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 نقش اصول پدافند غیر عامل در رفع تهدیدات سایبری و تاثیر آن بر امنیت ملی

 

 

 177، فاطمه خادمه مولوی172علی خادمه مولوی 

 دانشجوی كارشناسی ارشد مخابرات دانشگاه صدا وسیما -1

 پتروشیمی ایراندانشجوی دكتری مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و  -2 

 

molavi_ali@ymail.com 

 

 خالصه

چگونه اصول پدافند غیر عامل در حوزه  كه است پرسش اين به گويي پاسخ پي در حاضر مقاله

سايبری مي تواند در جهت رفع تهديدات سايبری مفید واقع شود ونقش اين اقدامات در جهت 

 از برخورداری علت به تهديد اين گفت توان پاسخ مي در .افزايش امنیت ملي چگونه است

 به ای پديده گسترده وعمیق، تأثیرگذاری و پايین ورود،عدم شناسايي قیمت چون هايي ويژگي

 از كوچک های دولت شده باعث نه تنها كه است آورده وجود به را بحران تهديدات سايبری نام

 بازيگران ورود به منجر بلکه شوند، فضا برخوردار اين در قدرت اعمال برای بیشتری ظرفیت

 .است شده جهاني قدرت معادالت به افراد و يافته های سازمان گروه ها، شركت همچون جديدی

 جغرافیايي بعد امنیت، در امنیت،دولت محوری مفهوم از ابعاد را ملي امنیت پديده اين بنابراين،

 عرصه، اين در بازيگران تعدد و تهديدها با مقابله ها،شیوه آسیب پذيری گستردگي تهديد،

 قرار داده است. تأثیر تحت
 
 

 كلمات كلیدی: امنیت ملي. پدافند غیر عامل.پدافند سايبری. تهديدات سايبری
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  مقدمه .1
 

بیش از دو دهه است كه اينترنت نقش بسزايي در ارتباطات جهاني ايفا مي كند و به طورروزافزوني با زندگي 

ها و هزينه كم در اين زمینه باعث شده دسترسي، استفاده و عملکرد  مردم جهان عجین شده است. نوآوری

میلیارد  2اينترنت، به میزان قابل توجهي افزايش يابد ، به طوری كه امروزه اينترنت در سراسر دنیا در حدود 

ني كاربر دارد. اينترنت شبکه وسیع جهاني را به وجود آورده كه ساالنه میلیاردها دالر برای اقتصاد جها

 سودآوری داشته است.

با وجود اين، اينترنت دولت ها را در مقابل چالش های جديد امنیتي قرار داده است . هزينه كم ورود، ناشناس 

ر و عدم شفافیت عمومي د قیبودن، مشخص نبودن قلمرو جغرافیايي تهديدكننده، تأثیرگذاری گسترده و عم

سازمان يافته و تروريستي و  یاعم از دولت ها،گروه هافضای سايبری، موجب شده بازيگران قوی و ضعیف 

حتي افراد به اين فضا وارد شده و تهديدهايي همچون جنگ سايبری، جرايم سايبری، تروريسم سايبری، 

جاسوسي سايبری و مانند آنها را به وجودآورند. همین نکته، تهديدهای سايبری را از تهديدهای سنتي امنیت 

ملت هايي تشکیل مي دهند كه  -را دولت و بازيگران آن  دارندی از ماهیت شفافي برخورملي كه تا حدود زياد

در يک قلمرو مشخص جغرافیايي قابل شناسايي هستند، متمايز كرده و سبب شده است كشور ها به فکر رفع 

 يم یبريسا تدايمقابله با تهد يعامل متول ریسازمان پدافند غ زیباشند ؛ در كشور ما ن داتيتهد نيو دفع ا

 باشد  .

بنابراين، در مقاله پیش رو، به اين مسئله مي پردازيم كه ماهیت تهديدات سايبری جديدچگونه بر امنیت ملي 

 ریتأثیر مي گذارد و اين اثرگذاری، امنیت ملي را با چه تغییرات مواجه مي كند و با استفاده از اصول پدافند غ

گام برداشت . برای اين منظور، در بخش  داتيتهد نيتوان در جهت مقابله با ا يم چگونه   بريعامل در حوزه سا

 داتيتهد یگذار ری، در بخش دوم به مبحث تاث ميپرداز ياول به بررسي ماهیت و انواع تهديدات سايبری م

عامل  ریغو در بخش سوم و پاياني ، به سؤال اصلي، يعني نقش اصول پدافند   ميپرداز يم  يمل تیبر امن بريسا

 مي پردازيم. یبريسا داتيتهد دفعدر  یبريدر حوزه سا
 

 یبريسا داتيو انواع  تهد تیماه يبررس .2
 

تهديدهای سايبری پديده ای جديد است كه در دهه های اخیر، همزمان با تحول فن آوری اطالعات و گسترش 

كرده است، به گونه ای كه امروزه  ارتباطات جهاني از طريق شبکه وسیع اينترنت در سراسر جهان ظهور پیدا

چالش تهديدهای سايبری، هم مهم و هم پیچیده به نظر مي رسد. اين اهمیت و پیچیدگي ناشي از ماهیت 

جديد تهديدهای سايبری و ويژگي ها و نمودهای منحصر به فردی است كه شناخت از آن را بسیار مهم و 

دهای سايبری، ويژگي ها و نمودهای آن را به طور مختصر ضروری مي نمايد. در اين بخش، پس از تعريف تهدي

 مورد بررسي قرار مي دهیم.
 

 فيالف(  تعار
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 "نیروی دريايي اياالت متحده با عنوان يو موسسه مطالعات CACI يالملل نیموسسه ب یكه از سو يشيهما در

برگزار شد؛ تهديدهای  "پیش روی زنجیره عرضه جهاني یو مقابله با چالش ها يمل تیامن یبريسا یدهايتهد

به صورت عمدی يا غیرعمدی بر فضای  نسانوقايعي كه به صورت طبیعي و يا توسط ا"سايبری به صورت 

 فيعرت "مجازی تأثیرگذار باشد يا حوادثي كه از طريق فضای مجازی عمل كند يا به نحوی به آن مرتبط باشد

فضا و جامعه ای  ریتاث"فضای سايبری نیز از سوی برخي كارشناسان به عنوان   (CACI and USNI -2515د )ش

 " های ديجیتالي و يا  كاربران آن شکل مي گیرد شبکهكه توسط رايانه ها، اطالعات و ابزارهای الکترونیکي، 

 (  Lord and sharp-2511) شده است فيتعر
 

 یبريسا داتيتهد یها يژگيب(  و
 

               اين تهديدها گستره وسیعي اعم از موانع سايبری ويژگي های منحصر به فردی دارند از يک سو تهديدهای

، سازماني و فرهنگي را شامل مي شوند و از سوی ديگر هزينه كم، تأثیرگذاری شگرف و عدم  قانوني، فني

شوند. مهمترين ويژگي  دوار شفافیت عمومي در فضای سايبری ، موجب شده بازيگران زيادی به اين عرصه

 های تهديدهای سايبری در مؤلفه

 (1315-های زير خالصه مي شوند:) علي خلیلي پور ، ياسر نور علي وند

 تعدد بازيگران در فضای سايبری (1

 هزينه كم ورود، صرف زمان كم و سرعت باالی اقدام (2

 ناشناس ماندن افراد و عدم قابلیت رديابي (3

 قیو عم اديز یگذار ریتاث (1

 كشورها یكمرنگ شدن نقش جغرافیا( 8

 ساختار فضای اينترنت( 6

  ( پايین بودن احتمال تنبیه يا بازخواست اقدام های مجرمانه در فضای سايبری3
 یبريسا داتيج( انواع تهد

 

دولتي و غیردولتي از قدرت سايبری استفاده مي كنند تا به اهداف اجتماعي، ايدئولوژيکي، سیاسي،  بازيگران

نظامي و مالي خود در فضای سايبری و دنیای واقعي دست يابند. اين اهداف در فضای مجازی از شیوه های 

 ،یبريری، جرايم ساسايب يسممتفاوتي حاصل مي شوند كه مهمترين آنها عبارتند از: جنگ سايبری، ترور

  یبريسا يو آشفتگ یبريسا يجاسوس

 
  :یبريجنگ سا( 1

سیدن به  اگر سي برای ر سیا ست، بلکه ابزار  سي نی سیا صرفاً  شیم كه جنگ عمل  با نظر كالزويتز موافق با

صورت مي گیرد كه به  سط بازيگراني  ضای مجازی تو ست، مي توانیم بگويیم كه جنگ در ف سي ا سیا اهداف 

ه آيا عمل خصمان اينکهفاده از اين فضا برای رسیدن به اهداف سیاسي خود هستند. به منظور درک دنبال است

صد بازيگر را درک كنیم. به عنوان مثال، اگر هدف  ست ق شود يا نه، الزم ا ضای مجازی جنگ قلمداد مي  در ف
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سرقت،  صي از طريق روش های مجرمانه مانند  شخ سود مالي يا  شد، از يک حمله ا ينترنتي  تقلب و اخاذی با

به مراتب بزرگتر  با جاه طلبي های  ما اگر هدف مهاجم  ــود، ا نه برخورد ش به عنوان عمل مجرما با آن  بايد 

ــعیف و غیرفعال كردن  ندان آن همچون تخريب، تض ــهرو يا ش به دولت  ــیب جدی  همچون واردكردن آس

ــد ، چنین رفتاری در واقع چیزی ن ــاخت های نظامي و غیرنظامي باش در مفهوم  يبه اقدام جنگ کيزدزيرس

 .(Cornish and Et al-2515) شود يمشناخته  یبرياست و به عنوان جنگ سا يسنت

 
 ی :بريحمالت سا(2

سايبری چیزی متفاوت از جنگ سايبری است. حمله سايبری اختالل در صحت يا درستي داده هاست  حمله

ــتباه  كه معموالً از طريق كدهای مخرب و تغییر در منطق برنامه و كنترل داده ها كه منجر به خروجي های اش

صورت مي گیرد،  شود،  شود(Rodriguez-2556)مي  شامل چهار حوزه مي  سايبری  ست  -1:  حمله های  از د

ست دادن قابلیت،  -2دادن تمامیت ،  ست دادن اطالعات محرمانه و  -3از د -Army)تخريب فیزيکي -1از د

2558) 

 
 ی :بريسا سميترور(3

ــايبری را اينگونه تعريف مي كند: تهديد و حمله غیرقانوني  آژانس ــم س مديريت فوق العاده فدرال ، تروريس

ساندن يا مجبوركردن حکومت يا  شده در آن، زماني كه برای تر شبکه ها و اطالعات ذخیره  علیه رايانه ها، 

 (Congressional Reserch Service-2558) .ردیگ يمردم آن در پیشبرد اهداف سیاسي يا اجتماعي صورت م

 
 ی :بريسا ميجرا( 1

شد. اين  جرايم سرار تجاری و غیره با اينترنتي مي تواند نقض حق مالکیت معنوی، نقض حق اختراع، ربودن ا

ــامل حمله عمدی به رايانه ها به منظور مختل كردن آنها و يا كپي از اطالعات طبقه بندی  جرايم، همچنین ش

 .شده مي شود

(Nagre and Warade- 2558) 
 ی :بريسا يجاسوس(8

سايبری از رايانه ها و سیستم های مربوط به آن استفاده مي كند تا اطالعات محرمانه را جمع آوری  جاسوسي

سايبری  سي  سو ست، جا صلي مجرمان ا صادی محرک ا سائل مالي و اقت سايبری كه م كند. برخالف جرايم 

 .( Lord and sharp-2511)مي كند بیشتر تأثیرات سیاسي داشته و جامعه را تهديد

 ی :بريسا يآشفتگ(6

شفتگي ستفاده مي كند تا هدف مورد نظر خود را ناقص  آ ستم های مربوط به آن ا سی سايبری از رايانه ها و 

شت اين اقدامات وجود  سي و ايدئولوژيکي در پ سیا كرده، تحت تأثیر قرار داده و يا آن را آزار دهد. اهداف 

كه  یربيسا يو جاسوس یبريسا ميدارد و افراد از ابزاری استفاده مي كنند كه غیرقانوني هستند. برخالف جرا
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شان دزد شفتگ رییتغ اي یهدف ست، آ ار و رفت ديبرعقا یگذار ریتاث ايدر مجازات  يسع یبريسا ياطالعات ا

 خود دارد. یهدف ها

تهديدهای سايبری از ماهیتي متنوع، گسترده و منحصر به فرد برخوردارند. متنوع از آن رو كه اين تهديدها  

ــیار تمام حوزه های زندگي  ــايبری بس ــای س ــر را تحت تأثیر قرار داده اند و در نتیجه عدم امنیت در فض بش

باالست. گستردگي نیز از آن رو كه نه تنها بازيگران دولتي ، بلکه شركت های خصوصي، گروه ها و افراد را نیز 

 ز از تهديدهایدرگیر خود كرده است و منحصر به فرد بودن نیز بدين علت است كه ماهیت اين تهديدها متماي

شتر دولت ها و درک آنها از تهديد را تحت تأثیر قرار داده  ست كه البته، اين ويژگي بی شته ا سنتي و رايج گذ

 .است

 يمل تیبر امن بريسا داتيتهد یگذار ریتاث .3

امنیت ملي امروزه با تهديدهای بیشماری مواجه است، اما در اين میان، تهديدهای سايبری پديده جديدی 

   . كه همراه با فناوری اطالعات و گسترش ارتباطات گريبان گیر دولت ها شده است است

ــکل گرفته و به  ــیله كامپیوتر ش ــماری از ويژگي های عمومي حمالتي كه به وس ــته، ش در طول دهه گذش

شده  سايي  شنا شده اند، به عنوان يکي از بدترين تهديدهای منافع ملي امروز  سايبری معروف  تهديدهای 

حفاظت از زيرساخت های اطالعاتي "، مي توان امنیت  سايبری را به طور كلي به عنوان  (Cavetly-2515)است

ها و محتوای آن تعر ند های ( Theohary and Rollins-2551) "كرد  فيمهم و فراي يکي از مهمترين  بخش 

ــد  بنابرا يقدرت ملي امروز قدرت اطالعات م نیت ملي نیز حفاظت از يکي از مهمترين بخش های ام  نيباش

 ياتیمراكز ح یبريحفاظت از اطالعات سا یبرا یجد یديتهد یبريكه حمالت سا ياطالعات است ؛ در صورت

س ست كه اين برای اولین بار در طول  يم اسو ح شد . به عنوان مثال اياالت متحده آمريکا اعتراف كرده ا با

ا حفاظت كند. آمريکايي ه  یبريسا داتيدر برابر تهد تاريخ است كه به تنهايي نمي تواند از زيرساخت هايش

را برای حمايت از تمامي خطوط  بزرگياعتراف كرده اند كه نمي توانند ارتش و يا نیروی پلیس به اندازه كافي 

؛ در راستای چنین اهمیتي  (Vatis-2552)تلفن و يا شبکه های كامپیوتری شهروندان آمريکا، به خدمت بگیرند

سال  21بود كه در  سايبری به عنوان دارايي مهم ملي است  2551مي  ، رئیس جمهور آمريکا اعالم كرد فضای 

 (.Lewis-2511)كه اياالت متحده به تمام معني از آن دفاع مي كند

 یشورك یبرياگر حمالت سا نياين رو امنیت سايبری در ارتباط مستقیم با امنیت ملي كشور است و بنابرا از

 و نقش اصول تیكرده است باتوجه به نکات ارائه شده اهم ديكشور را  تهد يمل تیكند در واقع امن ديرا تهد

 شود. يمشخص م یبريكشور از حمالت سا تیبه جهت مصون یبريعامل در حوزه سا ریپدافند غ
 یبريسا داتيعامل در رفع تهد رینقش  اصول پدافند غ  .1   
 

 و يكلیه اقدامات به منظور حفظ امنیت، ايمن "شود يم فيگونه تعر نيا بريپدافند غیرعامل در حوزه سا

مجموعه  چیه بريدر حوزه سا داتيو تنوع تهد يباتوجه به گستردگ "وابسته به شبکه زاتیشبکه وتجه یپايدار

 باتوجه به يارائه دهد ول یبريسا داتياز تهد زاتیمشخص به جهت حفظ تجه یروش و الگو کيتواند  ينم یا

 وارده به شرح یها بیآس نيشتریتوان گفت ب يحوزه م نيدر ا رانيمختلف صورت گرفته ا داتيتهد يبررس

 باشد. يم ريز
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 یبريسا یها ديها و تهد بیالف( آس
 
 

و  اتزیاز استفاده از تجه يناش یبريوارد در حوزه سا یها بیآس نيشتریب: يبوم ریغ یبه فناور ادياتکاء ز-

 باشد يكشور م طيمتناسب با شرا یساز يبدون توجه به بوم يواردات یها یفناور
 

اس وحس ياتی. ح ژهيو یدر بخش ها یبريسا زاتیاستفاده از تجه یبرا:  یخود ریغ زاتیاعتماد به ابزار و تجه-

د و اقدامات منفذ ورو زاتیتجه نيا نکهيا لیبه دل ستينگر زاتیتجه نيبه ا نانهیبا نگاه بدب ديبا شهیكشور هم

 .باشد يم یبعد
 

 یفناور تی: باتوجه به ماهريپذ بیآس یها یو حساس به فناور ياتی.ح ژهيو یساخت ها ريوابسته شدن ز-

از كاركرد  یاریبس نينو یها یباشد و در صورت عدم استفاده از فناور يشدن م لیكه روز به روز در حال تکم

بلقوه  داتيدر نظر گرفتن تهد بدونامر  انیباشد ؛متول يمشکل م اریبس ايو  ستین يابيمراكز، قابل دست  یها

 كنند. يها م یفناور نياقدام به استفاده از ا ديها جد یموجود در فناور
 

اطالعات و  يباتوجه به عدم وجود شبکه مل : نترنتيو حساس به بستر ا ياتیوابسته شدن خدمات ح -

ستفاده ا نترنتياز بستر ا يشده در مواقع دهيمتاسفانه  د گريکديمرتبط شدن مراكز ثقل به  یارتباطات برا

 . باشد يدر حوزه شبکه م بريسا داتيموضوع باعث آغاز تهد نيشود كه ا يم
 

 

ص تيعدم رعا - ضات و تو ستفاده از فناور یو پدافند يتیامن یها هیمالح شک :یدر ا نهاد ها و  لیبا وجود ت

نکات مورد توجه  نياز ا یاریبس بريدر حوزه سا یو پدافند يتیارائه مشاوره امن نهیمتعدد در زم یسازمان ها

 .شود يم هیناح نيا زا يدگيد بیموضوع باعث آس نيكارشناسان سازمان ها واقع نشده است و ا
 
 

 يو حت تیاز لحاظ امن یبريسا زاتیتجه نيكه بهتر يدر صورت الزم: يو تخصص يعدم وجود آموزش عموم -

و تخصص الزم را در استفاده  ييشود اما كاربران آن ها توانا یریدر سازمان ها و مراكز ثقل به كارگ يبوم دیتول

 نخواهد رفت نیاز ب یبريسا داتيعنوان خطر وجود تهد چیاز آن ها نداشته باشند به ه ی

 

 داتيعامل در جهت رفع تهد ریپدافند غ دیب(اقدامات مف
 

 رعاملیسازمان پدافند غ یبريسا داتيتهد جاديرساندن و ا بیباال به جهت آس یبا توجه به مولفه ها

 )سند راهبردی پدافند سايبری(بردن مشکالت شمرده شده در باال ارائه داده است نیاز ب یبرا يمالحظات

  (غیر مجاز به اسرار و اطالعات  كشور )ملي و بخشي تأمین امنیت و حصول اطمینان از عدم دسترسي های. 1

ايمن سازی و حصول اطمینان از پايداری و خلل ناپذيری در فعالیت شبکه های الکترونیکي مديريت و كنترل . 2

 لي و بخشي(كشور)م
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و حفظ و تأمین آرامش اجتماعي و عمومي از طريق توسعه اطمینان و اعتماد آحاد جامعه نسبت به صحت . 3 

 تداوم كاركرد شبکه و سامانه های الکترونیکي سرويس و خدمات عمومي

 توسعه ظرفیت دفاع الکترونیکي در برابر تهاجم فرهنگي و نرم از طريق شبکه های بین المللي و ملي اينترنت. 1

 تقويت ضريب امنیت و پايداری در حوزه زير ساختهای ملي و حیاتي .8
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