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چکیده
بهرهبرداری فزاينده از فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه روزافعزو فضعای سعايبر بع همعراه
وابستگی بیش از پیش ابهاد مختلف امنیت ملی ب اين فضا ،آ را ب محیطی برای منازعات و جنگ
سايبری تبديل نموده است ک هر روز ،نسبت ب قبل اهمیت بیشتر و ابهاد تازهای ب خود میگیعرد
تهديدات دفاعی و امنیتی در سطح ملی نیازمند سامان هايی است ک فرماندهی و کنترل بحعرا هعا و
تهديدات سايبری را ممکن سازد اين پژوهش ضمن مهرفعی ايعن مفهعوه بع بررسعی موضعوعات
راهبردی مرتبط در اسناد برخی کشورها از طريق مطاله کتابخان ای اسناد پرداخت است سعسس بعا
توج ب شرايط و نیاز کشور و با استفاده از نظرات خبرگا  ،نسبت ب بومیسعازی و اولويعتبنعدی
راهبردهای توسه سامان ی فرماندهی و کنترل فضای سايبر کشور بر اساس روش تحقیق کمی و با
استفاده از روش تجزي تحلیل سلسعل مراتبعی  )AHPاقعداه نمعوده اسعت در نتیجع گزينع هعای
راهبععردی "ايجععاد همععاهنگی در دفععاو و پاسععخ بع تهاجمععات سععايبری"" ،همکععاری و مشععارکت
سازما های دولتی و بخش خصوصی" و "توسه همکاری و تهامالت بینالمللی" اولويتهای برتر
را ب خود اختصاص دادهاند
کلیدواژهها :فرماندهی و کنترل سايبری ،C4I ،فضای سايبر ،تهديدات سايبری ،امنیت و دفاو ملی،
تجزي تحلیل سلسل مراتبی )AHP

 - 1دانشیار دانشگاه صنهتی مالک اشتر
 - 2دانشجوی دوره سوه مديريت راهبردی فضای سايبرگرايش امنیت سايبر ،دانشگاه عالی دفاو ملی نويسنده مسئول:
Email:A.Niknafs@sndu.ac.ir

 - 3دانشجوی دکتری مديريت دولتی دانشگاه عالم طباطبايی
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مقدمه
در حال حاضر و در عصر سايبر ،طیف گستردهای از طرفهای درگیر در فضای سايبر و بعازيگرا
مختلف وجود دارند ک شامل گسترهی وسیهی از هکرها و گروههای هکری تا ارتشهای سعايبری
میشوند لذا انگیزه ها ،اهداف و توانمندی آنا نیز تفاوت زيادی با يکديگر دارد و مواجه با آنعا
و ايجععاد بازدارنععدگی در برابععر آنععا نیععز طیععف وسععیهی از پ عیشبین عیهععا و اقععدامات را شععامل
میشود  )2009 ،Kuglerحوزهی مجازی ب عنوا يک دامن ی جديد منازعات نظعامی و حعوزهی
پنجم جنگ ب رسمیت شناخت شده است و ب دلیعل وابسعتگی سعاير حعوزههعای امنیعت ملعی از
نظامی-دفاعی و امنیتی گرفت تا سیاسی و امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و توسه روزافزو
وابستگی افراد و جوامع ب آ  ،اهمیت آ در حال فزونی گرفتن است
بر اساس سند چشمانداز  ،1151ايرا کشوری امن ،مستقل و مقتعدر بعا سعاما دفعاعی مبتنعی بعر
بازدارندگی هم جانب در افق چشمانداز خواهد بود چشمانعداز جمهعوری اسعالمی ايعرا در افعق
 1151هجری شمسی )1302 ،فضای سايبر ب دلیل ماهیت و ويژگیهای خود از قبیل يکسعارچگی،
بیمرزی و کاهش محدوديت های مکانی و زمانی در ايجاد دسترسی ،سرعت ،سهولت دسترسعی و
امکا دسترسی از راه دور شرايطی را ايجاد نموده است ک برخی تهديعدات دفعاعی و امنیتعی بع
سرعت و سادگی بتوانند از طريق اين فضا بالفهل شده و با هزين اندک ،آسیب و خسعارت فعراوا
ب کشور هدف وارد نمايند
بر همین اساس در سیاستهای کلی برنام ی ششم توسه ابالغی مقاه مهظم رهبری ،ارتقعا تعوا
بازدارندگی کشور با افزايش ظرفیتهای قعدرت نعره و دفعاو سعايبری و تعممین پدافنعد و امنیعت
سايبری برای زيرساختهای کشور در چارچوب سیاستهای کلی مصوب مورد تاکید قرار گرفتع
است
از سوی ديگر در سیاستهای کلی برنام ی ششم توسه ابالغی مقاه مهظم رهبری ،امور مرتبط بعا
فناوری اطالعات و ارتباطات بر ايجاد ،تکمیل و توسه ی شبک ملی اطالعات و تعممین امنیعت آ ،
تسلط بر دروازههای ورودی و خروجی فضای مجازی و پااليش هوشمند آ و سعاماندهی ،احعراز
هويت تاکید گرديده است “سیاستهای کلی برنام ششم توسه ”:)1391 ،
مطابق سیاست های ابالغی فوق توسه فناوری اطالعات و ارتباطعات در کشعور معا هماننعد رونعد
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جهانی آ و حتی بیشتر از متوسط روندهای جهانی طی سالهای پیش رو سرعت خواهعد داشعت
لذا انديشید ب تمهیدات الزه و اتخاذ تدابیر مناسب ب منظور امن سازی فضای سعايبر و اجتنعاب

دشمنا کشورما ب عرص هعای جديعد جنگعی ماننعد جنعگ سعايبر بعا هعدف ايجعاد اخعتالل در
شبک های رايان ای و سامان های ارتباطی ک ب شکل مستقیم با مسائل اجتماعی و اقتصادی جامهع
در ارتباط است ،موجب تقويت نگرانیهای اجتماعی داخل ايرا خواهد شد مومن نژاد)2513 ،
جمه وری اسالمی ايرا ب داليل مختلف و شعرايط خعاص خعود از جملع منعابع غنعی ،موقهیعت
جغرافیايی ،مسائل ايدئولوژيک و بر اساس شواهد تاريخی همواره مطمع نظر بوده و بعا تهديعدات
زيادی از سوی ساير کشورها مواج بوده است بهالوه در مهرض باليای طبیهعی زيعادی همنعو
سیل و زلزل قرار دارد ک نیاز ب بکارگیری سعامان هعای فرمانعدهی و کنتعرل بع منظعور معديريت
يکسارچ و موثر بحرا های احتمالی دارد ب منظور مديريت فضای سايبر کشور در مقابل تهديدات
دفاعی و امنیتی نیز وجود سامان ا ی يکسارچع و در ععین حعال توزيعع شعده جهعت دسترسعی بع
اطالعات الزه و بهنگاه خودی و حريف ب منظور درک شرايط و تصمیمگیری ب موقعع از اهمیعت
بسزايی برخوردار است
ماهیت فضای سايبر ،فراگیری و يکسعارچگی آ موجعب بهعرهمنعدی فرمانعدها از مجموعع ای از
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از تهديدها و آسیب های متصور از آ علی کشور بیش از پیش ضرورت میيابد ب ويژه کع ورود

ابزارهای مشارکتی میگردد ک ب آ ها امکا میدهد در عین توزيعشدگی حتعی در زمعانی کع در
سراسر دنیا پراکنده شدهاند در يک "فضای حل مشکل مجازی " با هم کار کنند ،مشکل مشترک را
درک نمايند و چارهای برای آ بینديشند بر اين اساس هر يک از موجوديتهای سامان فرماندهی
و کنترل سايبری ب اطالععات جمععآوری شعده يعا بع وجعود آمعده در داخعل سعامان مبتنعی بعر
محدوديتهای ناشی از خطمشعی و امنیعت دسترسعی خواهنعد داشعت از ايعن پايگعاه اطالععاتی
مشترک ،فرماندها و ستادها می توانند تصاوير عملیعاتی منحصعرب فعردی از وضعهیت موجعود در
حیط کاری خود خلق و در چرخ تصمیمگیری و اقعداه ،بعا اطمینعا از صعحت و بهنگعاه بعود
اطالعات دريافتی و در نتیج با اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع و امکا صدور فرما های مناسب
و ابالغ بموقع آ ب واحدهای عملیاتی نتیج مطلوب و بهین را حاصل نمايند نبود چنعین امکعانی
موجب ضهف شديد در فرماندهی منسعجم و مناسعب دفعاعی در فضعای سعايبر خواهعد شعد لعذا
برنام ريزی راهبردی ب منظور توسه چنین سامان ای بايد در دستور کار قرار گیرد
بررسیها نشا میدهد ک اين موضوو در عرص بینالمللی دغدغ ای جدی اسعت بع طعوری کع
توسه چنین سامان هايی در دستور کار کشورهای مختلف پیشرو در حوزه سايبر قرار گرفت اسعت
اما ب نظر میرسد ک اين موضوو در کشور ما ،با وجود اهمیت آ مورد کعمتعوجهی قعرار گرفتع
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است لذا مسئل ی اصلی اين تحقیق پرداختن ب سامان ی فرماندهی و کنترل فضای سايبر کشعور و
راهبردهای توسه آ ب منظور ايجاد قابلیت مقابل موثر با تهديدات در سطح ملی است لذا سعوال
اصلی اين تحقیق آ است ک راهبردهای مناسب برای توسه سامان مزبور چیست و اولويت آ ها
چگون است؟
طرح مفاهیمی همانند هماهنگی ،يکسارچ سازی و هدايت فهالیتهای عملیاتی در فضای سعايبر در
اسناد راهبردی کشورهای مختلف ،مرتبط با سامان های فرماندهی و کنترل اين فضا بوده و ب عنوا
خروجیهای ايجاد و استقرار سامان های مزبور تلقی میگردند
هدف کلی از اين پژوهش نیز دستیابی ب راهبردهای توسه سعامان ی فرمانعدهی و کنتعرل فضعای
سايبر کشور و اولويتبندی آ ها بر اساس نیاز و شرايط کشور بوده است لذا در اين پعژوهش بع
بررسی اسناد راهبردی مزبور و استخراج راهبردهای مهم کشورهای هدف ب صورت تطبیقی نمعوده
و سسس بر اساس شرايط و با توج ب نیاز کشور ،بومیسازی و اولويتبنعدی آ هعا بعا اسعتفاده از
نظر خبرگا صورت گرفت است
با توج ب تهدد تهاريف موجود برای مفاهیم مختلعف معورد اسعتفاده در ايعن پعژوهش و نیعاز بع
يکسا سازی درک آ ها ،در ادام ب تهاريف عملیاتی مفاهیم اصلی اين پژوهش میپردازيم در اين
پژوهش فضای سايبر ب عنوا مجموع ای از شبک های وابست ب يکديگر ،شعامل زيرسعاختهعای
فناوری اطالعات ،شبک های ارتباطی ،سامان های رايان ای ،پردازنعدههعای تهبیع شعده جاگعذاری
شده) ،کنترلگرهای صنايع حیاتی ،محیط مجازی اطالعات و اثرات متقابل بین اين محیط و انسعا
ب منظور تولید ،پردازش ،ذخیرهسازی ،مبادل  ،بازيابی و بهرهبرداری از اطالعات تهريف میشود ک
ممکن است در ارتباط مستقیم و مداوه با سامان های فناوری اطالعات و شبک های ارتباطی اععم از
شبک اينترنت باشد و يا تنها قابلیت اتصال ب محیط پیرامونی در آ تهبی شده باشد
تهديد سايبری ب هر رويداد يا واقه با قابلیت وارد نمود ضرب ب ممموريتها ،وظعايف ،تصعوير
پنداره) يا اشتهار دستگاه متولی ،سرماي ملی سايبری يا کارکنا دسعتگاه بع واسعط يعک سعامان
اطالعاتی ،از طريق دسترسی غیرمجاز ،انهداه تخريب) ،افشعا  ،تغییعر اطالععات و يعا ممانهعت از
ايجاد اختالل در) ارائ خدمت گفت میشود اين تهديدات از طريق آسعیبپعذيریهعای سعايبری
عملیاتی میگردند
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آسیبپذيری ب ضهف موجود در داخل يک سرماي  ،روي های امنیتعی يعا کنتعرلهعای داخلعی ،يعا

خارجی ب منظور انجاه جنگ سايبری را داشت باشد ،اطالق میگردد
فرماندهی و کنترل عبارت است از توانايی تشخیص و تهیین کاری ک الزه است در يک وضعهیت
و موقهیت خاص انجاه شود و حصول اطمینا از اينک اين کار ب طور مؤثر انجعاه معیشود سعتاد
مشترک نیروهای مسلح آمريکا ،1395 ،ص )12
مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
مطالهات اخیر نشا میدهد ک تهديدات سايبری افزايش چشمگیری داشت و نگرانعی سعامان هعای
دفاعی و امنیتی سطوح ملی و بینالمللی نیز از احتمال وقوو و تبهات حمالت و تهاجمات سايبری
جدی است بنابراين توسه راهبردها و رهنام هايی ب منظور مواجه فهال و پعیشدسعتان بعا ايعن
رخدادها با هدف آمادهسازی زيرساختها و ايجاد همعاهنگی بع منظعور حفعم امنیعت ملعی و در
صورت نیاز ،واکنش در برابر اينگون تهديعدات انجعاه شعده اسعت  James A. Lewisو

Katrina

)2011 ،Timlin
بهالوه با توسه فضای سايبر نیروهای مشترک آينده ،در محیط امنیتی پِینیعده و غیرقابعل اطمینعا
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پیادهسازی آ سرماي ملی سايبری ،ک قابلیت بهرهبرداری يا فهال شد توسط تهديدات داخلعی و

عمل خواهند کرد ،محیطی ک ماهیت آ جهانی است و ويژگی تهديدهای ناهمگو در آ جعاری
میباشد سازما های بینالمللی ،دولت -ملتها ،دولتهای سرکش و سازما های تروريستی ،همع
در اين محیط در کشمکش و مبارزهاند؛ جهانی ک محیط امنیتی و نقش نیروی مشترک در آ تغییعر
يافت است ستاد مشترک نیروهای مسلح آمريکا ،1395 ،ص )1
فرماندهی و کنترل مشترک در فضای سايبر نیازمند سرعت عمعل و واکعنش بالدرنعگ اسعت ايعن
هدف معی توانعد بعا معرتبط نمعود فرمانعدها بع يکعديگر و اتصعال تمعاه سعطوح کعاربردی و
سلسل مراتب تصمیمسازی و تصمیمگیری ،از طريق يک زيرساخت مطمعئن ،تحقعق يابعد معرتبط
نمود سطوح فرماندهی ب يکديگر و اتصال يکسارچ آ بعا سعطوح پعايینتعر ،سعرعت و کیفیعت
فرايند تصمیمگیری را در کل سیستم ،بهبود خواهد بخشید اين بهبود در نتیج ی توانعايی فرمانعده
در همکاری با ديگرا در طول يک فرايند تصمیمسازی و تصمیمگیری بالدرنگ حاصعل معیشعود
ک در نتیج آ میزا عده قطهیت کاهش و میزا درک محعیط عملیعاتی افعزايش معیيابعد عامعل
حیاتی در اين میا  ،زما در دسترس برای تصمیمگیری و آغعاز اقعداههعا معیباشد سعتاد مشعترک
نیروهای مسلح آمريکا ،1395 ،ص )33
وظايف اصلی فرماندهی و کنترل عبارتاند از ستاد مشعترک نیروهعای مسعلح آمريکعا ،1395 ،ص
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 :)31پايش و جمعآوری اطالعات وضهیت؛ توسه درک وضهیت؛ ايجاد يعک يعا چنعد راهکعار و
انتخاب يکی از آ ها؛ تدوين يک طرح برای اجرای راهکار انتخاب شده؛ اجرای طعرح ،کع شعامل
هدايت و رهبری زيردستا میشود؛ پايش اجرای طرح و تهديل در صورت نیاز
در محیط های عملیاتی پینیده و مشترک امروزی مفهوه فرماندهی و کنتعرل مشعترک بکعار گرفتع
میشود ک در آ از مشارکت برای هماهنگی تصمیمها و اقداهها در سراسر حلق هعای چندگانع ی
فرايند اصلی فرماندهی و کنتعرل اسعتفاده معیشعود تصعمیمگیرنعدگا و فرمانعدها بايعد بتواننعد
مشاهدات ،درک ،تصمیمها و اقداههای خود را در زمین ی يعک وضعهیت بعا سعاير فرمانعدها بع
اشتراک گذارند ستاد مشترک نیروهای مسلح آمريکا ،1395 ،ص )32
در اينگون محیط های پینیده ،ساختار و سامان فرماندهی و کنترل بايعد ويژگعیهعای زيعر را دارا
باشد:
شبک سازی ،متصل کرد تماه افراد تصمیمگیرنده در تماه سطوح و ردهها ستاد مشعترک نیروهعای
مسلح آمريکا ،1395 ،ص )30
تهاملپذيری ،ک بخش اجتماعی شبک سازی و کانو مشارکت میا نیروها میباشد سعتاد مشعترک
نیروهای مسلح آمريکا ،1395 ،ص )30
ب اشتراکگذاری اطالعات ک شامل تشريک و در اختیعار يکعديگر قعرار داد اطالععات اسعت و
باعث میشود اطالعات برای فرماندها  ،آماده و قابلدسترس شود ستاد مشعترک نیروهعای مسعلح
آمريکا ،1395 ،ص )39
تشريک در آگاهی ک ب مهنای شريک شعد در درک اولیع ای از محعیط عملیعاتی از قبیعل محعل
استقرار و وضهیت نیروهای خودی و موقهیت آ ها در مقايس با حريعف معیباشد سعتاد مشعترک
نیروهای مسلح آمريکا ،1395 ،ص )39
شريک شد در درک ،عبارت از درک عمیق از محیط عملیاتی بر اساس تجرب و بینش فرمانعدها
در سراسر ردهها و وظايف است شريک شد در درک وضهیت ،ب افراد تصمیمگیرنعده زيردسعت
امکا میدهد تا بفهمند ردههای باالتر چگون بع کعل موقهیعت و وضعهیت نگعاه معیکننعد و بع
زيردستها اجازه میدهد ک تصمیمهای مناسبی اتخاذ نمايند و اقداههای خود را بهتعر بعا ديگعرا
هماهنگ سازند ،شريک شد در درک کلی و آگاهی از نیت فرمانده ب فرماندها زيردست امکعا
میدهد؛ ابتکار عمل ب خرج دهند و در راستای ديدگاه ردهها و سطوح باالتر در جريعا وضعهیت
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قرار گیرند ستاد مشترک نیروهای مسلح آمريکا ،1395 ،ص )39

تصمیمگیرنده ک با هم کار میکنند ،ب صورت بالدرنگ گرفت میشعوند سعتاد مشعترک نیروهعای
مسلح آمريکا ،1395 ،ص )15
همزما سازی ،سازما دهی اقداههای نظامی از نظر زما  ،مکا و هدف ،ب منظور ايجعاد بیشعترين
توا رزمی نِسبی در زما و مکا سرنوشتساز است ستاد مشترک نیروهای مسلح آمريکعا،1395 ،
ص)15
ماهیت فضای سايبر ،فراگیری و يکسعارچگی آ موجعب بهعرهمنعدی فرمانعدها از مجموعع ای از
ابزارهای مشارکتی میگردد ک ب آ ها امکا میدهد در عین توزيعشدگی حتعی در زمعانی کع در
سراسر دنیا پراکنده شدهاند در يک "فضای حل مشکل مجازی " با هم کار کنند ،مشکل مشترک را
درک نمايند و چارهای برای آ بینديشند
هر يک از موجوديتهای سامان فرماندهی و کنترل سايبری ب اطالععات جمععآوری شعده يعا بع
وجود آمده در داخل سامان مبتنی بر محدوديتهای ناشی از خطمشی و امنیت دسترسعی خواهنعد
داشععت از ايععن پايگععاه اطالعععاتی مشععترک ،فرمانععدها و سععتادها م عیتواننععد تصععاوير عملیععاتی
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تصمیمگیری :تصمیمهای گرفت شده در محیط مشارکتی ،تصمیمهايی هستند ک توسعط چنعد فعرد

منحصرب فردی از وضهیت موجود در حیط کاری خود خلق نمايند
وزارت دفاو آمريکا در اسناد راهبردی خود موضوعاتی همانند ايجاد فرماندهی سعايبری و تهريعف
وظايفی همنو طرحريزی ،هماهنگی ،يکسارچ سعازی و هعدايت فهالیعتهعا در راسعتای هعدايت
عملیات و دفاو از شبک های اطالعاتی مشخص شده وزارت دفاو را مطرح نموده اسعت همننعین
تاکید دارد ک اين تشکیالت آماده است تا در زما الزه اقداه ب اجعرای طیعف کعاملی از عملیعات
نظامی سايبری در راستای اطمینا از آزادی عمل آمريکا و متحدانش در فضای سايبر و سلب ايعن
امکا از دشمنا

کند )(THE DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD), 2015

کاگلر عناصر خط مشی بازدارندگی سايبری را برای اياالتمتحده آمريکا ب شرح زير تهیین نمعوده
است :)2009 ،Kugler
بیانی ای روشن در خصوص سیاستها؛ آگاهی وضهیتی باال در سطح جهانی از تهديدات سعايبری؛
فرماندهی و کنترل خوب؛ دفاو سايبری مؤثر ب ويژه از زيرساختهای حیاتی؛ قابلیتهای گسعترده
تهععاجمی سععايبری؛ توسععه يععافتگی مناسععب مشععارکت و همکععاری بععین سععازمانی و بعینالملل عی؛
روششناسی ،متريکها و آزمو های مانورهای) بازدارندگی سايبری ب منظور نظارت و

راهنمايی.
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گلیسر س موضوو دفاو ،بازسازی 1و مقاومت 2را ب عنوا نکات مهم ترکیبعی بع منظعور کعاهش
انگیزه حمل توسط حريف مهرفی میکند وی ب قابلیت های تهاجم سايبری در بازدارندگی توجع
اندکی

دارد)(Glaser, 2011

رژيم غاصب صهیونیستی برنام های راهبردی و اقدامات بلندپروازانع ای در راسعتای بهعرهبعرداری
عملیاتی از فضای سايبر و ايجاد سعامان هعای دفعاعی و تهعاجمی و معديريت نبعرد سعايبری را در
اولويت قرار داده است سازما دهی و يکسارچ سازی فهالیت های دفاعی با يکديگر و همننعین بعا
ديگر فهالیت ها در فضای سايبر ،ايجاد اتاق ملی آگاهی وضهیتی سايبری ،تقويت برنام های تحقیق
و توسه دفاو سايبری ،تشويق مشارکت بین بخشهای خصوصی ،دولتی ،اجتمعاعی و دانشعگاهی،
تمسیس مراکز تحقیقاتی ويژه موضوعات سايبری ،توسه ابزارهعای بازيعابی و مقابلع بعا حمعالت
سايبری ،توسه سیستم ملی و يکسارچ دفاو سايبری خودکعار و انسعانی در کنعار هعم) از جملع
اهداف و راهبردهای مهمی است ک اسرائیل ب دنبال آ هاسعت

(Michael Raska, 2015; Olivier

 2015) ،Daninoبهالوه در حوزه نبردهای فیزيکی فضاهای سنتی جنگ نیز بهرهبرداری از فضعای
سايبر ب طور جدی در دستور کار اين رژيم قرار دارد ب عنعوا ماعال راهبردهعای رژيعم غاصعب
صهیونیستی در فرمانعدهی و کنتعرل نبردهعای آينعده شعامل معواردی هماننعد توسعه برنامع هعای
ماهوارهای ،مطابقت و همسازی سامان های نظامی با ارتباطات مبتنی بر هوافضا فهیم زمعانی فعرد،
 ،1309ص  )9و ديجیتال کرد نیروها و ايجاد پیونعد بعین حسعگرها و واحعدهای عملیات فهیمع
زمانی فرد ،1309 ،ص  )11است
چشمانداز ناتو در زمین امنیت و دفاو در فضای سعايبر نیعز ايعن اسعت کع منبعع اصعلی تجربع و
تخصص در زمین همکاری دفاو سايبری از طريق جمعآوری ،ايجاد ،و انتشار دانش در امور مرتبط
در داخل ناتو ،کشورهای عضو و شرکای ناتو باشد) (DHS, 2011بهالوه در همین سند ،ممموريعت
ناتو ارتقا توانايیها ،همکاری و ب اشتراکگذاری اطالعات میا اعضا ،کشورهای نعاتو و شعرکای
دفاو سايبری از طريق آموزش و تربیت ،تحقیق و توسه  ،تجعارب آموختع و مشعاوره ذکعر شعده
است
در اسناد راهبردی کشور فرانس نیز تشعخیص تهاجمعات سعايبری و مقابلع بعا آ هعا ،هشعدار بع
قربانیهای بالقوه و کمک ب آ ها ،توسه و تقويت ظرفیتهای انسانی ،صنهتی ،فناورانع و علمعی
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1

Reconstitution
2
Robustness

زيرساخت حیاتی بعرای پايعداری بهتعر ملعی از بخعشهعای مهعم معاموريتی دفعاو سعايبری تلقعی
شدهاند) (Manuel Valls, 2015بهالوه توسعه همکعاریهعای بعینالمللعی در حعوزههعای امنیعت
سامان های اطالعاتی  ،واکنش در مقابل با حمالت سايبری و دفاو سايبر  ،ب منظور محافظت بهتعر
از سامان های اطالعات ملی نیز از ديگر موضوعات راهبردی مورد تاکید کشور فرانس است
سند راهبردی کشور استرالیا نیز وزارت دفعاو را مسعئول امنیعت زيرسعاختهعای حیعاتی فنعاوری
اطالعات و ارتباطات و دفاو و پاسخگويی هماهنگ ب تهاجمات سايبر را از جمل موضوعات مهم
تلقی نموده است )2009 ،Commonwealth of Australia
کشور آلما نیز با توسه سند ملی راهبردی امنیت سايبر ب موضوعات راهبعردی از قبیعل تضعمین
امنیت سايبر ،اعمال حقوق و حفاظت از زيرساختهای اطالعات حیاتی ملی بعا مشعارکت دولعت،
صنهت و جامه بر اساس يک رويکرد جامع و عمدتاً متمرکز بر رويکردها و اقعدامات پیشعگیران ،
تقويت امنیت سايبر با اعمال قواعد بینالمللی رفتار ،استانداردها و هنجارهعا بعا همکعاری شعرکای
بینالمللی و مقابل با رشد سريع جرائم اينترنتی با همکاری نزديک بعین مقامعات اعمعال قعانو در
سراسر جها و اطمینا از امنیت سايبر پرداخت
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فرانس با هدف حفعم اسعتقالل داخلعی ،محافظعت سعامان هعای اطالععاتی کشعور و گرداننعدگا

است)(German Government, 2011

روششناسی تحقیق

نوو اين تحقیق بر اساس ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی است گردآوری دادهها از طريق
روش کتابخان ای و مرور و مطاله پژوهشها و تحقیقات قبلعی ،کتعب و مقعاالت مهتبعر علمعی و
پژوهشی و اسناد رسمی منتشره در پايگاههای اطالعات علمی مهتبر صورت گرفت است همننعین
جمعبندی نظرات خبرگا از طريعق برگعزاری پنعل خبرگعا و سعسس اولويعتبنعدی راهبردهعای
استخراج شده با استفاده از روش تجزي تحلیل سلسل مراتبعی 1و نعرهافعزار  ،Super Decisionsبعا
دادههای حاصل از پرسشنام های تکمیل شده انجاه شده است خبرگعا مشعارکت کننعده در ايعن
تحقیق ،شامل افراد مسلط ب ابهاد مختلف فضای سايبر و مفاهیم امنیت ملعی و شعامل دانشعجويا
دوره دکتری تخصصی مديريت راهبردی فضای سايبر ک همگی سابق معديريت در ايعن حعوزه را
نیز داشت اند است و با توج ب محدوديتهای موجود در دسترسی ب جامه آماری نمون گیری در
دسترس انجاه شده است لذا از اين منظر ،تحقیق از نوو کمی است قلمرو زمانی انجاه اين تحقیق
032
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پائیز و زمستا  1391بوده است و تالش شده است تا منابع مورد مطالهع و اسعتفاده شعده در ايعن
تحقیق حتیاالمکا بروز باشد
یافتهها و تجزیه و تحلیل دادهها

با بررسی دقیق پیشین و اسناد راهبردی منتشره توسط ساير کشورها يا سازما هعای بعینالمللعی و
تجزي تحلیل متو معرتبط فهرسعتی شعامل  23عنعوا يکتعا کع البتع بع لحعام مفهعومی دارای
همسوشانی بودند) از راهبردهای مرتبط با حوزه فرماندهی و کنترل فضای سايبر استخراج گرديعد و
سسس با استفاده از نظر خبرگا و با تلفیق و ادغاه راهبردهای مزبور ،مجموع راهبردهعای تطبیقعی
کال در حوزه فرماندهی و کنترل فضای سايبر ب شرح جدول زير در هفت عنوا ارائ گرديد
جدول  :1راهبردهای استخراج شده از مطالهات تطبیقی
رديف

عنوا راهبرد

سازما  /کشورهای اتخاذکننده

1

مديريت دانش در زمین امنیت و دفاو در فضای سايبر

ناتو ،فرانس

2
3
1

توسه زيرساختها و ارتباطات ماهوارهای مستقل ،پايعدار
و امن
تحقیق و توسه در زمین سامان ها و الزامعات زيرسعاختی
مرتبط
توسه  ،آمعوزش و تربیعت سعرماي انسعانی معورد نیعاز و
مرتبط

استرالیا ،رژيم غاصب صهیونیستی
ناتو ،فرانس  ،رژيم غاصب صهیونیستی
ناتو ،فرانس  ،آمريکا

2

ايجاد هماهنگی در دفاو و پاسخ ب تهاجمات سايبری

استرالیا ،آلما  ،رژيم غاصب صهیونیستی

1

توسه همکاری و تهامالت بینالمللی

فرانس  ،آمريکا ،آلما

2

همکععاری و مشععارکت سععازما هععای دولتععی و بخععش
خصوصی

استرالیا ،آمريکا ،رژيم غاصب صهیونیستی

در راهبرد مديريت دانش در زمین امنیت و دفاو در فضای سايبر ب مفاهیمی همنو ذخیرهسازی،
پردازش و ب اشتراکگذاری دانش و اطالعات مهم مرتبط با موضوو پرداخت شده اسعت و اشعاره
ب سامان های هوشمند ،خودکار و پیشرفت دفاعی و امنیتی ک وظیف پشتیبانی تصعمیم را بعر عهعده
دارند دارد توسه زيرساختها و ارتباطات ماهوارهای مسعتقل ،پايعدار و امعن بعر اسعاس فیزيعک
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فضای سايبر ک بسترهای ارتباطی و شريا های حیاتی اطالعاتی است و اطمینا از عملکعرد آ هعا

راهبرد تحقیق و توسه در زمین سامان ها و الزامعات زيرسعاختی معرتبط ناشعی از نیعاز بع تولیعد
سامان ها و ابزارهای کاربردی و مطمئن بومی بوده و همننین توسعه  ،آمعوزش و تربیعت سعرماي
انسانی مورد نیاز و مرتبط نیز ب دلیل دانشپاي بود مباحث امنیتعی و دفعاعی در فضعای سعايبر و
مورد تاکید اسناد بررسی شده بوده است
ايجاد هماهنگی در دفاو و پاسخ ب تهاجمعات سعايبری کع بع ماهیعت فعرابخش و غیرمتمرکعز و
گستردگی فضای سايبر باز میگردد نیز از راهبردهای معورد توجع کشعورها بعوده اسعت تنعوو و
توزيعشدگی اطالعات در فضای سايبر و تاثیرگعذاری متقابعل سعامان هعای اطالععاتی و وابسعتگی
درونی آ ها موجب میگردد ک فضای سايبر ب عنوا يک سیستم پینیده و بزرگ در سطح ملی و
حتی فراملی عمل نمايد و هماهنگی در مقابل با تهديدات در چنین محیطی بسیار ضروری است
توسه همکاری و تهامالت بین المللی بعا توجع بع ماهیعت فرامعرزی فضعای مجعازی ،در اسعناد
راهبردی مورد توج بوده است نیاز ب واکنش هماهنگ و مشترک کشورها در مقابلع بعا حمعالت
سايبری و دفاو سايبر ب منظور محافظت بهتر از سامان های اطالعات ملی است
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دغدغ مهمی محسوب میشود میپردازد

همکاری و مشارکت سازما های دولتی و بخش خصوصی ب عنوا ذينفها مهمی ک هريک نقش
بسزايی در برقراری امنیت و مقابل با تهديدات سايبری دارند ،ب ويژه در فضای سعايبر کع امنیعت
عمومی و خرد در سطح زيرشبک ها ،سامان ها و نرهافزارهای عمومی يا تجاری با امنیت کعل فضعا
در هم گره خورده است بهالوه مشارکت بخش خصوصی موجب میگردد ک بخش قابعلتعوجهی
از خدمات و محصوالت امنیتی با نگاه اقتصادی تولید و عرض شود و پايداری و صعرف مناسعب و
کاهش هزين های کلی دولتی را در پی داشت باشد
ب منظور اولويتبندی راهبردهای مزبور بر اساس نیعاز و شعرايط کشعور ،از روش فرآينعد تحلیعل
سلسل مراتبی ک يکی از روشهای مطرح تصمیمگیری کمی محسوب میشود و اولین بار توسعط
توماس آل ساعتی در ده  1925ابداو شده ) (Saaty, 1986; Saaty, 1990; Saaty, 2008اسعتفاده
کردهايم اين روش امکا فرمول کرد مسال را ب صورت سلسل مراتبی فراهم میکند و امکعا در
نظر گرفتن مهیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسال دارد اساس اين روش بر مقايسات زوجعی
استوار است) (Saaty, 1990در گاه ابتدائی اين روش درخت سلسل مراتب تصمیم ايجاد میشعود
درخت سلسل مراتب تصمیم ،عوامل و مهیارهای مورد مقايس و گزين های رقیب مورد ارزيعابی در
تصمیم را نشا میدهد اين روش ب دلیل ماهیت و ساختار خود با ساده کرد و سرعت بخشید
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ب فرآيند تصعمیمگیعری درصعدد تجزيع و تحلیعل وضعهیت پینیعده و فاقعد سعاختار بع اجعزا
تشکیلدهندهی آ میباشد ،ب طريقی ک با مرتب نمود اين اجعزا يعا متغیرهعا در قالعب سلسعل
مراتبی و تهیین ارزش عددی برای نتايج اصلی جهت تهیین اهمیعت نسعبی هعر يعک از متغیرهعا و
تلفیق ديدگاهها بتوا مشخص نمود ک کداه متغیر بیشترين اولويعت و تمثیرگعذاری را دارد لعذا در
پژوهشهعای راهبعردی و اولويعت بنعدی موضعوعات کعال نیعز کعاربرد و جايگعاه مناسعبی يافتع
است علیرضا قاضی زاده )1395 ،نیز در اين پژوهش بر اساس نظر خبرگعا مهیارهعای چهارگانع
منافع ،زما  ،امکا پذيری و هزين برای مقايس گزين های راهبردی اسعتفاده شعدهانعد کع تهعاريف
عملیاتی هر يک از آ ها ب شرح زير است
زما  :ب مهنای مدت زما الزه برای دستیابی ب گزين راهبردی مد نظر است در اينجا گزين هعايی
دارای ارجحیت بیشتر هستند ک در مدت زما کمتری قابل دستیابی هستند
هزين  :مجموو هزين های مادی و مهنوی الزه برای دستیابی ب گزين ی راهبردی معد نظعر اسعت و
هر چ میزا هزين يک گزين کمتر باشد از ارجحیت باالتری برخوردار است
امکا پذيری :ب مهنای میزا سهولت و سادگی و امکا عملی دستیابی ب گزين راهبردی است هر
چ امکا دستیابی ب گزين ای سادهتر و امکا پذيرتر باشد دارای ارجحیت بیشتر است
منافع :ب مهنای کلی سودها ،فايدهها ،ثمرات و عوايد مادی و مهنوی حاصل از موضوو است ايعن
منافع با توج ب نگاه راهبردی ايعن پعژوهش شعامل منعافع امنیعت ملعی و فوايعد ناشعی از ايجعاد
بازدارندگی دفاعی نیز میشود در اينجا گزين هايی دارای ارجحیت بیشتر هستند ک منافع بیشعتری
در پی دارند
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هزینه

زمان

منافع

امکانپذیری


همکاریومشارکت

توسعه،آموزشو

ایجادهماهنگیدر

توسعههمکاریو

مدیریتدانشدر

توسعهزیرساختها

تحقیقوتوسعهدر

سازمانهایدولتی


تربیتسرمایه

دفاعوپاسخبه

تعامالتبینالمللی

زمینهامنیتودفاع

وارتباطاتمستقل،

زمینهسامانههاو

وبخشخصوصی

انسانیموردنیازو

تهاجماتسایبری

درفضایسایبر

پایداروامن

الزاماتزیرساختی
مرتبط

مرتبط
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یتبندیراهبردها
اولو 

شکل  :6درخت تصمیم فرآیند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی پژوهش

در ادام با انجاه مقايسات زوجی ارجحیت هر يک از راهبردهای پیشگفت را در برابر گزينع هعای
رقیب با استفاده از پرسشنام پیوست شماره يک از طريق خبرگا بع دسعت آوردهايعم سعسس بعا
استفاده از نرهافزار  Super Decisionsتحلیل سلسل مراتبی انجاه شده اسعت کع نتعايج حاصعل و
اوزا نهائی ب دست آمده در جداول زير ارائ شده است
جدول  :7رتبه و وزن گزینههای راهبردی از منظر معیار زمان
نرخ ناسازگاری5٫1 :
رتب

گزين های راهبردی

وز نرمال

1

همکاری و مشارکت سازما های دولتی و بخش خصوصی

5٫39

2

ايجاد هماهنگی در دفاو و پاسخ ب تهاجمات سايبری

5٫21

3

توسه همکاری و تهامالت بینالمللی

5٫12

1

توسه زيرساخت و ارتباطات مستقل ،پايدار و امن

5٫50
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2

تحقیق و توسه در زمین سامان ها و الزامات زيرساختی مرتبط

5٫52

1

توسه  ،آموزش و تربیت سرماي انسانی مورد نیاز و مرتبط

5٫52

2

مديريت دانش در زمین امنیت و دفاو در فضای سايبر

5٫52

جدول  :9رتبه و وزن گزینههای راهبردی از منظر معیار هزینه
نرخ ناسازگاری5٫50 :
گزینههای راهبردی

رتبه

وزن نرمال

1

ايجاد هماهنگی در دفاو و پاسخ ب تهاجمات سايبری

5٫31

2

توسه همکاری و تهامالت بینالمللی

5٫21

3

همکاری و مشارکت سازما های دولتی و بخش خصوصی

5٫21

1

مديريت دانش در زمین امنیت و دفاو در فضای سايبر

5٫50

2

تحقیق و توسه در زمین سامان ها و الزامات زيرساختی مرتبط

5٫52

1

توسه  ،آموزش و تربیت سرماي انسانی مورد نیاز و مرتبط

5٫51

2

توسه زيرساخت و ارتباطات مستقل ،پايدار و امن

5٫52

جدول  :4رتبه و وزن گزینههای راهبردی از منظر معیار امکانپذیری
نرخ ناسازگاری5٫59 :
رتبه

020

گزینههای راهبردی

وزن نرمال

1

توسه همکاری و تهامالت بینالمللی

5٫33

2

تحقیق و توسه در زمین سامان ها و الزامات زيرساختی مرتبط

5٫21

3

همکاری و مشارکت سازما های دولتی و بخش خصوصی

5٫19

1

ايجاد هماهنگی در دفاو و پاسخ ب تهاجمات سايبری

5٫1

2

توسه  ،آموزش و تربیت سرماي انسانی مورد نیاز و مرتبط

5٫59

1

مديريت دانش در زمین امنیت و دفاو در فضای سايبر

5٫52

2

توسه زيرساخت و ارتباطات مستقل ،پايدار و امن

5٫53

نرخ ناسازگاری5٫50 :
گزینههای راهبردی

رتبه

وزن نرمال

1

ايجاد هماهنگی در دفاو و پاسخ ب تهاجمات سايبری

5٫1

2

همکاری و مشارکت سازما های دولتی و بخش خصوصی

5٫21

3

توسه زيرساخت و ارتباطات مستقل ،پايدار و امن

5٫11

1

تحقیق و توسه در زمین سامان ها و الزامات زيرساختی مرتبط

5٫50

2

توسه  ،آموزش و تربیت سرماي انسانی مورد نیاز و مرتبط

5٫52

1

توسه همکاری و تهامالت بینالمللی

5٫51

2

مديريت دانش در زمین امنیت و دفاو در فضای سايبر

5٫53
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جدول  :5رتبه و وزن گزینههای راهبردی از منظر معیار منافع

جدول  :1رتبه و وزن کلی گزینههای راهبردهای
نرخ ناسازگاری5٫59 :
رتبه

گزینههای راهبردی

وزن
نرمال

1

ايجاد هماهنگی در دفاو و پاسخ ب تهاجمات سايبری

5٫22

2

همکاری و مشارکت سازما های دولتی و بخش خصوصی

5٫21

3

توسه همکاری و تهامالت بینالمللی

5٫2

1

تحقیق و توسه در زمین سامان ها و الزامات زيرساختی مرتبط

5٫11

2

توسه زيرساخت و ارتباطات مستقل ،پايدار و امن

5٫52

1

توسه  ،آموزش و تربیت سرماي انسانی مورد نیاز و مرتبط

5٫51

2

مديريت دانش در زمین امنیت و دفاو در فضای سايبر

5٫52

چنانن مشاهده میشود نرخ ناسازگاری محاسب شده برای کلی مقايس هعای انجعاه شعده کمتعر از
 5/1بوده و لذا مقايس های زوجی و نتايج حاصل دارای اعتبار است هاشمی و سلطانی)1300 ،
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نتیجهگیری و پیشنهاد

برابر نتايج حاصل از تجزي تحلیل سلسل مراتبی از منظر مهیار زما و سرعت دسعتیابی بع آ هعا،
مهمترين گزين های راهبردی حاصل از مطاله تطبیقی ب منظور توسه سامان ی فرماندهی و کنترل
فضای سايبر کشور ب ترتیب شامل همکاری و مشارکت سازما های دولتی و بخش خصوصعی بعا
وز نسبی  ،5/39ايجاد هماهنگی در دفاو و پاسعخ بع تهاجمعات سعايبری بعا وز نسعبی  5/21و
توسه همکاری و تهامالت بینالمللی با وز نسبی  5/12بوده و اولويت هعای اول تعا سعوه را بع
خود اختصاص دادهاند سرعت اجرای چنین راهبردهايی در مقابعل گزينع هعايی همنعو توسعه
زيرساخت و ارتباطات مستقل ،پايدار و امن با وز نسبی  5/50توسط خبرگا بسیار باالتر ارزيابی
شده است ک از نظر شهودی نیز با توج ب مقعدمات الزه بعرای توسعه چنعین زيرسعاختهعايی
طوالنی بود زما دستیابی ب آ ها ،منطقی ب نظر میرسد توسه همکاری و تهامالت بینالمللعی
ک اولويت سوه را دارد با توج ب شرايط پساتحريم و بهبود ارتباطات بینالمللی و توسه سیاست
خارجی کشورما مورد توج خبرگا بوده است
از منظر مهیار هزين ب ترتیب گزين های راهبردی  -1ايجاد هماهنگی در دفاو و پاسخ ب تهاجمات
سايبری -2 ،توسه همکاری و تهامالت بینالمللی و  -3همکاری و مشارکت سازما های دولتی و
بخش خصوصی دارای کمترين هزين ها و در نتیج حائز اولويعت بعاالتر جهعت توسعه سعامان ی
فرماندهی و کنترل فضای سايبر کشور شدهاند در حالی کع هزينع اجعرای راهبردهعايی همنعو
توسه  ،آموزش و تربیت سرماي انسعانی معورد نیعاز و معرتبط و توسعه زيرسعاخت و ارتباطعات
مستقل ،پايدار و امن زياد ارزيابی شده است و لذا در اولويتهای پايینتر قرار گرفت اند
از منظر مهیار امکا پذيری نیز ب ترتیعب گزينع هعای راهبعردی  -1توسعه همکعاری و تهعامالت
بینالمللی -2 ،تحقیق و توسه در زمین سامان ها و الزامعات زيرسعاختی معرتبط و  -3همکعاری و
مشارکت سازما های دولتعی و بخعش خصوصعی دارای اولويعت بعاالتر در امعر توسعه سعامان ی
فرماندهی و کنترل فضای سايبر کشور بودهاند در حالی ک گزين ی توسه زيرسعاخت و ارتباطعات
مستقل ،پايدار و امن ک اغلب خبرگا بر صهوبت آ ب داليلی همنو نبود تجهیزات و ابزارهای
سختافزاری و نرهافزاری بومی مورد اعتماد و وابستگی در اين زمین ها ب خارج تاکید داشعتند در
اولويت آخر قرار گرفت است اگرچ رفع اين مشکل ب صورت مکعرر در اسعناد باالدسعتی تاکیعد
گرديده است “سیاستهای کلی برنام ششم توسه ”)1391 ،
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از منظر مهیار منافع ب ترتیب گزين های راهبردی ايجاد هماهنگی در دفعاو و پاسعخ بع تهاجمعات

 5/21و توسه زيرساخت و ارتباطات مستقل ،پايدار و امعن بعا وز نسعبی  5/11در اولويعت قعرا
گرفت اند در حالی ک از نظر خبرگا گزين هايی همنو توسه همکاری و تهامالت بعینالمللعی و
مديريت دانش در زمین امنیت و دفاو در فضای سايبر دارای منافع برای توسه سامان ی فرماندهی
و کنترل فضای سايبر کشور تشخیص داده شدهاند
بر اساس نظر خبرگا و با در نظر گرفتن مهیارهای چهارگان زما  ،هزين  ،منافع و امکا پذيری بعا
وز برابر در مجموو راهبردهای حاصل از مطاله تطبیقی بع صعورت زيعر اولويعتبنعدی و برابعر
جدول شماره  1وز دهی گرديدند لذا با توج ب اهمیت و ضرورت پیش گفت و معورد بحعث در
اين مقال پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن راهبردهای توسه سامان ب ترتیب اولويت هعای زيعر
نسبت ب طراحی و پیاده سازی سامان ی مزبور اقداه گردد:
1

ايجاد هماهنگی در دفاو و پاسخ ب تهاجمات سايبری

2

همکاری و مشارکت سازما های دولتی و بخش خصوصی

3

توسه همکاری و تهامالت بینالمللی

1

تحقیق و توسه در زمین سامان ها و الزامات زيرساختی مرتبط

2

توسه زيرساخت و ارتباطات مستقل ،پايدار و امن

1

توسه  ،آموزش و تربیت سرماي انسانی مورد نیاز و مرتبط

2

مديريت دانش در زمین امنیت و دفاو در فضای سايبر
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سايبری با وز نسبی  ،5/1همکاری و مشارکت سازما های دولتی و بخش خصوصی با وز نسبی

بهالوه با توج ب کمبود نسبی مبانی نظری و نو بعود موضعوو پیشعنهاد معی گعردد ،طعرح هعای
تحقیقاتی و پژوهشهای تکمیلی ديگری نیز در زمین های موضوعی معرتبط همنعو معوارد زيعر
اجرائی گردد:
 1مطاله چالش ها و خال های حقوقی پیاده سازی اينگون سامان ها در عرص های ملی و
بین المللی با توج ب مباحث حريم خصوصعی و همننعین ماهیعت فرامعرزی فضعای
سايبر
 2مطاله وضهیت موجود جهعا و کشعور در زمینع توسعه و پیعاده سعازی سعامان هعای
فرماندهی و کنترل فضای سايبر
 3تدوين برنام راهبردی توسه سامان ی مزبور
در پايا  ،با توج ب فراهم نبود جمیع شرايط ،الزه بذکر است کع برخعی محعدوديتهعای ايعن
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پژوهش عبارت بوده اند از:
1

کمبود دسترسی ب خبرگا و افراد حائز شعرايط کع ضعمن آشعنايی بعا مفعاهیم  C4Iبع
موضوعات راهبردی فضای سايبر و ابهاد مختلف آ در حوزه امنیت ملی و دفاو سايبری
نیز اشراف الزه را داشت باشند

2

يکی از محدوديتهای جدی اين پژوهش ک قطهاً در نتايج ب دست آمده و وز گزين -
های راهبردی نیز اثر قابلمالحظ ای داشت است ،وز دهی نشد مهیارهای انتخاب شده
است ک با توج ب محدوديت زمانی در اجعرای پعژوهش و پینیعدگی ايعن موضعوو و
اختالفنظر بین خبرگا نهايتاً با وز برابر در مدل درخت تصمیم ب کارگرفت شدند امعا
در تحقیقات بهدی بايد حتماً مورد مداق قرار گیرند

3

پويايی حوزه سا يبر و تهعدد و سعرعت بعاالی بروزرسعانی اسعناد راهبعردی و باالدسعتی
کشورهای مختلف در کنار طبق بندی و عده انتشار عمومی بخشهای مهمی از اين اسناد
و در نتیج عده امکا دسترسی کامل و جامع ب اسناد جاری يکی ديگعر از محعدوديت-
های اين پژوهش است ک قابلیت تهمیم نتايج را ب ويژه با گذشت زما کاهش میدهد

) فضای سايبر کشورC4I اولويتبندی راهبردهای توسه سامان ی فرماندهی و کنترل
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