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 سخنی با خوانندگان

توسعه ارتصادی و انسانیخ افزایش سطح رفاه عمومیخ ارتقای توان دفاعی و امنیتی کشور همگی امروزه 

انرژیخ آبخ فناوری اطالعات و ارتباطاتخ های مناسب شام  حم  و نق خ نیازمند برخورداری از زیرساخت

فضای سازی امن که با هدف این کتاب در .بان داریخ آموزش و پژوهشخ پستخ بهداشت و درمان و غیره است

بندی شدهخ آنگاه ها تعریف و طبقهاین زیرساختابتدا  شده است نگارش های حیاتی کشورزیرساختسایبر 

ی حیاتی هازیرساخت س با بررسی فرایندهای عمل ردیسپ شود.ها بیان میتهدیدها و دکی  توجه به امنیت آن

ای از های بین آنهاخ یک مدل سیستمی که مبتنی بر حفاظت شب هخ روابط و وابستگیهاخ تعام کشورمان

امنیت و مبتنی بر یک مدل بلوغ به صورت بومی  آن سازیاست و ام ان پیادهایران های حیاتی زیرساخت

 شود.پیشنهاد می داردخ مان وجوددر کشورسایبری 

در جهت  دما را از نظرات و پیشنهادات ارزنده خو خامید است که کارشناسانخ متخصصان و صاحب نظران

 مند فرمایند.این کتاب بهره مطالب ت می  یا اصالا

 محمد مهدی واعظی نژاد

 محمد رضا مقدس
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 فصل اول: مقدمه -1

برخی از  خدر این میان روند.رشد و پویایی جوامع به شمار می هاخ بسترهای مهم حیاتخزیرساخت

تواند منجر به مدت در عمل رد آنها میها نقشی حیاتی در منافع ملی دارند و اختالل هر چند کوتاهزیرساخت

هر  اساسیهای ی ی از مالحظات مهم پیرامون زیرساخت آسیب جدی در ارتصادخ امنیت یا ایمنی جامعه شود.

دهد های گذشته کشور ما نشان میاست. مرور تجربه ی درونی و بیرونیکشورخ حفاظت از آنها در برابر تهدیدها

و در  یرانخ محدود به حمالت نظامی نبودههای خارجی در ربال اهای دشمنانه برخی دولتکه تهدیدها و اردا 

هواییخ دریانوردیخ بان داریخ فناوری اطالعات و های گوناگونی از جمله حم  و نق  مقاطع زمانی مختلفخ حوزه

از جمله تالش مخربخ حمالت سایبری . انجا  کشورمان بوده است مهمهای های تجاوز به زیرساختغیرهخ عرصه

و حمله سایبری به وزارت نفت توسط  1نتبوشهر به ویروس استاکسنطنز و اتمی  هایسازی نیروگاهبرای آلوده

 . ها هستندهایی از این اردا ونهنم خ2بدافزار فلیم

)افتا( در تداو  خدمات  امنیت فضای تبادل اطالعات ی کهاهمیت باکیبر همین اساس و با توجه به 

پنهان نمانده است و نیز ان و مسئوکن محتر  کشورمان گذاررانونهای حیاتی داردخ این موضوع از دید زیرساخت

از مهمترین این  های کشور بیان شده است.جهت حفاظت از زیرساختهایی در در سندهای مهم ملیخ اردا 

در رد  اول از راهبرد اول به ای تولید و تبادل اطالعات اشاره کرد که توان به سند راهبردی امنیت فضاسناد می

 231در ماده  پردازد. همچنینهای حیاتی کشور در ربال حمالت ال ترونی ی میسازی زیرساختموضوع امن

در کنار این  .خ موضوع امنیت فضای تبادل اطالعات مورد توجه ررار گرفته استانون برنامه پنجم توسعه کشورر

های حیاتی از سازی فضای افتای زیرساختهاخ در طول چند ماه اخیر نیز دو راهبرد امنگذاریروانین و سیاست

ری ارایه دیریت راهبردی افتای ریاست جمهوسوی سازمان پدافند غیرعام  )ررارگاه پدافند سایبری( و مرکز م

 اند.به طور مبسوط مورد بررسی ررار گرفته شده است که در این کتاب

پردازیم. سپس در فص  های حیاتی میخ نخست در فص  دو  به بررسی کام  زیرساختدر ادامه این کتاب

ص  چهار خ روی ردهای حفاظت از های حیاتی خواهیم پرداخت. در فسو خ به موضوع امنیت سایبری زیرساخت

های کنیم و در فص  پنجمخ راهبردهای ارایه شده در خصوص حفاظت از زیرساختها را بررسی میزیرساخت

دهیم. در فص  ششم هم یک مدل جامع برای حفاظت از فضای سایبر حیاتی کشورمان را مورد بررسی ررار می

 گیری ارایه خواهد شد.خ نتیجههفتمسرانجا  در فص  کنیم و های حیاتی کشورمان ارایه میزیرساخت
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 های حیاتیفصل دوم: زیرساخت -2

 زیرساخت چیست؟ -2-1

المعارف وبسترخ این واژه را چنین تعریف ههای متعددی وجود دارد. دایربرای واژه زیرساخت تعریف

منابع )پرسنلیخ ساختمانی یا » همچنینو « سیستمی از تأسیسات عمومی یک کشورخ ایالت یا منطقه»کند:می

 .«چوب بنیادی )یک سیستم یا سازمانشالوده اساسی و چار»و نیز « تجهیزات( مورد نیاز برای انجا  یک فعالیت

ای از شب ه»کند:خ زیرساخت را چنین تعریف می1های بحرانی آمری اکمیسیون حفاظت از زیرساخت

بخش خصوصی و ساخته دست بشر که به صورت مشارکتی و  ها و فرایندهای مستق خ اغلب در مال یتسیستم

هایی که از زیرساخت«. کنندای از کاکها و خدمات ضروری عم  میسینرژیک برای تولید و توزیع جریان پیوسته

 یاسی کشور تأثیر مخرب دارد عبارت ازنظر این کمیسیونخ کمبود ظرفیت یا تخریب آنها بر امنیت ارتصادی و س

های مربوط به نیروی برقخ نفت و گاز طبیعیخ خدمات بان داری و مالیخ حم  و نق خ خابراتیخ سیستمارتباطات م

 .هستند های تأمین آبخ خدمات دولتی و خدمات اضطراریسیستم

های ها و شب هچارچوب سیستم»کند:خ تعریف فوق را چنین کام  می2های حیاتیدفتر تضمین زیرساخت

های توزیع که یک جریان راب  ها( و رابلیتیع راب  شناساییخ نهادها )شام  افراد و رویهبه هم وابستهخ شام  صنا

اعتماد از کاکها و خدمات ضروری را برای امنیت ارتصادی و دفاعی ایاکت متحدهخ کارکرد هموار دولت در همه 

دیگری از زیرساخت شام  های ترخ مثال. در این دیدگاه وسیع«کنندسطوا و جامعه به طور کلیخ فراهم می

هم های درمانی و سیستم آموزشی تولید و توزیع محصوکت کشاورزی و غذاییخ فضاخ کاکهای بسیار زیادخ مراربت

 شود.به تعریف ربلی اضافه می

 زیرساخت حیاتی چیست؟ -2-2

عمومی و ملیخ تعریف  هایاست که ابتدا با توجه به مالحظه های حیاتیخ بهتربه منظور شناخت زیرساخت

 بپردازیم.پس به تعیین مصادیق آن در کشورهای مختلف ارایه شود و سهای حیاتی روشنی از زیرساخت

                                                                                                                                                                                           

1President’s Commission on Critical Infrastructure Protection 

2Critical Infrastructure Assurance Office (CIAO) 
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زیرساخت حیاتی عبارت »کند:می زیرساخت حیاتی را اینچنین تعریف 1مؤسسه استاندارد و فناوری آمری ا

یا مجازی که تضعیف یا نابودی آنها موجب اثرات های حیاتی کشورخ اعم از فیزی ی ها و داراییاست از سیستم

در یک گزارش  .«یا ترکیبی از این موارد شود 2منفی بر امنیتخ امنیت ارتصاد ملیخ سالمت عمومی ملی یا ایمنی

ساختارهایی که اختالل طوکنی مدت در آنها » به کنگره آمری اخ در تعریف زیرساخت حیاتی آمده است که

 .«ارتصادی یا نظامی شودب آسیب تواند موجمی

ها یا ام اناتی که سازمان»کند: خ زیرساخت حیاتی را چنین تعریف می3اداره فدرال امنیت اطالعات آلمان

آور عرضهخ اختالل تواند منجر به کمبود زیانبرای منافع ملی اهمیت کلیدی دارند و ش ست یا نقص در آنها می

 «.شود عه یا آثار شدید مشابهراب  توجه در جام

یک زیرساخت حیاتی شام  آن دسته تسهیالتخ » شود:زیرساخت حیاتی در انگلستان چنین تعریف می

اطالعات است که اختالل یا خرابی آنهاخ تأثیر جدی بر سالمتخ  فناوریهای فیزی ی و هاخ خدمات و داراییشب ه

 .«داشت ایمنیخ امنیت یا رفاه ارتصادی شهروندان یا عمل رد مؤثر دولت خواهد

های حیاتی کشور که توسط مرکز مدیریت راهبردی افتای کشورمان سازی زیرساختدر طرا جامع امن

زیرساختی حیاتی است که در صورت اختالل یا »شود: تهیه شده استخ زیرساخت حیاتی چنین تعریف می

 «.اندازدخطر میهای امنیت ملی را تحت تأثیر ررار داده و امنیت ملی کشور را به تخریبخ مؤلفه

در سند راهبردی پدافند سایبری کشور که توسط ررارگاه پدافند سایبری )وابسته به سازمان پدافند 

در صورت انهدا  کام  یا رسمتی از »شود که: غیرعام ( تدوین شده استخ زیرساخت حیاتی به مراکزی گفته می

در نظا  سیاسیخ هدایتخ کنترل و فرماندهیخ آمیز آنهاخ موجب بروز بحرانخ آسیب و صدمات جدی و مخاطره

« تولیدی و ارتصادخ پشتیبانیخ ارتباطی و مواصالتیخ اجتماعی و یا دفاعی با سطح تأثیرگذاری سراسری در کشور

 شود.

 های حیاتیمعرفی زیرساخت -2-3

های مربوط به زیرساخت خهای حیاتی خاص خود را دارند. به طور معمولکشورهای مختلفخ زیرساخت

شاورزی و غذاخ آبخ ایمنی و بهداشتخ خدمات امداد و اضطرارخ خدمات دولتیخ صنایع دفاعیخ فناوری اطالعات ک

و ارتباطاتخ انرژیخ حم  و نق خ مالی و بان داریخ صنعت و تولیدخ پست و غیره در کشورهای مختلف در مصادیق 

ردتر مخصوص به خود را دارند های خُختو هر یک از اینها نیز زیرسااست های حیاتی گنجانده شده زیرساخت

 ادراهخ نیروگاه برق و غیره.مانند آز

                                                                                                                                                                                           

1NIST 

2Safety 

3Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
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هایی مانند حم  و نق خ انرژیخ مواد خطرنابخ ارتباطات مخابراتیخ امور مالی و بیمه و خدماتی زیرساخت

حیاتی ررار های در زمره زیرساختتوان آب و غذاخ حفاظت شهری و بهداشت را نیز می مانند مدیریت فاضالبخ

ایخ انرژیخ اطالعات صنعت هستههای زیرساخت های حیاتی اروپا هم.در برنامه حفاظت از زیرساختداد

خ خ آبخ غذاخ بهداشتخ خدمات مالیخ حم  و نق خ صنعت شیمیاییخ فضا و ام انات تحقیق1های ارتباطاتفناوری

 .اندهای حیاتی در نظر گرفته شدهبه عنوان بخش

ها و سطح نیازهای آنها ارتباط های حیاتی در کشورهای مختلفخ با شرایط و اولویتتتعیین زیرساخ

های پژوهش و آموزشخ به ام انات و زیرساخت مم ن استکشورها از در بعضیتنگاتنگ دارد. به عنوان مثالخ 

اوباما  دیگرخدر یک مثال . شوندهای حیاتی تعریف جزء زیرساخت خهای فیزی ی و سخت افزاریزیرساختهمراه 

های فناوری اطالعات آمری ا و ایجاد ورفه در برخی از خدمات های سایبری متعدد به زیرساختپس از حمله

به عنوان های فناوری اطالعات از زیرساختمیالدیخ  2114مه  24طی یک سخنرانی در تاریخ دولتی این کشورخ 

گوید: در زمره یک اولویت در امنیت ملی دانسته و می برد و حفاظت از آنها رانا  مییک دارایی راهبردی ملی 

دفاع  خایها امنخ مورد اعتماد و روی باشند. ما از آنها در برابر هر گونه حملهدهیم که این شب هما اطمینان می»

 «.کنیمکنیم و در صورت وروع هر نوع اختالل یا لطمهخ آن را به سرعت برطرف میو از آن صیانت می

ها و کشورهای مختلف با توجه به ضرورتهایی از آن اشاره شدخ همانطور که در باک به نمونهبنابراین 

تعاریف مختلفخ مصادیق این کنند. های حیاتی ارایه میزیرساختهای متنوعی از های خودخ تعریفاولویت

آموزش و پرورش یا فناوری ام انات و تجهیزات چنانچه گفته شدخ شوند. به عنوان مثالخ می نیز شام مختلفی را 

های مهم و حیاتی به شمار بیاید اما در کشور دیگریخ در این فضا مم ن است در یک کشور جزء زیرساخت

هایی برای مدیریتخ ها و اعمال روشسیاست برگزیدنبرای انجا  مطالعاتخ به همین منظورخ تعریف ررار نگیرد. 

 ارایه شود.ها زیرساختاین تعریف جامعی از  که در هر کشوری کز  است هانگهداری و حفاظت از زیرساخت

ریزی رتصادیخ ارزیابی عمل رد و برنامههای حیاتی عالوه بر بررسی تأثیرات اشناخت صحیح زیرساخت

های موجود در های زیرساختی حیاتیخ وابستگی زیرسیستممناسب در شرایط بحرانیخ موجب درب بهتر سیستم

ناشی از انتشار این آسیب  ها و پیامدهایتأسیسات زیربنایی ملیخ تجزیه و تحلی  آسیب پذیریها در این سیستم

 .امنیتی در آنها خواهد شد هایه کارگیری الزا ها و همچنین لزو  بپذیری
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 های حیاتیاجزای زیرساخت -2-4

اردا  به  2113این کشورخ در سال  1مؤسسه استاندارد و فناوری آمری ا با کمک وزارت امنیت داخلی

 های حیاتی و منابع کلیدیاست. این زیرساخت های حیاتی در آمری ا کردهزیرساختاجزای شناسایی و معرفی 

 خ شام  موارد زیر هستند:اندبخشخ به صورت کلی معرفی شده 18که در 

به لخ بذر و کود که شام  حیواناتخ محصوکت حیوانیخ فرایندهای تولید محصو: کشاورزی و غذا .1

دلی  حضور در زنجیره تأمین غذای شهروندان از اهمیت باکیی برخوردار هستند. فرآیندهای پس 

سازی و توزیع نهایی آنها به مراکز بندیخ ذخیرهاز برداشت محصوکتخ همچون تف یک و بسته

گی نیز در این کنندگان خانها و در نهایتخ مصرفخرده فروشیخ خدمات مواد غذاییخ رستوران

 بخش ررار دارند.

گذاریخ اعتبارسنجی است که خدمات سپرده هاییمؤسسهاین بخش شام  : بانکداری و امور مالی .2

گذاری و امور مربوط به بیمه های پرداختخ اعتبار و نقدینگیخ خدمات سرمایهمشتریانخ سیستم

 دهند.آنها را انجا  می

مواد شیمیایی اساسیخ مواد شیمیایی خاصخ مواد شیمیایی  این بخش شام : مواد شیمیایی .3

 .است کننده نهایی این محصوکتکشاورزیخ داروسازی و مصرف

اماکن تجمع عمومی )به عنوان  :رسمت است که عبارتند از 8: این بخش شام  امکانات تجاری .9

ها(خ ها و انجمنهاخ موزهوحش هاخ باغهاخ آکواریو های مسابقهخ ورزشگاههاخ میدانمثال استادیو 

های هاخ مح گاهها(خ تفرجای و  فدراسیونهای ورزشی حرفههای ورزشی )به عنوان مثال لیگلیگ

ها و مراکز کنفرانس(خ فضاهای عمومی باز )به عنوان مثال هاخ مت س ونت )به عنوان مثال هت 

ها(خ سرگرمی و رسانه )به عنوان مثال راهپیماییها و هاخ اردوگاههاخ نمایشگاهمراکز تفریحیخ پارب

ها(خ های تصویری(خ امالب و مستغالت )به عنوان مثال دفاتر و آپارتماناستودیوهای فیلم و رسانه

 خرده فروشی )به عنوان مثال مراکز خرده فروشی و مراکز خرید(.

سیمخ ی بیهااین بخش شام  اجزای فیزی ی همچون خطوط سیمیخ زیرساخت: ارتباطات .5

های خدماتی مانند خدمات اینترنتیخ ایخ کابلیخ رادیوخ تلویزیون و همچنین رسمتماهواره

 های تلویزیون کابلی است.اطالعاتی و شب ه

این بخش شام  تولیدکنندگانی است که در طراحیخ تولید و توزیع : های حیاتیکارخانه .6

فلزات اولیه )به عنوان مثال همچون  خشوندهای دیگر پوشش داده نمیمحصوکت بخش
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های ساخت و تولید آهن و فوکد و آلیاژهای آنها(خ تولید و فرآوری آلومینیو  و آلومیناخ کارخانه

تولید فلزات غیرآهنی )به جز آلومینیو (خ ماشین آکت )به عنوان مثال موتورخ توربین و تجهیزات 

هیزات حم  و نق  )به عنوان مثال وسایط انتقال ردرت(خ تجهیزات ال تری یخ لواز  و رطعاتخ تج

 های راه آهن و دیگر تجهیزات حم  و نق (.نقلیه موتوریخ محصوکت و رطعات هوا فضاخ ری 

های سدهاخ ها و دیگر اجزای مربوط به پروژههاخ شب هسیستم هاخاین بخش شام  دارایی: سدها .7

دیگر موارد مرتبط به همراه تجهیزات کنترلی ناوبریخ خاکریزهاخ موانع طوفانخ آبگیرهاخ معادن و 

که دارای منافع ارتصادیخ زیست محیطی و  یای از مواردآنها است. همچنین طیف گسترده

های حیات وحشخ گاههاخ آبخ زیستهای برق آبیخ رودخانهشام  نیروگاههستند )اجتماعی 

 رد.گی( را نیز دربرمیمدیریت مواد زاید و پسماندها و کنترل سی 

هاخ واحدها و کاکهایی است که در نهایت به تولید سالاخ : این بخش شام  رسمتصنایع دفاعی .8

 :های عمده آن عبارتند ازشود که بخشگذاری در آن مربوط میهای سرمایهرطعات و هزینه

هاخ هواپیماخ پشتیبانی از نیروهای مسلحخ تجهیزات فضاییخ خودروهای جنگیخ مهماتخ موشک

 سازیخ فناوری اطالعات نظامی و ال ترونیک.هاخ کشتیاسلحه

: این بخش شام  یک سیستم مقابله و بازسازی است که اولین خط دفاعی خدمات اضطراری .4

کشور در مواجهه با حمالت تروریستی و همچنین پیشگیری و کاهش پیامدهای ناشی از آن 

 هاییها و معاهدههاخ موافقت نامهاز کارمندان آموزش دیدهخ سیستم خشود. این بخشمحسوب می

کنند و شام  مدیریت تش ی  شده است که خدمات ایمنی زندگی را به شهروندان ارایه می

های هاخ تیمگذاریاضطراریخ خدمات اورژانس پزش یخ آتش نشانیخ مواد خطرنابخ بمب

 جستجو و نجات است.های های ویژهخ تیمهای اجرای رانونخ تیم سالاهای تاکتی یخ گروهعملیات

شوند که شام  برقخ نفت و گاز طبیعی بخش عمده تقسیم می 3های انرژی به : زیرساختانرژی .11

 است. 

هایی است که تحت مال یت ای از ساختمان: این بخش دربرگیرنده طیف گستردهامکانات دولتی .11

های اداریخ ساختمانشام  ند که یا اجاره دولت آمری ا در داخ  یا خارج از این کشور ررار دار

هایی است که مم ن های ملی و سازههاخ آزمایشگاههاخ دادگاهخانهتأسیسات خاص نظامیخ سفارت

 ها و سایر موارد مرتبط وجود داشته باشد.هاخ شب هاست در آنجا تجهیزات حیاتیخ سیستم

خ هاهای محلی بهداشتخ بیمارستان: این بخش شام  دولت و بخشبهداشت و درمان .12

های نگهداری خون و های سالمندانخ م انهای بهداشتیخ مراکز بهداشت روانخ خانهکلینیک

 .استها و انبارهای دارویی هاخ سردخانههای آنخ آزمایشگاهوردهفرا
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های مجازی و فیزی ی توزیعی ارایه محصوکت و : این بخش شام  رسمتفناوری اطالعات .13

های فناوری اطالعات و خدمات آن افزارخ نر  افزارخ سیستمخدمات فناوری اطالعات از جمله سخت 

 است. 

ی بناها :های ملی و تاریخی است که عبارتند از: این بخش شام  اماکن و ابنیهنمادها و آثار ملی .19

المللی به رسمیت شناخته شده که بیانگر میراث ملی و بین تاریخیخ ساختار فیزی ی و اشیای

ی مرتبط با آن و همچنین دارای اهمیت فرهنگیخ مذهبیخ تاریخیخ هاها و ارزشهاخ سنتملت

 های آموزشی مورد توجه ررار دارند. سیاسی و ملی هستند و برای بازدیدکنندگان و فعالیت

ای ردرتیخ های هسته: این بخش شام  نیروگاهای، مواد و ضایعات آنرآکتورهای هسته .15

ای مورد استفاده در و آموزشخ مواد هسته آزمونقیقاتخ های غیرردرتی مورد استفاده در تحنیروگاه

تورهاخ انهدا خ حم  و ای رآکمصارف پزش یخ صنعتی و دانشگاهیخ ام انات تولید سوخت هسته

 های آن است.ای و زبالهسازی و دفع مواد هستهنق خ ذخیره

ن پیا خ محصول و میلیو 721بیش از  انهبا توجه به انتقالروز: پست و حمل و نقل مرسوله .16

ای برخوردارند. های پستی و حم  و نق  مرسولهاز اهمیت ویژهدر آمری اخ فعالیتمعامالت مالی 

هایی همچون ام انات پردازش خودکارخ واحدهای تحوی  محلیخ این بخش شام  دارایی

نخ آوریخ پذیرشخ عملیات خرده فروشی و همچنین وسایط حم  و نق  از جمله وانتخ کامیوجمع

های اطالعات و ارتباطات است. مواردی همچون مراکز بسته بندیخ توزیع و تریلرخ هواپیما و شب ه

 ها نیز شام  این بخش هستند.دیگر امور مربوط به مرسوله

: شام  تما  انواع حم  و نق  همچون حم  و نق  هواییخ دریاییخ های حمل و نقلسیستم .17

ای به هم وابسته وسیع های شب ههنخ خطوط لوله و سیستمهاخ راه آحم  و نق  عمومیخ بزرگراه

ها تن کاک از طریق آنها انتقال ها نفر از مسافران و همچنین میلیوناست که هر ساله میلیون

 یابند. می

 های آب آشامیدنی و فاضالب است.شام  تأسیسات و سیستم: این بخشخ آب .18

 هابندی زیرساختطبقه -2-5

شان رسانیی همچون بر اساس کارکرد و حوزه خدماتهای مختلفبه روش توانها را میزیرساخت

ها با توجه به کارکرد و ماهیت خروجی آنها انجا  شودخ به دو دسته زیر بندی زیرساختبندی کرد. اگر طبقهطبقه

 شوند:تقسیم می
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ک در ی کنند )مانند تولید بنزینهایی هستند که تولید محصول میخ زیرساختدسته اول .1

راب  های به دو دسته زیرساخت هارا همزیرساختاین خ تربندی جزییدر یک طبقه. (پاکیشگاه

رابلیت های دارای د. در زیرساختکننهای بدون رابلیت انباشت تقسیم میو زیرساختانباشت 

 زمانی مشخصمواد اولیه یا محصول زیرساخت تا حدود  سازیانباشتخ ام ان نگهداری و ذخیره

خ این ام ان رابلیت انباشتهای بدون ( در حالی که در زیرساختمانند نفت و گند وجود دارد )

های نوع وجود ندارد )مانند شب ه تولید و توزیع برق(. به طور طبیعیخ حساسیت زیرساختاصالً 

 های نوع اول بیشتر است.خ نسبت به زیرساختو حمالت خراب ارانه اختالل برابردو  در 

)مانند  که خروجی آنها نه یک محصولخ بل ه یک خدمت استهستند هایی خ زیرساختدومدسته  .2

 .فرودگاهخ پ خ بزرگراه(

های سازمانی توان آنها را بر اساس محدودهشان میرسانیها بر اساس حوزه خدماتبندی زیرساختدر طبقه

شرکت ملی( یا در مناطق جغرافیایی که در  شود )مثالً در سطح دولتخ روه مقننه یا یککه خدمات آنها ارایه می

ها بندیبندی نمود. هر چه سطوا این طبقهپردازند )مانند یک شهر یا منطقه(خ تقسیمآن به ارایه خدمت می

مند شوندخ از اهمیت بیشتری برای حفاظت برخوردار باکتر باشد و شهروندان بیشتری از خدمات آنها بهره

 هستند.

 هاختبندی زیرسااولویت -2-6

و  ناشی از اختالل در عمل رد آنها امری منطقی ها از نظر شدت و فوریت تهدیدهایبندی زیرساختاولویت

را از لحاظ سطوا اهمیت آنها به سه دسته زیر تقسیم کرده ها خ زیرساختمان پدافند غیرعام است.ساز ضروری

 :است

تی از آنها موجب بروز بحرانخ : مراکزی هستند که در صورت انهدا  ک  یا رسم1مراکز حیاتی .1

آسیب و صدمات جدی و مخاطره آمیز در نظا  سیاسیخ هدایتخ کنترل و فرماندهیخ تولیدی و 

دفاعی با سطح تأثیرگذاری سراسری در  و یا نیخ ارتباطی و مواصالتیخ اجتماعیارتصادیخ پشتیبا

 شوند.کشور می

انخ یا رسمتی از آنها موجب بروز بحر: مراکزی هستند که در صورت انهدا  ک  2مراکز حساس .2

در نظا  سیاسیخ هدایتخ کنترل و فرماندهیخ تولیدی و ارتصادیخ  آسیب و صدمات راب  توجه
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ای در کشور دفاعی با سطح تأثیرگذاری منطقه نیخ ارتباطی و مواصالتیخ اجتماعی و یاپشتیبا

 شوند.می

حرانخ آسیب رسمتی از آنها موجب بروز ب : مراکزی هستند که در صورت انهدا  ک  یا1مراکز مهم .3

نیخ در نظا  سیاسیخ هدایتخ کنترل و فرماندهیخ تولیدی و ارتصادیخ پشتیبا و صدمات محدود

 شوند.دفاعی با سطح تأثیرگذاری محلی در کشور می ارتباطی و مواصالتیخ اجتماعی و یا

 هاوابستگی بین زیرساخت -2-2

های ها باید با شناخت ماهیت تعامالت و وابستگیپذیری زیرساختارتقای رابلیت اطمینان و کاهش آسیب

مشی و رویه ها که در انواع فیزی یخ اطالعاتیخ جغرافیاییخ اجتماعی و خطبین آنها صورت گیرد. این وابستگی

شوند که هرگونه اختالل در عمل رد یک زیرساخت حیاتی به صورت جریانی موجب می خدبندی هستنطبقهراب  

های کلیدی کشور را فلج کند. های مهمی از فعالیتو بخش ها ادامه یابداختالکت پیوسته در سایر زیرساختاز 

 ای آنها ضروری است.های حیاتی توجه به ماهیت شب هبنابراین در توسعهخ مدیریت و حفاظت از زیرساخت

اما  ها انجا  شده استاز زیرساخت برداریتاکنون مطالعات زیادی در زمینه احداثخ توسعهخ نگهداری و بهره

نظر از روابط و تعامالت آن با ویژگی بیشتر این مطالعاتخ اتخاذ نگاه بخشی و بررسی یک زیرساخت خاصخ صرف

ها و تعامالت بین هاخ وابستگیهای کشور بوده است. این در حالی است که روابطخ برهم کنشسایر زیرساخت

یک نگاه سیستمی و ی پارچهخ ام ان مالحظه  مهم است که بدون اتخاذ تلفخ چنان جدی وهای مخزیرساخت

سیستمی »ها و مالحظه آن به عنوان ای به زیرساختهمه ابعاد عمل ردی یک زیرساخت وجود ندارد. نگاه شب ه

طرار برداری و نیز در شرایط اختاللخ اضمدیریتخ نگهداری و بهره تما  مراح  احداث و توسعهخدر « هااز سیستم

تواند منبع های حیاتی میهای بین زیرساختو بحرانخ راب  توجه است. در نظر نگرفتن تعامالت و وابستگی

های کشور باشد. در نگاه ها و همچنین کاهش اثربخشی و کارایی شب ه زیرساختافزایش تهدیدات و بحران

را یک سیستم درنظر بگیریمخ حم  و های کشورخ اگر به عنوان مثالخ حم  و نق  سیستمی به شب ه زیرساخت

های کشور یک ابرسیستم خواهد بود و در این ابرسیستمخ نق  ریلی یک زیرسیستم و شب ه زیرساخت

های فناوری های تولید انرژیخ خطوط انتقال آبخ زیرساختهای مختلفی همچون حم  و نق خ نیروگاهسیستم

 رهم کنش و وابستگی دارند.اطالعات و غیرهخ در سطح باکیی با هم تعام خ ب

برای ارایه خدمت و انجا  کارکرد خود به طور طبیعیخ نیازمند الف  در صورتی که زیرساختبه عبارت دیگرخ 

وابسته است. وابستگی را ب  به زیرساختالف  گوییم زیرساختباشدخ می ب وجود و کارکرد طبیعی زیرساخت

طرفه به این معنی وابستگی یک»وابستگی متقاب ( تعریف کرد. طرفه و دوطرفه )یا توان به دو صورت یکمی

                                                                                                                                                                                           

1Important Centers 
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الف از طریق یک پیوند به زیرساخت ب وابسته استخ اما زیرساخت ب از طریق همان پیوند  است که زیرساخت

به  رابطه دوطرفه بین دو زیرساخت استیک  خمنبع سه وابستگی متقاب «. وابستگی نداردبه زیرساخت الف 

های زیرساخت را . حالتوابسته است و برع سjبه طریقی به حالت زیرساخت  iزیرساخت طوری که حالت 

سه تواند به های یک زیرساخت میبندی کرد. به عنوان مثالخ حالتتعریف و طبقه یهای مختلفتوان به ش  می

د مستقیم یا توانمیهم و خارج از دسترس تعریف شود. وابستگی  کارکرد طبیعیخ انحراف در کارکرد صورت

وابستگی داشته  kبه زیرساخت  jو زیرساخت  jبه زیرساخت  iبه عنوان مثال اگر زیرساخت  غیرمستقیم باشد.

به صورت غیرمستقیم وابسته kبه صورت مستقیم و به زیرساخت  jبه زیرساخت  iگوییم زیرساخت باشدخ می

 .است

بندیخ وابستگی متقاب  به انواع زیر در یک طبقه شود.وابستگی متقاب خ به طبقات مختلفی تقسیم می

 تقسیم شده است:

که ناشی از جریان مواد یا رطعات مورد نیاز از یک زیرساخت به زیرساخت  وابستگی فیزیکی .1

کندخ به حم  و نق  ریلی دیگر است. به عنوان مثالخ یک نیروگاه برق که با سوخت ذغال کار می

 کند.د مورد نیازش را فراهم میوابستگی فیزی ی دارد زیرا موا

که عبارت است از وابستگی یک زیرساخت به جریان اطالعاتی که در گرو  وابستگی اطالعاتی .2

کارکرد زیرساخت دیگر است. به عنوان مثالخ زیرساخت خدمات اضطراریخ برای دریافت اطالعات 

مثالی دیگرخ  براتی است. درارتباطات مخا هایپیرامون وروع یک رویداد بحرانیخ نیازمند زیرساخت

های خدمات مالی و اعتباری بتوانند کارکرد عادی داشته باشندخ به تبادل برای آن ه زیرساخت

 کنند.های فناوری اطالعات آن را مم ن میاطالعات نیاز دارند که زیرساخت

. به شودکه در نتیجه مجاورت جغرافیایی بین دو زیرساخت ایجاد می وابستگی زمین و مکان .3

تواند تهدیدی برای سایر سوزی در خطوط انتقال نفت در یک منطقه میآتش خعنوان مثال

 های موجود در آن منطقه به شمار آید.زیرساخت

هایی مشی مشترب بین بخشنامه یا خطکه در اثر سیاستخ آیینمشی و رویه وابستگی در خط .9

ان ممثال پس از برخورد هواپیما به ساختشود. به عنوان های کشور ایجاد میاز شب ه زیرساخت

ساعت متورف شد و  29سازمان تجارت جهانی در آمری اخ حم  و نق  هوایی این کشور به مدت 

 پروازهای تجاری به مدت سه تا چهار روز ادامه نیافت.

وع ای با سایر انواع وابستگی متفاوت است و به تأثیرات ناشی از ورکه تا اندازهوابستگی اجتماعی  .5

های مرد  نسبت به نظرات و ذهنیت هاخیک اختالل یا بحران در یک زیرساختخ بر دیدگاه

ای حتی در سابقه ذهنی ناشی از انفجار تأسیسات هسته خپردازد. به عنوان مثالزیرساخت دیگر می
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. ای دیگر ایجاد کندهایی را در مورد یک زیرساخت هستهتواند تصورات یا نگرانیکشوری دیگر می

 تواند بین دو زیرساخت متفاوت نیز ایجاد شود.این حالتخ در بعضی موارد می

و دیگران ارایه شدهخ وابستگی متقاب  به چهار نوع تقسیم  1سط رینالدیبندی دیگر که تودر یک طبقه

 شده است که عبارتند از:

سیستم دیگر : در این نوع وابستگیخ خروجی یک سیستم به عنوان ورودی وابستگی فیزیکی .1

 گیرد و برع س.مورد استفاده ررار می

: در این نوع وابستگیخ حالت یک سیستم وابسته به اطالعاتی است که از وابستگی سایبر .2

 شود.طریق یک زیرساخت اطالعاتی فراهم می

هاخ به دلی  مجاورت جغرافیایی تحت دو یا تعداد بیشتری از سیستم: وابستگی جغرافیایی .3

 گیرند.رویداد ررار میتأثیر یک 

 .شودکه سایر انواع وابستگی متقاب  )غیر از انواع فوق( را شام  می:وابستگی منطقی .9

بندی کرد. یک مولد توان بر اساس شدت آن نیز به درجاتی طبقهها را میوابستگی متقاب  بین زیرساخت

هم وابسته با ارتباط شدید هستند. این  یک جفت کامالً به خکند و لوله تأمین گازبرق که با گاز طبیعی کار می

تواند به سوخت جایگزینی به ویژه زمانی که هیچ انبار گازی در مح  برای مولد گازی وجود ندارد و نمی موضوعخ

برق اثر فوراً بر تولید  خشود. اختالل در تأمین گازمینیز سوئیچ کندخ شدت ارتباط آن با لوله انتقال گاز بیشتر هم 

و وضعیت ی ی  هستندها نسبتاً از ی دیگر مستق  گذارد. از طرف دیگر در حالت وابستگی ضعیفخ زیرساختمی

انقطاع وجود دارد و تقریباً این فرایندها  خاثر اندکی بر وضعیت دیگری دارد یا از آن مستق  است. در این سیستم

 .ت ربلی وابسته به زمان نیستندبه اندازه حال

با شب ه ریلی دیزلی که ذغال سنگ را  کندنمونه یک مولد برق که با سوخت ذغال سنگ کار میبرای 

ای به اندازه دو یا سه ماه دارد که در مح  ارتباط سستی دارند. مولد ذغال سنگخ اغلب ذخیره خکندتأمین می

به ندرت بر تولید  خریلی مدت در تأمین ذغال سنگ از طریق سیستمهای کوتاهشود. اختاللمولد نگهداری می

 .آهن داردبنابراین در این ارتباط خاصخ وضعیت شب ه نیرو ارتباط ضعیفی با راه گذارد.برق اثر می

 های حیاتیجایگاه فناوری اطالعات در زیرساخت -2-8

ها در طول زمان شدت وابستگی متقاب  بین زیرساختهاخ همزمان با پیشرفت و توسعه سریع فناوری

فناوری اطالعات  ته و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در این پدیده بیشترین نقش را داشته است.افزایش یاف

                                                                                                                                                                                           

1Rinaldi 
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 .ای وابسته شوندعملیات رایانه اصله گرفته و بهبه سرعت از عملیات دستی ف موجب شده است که همه خدماتخ

براتی در حم  و نق  دریایی ارتباطی و مخاهای پیشرفته و تأثیری که هم اکنون فناوری به عنوان مثالخ جایگاه

اندازه  خ تاها و عملیات ناوبری هواییفعالیت فرودگاه نداشته است. امروزههای گذشته وجود در دورهگاه دارند هیچ

تگی در طول زمان نیز مدا  در حال این وابس ت ووابسته اس ی اطالعاتی و ارتباطیهابسیار زیادی به فناوری

ای بسیار سابقه که های ابتدایی خوداعتباری در ش   است. عملیات بان داری و خدمات مالی وافزایش بوده 

های مربوط به خدمات پرداختخ به شدت گیری از فناوری اطالعات و نفوذ آن در بطن فعالیتبا بهره طوکنی دارد

 متحول شده است.

سعه جامعه نوین جهانیخ میزان ارتباط و با این گسترش روزمره فناوری اطالعات و نقش کلیدی آن در تو

بیشتر در های حیاتی کشورها با ی دیگر نیز تغییر کرده است. افزایش این وابستگی را حتی وابستگی زیرساخت

ای و های فراملیخ منطقههای اخیر احساس کرد. تأسیس انجمنسالتوان به روشنی در طول می های جهانکشور

اندخ های بیان شدهخ به ی دیگر پیوند زدهیاتی کشورها را در انواع مختلف وابستگیهای حمللی که زیرساختبین

 شواهد خوبی در این زمینه است.

 و نقاط اهرمی 1تئوری پیچیدگی -2-9

ها و تعامالت و رفتارهای آنهاخ تئوری ی ی از زیربناهای تئوریک مناسب برای بررسی شب ه زیرساخت

ها به طور گیرد. زیرساختهای انطباری پیچیده مورد مطالعه ررار میسیستمپیچیدگی است که در آنخ رفتارهای 

 2ایهای بسیار پیچیده هستند. بر اساس اثر پروانهمعمول متش   از اجزای بسیار زیاد و دارای شب ه وابستگی

اولیه یک  گیردخ یک تغییر بسیار کوچک در شرایطو پیچیدگی مورد اشاره ررار می 3که در مباحث تئوری آشوب

توانند ها را که میها یا علتتواند علت نتایج بسیار بزرگ در رفتار ک  سیستم باشد. این پدیدهسیستم پویاخ می

ای نامیم. به دلی  ماهیت پیچیده روابط شب هنتایج بسیار بزرگ مطلوب یا نامطلوب را ررم بزنندخ نقاط اهرمی می

دهدخ ام ان شناخت دریق ای بررسی در رالب تئوری پیچیدگی ررار میها که آنها را موضوعات خوبی برزیرساخت

ها و و روشن همه این نقاط و همه تأثیرات بالقوه مم ن است وجود نداشته باشد. در چنین حالتیخ بررسی پدیده

 های زمانی بزرگ یا گسترده کردن محدوده م انی مشاهدات و استفاده ازای از دورهروابط در چارچوب دسته

ها یاری کند. در تواند ما را در شناسایی نقاط اهرمی زیرساختتجربیات به دست آمده در نقاط دیگر جهان می

بینی رفتار آن ها است که به دلی  پیچیدگی بسیار زیادخ پیشوارعخ شب ه زیرساختی کشورخ سیستمی از سیستم

 دشوار است.

                                                                                                                                                                                           

1Complexity Theory 
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 هاسازی روابط زیرساختمدل -2-11

های مختلف و روابط و تعامالت آنها درب و بینش خوبی نسبت به رفتار زیرساخت هاسازیها و شبیهمدل

های کنند. در تحقیقات علمی که در کشورهای مختلف جهان در این باره انجا  شده استخ مدلایجاد می

کشیده ای این روابط را بررسی کرده و به تصویر مختلفی برای این منظور توسعه داده شده که هر یک از زاویه

زیرا ماهیت  ها دشوار یا غیرمم ن استاست. ارایه یک مدل جامع و جهان شمول برای شب ه زیرساخت

های آنها در کشورهای مختلف پذیریهای بین آنهاخ نقاط بحرانی و آسیبهاخ پیچیدگی و وابستگیزیرساخت

های ها کز  است مدلزیرساخت ریفناومتفاوت است. از سوی دیگر به دلی  پویایی موجود در کمّیتخ کیفیت و 

های جدید در آن جای داده شوند. توجه به روابط و وابستگیهنگا  شده و تغییراتخ تولید شده در طول زمانخ به

های متفاوتی کز  های درون یک کشور نیز مدلسازی رفتار زیرساختاین ن ته نیز کز  است که حتی برای مدل

عدی از این رفتار پیچیده را نشان داده و زیربنایی برای تحلی  رفتار سیستم ارایه است که هر کدا  بخشی یا بُ 

 کنند. می

 زیر توان به دو گروههای به هم پیوسته را میها و متدهای تحلی  سیستم زیرساختبه طور کلیخ مدل

 تقسیم کرد: 

سازی یا با هدف مدلها این مدل بینی نامید.های پیشها یا مدلتوان روشرا می دسته نخست .1

شود تا به عنوان مثال های به هم پیوسته طراحی میسازی رفتار یک مجموعه از زیرساختشبیه

 یابد. های مختلف جریان میها چگونه بین زیرساختها و اختاللمشخص شود که آشفتگی

رویدادهای هاخ مطالعه شود. هدف استفاده از این روشهای تجربی نامیده میخ روشدسته دوم .2

 ها است.های میان زیرساختگذشته با هدف افزایش درب از وابستگی

بهتر است از هر دو نوع مدل به  هاباید توجه داشت برای شناختخ درب و تحلی  روابط بین زیرساخت

هاخ تر از رفتار شب ه زیرساخت. به عالوه برای دستیابی به درب جامعشودصورت م م  در کنار هم استفاده 

 های مختلفخ با زاویه دیدهای متنوعخ مؤثر خواهد بود.استفاده از مدل

بندی کرد که توان در شش گروه طبقهها را میهای متقاب  بین زیرساختهای تبیین کننده وابستگیمدل

 عبارتند از:

: این ابزارهاخ مجموع تقاضای موجود برای خدمات یک ابزارهای عرضه و تقاضای تجمیعی .1

های دیگر و توانایی آن زیرساخت در پوشش تقاضا است. رابلیت یک ز طرف زیرساختزیرساخت ا

تواند شاخصی برای سالمت بینی شده میزیرساخت در پوشش تقاضای فعلی یا تقاضای پیش

 زیرساخت یا هشداری برای مش الت بالقوه در آیندهخ ارایه کند.
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ها بررسی عملیات زیرساختخ تأثیرات اختالل تواند برایسازی پویا می: شبیههای پویاسازیشبیه .2

تواند در و عوارض ناشی از آنها مورد استفاده ررار گیرد. تولیدخ توزیع و مصرف کاکها و خدمات می

ها سازی پویا دیده شود. وابستگی متقاب  بین زیرساختها در بستر شبیهها و انبارشرالب جریان

تواند اثرات سازی پویا میشود. شبیهشان داده میهای پویایی سیستمی به خوبی ندر مدل

 هاخ روانین و مقررات را بر عمل رد زیرساخت بررسی کند.سیاست

های های وابستگیهای مبتنی بر عام خ در طیف وسیعی از تحلی : مدلهای مبتنی بر عاملمدل .3

توانند به خوبی ها میمتقاب  و زیرساخت مورد استفاده ررار گرفته است. اجزای فیزی ی زیرساخت

های فیزی ی های عملیاتی و حالتبه عنوان عام خ مدل شوند و در نتیجه ام ان تحلی  ویژگی

 شود.ها مم ن میزیرساخت

های مهندسی تواند با ت نیکهای فیزی ی زیرساخت می: جنبههای مبتنی بر فیزیکمدل .9

های خطوط تواند برای سیستمهیدرولیک میهای تحلی  خاستانداردخ تحلی  شود. به عنوان مثال

توانند اطالعاتی با جزییات باک و تا سطح اجزای منفردخ ها میلوله مورد استفاده ررار گیرد. این مدل

 درباره حالت عملیاتی زیرساخت ارایه کنند.

ها از مناطق شهری هاخ حرکت و جابجایی موجودیت: این دسته از مدلهای پویایی جمعیتمدل .5

تواند مردمی باشد که برای امور روزمره دهند. به عنوان مثالخ موجودیت میرا مورد مطالعه ررار می

شوند. یک مدل پویایی مختلف حم  و نق  توسط مرد  را تعیین کرده و جا میخود در شهر جابه

ها این ریزی تخلیه کمک کند. یک ویژگی مهم این مدلریزی حم  و نق  شهری یا برنامهبه برنامه

کنند. شناخت این رفتار های اجتماعی ایجاد میاست که شناخت دریقی را نسبت به رفتار شب ه

 برای انواع خاصی از مطالعاتخ ضروری است.

: اساس مدلخ یک تحلی  خطیخ تجمیعی و مستق  از زمان 1ستاده لئونتیف-های دادهمدل .6

کند. این مدلخ زیرساختی ارایه می هایبرای تولیدخ جریان و مصرف محصوکت خاص میان بخش

 2مخاطرهبرای پوشش روابط غیرخطی و وابستگی به زمان توسعه داده شده و برای بررسی انتشار 

 های وابسته به همخ به کار گرفته شده است.بین زیرساخت

                                                                                                                                                                                           

1Leontief Input-Output Models 

2Risk 
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 هازیرساخت تهدیدهای -2-11

ناراضی در داخ  کشورخ سارران های حیاتی از سوی کارمندان بیشماری بر ضد زیرساخت همواره تهدیدهای

ها در حال های ضداطالعات دولتای سازماناطالعاتخ تبه اران سازمان یافتهخ جاسوسان صنعتی وبه طور فزاینده

د ناشی از یک انحراف نتوانمیهمچنین تهدیدها این شود. بر شدت آنها هم افزوده می است و مدا  وروع

 ند.باش ساخت نیزیا کارکردی در درون خود زیرساختاری 

)تهدید  در رالب حمالت تروریستی فیزی ی یا سایبری هابه عبارت دیگرخ تهدیدهای متوجه زیرساخت

حوادث و غیره های فناورانهخ سوانحخ خ اختالل(مانند سی خ زلزلهخ طوفان و غیره) خ بالهای طبیعیمصنوعی(

ای اکسترانتخ مخابراتیخ اینترنت و تعداد فزایندهشوند. به عنوان مثالخ سیستم ارتباطات میبندی دسته

های مالیخ توان به خدمات امداد اضطراریخ شب هکنند که از آن جمله میهای بسیاری را پشتیبانی میزیرساخت

. های آموزشی اشاره کردهای فرماندهی و کنترل نظامیخ خطوط لوله نفت و گازخ حم  و نق  و سیستمسیستم

های اشاره تواند همه زیرساختفناورانه یا حمله بیرونی به شب ه ارتباطات و فناوری اطالعات میهرگونه اختالل 

از  همتجاوز احتمالی نظامی  مقاب عالوه بر اینخ حفظ درجه باکیی از آمادگی در  شده را با مش   مواجه کند.

 لحاظ منطقیخ ضروری است.

های حیاتیخ گیری گسترده از آن در زیرساختات و بهرهالبته باید توجه داشت که با رشد فناوری اطالع

و دفاع در شان ها هستندخ تهدیدها و حمالت مجازی هستند زیرا ردیابیکه متوجه زیرساخت بیشتر تهدیدهایی

های فراروی ترین چالشفیزی ی است. تهدید سایبری ی ی از جدی تر از تهدیدهایبرابر آنها مش  

ها و جوامع را به شدت تحت تواند امنیت ملی و ارتصادی دولتکشورها است که می های حیاتی ملیزیرساخت

 .تأثیر ررار دهد

ای از تهدیدهای های اخیر کشورمانخ بیانگر این وارعیت است که بخش عمدهمروری بر ورایع و حوادث سال

گیرند و یا ی سایبر نشأت میهای حیاتیخ یا به صورت مستقیم از فضاموجود بر ضد کشورخ به ویژه در زیرساخت

های ذاتی موجود در فضای سایبر و روند رو به دهند. آسیب پذیریاین فضا را هدف تهدید مستقیم خود ررار می

های مبتنی بر فناوری اطالعات که برای ارتصاد کشور رشد مهاجرت از دنیای سنتی به این فضاخ مخاطره سامانه

های ها و شب هدر کنار این عوام خ پیچیدگی روز افزون و رو به افزایش سامانهدهد. حیاتی هستند را افزایش می

 های امنیتی را برای کشورمان در بردارد.مبتنی بر فناوری اطالعاتخ چالش

برداری کردخ در اثر تالری و توان از آنها بهرههای جدید که در سطوا متعدد و متنوعی میآسیب پذیری

های های حساس سنتی یک کشور )برای مثالخ یک زیرساخت حیاتی مانند سیستمتداخ  فزاینده زیرساخت

های ال ترونیک های اطالعاتی نوظهور امروزی )که در معرض حملهتوزیع انرژی یا خدمات فوریتی( با زیرساخت

 .آینداست( پدید می

حیاتی زیرساخت های ها و رابلیت اتصال رو به رشد سیستمامنیت سایبری از پیچیدگی تهدیدهای

آورند. را برای امنیت ارتصاد ملیخ ایمنی و سالمت عمومی به وجود می هاییسوءاستفاده کرده و مخاطره
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مخاطرات امنیت سایبریخ همانند مخاطرات مالی و اعتباریخ عوام  اصلی یک سازمان را تحت تأثیر ررار خواهند 

سازمان شده و درآمد سازمان را کاهش دهند. همچنین های توانند موجب افزایش هزینهداد. این مخاطرات می

 .ری و جذب و نگهداری مشتریان شوندمم ن است باعث لطمه به توانایی سازمان در نوآو

های حیاتی و های اطالعاتی زیرساختیابی به سامانهتهدیدهای سایبری که به طور معمولخ با هدف دست

 توانند به دو ش   زیر وجود داشته باشند:شوندخ میهای کنترلی آنها انجا  میسیستم

که شام  دو نوع هدفمند و غیرهدفمند استخ به منظور انجا  حمله به سامانه یا تجهیزات  عمدی .1

 شود. خاصی در آن زیرساخت حیاتی انجا  می

و به روز آوری نر  افزارهاخ خ ارتقا (توجهناشی از کارکنان )آموزش ندیده یا بی که غیرعمدی .2

مدی موجب اخالل در که به صورت غیرعاست تجهیزاتی  هایبها و عیای نگهداریخ نقصهرویه

 د.شوها میها یا تخریب دادهعمل رد سامانه

 ها در فضای سایبرخ دست کم سه مشخصه زیر را دارند:تهدیدهای ناشی از فعالیت

سترده است. هر : طبیعت تهدید راهبردی در فضای سایبری همانند خود فضای سایبری گگسترده .1

بخشی از جهان که وابسته به فضای سایبر باشد حدار  به صورت بالقوه در معرض خطر ررار دارد. 

تواند تهدید کننده ی پارچگی ای روبرو هستند که میهای خصمانهبنابراین کشورها با فعالیت

یا به هر روش مم ن های مالی را از پایداری خارج سازد های حیاتی آنها باشد و سامانهزیرساخت

 دیگرخ توانایی کشورها را برای ات ا به فناوری در جهت نی  به اهداف مهم امنیت ملیخ تحلی  ببرد.

: تهدیدات مربوط به ی پارچگی اطالعات و امنیت در فضای سایبری عمیقاً در حوزه سایبر نهفته .2

ا ررار داده شده در های بالقوه موجود ینهفته هستند. این تهدیدها ناشی از آسیب پذیری

های عام  نر  افزاری پیچیده و هم ناشی از سخت افزارهای بالقوه معیوب یا نارص هستند. سیستم

رود که تهدید بالقوه ویژگی ذاتی فضای سایبری بوده و لذا هرگز لفظ نهفته به این دلی  به کار می

ی در حین عبور کاکها از توان آن را به طور کام  کشف و آش ار کرد. این تهدیدات گاهنمی

 شوند.زنجیره تأمینخ در آنها تعبیه می

دهی های جنایت ار و خراب ار با سازمان: تهدیدات در فضای سایبری متنوع هستند. گروهمتنوع .3

های مستق  مدیریتی و ه ری از هر مارکی در صحنه حضور دارند. هر کدا  از این مناسبخ سازمان

 های متفاوتی دارد.کنند که نیاز به پاسخایی از تهدید را تحمی  میعامالن خراب اریخ نوع مجز

آن را  دکی  و عوام توانهای زیادی دارند که میتهدیدهای فضای سایبری با تهدیدهای دنیای وارعی تفاوت

 در موارد زیر دانست:
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 را برای  پوشانیهای کنترلی متداخ  و همطبیعتاً گسترده فضای سایبری جهانی استخ که حوزه

فعاکن عرصه کشوری همراه با روی ردهای حقوری و فرهنگی مختلف و منافع راهبردی گوناگون 

 کند.ایجاد می

  کشورهای دنیا به اندازه کافی در امور ارتباطات و کنترل دنیای فیزی ی وابسته به حوزه سایبر

توان انجا  سایبری را نمیسازی اندخ به نحوی که جدا شدن از آن رطعاً غیرمم ن است. جهانیشده

 نداد. حتی وظایف و کارکردهای امنیت ملی تحت تأثیر ات ای روز افزون بر فضای سایبری است.

  با توجه به تولید محصوکت نر  افزاری و سخت افزاری در سطح جهانی )مثالً در چینخ هند و

 م زیک(خ فراهم کردن تضمین زنجیره تأمین یا محصولخ غیرمم ن است.

 سازد. یک بمب در شدیدترین شرایطخ پذیری حوزه سایبریخ آن را از نظر کیفی متفاوت میاسمقی

حوزه فیزی ی محدودی دارد اما تهدیدهای سایبریخ گستره تأثیر بسیار وسیعی از خود به جای 

تواند عملیات وارعی را در مقیاس جهانی گذارند. بنابراین با سازوکاری مواجه هستیم که میمی

 ل کند.کنتر

 های تخصصی دانشخ عملیات در درون حوزه سایبریخ توسط تعداد همانند بسیاری از دیگر زمینه

شود. کاربران رابلیت عملی برای اصالا یا کنترل نر  افزار و سخت نسبتاً کمی از افراد کنترل می

مؤثر جنگ سایبری را پرده آن که تعداد اندکی از افراد به طور افزار مورد استفاده خود را ندارند. بی

 توانند اداره کنند.کنترل کرده یا می

  با وجود تمرکز و دانش تخصصی مورد نیازخ طبیعت توزیع شده حوزه سایبری مانع شخص یا

 شود که بخواهند کنترل کام  را در دست بگیرند.گروهی از اشخاص می

 های مرتب فناوریدهد و مبنای آنخ پیشرفت تغییرات در حوزه سایبری به سرعت رخ می

دهد. هر تغییرخ محاسباتی و ارتباطی است. به هم پیوستگی حوزه سایبری این شتاب را افزایش می

آورد. فضای سایبری فاصله زیادی از حالت دوره جدیدی از آسیب پذیری و پاسخ را به وجود می

 ایستا داشته و تقریباً سرتاسر آن پویا است.

 های بسته و تحت کنترل تر است. از سامانهها گستردهانواع سازمانهای سایبری در توزیع دارایی

های غیرانتفاعی جامعهخ هر یک با منابع و ام انات های در مال یت و مدیریت بخشدولتی تا سامانه

 های متفاوتی در سطح کشورها وجود دارند.ها و نگرانیمختلفخ ظرفیت

 ت که در حال حاضر توانایی فنی برای انتساب ای اسدر نهایتخ طبیعت فضای سایبری به گونه

 ها با درجه باکیی از اطمینان وجود ندارد.ها یا سازمانها به افرادخ گروهفعالیت

امروزه با درنظر گرفتن صدمات بزرگی که تنها یک حمله سایبری مم ن است درپی داشته باشدخ بنابراین 

و تقویت تدابیر دفاعی بعد از وروع حوادث یا حمالتخ کافی الساعه کارساز نخواهد بود های خلقواکنشدیگر 
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درنظر گرفت و  ای مواجهه با انواع مختلف تهدیدهاهایی را برباید از رب خ منابع و برنامه به همین دلی نیست. 

 آماده کرد.

 هاانواع حمالت در زیرساخت -2-12

 ندخ عبارتند از:ها انجا  شوتوانند بر ضد زیرساختبه طور کلی انواع حمالتی که می

 د.برداری کنبه ش   مخفیانه از اطالعات نسخه تواندر می: در این روشخ نفوذگشنود 

 پردازد.ر به دست اری و تغییر اطالعات مینفوذگ خ: در این روشتغییر اطالعات 

 کند.ت اضافی را بر اص  اطالعات اضافه می: در این روشخ نفوذگر اطالعاافزودن اطالعات 

 شودطالعات مینفوذگر باعث اختالل در شب ه و تبادل ا خاین روش: در وقفه. 

 هاخرابی در زیرساختانواع  -2-13

نیز از اهمیت  1هاهای حیاتی هستندخ برخی خرابیکه متوجه زیرساخت عالوه بر تهدیدها و حمالت زیادی

ها شوند که در زیرساختتوانند موجب اختالل جدی در عمل رد آن زیرساخت و سایر یای برخوردارند و مویژه

 شود.زیرخ به آنها اشاره می

 2آبشاری خرابی -2-13-1

جر به خرابی ی ی از اجزای ها مندهد که خرابی در ی ی از زیرساختآبشاری زمانی روی می خرابییک 

در  واهد داشت. به عنوان مثالخ یک خرابیدو  را هم در پی خ زیرساخت دیگر شود؛ امری که خرابی زیرساخت

زلزلهخ طوفانخ سی   ها( به علت اتفاقخ حادثه طبیعی )مانندطبیعی )به عنوان ی ی از زیرساخت یع گازشب ه توز

تواند منجر به خرابی یک واحد تولیدی نیروگاه برق شود که در مسیر خدماتی و غیره( یا خراب اری تعمدی می

تولید برق در آن منطقه بیانجامد؛ امری که تواند به کسری این سیستم گازی ررار دارد. این وارعه به نوبه خود می

برری  هاخ خرابی آبشاری از زیرساخت گاز طبیعی به زیرساختتواند موجب رطع برق شود. به این نوع خرابیمی

ابی و رطعی در سایر امور زیرساختی منجر به خر ختواند به نوبه خود. ادامه این حادثه رطعی برق میگویندمی

 .شود

                                                                                                                                                                                           

1 Failures 

2Cascading Failures 
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هاخ در نتیجه آسیبخ هاخ اختالل در عمل رد سایر زیرساختهای آبشاری در شب ه زیرساختخرابیمنظور از 

های مختلف زیرساختی تواند در کیهخرابی یا اختالل در عمل رد یک زیرساخت است. دامنه این آسیب می

یرساخت اتفاق های مختلفخ موجب تورف یا اختالل در عمل رد شود. آنچه در یک زمنتشر شده و در بخش

را تحت  یهای دیگر و مناطق جغرافیایی وسیعتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیمخ زیرساختافتدخ میمی

.به عنوان مثالخ خاموشی گسترده جهانی منتشر کندتأثیر ررار داده و امواجی را در سراسر ارتصاد ملی و ارتصاد 

ها شد؛ حم  و نق خ خدمات دولتیخ ارتباطات و یی در زیرساختهادر کالیفرنیاخ منجر به ایجاد و انتشار اختالل

مخابراتخ بهداشت و درمانخ تأمین غذاخ خدمات مالیخ خدمات اضطراریخ امور بازرگانی و کسب و کارخ تأسیسات 

 .در تأمین برق تأثیر پذیرفتندای و ساختمانخ از اختالل های هستهآبخ فاضالبخ نفت و نیروگاه

ها را به طور همه جانبه نشان دهیمخ به مجموعه های بین زیرساختروابط و وابستگی اگر بخواهیمپس 

روابط علت و معلولی موجود بین  خبه عبارت دیگر سویه نخواهد داشت.روابطی خواهیم رسید که الزاماً جریان یک

از روابط همه جانبه و  ای ه مجموعه پیچیدهبلخ طرفههای مختلفخ نه یک جریان یککارکرد یا اختالل زیرساخت

سازی اثر تشدید کننده دارد. مدل خرفت و برگشتی است که در بعضی مواردخ یک اختالل معلولخ بر علت خود

ها را بهتر به تصویر تواند این پیچیدگیمی 1ها با استفاده از پویایی سیستمیپیچیدگی روابط بین زیرساخت

 ب شد.

 2خرابی فزاینده -2-13-2

مستقلی را در ی ی  هاخ اختاللکه خرابی موجود در ی ی از زیرساخت دهدروی می زمانیخرابی فزاینده 

مان ترمیم تر شدن زها تشدید کند. این موضوع معموکً به ش   افزایش شدت خرابی یا طوکنیدیگر از زیرساخت

یا اختالل در  تواند به علت رطعیمی خ یک رطعی در شب ه مخابرات. به عنوان مثالشودو بازسازی آش ار می

 .ت و ابزار جایگزینخ تشدید شودای و در نتیجه تأخیر در رسیدن تیم تعمیراشب ه حم  و نق  جاده

 3به علت مشترک خرابی -2-13-3

شوند. در این  خراببه طور هم زمان  دهد که یک یا چند شب ه زیرساختیخاین نوع خرابی زمانی روی می

شود. ررار گرفتن در یک فضای فیزی ی ها میاین شب ه حالتخ یک علت مشترب موجب از کار افتادن همه

ای )مث  بالیای طبیعی همچون زلزله یا سی  یا فجایع ساخته )وابستگی جغرافیایی( یا گستردگی علت ریشه
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را به طور همزمان تحت تأثیر ررار  ختی مختلفهای زیرساتواند شب هدست بشر مانند عملیات تروریستی( می

خطوط مخابرات )سیم یا فیبر نوری( یا خطوط انتقال برق معموکً از حریم خطوط ریلی  خمثالدهد. به عنوان 

نق خ مخابرات و برق حم  و  هایتقاب  جغرافیایی را بین زیرساختکنند؛ امری که یک وابستگی ماستفاده می

ا که در این برری ر تواند خطوط ارتباطی وبنابراین یک حادثه مث  خروج رطار از ری  می کند.ایجاد می

 .ها شودتخریب کرده و منجر به اختالل در خدمات این زیرساختکریدورها ررار دارندخ 

 برخی شواهد تجربی -2-14

ای از اهمیت باکیی برخوردار است. به دنبال طوفان کاتریناخ های پمپاژ لولهاستفاده از نیروی برق در ایستگاه

های نفتی در سه خط انتقال مهم )کلونیالخ پلنتیشن و وردهخا  و فرادر شب ه برقخ تأمین نفت به دلی  اختالل 

های جنوبی و شرری از دسترس ورده برای تحوی  به ایالتل مواجه شد. خطوط اصلی انتقال فراکاپالین( با اختال

 خارج شد و تولید بنزین و گازوئی  در میدوستخ تحت تأثیر کمبود عرضه ررار گرفت. عرضه نفت خا خ حدود

شد. از تولید درصد تولید خلیج م زیک می 41میلیون بش ه در روز کاهش یافت که این میزان بالغ بر  9/1

میلیون لیتر کاسته شد که معادل ده درصد عرضه ایاکت متحده  161روزانه بنزین نیز به میزان نزدیک به 

 شود.می

درصد از آب شرب مورد نیاز شهر  75نرمن که حدود مجتمع ون خ1449د از زلزله نورثریج در سال بع

ساعت با رطعی برق مواجه شد. در نتیجه  29کندخ به مدت نزدیک به سازی میآنجلس را دریافت و آمادهلوس

ها با تر که در آن پمپترین ایستگاه پمپاژ آب در سیستم شهری رادر به عملیات نبود. یک ایستگاه کوچکبزرگ

تواند برای جبران بخشی از کمبود آماده شد. با این حالخ میزان سوختی که می کردندموتورهای سوختی کار می

های پمپاژ نگهداری شودخ اغلب به دلی  مقررات محیطی محدود است. در نتیجه اگر سوخت در سایت ایستگاه

گی مورد نیاز تما  شودخ تأمین مجدد سوخت به سیستم حم  و نق  وابسته خواهد بود که احتمال آسیب دید

 .رانخ مانند زلزلهخ بسیار استشب ه حم  و نق  نیز در شرایط پس از وروع یک بح

ترین انفجار دوران صلح در در انبار نگهداری نفت در بانسفیلد روی دادخ بزرگ 2115انفجاری که در دسامبر 

های مختلفی شام  خترود. در حالی که این انفجار تلفات انسانی نداشت اما بر عملیات زیرسااروپا به شمار می

های اطالعاتیخ مالیخ بهداشت و غیره تأثیر نهاد. طوفان ژوئن و جوکی توزیع انرژیخ حم  و نق خ زیرساخت

های مختلفی از جمله تأمین آب و غذاخ نیروخ ارتباطات مخابراتی و حم  و در انگلستان و ولزخ زیرساخت 2117

 .أثیر ررار دادردشگری را تحت تطور کشاورزی و گنق  و همین

درصد  41به  خ از دست دادن یک ماهواره اطالعاتیخ منجر به رطع نزدیکGalaxy 4در رضیه ش ست »

هاخ این ش ست همچنین منجر شد. از دیدگاه وابستگی متقاب  زیرساخت پیجرها در سطح ایاکت متحده آمری ا

های ارایه دهنده باری و استفاده از دستگاهبه اختالل در طیفی از خدمات بان ی و مالی مانند خرید کارت اعت
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های کلیدی از شب ه حیاتی خدمات انسانی با ایجاد اختالل در ارتباط بین پزش ان و خدمات بان ی شد و بخش

خ اختالل در توزیع نیروی برق در کالیفرنیاخ بر 2111نیروهای اورژانس مورد تهدید ررار گرفت. در اوای  سال 

ای بنزین و توزیع آن درون کالیفرنیا و ارسال به یعیخ عملیات پاکیشگاهیخ حم  و نق  لولهتولید نفت و گاز طب

های های مجاور و همچنین انتقال آب از مناطق شمالی به مناطق مرکزی و جنوبی برای آبیاری زمینایالت

ها دکر زیان به بیلیونها همچنین صنایع کلیدی را از کار انداخت و منجر کشاورزی تأثیر نهاد. این اختالل

ر های گسترده از نظدغدغهبه وری شد و تما  شب ه برق غرب را تحت فشار ررار داد و در نتیجه منجر بهره

 .«امنیتی و رابلیت اعتماد شد

 1341های تابعه آن با بدافزار فلیم در سال حمله سایبری به وزارت نفت کشورمان و تعدادی از شرکت

این ه موجب رطع دسترسی چند روزه به اینترنت برای کارمندان وزارتخانه نفت و کارکنان خورشیدیخ عالوه بر 

های پتروشیمیخ پاکیشگاه و توزیع شد همچنین باعث شد که خدمات اینترنت در شرکت ملی نفت ایرانخ شرکت

 خارگخ بهرگانخ سیریخ کوانخ رشم و کیش نیز مسدود شود.
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 های حیاتیفصل سوم: امنیت سایبری زیرساخت -3

 مدل بلوغ امنیت سایبری -3-1

سازمانیخ  های مختلفحوزهفناوری اطالعات و ارتباطات در سریع و گسترش  هافناوری روزافزون با پیشرفت

ارزیابی  .ی حیاتی مطرا استهادر سازمانمسایلی است که به شدت از جمله  امنیت فضای سایبرسنجش بلوغ 

سازی شده در های امنیتی پیادههای حیاتی به منظور شناخت کنترلامنیت سایبریدر زیرساختبلوغ وضعیت 

های آتیخ برای دستیابی به سازی در فعالیتهای امنیتی راب  پیادهسازمان و همچنین مشخص کردن سایر اردا 

به همین . سطوا بلوغ باکترخی ی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه جدی کارشناسان امنیت ررار دارد

 ت رارپذیرخ صورتخ نیاز است به امنیت سایبر در سازمان مورد نظرتعیین بلوغ  بعد از نهایی شدن مدلخ منظور

در هر مرحله امنیتی ارزیابی شود تا وضعیت جاری فرایندهای  آن سازمانفناوری اطالعات در امنیت بلوغ 

 درها استقرار سایر کنترل برایکز   هایقایسه با وضعیت بلوغ هدفخ تصمیمو براساس مشده مشخص 

 .مدت و بلندمدت گرفته شودکوتاه

 ها در فرایند انتخاب سطح بلوغ باید موضوعات مختلفی را مورد توجه ررار دهندخ از جمله: سازمان

  های فعلی سازمان در مدیریت مخاطراتاردا 

 محیط تهدیدات 

  های رانونی و تنظیم مقرراتالزا 

 راهداف و مأموریت کسب و کا 

 های سازمانیها و الزا محدودیت. 

بایست سطح بلوغ مطلوب خود را تعیین کرده ها میپس از مشخص شدن هر یک از این موضوعاتخ سازمان

کندخ مخاطرات سایبری را در و اطمینان حاص  کنند که سطح انتخاب شدهخ نیازهای سازمانی آنها را برآورده می

 سازی آن مقرون به صرفه است.همچنین پیادهدهد و های حیاتی کاهش میزیرساخت

رایه ا و غیره ISM3خ C2M2های بلوغ متعددی همچون تاکنون مدل امنیت فضای سایبر در حوزهاگرچه 

در کافی  و مقبولیت مدل بلوغی که از جامعیتهنوز خ و نوپا بودن این حوزه به دلی  ماهیت جدید شده است اما

 .وجود ندارد خبرخوردار باشدبین متخصصان امنیت سایبری 
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های حیاتی های فعلی و مطلوب امنیت سایبر زیرساختبرای ارزیابی وضعیت مدل بلوغی که در این کتاب

است که در آمری ا نیز برای تعیین سطح بلوغ امنیت اطالعات در  C2M2شودخ مدل بلوغ کشورمان پیشنهاد می

های حیاتی از آن ی چارچوب بهبود امنیت سایبری زیرساختسازهای حیاتی و همچنین کمک به پیادهسازمان

 شود.استفاده می

 سازی امنیت سایبریسطوح پیاده -3-2

های حیاتی در ایران با وجود آن ه نزدیک به یک دهه از تدوین و ابالغ راهبردهای امنیت زیرساخت

امنیتی فضای سایبر در این های سازی کنترلگذرد اما تاکنون مدلی بومی که بیانگر سطوا پیادهمی

سازی سطوا امنیت سایبری پیاده برای مدلی که در این کتابهای کشورمان باشدخ ارایه نشده است. زیرساخت

در  1ؤسسه استاندارد و فناوری آمری اممدلی است که  ایمخدر نظر گرفتههای حیاتی کشورمان زیرساخت در

 معرفی کرده است.  اتی آمری اهای حیچارچوب بهبود امنیت سایبری زیرساخت

نوع نگاه سازمان به رخدادهای »سازی چارچوب یاد شده استخ این مدل که از آن با عنوان سطوا پیاده

( شروع شده 1کند. این سطواخ از سطح نسبی )سطح سایبری و فرایندهای مدیریت آن رخدادها را مشخص می

گیری و پیچیدگی طح نسبت به سطح ربلیخ هم سختیابد و هر س( ادامه می9و تا سطح انطباری )سطح 

کند که متناسب با الزامات کسب های مدیریت مخاطرات سایبری دارد و هم مشخص میبیشتری در زمینه اردا 

های مربوط به مدیریت و کار سازمانخ به چه میزان باید به مدیریت مخاطرات سایبری پرداخته شده و با اردا 

 .«ی پارچه شوندمخاطرات سازمان 

سازیخ نشان دهنده سطح بلوغ سازمان نیستند و باید به این ن ته توجه داشت که این سطوا پیاده

های سازی راه ارهای مدیریت مخاطرات سایبری کز  است که از مدلها برای تعیین سطح مناسب پیادهسازمان

باید تشویق  1های سطح با وجود این ه سازمانبلوغ موجود یا راهنماها و منابع دیگر استفاده کنند. همچنین 

شود که باعث کاهش یا باکتر ارتقا یابند اما حرکت به سطوا باکتر تنها هنگامی پیشنهاد می 2شوند تا به سطح 

 پذیر باشد. مخاطرات سایبری شده و از نظر ارتصادی نیز توجیه

یریت اثربخش مخاطرات نباید بر اساس این سازی راه ارهای امنیت سایبری و مدشاخص موفقیت در پیاده

هایی باشد که در رالب سازی در نظر گرفته شود بل ه باید بر اساس میزان دستیابی به خروجیسطوا پیاده

 و سازمان به آنها دست یافته است. هدفخ تعیین شده

 سازیخ در بندهای زیر آمده است.جزییات هر یک از این سطوا پیاده
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 1: نسبی1سطح  -3-2-1

 های سازمانی در مدیریت مخاطرات سایبری رسمی نیستند و رایند مدیریت مخاطرات: اردا ف

بندی شوند. اولویتمخاطراتخ به صورت موردی و در برخی موارد به طور انفعالی مدیریت می

های امنیت سایبری مم ن است مستقیماً بر اساس اهداف سازمانیخ محیط تهدیدات یا فعالیت

 کسب و کار نباشد. –ریتی های مأموالزا 

  برنامه ی پارچه مدیریت مخاطرات: میزان آگاهی از مخاطرات سایبری در سطح سازمانخ محدود

است و روی ردی کلی برای مدیریت مخاطرات سایبری ایجاد نشده است. سازمانخ مدیریت 

اگونی که از ها و اطالعات گونراعدهخ موردی و بر اساس تجربهمخاطرات سایبری را به صورت بی

کند. سازمان احتماکً فرایندی برای اشتراب اطالعات منابع بیرونی کسب کرده استخ اجرا می

 امنیت سایبری درون خود ندارد.

  مشارکت خارجی: سازمان احتماکً از فرایندهای کز  برای مشارکت و هم اری با نهادهای دیگر

 برخوردار نیست.

 2: آگاه از مخاطرات2سطح  -3-2-2

  های سازمان در مدیریت مخاطراتخ توسط مدیران تأیید شده است مدیریت مخاطرات: اردا فرایند

های سازمان به اجرا درنیامده باشد. برای های کلی در تما  بخشاما مم ن است به صورت سیاست

های امنیت سایبری مستقیماً از اطالعات مربوط به اهداف سازمانی مخاطراتخ بندی فعالیتاولویت

 شود.های کسب و کار استفاده میتهدیدات یا الزا  محیط

  برنامه ی پارچه مدیریت مخاطرات: میزان آگاهی از مخاطرات سایبری در سطح سازمانخ راب  ربول

است اما روی ردی برای مدیریت مخاطرات سایبری در تما  سازمان وجود ندارد. فرایندها و 

سازی شده و به تأیید مدیران رسیده است و پیادهسازوکارهای مدیریت مخاطراتخ به خوبی تدوین 

و کارکنان نیز از منابع کافی برای انجا  وظایف امنیت سایبری خود برخوردار هستند. اطالعات 

 شود.امنیت سایبری به صورت غیررسمی درون سازمان به اشتراب گذاشته می

 اه است اما ام انات خود را تر آگمشارکت خارجی: سازمان از نقش خود در یک اکوسیستم گسترده

 دهی ن رده است.های دیگر سامانبرای تعام  و اشتراب اطالعات با سازمان
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 1: تکرارپذیر3سطح  -3-2-3

  های سازمان در مدیریت مخاطراتخ به صورت رسمی به تأیید فرایند مدیریت مخاطرات: اردا

روز  سازمانخ به طور منظم بههای امنیت سایبری رسیده و در رالب سیاستخ ابالغ شده است. اردا 

ها و تهدیدات ریت مخاطرات در مواجهه با فناوریکارگیری سازوکارهای مدیه شوند. این کار با بمی

 د.شومتغیر انجا  می

 اطرات سایبری در تما  برنامه ی پارچه مدیریت مخاطرات: یک روی رد مشخص برای مدیریت مخ

گاه از مخاطرات در سازمان فرایندها و سازوکارهای آهاخ بینی شده است. سیاستسازمان پیش

های منسجمی برای پاسخ به تغییرات اند. شیوهسازی شدهتعیین شده و طبق برنامهخ پیاده

ها و مخاطراتخ در نظر گرفته شده است. کارکنان نیز از مهارت و دانش کافی برای ایفای نقش

 های خود برخوردار هستند.مسئولیت

 ی: سازمان از وابستگی خود به شرکای دیگر آگاهی دارد و از آنها اطالعات دریافت مشارکت خارج

های مدیریت مخاطراتخ هنگا  پاسخ تر تصمیمکند. این کار باعث ایجاد هم اری و اتخاذ آسانمی

 شود.به حوادث امنیتی می

 2: انطباقی4سطح  -3-2-4

  ها و ود را بر مبنای آموختههای امنیت سایبری خفرایند مدیریت مخاطرات: سازمان اردا

های ربلی خود در زمینه امنیت سایبری کسب کرده استخ منطبق هایی که از فعالیتبینیپیش

های پیشرفته امنیت ها و فناوریکه دربرگیرنده تجربه« 3بهبود مداو »کند. سازمان طی فرایند می

باق داده و به سرعت به تهدیدهای سایبری استخ به طور فعاکنه خود را با فضای متغیر سایبر انط

 دهد.روزافزون و پیچیده واکنش نشان می

  برنامه ی پارچه مدیریت مخاطرات: یک روی رد مشخص و واحد در حوزه مدیریت مخاطرات

هاخ فرایندها و سازوکارهای آگاه از مخاطرات برای مواجهه با سایبری وجود دارد که از سیاست

کند. مدیریت مخاطرات سایبریخ بخشی از فرهنگ سازمان ه میحوادث احتمالی سایبر استفاد

های ربلیخ اشتراب اطالعات توسط منابع دیگر و نظارت های کسب شده از فعالیتاست و با تجربه

 یابد.ها تعام  میها و شب هپیوسته بر سیستم

                                                                                                                                                                                           

1Repeatative 

2Adaptive 

3Continuous Improvement  
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  شرکای خود به مشارکت خارجی: سازمان مخاطرات را مدیریت کرده و اطالعات را به طور فعال با

گذارد تا اطمینان حاص  کند که در جهت بهبود آمادگی خود برای مقابله با حوادث اشتراب می

 «.احتمالیخ همیشه از اطالعات جدید و دریق برخوردار است
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 اهرویکردهای حفاظت از زیرساختفصل چهارم:  -4

های ملی هستند و معموکً سرمایه خ ضرورت بسیار دارد زیرا آنهاهای مختلفها از جنبهحفاظت از زیرساخت

خ بازده ی ایجاد زیرساخت مورد نظرهاهزینه است. برای آن همبالغ سنگینی صرف شده  شانبرای احداث و توسعه

باید بتواند با رابلیت اطمینان باکیی برای تولید کاک یا  مناسبی را در ارتصاد کشور داشته باشدخ آن زیرساخت

عادی و اضطراری در دسترس باشد. از سوی دیگرخ به دلی  پیوستگیخ تعام  و وابستگی ارایه خدمتخ در شرایط 

ها تواند منجر به ایجاد جریانی از انحرافهای مختلفخ اختالل یا انحراف در عمل رد ی ی از آنها میبین زیرساخت

دخ بهداشتخ ایمنی یا امنیت ها شده و در نهایتخ عوارض نامطلوب زیادی در ارتصاها در سایر زیرساختیا خرابی

 کشور بر جای گذارد.

 :و جلوگیری از انتشار اختالکت در آنها دو روی رد وجود دارد که عبارتند از هابرای حفاظت از زیرساخت

های مبتنی بر فرضیات روی رد سخت به امنیت است و بر حفاظت از داراییکه  حفاظت فیزیکی .1

استح ا  ساختارها تمرکز دارد و روی ردی واکنشی به امنیت  . این روی ردخ برفیزی ی تأکید دارد

 ها است.زیرساخت

 ها است. بر اساس روی رد نر  به امنیت زیرساختکه  1قابلیت ارتجاع .2

حالت ارتجاعی زیرساخت عبارت است از توانایی یک سیستم برای جذب شوب یا ضربه و نیز خروج سریع 

. آن بازگرداند ه سرعت سطح سرویس خود را به میزان اولیه یا نزدیک بهاز حالت اختالل به طوری که بتواند ب

 .«های فیزی ی منفردشود تا به داراییبیشتر به فرایندها مربوط می خرابلیت ارتجاع»

برخورداری از چهار مشخصه زیربنایی زیر به عنوان رابلیت ارتجاع در هر دو بُعد فیزی ی و اجتماعی تعریف »

 شود:می

: ردرت و مقاومت درونی سیستم برای تاب آوردن در مقاب  تقاضای بیرونیخ م و قوتاستحکا .1

 ابی و از دست دادن رابلیت عمل رد.بدون انحراف و خر

ها را در شرایط ها و جایگزینهاخ انتخابهایی در سیستم که استفاده از گزینه: ویژگیافزونگی .2

 کند.فشار مم ن می

 تأمین منابع و خدمات مورد نیاز در شرایط اضطراری.: رابلیت برخورداری از منبع .3

                                                                                                                                                                                           

1 Resilience 
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 .«ی ایمنیخ خدمات و ثبات مالی: رابلیت غلبه سریع بر اختالل ایجاد شده و بازیابسرعت .9

 «.ریزی ایجاد شودتواند از طریق ایجاد آگاهیخ هدایتخ تخصیص منابع و برنامهرابلیت ارتجاع می»

و با چهار محور استح ا خ افزونگیخ  استبنابراینخ رابلیت ارتجاع به طور عمده بر فرایندها متمرکز 

 ها دارد.برخورداری از منبع و سرعتخ روی ردی کنشی به امنیت زیرساخت

ده با هم مقایسه ش هادر مورد زیرساختحفاظت فیزی ی و رابلیت ارتجاع دو روی رد خ 1در جدول شماره 

 است.

 ارتجاعهای بین حفاظت فیزیکی و قابلیت : تفاوت1جدول

 قابلیت ارتجاع فیزیکی حفاظت 

 طراحی مجدد فرایندها استح ا  ساختارها فعالیت طراحی شده

 تمرکز بر خدمات هاتمرکز بر دارایی حوزه تمرکز

 شرطی مطلق )صفر و یک( معیارهای مطلوب

 محورنفع محورهزینه ارزش پیشنهادی

 کنش واکنش حالت امنیتی

 خرابی تدریجی ناگهانی خرابی نوع اختالل

 گذاری بلندمدتسرمایه مدتگذاری کوتاهسرمایه اینیاز بودجه

 دارای وابستگی متقاب  مجزا و منفرد ویژگی شب ه

 پیچیده خطی تعام  سیستم

 سخت و مح م سست اتصال جفتی

 

ی کشور هازیرساخت سایبریدر نگهداری و امنیت  مورد نظر ما است و در این کتابی که روی رد جدید

در این روی ردخ عالوه بر  خ گذار از حفاظت فیزی ی به رابلیت ارتجاع و بازیابی است.بهتر است به آن توجه شود

سریع از وضعیت خرابی آیدخ رابلیت ارتجاع و بازیابی ها به عم  میهای فیزی ی کافی از زیرساختاین ه حفاظت

 شود.نیز متناسب با سطح خدمت زیرساختخ اعمال می

 مطالعات موردی -4-1

خ به منظور بررسی روی ردهای ملی که کشورهای مختلف جهان در زمینه حفاظت از در این کتاب

مورد اندخ ایاکت متحده آمری ا و تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا های حیاتی خود برگزیدهزیرساخت

 اند.مطالعه ررار گرفته



 

24 

 

ای از این مطالعات در بندهای زیر آمده به منظور آشنایی با این روی ردها و روندهای اجرایی آنهاخ خالصه

 است.

 آمریکا کشور :اول مطالعه موردی -4-1-1

های حیاتی آن ای که فناوری اطالعات و ارتباطات در زیرساختایاکت متحده آمری ا از نظر جایگاه ویژه

ترین کشور جهان در این خصوص(خ آسیب پذیرترین کشور در مواجهه با تهدیدها دارد )احتماکً به عنوان پیشرفته

های حیاتی های سایبری در مقایسه با سایر کشورهای جهان است. همچنین وابستگی شدید زیرساختو حمله

ای در های خراب ارانهره فعالیتآن به تجهیزات فناورانه موجب شده است که در طول دو دهه اخیرخ هموا

های بیشتری را برای محافظت از سطوحی گستردهخ بر ضد این کشور انجا  شوند. بنابراین آمری ا به مراتب اردا 

 سازی آنها در برابر تهدیدهای سایبری اجرا کرده است. های حیاتی خود و امنزیرساخت

های مختلفی به منظور ایجاد های حیاتی در حوزهاختهای امنیتی زیرسها و برنامهدر آمری اخ فعالیت

 1445اند. این کشورخ ابتدا در دسامبر های حیاتی انجا  شدهرابلیت تضمینخ اطمینان و بقاپذیری زیرساخت

هایی را در زمینه مقابله با تهدیدهای مشیخ خط1ریاست جمهوری 34میالدیخ با ابالغ دستورالعم  شماره 

خ با اعال  دستورالعم  اجرایی شماره 1446های حیاتی تدوین کرد. سپس در ژوکی زیرساختتروریستی بر ضد 

اندازی کرد. این نهاد که زیر نظر رئیس جمهور اداره های حساس را راهخ کمیسیون حفاظت از زیرساخت131112

ارزیابی کرده و های حیاتی آمری ا را شدخ وظیفه داشت تهدیدهای فیزی ی و سایبری بر ضد زیرساختمی

راهبردهایی را برای حفاظت از آنها تدوین کند. همزمان با تش ی  این کمیسیون و به منظور افزایش هماهنگی 

 هم ایجاد شد. 3هاهای حیاتیخ نیروی ویژه حفاظت از زیرساختدر زمینه حفاظت از زیرساخت

در  را اسی سیاست ایاکت متحدهصادر شدخاصول اس 1448که در مه  رئیس جمهور 639دستورالعم  شماره 

رالعم خ مرکز ملی حفاظت از . به دنبال این دستومشخص کردهای حساسخ زیرساخت مورد حفاظت از

که در وزارتخانه  7های حساسبود و دفتر تضمین زیرساخت 6مح  استقرار آن در اف.بی.ایکه  5هازیرساخت

نیز  8هادو سازمانخ شب ه فدرال کشف تعرضات به زیرساختبازرگانی مستقر بودخ ایجاد شدند. در پی تش ی  این 

                                                                                                                                                                                           

1Presidential Decision Directive 39 (PDD39) 

2Executive Order 13010 

3Infrastructure Protection Task Force (IPTF) 
9PDD63 

5National Infrastructure Protection Centre (NIPC) 

6FBI 

7Critical Infrastructure Assurence Office (CIAO) 

8Federal Intrusion Petection Network (FIPNET) 
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های آنهاخ ها و سیستمبا هدف حفاظت از دولت و مراکز اصلی بخش خصوصی از طریق نظارت وسیع بر شب ه

 اندازی شد.راه

های خ موجب ایجاد شورای تضمین زیرساخت131311میالدیخ دستورالعم  اجرایی شماره  1444در ژوکی 

که  3های اطالعاتیمیالدیخ دولت آمری ا برنامه ملی حفاظت از سیستم 2111شد. بعد از آنخ در ژانویه  2ملی

کندخ تدوین کرد. در این برنامه پیشنهاد شده بود که برای ها و تهدیدهای جدید را توصیف میوابستگی

های آموزشی کز  برنامه های دولتی و خصوصی با هم مشارکت کنند وریزی سیستم دفاعی سایبرخ بخشطرا

ها را به منظور حفاظت از هم در این راستا تدوین شوند. این برنامهخ شب ه فدرال کشف تعرضات به زیرساخت

ها که شام  گرفت. البته شب ه فدرال کشف تعرضات به زیرساختهای غیرنظامی فدرالخ در بر میسازمان

ای حساس بودخ بعدها لغو شد و سیستم دیگری رایانه هایهای هشداردهنده برای نظارت بر شب هسیستم

خ به 9ای فدرالجایگزین آن شد. هدف از انجا  این کار آن بود که اگر مرکز توانمندی واکنش به حوادث رایانه

ها آماده باش ای مش وب شود باز هم دولت بتواند به مرکز ملی حفاظت از زیرساختهرگونه فعالیت دشمنانه

 بدهد. 

های حساس )که زیر نظر رئیس جمهور آمری ا فعالیت خ شورای حفاظت از زیرساخت2112ل در سا

منتشر کرد و کمیته ارتصادی مشترب « راهبرد ملی تأمین امنیت فضای سایبر»کند( گزارشی را در زمینه می

مورد حفاظت از ها در را ارایه داد. در این طراخ طیفی از دیدگاه« امنیت در عصر اطالعات»کنگره نیز طرا 

 های اطالعاتی و حیاتی تشریح شده است.زیرساخت

 رادر راستای 136365فرمان اجرایی به شماره  میالدیخ اوباما رئیس جمهور این کشورخ 2113در فوریه 

صادر کرد. این فرمان اجراییخ به مؤسسه استاندارد و  های حیاتی و کاهش خطرات به آنهاتأمین امنیت زیرساخت

را برای بهبود امنیت سایبری  6یچارچوبهاخ داد که با مشارکت سایر بخشفناوری آمری ا دستور می

 میالدی منتشر شده است بر 2119فوریه  12های حیاتی تدوین کند. نسخه اول این چارچوب که در زیرساخت

های حیاتی تمرکز داردو ه منظور کاهش خطرات سایبری در زیرساخته بتوسعه یک چارچوب داوطلبان

د. ارایه این را فراهم کن هازیرساختاین تواند امنیت هایی است که میها و دستورالعم دربردارنده بهترین شیوه

از آن  های حیاتی دانست کهتوان آخرین اردا  مهم دولت آمری ا در حوزه حفاظت از زیرساختچارچوب را می

های حیاتی آمری اخ در رالب این های دیگر در رابطه با حفاظت از زیرساختزمان تاکنونخ بسیاری از فعالیت

 اند.چارچوب توسعه یافته

                                                                                                                                                                                           

1Executive Order 13130 

2National Infrastructure Assurance Council 

3National Plan for Information Systems Protection 

9Federal Computer Incident Response Capability (FedCIRC) 

5Improving Critical Infrastructure Cybersecurity 
6 Framework 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/executive-order-improving-critical-infrastructure-cybersecurity
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 مطالعه موردی دوم: کشورهای عضو اتحادیه اروپا -4-1-2

اندخ بعد دادههای حیاتی خود انجا  هایی که کشورهای اروپایی برای حفاظت از زیرساختبسیاری از فعالیت

میالدی به  1448و  1447های ها که معموکً از سالهای دولت آمری ا در این حوزه بوده است. این اردا از اردا 

اندخ بیشتر در رابطه با بعد و با مشارکت دانشگاهیانخ صاحبان صنایع و مقامات دولتی در این کشورها انجا  شده

های آموزشی در های حیاتی و برگزاری مانورها و کارگاهاز زیرساخت تدوین راهبردهای کالن در زمینه حفاظت

 این خصوص هستند.

های اخیرخ بعضی از کشورهای اروپایی از جمله آلمانخ هلندخ نروژخ سوئیس و انگلیس البته در سال

بر اساس طرا هایشان و های زیرساختهایی که در مورد آسیب پذیریاند ابت ارهایی را بر اساس تحلی توانسته

های هشداردهنده اولیه که در اختیار دارند به اجرا درآورند. این کشورها حتی در برخی از موارد هم کلی سیستم

اند. هایی را در این راستا تدوین کردهها پیشنهاد داده و سیاستتدابیری را برای مقابله با این آسیب پذیری

 اند.از پیش در این حوزه فعال شدهاتریشخ فنالندخ فرانسه و ایتالیا نیز بیش 
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 های حیاتی کشورفصل پنجم: راهبردهای حفاظت از زیرساخت -5

های حیاتی کشورمان وجود دارد که در به طور کلی چهار راهبرد برای حفاظت از فضای سایبر زیرساخت

 دهیم.بندهای زیرخ آنها را مورد بررسی ررار می

 گذاریراهبردهای مبتنی بر سیاست -5-1

های حیاتی کشورمان گذاری امنیت فضای سایبر زیرساختدهایی که مبتنی بر راهبری و سیاستراهبر

هایی که کز  است در این حوزه انجا  شوند را در سطح کالن و بدون ذکر جزییات مربوطه بیان هستندخ اردا 

اندخ بیانگر ابالغ شدهاند. این راهبردها به لحاظ این ه از سوی حاکمیت و نهادهای باکدستی کشور کرده

های متولی و اجرایی باید های حیاتی هستند و دستگاههای کالن نظا  در خصوص حفاظت از زیرساختسیاست

 راه ارهای عملیاتی شدن آنها را تهیه و اجرا کنند. 

 شود.در بندهای زیر به مهمترین این راهبردها اشاره می

 های کلی ابالغی مقام معظم رهبریسیاست -5-1-1

های گیری از فرصتبهرهبیشترین گذاری وسیع و هدفمند در جهت و لزو  سرمایه ای تبادل اطالعاتفض

ه خدمات گسترده و مفید به ارشار گوناگون مرد  و همچنین یپیشرفت همه جانبه کشور و ارا برایناشی از آن 

های خ ی ی از دغدغهجازیاین فضای مهای ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیبضرورت برنامه

های اخیر بوده است که سرانجا  در طول سال دامت برکاتهای مهم مقا  معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه

 شد.  1341اسفندماه  17منجر به صدور فرمان تش ی  شورای عالی فضای مجازی از سوی معظم لهخ در تاریخ 

سازی ه فضای سایبر کشورخ امنیت آن و به خصوص مصونهمزمان با توجه ویژه مقا  معظم رهبری ب

های حیاتی کشور در برابر هر گونه تهدیدخ از مواردی بوده است که ایشان به شدت بر آن تأکید داشته زیرساخت

گیری نظا  در حوزه مشی و جهتها که بیانگر خطاند. این سیاستبندخ ابالغ کرده 4هایی را نیز در و سیاست

های اجراییخ تقنینی و نظارتی در بخش فناوری فناوری اطالعات و ارتباطات بوده و راهنمای دستگاهامنیت 

 روندخ شام  موارد زیر هستند:اطالعات به شمار می
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سازی ساختارهای حیاتی و ایجاد نظا  جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن .1

های ال ترونی ی و ارتباطات و ارتقای مداو  امنیت شب ه حساس و مهم در حوزه فناوری اطالعات و

 :های اطالعاتی و ارتباطی در کشور به منظورسامانه

 استمرار خدمات عمومی 

 های ملیپایداری زیرساخت 

 صیانت از اسرار کشور 

  های اخالریایرانی و ارزش -حفظ فرهنگ و هویت اسالمی 

 های مادی و معنویسرمایههای مشروع و حراست از حریم خصوصی و آزادی 

 توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با رعایت مالحظات امنیتی .2

های علمیخ پژوهشیخ آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و ارتقای سطح دانش و ظرفیت .3

 (فناوری مربوط به امنیت فضای اطالعاتی و ارتباطی )افتا

های علمی و فنی لی در توسعه زیرساختهای تخصصی داخت یه بر فناوری بومی و توانمندی .9

 های اطالعاتی و ارتباطیهای ال ترونی ی و سامانهامنیت شب ه

پایشخ پیشگیریخ دفاع و ارتقای توان بازدارندگی در مقاب  هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطالعات  .5

 و ارتباطات

های دانشخ ترب در حوزهگذاری مشایخ جهانی و هم اری و سرمایهتعام  مؤثر و سازنده منطقه .6

های اطالعاتی و ارتباط با حفظ های ال ترونی ی و سامانهفناوری و امور مربوط به امنیت شب ه

 منافع و امنیت ملی

تعیین نهاد متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایتخ نظارت و تدوین  .7

تبادل اطالعات و ارتباطات و تهیه استانداردهای کز  برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و 

 نویس روانین مورد نیازپیش

 های عمومی در حوزه افتاسازیخ آموزش و افزایش آگاهی و مهارتفرهنگ .8

رعایت موازین شرعی و مقررات رانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این  .4

 .هاسیاست

 سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات کشور -5-1-2

ترین و مشهورترین اسناد باکدستی کشور سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات )افتا( ی ی از ابتدایی

های حیاتی در آن مطرا شده است. در حوزه امنیت فناوری اطالعات است که موضوع امنیت سایبری زیرساخت

ور در برابر حمالت ال ترونی یخ های حیاتی کشدر نخستین اردا  از اولین راهبرد این سندخ امنیت زیرساخت
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مورد توجه ررار گرفته است. همچنین در اردا  شماره دو از راهبرد اولخ به ایجاد نظا  مدیریتی امنیت در 

 های حیاتیخ اشاره شده است.زیرساخت

گرایی و خ به منظور تضمین هم«های بخشی و فرابخشیسند باکدستی برای کلیه برنامه»این سندخ یک 

حفظ »های کشور در زمینه امنیت فضای تبادل اطالعات است و ی ی از اهداف کالن آنخ مندی برنامهنظا 

 است.« های حیاتی کشور در مقاب  حمالت ال ترونی یزیرساخت

های حیاتی سازی زیرساختطرا امن»هایی که در اردا  اول از راهبرد نخست این سندخ با عنوان فعالیت

 اندخ عبارتند از:بیان شده« ربال حمالت ال ترونی یکشور و منابع ملی در 

 تهیه برنامه ملی 

 ها(ارایه راه ارهای فنی )متدولوژی 

 های حیاتی در رسانی امنیتی به همه عوام  درگیر در کنترل و هدایت زیرساختآموزش و آگاهی

 سطح ملی

 آوریخ اشتراب و تحلی  اطالعات در سطح ملیایجاد مراکز جمع 

  آوری اطالعاتخ تحلی  و مدیریت مخاطرات و ها از طریق جمعتداو  امنیت زیرساختنظارت بر

 تشخیص و مقابله با حوادث در سطح ملی

های حیاتی در طرا ایجاد نظا  مدیریت امنیت زیرساخت»در اردا  دو  از راهبرد اول نیز با عنوان 

 های زیر آورده شده است:خ اردا «های مرتبطدستگاه

  سیستم مدیریت امنیت اطالعاتایجاد 

 های حیاتیسازی زیرساختهای امناجرای برنامه 

 های حیاتی در رسانی امنیتی به همه عوام  درگیر در کنترل و هدایت زیرساختآموزش و آگاهی

 سطح دستگاه

 آوریخ اشتراب و تحلی  اطالعات در سطح دستگاهایجاد مراکز جمع 

 آوری اطالعاتخ تحلی  و مدیریت مخاطرات و طریق جمع ها ازتأمین تداو  امنیت زیرساخت

 .تشخیص و مقابله با حوادث در سطح دستگاه

مورد تصویب هیأت وزیران ررار  1387سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات کشور که در اسفندماه 

بسیاری از گرفته است؛ با وجود گذشت بیش از چند سال از ابالغ آن توسط معاون اول رئیس جمهورخ 

 راهبردهای آن هنوز اجرایی نشده است. 
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 سند چشم انداز بیست ساله کشور -5-1-3

هجری خورشیدیخ از دیگر سندهای ملی در حوزه  1919سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 

های حیاتیخ به صورت غیرملموس در آن مورد توجه ررار گرفته گذاری است که موضوع امنیت زیرساختسیاست

مستق  و »هایی که در افق چشم انداز این سند برای جامعه ایرانی در نظر گرفته شدهخ است. ی ی از ویژگی

رود با ات ال به ردرت کیزال الهی و در است که امید می« مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه

ها و اصول معی و همچنین در مسیر تحقق آرمانریزی شده و مدبرانه جپرتو ایمان و عز  ملی و کوشش برنامه

 رانون اساسی بتوان به آن دست یافت.

 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور -5-1-4

ها در توسعه و پیشرفت ای که این زیرساختهای حیاتی و تأمین امنیت آنها به لحاظ نقش ویژهزیرساخت

گذاران هم در برنامه پنجم توسعه کشور بدان که رانونهمه جانبه کشور بر عهده دارندخ از مواردی بوده است 

 اند. توجه کرده و در ذی  سه مادهخ به این موضوع پرداخته

 های حیاتی در این رانون آمده استخ عبارتند از:هایی که برای حفاظت از زیرساختاردا 

  ظت از مرد  و هاخ ارتقای پایداری ملیخ حفا: به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت198ماده

منابع ملی کشور و تضمین تداو  خدمات به آنان در راستای ت می  چرخه دفاع غیرنظامیخ 

 شود:اردامات زیر انجا  می

 تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعام  طی سال اول برنامه -الف

مراکز حیاتیخ حساس سازی در خصوص تهدیدات نوین در ایجاد سامانه پایشخ هشدار و خنثی -ب

 و مهم

سازی و حفاظت از مراکز حیاتیخ حساس و مهم کشور برای تداو  فعالیت امن و پایدار ایمن -ج

 آنان.

  دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی 211ماده :

رابر تهدیدات و حفاظت از نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در ب

های دفاعیخ منافع ملیخ انقالب اسالمی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستم

 های ذی  را در صورت تصویب فرماندهی ک  نیروهای مسلح به عم  آورد:اردا 

منابع سازی و هوشمندسازی تجهیزاتخ ارتقای های بنیه دفاعی با تأکید بر مدرنتقویت مؤلفه -الف

 (C4Iهای( فرماندهی )های )سیستمانسانی و سامانه

 سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملیبهینه -ج
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ارتقای ابت ار عم  و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملیخ منابع حیاتی و  -و

 انقالب اسالمی ایران

  های غیردولتی دارای های اجراییخ نهادهای عمومی و شرکتکلیه دستگاه :)بند الف( 231ماده

ها و حفظ امنیت تبادل اطالعات در سازی زیرساختهای حیاتی موظفند به منظور امنزیرساخت

مقاب  حمالت ال ترونیک در چارچوب سند امنیت فضای تبادل اطالعات )افتا( تا پایان سال دو خ 

 را ارتقا بخشند. برنامه امنیت فضای تبادل اطالعات خود

 های حیاتی کشورسازی زیرساختطرح جامع امن -5-1-5

های حیاتی که توسط مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری تهیه سازی زیرساختطرا جامع امن

کند. این سند که های حیاتی کشور ارایه میآوری امنیت در زیرساختشده استخ راه ارهایی را جهت فراهم

اهداف و منویات »هستندخ درصدد است « های حیاتی کشورهای متولی زیرساختکلیه دستگاه»مخاطبان آن 

اشاره شده در سند راهبردی افتا و رانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و امنیتی پایدار در 

 .«سازمان را تحصی  نماید

ی آنخ به ی ی از محورهای اصلی طرا هااین سند مشتم  بر هشت فص  است که هر کدا  از فص 

های حیاتی که پردازد. در فص  اولخ مخاطره و راهبردهای مرتبط با آن بیان شده و مدیریت مخاطره و کنترلمی

شود. در فص  دو خ سامانه مرکز عملیات امنیت جهت مانیتورینگ برای رفع مخاطرات کز  استخ شرا داده می

پردازد. در فص  ای میهای تیم امداد رایانهها و نیازمندیص  سو  به ویژگیشود. فامنیتی سازمان بحث می

شود. ارزیابی امنیتی کارشناسانخ چهار  به سامانه مقابله با بدافزار و راهبردهای مرتبط با آن پرداخته می

ه موضوع شود. فص  ششم بهاخ خدمات و محصوکت فتای سازمان در فص  پنجم بررسی میپیمان ارانخ شرکت

پردازد. در فص  هفتم زیرساخت محرمانگی و الزامات آن بحث طرا تداو  کسب و کار سازمان در حوزه فاوا می

 شود.های صنعتی پرداخته میخواهد شد و در نهایتخ در فص  هشتم به موضوعات مرتبط با امنیت سامانه

ات سازمان و جلوگیری از بروز اختالل در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطالع»این سندخ با چشم انداز 

های ایرانی که از سطوا سازی آن در سازمانتدوین شده است و فارغ از نحوه پیاده« های حیاتی آنارایه سرویس

ها و مخاطرات امنیتی متفاوت با ی دیگر برخوردار هستندخ پیشنهاد کرده بلوغ و فرهنگ سازمانی مختلفخ چالش

تش ی  شده و در ذی  آنخ کمیته  [سازمان]ای در سطح کالن شورا یا کمیته»ی بهتر آنخ سازاست برای پیاده

 «.راهبردی امنیت تش ی  شود

سازی است و طرا تفصیلی مربوط به هر سازمان بایستی به وسیله شام  محورهای کلی امن»این طراخ 

 «.تأیید مرکز افتا برسدهای مجری و مرکز مدیریت راهبردی افتا تهیه شده و به سازمانخ شرکت

 برخی از مهمترین مش الت اجرایی این طراخ عبارت از موارد زیر هستند:
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سازی این طراخ مخاطرات سایبری به چه میزانی مشخص نیست که در هر یک از مراح  پیاده .1

 یابند.کاهش می

کشورمانخ به  های حیاتیسازی راه ارهای ارایه شده در این طرا برای بسیاری از زیرساختپیاده .2

 بر بوده و مقرون به صرفه نیست. بنابراین احتمال آن کهمحورخ هزینههای خدماتخصوص سازمان

ها به دلی  نداشتن توجیه ارتصادیخ اجرای آن را تا آنجا که مم ن است به تعویق این زیرساخت

 .بیاندازندخ وجود دارد

های حیاتی بر اساس آن ات که زیرساختاین طراخ مبتنی بر یک مدل بلوغ امنیت فناوری اطالع .3

های امنیتی مشخص سازی کنترلبتوانند سطوا فعلی و هدف خود را به منظور ارزیابی و پیاده

 کنندخ نیست.

 های حیاتی کشورمان در نظر گرفته نشده است.سازی آن در زیرساختسطوحی برای پیاده .9

های حیاتی برای اجرای این طراخ در نظر ها و سازوکارهای کز  به منظور تشویق زیرساختمشوق .5

 گرفته نشده است.

های حیاتی سازی این طرا در هر یک از زیرساختاسناد ت میلی و راهنماهای اضافی برای پیاده .6

 وجود ندارد.

های حیاتی که مم ن است از دانش سازی این طرا به زیرساختمراکزی برای آموزش نحوه پیاده .7

 برخوردار نباشندخ وجود ندارد.کافی برای اجرای آن 

های حیاتی باید در چه بازه زمانیخ این طرا را اجرا کنند به مشخص نشده است که زیرساخت .8

 سازی و به تعویق انداختن آن تا زمان اجبار وجود دارد.همین دلی  احتمال عد  تمای  در پیاده

های کز  را دیده که آموزش سازی راه ارهای این طرامراکزی برای ممیزی و نظارت بر پیاده .4

 باشندخ وجود ندارد.

ای را به سازی راه ارهای این طرا که بتوانند راهنماهای اضافهمراکز مشاوری برای پیاده .11

ها ارایه کنندخ وجود ندارند یا مم ن است به دلی  تخصصی بودن بحث امنیت سایبری زیرساخت

های رد تهدیدها و مخاطرات امنیتی در زیرساختهاخ این مراکز از دانش کافی برای برآوزیرساخت

 حیاتی برخوردار نباشند.

های های رانونی و رراردادی و همچنین روانین مربوط به کسب و کار در هر یک از زیرساختالزا  .11

 اند.حیاتی معلو  نیست که چگونه در تهیه این طرا لحاظ شده

تا چه سطوحی باید در هر یک از  راه ارهای ارایه شده در این طرا مشخص نشده است که .12

 سازی شوند.های حیاتی پیادهزیرساخت
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 سایبری مبتنی بر پدافند غیرعامل راهبردهای -5-2

ها و نیز بازدارندگی سازی زیرساختخ بیشتر به موضوع ایمنی و مصون1راهبردهای مبتنی بر پدافند غیرعام 

مجموعه اردامات غیرمسلحانه که »از: دشمن از حمله سایبری به آنها توجه دارند. پدافند غیرعام  عبارت است 

های ضروریخ ارتقای پایداری ملی و تسهی  موجب افزایش بازدارندگیخ کاهش آسیب پذیریخ تداو  فعالیت

. پدافند سایبری نیز دربرگیرنده «گردددشمن می مدیریت بحران در مقاب  تهدیدات و اردامات نظامی

ای از اردامات شام  رصدخ پایش و تشخیص تهدیدخ استخراج آسیب پذیریخ تجزیه و تحلی  میزان مجموعه»

سازیخ ارتقای آمادگی پدافند سایبریخ تولید ردرت خطرخ مدیریت صحنه نبرد سایبریخ بازیابی اطالعاتخ مصون

های ملی روز رسانی تهدیدات و اردامات پدافند سایبری که موجب حفاظت از سرمایه پاسخگویی به تهدیدخ به

 خ است. «گرددسایبری در برابر تهدیدات سایبری دشمن و کاهش آثار و عوارب ناشی از آنها می

های حیاتی کشور و حفاظت مهمترین سندهای ملی که با روی رد مبتنی بر پدافند غیرعام  به زیرساخت

 اند.اندخ در بندهای زیر معرفی شدهاز آنها تدوین شده سایبری

 های کلی نظام در حوزه پدافند غیرعاملسیاست -5-2-1

های حیاتی هایی را برای حفاظت از زیرساختجمهوری اسالمی ایران در حوزه پدافند غیرعام خ سیاست

 اخ شام  موارد زیر هستند:هکشور تدوین کرده است که مهمترین آنها در زمینه امنیت سایبری این زیرساخت

 فایده( در مورد مراکزخ اماکن و  -های پدافند غیرعام  )با رعایت اص  هزینه تهیه و اجرای طرا

بندی و تأسیسات حایز اهمیت )نظامی و غیرنظامی( موجود و در دست اجرا بر اساس اولویت

 ام اناتخ حداکثر تا پایان برنامه ششم و تأمین اعتبار مورد نیاز

  حمایت کز  از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعام  با تأکید بر

 طراحی و تولید داخلی

  به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعام  در مقابله با تهدیدات نر  افزاری و ال ترونی ی و سایر

 ایخ مخابراتی و رایانههای اطالع رسانیتهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شب ه

 ریزی و تصویب اصول و ضوابطخ استانداردهاخ معیارهاخ ایجاد مرکزی برای تدوین طراحیخ برنامه

 .های فنی پدافند غیرعام  و پیگیری و نظارت بر اعمال آنهامقررات و آیین نامه

                                                                                                                                                                                           

11 Passive Defense 
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 اصول و راهبردهای پدافند غیرعامل کشور -5-2-2

اصولی را در حوزه پدافند غیرعام  و به منظور حفاظت سایبری از جمهوری اسالمی ایرانخ راهبردها و 

 های حیاتی کشورمان تدوین کرده است که مهمترین آنها عبارتند از:زیرساخت

 های حساس های حیاتیخ پایدارسازی و استح ا  زیرساختسازی زیرساختآسیب ناپذیری و مصون

 هاسایر زیرساختهای مهم و کاهش آسیب پذیری سازی زیرساختو ایمن

 گذار و اجرایی و ایجاد سازوکارهای گذارخ رانونهای سیاستتعام  مستمر و فراگیر با سازمان

 سازی تأسیسات حیاتی و حساس کشورمناسب در جهت پایداری و مصون

 سازی و اجرای راهبردهای پدافند پرتویخ پدافند زیستی و پدافند شیمیایی و طراحیخ پیاده

 دافند سایبری( در برابر تهدیدات نوینرایاپدافند )پ

 دستانه تهدیدات با دهی شده پایش و تشخیص پیشسازی و راهبری شب ه سازمانطراحیخ پیاده

 های تهدید مرتبط با پدافند غیرعام نگرش علمیخ عمیق و مستمر و ک  نگر در همه حوزه

 های حیاتی و ا در زیرساختهحفظ و ارتقای اشراف اطالعاتی مستمر بر تهدیدات و آسیب پذیری

 حساس کشور با تأکید بر تهدید نوین و روی رد تهدیدشناسی علمی

 های ایجاد و توسعه نظا  جامع صنعت بومی پدافند غیرعام  بر مبنای اص  خودات ایی در حوزه

ایخ زیستی شیمیاییخ پرتوی( در جهت ایجاد پشتیبانی مستمر از دفاع تخصصی در مختلف )رایانه

 های جدیدحوزه

 هاخ نظاماتخ الزامات فنی مهندسی و الگوهای سازی روانینخ مقرراتخ دستورالعم تدوین و نهادینه

 های مختلف پدافند غیرعام توسعه و استانداردهای بومی در حوزه

 ای های پدافندی تخصصی زیستیخ رایانهسازی و استقرار ررارگاهسازیخ عملیاتدهیخ فعالسازمان

شیمیاییخ پرتویخ ارتصادی و سایر تهدیدات جدید در چارچوب تح یم ردرت دفاعی )سایبری(خ 

 .کشور

 سند راهبردی پدافند سایبری کشور -5-2-3

بردی پدافند سایبری که توسط ررارگاه پدافند سایبری کشورخ وابسته به سازمان پدافند غیرعام  سند راه

بردهای ارایه شده در آنخ مد نظر ررار داده خورشیدی را برای تحقق راه 1919تدوین شده استخ افق زمانی 

زیست بو  ملی سایبری امنخ مصون و پایدار در برابر تهدیدات و حمالت سایبری »است و تالش دارد که یک 

دشمن و ردرت برتر پدافند سایبری در بین کشورهای منطقه و دارای جایگاهی ممتاز )ردرت اول الی پنجمی( 

های ملی پدافند سایبری از سرمایه»راهم کند. این سندخ رسالت اصلی خود را را برای کشورمان ف« در جهان

 داند.می« سایبری و فضای سایبری کشور در برابر تهدیدات و حمالت سایبری دشمن
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اهداف کالنی که در افق چشم انداز این سند و در راستای نی  به نظا  پدافند سایبری کشور به آنها اشاره 

 از: شده استخ عبارتند

 دستیابی به نظا  جامع بومی پدافند سایبری .1

 های ملی مصون سایبریها و سرمایهدستیابی به زیرساخت .2

 دستیابی به زیست بو  سایبری مصونخ امن و پایدار .3

 دستیابی به منابع انسانی توانمند و کارآمد سایبری .9

 دستیابی به جایگاه ممتاز علمی و فناوری سایبری .5

 خودات ا و پیشرفته پدافند سایبریدستیابی به صنعت بومی  .6

 دستیابی به استانداردها و الگوهای پدافند سایبری بومیخ امنخ پویا و روزآمد .7

 دستیابی به دیپلماسی هدفمند و فعال پدافند سایبری .8

 دستیابی به ظرفیت مناسب فرماندهی و کنترل مؤثر پدافند سایبری .4

 یبریسازی فرهنگخ ادبیات و مفاهیم پدافند سانهادینه .11

 های دولتی و خصوصیهای بخشدستیابی به مشارکت ظرفیت .11

دستیابی به نظا  پدافند فرهنگی سایبری با رابلیت تهدیدشناسی و پاسخگو به تهاجم فرهنگی  .12

 براندازانه دشمن

 .های پدافند سایبری در برابر تهدیداتدستیابی به تولیدخ حفظ و ارتقای آمادگی .13

ررارگاه پدافند سایبری کشور به »ه رسالت پدافند سایبری آن آمده است که: در این سند راهبردیخ در بیانی

های سازی و پایدارسازی سرمایههای ملی سایبری کشورخ رسالت مصونعنوان متولی پدافند سایبری از سرمایه

ی هاخ اعال  هشدارهاسایبری کشور از طریق پایش و تشخیص تهدیداتخ کشفخ مدیریت و کنترل آسیب پذیری

سازی سازیخ تدوین و انتشار نظامات )مالحظاتخ مقرراتخ الزامات و اصول( پدافندیخ آموزش و نهادینهکز خ امن

پدافند سایبریخ مدیریت صحنه عملیات پدافند سایبری و دفاع حقوری در برابر تهدیدات و حمالت دشمن را بر 

 .«عهده دارد

اندخ های حیاتی آورده شدهسند برای حفاظت از زیرساخت راهبردهای نظا  پدافند سایبری کشور که در این

 عبارت از موارد زیر هستند:

سازی و اجرای نظا  جامع بومی پدافند سایبری هوشمندخ پایدار و مقاو خ انحصاریخ طراحیخ پیاده .1

 ایخ چابک و منعطف در سطوا ملیخ دستگاهی و استانیابت اریخ کیه به کیهخ پیش کنشگرخ شب ه

های کشور در برابر های پدافند سایبری از زیرساختها و برنامهسازی و اجرای طراطراحیخ پیاده .2

 تهدیدات و حمالت سایبریخ متناسب با سطح اهمیت آنها

های حیاتی و های متولی زیرساختسازی سازمانسازی زیست بو  سایبری و الزا  و همراهمصون .3

 صوکت امن داخلیحساس کشور در ایجاد و استفاده از مح
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دهیخ ارتقای کمی و کیفی و به کارگیری منابع انسانی متخصص و امین در حوزه پدافند سامان .9

 سایبری

 تولید و مدیریت دانش و فناوری پدافند سایبریخ متناسب با تهدیدات نوین .5

های حیاتی و حساس کشور در جهت سازی تجهیزات مورد استفاده در زیرساختبومی و امن .6

 های خارجی در آنهاها و محصوکت غیربومی و ممنوعیت کاربرد سامانهوابستگی به فناوریکاهش 

ها و های تولید کننده سامانهها و شرکتتقویت صنعت پدافند سایبری بومی و حمایت از سازمان .7

 های پایه و اساسی سایبری کشورمحصوکت بومی و روزآمدخ به ویژه سامانه

 های پدافند سایبریها و روالهاخ رویهامات و استانداردهاخ پروت  سازی فرایندهاخ نظبومی .8

 مللی سایبریای و بینهای منطقهتعام  با نهادها و سازمان .4

سازی و اجرای نظا  دیپلماسی پدافند سایبری کشور در جهت دفاع از منافع ملی در طراحیخ پیاده .11

 مللیمجامع بین

 رماندهی و کنترل مؤثر پدافند سایبریسازی و اجرای سامانه فطراحیخ پیاده .11

 سازی و آموزش مسئولین و نخبگان و آحاد جامعه در حوزه پدافند سایبریفرهنگ .12

سازی مفاهیم پدافند سایبری در نظا  آموزشی )ابتداییخ متوسطه و دانشگاهی( کشور و نهادینه .13

 نظا  آموزش دفاعی کشور

های بخش خصوصی در پدافند مرد  نهاد و ظرفیتهای های بسیج و سازمانگیری از رابلیتبهره .19

 سایبری

سازی و اجرای نظا  پدافند فرهنگی سایبری با رابلیت تهدیدشناسی و پاسخگو به طراحیخ پیاده .15

 تهاجم فرهنگی براندازانه دشمن

های حیاتی و سازیخ ارتقای توان بازدارندگی زیرساختکاهش آسیب پذیریخ پایدارسازیخ مصون .16

 در برابر تهدیدات و حمالت سایبریحساس کشور 

 ها متناسب با سطح اهمیت آنهاها و طراحفاظت و امنیت هوشمندانه سایبری از زیرساخت .17

های جدید سایبری در ها و تهدیدات فناوری( از سامانهاستفاده هوشمندانه )توجه به فرصت .18

 های دارای اهمیتزیرساخت

ی و سایبری و تهدیدات گروه سایبرخ تدوین راهبردهای مشترب علیه تهدیدات نظام .14

 ال ترومغناطیس و جنگ اطالعات

 .های اجراییافزایی راهبردمحور پدافند سایبری در دستگاهراهبریخ هدایتخ ایجاد هماهنگی و هم .21
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سازی سازیخ هفده گا  اساسی جهت امناز این سند با عنوان متدولوژی امن 9در پیوست شماره 

 سازی نظا  پدافند سایبری در آنها بیان شده است که عبارتند از:و پیاده های سایبری کشورزیرساخت

 های سایبری و مت ی به سایبرهاخ مراکز و شب هشناسایی دارایی .1

 های سایبری و مت ی به سایبر به سطوا حیاتیخ حساس و مهمتعیین سطح اهمیت مراکز و شب ه .2

 ح شدههای تعیین سطتعیین تهدیدات سایبری مراکز و شب ه .3

 های تعیین سطح شده در برابر تهدیدات سایبری مربوطههای سایبری مراکز  و شب هآسیب پذیری .9

 هاتعیین پیامدهای احتمالی در صورت اعمال تهدیدات بر آسیب پذیری .5

 محاسبه مخاطره و تعیین مخاطره راب  ربول .6

 تهدیدات سایبریها و مقابله با ارایه راه ارهای پدافندی به منظور کاهش آسیب پذیری .7

 (و غیره CERTارایه راه ارهای مقابله با حمالت سایبری )تش ی  تیم  .8

 های ضروری در صورت بروز بحران سایبریارایه طرا تداو  خدمات و فعالیت .4

 سازی و اجرای راه ارهای ارایه شدهپیاده .11

 هانظارت و کنترل بر فعالیت .11

 های سایبریبرگزاری رزمایش .12

 های جدیدها و تعیین تهدیدات و آسیب پذیریو آسیب پذیریرصد و پایش تهدیدات  .13

 های جدیدتعیین پیامدهای تهدیدات و آسیب پذیری .19

 های جدیدبه روز رسانی راه ارهای پدافندی با توجه به تهدیدات و آسیب پذیری .15

 های سایبریهای ارتقای توانمندیبرگزاری آموزش .16

 .عیین سطح شده در برابر تهدیدات سایبری مربوطههای تهای سایبری مراکز و شب هآسیب پذیری .17

همچنین در این سندخ یک چرخه پدافند سایبری نیز به منظور مقابله با تهدیدها و مخاطرات امنیتی در 

 نشان داده شده است. 1های حیاتی معرفی شده که در ش   شماره زیرساخت
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 : چرخه پدافند سایبری1شکل 

 

سازی ای که به موضوع امنراهبردی پدافند سایبری کشورخ با وجود نگاه فرابخشی و همه جانبهسند 

های حیاتی کشورمان در برابر تهدیدات سایبری دارد اما در عین حالخ دارای مش التی نیز در اجرا و زیرساخت

ها و راهبردهای ارایه شده در های حیاتی برای استقرار راه ارسازی است. مهمترین مش التی که زیرساختپیاده

 این سند با آن مواجه هستندخ شام  موارد زیر است:

برای هر یک از این راهبردهای ارایه شده در این سندخ روش اجرایی خاصی که متناسب با انواع  .1

 های حیاتی کشورمان باشدخ پیشنهاد نشده است.سطوا تهدید در زیرساخت

ی ارایه شده در این سند و رابلیت انجا  آنها در سطوا باکی فراسازمانی بودن بعضی از راهبردها .2

های حیاتی وجود سازی کام  آنها برای زیرساختحاکمیتی کشورخ به طوری که توانایی پیاده

 ندارد.

هزینه باکی راهبردهای ارایه شده در این سند که مم ن است حتی در طوکنی مدت هم اجرای  .3

 های حیاتی کشورمان توجیه ارتصادی نداشته باشد. زیرساختاین راهبردها برای بسیاری از 
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خاصی که منطبق با  1وارهمحور بودن راهبردهای ارایه شده در این سندخ طرابا توجه به مخاطره .9

های حیاتی کشورمان باشدخ برای ارزیابی و مدیریت مخاطرات سایبری ساختار سازمانی زیرساخت

 پیشنهاد نشده است.

 مخاطراتمدیریت راهبردهای مبتنی بر  -5-3

راهبردهای مبتنی بر مدیریت مخاطرات سایبریخ بیشتر به موضوع شناساییخ ارزیابی و مدیریت مخاطرات 

های حیاتی کشورمان توجه دارند و از این دیدگاه به ارایه راه ارهای مربوط به فناوری اطالعات در زیرساخت

ایش فشارهایی که همواره از ناحیه تهدیدهای افز این راهبردها با توجه به پردازند.ها میامنیتی در زیرساخت

را برای مدیریت روی ردی رویخ با ثبات و ت رار شدنی  کوشندشودخ میها وارد میداخلی و بیرونیبر زیرساخت

 .های حیاتی فراهم کنندمخاطرات فناوری اطالعاتدر زیرساخت

یا  سایبری نظر از اندازهخ سطح مخاطراترا صرف های حیاتیراهبردهای مدیریت مخاطرهخ زیرساخت

را برای بهبود امنیت و  در حوزه مدیریت مخاطرات تا مبانی و تجربیات برتر سازندهای آنهاخ رادر میپیچیدگی

بر پذیری خود به کار گیرند. این راهبردهاخ با استفاده از فرایندهای مدیریت مخاطرهخ تالش دارند عالوه انعطاف

های حیاتیخ با توجه به محدودیت منابع آن سازمان بندی مخاطرات در هر یک از زیرساختشناسایی و اولویت

های امنیتی آن زیرساخت حیاتی هاخ چرا و چقدر باید امن شوند تا اهداف و سیاستتعیین کنند که کدا  دارایی

 تأمین شود.

های حیاتی کشورمان برای مدیریت مخاطرات ها و استانداردهایی که زیرساختوارهمهمترین طرا

 کنندخ عبارت از موارد زیر هستند:شان از آنها استفاده میسایبری

 ISO/IEC 27005 

 ISO 31000 

 NIST Special Publication (SP) 800-39 

 Electricity Subsector Cybersecurity Risk Management Process (RMP) guideline 
برای مدیریت مخاطرات سایبری در تما   ها یک روی رد واحد و دی ته شدهوارهرااین استانداردهاو ط

 ها و ماهیت کسب و کاری خودخها به لحاظ الزا کنند زیرا هر یک از زیرساختارایه نمیهای حیاتی زیرساخت

متنوع و های پذیریگوناگونخ آسیب دید و منحصر به فردخ همچون تهدیدهایهمواره در معرض مخاطراتی ج

سازی راه ارهای ارایه شده در این تحم  مخاطرات ررار دارند. از اینروخ چگونگی پیادهیاز سطوا مختلف

 ها متفاوت باشد.سایر زیرساختبا  های حیاتیخکدا  از زیرساختبرای هر ها و استانداردها مم ن است وارهطرا

                                                                                                                                                                                           

1Methodology 
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 راهبردهای مبتنی بر تنبیه و مجازات -5-4

های حیاتی کشورمان هستندخ ی بر تعیین جزا و جریمه به منظور حفاظت از زیرساختراهبردهایی که مبتن

ها از طریق وضع بیشتر به تعیین سازوکارهایی برای جلوگیری از انجا  تهدیدها و حمالت سایبری به زیرساخت

 مجازات و همچنین تنبیه افراد متخلف به منظور بازدارندگی آنها از انجا  جر خ توجه دارند.

 به 1388خرداد ماه ای کشور که در تاریخ پنجم توان به رانون جرایم رایانهاز مهمترین این راهبردها می

از فص  دو  این رانون با عنوان  11خ اشاره کرد. در ماده شماره رسیده است تصویب مجلس شورای اسالمی

های حیاتی خ به موضوع امنیت زیرساخت«یای و مخابراتهای رایانهها و سامانهجرایم علیه صحت و تمامیت داده»

هر کس به رصد خطر انداختن امنیتخ آسایش و امنیت عمومی »پرداخته شده است. در این ماده آمده است که: 

ای و مخابراتی که برای ارایه خدمات های رایانهاین رانون را علیه سامانه 113و  42خ 81اعمال مذکور در مواد 

روندخ از ربی  خدمات درمانیخ آبخ برقخ گازخ مخابراتخ حم  و نق  و بان داری مرت ب ضروری عمومی به کار می

 «.شودخ به حبس از سه تا ده سال مح و  خواهد شد

 

 

                                                                                                                                                                                           

های دادهخ حذف یا تخریب یا مخت  یا غیرراب  پردازش کند به حبس از شش ای یا مخابراتی یا حام های رایانهرا از سامانههای دیگری : هر کس به طور غیرمجاز داده8ده ما1

 ( ریال یا هر دو مجازات مح و  خواهد شد.9101110111( ریال تا چه  میلیون )1101110111تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون )
ال ترومغناطیسی یا نوریخ  ها یا امواجورف کردنخ دست اری یا تخریب دادهبه طور غیرمجاز با اعمالی از ربی  وارد کردنخ انتقال دادنخ پخشخ حذف کردنخ مت: هر کس 4ماده 2

( ریال تا 1101110111جزای نقدی از ده میلیون ) ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مخت  کندخ به حبس از شش ماه تا دو سال یاهای رایانهسامانه

 ( ریال یا هر دو مجازات مح و  خواهد شد.9101110111چه  میلیون )
ای یا رایانههای ها یا سامانهمانع دسترسی اشخاص مجاز به داده هاهاخ تغییر گذرواژه یا رمزنگاری دادها اعمالی از ربی  مخفی کردن داده: هر کس به طور غیرمجاز ب11ماده 3

( ریال یا هر دو مجازات مح و  خواهد 2101110111( ریال تا بیست میلیون )501110111مخابراتی شودخ به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون )

 شد.
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 های حیاتیزیرساخت سازیفصل ششم: راهکار ملی امن -6

سازی آنها در های حیاتی کشورمان و امنآوری امنیت در زیرساختبرای فراهم راه ار ملی که در این کتاب

شود. راه ارهای برابر تهدیدهای سایبری پیشنهاد شده استخ در دو بخش فراسازمانی و سازمانی اجرا می

های حیاتیخ در دو سطح مدیریتی و های امنیتی در زیرساختتر کنترلسازمانی نیز به منظور اجرای بهتر و دریق

 اند.فنی ارایه شده

مد نظر استخ راه اری است که شام  رصد و پایشخ فرماندهی و  کتاب ر از راه ار جامع که در اینمنظو

سازی مدا  کنترل متمرکزخ مدیریت مخاطرات امنیتیخ حفاظت و مصونیت امنیتی و همچنین آموزش و فرهنگ

 نفعان سازمانی است.تما  ذی

بندی و هاخ به نظا  طبقهو توصیه هاهاخ بهترین تجربهروشبهخ با استفاده از استانداردهاخ این راه ار ارایه شده

 به صورت زیر دست یافته است: ی حیاتیخهاسازمانهمه سازوکاری مشترب برای 

 های حیاتیتشریح وضعیت جاری امنیت در زیرساخت .1

 تشریح وضعیت مطلوب امنیتی .2

 پذیراز طریق فرایندی مداو  و ت رار خها برای بهبودبندی فرصتلویتوشناسایی و ا .3

 دستیابی به وضعیت مطلوب در میزان پیشرفتارزیابی  .9

 ی و خارجی در خصوص مخاطرات امنیت سایبرینفعان داخلارتباط با ذی .5

کشورمان مورد های حیاتی ساختسازی زیراین راه ار ملی به منظور امن هایی که درمهمترین اولویت

دهندگان  آموزش اولین پاسخ اضطراری واند شامالمنیت سایبریخ ارزیابی خطرخ ارتباطات توجه ررار گرفته

 هستند.

های ها و سازمانخ برای تما  دستگاهراهبردهای ارایه شده در این کتابذکر این ن ته ضروری است که 

های زیرساخت اجزای»از همین سند با عنوان  9-2متعلق به دولت یا در اختیار بخش خصوصی که در بند 

به آنها اشاره شده استخ فارغ از اندازهخ ساختار و نوع آن سازمانخ حجم و گستره تهدیدها و همچنین « حیاتی

توانند بر اساس یک مدل بلوغ برآورد هاخ میهای امنیتی در هر یک از زیرساختسازی کنترلسطوا مختلف پیاده

خ اجرا 2-3سازی امنیت سایبری بیان شده در بند پیادهشده و مختص به همان سازمانخ در هر یک از سطوا 

 شوند.
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 راهکارهای فراسازمانی -6-1

های کالن و در سطح ملی هستند که به لحاظ ماهیت عمل ردی و گستره راه ارهای فراسازمانیخ اردا 

تنهایی یا حتی با مشارکت ی دیگر آنها را انجا  دهند چرا که به توانند به های حیاتی نمیشانخ زیرساختاردا 

های راهبری و پشتیبانی حاکمیت و دولت برای اجرای آنها نیازمند هستند. در وارعخ این راه ارها شام  اردا 

ه های حیاتی انجا  شوند. این راه ارها برگرفتملی هستند که کز  است توسط دولتخ برای حفاظت از زیرساخت

به آنها  13131و  63خ 13111های اجرایی شماره از مطالعات تطبیقی کشور آمری ا هستند که در دستورالعم 

سازی مراکز تحلی  اشاره شده است. همچنین برخی از آنها نیز حاص  تجربیات کشورهای مورد مطالعهخ در پیاده

 ( هستند.ادر آمری  ISACگذاری تهدیدات سایبری )مانند مراکز و به اشتراب

های حیاتی کشورخ در بندهای زیر شرا داده راه ارهای فراسازمانی در حوزه امنیت سایبری زیرساخت

 اند.  شده

 های حیاتی کشورتأسیس مرکز ملی حفاظت از زیرساخت -6-1-1

توسط شخص رئیس آن باکی این مرکزخ بسیار به دلی  حساسیت  کز توسط دولت ایجاد شده واین مر

ه و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور شود. این مرکز باید عمل ردی کامالً مستق  داشتانتخاب میرئیس جمهور 

 های آن نیز بایستی به شخص رئیس جمهور ارایه شوند.کند. همچنین تما  گزارشفعالیت 

 د:توان به موارد زیر اشاره کرمی ایف اصلی این مرکزاز جمله وظ

 های کشوربا سایر نهادها و سازمان ریهای امنیت سایبمسئول هماهنگی اردا  .1

همسو کردن های حیاتی از طریق افزایی در جهت حفاظت از زیرساختتقویت هماهنگی و افزایش هم .2

 نظر گرفته شده برای این مرکزهای در خ با مأموریتامنیتی سایر مراکز هایفعالیت

خ به منظور های حیاتیسازی زیرساختهای متولی یا مجری امنسایر سازمان های مشتربادغا  فعالیت .3

 امنیتی یا موازی کاری جلوگیری از تداخ  در اجرای راه ارهای

ها و تهدیدهای جدید امنیتی در مراکز حیاتی و ارایه راه ارهای کز  در این شناسایی وابستگی .9

 خصوص

ردهایی برای های حیاتی کشور و تدوین راهبارزیابی تهدیدهای فیزی ی و سایبری بر ضد زیرساخت .5

 پیشگیری و مقابله با این تهدیدها

های حیاتی با ی دیگر و مشارکت آنها به منظور های خصوصی و دولتی متصدی زیرساختارتباط بخش .6

های بهتر و همچنین پاسخ منسجم به گذاری اطالعات و انجا  هماهنگیایجاد مرکزی برای به اشتراب

 هاتهدیدات متوجه هر یک از زیرساخت
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اد مراکزی به منظور شناساییخ تحلی  و ارزیابی مخاطرات امنیتی و تشخیص و مقابله با حوادث ایج .7

 های حیاتی کشورسایبری در زیرساخت

ایخ صنعتی و سایر های رایانههای خصوصی و دولتی به منظور نظارت وسیع بر شب ههم اری با بخش .8

 های حیاتیهای اطالعاتی حساس در زیرساختسیستم

ای با های حیاتی کشور و ارایه راه ارهای مقابلهشناسایی سریع هرگونه تعرض به زیرساخت کشف و .4

 آنها

های اندازی سیستم هشدار دهنده ملی برای اخطاردهی سریع در شرایط اضطراری به زیرساختراه .11

 هاهای مجری امنیت در این زیرساختحیاتیخ نهادهای رانونی و شرکت

 های حیاتی کشوربرای تأمین امنیت فضای سایبر زیرساختتدوین یک راهبرد ملی  .11

با مشارکت سازمان ملی  های حیاتی کشورزیرساختدر آوری امنیت برای فراهم یاستانداردهای تدوین .12

 های دارای صالحیت در زمینه تدوین استانداردهای ملیاستاندارد ایران و سایر شرکت

افزایش توانمندی واکنش به تهدیدها و حوادث سایبری در های جامع امنیتی به منظور تدوین طرا .13

 های حیاتی کشورزیرساخت

های حیاتی کشور و زیرساخت و حفاظت از سازیعملی دفاعی برای امن هایها و اردا تدوین سیاست .19

 اطمینان از کارایی و اثربخشی آنها

از مهمترین وجوه امنیت ملی  های حیاتی کشور )به عنوان ی یتدوین رانون جرایم سایبری زیرساخت .15

 مللی( با مشارکت روه رضاییهو بین

 کشور با هم اری مجلس شورای اسالمی های حیاتیزیرساخت حفاظت ازدر حوزه ملی تدوین روانین  .16

 های حیاتیهای آموزشی ملی در خصوص حفاظت از زیرساختتدوین برنامه .17

های امنیتی ینان از لحاظ شدن بودجه طراهم اری نزدیک با دفتر برنامه و بودجه دولت جهت اطم .18

 های مربوطههای حیاتی در بودجه وزارتخانهزیرساخت

یا تعیین مراکزی به همین منظورخ جهت های حیاتی های ممیزی و بازرسی از زیرساختانجا  فعالیت .14

 شده ابالغهای امنیتی رعایت کام  سیاست بررسی

های حیاتی و تأیید صالحیت خدمات امنیتی به زیرساختهای ارایه دهنده نظارت بر مراکز و شرکت .21

 آنها

های حیاتی و همچنین تضمین دهی سریع به تهدیدات و حمالت بر ضد زیرساختهماهنگی در پاسخ .21

 پاسخ هماهنگ 

 گذاری اطالعات در کشورآوریخ تحلی  و به اشترابایجاد مراکزی برای جمع .22
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ی اطالعات و تجهیزات خدمات فناوربررسی محصوکتخ های مرجع در خصوص اندازی آزمایشگاهراه .23

 مربوطه های امنیتیهای حیاتی و ارایه گواهیامنیتی مورد استفاده در زیرساخت

های حیاتیخ ها و مانورهای ملی با حضور صاحبان و متولیان زیرساختهاخ همایشبرگزاری نشست .29

 ن و کارشناسان امنیت سایبریدانشگاهیان و نیز مقامات دولتی به منظور آشنایی متخصصا

ای با این های پیشگیرانه و مقابلههای حیاتی با تهدیدات فعلی و آتی و همچنین مرور اردا زیرساخت

 تهدیدهای امنیتی

های حیاتی کشور به زیرساخت سایبری ای از عمل رد خود و وضعیت امنیتهای دورهارایه گزارش .25

 رئیس جمهور

 های حیاتیامنیتی به افراد شاغل در زیرساخترسانی آموزش و آگاهی -6-1-2

های حیاتی رسانی امنیتی به تما  افرادی که در فرایندهای کنترل و هدایت زیرساختآموزش و آگاهی

های حیاتی است. همه کارکنانخ کشورمان درگیر هستندخ از دیگر راه ارهای فراسازمانی امنیت در زیرساخت

های حیاتی مشغول به کار هستند یا خدماتی را به این سومی که در زیرساختنفعانخ پیمان اران و اشخاص ذی

های امنیتی به مورع و مناسبخ رسانیهای امنیتی کز  را دیده و آگاهیکنند باید آموزشمراکز حساس ارایه می

ی حیاتی را به هابه آنها داده شود. این موضوعخ عالوه بر این ه حوادث امنیتی سهوی و ناخواسته در زیرساخت

 شود.های خرید تجهیزات امنیتی اضافی میدهدخ در طوکنی مدت نیز موجب کاهش هزینهشدت کاهش می

های حیاتی شاغ  هستندخ برای این ه از کارایی و رسانی امنیتی به افرادی که در زیرساختآموزش و آگاهی

های د باید از طریق دفتر حفاظت از زیرساختاثربخشی کز  و متناسب با الزامات ملی کشورمان برخوردار باش

 اندخ صورت پذیرد.حیاتی یا سایر مراکز آموزشی که توسط این دفتر ملی تأیید صالحیت شده

 ملی اندازی مرکز عملیات امنیتراه -6-1-3

های ایجاد مرکزی برای نرمالیزه کردنخ تجمیع و همبستگی تمامی رویدادها و حوادث امنیتی در زیرساخت

رود. این مرکز که زیر نظر دفتر ملی حفاظت از کشورمانخ یک ضرورت ان ارناپذیر به شمار میحیاتی 

گیری های آنی از تهدیدها و حمالت سایبری را به منظور تصمیمکندخ گزارشهای حیاتی فعالیت میزیرساخت

 دهد. دفتر ررار می صحیح و اردا  سریع در مواجهه با مخاطرات سایبری )پاسخگویی فوری(خ در اختیار این

هایی را از های زمانی ماهیانهخ سه ماههخ شش ماهه و سالیانهخ گزارشمرکز عملیات امنیت ملیخ در بازه

های حیاتی کشورمان تهیه کرده و به های انجا  شده بر روی تهدیدات و حمالت سایبری به زیرساختتحلی 

 د.کنهای حیاتی ارسال میمرکز ملی حفاظت از زیرساخت
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 اندازی مراکز اشتراک و تبادل اطالعات سایبریراه -6-1-4

ایجاد مراکزی برای اشتراب اطالعات سایبریخ به منظور تبادل اطالعات مربوط به تهدیدهاخ رخدادها و 

ای برخوردار های حیاتی از ضرورت ویژهرسانی امنیتی به افراد شاغ  در زیرساختهشدارها و همچنین آگاهی

ها از طریق اشتراب و تبادل سریع اطالعات های کز  را برای سایر زیرساختتوانند آمادگیاست. این مراکز می

 سایبری فراهم کنند.

های اندازی شده و گزارشهای حیاتی کشور راهاین مراکزخ باید زیر نظر دفتر ملی حفاظت از زیرساخت

 مربوطه را نیز به این دفتر ارسال کنند.

 کارکنان، کارشناسان و پیمانکارانارزیابی فنی و امنیتی  -6-1-5

در مشاغ  حساس و مدیریتی این افرادی که  های حیاتی و به خصوصکارکنان شاغ  در زیرساخت تما 

های ین پیمان اران و اشخاص سومی که خدماتی را به زیرساختو همچن هستندمشغول به کار  مراکز حساس

این ارزیابیخ توسط دفتر حفاظت از  و امنیتی ررار گیرند.های فنی کنند باید مورد ارزیابیحیاتی ارایه می

 شود.های حیاتی یا نماینده رانونی آن انجا  میزیرساخت

های زمانی مشخصی نیز زایش مسئولیت افرادخ بیشتر هم شده و در بازهبا افها کز  است سطوا این ارزیابی

 با توجه به حساسیت شغ  افرادخ ت رار شود.

 مانیراهکارهای ساز -6-2

های حیاتیخ راه ارهایی هستند که کز  است توسط هر سازی زیرساختراه ارهای سازمانی در حوزه امن

های حیاتی انجا  شوند. این راه ارهاخ در دو جنبه مدیریتی و فنی راب  اجرا هستند و در یک از زیرساخت

دی از بروز حوادث امنیتی ناخواسته به توانند تا حدود بسیار زیاسازی صحیحخ عالوه بر این ه میصورت پیاده

بینی های ناشی از حمالت سایبری غیرراب  تخمین یا پیشهای حیاتی جلوگیری کنندخ شدت خسارتزیرساخت

المللی دهند. این راه ارها برگرفته از استانداردهای بیننشده به این مراکز حساس را نیز کاهش چشمگیری می

های خاص امنیتی هستند که به اردا  STM-0117و  ISA 99های حیاتیخ همچون در حوزه حفاظت از زیرساخت

در مراکز حیاتی توجه دارند. همچنین این راه ارها در سایر استانداردهای امنیت اطالعات نیز )مانند ایزو 

 اند.ها مورد توجه ررار گرفتهسازی سازمان( به منظور امن27111

 اند.های حیاتیخ در بندهای زیر شرا داده شدهظت از زیرساختراه ارهای سازمانی در حوزه حفا
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 راهبردهای مدیریتی -6-2-1

 واره برای ارزیابی و مدیریت مخاطرات سایبریانتخاب یک طرح -6-2-1-1

ها بسیار ضروری است. از آنجا که جامعه امروزی در زیرساخت« مخاطرهمدیریت »توجه عملی به مفهو  

های افتدخ بسیار مهم است که اردا ظهور تهدیدهای جدید به سرعت اتفاق میبسیار پویا بوده و توسعه فناوری و 

به این معنی که برای شناسایی نقاط و پیوندهای  واکنشیخ صورت گیرد. به صورت کنشی و نه مخاطرهمدیریت 

ی بینبل ه باید برای پیش وروع ش ست یا خرابی ماندهاخ نباید منتظر پذیر در زیرساختبحرانی و آسیب

های بزرگ و ها تالش کرده و پیش از آن ه اختاللپذیریگیری و آسیبمش التخ تهدیدات در حال ش  

 .مخاطره را شناسایی کردروی دهدخ راهبردهای اثربخش کاهش  ایگسترده

نیازمند های حیاتی زیرساختهای طبیعی و حوادث غیرمترربه که بحراناین امر به ویژه در هنگا  وروع 

های حیاتی دهد چراکه در این حالتخ زیرساختخ به خوبی خود را نشان میای فوری و اضطراری هستندهاردا 

های های ایجاد شده در زیرساختآسیب این نجات و غیره هستندخ دچار آسیب شده و که بستر عملیات امدادخ

 کنند.ز تشدید نیآثار ی دیگر را  توانندمی مختلف )مانند راهخ آبخ ارتباطالتخ برق و غیره(

شام   گزینند بایدهای حیاتی برای مدیریت مخاطرات سایبری خود برمیای که زیرساختوارهطرا

باشد تا اص  بیشترین امنیت با کمترین هزینهو بر اساس  و استانداردهای صنعت 1ای از تجربیات برترمجموعه

همچنین کز  است که در این  بپردازند. خود مدیریت مخاطرات امنیت سایبرینحو اثربخشی به بتوانند به  آنها

 .دیریت مخاطرات سازمانخ در نظر گرفته شوندمخاطرات سایبر به عنوان بخشی از فرایند م وارهخطرا

 2تدوین طرح تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعه -6-2-1-2

های اراییپس از تهیه یک تصویر کلی از مخاطرات سازمان و تعیین مخاطرات و تهدیداتی که متوجه د

ها و استانداردهای موجودخ یک طرا تداو  کسب و کار برای سازمان حیاتی سازمان است باید بر اساس متدولوژی

های هایی که بیشترین تأثیر را بر فعالیتتوان اطمینان حاص  نمود که داراییتدوین شود. بر اساس این طرا می

شود هایی گفته میهای حیاتی به آن دسته از داراییماند. داراییسازمان دارند در برابر مخاطرات مصون خواهند 

 که جهت تداو  ارایه خدمات سازمانخ ضروری هستند. 

ریزی پیشگیرانه است برای اطمینان از این ه خدمات و ریزی تداو  کسب و کارخ یک فرایند برنامهبرنامه

این طرا باید شوند. ای کاریخ باز هم ارایه میهمحصوکت حیاتی سازمانخ حتی در صورت وروع حوادث و ورفه

                                                                                                                                                                                           

1Best Practices 
2BCP and DRP 
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ها اعم از به اندازه کافی دریق و شفاف بوده و رابلیت اجرا داشته باشد و همچنین کز  است که تمامی خرابی

 های کلی را دربرگیرد.اش اکت جزیی تا خرابی

 تدوین طرح مقابله با بدافزار -6-2-1-3

خیصخ پاکسازی و جلوگیری از نصب و عمل رد بدافزار بر روی فرایند مقابله با بدافزار شام  سه مرحله تش

های راب  حم  )نظیر لپ تاپ و های کاریخ سرورهاخ تجهیزات شب ه و دستگاهتمامی تجهیزات نظیر ایستگاه

های راب  جابجایی( است. گا  اول بخش مقابلهخ استقرار یک سامانه حفاظتی در برابر بدافزارها است. حافظه

ین سامانه در سه سطح ضروری است. سطح اول کلیه تجهیزات مورد حفاظت است. سطح دو  حفاظت استقرار ا

 های نامتجانس است.ارتباطات درون شب ه و سطح سو  حفاظت انتقال داده بین شب ه

سازیخ های مبهمطرا مقابله با بدافزار باید توانایی شناسایی بدافزارهای جدید که دارای رابلیت

رخ برآیند کاری سه های خود هستند را داشته باشد.راهبرد مقابله با بدافزاسازی فعالیتسازی و پنهانپیچیده

های داخلی و آوری و فارنزیکخ تحلی  بدافزار و مقابله است که هر زیرمجموعه دارای فرایندزیرمجموعه جمع

 ر است.های دیگارتباط با زیرمجموعه

 راهبردهای فنی -6-2-2

 ای در سازمانایانهایجاد تیم امداد ر -6-2-2-1

ای که وظیفه پیشگیری و مقابله با حوادث امنیتی را برعهده دارند از مهمترین های امداد رایانهتیم

های گیری از رویهشوند. این تیم با بهرهای محسوب میساختارهای اجرایی برای پاسخگویی به حوادث رایانه

 کند.زمان رسیدگی میمشخص و از رب  تدوین شدهخ به حوادث امنیتی در سا

ها را در درون مجموعه سازمانی خود های حیاتی کشورخ این تیمبنابراین کز  است که هر یک از زیرساخت

 مند شوند.ها به صورت مستقیم بهرهایجاد کرده یا از خدمات این تیم

 مدیریت دارایی های سازمان  -6-2-2-2

های شناسایی تعیین مالک برای هر یک از این داراییگذاری آنها و های سازمانخ ارزشتهیه لیستی از دارایی

شده از اهمیت باکیی برخوردار است. پس از تهیه این سیاهه اموالخ کز  است که میزان آسیب پذیری و سطوا 
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های کز  برای مدیریت مخاطرات احتمالی های شناسایی شدهخ تعیین شده و اردا تهدید برای هر یک از دارایی

 انجا  شوند.
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 گیرینتیجهفصل هفتم:  -2

دهندخ وروع اختالل در یک هاخ یک شب ه ی پارچه و به هم وابسته را تش ی  میاز آنجا که زیرساخت

 ها همدر سایر زیرساختمنتشر شده و حتی به تدریج  هاتواند در تمامی سیستمزیرساخت )یک زیرسیستم( می

به شدت تواند سیستم ارتصادی و امنیتی کشور را مینیز ها و عوارض نامطلوب آن شود. دامنه اختاللتشدید 

 تحت تأثیر ررار دهد.

توانند می های حیاتیتهدیدها و حمالت مختلف سایبریخ چه به صورت داخلی و چه خارجی به زیرساخت

 های مدیریت بحران و حتی برخیکشور بوده و فعالیت یهای مخرب در شب ه زیرساختآغازگر جریانی از اختالل

ها بر اثر حمالت شدید و های آبشاری در زیرساخت. اختاللسازندهای طبیعی کشور را با مش   مواجه فعالیت

رسانی روبرو های حیاتی کشورمان را با مش الت جدی در امر خدماتزیرساختد نتوانمیرریب الوروع سایبری 

امنه انتشار عوارض ناشی از ود کردن دو محد پذیریکاهش آسیب هایی برای. بر این اساسخ اتخاذ روشکنند

 ضروری است.  های حیاتی کشورزیرساختحمالت سایبری در 

وی تعامالت ها و الگهای بین زیرساختانواع مختلف روابط و وابستگی خ ابتداه همین منظورخ در این کتابب

های مختلفخ تعامالتخ رساختبا مطالعه دریق فرایندهای عمل ردی زی میان آنها مورد بررسی ررار گرفت. آنگاه

های بین آنها شناسایی شد. در ادامه نیزخ معرفی تهدیدهای سایبری و بررسی حمالت راب  روابط و وابستگی

نیز با تحلی  در نهایت های حیاتیخ از دیگر مواردی بودند که مورد کن اش ررار گرفتند. انجا  در زیرساخت

های امنیتی در این سازی اردا های حیاتی و سطوا پیادههای بلوغ امنیت سایبری در زیرساختمدل

سازی فضای همچنین بررسی جامع روی ردهای حفاظتی مورد استفاده در سطح جهان برای امنو  هازیرساخت

های حیاتیخ همراه با مطالعات موردی انجا  شدهخ یک مدل جامع امنیتی که برگرفته از بهترین سایبر زیرساخت

 های حیاتی کشورمان استخ ارایه شد.های جهانی در حوزه حفاظت سایبری از زیرساختآموزه ها و درسروش
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