میشوند.
 سرعت و از میان رفتن فاصلهها
 بزرگی حجم و سختی
 دسترسی آسان و بدون مانع
 نبود شفافیت
 هنجارهای رفتاری غیرواضح
 احاطه حمله و يورش
پیشرانهای فضای سایبر :با بررسی مثسسات آيندهپژوهی مانند گارتنر ،آی بی ام ،پیو كاه باه
معرفی فناوریهای نوظهوری میپردازد؛ موارد زير بهعنوان رونادهای مهام تأثیرگاذار بار سااخت
آينده ،احصاء شده است:
 رايانش ابری
 خودكارسازی و هوش مصنوعی
 دستگاههای قابل حمل
 ساختار اينترنت
 تهديدات نوظهور
 حمله به زيرساختهای حیاتی
 رايانش موبايلی
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 اعتماد به زيرساختها مانند كلید عمومی
 ابر ديتاها
 اينترنت اشیا
 سايبری سازیها

(.)Gartner,2014

سناریوهای تهدیدات سایبری:

همانطور كه ذكر شد برای بررسی ساناريوهای تهديادات ساايبری مایبايسات ساناريوهای ماا و
ديگران (دشمن) مورد تحلیل و كاوش قرار گیرد .شناخت عدم قطعیتها ،پیشرانهاا و مثلفاههاای
مثثر بر فضای سايبر بر اسا

الگوی تحركات تهديدگر و فعالیتهای خاودی ماورد احصاا قارار

گرفت كه نمونهای از آن در جدول زير ارائه شده است.
جدول شماره  7کلیدواژههای مرتبط با تهدیدات سایبری
مفهوم

نفوذ

منشأ

ارجاع

منبع

مبانی نظری–

امام خامنهای (مدظلهالعالی)

دشمنشناسی

در ديدار با مدرسان ،فضال و طالب حوزه علمیه مشهد 68/4/21

مبانی نظری-
روندهای فناوری در فضای سايبر
ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

Sandia, 2012, cyber metrics

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

انواع تهديدات و نحوه بررسی آنها ،سازمان پدافند غیرعامل1391 ،

مبانی نظری–

امام خامنهای (مدظلهالعالی)

دشمنشناسی

در ديدار گروه كثیری از بسیجیان سراسر كشور 75/8/31

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

انواع تهديدات و نحوه بررسی آنها ،سازمان پدافند غیرعامل1391 ،

مبانی نظری  -طبقهبندی تهديدهای
سايبری در گزارش كنگره آمريكا
مبانی نظری–
دستهبندی هوارد از حمله سايبری

همپیمانان
دانش تخصصی
فضای مجازی
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World Future Society, 2014

USGAO,2010

Cohen,2009

مطالعه تطبیقی -انگلیس

Uk cyber security 2014

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

انواع تهديدات و نحوه بررسی آنها ،سازمان پدافند غیرعامل1391 ،

مفاهیم و ادبیات تحقیق-

احمدی پور -ابعاد ژئوپلتیک فضای سايبری در عصر فناوری

ژئوپلیتیک فضای سايبر

اطالعات91-

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

Sandia, 2012, cyber metrics
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Sandia, 2012, cyber threat metrics

تمایل
ارجاع

مفهوم

مفاهیم و ادبیات تحقیق –
سازمان معنايی تهديد
ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم
پافشاری

مفاهیم و ادبیات تحقیق-
شاخص انگیزه در طبقهبندی تهديدات
ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم
مفاهیم و ادبیات تحقیق –

زمان

سابقه تهديد

سنجش شدت تهديدات

جذابیت

تبعات منفی
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انواع تهديدات و نحوه بررسی آنها ،سازمان پدافند غیرعامل1391 ،
افتخاری ،اصغر  -1392-برآورد تهديد رويكردی نظام واره

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم
ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

The MITRE Corporation,2012

افتخاری ،اصغر  -1392-برآورد تهديد رويكردی نظام واره

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

The MITRE Corporation,2012

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

انواع تهديدات و نحوه بررسی آنها ،سازمان پدافند غیرعامل1391 ،

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

انواع تهديدات و نحوه بررسی آنها ،سازمان پدافند غیرعامل1391 ،

تقسیمبندی سازمان پدافند غیرعامل

نهانكاری

افتخاری ،اصغر  -1392-برآورد تهديد رويكردی نظام واره

انواع تهديدات و نحوه بررسی آنها ،سازمان پدافند غیرعامل1391 ،

مبانی نظری –
شدت تهديد سايبری

Sandia, 2012, cyber threat metrics

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

ظرفیتهای درونی

احتمال موفقیت

عبداهلل خانی ،علی –  -1386تهديدات امنیت ملی

Sandia, 2012, cyber metrics

مفاهیم و ادبیات تحقیق-
قابلیت /توانايی

منبع

ارزيابی تهديدات سايبری – سازمان پدافند غیرعامل

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

Sandia, 2012, cyber metrics

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

انواع تهديدات و نحوه بررسی آنها ،سازمان پدافند غیرعامل1391 ،

مبانی نظری – مطالعه تطبیقی آمريكا

America ‘s cyber future 2011

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

Sandia, 2012, cyber threat metrics

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

America ‘s cyber future 2011

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

آيیننامه فنی سايبری ،پدافند غیرعامل 1388

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

انواع تهديدات و نحوه بررسی آنها ،سازمان پدافند غیرعامل1391 ،

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

The MITRE Corporation,2012

مبانی نظری – دشمنشناسی

مقام معظم رهبری )مدظلهالعالی( -در مراسم بیعت مردم زنجان 68/4/15
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ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

آيیننامه فنی سايبری ،پدافند غیرعامل 1388

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

انواع تهديدات و نحوه بررسی آنها ،سازمان پدافند غیرعامل1391 ،

تمايل

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

The MITRE Corporation,2012

تمايل

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

انواع تهديدات و نحوه بررسی آنها ،سازمان پدافند غیرعامل 1391

افشا

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

The MITRE Corporation,2012

آسیبپذیری
مفهوم

ارجاع

منبع

بازدارندگی

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

عبداهلل خانی ،علی –  -1386تهديدات امنیت ملی

بازدارندگی

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

جمعی از محققین1395 ،

بازدارندگی

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

سیاستهای كلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل

بازدارندگی

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

سند چشمانداز ايران در 1382 -1414

بازدارندگی

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

نظام جامع فناوری اطالعات1386 -

ظرفیت انطباق

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

عبداهلل خانی ،علی –  -1386تهديدات امنیت ملی

ظرفیت انطباق

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

حكم امام خامنهای (مدظلهالعالی) در تشكیل شورای عالی فضای مجازی

تابآوری

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

جمعی از محققین1395 ،

تابآوری

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری)مدظلهالعالی( در حوزه فتا

تابآوری

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

The DOD cyber strategy, 2015

تابآوری

ادبیات تحقیق -تاريخچه و مفاهیم

عبداهلل خانی ،علی –  -1386تهديدات امنیت ملی
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باری بوزان 1378

گستره تهديد سايبری
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بنا بر مفاهیم به دست آمده از جدول فوق سناريو بر اسا
ناظر به تحركات سايبری دشمن است و سناريو بر اسا



دو عدم قطعیت «مناابع» و «تمايال»

دو عدم قطعیت «آسیبپذيری دارايای» و

«پیامد تهديدات » نیز ناظر به اقدامات طرف خودی (تهديد شونده)

است.

عدم قطعیتهای فوق كه مبنای سناريونويسی در اين تحقیق است؛ در چناد مرحلاه باه دسات
آمد .ابتدا روندها و پیشرانهای مثثر بر موضوع تحقیق ،خوشهبندی و بر اسا

نمارهدهای جامعاه

آماری پژوهش ،تعیین اولويت شد .در مرحله بعد با دعوت از خبرگان ،از مثلفههای بهدستآماده،
زوجهايی از عدم قطعیت كه قابلیت سناريونويسی را داشته باشند؛

استخراج گرديد.

هرچند سناريوهای اين دو حوزه به اين دلیل بهصورت مستقل با نخبگاان پاژوهش باه بحاث
گذاشته شد؛ بهتنهايی نیز قابل فهم و تجزيه تحلیل است و هركدام هويت مستقل دارند؛ اما در نگاه
كالن ارزيابی تهديدات سايبری بايد يک رابطه دو سويه متأثر از هم را نیز در نظر گرفات .ايان دو،
رابطه تعاملی با يكديگر داشته و با يكديگر معنی كاملتری میيابناد و در كناار هام بهتار فهمیاده
میشوند .مثالً ،افزايش آسیب پذيری دارايیها بر تمايل دشمن بارای بهارهبارداری از تهدياد تاأثیر
افزايشی خواهد داشت و يا اينكه پیامدهای تهديد ،عنصر تأثیرگذاری در انجام يا عدم انجام تهديد
خواهد

بود.

سناریوهای تحرکات دشمن (تهدیدگر)

با توجه به اينكه «ما» بر متغیرهای اصلی حوزه دشمن كه شامل منابع و تمايل دشامن بارای انجاام
تهديد سايبری است ،امكان تأثیرگذاری نسبی داريام ،بررسای ساناريوهای ايان بخاش عاالوه بار
اهمیت ذاتی موضوع ،جهت كمک به حوزه خودی و همچنین واكنش الزم و تاأثیر غیرمساتقیم بار
متغیرهای منابع و تمايل اهمیت حیاتی دارد .در اينجا دو نكته قابل ذكر

است:

اول آنكه با توجه به اينكه فضای سايبر آمیخته با عدم قطعیت است لاذا چرخاه ساناريويی را
شاهد خواهیم بود كه احتمال تغییر يک سناريو به سناريوی ديگر را فراهم

میكند.

دوم آنكه نامحتملترين سناريو يا همان سناريو مطلوب وجود خارجی نخواهد داشات .چراكاه
در شرايط تقاطع دو عدم قطعیت كاهندگی تمايل و كاهندگی منابع تهديدگر روی خواهد
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(شكل  )7سناریوهای تهدیدات سایبری مبتني بر جدول شماره 7

سناریوی شماره ی

جنگ سایبری( :نامطلوبترین سناریو)

اين ابر سناريو كه زيرسناريوهای متعددی ذيل آن تعريف میشود در شرايط میل عدم قطعیتهاای
تمايل و منابع تهديدگر به سمت بیشینگی ،تحقق میيابد .در اين شرايط موجوديت نظاام سیاسای،
تمامیت ارضی و بقاء جمعیت كشور مورد هدف دشامن قارار دارد .پیشارانهاای ناامطلوبتارين
سناريو در حوزه دشمن شامل موارد زير است:
 افزايش روزافزون تخاصم استكبار جهانی با نظام اسالمی (بیشینگی تمايل)
 كاهش شاخصههای پدافند غیرعامل در فضای سايبری (بیشینگی تمايل)
 افزايش تنیدگی فضای سايبر با ابعاد زندگی بشری (بیشینگی منابع)
 نفوذ دشمن در بدنه مديريت راهبردی فضای سايبر بهمنظور انفعال در راهبری اين فضاا
(بیشینگی منابع)
سناریوی شماره دو بحران سایبری( :سناریوی محتمل)
در شرايط قرار گرفتن در موقعیتهای بیشینگی منابع و كاهندگی تمايل شاهد ابر سناريوی بحاران
سايبری خواهیم بود .پیامدهای اين وضعیت كمتر از جنگ سايبری خواهد باود .پیشارانهاای ايان
سناريو عبارتند از:
 افزايش توان بازدارندگی سايبری و دفاع فعال جمهوری اسالمی ايران (كاهندگی تمايل)
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 مشغولیت بین المللی استكبار جهانی به دستوركارهايی غیر از موضوع اياران (كاهنادگی
تمايل)
 بهاارهگیااری از فناااوریهااای باارهم زن از سااوی دشاامن در افاازايش دسترساای بااه
زيرساختهای حیاتی (بیشینگی منابع)
 به دست گرفتن مديريت فضاای ساايبری از ساوی جرياانهاای لیبارال داخال كشاور
(بیشینگی منابع)
البته در همه سناريوها جمعآوری اطالعات از شاخصههای فعالیت دشمن میباشد ،اماا در ايان
سناريو اين مهم برجستهتر میباشد .آنچه در اين سناريو بايد مدنظر راهبران فضاای ساايبری باشاد
توجه جدی به شگفتیسازها و عالئم ضعیف تغییر است ،مانناد تحاوالت اجتمااعی و ماوجهاای
انحرافی حاصل از آن مانند آنچه در فتنه سال  88شااهد باوديم .ياا جناگهاای نیاابتی جمهاوری
اسالمی ايران با رژيم اشغالگر صهیونیستی كه تمايل تهديدگران غربی را بیشتر خواهد كرد.
سناریوی شماره سه مخاطره سایبری:
اين سناريو محصول تقاطع دو عدم قطعیت بیشینگی تمايل و كاهندگی منابع است .در اين شارايط
احتمال بهرهبرداری يک تهديد سايبری ،از آسیبپذيری سايبری موجود دريک سرمايه سايبری بااال
است .پیشرانهای اين سناريو عبارتند از:
 امنسازی زيرساختهای داخلی (كاهندگی منابع)
 ايجاد نهادهای بین المللی و همچنین قانونگذاری برای پیگیری جرائم سايبری از ساوی
جبهه استكبار (مانند شورای امنیت سازمان ملل) (بیشینگی تمايل)
سناریوی شماره چهار هشدار سایبری:
اين سناريو محصول تقاطع دو عدم قطعیت كاهنادگی مناابع و كاهنادگی تمايال مایباشاد .آنچاه
اهمیت دارد آنكه اين شرايط به دلیل تخاصم دائمی جمهوری اسالمی ايران با نظاام سالطه شارايط
تحقق را پیدا نخواهد كرد و ما همیشه ضريبی از تمايل و منابع را در حوزه دشمن شااهد خاواهیم
بود .ممكن است شرايط اين سناريو بیشتر در ارتبا با كشورهای غیرمتخاصم با اياران مانناد كاره
جنوبی باشد.
تصمیمسازان و تصمیمگیران بايد شرايط الزم برای تحقق سناريو شرايط هشدار را فراهم كنند.
به عبارت ديگر چرخه تغییرات را به كاهندگی تمايل و كاهندگی منابع سوق دهند .آنچه بايد مورد
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توجه قرار گیرد آنكه ضرورتاً سناريوها بهصورت تدريجی تحقق پیادا نمایكنناد و ممكان اسات
ناگهانی محقق شوند.
تحلیل سناریوهای تهدیدگر:

سناريوی شماره  1در شكل  1كه بیشینگی منابع و تمايل با هام تقااطع داشاتند ،ساناريوی جناگ
سايبری را داشتیم .در شرايط بیشینگی آسیبپذيری دارايیها و پیامد تهديد نیز همینطور سناريوی
جنگ سايبری قابل تصور است .بالعكس در شرايط كاهندگی تمايل و مناابع (ساناريوی شاماره )3
در شكل  1وضعیت هشدار داشتیم كه بهصورت همعرضی اين سناريو باا ساناريويی كاه ناشای از
تقاطع دو عدم قطعیت كاهندگی آسیبپذيری و پیامد تهديد است همراستا میباشد.
سناریوهای حوزه خودی (تهدید شونده) :همانگونه كه ذكر شد سناريو بار اساا

دو عادم

قطعیت «آسیبپذيری دارايی» و «پیامد تهديدات» نیز ناظر به اقدامات طرف خودی (تهديد شونده)
است .از منظر ارائه الگوی عملكردی به تصمیم گیران كشور ،با توجه به تأثیرگذاری باالی اقدامات
جبهه خودی بر متغیرهای اين عرصه؛ سناريوهای اين بخش نقاش مهمای در خاروج از انفعاال در
مقابل تهديدات خواهد داشت.
پیشبینی آينده نحوه برخورد تهديد سايبری با دارايیها مستلزم بررسی آسیبپذيریهای دارای
سايبری و همچنین پیامد تحقق آن تهديدات میباشد ،چراكه تهديدات به خاودی خاود و فاار از
محیط دارايیها فاقد خطر میباشند .لذا میبايست بر اسا

شاخصهای آسیبپذيری دارايایهاا و

پیامد تحقق تهديدات ،اطالعات جمعآوری و مورد تحلیل قرار گیرد.

شكل شماره  -۹سناریوهای حوزه خودی برگرفته از جدول شماره 7
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سناریوی اول؛ بدترین سناریوی ممكن (برخورد منفعينه با تهدیدات متصوره)
در حوزه ارزيابی تهديدات ،سناريوی فرضی اول حاصل تقاطعِ دو عادم قطعیات بیشاینگی پیاماد
تهديد و آسیبپذيری باالی دارايی میباشد  .تحقاق ايان ساناريوی فرضای باه ايان معناسات كاه
تهديدات بیرونی قابلیت اعمال بااليی بر دارايی سايبری ما خواهد داشت .و در نقطاه مقابال اقادام
عاجل و بازدارندهای از سوی ما نیز متصور نیست.
تحقق اين سناريو بدان معناست كه در حوزه دارايیهای سايبری پدافند غیرعامل جادی گرفتاه
نشده است و دارايیهای ما امكان تابآوری و بازياابی (انطبااق) در مقابال تهديادات متصاوره را
ندارند .با توجه به همارز بودن سناريوهای طرف خودی و سناريوهای ديگران؛ بايد در تطبیاق ايان
دو سناريو گفت كه سناريوی اول بر افزايش تمايل دشمنان تأثیر جدی دارد و در جدول محاسباتی
آنان؛ به افزايش مطلوبیت حمله سايبری منجر خواهد شد.
برای جلوگیری از انفعال سايبری( ،در صورت وقوع اين سناريو؛ غیرقابل اجتناب اسات) باياد
مثلفههايی كه اين وضعیت را ايجاد میكند؛ قبل از تحقق تهدياد؛ ارتقااء يابناد .پدافناد غیرعامال،
تابآوری و امكان بازيابی سه مثلفه اصلی برای جلوگیری از تحقق اين سناريو میباشد.
سناریوی دوم :هشدار سایبری
در سناريوی فرضی دوم؛ تقاطع كاهندگی آسیبپذيری با بیشینگی پیامد تهديدات؛ ماا باا شارايطی
روبرو هستیم كه مشكل اصلی نه در پدافند غیرعامل؛ بلكه در تابآوری و قادرت بازياابی اسات؛
بنابراين تحقق اين سناريو هرچند بدترين سناريو نخواهد بود؛ اما در نوع خود ساناريوی ناامطلوبی
به حساب میآيد.
سناریوی سوم :وضعیت عادی (مطلوبترین سناریو)
در سناريوی سوم كه حاصل تقاطع كاهندگی آسیبپذيری و كاهندگی پیاماد تهديادات اسات؛ باا
وضعیت عادی در فضای سايبر روبرو هستیم .در اين بخش با توجه به فقدان تهديد؛ مشاكل فقاط
تابآوری است .واقعیت آن است كه سناريوی سوم؛ در شارايط فعلای رواباط جمهاوری اساالمی
ايران با نظام سلطه ،سناريوی غیرمحتملی محسوب میشود .اين ساناريو بیشاتر بارای كشاورهايی
مانند سوئیس ،سوئد و فنالند موضوعیت دارد كه اوالً در روابط خاارجی خنثای و تاابع رونادهای
نظام بینالملل عمل میكنند و ثانیاً توانايی فنای الزم بارای افازايش اساتانداردهای الزم در پدافناد
غیرعامل و بازيابی را دارند.
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سناریوی چهارم؛ انفعال سایبری :غیرمحتملترین سناریو
سناريوی چهارم كه حاصل تقاطع بیشینگی آسیبپذيری و كاهنادگی پیامادهای تهديادات اسات؛
شرايطی است كه در آن علیرغم ضعف جدی در مثلفههای پدافند غیرعامل ،تابآوری و بازياابی
شاهد وقوع تهديدات جدی نخواهیم بود .اين سناريو بیشتر برای دولتهاای دسات نشاانده مانناد
عربستان موضوعیت دارد كه علیرغم آسیبپذيری باال از جاناب نظاام سالطه ،باه دلیال آنكاه در
موضع اتحاد و دست نشاندگی با آنان قرار دارد؛ با تهديدات سايبری روبارو نیسات .باا توجاه باه
حجم دشمنیهای علیه جمهوری اسالمی ايران اين سناريو نیز ساناريوی غیرمحتملای بارای تبیاین
روندهای آتی ارزيابی تهديدات سايبری علیه نظام اساالمی خواهاد باود .در ساناريوهای ارزياابی
تهديدات سايبری بايد گفت كه سناريوی  3و  4برای جمهوری اسالمی اياران موضاوعیت نادارد؛
بنابراين در ارزيابی واقعبینانه ،سناريوهای محتمل  1و  2بهعنوان روندهای فعلی شناخته میشود.
نتیجهگیری:

نوآوریهای سريع و مكرر ،بازيگران مختلف را (اعم از تهديدآفرين و تهدياد شاونده) در فضاای
عدم قطعیت قرار داده و شناسايی روندهای احتمالی آينده و پیشرانها را باه اماری حیااتی تباديل
كرده است .اين پژوهش با شناسايی اين متغیرها و عادم قطعیاتهاا ،ساناريوهايی بارای ماديريت
تهديدات طراحی كرده است .در سناريوهای عنصر تهديدگر (دشمن) سه سناريوی محتمل و ياک
سناريوی غیرمحتمل و در سناريوهای عنصر تهديد شونده (ما) نیاز ساه ساناريوی محتمال و ياک
سناريوی غیرمحتمل مورد ارزيابی قرار گرفته است.
با بررسی سناريوهای محتمل و تبیین نسبت آن با سناريوی مطلاوب جمهاوری اساالمی اياران
(كه بر اسا

تحلیل محتوای اسناد باالدستی و فرمايشات امام خامنهای (مدظلهالعالی) بهوسیله پنال

نخبگان پژوهش ،به دست آمده است) مشخص شد نه در حوزه تهديدگر و ناه در حاوزه خاودی،
سناريوی مطلوب جمهوری اسالمی ايران در میان سناريوهای محتمل؛ نیست .اين گزاره را در نظام
تصمیمسازی راهبردی بايد اينگونه تفسیر كرد كه روندهای كنونی فضای سايبر به سمت الگوهای
ترسیم شده جمهوری اسالمی ايران حركت نمای كناد و باياد باا ايجااد عازم عماومی ،اساتفاده از
فرصتها و مقابله با چالشها ،تغییر روندهای كنونی را در دستور كاار قارار داد .باه معناای ديگار
برخورد منفعالنه با نوآوریهای سريع و مكرر بستری مطلوب برای تهديدگران جمهاوری اساالمی
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ايجاد خواهد كرد و در نقطه مقابل ،تعامل فعاالنه ،ايجابی و مشاركتی در نوآوریهای فضای ساايبر
زمینههای فرصتآفرين برای جمهوری اسالمی ايران در بر خواهد داشت.
در اين میان نكته مهمی كه نبايد از آن غفلت كرد توسعه زيرساختهای غیربومی است كه هام
بر سناريوهای تهديدگر (دشمن) و هم بر ساناريوهای خاودی (تهدياد شاونده) تاأثیر معنایداری
خواهد داشت و مثلفه «منابع» را به نفع تهديدگر خارجی و متغیر «آسیبپاذيری دارايایهاا» را باه
ضرر نیروی خودی تغییر خواهد داد.
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منابع:




امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،مجموعه بیانات ،قابل دسترسی درwww.khamenei.ir :

امام خامنهای (مدظلهالعاالی) ،حكم انتصاب اعضای جدید شورای عالي فضاای ساایبری
برای ی

دوره چهارساله.)1396/6/14( ،

امام خامنهای (مدظلهالعاالی) ،دیدار رئایس و اعضاای شاورای عاالي فضاای ساایبری،
(.)1394/4/16



ازغندی ،علیرضا و روشندل ،جلیل ( ،)1374مسائل نظاامي و اساتراتژی معاصار ،تهاران:
انتشارات سمت.



اسالتر ،ريچارد و همكاران ( ،)1367نواندیشي برای هزاره ناوین ،مترجماان :عقیال ملكای
فار ،سیداحمد ابراهیمی ،وحید وحیدی مطلاق ،مركاز مطالعاات و برناماهريازی اساتراتژيک،
انتاشارات مثسسه آموزشی و تحقیقاتی صنايع دفاعی.



امیدوارنیا ،محمدجواد ( ،)1382امنیت در قرن بیست و یكم ،تهران ،نشر مطالعات سیاسی و
بینالمللی.



بلیكی ،نورمن ( ،)1393طراحي پژوهش های اجتماعي ،ترجمه حسن چاوشیان .تهران ،نشر
نی.



بوزان ،باری ( ،)1378مردم ،دولاتهاا ،هاراس ،تهاران ،ترجماه و انتشاارات پژوهشاكده
مطالعات راهبردی.



پدارم ( ،)1388آیندهپژوهي ،مفاهیم و روشها ،تهران ،مركز آيندهپژوهای علاوم و فنااوری
دفاعی.



جمعی از محققاین ( ،)1395طراحي نظام دفاع سایبری کشاور و راهبردهاای آن ،تهاران،
دانشگاه عالی دفاع ملی ،دانشكده امنیت ملی.




جوزیخمس لويی ،علی و جواهران ،هدی ( ،)1392تحلیلي بر نقش پدافناد غیرعامال در
امنیت راهبردی کينشهرها ،تهران ،مجله اطالعات جغرافیايی (سپهر) .شماره .87
حاجیانی ،ابراهیم ( ،)1392اصول و مباني روش های آینادهپژوهاي ،ناشار ،دانشاگاه اماام
صادق(ع).



خزايی ،سعید ( ،)1384دیده باني ،مباني و مفاهیم ،مركاز آينادهپژوهای علااوم و فناااوری
دفااعی.
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طباطبايی ،سیدمحمد؛ سلیمی ،حسین؛ موحديان ،احسان ( ،)1395تاأثیر ساایبر دیپلماساي
آمریكا بر دیدگاه کاربران مجازی ایران ،مطالعات رسانههای نوين.
عبداهلل خانی ،علی ( ،)1386تهدیدات امنیت ملي ،مثسسه فرهنگای مطالعاات و تحقیقاات
بینالمللی ابرار معاصر تهران.



عراقچی ،سید عبا

و جوزانی كهن ،شاهین ( ،)1396بهرهبرداری داعش از فضای مجازی،

فصلنامه روابط خارجی ،شماره .33


عاشوری ذبیح اله و حسینی محمدرضا ( ،)1393کاربرد روشهای آیندهپژوهي در بررساي
مطالعاتي سازمان های حفاظت اطيعات ن.م ،فصلنامه علمی -پژوهشی امنیت پژوهی شماره
.46



قاسمی ،فرهاد ( ،)1386نگرشي بر طراحي مدل بازدارنادگي سیاسات خاارجي ایاران،
تهران ،فصلنامه ژئوپلیتیک .سال سوم .شماره اول.



قاسمی ،فرهاد ( ،)1388الزامات تئوری

بازدارندگي منطقه ای جمهوری اسايمي ایاران،

تهران ،فصلنامه روابط خارجی .سال اول .شماره سوم.



كرم نیا ،رضا ( ، )1391ارائه الگوی راهبردی دفاعي بر اساس اندیشه دفاعي حضرت امام
خمیني (ره) ،رساله دكتری ،دانشگاه عالی دفاع ملی.
قاسمی ،فرهاد و كشاورز شكری ،عباا

( ،)1388نگرشي به سیستم بازدارندگي منطقاهای

در روابط بین الملل :مطالعه موردی ایران و آمریكا ،تهران ،رهیافتهای سیاسی و بینالمللی.
شماره .21


ستاریخواه علی ( ،)1393آینده پژوهي و سناریونویسي کاربردی ،قرارگااه پدافناد هاوايی
خاتماالنبیاء.







سند امنیت فضای تولید و تبادل اطيعات (افتا) ،هیئت وزيران.1387 ،
سند چشمانداز  7۸۶۸جمهوری اسيمي ایران ،مجمع تشخیص مصلحت نظام1382 ،
سند نظام جامع فناوری اطيعات ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات1386 ،
سند راهبردی پدافند سایبری ،سازمان پدافند غیرعامل.1391 ،
شاكرخواه ،يوناس ( ،)1384روزنامهنگاری ساایبر ،جامعه اطيعاتي و آزادی بیان ،تهران:
انتشاارات ثانیه.



میناوند ،محمدقلی ( ،)1385اینترنت و توسعه سیاسي ،حوزه عمومی در فضای سايبرنتیک،
پژوهش سیاست نظری.
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