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چکیده
جلوگیری از آسیب در فضای سایبری شامل فرآیندهای پیچیده ای از قبیل تهدید ،مجازات ،عدم پذیرش ،گرفتاری و هنجارها است .هدف این
مقاله ،روش کردن برخی از ای ابعاد مفهومی و خط مشی استفاده از نظریه بازدارندگی در قلمروی سنایبری جمهنوری اسن می اینران اسنت.
فرمولبندی راهبرد کارآمدی در عرصه سایبر ،نیاز به شناخت عمیق تر ابعاد مختلف بازدارندگی و جلوگیری در دامنه سایبر دارد .تدوی نظریه
پایه بازدارندگی در برابر تهدیدات سایبری دشم در فضای سایبری کشور مستلزم شناخت دقیق حوزه آفندی و پدافندی و تدوی راهبردهایی
بر اساس نظریه پایه بازدارندگی در فضای سایبری است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است .مسئله ما در ای پژوهش فقدان نظریه مدون
برای ایجاد بازدارندگی در فضای سایبری کشور ،در رویارویی با تهدیدات سایبری و بهتبع آن شناخت الزامنات بازدارنندگی در فضنای مجنازی
کشور بر اساس اسناد باالدستی و رویکردهای موجود است به شکلی که در برابر تهدیدات دشم مقاوم ،مستحکم و باقابلیت تداوم کارکردها و
درعی حال بتواند به تهدیدات دشم پاسخ پشیمان کننده بدهد .ایجاد و استفاده از همه ظرفینتهنای سنایبری (انسنانی و فننی) بنهمنظنور
آمادگی برای تطابق و تابآوری (انعطافپذیری) در شرایط متغیر و پویای سایبری یک ضرورت غیرقابلانکار است که ضم پاینداری و تسنلط
حاکمیتی موجب حفظ و افزایش منافع و اهداف ملی خواهد شد .ای موضوع بایستی بهعنوان یک ارزش اساسی و ملی در نظرینه بازدارنندگی
موردتوجه باشد .در شرایط عدم قطعیت و همچنی پویایی فضای سایبری و تهدیدات آن ،بهمنظور جلوگیری از شکست بازدارندگی با توجه به
چالش شناخت منبع تهدید ،به نظر میرسد که نظریه تکاملی برای بهدست آوردن راهبردهای مطلوب ،ارجح و پایندار ،بنروز رسنانی و تنرمیم
مداوم آن است .در ای پژوهش بر اساس نظر خبرگان ارتباطات و فناوری اط عات و پدافنند غیرعامنل در دانشنااه و دسنتااههنای اجراینی،
مطلوبیتهای راهبردی بازدارندگی سایبری ( چشمانداز ،اهداف ک ن ،ارزشهای اساسی حاکم ،اصول ،الزامات در اسناد باالدستی) احصنا و در
جلسات خبرگی به تأیید آنان رسید.
کلیدواژهها :فضای سایبر ،بازدارندگی سایبری ،تهدیدات سایبری

 -9مقدمه

9

فضای سایبری یکنی از مللفنههنای امنینت ملنی کشنورها تلقنی
می شود ،واکنش طبیعی کشورها در مقابل هرگونه تهدید یا تجاوز
به قلمرو سایبری آنها ،استفاده از زور علیه متجاوز خواهد بنود و
ازآنجاکه ای تجاوز از فضای سایبر آغاز شده است ،طبیعتاً اولنی
پاسخ نیز در همی فضا داده خواهد شد ،اگرچه بهمنظنور تنأمی
بازدارندگی ،معموالً پاسخ کشورها به تجاوز سایبری تنها به پاسنخ
سنایبری محندود نشنده و از ابعناد همنهجانبنه اعنم از سننایبری،
سیاسی ،اقتصادی ،اط عاتی و نظامی برخوردار خواهد بود[2] .
فضای سایبر کشور ،باید بهصورت مداوم مورد رصند و پنایش
قرارگرفته و هرگوننه تهدیند ،آسنیب پنذیری ،مخناطره ،تهناجم و
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حادثه سایبری و پیامد اعم از سنایبری ،فیزیکنی و رواننی ،منورد
شناسایی قرارگرفته و اقدامهای مقابلهای برای کاهش و رفع آنها
انجام میگیرد .ای اقدامهای دفاعی باید در سطحی انجنام گینرد
که منجر به تأمی بازدارندگی دفاعی در فضای سایبر کشور شنود
و برای ای منظور ،الزم است قدرت سایبری بنهعننوان بخشنی از
قدرت نظامی کشور تحقّق یابد.
بهطورمعمول شناخت بازدارندگی در فضای سنایبری مشنکل
است زیرا بازدارندگی در اذهان ما توسط تصاویری از جنگ سنرد
بهعنوان تهدید انتقام شدید توسط ابزارهای نظامی تسنخیر شنده
است .باای حال ،مقایسه با بازدارندگی نظامی ،گمراهکننده اسنت.
جلننوگیری از آسننیب در فضننای سننایبری شننامل فرآیننندهننای
پیچیده ای از قبیل تهدیند ،مجنازات ،عندم پنذیرش ،گرفتناری و
هنجارها است .هدف ای مقاله ،روش کردن برخنی از این ابعناد
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مفهومی و خط مشی اسنتفاده از نظرینه بازدارنندگی در قلمنروی
سایبری جمهنوری اسن می اینران اسنت .فرمنول بنندی راهبنرد
کارآمدی در عرصه سایبر ،نیاز به شناخت عمیقتر ابعناد مختلنف
بازدارندگی و جلوگیری در دامنه سایبر دارد.

 -2بیان مسئله
گسترش منازعات به فضای سایبری و استفاده از ابزارهای فناوری
اط عات و ارتباطات در قالب "تسلیحات سنایبری" بنرای تهدیند
زیرساخت ملی کشورها توسط حریفان سیاسی بنه شنکل جننگ
سایبری یا توسط گروه های معارض با مفهوم تروریسنم سنایبری،
لزوم توسنعه و گسنترش مفناهیم بازدارنندگی سننتی بنه فضنای
سایبری را بهعنوان راهبردی جهت جلوگیری از ایراد خسارت بنه
منافع ملی کشورها ،آشکار نموده است.
بازدارندگی سایبری ،بنر پاینه اصنول حناکم بنر نظرینههنای
بازدارندگی سنتی شکلگرفته است .برخنی ویژگنیهنای متمنایز
فضای سایبری بهعنوان عرصه پنجم نبردها نظینر مشنکل "عندم
قطعیت در نسبت دادن حم ت سایبری" ،خصوصنیاتی وینژه بنه
بازدارندگی سایبری بخشیده است .اما با توجه به محدودیت تفکر
بازدارندگی سنتی که در مورد دفاع سایبری استفاده میشود ،آینا
بازدارندگی سایبری میتواند به دست آید؟ امید قابل توجهی وجود
دارد که بازدارندگی سایبری میتواند ینک راهبنرد مفیند و منلثر
باشد ،بهویژه زمانی که برای همه رهبران جامعه بیشتر از دیانران
درک شود.
در حال حاضر آنچه قطعی است این اسنت کنه بازدارنندگی
سایبری در حوزه غیرنظامی ،ع وه بر پوشش کامل امنیت ایستا و
دفاع فعال معطوف به توانمندیهای پنیشنانری و پیشنایری در
حوزه هنای زیرسناختی اسنت و حنوزه نظنامی بنر دفناع فعنال و
توانمندی های تهاجمی بازدارنده تمرکز بیشتری باید داشته باشند
تدوی نظریه پایه بازدارندگی در برابر تهدیدات سنایبری دشنم
در فضای سایبری کشور مستلزم شناخت دقینق حنوزه آفنندی و
پدافندی و تدوی یک چارچوب پیوست نااری است که متأسفانه
مورد غفلت واقع شده است.
تاکنون نظریه پایه و جامع و مدون بازدارندگی با اتکا به نقاط
قوت و استفاده بهموقع از فرصتها ،برای کاهش آسیبپذیریها و
دفع تهدیندات بنه منظنور شنناخت ابعناد و مللفنه هنای اساسنی
تهدیدات سایبری دشم علیه ج.ا.ا با نااه به آیننده تهینه نشنده
اسننت؛ بنننابرای مسننئله مننا فقنندان نظریننه منندون بننرای ایجنناد
بازدارندگی در فضای سایبری کشنور ،در روینارویی بنا تهدیندات
سایبری و بهتبع آن شناخت الزامات بازدارندگی در فضای مجازی
کشور بر اساس اسناد باالدستی و رویکردهنای موجنود اسنت بنه
شکلی که در برابر تهدیدات دشم مقناوم ،مسنتحکم و باقابلینت

www.SID.ir

نشریه علمی ”پدافند الکترونیکی و سایبری “ ،سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9911

تداوم کارکرد ها و در عی حال بتواند به تهدیدات دشنم پاسنخ
پشیمان کننده بدهد.

 -9اهمیت و ضرورت تحقیق
نظام مقدس جمهنوری اسن می اینران پن از پینروزی ،در پنی
پیادهسازی اس م نناب محمندی (صنلیاهلل علینه و النه و سنلم)،
بهعناوی مختلنف منورد هجمنههنای گونناگون قرارگرفتنه اسنت.
پیشرفت فناوری در سالهای اخیر بهخصوص فنناوری اط عنات،
فضای جدیدی را به نام فضای سایبر پیش روی انسنان قنرار داده
است .شالوده اصنلی و ویژگنیهنای انحصناری فضنای مجنازی را
می توان سرعت ،دقت و کیفیت دانست کنه سنبب گردینده اک نر
فناوریها به آن وابستای پیدا کنند .سرمایههنا و داراینیهنا چنه
اقتصننادی ،چننه فرهناننی ،چننه انسننانی ،صنننعتی و نظننامی همننه
شکلدهنده شاکله وجودی نظام هستند و پاسداری از آنها یعنی
پاسداری از یک ملت .فضای سایبر کشور بزرگ جمهوری اس می
ایران نیز یکی از سرمایهها و داراییهای مهم ،راهبنردی و حیناتی
ای ملنت غینور اسنت کنه غفلنت از پاسنداری از آن خسنارات و
صدمات سناینی را برای نظام اس می به همراه خواهد داشت.
آنچه امروز تحت عنوان تهدید در فضای سایبری مطرح است
در واقع نوعی اعمال مخرب است که ممک است لزومناً مغرضنانه
نباشند اما ماهیتی مخل و مخرب دارند .بدیهی است هنانامیکنه
نتوانیم ای تهدیدات چه از نوع مغرضانه و چه از ننوع آگاهاننه آن
را بهدرستی شناسایی ،دستهبنندی و ارزشگنذاری نمناییم قطعناً
نخواهیم توانست راهکارهای مقابله با آنها را نیز بهدرستی تدبیر،
طراحی و اجرا نماییم .از سوی دیار آنچه مسلم است این اسنت
که شناسایی تهدیدات در حوزهای به گسنتردگی و عمنق فضنای
سایبر و بازدارندگی سنایبری بندون پشنتوانه پژوهشنی ،علمنی و
مطالعاتی موردنیاز هیچ گاه عملی نخواهد بود و نمیتوان تضنمی
الزم را برای جامعومانع بودن آن ارائه نمود.

 -4پیشینه
در رساله الاوی بازدارنندگی در فضنای سنایبر بنر اسناس نظرینه
بازیها ،آقای علی م ئی ( ،2911دانشنااه عنالی دفناع ملنی) در
پاسخ به ای سلال که الاو راهبردی بازدارندگی در دفاع سنایبری
بر اساس نظریه بازیها چیست؟ به ای نتیجه رسنیده اسنت کنه
امروزه رشد هرچه بیشتر وابستایهای زندگی بشنری بنه فضنای
سایبر ،باعث شده است تا تهدیدات سنایبری بنه زیرسناختهنای
راهبردی موردتوجه دشمنان هر جامعنهای قنرار باینرد .حمن ت
سایبری که در کشورهایی چون استونی ،گرجستان و همچنی در
ایران در گذشته رخ داده است به منا هشندار خواهند داد ،آیننده
فضای سایبر عاری از حم ت و تهدیدات دفاعی و امنیتی نخواهد
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بود؛ بننابرای بازدارنندگی یکنی از موضنوعات اساسنی در حنوزه
دفاعی -امنیتی هر کشور است .در این پنژوهش ارائنه الانویی از
بازدارندگی در تأمی امنیت داراییهنای سنایبری مسنئله اصنلی
است ].[1
 )1آقایان محمدحس فرخ و علی محمدی در مقالنه مفهنوم
شناسی بازدارندگی سایبری به این جمنعبنندی رسنیدهانند کنه
مفنناهیم سنننتی بازدارننندگی ،در فضننای سننایبری نی نز توسننعه و
گسترشیافتهاند و نظام جمهوری اس می ایران نیز بهعنوان بازیار
مهم بی المللی ،علیرغم دارا بودن توان بازدارندگی باالی سایبری،
نیازمند آن است تا هرچه سریعتر الزامات ای مهم را شناسنایی و
درصدد توفیق هرچه بیشتر بازدارندگی سنایبری گنام بنردارد .در
ای تحقیق در ای خصوص برخی الزامات پیشنهاد شدهاند ].[9
 )9در مقاله بازدارندگی و محرومیت در فضای مجنازی آقنای
جوزف نای با طرح ای سلال که آیا کشورها میتوانند دیانران را
از آسیب رساندن به فضای مجازی جلوگیری کنند ینا منانع از آن
شوند؟ ای چنی پاسخ میدهد کنه ،درک بازدارنندگی در فضنای
مجازی اغلب دشوار است ،زیرا ذه ما توسط تصاویر جناننده از
بازدارندگی به عنوان تهدید انتقام عظیم به حمله هسته ای توسنط
وسایل هسته ای دسنتایر شنده اسنت .بناای حنال ،مشنابهت بنه
بازدارندگی هسته ای گمراهکنننده اسنت جلنوگیری از آسنیب در
فضای مجازی شامل فرآیندهای پیچیدهای مانند تهدید مجنازات،
انکار ،پیچیدگی و هنجارها میشود .ع وه بر ای  ،حتی زمانی کنه
مجازات استفاده میشود ،تهدیدهای بازدارنده نیازی به محدودیت
پاسخهای سایبری نیست و ممک است رفتار عمومی و همچننی
اقدامات خاصی را موردتوجه قرار دهند ].[4
 )4در مقاله تئوری بازدارنندگی در قنرن سنایبر ،آننه گرینت
بندیک ،توبیاس متزگر ای سلاالت را مطرح میکنند که ،چطنور
بازدارندگی سایبری از همتای حرکتیاش متمنایز منیشنود؟ آینا
تواناییهای سایبری تهاجمی میتواننند در بازدارنندگی دشنمنان
ملثر باشد؟ آیا گزینه ت فی باید «روی میز» باشد تنا بازدارنندگی
موفق شود؟ چه تغییراتی برای پیادهسازیاش الزم است و جنایی
که چالشهای کلیدی قرار میگیرند کجاست؟
آنها معتقدند کنه ریشنه اصنط ح بازدارنندگی 2بنه معننای
«ترساندن از» و به شنکل «تضنعیف کنردن و کننار گذاشنت ینا
محدود کردن با ترس» تعریف میشنود« .بازدارنندگی بنا مفهنوم
ترساندن دیاران از انجام کار به شیوهای که برای خودشان مفیند
است و به شما آسیب میزند ،مرتبط است» .ای تعریف دو مفهوم
بازدارندگی را پررنگ میکند ،نخسنت تضنعیف مهناجم بنا دیانر
مدافعان و دوم محدود کردن به سبب ترس انتقامگیری ].[1
deterrence
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 )1در تحقیقننی بننا عنننوان ط نرح راهبننردی دفنناع سننایبری
جمهوری اس می اینران در حنوزه بازدارنندگی ( ،2916دانشنااه
عالی دفناع ملنی) آقاینان محمند احندی و محمدشناه محمندی
ای چنی نتیجه گرفتهاند که ،با گسترش فضای سایبر و وابستای
روزافزون زیرساختهای کشورها به ای فضا و آسیبپنذیری کنه
آنها در مقابل حم ت سایبری دارنند برخنورداری از ینک طنرح
راهبردی دفاعی ضرورت مییابد و در چنی طرحی بازدارندگی از
اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود هرچند بازدارندگی در حوزه
سایبر پیچیدهتر از بازدارندگی نظامی است اما با رعاینت الزامنات
آن و بهرهگیری از شیوههای مناسب میتوان به آن دستیافنت و
بدی ترتیب هزینه دفاع در ای حوزه تا حد قابلتنوجهی کناهش
مییابد]. [6
 )6آقای علیاصغر دهقانی ،در تحقیقی با عننوان بازدارنندگی
سایبری در امنیت نوی جهانی :تهدیند سنایبری روسنیه و چنی
علیه زیرساختهای حیناتی آمریکنا کنه در مجلنه رهیافنتهنای
سیاسی و بی المللی ( ،2916شماره  )17به چاپ رسنیده عننوان
میکنند که مقایسه وضعیت کننونی بنا بازدارنندگی جننگ سنرد
اشتباه است .جلوگیری از آسیب در فضنای سنایبر ،سنازوکارهای
پیچیدهای مانند تهدید بهت فی ،انکار ،گرفتار کردن و هنجارهنا را
میطلبد .نظریهپردازی در خصوص بازدارندگی در فضنای سنایبر،
در اولی موج خود قرار دارد .فرمولبنندی ینک راهبنرد منلثر در
عصر سایبر ،نیازمنند فهمنی گسنترده تنر و چندبعندی از مفهنوم
بازدارندگی است و نیاز نیست که پاسخ یک حمله سایبری را تنها
با ابزار سایبری داد ]. [0
 )0در کتاب قدرت سایبری و امنیت ملی کنه توسنط کرامنر،
فرانکلی و استار استوارت و الری ونتز در سنال  1727بنه چناپ
رسیده است در  26فصل به طرح مسائلی ازجمله مفاهیم و اجزای
فضای سایبر ،کاربردهای نظامی و بازدارندگی ،امنینت اط عنات،
نفوذ سنایبری و امنینت بنی الملنل ،مشنک ت راهبنردی قندرت
سننایبری مانننند جننرائم سننایبری و تروریسننم سننایبری و عوامننل
سازمانی ازجمله حاکمیت اینترنت و حقوق بی الملنل و عملینات
اط عاتی میپردازند .در ای کتاب نقش قدرت سنایبر در سنطوح
تاکتیکی ،عملیاتی و راهبردی در سطوح ملی و امنیت بنی الملنل
موردبررسی قرارگرفته است و چنی نتیجهگیری شده که ،با توجه
به پویایی و تحول فضای سایبر ،استفاده از آن برای تقویت قدرت
ملی ،بدون طراحی راهبرد امکانپذیر نیست ].[1

 -5مبانی نظری
سرمایه ها و داراییهای هر ملتی چه اقتصادی ،چنه فرهنانی ،چنه
انسانی ،صنعتی و نظامی همه شنکل دهننده شناکله وجنودی آن
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نظام هستند و پاسداری از آنها یعنی پاسداری از یک ملت.فضنای
سایبر کشور بزرگ جمهوری اس می ایران نیز یکی از سرمایهها و
داراییهای مهم ،راهبردی و حیاتی ای ملت غیور است که غفلنت
از پاسننداری از آن خسننارات و صنندمات سننناینی را بننرای نظننام
اس می به همراه خواهد داشت .آنچه که امروز تحت عنوان تهدید
در فضای سایبری مطرح است در واقع نوعی اعمال مخنرب اسنت
که لزوما مغرضانه نیستند اما ماهیتی مخل و مخرب دارند.بندیهی
است هناامی که نتوانیم ای تهدیدات چه از نوع مغرضانه و چه از
نوع آگاهانه آن به درستی شناسایی ،دسته بندی و ارزش گنذاری
نماییم قطعا نخواهیم توانست راهکارهای مقابله با آنها را نیز بنه
درستی تدبیر ،طراحی و اجرا نماییم.

 -9-5فضای سایبر
شبکه های وابسته به یکدیار ،از زیرساختهای فناوری اط عنات،
شبکه های ارتباطی ،سامانههای رایانهای ،پردازندههای تعبیهشنده
(جاگذاری شده) ،کنترل گرهای صننایع حیناتی ،محنیط مجنازی
اط عات و اثر متقابل بی ای محیط و انسنان بنهمنظنور تولیند،
پردازش ،ذخیره سازی ،مبادله ،بازیابی و بهرهبنرداری از اط عنات
میباشد .ای فضا ممکن اسنت در ارتبناط مسنتقیم و منداوم بنا
سامانه های فناوری اط عات و شبکههای ارتبناطی اعنم از شنبکه
ا ینترنت باشد و یا تنها قابلیت اتصال بنه محنیط پیرامنونی در آن
تعبیه شده باشد ].[1

 -2-5تهدیدات سایبری
هننر رویننداد یا واقعه باقابلیننت وارد نمننودن ضربه به مأموریتها،
وظن نایف ،تصویر (پنداره) یا اشتهار دستااه متولی ،سرمایه ملن نی
سنایبری ینا کارکنان دستااه به واسطه یک سامانه اط عنناتی ،از
طریق دسترسنی غیرمجاز ،انهدام (تخریب) افشاء ،تغییر اط عات
و یا ممانعنت (ایجاد اخت ل) از ارائه خدمت] .[1

 -9-5بازدارندگی سایبری
یک فرآیند اع م شده است که به معنای ممانعت از درگیریهای
اینترنتی یا فعالینتهنای تهدیدکنننده در فضنای مجنازی اسنت.
فرآیندهای موجود بنرای بازدارنندگی سنایبری شنامل سیاسنت،
خطمشی ،س ح ،توانایی یا اتحاد میشود ].[27

 -4-5نظریه بازدارندگی سایبری کلی (عمومی)
برای پاسخ به ای سلال که آیا بازدارندگی سنایبری امکنانپنذیر
است ،باید نظریه ها و مفاهیم پشت راهبرد بازدارنده موفق و نحوه
اعمال آن در مورد سایبر موردبررسنی قنرار گینرد .هنیچ تعرینف
واحدی از بازدارندگی یا فقدان نظریههنا بنرای کناربرد عملنی آن
وجود نندارد .دکتنری (اصنول) مشنترک بازدارنندگی بنهعننوان
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جلوگیری از عمل توسط «وجنود ینک تهدیند معتبنر از اقندامات
متقابل غیرقابلقبول و یا اعتقاد به اینکه هزینههای عمل ،مهمتنر
از مزایای درک شده است» تعریف می کنند .گزینههای بازدارنده
میتوانند بهصورت فعال یا غیرفعال باشند .در کتابی تحت عننوان
بازدارننندگی سننایبری و جنننگ سننایبری ،مننارتی لیبیکننی ای ن
گزینهها را ای گونه توصیف میکند:
 )2بازدارندگی با انکار (توانایی خن ی کردن ینک حملنه) ینا
بازدارندگی غیرفعال
 )1بازدارندگی با مجنازات (تهدیند اقندامات ت فنی جویاننه)
بازدارندگی فعال
از منظر سایبری ،بازدارندگی غیرفعال شامل اقنداماتی اسنت
که جهت حفاظت از شنبکههنا از حمن ت ینا ایجناد شنبکههنای
انعطافپذیر ( مقاوم) که برای به حداقل رساندن و یا کاهش اثرات
حمله ،انجام میشود .ای اقدامات مهمی از دکتنری و مهندسنی
امنیت سیسنتم اسنت امنا نقنش مهمنی در بازدارنندگی فعاالننه
حم ت سایبری بازی نمیکنند .باای وجود ،آن ها میتوانند تأثیر
بازدارنده ای توسط انکار اعمالنفوذ دشنم از هرگوننه اثرگنذاری
معناداری در سامانهها شبکهها ،یا عملیات داشته باشند .بهعننوان
یننک جننایازی  ،بازدارننندگی فعننال ت فنیجویانننه و یننا نننوعی از
پاسخهای نامطلوب به ینک حملنه سنایبری ینا حادثنه را تهدیند
میکند .ویژگنیهنایی کنه منجنر بنه راهبنرد بازدارنندگی موفنق
میشوند چیست؟ برای اهداف ای مطالعه هفت ویژگنی متنداول
بازدارندگی ذکر شده که جهت ارزیابی برجسته شده است :مننافع
(ع قه ها) ،اظهارات بازدارنده (بیانیه بازدارننده) ،اعتبنار ،تنرس،
اقدامات انکار ،اقدامات مجازات و محاسبه هزینه -سود (منفعنت)
]. [22
بازدارندگی سایبری مانند همه بازدارندگیهای دیار ،هناامی
موفق میشود که یک دشم تصمیم بایرد که بنا پرخاشناری و
اقدامات تجاوزکارانه عمل نکند .ای تصمیم دو ارزیابی جداگانه را
دنبال میکند :آیا هزینههای تجاوز سنایبری از مزاینای آن فراتنر
رفته و آیا مزایای محدودیت در فضای سایبری از هزیننههنای آن
فراتر رفته است .با غیرفعال کردن اهداف حملنه سنایبری ،ایمن
کردن آنها بهصورت غیرقابل نفوذ ،یا انجام حم ت غینرممک و
بیهوده ،اقدامات انکار مزایای حمله سنایبری احتمنالی را کناهش
میدهند .اما انکار بهخودیخود برای جلوگیری از تجاوز در فضای
سایبری کافی نیسنت .دشنمنان را همچننان بایند بنا تهدیند بنه
مجازات که هزینههای حمله سایبری را افزایش میدهد برای اجرا
و تاثیرگذاشت پیامهای بازدارنده مواجه کننند .اگنر دشنمنان بنا
مجازات روبرو نشوند ،تا زمانی که یک رویکرد ملثر پیدا کنند ،بنه
حم ن ت سننایبری ننناموفق ادامننه م نیدهننند .درحننالیکننه انکننار
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بهطورقطع نمنیتوانند بنهتنهنایی مقاومنت کنند ،اقندامات انکنار
قدرتمند همراه با انتظار معقول مجازات ،راهی طوالنی بنه سنمت
پیشایری از تجاوز سایبری خواهد داشت .ع وه بر اقدامات انکنار
قوی ،نظریه بازدارندگی ک سیک مستلزم آن اسنت کنه اقندامات
مجازات قطعی ،شندید و فنوری باشنند .بناای حنال ،بازدارنندگی
سایبری بیش از شدت یا فوریت بر قطعیت تأکیند دارد .بنهدلینل
عواقب وخیم ناشی از آن ،بازدارندگی هستهای ایجاب میکند کنه
کشورهای بازدارنده متقابل بتوانند بهسرعت و بهطور گسترده ضد
حمله را انجام دهند .اما حم ت سنایبری بنه طورمعمنول شنامل
عواقب کمتر جدی ،مهاجمان باقابلیت شناسایی کمتر و ابزارهنای
وسیعتری برای ضد حملنه هسنتند .بنا پیامندها و عواقنب کمتنر
جدی ،ضد حمله نیازی به مجازات بسیار شدید و نامتناسب ندارد.
ضد حمله نباید فورا وارد عمل شود ،برخ ف یک حمله هسنتهای
غافلایرانه ،در صورت وجود تعداد کم ،حم ت سایبری میتواننند
یک کشور قربانی (طعمه) را بهطنور کامنل از پاسنخ دادن نناتوان
کنند .به همی دلیل درنهایت ننه شندت عمنل و خشنونت و ننه
فوریت برای اقدامات مجازات بازدارندگی سایبری الزم است ،فقط
قطعیت و یقی ].[21

 -5-5بازدارندگی سایبری جامع (گسترده)
یک راهبرد وسیع بازدارندگی سایبری شبیه چنه چینزی خواهند
بود؟ برخی از اسناد سیاست موجود ای شواهد و الزامات را فراهم
مننیکننند .در راهبننرد سننایبری اینناالتمتحننده از وزارت دفنناع
درخواسننت کمننک جهننت توسننعه و پیننادهسننازی یننک راهبننرد
بازدارندگی جنامع بنرای جلنوگیری از بنازیاران اصنلی دولتنی و
غیردولتی از انجام حم ت سایبری علیه منافعشان شده است .ای
سیاسننت بننه طیننف وسننیعی از سیاسننتهننا و قابلیننتهننا بننرای
تأثیرگذاری بر رفتار بازیاران دولتی و غیردولتی اشاره منیکنند و
نشان می دهد که بازدارندگی سنایبری از طرینق برجسنته کنردن
کلیننه اقنندامات ازجملننه سیاسننت رسننمی و م بننت ،نشننانههننا و
داللتهنای قابنلتوجنه قابلینتهنای هشندار ،موقعینت دفناعی،
رویننههننای پاسننخاویی مننلثر انعطننافپننذیری کلننی شننبکههننا و
سامانههای حاصل خواهد شد ].[29

 -6-5عناصر نظریهی بازدارندگی
نظریههای بازدارندگی نظامی طی دوره رقابتهای هسنتهای بنی
بلوک شرق و غنرب پن از جننگ جهنانی دوم در خن ل دوران
جنگ سرد ،رشد و توسعه یافته انند .بنا فراگینری شنبکه جهنانی
اینترنت و شکلگیری فضای جدید سایبری که تمام ابعاد زنندگی
بشر را دگرگون ساخت ،توجه دولتها به بسط و گسترش قندرت
در ای فضای جدید معطوف شد .ازآنپ منازعات دنیای واقعنی
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راه بهسوی فضای سایبری یافتند .بازدارندگی نیز بهعنوان عناملی
مهم در راهبردهای اجتناب از نبرد کشورها ،جایااه خود را در ای
فضا بهسرعت بهدست آورد .ابعاد ،مللفهها و شاخصهنای فضنای
سایبری نیازمنند آن اسنت تنا بنهمنظنور نینل بنه هندف نهنایی
«بازدارندگی سنایبری »کنه همنان «جلنوگیری از وقنوع جننگ
سایبری» است ،مفناهیم سننتی بازدارنندگی در فضنای سنایبری
بازتعریف گردند ]. [24
نویسندگان و نظریهپردازان مختلف برای بازدارندگی عناصری
را طرح کردهاند که با جمعبندی دیدگاههای مختلف در خصنوص
بازدارندگی ،در اینجا به چهارعنصر مشترک در میان ای نظرینات
اشاره میشود:
 -2شرایط عینی :فنّاوری تسلیحاتی نوی دائماً دسنتخنوش
تحولی پویاست ،ای امر از مسئلهی فنی میزان آسیبپنذیری ،ینا
آسیبناپذیری س حهای هستهای حکایت میکند .بنرای تنأمی
توان بازدارندگی ،داشت میزانی از تواناییهای نظنامی و فنّاوراننه
الزم است و بدون آن ،رسیدن به مرحلهی بعدی ،که اثرگذاری در
ذه و باور طرف مقابل است ،میسر نخواهد بود.
 -1شرایط ذهنی :مقصود ای است که محیط رواننی طنرفی
بازدارندگی ازنظر راهبردی ،بسیار بااهمیت است ،بهعبنارتدیانر،
ازنظر ذهنی کشور الف باید آمادگی عملی ساخت تهدید را داشته
باشد و کشور ب نیز ازنظر ذهننی اقنناع شنود کنه در صنورت در
پیش نارفت سیاست های همارا با کشور النف ،موردحملنه قنرار
خواهد گرفت ].[21
 -9مبادله ی اط عات :بنرای حصنول بازدارنندگی ،اط عنات
مربوط به شرایط عینی و ذهنی طرفی باید مبادله شود تا سنطح
آگاهی آنها افزایش یابد ].[26
 -4عق نیت طرفی  :مفهوم بازدارندگی بر ای عقیده متمرکز
میباشد که طرفی محاسبات خنود را بنهصنورت عق ننی انجنام
می دهند ،بدیهی است که عقل در مقایسه با منافع بهدست آمنده،
هزینههای گزاف را نمیپذیرد ]. [20

 -7-5حمالت سایبری و تئوری بازدارندگی
به گفته استراتژیست نظامی آمریکا ،برنارد بردی ( ،)2146هندف
ارتشها از پیروزی در جنگها به جلنوگیری از آنهنا تغییریافتنه
است .هیچچینز باقندرت مخنرب ینک انفجنار هسنتهای مقایسنه
نمیشود .اما حم ت سایبری در افق فکنری بنهعننوان تهدیندی
شناخته میشوند که بهعنوان ابزارهای خنارقالعناده بنرای طینف
گستردهای از اهداف سیاسی و نظنامی بنه بهتنری صنورت درک
میشوند ،بسیاری از ای موارد میتوانند دارای پیامندهای جندی
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امنیت ملی باشند .ت ش های کننش گرایاننه بنرای جلنوگیری از
حم ت سایبری ممک است به یک بخش اساسی در راهبردهای
نظامی ملی تبدیل شود.

شیوه های ژئوپلیتیک و فنی ترکیب شنده اسنت ازجملنه توسنعه
نرمننال ،پیچینندگی ،بازدارننندگی تجمعننی ،تحقیننق و توسننعه،
سیاستها و قوانی  ،ساختار مسئولیت برای نرمافزار و سختافزار،
آموزش برای کاربران و توسعه سرمایه انسانی با فناوری اط عات و

امروزه حم ت سایبری میتواند رهبری سیاسی ،سامانههنای
نظامی و شهروندان متوسط را در هر نقطه از جهان در طول زمان
صلح یا جنگ ،با سود اضافی ناشناس بودن مهاجم ،هندفگینری
کنند .طراحان راهبردهای سیاسی و نظامی اکنون برای دستیابی
به اهداف خود از کامپیوترها ،بانکهای اط عناتی و شنبکه هنایی
که آنهنا را بنه هنم وصنل منیکنند اسنتفاده و ینا سوءاسنتفاده
میکنند ].[21

نظر گرفته نشده است]. [21

 -8-5مشکل بازدارندگی سایبری

 -1-5فضای سایبر کشور ،به مثابه زیرساخت حیااتی

چالش عصر دیجیتنال بنرای تعرینف کنردن بازدارنندگی نیسنت.
بازدارندگی یک مفهوم بهخوبی تعریف شنده اسنت کنه در طنول
تنناریخ موردمطالعننه و تمننری قرارگرفتننه اسننت و بعنند از ظهننور
س حهای هستهای ،عمق بیشتری پیداکرده است .چنالش فعلنی
درک کردن نقشنی اسنت کنه فنناوریهنای دیجیتنال در حنوزه
گستردهتر بازدارندگی بی دولتی بازی منیکننند .بازدارنندگی در
یک حوزه بهندرت مستقل از سایر حوزهها عمل منیکنند .بخنش
عمدهای از ادبیات بازدارندگی سایبری بر بازدارندگی دامنه تمرکز
میکند .باای حال ،ای یک محدودیت خطرناک است که ریسکها
را افزایش میدهد و احتمال موفقینت را بنه حنداقل منیرسناند.
کشف ادبیات مربوط به بازدارندگی و شناسایی کاربرد آن در حوزه
تازه تعریفشدهای از اقدامات متقابل فضای سایبری یک ضنرورت
است .بازدارندگی ک سیک بر روی محاسبه هزینه -سود (منفعت)
دشم بالقوه جهت متوقف کردن اقدامات خاص و متمایز کنردن
از (وادارندگی ،عملیات وادارسازی )2با تمرکز بر دستکاری رفتار
پیشبینیشده از طرینق کاربردهنای پیشنی از نینرو و ینا سنایر
ابزارهای قدرت دولتی متمرکز میشود .وادارنندگی ،تواننایی ینک
دولت برای مجبور کردن دولت دیار به عمل و یا بنهعننوان ینک
اقدام مستقیم است که دشم را متقاعد میکنند تنا چینزی کنه
موردنظر است رها کند که بهمنظور جلوگیری از دشنم از اقندام
که توسط تهدید مجازات طراحی شده است .هم وادارسازی و هم
بازدارندگی فرمهای اجبار هستند.

یا سرمایه ملی

اگر مجازات و انکنار نتواننند مشنکل بازدارنندگی سنایبری را
بهطور کامل برطرف کنند آیا هیچ راهحنل معقنولی وجنود دارد؟.
بازدارندگی هرگز ابزار واحدی در جعبهابزار دولتی جهت انکار ینا
توقیف و یا شکل دادن رفتار دشم نبوده است .بلکه همیشنه بنا
ت شهایی که فراتر از مفاهیم بازدارندگی سننتی اسنت و شنامل
Compellence
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امنیننت سننایبری .بازدارننندگی سننایبری مننلثر و کارآمنند باینند
سیاستهای بی المللی را گسترش دهد و شامل زمینههای ماننند
جرمشناسی ،ایمونولوژی (ایم شناسی) و س مت عمومی باشند.
راهحل مشکل بازدارندگی رهنا کنردن آن نیسنت بلکنه گسنترش
طیف وسیعی از راهبردهای جایازی است که در حال حاضنر در

سرمایه سایبری مللفه ای از فضای سایبر است که برای مالنک آن
فضا ،دارای ارزش و نیازمند محافظت اسنت .سنرمایه سنایبری در
کنار انواع دیار سرمایه ،اعم از سرمایه فیزیکی ،سرمایه انسنانی ،و
سرمایه ذهنی یا شناختی دستهبنندی منیشنود و ممکن اسنت
متعلق به اشخاص حقیقی ،اشخاص حقنوقی ینا دولنتهنا باشند،
لیک برخی از ای سرمایههای سایبری ،از اهمیت و ویژگنیهنای
خاصنی در سننطح ملننی برخننوردار هسنتند کننه آنهننا را از سننایر
سرمایههای سایبری متمایز مینماید .سرمایه ملی بنهدسنتهای از
سرمایهها اط ق میشود که نقش حیاتی در امنیت ملنی ،اقتصناد
ملی ،س مت و ایمنی عمومی ،اطمینان عمومی و نظایر آنهنا در
سطح ملی داشته باشد.
از سوی دیار زیرساخت یا ستون فقرات به عوامل سناختاری
بههمپیوستهای اط ق میگردد که بهم ابه تکیهگاه برای یک سازه
بوده و وارد شدن ضربه بنه این عوامنل ،موجنب پاشنیده شندن
شیرازهی سازه خواهد شد .بر ای اسناس زیرسناخت حیناتی بنه
زیرساختهایی اط ق میگنردد کنه نقنش حیناتی در توسنعهی
اقتصادی و اجتماعی ،افزایش سنطح رفناه عمنومی ،ارتقناء تنوان
دفاعی و امنیتی و تأمی نیازمندیهای ضروری یک کشور داشته
باشند ،به نحویکه بُروز اخت ل هرچنند کوتناه مندت در عملکنرد
آنها تأثیری فاجعهبار بر امنینت ملنی ،اقتصناد ملنی ،سن مت و
ایمنی عمومی ،اطمینان عمومی و ادارهی امور کشور داشته باشد.
سایر زیرساخت هنای حیناتی کشنور نینز زیرسناخت حیناتی
وابسته به فضای سایبر یا سرمایه ملی وابسنته بنه فضنای سنایبر
میباشند که جمعآوری ،پردازش ،مبادله و ذخیرهسنازی هرگوننه
اط عات در خصوص آن ها و نهایتناً مندیریت و کنتنرل آنهنا بنا
بهره گیری از فضای سایبر انجام منیشنود .بنهاین ترتینب بخنش
حیاتی فضای سنایبر کشنور ،متشنکل از زیرسناخت ارتباطنات و
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فناوری اط عات کشور و زیرساخت سایبری سایر زیرساختهنای
حیاتی کشور است و هرگونه تهدید سایبری کنه منجنر بنه تنأثیر
فاجعهبار بر ای بخش از فضای سایبر کشور شود ،باید موردتوجنه
جدی دفاع سایبری قرار گیرد.
بنابرای فضای سایبر کشور ،زیرساخت حیاتی سایبری است
که عن وه بنر زیرسناخت ارتباطنات و فنناوری اط عنات کشنور،
زیرساخت سایبری سایر زیرساختهای حیاتی نیز میباشد .فضای
سایبر کشور در ای نوع کارکرد ،زیرساخت حیاتی سایبری کشور
است و از اهمیت حیاتی برخنوردار اسنت ،لنذا از منظنر متولینان
زیرساختهای حیاتی کشور ،ای فضا باید از باالتری سطح امنیت
(یعنی مصونیت) در برابر انواع تهدیدها و باالتری سطح تابآوری
در مقابل انواع حم ت سایبری برخوردار باشد.
هدف کارکردی امنیت فضای سایبر کشور بهم ابه زیرسناخت
حینناتی و سننرمایه ملننی سننایبری ،تننأمی مصننونیت بننرای
زیرساختهنای حیناتی سنایبری و وابسنته بنه فضنای سنایبر در
مقابل انواع تهدید سنایبری و تنابآوری زیرسناختهنای حیناتی
سایبری و وابسته به فضای سایبر در مقابل انواع حم ت سنایبری
است].[17

 -90-5فضای سایبر کشور ،بهمثاباه مللفاهی امنیات
ملی
فضای سایبر کشور ،ع وه بر ای که یکی از مللفههای امنیت ملی
محسوب میشود ،نقش حیاتی در تأمی سایر مللفههنای امنینت
ملی ،از قبیل اقتصاد ملنی ،سن مت و ایمننی عمنومی ،اطمیننان
عمومی و نظایر آنها نیز دارد .در سال  2910تنأثیر بنارز فضنای
سایبر ج.ا.ایران در ایجاد و تشدید بحران اقتصادی در سطح ملنی
را شاهد بودیم که ناشی از همی امر بود.
بر اساس ای دیدگاه ،فضای سایبر کشور ،یکی از مللفههنای
کلیدی امنیت ملی و تأثیرگذار بر سایر مللفههنا از قبینل اقتصناد
ملی ،منافع ملی ،روابط بی -المللی ،اقتندار ملنی ،انسنجام ملنی،
اعتماد عمومی و س مت عمومی است .فضای سایبر کشور در ای
نوع کارکرد ،باید به صورت مداوم مورد شناسنایی و مراقبنت قنرار
داشته باشد و سروی های امنیتی کشور ،اشراف اط عاتی کامنل
بر آن داشته باشند تا با هرگونه اقدام علیه امنینت ملنی ،اقتصناد
ملی ،منافع ملی ،روابط بنی المللنی ،اقتندار ملنی ،انسنجام ملنی،
اعتماد عمومی و س مت عمومی ،برخنورد و مقابلنهی بنهموقنع و
ملثر صورت گیرد.
هدف کارکردی امنیت فضای سایبر کشور بنهم ابنه مللفنهی
امنیت ملی تأمی اطمینان و آرامش بنرای کناربران و جامعنه ،از
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طریق اشراف اط عاتی بر مللفهی امنیت ملی در مقابنل هرگوننه
حضور و نفوذ دشم است ].[17

 -99-5تولید قدرت سایبری
اقدام های مقابلنه ای در فضنای سنایبر کشنور در مقابنل هرگوننه
تهدید ،آسیب پذیری ،مخاطره ،تهاجم و حادثنه سنایبری و پیامند
اعم از سایبری ،فیزیکی و روانی ،برای کاهش و رفع آنها ضروری
است .ای اقدامهای دفاعی باید در سطحی انجام گیرد کنه منجنر
به تأمی بازدارندگی دفاعی در فضای سایبر کشنور شنود و بنرای
ای منظور ،الزم است قدرت سایبری به عننوان بخشنی از قندرت
نظامی کشور تحقّق یابد .در حقیقت هدف کارکردی امنیت فضای
سایبر کشور بهم ابه محیط عملیات نظامی تأمی بازدارندگی برای
دفاع ملی در فضای سایبر کشور ،از طریق تولید قندرت سنایبری
بهعنوان یک مللفه از قدرت نظامی کشور میباشد.
همه اقدامات پدافندی چه در فضای بیطرف و چه در فضنای
دشم از حالت پدافند غیرعامل خارج و به شنکل پدافنند عامنل
درمیآید .آفند اعم از پدافند فعال است .ما فقط آن جنبه از آفند
را که صرفاً عوامل عینی و ذهنی حمله را منیزنند مندنظر دارینم
چراکه هر چیزی که عامل حمله و یا عامنل جننگ سنایبری را از
کار بیندازد یک اقدام پیشکنش گرایانه است ،ای اقندامات بایند
تهدیدات را یا متوقف کند و بعد هم در زمان محدود ،مجدد فعال
شود .باید راهبرد اصلی توسعه قدرت سایبری باشد .ایجاد قندرت
سایبری بازدارنده ،راهبرد دیار ارتقا قدرت است .اتکنا بنه قندرت
سیاست نکتنه کلیندی اسنت .چنون قنوانی بنی المللنی قندرت
پشتیبانی ندارند.

][2

 -92-5دفاع و بازدارندگی
دفاع در  4زمان قبل از جنگ ،آستانه جنگ ،حی جنگ و پ

از

جنگ انجام می شود ولی بازدارندگی بی آسنتانه و حنی جننگ
است .بحث مخاطره ،بحث قدرت اسنت امنا در حند بازدارنندگی.
وقتی یک کشور به خطر میرسد اگنر بازدارنندگی نداشنته باشند
حمله میشود .راهبرد اصلی صیانت است که قبنل از جننگ بایند
اتفاق بیافتد .در ای مرحله بحث تابآوری و انطباقپذیری مطرح
می شود که یکپارچهسازی قدرت در همه ابعاد عملیات از اصول و
اندیشه گرفتنه تنا هننر رزم صنورت پنذیرد .بازدارنندگی قبنل از
تابآوری است .اشراف ،آمادگی و مصونیت باید به وجود بیاید
یکی از راهبردهای کلیدی در بازدارندگی باید تمرکز بنر روی
یکسری از اولویت ها شامل پیشبیناننه ،پیشنایرانه ،پنیشکننش
گرایانه ،واکنش گرایانه و منفع نه ،باشد ].[2
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 -99-5نظریه بازدارندگی در فضای ساایبری کشاور
چیست؟
در عرصه فضای سایبری قدرت میتواند به اشکال مختلفی بروز و
ظهننور پی ندا کننند ازجملننه توسننعه توانمننندیهننا در حننوزههننای
سخت افزاری ،نرم افزاری ،ساختار افزاری و مغز افنزاری امنا آنچنه
واضننح و مبننره اسننت حننوزه مغننر افننزار پایننه اصننلی ایجنناد
توانمندیهاست .توانمندسازی سرمایه انسانی خ ق و کارآمند بنا
ایجنناد ذهنی نت مسننئوالنه بازدارنننده از طری نق توسننعه ابزارهننای
آموزشی و افزایش مسنتمر سنطح آگناهیهنا مهنمتنری راهبنرد
بازدارندگی سایبری در مقابل تهدیدات میباشد هراندازه اشرافیت
اط عاتی هوشمندانه در برابر تهدیدات فضنای سنایبری افنزایش
یابد به همان اندازه قدرت بازدارندگی را توسعه خواهد بخشید.
بازدارندگی سایبری میتواند پیشایری از فعالیت دشنم بنا
نمایش قدرت و به رخ کشیدن توانمنندیهنا از طرینق ارتباطنات
باشد و او را به ای باور ذهننی برسناند کنه اقندام متقابنل دارای
هزینهای بیش از فایده برای او خواهد بود.
همکاریهای نهادی بخش دولتی و خصوصی ،بهنرهمنندی از
قابلیتهای بسیج و سنازمانهنای منردمنهناد و ایجناد انسنجام و
وحدت رویه در حوزه دفناع سنایبری از طرینق اشنتراکگنذاری
اط عات (پیام  /اظهار بازدارنده) موجب ایجاد و افزایش ظرفینت
ملی سنایبری بنرای ارتقنا تنوان بازدارنندگی سنایبری در مقابنل
تهدیدات خواهد شد .
برای اینکه بازدارندگی سایبری دارای اثر م بت قطعی شود و
شرایط عینی را تحقق بخشد نیاز به تابآوری سایبری منیباشند.
ممانعت یکی از نتایج مهم تاب آوری است .در بازدارندگی مبتننی
بر تابآوری سایبری ضروری است ابتندا قندرت تحمنل ضنربه را
افزایش داد و سپ اقدام متقابل (مجازات) نمود.
بدیهی است پیادهسازی و راهبری نظام بازدارندگی سایبری و
همچن نی پننایش اثربخش نی راهبردهننای بازدارننندگی در مقابننل
تهدیدات دشم بر اساس تولید ،توسعه و انتشار قدرت مبتنی بنر
چارچوب بازدارنندگی فنوق موجنب مصنون سنازی سنرمایههنای
سایبری ازجمله زیرساختهای حیاتی و حساس خواهد شد.
بازدارندگی جمهنوری اسن می اینران در سنطح کنل و خنرد
مطرح است .در سطح کل همان بازدارندگی نظامی و سطح خنرد
بازدارندگی غیرنظامی یا سایبری موردنظر است .رابطه بازدارندگی
سطح کل با سطح خرد بایند مشنخص شنود و نحنوه کمنک نینز
بایستی مشخص شود .کشور در تولید قندرت و بازدارنندگی بایند
یکپارچه باشد .مجموع قدرت فرهنانی ،قندرت سیاسنی ،قندرت
نظامی و قدرت اجتماعی ،مللفههای قدرت نظام جمهوری اس می
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ایران را تشکیل میدهند .قندرت سنایبری هنم بایند بنا این هنا
هماهنننگ باشنند چننون در بحننث سننایبری موضننوعات فرهناننی،
سیاسی ،اجتماعی و  ...نیز جزئی از بازدارندگی کنل اسنت .بنرای
پیادهسازی بازدارندگی سایبری باید مندل وجنود داشنته باشند و
تصویری واضح و شفاف از یک قدرت برتنر سنایبری ،ینک قندرت
دفاعی و یک قدرت زیرساختی و حتی ینک قندرت آفنندی ارائنه
شود ] .[12

 -6مطلوبیتهای راهبردی بازدارندگی سایبری
بر اساس نظر خبرگنان ارتباطنات و فنناوری اط عنات و پدافنند
غیرعامننل در دانشننااه و دسننتااههننای اجرایننی ،مطلوبی نتهننای
راهبردی بازدارندگی سایبری (چشمانداز ،اهداف ک ن ،ارزشهای
اساسی حاکم ،اصنول ،الزامنات در اسنناد باالدسنتی) احصنا و در
جلسات خبرگی به تأیید آنان رسید که به شرح ذیل میباشد:

 -9-6چشمانداز بازدارندگی سایبری
دفاع همهجانبه سایبری در قلمرو جمهوری اس می در افق 2474
در حوزه بازدارندگی ،با بسیج منابع و سرمایههنای ملنی سنایبری
ام  ،بومی ،پایدار ،پاسخاو و پشیمان کننده در مقابنل تهدیندات
سایبری دشم  ،برای دستیابی به قدرت سایبری پیشرو و برتر و
برخوردار از:
.2
.1
.9
.4
.1
.6
.0
.1
.1
.27
.22

نظام جامعه بازدارندگی سایبری در جهت دفاع عمینق ،الینه
به الیه و مستحکم با توسعه عمق دفاعی
نظننام فرماننندهی و کنتننرل هوشننمند باقابلی نت تشننخیص و
شناسایی تهاجم (فارنزیک قوی و همهجانبه)
مصونیت در زیرساختهای حیاتی و حساس کشنور در برابنر
تهدیدات و حم ت سایبری
سرمایه انسانی خ ق ،کارآمد و جهادی با ذهنیت مسنئوالنه
بازدارنده در حوزه دفاع سایبری
نظام دیپلماسی سایبری فعال و ائت فی در مسیر منافع ملی
اسننتق ل و خوداتکننایی بننا صنننعت بننومی دفنناع سننایبری
پیشکنش گرایانه
طراحی ،پیاده سازی و اجرای نظریهها و الاوهای بازدارندگی
سایبری بومی و دانشمحور در جهت ممانعت از بروز تهدید
آسیبناپذیری زیرساختهای حیاتی و حساس
تابآوری با افزایش قابلیتهنا و تطنابق بنا شنرایط در حنال
تغییر
نظام نهادینه شده اشرافیت اط عات سایبری (فنی ،شناختی،
زیرساختی)
مشارکت ظرفیت بخشهای دولتی ،غیردولتی ،مردمنهناد و
بسیج
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.21
.29
.24
.21
.26
.20
.21
.21
.17
.12
.11

نظام تولید و توسعه قدرت درونزای سایبری
اهداف ک ن بازدارندگی سایبری:
دستیابی به راهبردهای بازدارندگی سنایبری بنرای توسنعه
دفاع ملی
دستیابی به زیرساختهای مصون سایبری
دستیابی به توان تابآوری سایبری
دستیابی به سرمایههای انسانی خ ق با ذهنینت مسنئوالنه
بازدارنده
دستیابی به قدرت درونزای بازدارندگی
دستیابی به صنعت بومی خوداتکا و پیشرفته بازدارنده
دستیابی به قدرت دیپلماسی سایبری بازدارنده
دستیابی به مشارکت و ارتقا همکاریهای نهادی
دست یابی به قدرت آفندی ت فیجویاننه ،قناطع و پشنیمان
کننده

 -2-6اهداف کالن بازدارندگی سایبری
 .2دستیابی به راهبردهای بازدارندگی سایبری برای توسنعه دفناع
ملی
 .1دستیابی به زیرساختهای مصون سایبری

.9

نوآوری و خ قیت

.4

ارزشهای واالی انسانی – اس می

.1

نفی سلطه دشم بر فضای سایبری

.6

مدیریت جهادی

.0

تفکر و عمل بسیجی

.1

استق ل درونی باقابلیت تعاملپذیری

.1

اصول حاکم بر بازدارندگی سایبری:

261

 .27وحدت فرماندهی دفاع سایبری کشور
 .22دفاع بومی ،همهجانبه و بازدارنده (پاسخ به تهدیدات)
 .21هوشمندی در دفاع
 .29روزآمدی و آیندهناری
 .24آسیبناپذیری
 .21تحمیل هزینهبر دشم
 .26اشرافیت اط عاتی در فضای سایبری کشور
 .20نفوذناپذیری و اقتدار
 .21بیاعتمادی به محصوالت خارجی
 .21استق ل و خودکفایی
 .17مبادله اط عات و ارسال پیام اقتدار

 .9دستیابی به توان تابآوری سایبری

 -4-6الزامات بازدارندگی سایبری در اسناد باالدستی

 .4دستیابی به سرمایههنای انسنانی خن ق بنا ذهنینت مسنئوالنه
بازدارنده

اسناد باالدسنتی نظنام جمهنوری اسن می اینران دارای اشنارات

 .1دستیابی به قدرت درونزای بازدارندگی
 .6دستیابی به صنعت بومی خوداتکا و پیشرفته بازدارنده

مستقیم یا غیرمستقیم به اصل بازدارندگی و الزامنات آن در برابنر
تهدینندات دشننم هسننتند .بننه عبننارتی ،در ای ن اسننناد تحقننق
بازدارندگی مورد تأکید قرارگرفته و به مواردی اشاره شنده اسنت
که با ارتقای قدرت و آسیب ناپذیری جمهوری اسن می اینران بنه

 .0دستیابی به استانداردها و الاوهای بازدارندگی سایبری بنومی و
پویا

ایجاد می کند .الزم به ذکر است که اشنارات مربوطنه در منواردی

 .1دستیابی به قدرت دیپلماسی سایبری بازدارنده

ناظر بنه بازدارنندگی مطلنق و در منواردی نناظر بنه بازدارنندگی

 .1دستیابی به نظامات بازدارندگی سایبری
 .27دستیابی به مشارکت و ارتقا همکاریهای نهادی
 .22دستیابی به قندرت آفنندی ت فنیجویاننه ،قناطع و پشنیمان
کننده
 .21دستیابی به سامانههای بومی و درون ساخت

ترتیب از طریق ایجاد رعب و ناامیند کنردن دشنم  ،بازدارنندگی

سایبری و الزامات آنها هستند.
اسناد باالدستی که در ای راستا موردبررسنی و مبننای بینان
الزامات قرارگرفته است ،در الیه سیاستها کلنی نظنام جمهنوری
اس می ایران در حوزههای مرتبط ،سند چشماننداز بیسنتسناله،
اسناد راهبردی پدافند سایبری و افتا و اسناد نظامات جامع شامل
تبیی الزامات شبکه ملی اط عات ،نظام جنامع عملینات پدافنند

 -9-6ارزش های اساسی حاکم بر حاوزه بازدارنادگی

سایبری کشور و سند نظام ملنی پیشنایری و مقابلنه بنا حنواد

سایبری

فضای مجازی هستند.

.2
.1

خودباوری و خوداتکایی
اعتمادسازی ،اطمینان بخشی
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در ادامه ،ای الزامات که با استفاده از روش خبرگی انتخاب و
اولویتبندی شده ،ارائه میشود.
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 -5-6الزامات تحقق اصل بازدارندگی
.2
.1
.9
.4

.1

ایجاد سامان دفاعی باهدف بازدارندگی همهجانبه.
ایران کشوری است ام  ،مستقل و مقتدر بنا سنامان دفناعی
مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستای مردم و حکومت.
پایش ،پیشایری ،دفاع و ارتقاء تنوان بازدارنندگی در مقابنل
هرگونه تهدید در حوزه فناوری اط عات و ارتباطات.
ارتقاء توان بازدارنندگی کشنور بنا :توسنعه تنوان موشنکی و
فناوریها و ظرفیت تولید س حها و تجهیزات عمنده دفناعی
برتر ساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
بهره گینری از کلینه امکاننات غیرمسنلحانه سنایبری و غینر
سایبری کشور ،بهمنظور ایجاد بازدارندگی

.22

.21

.29
.24

 -6-6الزامات تحقق بازدارندگی سایبری
ای الزامات در چهار حوزه ی توسعه علم و فناوری ،نیروی انسانی،
سنناختارهای نهننادی و همکنناری نظامننات مختلننف ،بی نانشننده و
درمجموع ناظر به ظرفیتسازی قدرت سایبری و آسنیبناپنذیری
برای ایجاد ممانعت از تهناجم دشنم ینا ایجناد بناور در دشنم
نسبت به توان تقابل متوازن برای تنبیه تجاوز وی هستند.
.2
.1

.9
.4

.1

.6
.0
.1
.1

.27

ایجاد ،ساماندهی و تقویت نظام ملی اط عرسانی رایانهای.
اعمال تدابیر و نظارتهای الزم بهمنظنور صنیانت از امنینت
سیاسی ،فرهنای ،اقتصادی ،اجتماعی و جلوگیری از جنبهها
و پیامدهای منفی شبکههای اط عرسانی.
ایجاد دسترسی به شبکه های اط ع رسنانی جهنانی صنرفاً از
طریق نهادها و ملسسات مجاز.
ایجاد و تقویت نظام حقنوقی و قضنایی متناسنب بنا توسنعه
شبکههای اط عرسانی بهوینژه در جهنت مقابلنه کارآمند بنا
جرائم سازمانیافته الکترونیکی.
توسعه ف آوری اط عنات (بنهوینژه حفاظنت از اط عنات) و
آینده ناری در خصوص آثار تحنوالت فن آوری اط عنات در
سطح ملی و جهانی.
گسترش مطالعات و تحقیقات.
تربیت نیروی انسانی متخصص در ای زمینه.
ساماندهی نظام ملی ،قنوانی و توسنعه ی فنناوری و نینروی
انسانی متناسب تحوالت جهانی و نیازهای کشور
تحقق پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعنه اقندامات
غیرمسننلحانه کننه موجننب افننزایش بازدارننندگی ،کنناهش
آسیب پذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقاء پایداری ملی
و تسهیل مندیریت بحنران در مقابنل تهدیندات و اقندامات
نظامی دشم میگردد.
تهیه و اجرای طرحهای پدافنند غیرعامنل (بنا رعاینت اصنل
هزینه – فایده) در منورد مراکنز ،امناک و تأسیسنات حنائز
اهمیت.
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.21
.26
.20

.21

.21

.17

.12
.11

.19

فرهنگ سازی و آموزش عمومی درزمینهٔ بهکارگیری اصول
و ضنوابط پدافنند غیرعامنل در بخنش دولتنی و غیردولتنی،
پیشبینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشنی و توسنعه
تحقیقات درزمینه پدافند غیرعامل.
بهکارگیری اصول و ضنوابط پدافنند غیرعامنل در مقابلنه بنا
تهدیدات نرمافزاری و الکترونیکنی و سنایر تهدیندات جدیند
دشم بهمنظور حفظ و صنیانت شنبکههنای اطن عرسنانی،
مخابراتی و رایانهای.
فرهنگسازی ،آموزش و افزایش آگاهی و مهارتهای عمومی
در حوزه افتا.
برقراری ارتباط و همکاری با دیانر کشنورها در زمیننههنای
علمی ،تولیدی و تجاری کاالها و خندمات دفناعی و امنیتنی
برای دستیابی بنه اهنداف سیاسنتهنای کلنی خودکفنایی
دفاعی و امنیتی.
برونسپاری و جلب مشارکت سایر بخشها اعنم از دولتنی و
غیردولتی در تأمی نیازها
گسترش هوشمندانه و مصون سازی با اجنرای کامنل پدافنند
غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور
افزایش ظرفیت های قندرت ننرم و دفناع سنایبری و تنأمی
پدافند و امنینت سنایبری بنرای زیرسناخت هنای کشنور در
چارچوب سیاستهای کلی مصوب.
توسعه محتوی در فضای مجازی بر اسناس نقشنه مهندسنی
فرهنا نی کشننور تننا حننداقل پنننج برابننر وضننعیت کنننونی و
بومیسازی شبکههای اجتماعی.
ایجاد ،تکمیل و توسعه شبکه ملی اط عات و تنأمی امنینت
آن ،تسلط بر دروازههای ورودی و خروجی فضنای مجنازی و
پاالیش هوشمند آن و ساماندهی ،احنراز هوینت و تحنول در
شاخص ترافیکی شبکه به طنوریکنه  17درصند آن داخلنی
باشد.
بهرهگیری از موقعیت ممتاز کشور باهدف تبندیل اینران بنه
مرکز تبادالت پستی و ترافیکی ارتباطات و اط عات منطقه و
گسترش حضور در بازارهای بی المللی.
حضور ملثر و هدفمند در تعام ت بی المللی فضای مجازی.
افزایش سهم سنرمایهگنذاری زیرسناختی در حنوزه فنناوری
اط عات و ارتباطات تا رسنیدن بنه سنطح کشنورهای برتنر
منطقه.
مقابله ملثر و بازدارنده بنا هرگونننه تهنناجم سننایبری بننه
سنرمایههنای ملنی سایبری جمهوری اس می ایران ،توسنط
متخاصمی سنایبری

تحقق پدافند سایبری بازدارننده بنا رعاینت اصنول عملیناتی
پدافند سایبری کشور شامل اصول عملیات پدافند سایبری عبارت
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است از :صیانت ،ممانعنت ،ماننایی ،یکپنارچای ،مشنارکت ،دفناع
جمعی ،آمادگی ،انطباقپذیری و تابآوری بنرای دسنتینابی بنه
برتری عملیاتی نیروهای پدافند سایبری خودی بر دشم .

 -7روش تحقیق
ای تحقیق با توجه به هدف آن کاربردی -توسعه ای است .هندف
تحقیقات کاربردی توسعه دانش کناربردی در ینک زمیننه خناص
است تا مسئلهای حل شود و نتایج تحقیق سریعاً بنه کنار گرفتنه
شود.
با توجه به اینکه ای تحقیق منجر به بهبود و توسعه فرایندها
شده و درصدد بهبود وضعیت بهوسیلهی تحقیقات کاربردی اسنت
و بهنوعی به دنبال عملیاتی سنازی نتنایج تحقیقنات کناربردی در
زیرساختهای کشنور اسنت ،در زمنره تحقیقنات توسنعهای قنرار
میگیرد .تحقیقات توسعهای به دنبال بسط و گسترش مفناهیم و
رسیدن به راهبردهای جدید میباشند.
ای پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته و سپ
بننا اسننتفاده از رویکننرد کمننی و کیفننی و روشهننای آمیختننه و
آیندهپژوهی جمع آوری و تجزیه وتحلیل اط عات انجام شد سپ
از روشهای مصاحبه ،نشست خبرگی و دلفی در جهت دستیابی
به هدف پژوهش بهرهگیری شده است .در این پنژوهش ،جامعنه
آماری از دو بخش تشکیل میشود:
کلیه اسناد و مدارک باالدستی و مرتبط با موضنوع تحقینق و
آثار مکتوب
جامعۀ آماری شامل خبرگان آگاه و نخبانان صناحبنظنر بنا
ویژگیهای زیر:
الف -شناخت کنافی نسنبت بنه مسنائل راهبنردی دفناعی و
غیرنظامی.
ب -دارای مسئولیت در مشاغل راهبردی لشاری و کشوری.
ج -اساتید و دانشآموختاان علوم دفاعی و پدافند غیرعامنل،
سایبری و راهبردی کشور.
د -سابقه مسنئولیت و مندیریت در حنوزه هنای منرتبط بنا
پدافند غیرعامل.
ه -دارا بودن تخصص میانرشتهای بهخصوص در حوزههای
پدافند غیرعامل و رشته های سایبری و دارای آگاهی بنه اصنول و
الزامات پدافند غیرعامل
به علت محدود بودن تعداد خبرگان و صاحب نظران در حوزه
موردمطالعه ،حجم نمونه بر حجم جامعه آماری منطبق و جامعنه
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آماری بهصورت تمام شمار موردپژوهش قرار گرفت.
در این تحقیننق از هننر دو روش گننردآوری اط عننات ،یعنننی
روشهننای مینندانی مصنناحبه و مشنناهده و روش کتابخانننهای
(فیش برداری) استفاده شد ..هم چنی برای بهدست آوردن بخشی
از داده های کیفی ،از روش انجام مصاحبه ی اکتشافی ساختمنند
یا میزگرد خبرگی با متخصصان و خبرگان در ای حوزه اسنتفاده
گردینند .ش نیوه تجزیننهوتحلیننل داده در ای ن تحقیننق اسننتفاده از
رویکردهای کمی و کیفی است .در رویکرد کیفی پن از مطالعنه
اسناد و انجام مصاحبه با خبرگان با استفاده از روش تحلیل محتوا
و تحلیل گفتمان ،مطلوبیتهای راهبنردی بازدارنندگی در حنوزه
سایبری احصا و مجدداً با تشکیل میزگرد خبرگنی بنا اسنتفاده از
روش دلفی ،نظر خبرگان در رابطه بنا موضنوع ارائنهشنده توسنط
محقننق بررسننی گردی ند ،آنانناه در رویکننرد کمننی بننا اسننتفاده از
پارامترهای آماری توصیفی و استنباطی جهنت آزمنودن الزامنات
بازدارننندگی سننایبری در اسننناد باالدسننتی از قبیننل آزمننونهننای
میانای طراحی و اجرا شد.

 -8بحث و نتایج
بازدارندگی سایبری محدود به بازداشنت دشنم از بنهکنارگیری
تهدید سایبری علیه داراییهای سایبری نیسنت بلکنه اعنم از آن
بوده و به معنای بازداشنت دشنم از هرگوننه تهدیند سنایبری-
غیرسایبری علیه هرگونه دارایی سایبری-غیرسایبری با استفاده از
کلیه امکانات و اقتضائات فضای سایبری-غیرسایبری است .الزم به
ذکر است که مقصود از غیر سایبری کلینه ابعناد فضنای حقیقنی
تحت حاکمیت کشورها در حوزههای اقتصاد و تجارت ،امنینت و
حاکمیت ،اعتماد عمومی ،س مت و ایمنی عمومی ،قدرت علمنی
صنعتی و فنناوری ،قندرت فرهنانی -اجتمناعی ،دفناعی ،روابنط
بی المللی ،حقوق عمومی و حریم خصوصی است.
با مقدمنه ذکرشنده ،امکنان تطبینق و درواقنع بسنط نظرینه
بازدارنندگی بننرای ارائننه نظریننه بازدارننندگی سننایبری در قلمننرو
جمهوری اس می ایران وجود دارد.
قدرت تسلط سایبری همچنان یکی از عناصر اصلی بازدارننده
ملثر ،ازجملنه بازدارنندگی سنایبری اسنت .بازدارنندگی سنایبری
چالشبرانایز است ،امنا بنا ینک راهبنرد سننجیده و واقنعبیناننه،
بازدارندگی سایبری میتواند بیشتر کارهای ملثر مطلنوب خنود را
انجام دهد .علیرغم پیشبینی نظریهپردازان بازدارنندگی سنایبری
همچنان به جهنان فیزیکنی و سیاسنی وابسنته اسنت و بنه نظنر
میرسد ازنظر تئوری سختتر از آن اسنت کنه در عمنل اجراینی
شود .عدم قطعیت درباره پیچیدگی سامانهها و اثرات آنها ،ابعناد
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مختلف بازدارندگی سایبری را تقویت میکند.

بر انعطافپذیری سایبری سرمایهگذاری کرد.

حوزه سایبری به یک راهبردی جامع و کامنل نیناز دارد کنه
شامل پاسخهای سایبری سریع و مسنتقیم کنه ناگهنانی ،پوینا و
متحرک ،مخفیانه و تصادفی باشند تا دشمنان هم ازلحاظ روانی و
هم ازلحاظ مجازی متحمل شکست شوند .بازدارندگی با تعامنل و
تعجب چنی راهبرد بازدارندگی است .ای راهبرد از ویژگنیهنای
منحصربه فرد درگیریهای سایبری بهره بنرداری منیکنند و ینک
منطقه بافر راهبردی را به وجود میآورد که به آن امکان میدهند
بهصورت پویا اقدامات متقابلی را بر اساس ساختارها و زمینههنای
خاص عن وه بنر حماینت خنود از مجموعنه اط عنات ،عملینات
اط عاتی و عملیات تعجب و غافلایری انتخاب کند.

ایجاد و استفاده از همه ظرفیتهای سایبری (انسانی و فننی)
بهمنظور آمادگی بنرای تطنابق و تنابآوری (انعطنافپنذیری) در
شرایط متغیر و پویای سایبری یک ضرورت غیرقابلانکار است که
ضم پایداری و تسلط حاکمیتی موجب حفظ و افزایش مننافع و
اهداف ملی خواهد شد .ای موضوع بایستی بنهعننوان ینک ارزش
اساسی و ملنی در نظرینه بازدارنندگی موردتوجنه باشند .در این
شرایط وجه دفناعی و پدافنندی در مقولنه بازدارنندگی سنایبری
مطرح است ولیک موضوع مکمل در نظریه بازدارنندگی سنایبری
آفند و قدرت پاسخاویی است تا ضم نجات سریع از اخت الت و
آسیب پذیریها ،پاسخ قاطع و ب درنگ (سایبری و غیر سنایبری)
به دشم داده شود .مجازات ینک عنصنر مهنم اسنت کنه ضنم
تحقق شرایط عینی بازدارندگی در مقابل تهدیدات دشم  ،شرایط
ذهنی برای ممانعت از اقدامات بعدی را نیز فراهم میکند به این
صورت که هر اقدام ممک است با پاسخ پشیمان کنندهای مواجه
شود (ت فی مکرر)؛ بنابرای بنرای بازدارنندگی بنه وسنیله ت فنی
نمایش قدرت هم ضروری است.

برای محدود کردن تهدیدات ،نظریهی بازدارندگی بنهصنورت
مفهومی ارزشمند در نظر گرفته شده است .اگر در نظر بایریم که
بازدارننندگی ابننزاری در سیاسننت امنیت نی بنناقی بماننند ،باینند هننر
برداشتی از نظریه بازدارندگی تصدیق کند کنه محندود بنه دفناع
محض نخواهد بود .دریافتها از مسنئله ی تهدیند ،هنم در ایجناد
راهبرد ملثر ملی و هم در هدف استفاده از نظرینهی بازدارنندگی،
نقشی محوری ایفا می کنند .ماهیت تهدید ،عوامنل تهدیند ،ابنزار
مورداستفاده و هدف بالقوه نیز مهم هستند.

 -1نتیجهگیری
 -9-1بسط و توسعه نظریه پایه بازدارندگی
سننرعت نننوآوری در قلمننروی سننایبری بیشننتر از سننرعت آن در
قلمروی هسته ای و ...است .مزیت تهاجم نسبت بنه دفناع ممکن
است در طول زمان تغییر کند .یادگیری سایبری نیز مهنم اسنت.
همننانطننور کننه دولننتهننا و سننازمانهننا شننناخت بهتننری از
محدودیت های حم ت سایبری و اهمیت فزاینده اینترننت بنرای
رفاه اقتصادی خود پیدا میکنند ،محاسبات هزینه-سود سنایبری
ممک اسنت تغیینر کنند همنه حمن ت سنایبری دارای اهمینت
مساوی نیستند؛ همه آنها نمیتوانند بازداشته شوند؛ و همه آنها
به سطح تهدیدهای مهم امنیت ملنی نمنی رسنند .نکتنه کلیندی
تمرکز روی مهمتری حم ت و شناخت دامنه کامل فرآینندهنا و
زمینهها برای جلوگیری از ای حم ت است.
با ایجاد توانمندیهای آشکار و پنهان سنایبری ضنم تنداوم
کارکردهای زیرساختی و پایداری دستااهها و سامانه هنا ،شنرایط
بنیادی قابلیت و ثبات بازدارنندگی محقنق خواهند شند و بندی
ترتیب تضمی سامانهای به وجود خواهد آمد.
حم ت سایبری اجتناب ناپذیر هستند و به جای صنرف زمنان
هنافت برای اقدامات صنرفاً پیشنایرانه امنینت سنایبری کنه در
خصوص حم ت سایبری اجتنابناپذیر کمکی نمیکنند ،میتوان
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برای اینکه بازدارندگی ملثر و معتبر باشد ،باید دشم بنالقوه
(شاید پنهان) را قانع نمنود کنه منا هنمتنوان و هنم قصند پاسنخ
ت فی جویانه و یا حتی آغاز نخستی حمله (پیش دستی) را بنرای
خن ی کردن حم ت دشم داریم .قابلیت ت فی جویانه و واکنشی
شامل توانایی شناسایی به موقع یک تهدید (پیش از ضد حملنه) و
تصمیمگیری سریع و بهکارگیری یک حمله پیشدستانه (آغازگر)
و ت فی جویانه برای واردکردن ضربه های پرهزینه و بازدارننده بنه
مهاجم میباشد.
توسعه و ارتقاء در نظریه بازدارندگی سایبری با ایجاد و حفنظ
تواناییهای پیشی جست با اقدامات پیشدسنتانه و پنیشکننش
گرایانه از اقدامات خصمانه دشم با جمعآوری و اشراف اط عات
و طراحی و پیاده سازی عملیاتهنای اط عناتی بنرای غنافلایری
دشم در سطوح مختلف خواهد بود .بازدارندگی جنامع و کامنل
ع وه بر ایجاد و حفظ توانایی تحمل ضربه و تابآوری ،باقندرت و
برتری سایبری و دفاع تهاجمی و پیشدسنتانه بنه وجنود خواهند
آمد.
اقدامات بازدارنندگی شنامل طینف وسنیعی از سیاسنتهنای
موجود است که دارای ارزشهای بازدارنده ازجمله مجازات بنرای
تهدیدات راهبردی سطح باالتر و انکار بنرای فعالینتهنای سنطح
پایی تر است .بنابرای اهنداف متننوع خواهنند بنود و درنتیجنه
استفاده از اقدامات بازدارنده نیز متفاوت خواهند بود.
بازدارندگی در دامنه سایبری با دیار وجوه بازدارندگی کنام ً
متفاوت است و پیچیدهتر از حوزه های نظامی است (هنوا ،زمنی ،
دریا و فضا) .س ح های سنایبری و روش هنای سنایبری تهناجمی
گران هستند و بهسادگی در دسترس نیستند .دشمنانی که قادرند
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 بسیار زیادند و به نظنر منیرسند،به شبکههای بزرگ حمله کنند
جهت مقابله با هر گروهی یک راهبرد بازدارنندگی چندالینه الزم
 در.باشد بنابرای باید از تمام ابنزار و ظرفینتهنا اسنتفاده گنردد
شرایط عدم قطعیت و همچنی پویایی فضای سایبری و تهدیدات
 بهمنظور جلوگیری از شکست بازدارندگی با توجه بنه چنالش،آن
 به نظر میرسند کنه نظرینه تکناملی بنرای،شناخت منبع تهدید
 بنروز رسنانی و، ارجح و پایدار،بهدست آوردن راهبردهای مطلوب
.ترمیم مداوم آن است
بازدارنندگی موفننق بنه اراده بننر انجننام آن اسنتوار اسننت کننه
 امروزه نیناز بنه فراتنر.میتواند همانند یک تهدید تأثیرگذار باشد
رفت از پاسخهای متعارف و معمول وجود دارد و اناینزه تنازهای
.برای ساخت یک وضعیت بازدارندگی واقعنی بایند ایجناد شنود
راهبردهای بازدارندگی جدید و جامعی کنه مسنتلزم پاسنخ هنای
 مخفنی و، پوینا،سریع و مستقیم سایبری هسنتند کنه ناگهنانی
تصادفی و سریع باشند تا دشمنان هم ازلحاظ ذهنی و هم عملنی
.شکست بخورند
راهبردهای بازدارندگی باید بتوانند بهراحتی در امتداد نردبان
 تنا عمنق،نظریه بازدارندگی به سمت باال یا پایی حرکنت کننند
.راهبردی بازدارندگی ایجاد شود
 ارتبناطی پوینا،ارتباط بی متغیرها در بازدارنندگی سنایبری
اسننت کننه از هننر دو موضننوع فنّنناوری و یننادگیری تننأثیر خواهنند
 دالیننل مختلفننی وجننود دارننند کننه چننرا دولننتهننا.پننذیرفت
 کنه، محدودسازی در قلمروی سایبری را اجرایی کنردهانند-خود
بسننیاری از آنهننا ناشننی از پیچینندگی محننض و عنندم قطعیننت
نظریه بازدارندگی بایند بنا اثرگنذاری.سامانه های سایبری هستند
 منافع و مزاینای اقندامات خناص،روی ادراکات مدیران راهبردی
.راهبردهای بازدارنده و مکمل یکدیار را به نمایش باذارد
بنابرای غنیسازی نظریه و ایجاد ینک رویکنرد جنامع بنرای
 تقوینت و، حفنظ،فرآیندهای بازدارندگی سایبری جدید با ایجناد
.ترمیم مداوم بازدارندگی میتواند توسعه یابد
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ABSTRACT
Preventing damage in cyberspace involves complex mechanisms such as threat, punishment, nonadmission, plight and norms. The purpose of this article is to clarify some of these conceptual terms and the
policy of using deterrence theory in the cyber territory of the Islamic Republic of Iran. Formulation of an
effective strategy in the cyber arena, requires a deeper recognition of the various dimensions of deterrence
and prevention in cyber domains. Developing the base theory of deterrence against enemy cyber threats in
the country's cyberspace requires accurate knowledge of the domain of defense and formulation of
strategies based on the base theory of deterrence in cyberspace which has unfortunately been neglected.
Our problem in this research is the lack of a codified theory to create deterrence in the country's
cyberspace in face of cyber threats and, consequently, the recognition of deterrence requirements based on
upstream documents and existing approaches such that in the face of enemy threats, the country's
cyberspace stands firm and resistant with the ability to continue the required functions and at the same time
retaliate enemy threats. Creating and using all possible human and technical cyber capabilities in order to
be ready for adaptation (resilience) in variable and dynamic cyber conditions is an undeniable necessity
that while sustaining resistance and sovereignty, it will maintain and increase national interests and goals.
This issue should be considered as a fundamental and national value in the theory of deterrence.
Considering the uncertainty of the cyberspace in addition to its dynamics and threats, and given the challenge of identifying the source of the threat, in order to prevent the failure of deterrence, the evolutionary
theory is proposed which seems capable of obtaining desirable, preferable and sustainable strategies, and
their constant updating and restoration. In this research, the strategic benefits of cyber deterrence (vision,
macro goals, dominant basic values, principles, requirements in upstream documents) have been enumerated, based on the opinion of communication, information technology and passive defense experts in the
academic and executive bodies, and finally gained the necessary approvals in expert assemblies.
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