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به ناا خداونادی کاه باه انساان برخاساته از خاابخ خارد بخشایدخ از روا خاود در او دمیاد
و او را خلیفه خاویش بار روی زماین رارار داد و پیاامبرانش را باا دکیا آشا ار فارو فرساتاد تاا
انسانها را به سعادت و هدایتخ بر پایه تف ر و تعق خ رهنمون گردانند.
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امروزخ پدافند غیرعام برای ما مهم است .بخشهایی دارند انجا میدهند اما در عین حالخ باز بایستی کار
کردخ تالش کرد.
مقا معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای
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تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر

iv

عج اهلل تعالی فرجه الشریف

فهرست مطالب
صفحه

عنوان
 -1فصل اول :مقدمه

1

 -2فصل دوم :زیرساختهای حیاتی

2

 -1-2زیرساخت چیست؟ 2 .....................................................................................................................
 -2-2زیرساخت حیاتی چیست؟ 2 ............................................................................................................
 -3-2معرفی زیرساختهای حیاتی 3 .........................................................................................................
 -9-2اجزای زیرساختهای حیاتی 5 ..........................................................................................................
 -5-2طبقهبندی زیرساختها 7 ................................................................................................................
 -6-2اولویتبندی زیرساختها 8 ..............................................................................................................
 -7-2وابستگی بین زیرساختها 4 .............................................................................................................
 -8-2جایگاه فناوری اطالعات در زیرساختهای حیاتی11 ................................................................................
 -4-2تئوری پیچیدگی و نقاط اهرمی 12 ....................................................................................................
 -11-2مدلسازی روابط زیرساختها13 .......................................................................................................
 -11-2تهدیدهای زیرساختها 15 ..............................................................................................................
 -12-2انواع حمالت در زیرساختها 18 ........................................................................................................
 -13-2انواع خرابی در زیرساختها 18 .........................................................................................................
 -1-13-2خرابی آبشاری 18 .....................................................................................................................
 -2-13-2خرابی فزاینده 14 ......................................................................................................................
 -3-13-2خرابی به علت مشترب 14 ...........................................................................................................
 -19-2برخی شواهد تجربی 21 .................................................................................................................
22

 -3فصل سوم :امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی

 -1-3مدل بلوغ امنیت سایبری 22 ............................................................................................................
 -2-3سطوا پیادهسازی امنیت سایبری23 ..................................................................................................

v

 -1-2-3سطح  :1نسبی 29 .....................................................................................................................
 -2-2-3سطح  :2آگاه از مخاطرات 29 ........................................................................................................
 -3-2-3سطح  :3ت رارپذیر 25 ................................................................................................................
 -9-2-3سطح  :9انطباری 25 ..................................................................................................................
22

 -4فصل چهارم :رویکردهای حفاظت از زیرساختها

 -1-9مطالعات موردی 28 ......................................................................................................................
 -1-1-9مطالعه موردی اول :کشور آمری ا 24 ................................................................................................
 -2-1-9مطالعه موردی دو  :کشورهای عضو اتحادیه اروپا 31 .............................................................................
 -5فصل پنجم :راهبردهای حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور

32

 -1-5راهبردهای مبتنی بر سیاستگذاری 32 ...............................................................................................
 -1-1-5سیاستهای کلی ابالغی مقا معظم رهبری 32 ...................................................................................
 -2-1-5سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات کشور 33 ............................................................................
 -3-1-5سند چشم انداز بیست ساله کشور 35 ..............................................................................................
 -9-1-5رانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور35 ......................................................................................
 -5-1-5طرا جامع امنسازی زیرساختهای حیاتی کشور 36 ............................................................................
 -2-5راهبردهای مبتنی بر پدافند غیرعام سایبری 38 ...................................................................................
 -1-2-5سیاستهای کلی نظا در حوزه پدافند غیرعام 38 ..............................................................................
 -2-2-5اصول و راهبردهای پدافند غیرعام کشور 34 .....................................................................................
 -3-2-5سند راهبردی پدافند سایبری کشور 34 ............................................................................................
 -3-5راهبردهای مبتنی بر مدیریت مخاطرات 99 ..........................................................................................
 -9-5راهبردهای مبتنی بر تنبیه و مجازات 95 ..............................................................................................
 -6فصل ششم :راهکار ملی امنسازی زیرساختهای حیاتی

46

 -1-6راه ارهای فراسازمانی 97 ...............................................................................................................
 -1-1-6تأسیس مرکز ملی حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور 97 ..................................................................
 -2-1-6آموزش و آگاهیرسانی امنیتی به افراد شاغ در زیرساختهای حیاتی94 ....................................................
 -3-1-6راهاندازی مرکز عملیات امنیت ملی 94 .............................................................................................
 -9-1-6راهاندازی مراکز اشتراب و تبادل اطالعات سایبری 51 ...........................................................................

vi

 -5-1-6ارزیابی فنی و امنیتی کارکنانخ کارشناسان و پیمان اران 51 ....................................................................
 -2-6راه ارهای سازمانی 51 ..................................................................................................................
 -1-2-6راهبردهای مدیریتی 51 ..............................................................................................................
 -2-2-6راهبردهای فنی 52 ....................................................................................................................
 -2فصل هفتم :نتیجهگیری

54

 -8منابع

55

vii

فهرست اشکال
صفحه

عنوان
 -1چرخه پدافند سایبری

43

viii

سخنی با خوانندگان
امروزه توسعه ارتصادی و انسانیخ افزایش سطح رفاه عمومیخ ارتقای توان دفاعی و امنیتی کشور همگی
نیازمند برخورداری از زیرساختهای مناسب شام حم و نق خ انرژیخ آبخ فناوری اطالعات و ارتباطاتخ
بان داریخ آموزش و پژوهشخ پستخ بهداشت و درمان و غیره است .در این کتاب که با هدف امنسازی فضای
سایبر زیرساختهای حیاتی کشور نگارش شده است ابتدا این زیرساختها تعریف و طبقهبندی شدهخ آنگاه
تهدیدها و دکی توجه به امنیت آنها بیان میشود .سپس با بررسی فرایندهای عمل ردی زیرساختهای حیاتی
کشورمانخ تعام هاخ روابط و وابستگیهای بین آنهاخ یک مدل سیستمی که مبتنی بر حفاظت شب های از
زیرساختهای حیاتی ایران است و ام ان پیادهسازی آن به صورت بومی و مبتنی بر یک مدل بلوغ امنیت
سایبری در کشورمان وجود داردخ پیشنهاد میشود.
امید است که کارشناسانخ متخصصان و صاحب نظرانخ ما را از نظرات و پیشنهادات ارزنده خود در جهت
ت می یا اصالا مطالب این کتاب بهرهمند فرمایند.
محمد مهدی واعظی نژاد
محمد رضا مقدس
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فصل اول :مقدمه

زیرساختهاخ بسترهای مهم حیاتخ رشد و پویایی جوامع به شمار میروند .در این میانخ برخی از
زیرساختها نقشی حیاتی در منافع ملی دارند و اختالل هر چند کوتاهمدت در عمل رد آنها میتواند منجر به
آسیب جدی در ارتصادخ امنیت یا ایمنی جامعه شود .ی ی از مالحظات مهم پیرامون زیرساختهای اساسی هر
کشورخ حفاظت از آنها در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی است .مرور تجربههای گذشته کشور ما نشان میدهد
که تهدیدها و اردا های دشمنانه برخی دولتهای خارجی در ربال ایرانخ محدود به حمالت نظامی نبوده و در
مقاطع زمانی مختلفخ حوزههای گوناگونی از جمله حم و نق هواییخ دریانوردیخ بان داریخ فناوری اطالعات و
غیرهخ عرصههای تجاوز به زیرساختهای مهم کشورمان بوده است .انجا حمالت سایبری مخربخ از جمله تالش
برای آلودهسازی نیروگاههای اتمی نطنز و بوشهر به ویروس استاکسنت 1و حمله سایبری به وزارت نفت توسط
بدافزار فلیم2خ نمونههایی از این اردا ها هستند.
بر همین اساس و با توجه به اهمیت باکیی که امنیت فضای تبادل اطالعات (افتا) در تداو خدمات
زیرساختهای حیاتی داردخ این موضوع از دید رانونگذاران و مسئوکن محتر کشورمان نیز پنهان نمانده است و
در سندهای مهم ملیخ اردا هایی در جهت حفاظت از زیرساختهای کشور بیان شده است .از مهمترین این
اسناد میتوان به سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات اشاره کرد که در رد اول از راهبرد اول به
موضوع امنسازی زیرساختهای حیاتی کشور در ربال حمالت ال ترونی ی میپردازد .همچنین در ماده 231
رانون برنامه پنجم توسعه کشورخ موضوع امنیت فضای تبادل اطالعات مورد توجه ررار گرفته است .در کنار این
روانین و سیاستگذاریهاخ در طول چند ماه اخیر نیز دو راهبرد امنسازی فضای افتای زیرساختهای حیاتی از
سوی سازمان پدافند غیرعام (ررارگاه پدافند سایبری) و مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری ارایه
شده است که در این کتاب به طور مبسوط مورد بررسی ررار گرفتهاند.
در ادامه این کتابخ نخست در فص دو به بررسی کام زیرساختهای حیاتی میپردازیم .سپس در فص
سو خ به موضوع امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی خواهیم پرداخت .در فص چهار خ روی ردهای حفاظت از
زیرساختها را بررسی میکنیم و در فص پنجمخ راهبردهای ارایه شده در خصوص حفاظت از زیرساختهای
حیاتی کشورمان را مورد بررسی ررار میدهیم .در فص ششم هم یک مدل جامع برای حفاظت از فضای سایبر
زیرساختهای حیاتی کشورمان ارایه میکنیم و سرانجا در فص هفتمخ نتیجهگیری ارایه خواهد شد.

1Stuxnet
2Flame

1
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فصل دوم :زیرساختهای حیاتی
زیرساخت چیست؟

برای واژه زیرساخت تعریفهای متعددی وجود دارد .دایرهالمعارف وبسترخ این واژه را چنین تعریف
میکند«:سیستمی از تأسیسات عمومی یک کشورخ ایالت یا منطقه» و همچنین «منابع (پرسنلیخ ساختمانی یا
تجهیزات) مورد نیاز برای انجا یک فعالیت» و نیز «شالوده اساسی و چارچوب بنیادی (یک سیستم یا سازمان».
کمیسیون حفاظت از زیرساختهای بحرانی آمری ا1خ زیرساخت را چنین تعریف میکند«:شب های از
سیستمها و فرایندهای مستق خ اغلب در مال یت بخش خصوصی و ساخته دست بشر که به صورت مشارکتی و
سینرژیک برای تولید و توزیع جریان پیوستهای از کاکها و خدمات ضروری عم میکنند» .زیرساختهایی که از
نظر این کمیسیونخ کمبود ظرفیت یا تخریب آنها بر امنیت ارتصادی و سیاسی کشور تأثیر مخرب دارد عبارت از
ارتباطات مخابراتیخ سیستمهای مربوط به نیروی برقخ نفت و گاز طبیعیخ خدمات بان داری و مالیخ حم و نق خ
سیستمهای تأمین آبخ خدمات دولتی و خدمات اضطراری هستند.
دفتر تضمین زیرساختهای حیاتی2خ تعریف فوق را چنین کام میکند«:چارچوب سیستمها و شب ههای
به هم وابستهخ شام صنایع راب شناساییخ نهادها (شام افراد و رویهها) و رابلیتهای توزیع که یک جریان راب
اعتماد از کاکها و خدمات ضروری را برای امنیت ارتصادی و دفاعی ایاکت متحدهخ کارکرد هموار دولت در همه
سطوا و جامعه به طور کلیخ فراهم میکنند» .در این دیدگاه وسیعترخ مثالهای دیگری از زیرساخت شام
تولید و توزیع محصوکت کشاورزی و غذاییخ فضاخ کاکهای بسیار زیادخ مراربتهای درمانی و سیستم آموزشی هم
به تعریف ربلی اضافه میشود.
-2-2

زیرساخت حیاتی چیست؟

به منظور شناخت زیرساختهای حیاتیخ بهتر است که ابتدا با توجه به مالحظههای عمومی و ملیخ تعریف
روشنی از زیرساختهای حیاتی ارایه شود و سپس به تعیین مصادیق آن در کشورهای مختلف بپردازیم.

1President’s

Commission on Critical Infrastructure Protection
)Infrastructure Assurance Office (CIAO

2

2Critical

مؤسسه استاندارد و فناوری آمری ا 1زیرساخت حیاتی را اینچنین تعریف میکند«:زیرساخت حیاتی عبارت
است از سیستمها و داراییهای حیاتی کشورخ اعم از فیزی ی یا مجازی که تضعیف یا نابودی آنها موجب اثرات
منفی بر امنیتخ امنیت ارتصاد ملیخ سالمت عمومی ملی یا ایمنی 2یا ترکیبی از این موارد شود» .در یک گزارش
به کنگره آمری اخ در تعریف زیرساخت حیاتی آمده است که «ساختارهایی که اختالل طوکنی مدت در آنها
میتواند موجب آسیب ارتصادی یا نظامی شود».
اداره فدرال امنیت اطالعات آلمان3خ زیرساخت حیاتی را چنین تعریف میکند« :سازمانها یا ام اناتی که
برای منافع ملی اهمیت کلیدی دارند و ش ست یا نقص در آنها میتواند منجر به کمبود زیانآور عرضهخ اختالل
راب توجه در جامعه یا آثار شدید مشابه شود».
زیرساخت حیاتی در انگلستان چنین تعریف میشود« :یک زیرساخت حیاتی شام آن دسته تسهیالتخ
شب ههاخ خدمات و داراییهای فیزی ی و فناوری اطالعات است که اختالل یا خرابی آنهاخ تأثیر جدی بر سالمتخ
ایمنیخ امنیت یا رفاه ارتصادی شهروندان یا عمل رد مؤثر دولت خواهد داشت».
در طرا جامع امنسازی زیرساختهای حیاتی کشور که توسط مرکز مدیریت راهبردی افتای کشورمان
تهیه شده استخ زیرساخت حیاتی چنین تعریف میشود« :زیرساختی حیاتی است که در صورت اختالل یا
تخریبخ مؤلفههای امنیت ملی را تحت تأثیر ررار داده و امنیت ملی کشور را به خطر میاندازد».
در سند راهبردی پدافند سایبری کشور که توسط ررارگاه پدافند سایبری (وابسته به سازمان پدافند
غیرعام ) تدوین شده استخ زیرساخت حیاتی به مراکزی گفته میشود که« :در صورت انهدا کام یا رسمتی از
آنهاخ موجب بروز بحرانخ آسیب و صدمات جدی و مخاطرهآمیز در نظا سیاسیخ هدایتخ کنترل و فرماندهیخ
تولیدی و ارتصادخ پشتیبانیخ ارتباطی و مواصالتیخ اجتماعی و یا دفاعی با سطح تأثیرگذاری سراسری در کشور»
شود.
 -3-2معرفی زیرساختهای حیاتی
کشورهای مختلفخ زیرساختهای حیاتی خاص خود را دارند .به طور معمولخ زیرساختهای مربوط به
کشاورزی و غذاخ آبخ ایمنی و بهداشتخ خدمات امداد و اضطرارخ خدمات دولتیخ صنایع دفاعیخ فناوری اطالعات
و ارتباطاتخ انرژیخ حم و نق خ مالی و بان داریخ صنعت و تولیدخ پست و غیره در کشورهای مختلف در مصادیق
زیرساختهای حیاتی گنجانده شده است و هر یک از اینها نیز زیرساختهای خُردتر مخصوص به خود را دارند
مانند آزادراهخ نیروگاه برق و غیره.

1NIST
2Safety

)für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI

3

3Bundesamt

زیرساختهایی مانند حم و نق خ انرژیخ مواد خطرنابخ ارتباطات مخابراتیخ امور مالی و بیمه و خدماتی
مانند مدیریت فاضالبخ آب و غذاخ حفاظت شهری و بهداشت را نیز میتوان در زمره زیرساختهای حیاتی ررار
داد.در برنامه حفاظت از زیرساختهای حیاتی اروپا هم زیرساختهای انرژیخ اطالعات صنعت هستهایخ
فناوریهای ارتباطات1خ آبخ غذاخ بهداشتخ خدمات مالیخ حم و نق خ صنعت شیمیاییخ فضا و ام انات تحقیقخ
به عنوان بخشهای حیاتی در نظر گرفته شدهاند.
تعیین زیرساختهای حیاتی در کشورهای مختلفخ با شرایط و اولویتها و سطح نیازهای آنها ارتباط
تنگاتنگ دارد .به عنوان مثالخ در بعضی از کشورهامم ن است ام انات و زیرساختهای پژوهش و آموزشخ به
همراه زیرساختهای فیزی ی و سخت افزاریخ جزء زیرساختهای حیاتی تعریف شوند .در یک مثال دیگرخ اوباما
پس از حملههای سایبری متعدد به زیرساختهای فناوری اطالعات آمری ا و ایجاد ورفه در برخی از خدمات
دولتی این کشورخ طی یک سخنرانی در تاریخ  24مه  2114میالدیخ از زیرساختهای فناوری اطالعات به عنوان
یک دارایی راهبردی ملی نا میبرد و حفاظت از آنها را در زمره یک اولویت در امنیت ملی دانسته و میگوید:
«ما اطمینان میدهیم که این شب هها امنخ مورد اعتماد و روی باشند .ما از آنها در برابر هر گونه حملهایخ دفاع
و از آن صیانت میکنیم و در صورت وروع هر نوع اختالل یا لطمهخ آن را به سرعت برطرف میکنیم».
بنابراین همانطور که در باک به نمونههایی از آن اشاره شدخ کشورهای مختلف با توجه به ضرورتها و
اولویتهای خودخ تعریفهای متنوعی از زیرساختهای حیاتی ارایه میکنند .این تعاریف مختلفخ مصادیق
مختلفی را نیز شام میشوند .به عنوان مثالخ چنانچه گفته شدخ ام انات و تجهیزات آموزش و پرورش یا فناوری
فضا مم ن است در یک کشور جزء زیرساختهای مهم و حیاتی به شمار بیاید اما در کشور دیگریخ در این
تعریف ررار نگیرد .به همین منظورخ برای انجا مطالعاتخ برگزیدن سیاستها و اعمال روشهایی برای مدیریتخ
نگهداری و حفاظت از زیرساختها کز است که در هر کشوری تعریف جامعی از این زیرساختها ارایه شود.
شناخت صحیح زیرساختهای حیاتی عالوه بر بررسی تأثیرات ارتصادیخ ارزیابی عمل رد و برنامهریزی
مناسب در شرایط بحرانیخ موجب درب بهتر سیستمهای زیرساختی حیاتیخ وابستگی زیرسیستمهای موجود در
این سیستمها در تأسیسات زیربنایی ملیخ تجزیه و تحلی آسیب پذیریها و پیامدهای ناشی از انتشار این آسیب

پذیریها و همچنین لزو به کارگیری الزا های امنیتی در آنها خواهد شد.
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اجزای زیرساختهای حیاتی

مؤسسه استاندارد و فناوری آمری ا با کمک وزارت امنیت داخلی 1این کشورخ در سال  2113اردا به
شناسایی و معرفی اجزای زیرساختهای حیاتی در آمری ا کرده است .این زیرساختهای حیاتی و منابع کلیدی
که در  18بخشخ به صورت کلی معرفی شدهاندخ شام موارد زیر هستند:
 .1کشاورزی و غذا :شام حیواناتخ محصوکت حیوانیخ فرایندهای تولید محصولخ بذر و کود که به
دلی حضور در زنجیره تأمین غذای شهروندان از اهمیت باکیی برخوردار هستند .فرآیندهای پس
از برداشت محصوکتخ همچون تف یک و بستهبندیخ ذخیرهسازی و توزیع نهایی آنها به مراکز
خرده فروشیخ خدمات مواد غذاییخ رستورانها و در نهایتخ مصرفکنندگان خانگی نیز در این
بخش ررار دارند.
 .2بانکداری و امور مالی :این بخش شام مؤسسههایی است که خدمات سپردهگذاریخ اعتبارسنجی
مشتریانخ سیستمهای پرداختخ اعتبار و نقدینگیخ خدمات سرمایهگذاری و امور مربوط به بیمه
آنها را انجا میدهند.
 .3مواد شیمیایی :این بخش شام

مواد شیمیایی اساسیخ مواد شیمیایی خاصخ مواد شیمیایی

کشاورزیخ داروسازی و مصرفکننده نهایی این محصوکت است.
 .9امکانات تجاری :این بخش شام  8رسمت است که عبارتند از :اماکن تجمع عمومی (به عنوان
مثال استادیو هاخ میدانهای مسابقهخ ورزشگاههاخ آکواریو هاخ باغ وحشهاخ موزهها و انجمنها)خ
لیگهای ورزشی (به عنوان مثال لیگهای ورزشی حرفهای و فدراسیونها)خ تفرجگاههاخ مح های
س ونت (به عنوان مثال هت هاخ مت ها و مراکز کنفرانس)خ فضاهای عمومی باز (به عنوان مثال
مراکز تفریحیخ پاربهاخ نمایشگاههاخ اردوگاهها و راهپیماییها)خ سرگرمی و رسانه (به عنوان مثال
استودیوهای فیلم و رسانههای تصویری)خ امالب و مستغالت (به عنوان مثال دفاتر و آپارتمانها)خ
خرده فروشی (به عنوان مثال مراکز خرده فروشی و مراکز خرید).
 .5ارتباطات :این بخش شام

اجزای فیزی ی همچون خطوط سیمیخ زیرساختهای بیسیمخ

ماهوارهایخ کابلیخ رادیوخ تلویزیون و همچنین رسمتهای خدماتی مانند خدمات اینترنتیخ
اطالعاتی و شب ههای تلویزیون کابلی است.
تولیدکنندگانی است که در طراحیخ تولید و توزیع

 .6کارخانههای حیاتی :این بخش شام

محصوکت بخشهای دیگر پوشش داده نمیشوندخ همچون فلزات اولیه (به عنوان مثال
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کارخانههای ساخت و تولید آهن و فوکد و آلیاژهای آنها)خ تولید و فرآوری آلومینیو و آلومیناخ
تولید فلزات غیرآهنی (به جز آلومینیو )خ ماشین آکت (به عنوان مثال موتورخ توربین و تجهیزات
انتقال ردرت)خ تجهیزات ال تری یخ لواز و رطعاتخ تجهیزات حم و نق (به عنوان مثال وسایط
نقلیه موتوریخ محصوکت و رطعات هوا فضاخ ری های راه آهن و دیگر تجهیزات حم و نق ).
 .7سدها :این بخش شام داراییهاخ سیستمهاخ شب هها و دیگر اجزای مربوط به پروژههای سدهاخ
ناوبریخ خاکریزهاخ موانع طوفانخ آبگیرهاخ معادن و دیگر موارد مرتبط به همراه تجهیزات کنترلی
آنها است .همچنین طیف گستردهای از مواردی که دارای منافع ارتصادیخ زیست محیطی و
اجتماعی هستند (شام نیروگاههای برق آبیخ رودخانههاخ آبخ زیستگاههای حیات وحشخ
مدیریت مواد زاید و پسماندها و کنترل سی ) را نیز دربرمیگیرد.
 .8صنایع دفاعی :این بخش شام رسمتهاخ واحدها و کاکهایی است که در نهایت به تولید سالاخ
رطعات و هزینههای سرمایهگذاری در آن مربوط میشود که بخشهای عمده آن عبارتند از:
موشکهاخ هواپیماخ پشتیبانی از نیروهای مسلحخ تجهیزات فضاییخ خودروهای جنگیخ مهماتخ
اسلحههاخ کشتیسازیخ فناوری اطالعات نظامی و ال ترونیک.
 .4خدمات اضطراری :این بخش شام یک سیستم مقابله و بازسازی است که اولین خط دفاعی
کشور در مواجهه با حمالت تروریستی و همچنین پیشگیری و کاهش پیامدهای ناشی از آن
محسوب میشود .این بخشخ از کارمندان آموزش دیدهخ سیستمهاخ موافقت نامهها و معاهدههایی
تش ی شده است که خدمات ایمنی زندگی را به شهروندان ارایه میکنند و شام مدیریت
اضطراریخ خدمات اورژانس پزش یخ آتش نشانیخ مواد خطرنابخ بمبگذاریهاخ تیمهای
عملیاتهای تاکتی یخ گروههای اجرای رانونخ تیم سالاهای ویژهخ تیمهای جستجو و نجات است.
 .11انرژی :زیرساختهای انرژی به  3بخش عمده تقسیم میشوند که شام برقخ نفت و گاز طبیعی
است.
 .11امکانات دولتی :این بخش دربرگیرنده طیف گستردهای از ساختمانهایی است که تحت مال یت
یا اجاره دولت آمری ا در داخ یا خارج از این کشور ررار دارند که شام ساختمانهای اداریخ
تأسیسات خاص نظامیخ سفارتخانههاخ دادگاههاخ آزمایشگاههای ملی و سازههایی است که مم ن
است در آنجا تجهیزات حیاتیخ سیستمهاخ شب هها و سایر موارد مرتبط وجود داشته باشد.
دولت و بخشهای محلی بهداشتخ بیمارستانهاخ

 .12بهداشت و درمان :این بخش شام

کلینیکهای بهداشتیخ مراکز بهداشت روانخ خانههای سالمندانخ م انهای نگهداری خون و
فراوردههای آنخ آزمایشگاههاخ سردخانهها و انبارهای دارویی است.
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 .13فناوری اطالعات :این بخش شام

رسمتهای مجازی و فیزی ی توزیعی ارایه محصوکت و

خدمات فناوری اطالعات از جمله سخت افزارخ نر افزارخ سیستمهای فناوری اطالعات و خدمات آن
است.
 .19نمادها و آثار ملی :این بخش شام اماکن و ابنیههای ملی و تاریخی است که عبارتند از :بناهای
تاریخیخ ساختار فیزی ی و اشیای ملی و بینالمللی به رسمیت شناخته شده که بیانگر میراث
ملتهاخ سنتها و ارزشهای مرتبط با آن و همچنین دارای اهمیت فرهنگیخ مذهبیخ تاریخیخ
سیاسی و ملی هستند و برای بازدیدکنندگان و فعالیتهای آموزشی مورد توجه ررار دارند.
 .15رآکتورهای هستهای ،مواد و ضایعات آن :این بخش شام

نیروگاههای هستهای ردرتیخ

نیروگاههای غیرردرتی مورد استفاده در تحقیقاتخ آزمون و آموزشخ مواد هستهای مورد استفاده در
مصارف پزش یخ صنعتی و دانشگاهیخ ام انات تولید سوخت هستهای رآکتورهاخ انهدا خ حم و
نق خ ذخیرهسازی و دفع مواد هستهای و زبالههای آن است.
 .16پست و حمل و نقل مرسوله :با توجه به انتقالروزانه بیش از  721میلیون پیا خ محصول و
معامالت مالی در آمری اخ فعالیتهای پستی و حم و نق مرسولهاز اهمیت ویژهای برخوردارند.
این بخش شام داراییهایی همچون ام انات پردازش خودکارخ واحدهای تحوی محلیخ
جمعآوریخ پذیرشخ عملیات خرده فروشی و همچنین وسایط حم و نق از جمله وانتخ کامیونخ
تریلرخ هواپیما و شب ههای اطالعات و ارتباطات است .مواردی همچون مراکز بسته بندیخ توزیع و
دیگر امور مربوط به مرسولهها نیز شام این بخش هستند.
 .17سیستمهای حمل و نقل :شام تما انواع حم و نق همچون حم و نق هواییخ دریاییخ
حم و نق عمومیخ بزرگراههاخ راه آهنخ خطوط لوله و سیستمهای شب های به هم وابسته وسیع
است که هر ساله میلیونها نفر از مسافران و همچنین میلیونها تن کاک از طریق آنها انتقال
مییابند.
 .18آب :این بخشخ شام تأسیسات و سیستمهای آب آشامیدنی و فاضالب است.
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طبقهبندی زیرساختها

زیرساختها را میتوان به روشهای مختلفی همچون بر اساس کارکرد و حوزه خدماترسانیشان
طبقهبندی کرد .اگر طبقهبندی زیرساختها با توجه به کارکرد و ماهیت خروجی آنها انجا شودخ به دو دسته زیر
تقسیم میشوند:
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 .1دسته اولخ زیرساختهایی هستند که تولید محصول میکنند (مانند تولید بنزین در یک
پاکیشگاه) .در یک طبقهبندی جزییترخ این زیرساختهارا هم به دو دسته زیرساختهای راب
انباشت و زیرساختهای بدون رابلیت انباشت تقسیم میکنند .در زیرساختهای دارای رابلیت
انباشتخ ام ان نگهداری و ذخیرهسازی مواد اولیه یا محصول زیرساخت تا حدود زمانی مشخص
وجود دارد (مانند نفت و گند ) در حالی که در زیرساختهای بدون رابلیت انباشتخ این ام ان
اصالً وجود ندارد (مانند شب ه تولید و توزیع برق) .به طور طبیعیخ حساسیت زیرساختهای نوع
دو در برابر اختالل و حمالت خراب ارانهخ نسبت به زیرساختهای نوع اول بیشتر است.
 .2دسته دومخ زیرساختهایی هستند که خروجی آنها نه یک محصولخ بل ه یک خدمت است (مانند
فرودگاهخ پ خ بزرگراه).
در طبقهبندی زیرساختها بر اساس حوزه خدماترسانیشان میتوان آنها را بر اساس محدودههای سازمانی
که خدمات آنها ارایه میشود (مثالً در سطح دولتخ روه مقننه یا یک شرکت ملی) یا در مناطق جغرافیایی که در
آن به ارایه خدمت میپردازند (مانند یک شهر یا منطقه)خ تقسیمبندی نمود .هر چه سطوا این طبقهبندیها
باکتر باشد و شهروندان بیشتری از خدمات آنها بهرهمند شوندخ از اهمیت بیشتری برای حفاظت برخوردار
هستند.
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اولویتبندی زیرساختها

اولویتبندی زیرساختها از نظر شدت و فوریت تهدیدهای ناشی از اختالل در عمل رد آنها امری منطقی و
ضروری است.سازمان پدافند غیرعام خ زیرساختها را از لحاظ سطوا اهمیت آنها به سه دسته زیر تقسیم کرده
است:
 .1مراکز حیاتی :1مراکزی هستند که در صورت انهدا ک یا رسمتی از آنها موجب بروز بحرانخ
آسیب و صدمات جدی و مخاطره آمیز در نظا سیاسیخ هدایتخ کنترل و فرماندهیخ تولیدی و
ارتصادیخ پشتیبانیخ ارتباطی و مواصالتیخ اجتماعی و یا دفاعی با سطح تأثیرگذاری سراسری در
کشور میشوند.
 .2مراکز حساس :2مراکزی هستند که در صورت انهدا ک یا رسمتی از آنها موجب بروز بحرانخ
آسیب و صدمات راب توجه در نظا سیاسیخ هدایتخ کنترل و فرماندهیخ تولیدی و ارتصادیخ
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پشتیبانیخ ارتباطی و مواصالتیخ اجتماعی و یا دفاعی با سطح تأثیرگذاری منطقهای در کشور
میشوند.
 .3مراکز مهم :1مراکزی هستند که در صورت انهدا ک یا رسمتی از آنها موجب بروز بحرانخ آسیب
و صدمات محدود در نظا سیاسیخ هدایتخ کنترل و فرماندهیخ تولیدی و ارتصادیخ پشتیبانیخ
ارتباطی و مواصالتیخ اجتماعی و یا دفاعی با سطح تأثیرگذاری محلی در کشور میشوند.
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وابستگی بین زیرساختها

ارتقای رابلیت اطمینان و کاهش آسیبپذیری زیرساختها باید با شناخت ماهیت تعامالت و وابستگیهای
بین آنها صورت گیرد .این وابستگیها که در انواع فیزی یخ اطالعاتیخ جغرافیاییخ اجتماعی و خطمشی و رویه
راب طبقهبندی هستندخ موجب میشوند که هرگونه اختالل در عمل رد یک زیرساخت حیاتی به صورت جریانی
از اختالکت پیوسته در سایر زیرساختها ادامه یابد و بخشهای مهمی از فعالیتهای کلیدی کشور را فلج کند.
بنابراین در توسعهخ مدیریت و حفاظت از زیرساختهای حیاتی توجه به ماهیت شب های آنها ضروری است.
تاکنون مطالعات زیادی در زمینه احداثخ توسعهخ نگهداری و بهرهبرداری از زیرساختها انجا شده است اما
ویژگی بیشتر این مطالعاتخ اتخاذ نگاه بخشی و بررسی یک زیرساخت خاصخ صرفنظر از روابط و تعامالت آن با
سایر زیرساختهای کشور بوده است .این در حالی است که روابطخ برهم کنشهاخ وابستگیها و تعامالت بین
زیرساختهای مختلفخ چنان جدی و مهم است که بدون اتخاذ یک نگاه سیستمی و ی پارچهخ ام ان مالحظه
همه ابعاد عمل ردی یک زیرساخت وجود ندارد .نگاه شب های به زیرساختها و مالحظه آن به عنوان «سیستمی
از سیستمها» در تما مراح احداث و توسعهخ مدیریتخ نگهداری و بهرهبرداری و نیز در شرایط اختاللخ اضطرار
و بحرانخ راب توجه است .در نظر نگرفتن تعامالت و وابستگیهای بین زیرساختهای حیاتی میتواند منبع
افزایش تهدیدات و بحرانها و همچنین کاهش اثربخشی و کارایی شب ه زیرساختهای کشور باشد .در نگاه
سیستمی به شب ه زیرساختهای کشورخ اگر به عنوان مثالخ حم و نق را یک سیستم درنظر بگیریمخ حم و
نق ریلی یک زیرسیستم و شب ه زیرساختهای کشور یک ابرسیستم خواهد بود و در این ابرسیستمخ
سیستمهای مختلفی همچون حم و نق خ نیروگاههای تولید انرژیخ خطوط انتقال آبخ زیرساختهای فناوری
اطالعات و غیرهخ در سطح باکیی با هم تعام خ برهم کنش و وابستگی دارند.
به عبارت دیگرخ در صورتی که زیرساخت الف برای ارایه خدمت و انجا کارکرد خود به طور طبیعیخ نیازمند
وجود و کارکرد طبیعی زیرساخت ب باشدخ میگوییم زیرساخت الف به زیرساخت ب وابسته است .وابستگی را
میتوان به دو صورت یکطرفه و دوطرفه (یا وابستگی متقاب ) تعریف کرد« .وابستگی یکطرفه به این معنی

Centers
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1Important

است که زیرساخت الف از طریق یک پیوند به زیرساخت ب وابسته استخ اما زیرساخت ب از طریق همان پیوند
به زیرساخت الف وابستگی ندارد» .منبع سه وابستگی متقاب خ یک رابطه دوطرفه بین دو زیرساخت است به
طوری که حالت زیرساخت  iبه طریقی به حالت زیرساخت jوابسته است و برع س .حالتهای زیرساخت را
میتوان به ش های مختلفی تعریف و طبقهبندی کرد .به عنوان مثالخ حالتهای یک زیرساخت میتواند به سه
صورت کارکرد طبیعیخ انحراف در کارکرد و خارج از دسترس تعریف شود .وابستگی هم میتواند مستقیم یا
غیرمستقیم باشد .به عنوان مثال اگر زیرساخت  iبه زیرساخت  jو زیرساخت  jبه زیرساخت  kوابستگی داشته
باشدخ میگوییم زیرساخت  iبه زیرساخت  jبه صورت مستقیم و به زیرساخت kبه صورت غیرمستقیم وابسته
است.
وابستگی متقاب خ به طبقات مختلفی تقسیم میشود .در یک طبقهبندیخ وابستگی متقاب به انواع زیر
تقسیم شده است:
 .1وابستگی فیزیکی که ناشی از جریان مواد یا رطعات مورد نیاز از یک زیرساخت به زیرساخت
دیگر است .به عنوان مثالخ یک نیروگاه برق که با سوخت ذغال کار میکندخ به حم و نق ریلی
وابستگی فیزی ی دارد زیرا مواد مورد نیازش را فراهم میکند.
 .2وابستگی اطالعاتی که عبارت است از وابستگی یک زیرساخت به جریان اطالعاتی که در گرو
کارکرد زیرساخت دیگر است .به عنوان مثالخ زیرساخت خدمات اضطراریخ برای دریافت اطالعات
پیرامون وروع یک رویداد بحرانیخ نیازمند زیرساختهای ارتباطات مخابراتی است .در مثالی دیگرخ
برای آن ه زیرساختهای خدمات مالی و اعتباری بتوانند کارکرد عادی داشته باشندخ به تبادل
اطالعات نیاز دارند که زیرساختهای فناوری اطالعات آن را مم ن میکنند.
 .3وابستگی زمین و مکان که در نتیجه مجاورت جغرافیایی بین دو زیرساخت ایجاد میشود .به
عنوان مثالخ آتشسوزی در خطوط انتقال نفت در یک منطقه میتواند تهدیدی برای سایر
زیرساختهای موجود در آن منطقه به شمار آید.
 .9وابستگی در خطمشی و رویه که در اثر سیاستخ آییننامه یا خطمشی مشترب بین بخشهایی
از شب ه زیرساختهای کشور ایجاد میشود .به عنوان مثال پس از برخورد هواپیما به ساختمان
سازمان تجارت جهانی در آمری اخ حم و نق هوایی این کشور به مدت  29ساعت متورف شد و
پروازهای تجاری به مدت سه تا چهار روز ادامه نیافت.
 .5وابستگی اجتماعی که تا اندازهای با سایر انواع وابستگی متفاوت است و به تأثیرات ناشی از وروع
یک اختالل یا بحران در یک زیرساختخ بر دیدگاههاخ نظرات و ذهنیتهای مرد نسبت به
زیرساخت دیگر میپردازد .به عنوان مثالخ سابقه ذهنی ناشی از انفجار تأسیسات هستهای حتی در
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کشوری دیگر میتواند تصورات یا نگرانیهایی را در مورد یک زیرساخت هستهای دیگر ایجاد کند.
این حالتخ در بعضی موارد میتواند بین دو زیرساخت متفاوت نیز ایجاد شود.
در یک طبقهبندی دیگر که توسط رینالدی 1و دیگران ارایه شدهخ وابستگی متقاب به چهار نوع تقسیم
شده است که عبارتند از:
 .1وابستگی فیزیکی :در این نوع وابستگیخ خروجی یک سیستم به عنوان ورودی سیستم دیگر
مورد استفاده ررار میگیرد و برع س.
 .2وابستگی سایبر :در این نوع وابستگیخ حالت یک سیستم وابسته به اطالعاتی است که از
طریق یک زیرساخت اطالعاتی فراهم میشود.
 .3وابستگی جغرافیایی :دو یا تعداد بیشتری از سیستمهاخ به دلی مجاورت جغرافیایی تحت
تأثیر یک رویداد ررار میگیرند.
 .9وابستگی منطقی:که سایر انواع وابستگی متقاب (غیر از انواع فوق) را شام میشود.
وابستگی متقاب بین زیرساختها را میتوان بر اساس شدت آن نیز به درجاتی طبقهبندی کرد .یک مولد
برق که با گاز طبیعی کار میکند و لوله تأمین گازخ یک جفت کامالً به هم وابسته با ارتباط شدید هستند .این
موضوعخ به ویژه زمانی که هیچ انبار گازی در مح برای مولد گازی وجود ندارد و نمیتواند به سوخت جایگزینی
هم سوئیچ کندخ شدت ارتباط آن با لوله انتقال گاز بیشتر نیز میشود .اختالل در تأمین گازخ فوراً بر تولید برق اثر
میگذارد .از طرف دیگر در حالت وابستگی ضعیفخ زیرساختها نسبتاً از ی دیگر مستق هستند و وضعیت ی ی
اثر اندکی بر وضعیت دیگری دارد یا از آن مستق است .در این سیستمخ انقطاع وجود دارد و تقریباً این فرایندها
به اندازه حالت ربلی وابسته به زمان نیستند.
برای نمونه یک مولد برق که با سوخت ذغال سنگ کار میکند با شب ه ریلی دیزلی که ذغال سنگ را
تأمین میکندخ ارتباط سستی دارند .مولد ذغال سنگخ اغلب ذخیرهای به اندازه دو یا سه ماه دارد که در مح
مولد نگهداری میشود .اختاللهای کوتاهمدت در تأمین ذغال سنگ از طریق سیستم ریلیخ به ندرت بر تولید
برق اثر میگذارد .بنابراین در این ارتباط خاصخ وضعیت شب ه نیرو ارتباط ضعیفی با راهآهن دارد.
 -8-2جایگاه فناوری اطالعات در زیرساختهای حیاتی
همزمان با پیشرفت و توسعه سریع فناوریهاخ شدت وابستگی متقاب بین زیرساختها در طول زمان
افزایش یافته و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در این پدیده بیشترین نقش را داشته است .فناوری اطالعات

1Rinaldi
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موجب شده است که همه خدماتخ به سرعت از عملیات دستی فاصله گرفته و به عملیات رایانهای وابسته شوند.
به عنوان مثالخ جایگاه و تأثیری که هم اکنون فناوریهای پیشرفته ارتباطی و مخابراتی در حم و نق دریایی
دارند هیچگاه در دورههای گذشته وجود نداشته است .امروزه فعالیت فرودگاهها و عملیات ناوبری هواییخ تا اندازه
بسیار زیادی به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی وابسته است و این وابستگی در طول زمان نیز مدا در حال
افزایش بوده است .عملیات بان داری و خدمات مالی و اعتباری در ش های ابتدایی خود که سابقهای بسیار
طوکنی دارد با بهرهگیری از فناوری اطالعات و نفوذ آن در بطن فعالیتهای مربوط به خدمات پرداختخ به شدت
متحول شده است.
با این گسترش روزمره فناوری اطالعات و نقش کلیدی آن در توسعه جامعه نوین جهانیخ میزان ارتباط و
حتی وابستگی زیرساختهای حیاتی کشورها با ی دیگر نیز تغییر کرده است .افزایش این وابستگی را در بیشتر
کشورهای جهان میتوان به روشنی در طول سالهای اخیر احساس کرد .تأسیس انجمنهای فراملیخ منطقهای و
بینمللی که زیرساختهای حیاتی کشورها را در انواع مختلف وابستگیهای بیان شدهخ به ی دیگر پیوند زدهاندخ
شواهد خوبی در این زمینه است.
-9-2

تئوری پیچیدگی 1و نقاط اهرمی

ی ی از زیربناهای تئوریک مناسب برای بررسی شب ه زیرساختها و تعامالت و رفتارهای آنهاخ تئوری
پیچیدگی است که در آنخ رفتارهای سیستمهای انطباری پیچیده مورد مطالعه ررار میگیرد .زیرساختها به طور
2
معمول متش از اجزای بسیار زیاد و دارای شب ه وابستگیهای بسیار پیچیده هستند .بر اساس اثر پروانهای
که در مباحث تئوری آشوب 3و پیچیدگی مورد اشاره ررار میگیردخ یک تغییر بسیار کوچک در شرایط اولیه یک
سیستم پویاخ میتواند علت نتایج بسیار بزرگ در رفتار ک سیستم باشد .این پدیدهها یا علتها را که میتوانند
نتایج بسیار بزرگ مطلوب یا نامطلوب را ررم بزنندخ نقاط اهرمی مینامیم .به دلی ماهیت پیچیده روابط شب های
زیرساختها که آنها را موضوعات خوبی برای بررسی در رالب تئوری پیچیدگی ررار میدهدخ ام ان شناخت دریق
و روشن همه این نقاط و همه تأثیرات بالقوه مم ن است وجود نداشته باشد .در چنین حالتیخ بررسی پدیدهها و
روابط در چارچوب دستهای از دورههای زمانی بزرگ یا گسترده کردن محدوده م انی مشاهدات و استفاده از
تجربیات به دست آمده در نقاط دیگر جهان میتواند ما را در شناسایی نقاط اهرمی زیرساختها یاری کند .در
وارعخ شب ه زیرساختی کشورخ سیستمی از سیستمها است که به دلی پیچیدگی بسیار زیادخ پیشبینی رفتار آن
دشوار است.

1Complexity

Theory
effect

2Butterfly
3Chaos
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 -11-2مدلسازی روابط زیرساختها
مدلها و شبیهسازیها درب و بینش خوبی نسبت به رفتار زیرساختهای مختلف و روابط و تعامالت آنها
ایجاد میکنند .در تحقیقات علمی که در کشورهای مختلف جهان در این باره انجا شده استخ مدلهای
مختلفی برای این منظور توسعه داده شده که هر یک از زاویهای این روابط را بررسی کرده و به تصویر کشیده
است .ارایه یک مدل جامع و جهان شمول برای شب ه زیرساختها دشوار یا غیرمم ن است زیرا ماهیت
زیرساختهاخ پیچیدگی و وابستگیهای بین آنهاخ نقاط بحرانی و آسیبپذیریهای آنها در کشورهای مختلف
متفاوت است .از سوی دیگر به دلی پویایی موجود در کمّیتخ کیفیت و فناوری زیرساختها کز است مدلهای
تولید شده در طول زمانخ بههنگا شده و تغییراتخ روابط و وابستگیهای جدید در آن جای داده شوند .توجه به
این ن ته نیز کز است که حتی برای مدلسازی رفتار زیرساختهای درون یک کشور نیز مدلهای متفاوتی کز
است که هر کدا بخشی یا بُعدی از این رفتار پیچیده را نشان داده و زیربنایی برای تحلی رفتار سیستم ارایه
میکنند.
به طور کلیخ مدلها و متدهای تحلی سیستم زیرساختهای به هم پیوسته را میتوان به دو گروه زیر
تقسیم کرد:
 .1دسته نخست را میتوان روشها یا مدلهای پیشبینی نامید .این مدلها با هدف مدلسازی یا
شبیهسازی رفتار یک مجموعه از زیرساختهای به هم پیوسته طراحی میشود تا به عنوان مثال
مشخص شود که آشفتگیها و اختاللها چگونه بین زیرساختهای مختلف جریان مییابد.
 .2دسته دومخ روشهای تجربی نامیده میشود .هدف استفاده از این روشهاخ مطالعه رویدادهای
گذشته با هدف افزایش درب از وابستگیهای میان زیرساختها است.
باید توجه داشت برای شناختخ درب و تحلی روابط بین زیرساختها بهتر است از هر دو نوع مدل به
صورت م م در کنار هم استفاده شود .به عالوه برای دستیابی به درب جامعتر از رفتار شب ه زیرساختهاخ
استفاده از مدلهای مختلفخ با زاویه دیدهای متنوعخ مؤثر خواهد بود.
مدلهای تبیین کننده وابستگیهای متقاب بین زیرساختها را میتوان در شش گروه طبقهبندی کرد که
عبارتند از:
 .1ابزارهای عرضه و تقاضای تجمیعی :این ابزارهاخ مجموع تقاضای موجود برای خدمات یک
زیرساخت از طرف زیرساختهای دیگر و توانایی آن زیرساخت در پوشش تقاضا است .رابلیت یک
زیرساخت در پوشش تقاضای فعلی یا تقاضای پیشبینی شده میتواند شاخصی برای سالمت
زیرساخت یا هشداری برای مش الت بالقوه در آیندهخ ارایه کند.
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 .2شبیهسازیهای پویا :شبیهسازی پویا میتواند برای بررسی عملیات زیرساختخ تأثیرات اختاللها
و عوارض ناشی از آنها مورد استفاده ررار گیرد .تولیدخ توزیع و مصرف کاکها و خدمات میتواند در
رالب جریانها و انبارشها در بستر شبیهسازی پویا دیده شود .وابستگی متقاب بین زیرساختها
در مدلهای پویایی سیستمی به خوبی نشان داده میشود .شبیهسازی پویا میتواند اثرات
سیاستهاخ روانین و مقررات را بر عمل رد زیرساخت بررسی کند.
 .3مدلهای مبتنی بر عامل :مدلهای مبتنی بر عام خ در طیف وسیعی از تحلی های وابستگیهای
متقاب و زیرساخت مورد استفاده ررار گرفته است .اجزای فیزی ی زیرساختها میتوانند به خوبی
به عنوان عام خ مدل شوند و در نتیجه ام ان تحلی ویژگیهای عملیاتی و حالتهای فیزی ی
زیرساختها مم ن میشود.
 .9مدلهای مبتنی بر فیزیک :جنبههای فیزی ی زیرساخت میتواند با ت نیکهای مهندسی
استانداردخ تحلی شود .به عنوان مثالخ تحلی های هیدرولیک میتواند برای سیستمهای خطوط
لوله مورد استفاده ررار گیرد .این مدلها میتوانند اطالعاتی با جزییات باک و تا سطح اجزای منفردخ
درباره حالت عملیاتی زیرساخت ارایه کنند.
 .5مدلهای پویایی جمعیت :این دسته از مدلهاخ حرکت و جابجایی موجودیتها از مناطق شهری
را مورد مطالعه ررار میدهند .به عنوان مثالخ موجودیت میتواند مردمی باشد که برای امور روزمره
خود در شهر جابهجا میشوند .یک مدل پویایی مختلف حم و نق توسط مرد را تعیین کرده و
به برنامهریزی حم و نق شهری یا برنامهریزی تخلیه کمک کند .یک ویژگی مهم این مدلها این
است که شناخت دریقی را نسبت به رفتار شب ههای اجتماعی ایجاد میکنند .شناخت این رفتار
برای انواع خاصی از مطالعاتخ ضروری است.
 .6مدلهای داده-ستاده لئونتیف :1اساس مدلخ یک تحلی خطیخ تجمیعی و مستق از زمان
برای تولیدخ جریان و مصرف محصوکت خاص میان بخشهای زیرساختی ارایه میکند .این مدلخ
2
برای پوشش روابط غیرخطی و وابستگی به زمان توسعه داده شده و برای بررسی انتشار مخاطره
بین زیرساختهای وابسته به همخ به کار گرفته شده است.

Input-Output Models

1Leontief
2Risk
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 -11-2تهدیدهای زیرساختها
همواره تهدیدهای بیشماری بر ضد زیرساختهای حیاتی از سوی کارمندان ناراضی در داخ کشورخ سارران
اطالعاتخ تبه اران سازمان یافتهخ جاسوسان صنعتی وبه طور فزایندهای سازمانهای ضداطالعات دولتها در حال
وروع است و مدا بر شدت آنها هم افزوده میشود .این تهدیدها همچنین میتوانند ناشی از یک انحراف
ساختاری یا کارکردی در درون خود زیرساخت نیز باشند.
به عبارت دیگرخ تهدیدهای متوجه زیرساختها در رالب حمالت تروریستی فیزی ی یا سایبری (تهدید
مصنوعی)خ بالهای طبیعی (مانند سی خ زلزلهخ طوفان و غیره)خ اختاللهای فناورانهخ سوانحخ حوادث و غیره
دستهبندی میشوند .به عنوان مثالخ سیستم ارتباطات مخابراتیخ اینترنت و تعداد فزایندهای اکسترانتخ
زیرساختهای بسیاری را پشتیبانی میکنند که از آن جمله میتوان به خدمات امداد اضطراریخ شب ههای مالیخ
سیستمهای فرماندهی و کنترل نظامیخ خطوط لوله نفت و گازخ حم و نق و سیستمهای آموزشی اشاره کرد.
هرگونه اختالل فناورانه یا حمله بیرونی به شب ه ارتباطات و فناوری اطالعات میتواند همه زیرساختهای اشاره
شده را با مش مواجه کند .عالوه بر اینخ حفظ درجه باکیی از آمادگی در مقاب تجاوز احتمالی نظامی هم از
لحاظ منطقیخ ضروری است.
البته باید توجه داشت که با رشد فناوری اطالعات و بهرهگیری گسترده از آن در زیرساختهای حیاتیخ
بیشتر تهدیدهایی که متوجه زیرساختها هستندخ تهدیدها و حمالت مجازی هستند زیرا ردیابیشان و دفاع در
برابر آنها مش تر از تهدیدهای فیزی ی است .تهدید سایبری ی ی از جدیترین چالشهای فراروی
زیرساختهای حیاتی ملی کشورها است که میتواند امنیت ملی و ارتصادی دولتها و جوامع را به شدت تحت
تأثیر ررار دهد.
مروری بر ورایع و حوادث سالهای اخیر کشورمانخ بیانگر این وارعیت است که بخش عمدهای از تهدیدهای
موجود بر ضد کشورخ به ویژه در زیرساختهای حیاتیخ یا به صورت مستقیم از فضای سایبر نشأت میگیرند و یا
این فضا را هدف تهدید مستقیم خود ررار میدهند .آسیب پذیریهای ذاتی موجود در فضای سایبر و روند رو به
رشد مهاجرت از دنیای سنتی به این فضاخ مخاطره سامانههای مبتنی بر فناوری اطالعات که برای ارتصاد کشور
حیاتی هستند را افزایش میدهد .در کنار این عوام خ پیچیدگی روز افزون و رو به افزایش سامانهها و شب ههای
مبتنی بر فناوری اطالعاتخ چالشهای امنیتی را برای کشورمان در بردارد.
آسیب پذیریهای جدید که در سطوا متعدد و متنوعی میتوان از آنها بهرهبرداری کردخ در اثر تالری و
تداخ فزاینده زیرساختهای حساس سنتی یک کشور (برای مثالخ یک زیرساخت حیاتی مانند سیستمهای
توزیع انرژی یا خدمات فوریتی) با زیرساختهای اطالعاتی نوظهور امروزی (که در معرض حملههای ال ترونیک
است) پدید میآیند.
تهدیدهای امنیت سایبری از پیچیدگیها و رابلیت اتصال رو به رشد سیستمهای زیرساخت حیاتی
سوءاستفاده کرده و مخاطرههایی را برای امنیت ارتصاد ملیخ ایمنی و سالمت عمومی به وجود میآورند.
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مخاطرات امنیت سایبریخ همانند مخاطرات مالی و اعتباریخ عوام اصلی یک سازمان را تحت تأثیر ررار خواهند
داد .این مخاطرات میتوانند موجب افزایش هزینههای سازمان شده و درآمد سازمان را کاهش دهند .همچنین
مم ن است باعث لطمه به توانایی سازمان در نوآوری و جذب و نگهداری مشتریان شوند.
تهدیدهای سایبری که به طور معمولخ با هدف دستیابی به سامانههای اطالعاتی زیرساختهای حیاتی و
سیستمهای کنترلی آنها انجا میشوندخ میتوانند به دو ش زیر وجود داشته باشند:
 .1عمدی که شام دو نوع هدفمند و غیرهدفمند استخ به منظور انجا حمله به سامانه یا تجهیزات
خاصی در آن زیرساخت حیاتی انجا میشود.
 .2غیرعمدی که ناشی از کارکنان (آموزش ندیده یا بیتوجه)خ ارتقا و به روز آوری نر افزارهاخ
رویههای نگهداریخ نقصها و عیبهای تجهیزاتی است که به صورت غیرعمدی موجب اخالل در
عمل رد سامانهها یا تخریب دادهها میشود.
تهدیدهای ناشی از فعالیتها در فضای سایبرخ دست کم سه مشخصه زیر را دارند:
 .1گسترده :طبیعت تهدید راهبردی در فضای سایبری همانند خود فضای سایبری گسترده است .هر
بخشی از جهان که وابسته به فضای سایبر باشد حدار به صورت بالقوه در معرض خطر ررار دارد.
بنابراین کشورها با فعالیتهای خصمانهای روبرو هستند که میتواند تهدید کننده ی پارچگی
زیرساختهای حیاتی آنها باشد و سامانههای مالی را از پایداری خارج سازد یا به هر روش مم ن
دیگرخ توانایی کشورها را برای ات ا به فناوری در جهت نی به اهداف مهم امنیت ملیخ تحلی ببرد.
 .2نهفته :تهدیدات مربوط به ی پارچگی اطالعات و امنیت در فضای سایبری عمیقاً در حوزه سایبر
نهفته هستند .این تهدیدها ناشی از آسیب پذیریهای بالقوه موجود یا ررار داده شده در
سیستمهای عام نر افزاری پیچیده و هم ناشی از سخت افزارهای بالقوه معیوب یا نارص هستند.
لفظ نهفته به این دلی به کار میرود که تهدید بالقوه ویژگی ذاتی فضای سایبری بوده و لذا هرگز
نمیتوان آن را به طور کام کشف و آش ار کرد .این تهدیدات گاهی در حین عبور کاکها از
زنجیره تأمینخ در آنها تعبیه میشوند.
 .3متنوع :تهدیدات در فضای سایبری متنوع هستند .گروههای جنایت ار و خراب ار با سازماندهی
مناسبخ سازمانهای مستق مدیریتی و ه ری از هر مارکی در صحنه حضور دارند .هر کدا از این
عامالن خراب اریخ نوع مجزایی از تهدید را تحمی میکنند که نیاز به پاسخهای متفاوتی دارد.
تهدیدهای فضای سایبری با تهدیدهای دنیای وارعی تفاوتهای زیادی دارند که میتواندکی و عوام آن را
در موارد زیر دانست:
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 طبیعتاً گسترده فضای سایبری جهانی استخ که حوزههای کنترلی متداخ و همپوشانی را برای
فعاکن عرصه کشوری همراه با روی ردهای حقوری و فرهنگی مختلف و منافع راهبردی گوناگون
ایجاد میکند.
 کشورهای دنیا به اندازه کافی در امور ارتباطات و کنترل دنیای فیزی ی وابسته به حوزه سایبر
شدهاندخ به نحوی که جدا شدن از آن رطعاً غیرمم ن است .جهانیسازی سایبری را نمیتوان انجا
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.
 مقیاسپذیری حوزه سایبریخ آن را از نظر کیفی متفاوت میسازد .یک بمب در شدیدترین شرایطخ
حوزه فیزی ی محدودی دارد اما تهدیدهای سایبریخ گستره تأثیر بسیار وسیعی از خود به جای
میگذارند .بنابراین با سازوکاری مواجه هستیم که میتواند عملیات وارعی را در مقیاس جهانی
کنترل کند.
 همانند بسیاری از دیگر زمینههای تخصصی دانشخ عملیات در درون حوزه سایبریخ توسط تعداد
نسبتاً کمی از افراد کنترل میشود .کاربران رابلیت عملی برای اصالا یا کنترل نر افزار و سخت
افزار مورد استفاده خود را ندارند .بیپرده آن که تعداد اندکی از افراد به طور مؤثر جنگ سایبری را
کنترل کرده یا میتوانند اداره کنند.
 با وجود تمرکز و دانش تخصصی مورد نیازخ طبیعت توزیع شده حوزه سایبری مانع شخص یا
گروهی از اشخاص میشود که بخواهند کنترل کام را در دست بگیرند.
 تغییرات در حوزه سایبری به سرعت رخ میدهد و مبنای آنخ پیشرفت مرتب فناوریهای
محاسباتی و ارتباطی است .به هم پیوستگی حوزه سایبری این شتاب را افزایش میدهد .هر تغییرخ
دوره جدیدی از آسیب پذیری و پاسخ را به وجود میآورد .فضای سایبری فاصله زیادی از حالت
ایستا داشته و تقریباً سرتاسر آن پویا است.
 توزیع داراییهای سایبری در انواع سازمانها گستردهتر است .از سامانههای بسته و تحت کنترل
دولتی تا سامانههای در مال یت و مدیریت بخشهای غیرانتفاعی جامعهخ هر یک با منابع و ام انات
مختلفخ ظرفیتها و نگرانیهای متفاوتی در سطح کشورها وجود دارند.
 در نهایتخ طبیعت فضای سایبری به گونهای است که در حال حاضر توانایی فنی برای انتساب
فعالیتها به افرادخ گروهها یا سازمانها با درجه باکیی از اطمینان وجود ندارد.
بنابراین با درنظر گرفتن صدمات بزرگی که تنها یک حمله سایبری مم ن است درپی داشته باشدخ امروزه
دیگر واکنشهای خلقالساعه کارساز نخواهد بود و تقویت تدابیر دفاعی بعد از وروع حوادث یا حمالتخ کافی
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نیست .به همین دلی باید از رب خ منابع و برنامههایی را برای مواجهه با انواع مختلف تهدیدها درنظر گرفت و
آماده کرد.
 -12-2انواع حمالت در زیرساختها
به طور کلی انواع حمالتی که میتوانند بر ضد زیرساختها انجا شوندخ عبارتند از:
 شنود :در این روشخ نفوذگر میتواند به ش

مخفیانه از اطالعات نسخهبرداری کند.

 تغییر اطالعات :در این روشخ نفوذگر به دست اری و تغییر اطالعات میپردازد.
 افزودن اطالعات :در این روشخ نفوذگر اطالعات اضافی را بر اص اطالعات اضافه میکند.
 وقفه :در این روشخ نفوذگر باعث اختالل در شب ه و تبادل اطالعات میشود.
 -13-2انواع خرابی در زیرساختها
عالوه بر تهدیدها و حمالت زیادی که متوجه زیرساختهای حیاتی هستندخ برخی خرابیها 1نیز از اهمیت
ویژهای برخوردارند و میتوانند موجب اختالل جدی در عمل رد آن زیرساخت و سایر زیرساختها شوند که در
زیرخ به آنها اشاره میشود.
 -1-13-2خرابی آبشاری

2

یک خرابی آبشاری زمانی روی میدهد که خرابی در ی ی از زیرساختها منجر به خرابی ی ی از اجزای
زیرساخت دیگر شود؛ امری که خرابی زیرساخت دو را هم در پی خواهد داشت .به عنوان مثالخ یک خرابی در
شب ه توزیع گاز طبیعی (به عنوان ی ی از زیرساختها) به علت اتفاقخ حادثه طبیعی (مانند زلزلهخ طوفانخ سی
و غیره) یا خراب اری تعمدی میتواند منجر به خرابی یک واحد تولیدی نیروگاه برق شود که در مسیر خدماتی
این سیستم گازی ررار دارد .این وارعه به نوبه خود میتواند به کسری تولید برق در آن منطقه بیانجامد؛ امری که
میتواند موجب رطع برق شود .به این نوع خرابیهاخ خرابی آبشاری از زیرساخت گاز طبیعی به زیرساخت برری
میگویند .ادامه این حادثه رطعی برق میتواند به نوبه خودخ به خرابی و رطعی در سایر امور زیرساختی منجر
شود.

Failures
Failures
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1

2Cascading

منظور از خرابیهای آبشاری در شب ه زیرساختهاخ اختالل در عمل رد سایر زیرساختهاخ در نتیجه آسیبخ
خرابی یا اختالل در عمل رد یک زیرساخت است .دامنه این آسیب میتواند در کیههای مختلف زیرساختی
منتشر شده و در بخشهای مختلفخ موجب تورف یا اختالل در عمل رد شود .آنچه در یک زیرساخت اتفاق
میافتدخ میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیمخ زیرساختهای دیگر و مناطق جغرافیایی وسیعی را تحت
تأثیر ررار داده و امواجی را در سراسر ارتصاد ملی و ارتصاد جهانی منتشر کند.به عنوان مثالخ خاموشی گسترده
در کالیفرنیاخ منجر به ایجاد و انتشار اختاللهایی در زیرساختها شد؛ حم و نق خ خدمات دولتیخ ارتباطات و
مخابراتخ بهداشت و درمانخ تأمین غذاخ خدمات مالیخ خدمات اضطراریخ امور بازرگانی و کسب و کارخ تأسیسات
آبخ فاضالبخ نفت و نیروگاههای هستهای و ساختمانخ از اختالل در تأمین برق تأثیر پذیرفتند.
پس اگر بخواهیم روابط و وابستگیهای بین زیرساختها را به طور همه جانبه نشان دهیمخ به مجموعه
روابطی خواهیم رسید که الزاماً جریان یکسویه نخواهد داشت .به عبارت دیگرخ روابط علت و معلولی موجود بین
کارکرد یا اختالل زیرساختهای مختلفخ نه یک جریان یکطرفهخ بل ه مجموعه پیچیدهای از روابط همه جانبه و
رفت و برگشتی است که در بعضی مواردخ یک اختالل معلولخ بر علت خودخ اثر تشدید کننده دارد .مدلسازی
پیچیدگی روابط بین زیرساختها با استفاده از پویایی سیستمی 1میتواند این پیچیدگیها را بهتر به تصویر
ب شد.
 -2-13-2خرابی فزاینده

2

خرابی فزاینده زمانی روی میدهد که خرابی موجود در ی ی از زیرساختهاخ اختالل مستقلی را در ی ی
دیگر از زیرساختها تشدید کند .این موضوع معموکً به ش افزایش شدت خرابی یا طوکنیتر شدن زمان ترمیم
و بازسازی آش ار میشود .به عنوان مثالخ یک رطعی در شب ه مخابرات میتواند به علت رطعی یا اختالل در
شب ه حم و نق جادهای و در نتیجه تأخیر در رسیدن تیم تعمیرات و ابزار جایگزینخ تشدید شود.
 -3-13-2خرابی به علت مشترک

3

این نوع خرابی زمانی روی میدهد که یک یا چند شب ه زیرساختیخ به طور هم زمان خراب شوند .در این
حالتخ یک علت مشترب موجب از کار افتادن همه این شب هها میشود .ررار گرفتن در یک فضای فیزی ی
(وابستگی جغرافیایی) یا گستردگی علت ریشهای (مث بالیای طبیعی همچون زلزله یا سی یا فجایع ساخته
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دست بشر مانند عملیات تروریستی) میتواند شب ههای زیرساختی مختلف را به طور همزمان تحت تأثیر ررار
دهد .به عنوان مثالخ خطوط مخابرات (سیم یا فیبر نوری) یا خطوط انتقال برق معموکً از حریم خطوط ریلی
استفاده میکنند؛ امری که یک وابستگی متقاب جغرافیایی را بین زیرساختهای حم و نق خ مخابرات و برق
ایجاد میکند .بنابراین یک حادثه مث خروج رطار از ری میتواند خطوط ارتباطی و برری را که در این
کریدورها ررار دارندخ تخریب کرده و منجر به اختالل در خدمات این زیرساختها شود.
 -14-2برخی شواهد تجربی
استفاده از نیروی برق در ایستگاههای پمپاژ لولهای از اهمیت باکیی برخوردار است .به دنبال طوفان کاتریناخ
به دلی اختالل در شب ه برقخ تأمین نفت خا و فراوردههای نفتی در سه خط انتقال مهم (کلونیالخ پلنتیشن و
کاپالین) با اختالل مواجه شد .خطوط اصلی انتقال فراورده برای تحوی به ایالتهای جنوبی و شرری از دسترس
خارج شد و تولید بنزین و گازوئی در میدوستخ تحت تأثیر کمبود عرضه ررار گرفت .عرضه نفت خا خ حدود
 1/9میلیون بش ه در روز کاهش یافت که این میزان بالغ بر  41درصد تولید خلیج م زیک میشد .از تولید
روزانه بنزین نیز به میزان نزدیک به  161میلیون لیتر کاسته شد که معادل ده درصد عرضه ایاکت متحده
میشود.
بعد از زلزله نورثریج در سال 1449خ مجتمع وننرمن که حدود  75درصد از آب شرب مورد نیاز شهر
لوسآنجلس را دریافت و آمادهسازی میکندخ به مدت نزدیک به  29ساعت با رطعی برق مواجه شد .در نتیجه
بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب در سیستم شهری رادر به عملیات نبود .یک ایستگاه کوچکتر که در آن پمپها با
موتورهای سوختی کار میکردند برای جبران بخشی از کمبود آماده شد .با این حالخ میزان سوختی که میتواند
در سایت ایستگاههای پمپاژ نگهداری شودخ اغلب به دلی مقررات محیطی محدود است .در نتیجه اگر سوخت
مورد نیاز تما شودخ تأمین مجدد سوخت به سیستم حم و نق وابسته خواهد بود که احتمال آسیب دیدگی
شب ه حم و نق نیز در شرایط پس از وروع یک بحرانخ مانند زلزلهخ بسیار است.
انفجاری که در دسامبر  2115در انبار نگهداری نفت در بانسفیلد روی دادخ بزرگترین انفجار دوران صلح در
اروپا به شمار میرود .در حالی که این انفجار تلفات انسانی نداشت اما بر عملیات زیرساختهای مختلفی شام
توزیع انرژیخ حم و نق خ زیرساختهای اطالعاتیخ مالیخ بهداشت و غیره تأثیر نهاد .طوفان ژوئن و جوکی
 2117در انگلستان و ولزخ زیرساختهای مختلفی از جمله تأمین آب و غذاخ نیروخ ارتباطات مخابراتی و حم و
نق و همینطور کشاورزی و گردشگری را تحت تأثیر ررار داد.
«در رضیه ش ست Galaxy 4خ از دست دادن یک ماهواره اطالعاتیخ منجر به رطع نزدیک به  41درصد
پیجرها در سطح ایاکت متحده آمری ا شد .از دیدگاه وابستگی متقاب زیرساختهاخ این ش ست همچنین منجر
به اختالل در طیفی از خدمات بان ی و مالی مانند خرید کارت اعتباری و استفاده از دستگاههای ارایه دهنده
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خدمات بان ی شد و بخشهای کلیدی از شب ه حیاتی خدمات انسانی با ایجاد اختالل در ارتباط بین پزش ان و
نیروهای اورژانس مورد تهدید ررار گرفت .در اوای سال 2111خ اختالل در توزیع نیروی برق در کالیفرنیاخ بر
تولید نفت و گاز طبیعیخ عملیات پاکیشگاهیخ حم و نق لولهای بنزین و توزیع آن درون کالیفرنیا و ارسال به
ایالتهای مجاور و همچنین انتقال آب از مناطق شمالی به مناطق مرکزی و جنوبی برای آبیاری زمینهای
کشاورزی تأثیر نهاد .این اختاللها همچنین صنایع کلیدی را از کار انداخت و منجر به بیلیونها دکر زیان
بهرهوری شد و تما شب ه برق غرب را تحت فشار ررار داد و در نتیجه منجر به دغدغههای گسترده از نظر
امنیتی و رابلیت اعتماد شد».
حمله سایبری به وزارت نفت کشورمان و تعدادی از شرکتهای تابعه آن با بدافزار فلیم در سال 1341
خورشیدیخ عالوه بر این ه موجب رطع دسترسی چند روزه به اینترنت برای کارمندان وزارتخانه نفت و کارکنان
شرکت ملی نفت ایرانخ شرکتهای پتروشیمیخ پاکیشگاه و توزیع شد همچنین باعث شد که خدمات اینترنت در
خارگخ بهرگانخ سیریخ کوانخ رشم و کیش نیز مسدود شود.
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فصل سوم :امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی

-3
-1-3

مدل بلوغ امنیت سایبری

با پیشرفت روزافزون فناوریها و گسترش سریع فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزههای مختلف سازمانیخ
سنجش بلوغ امنیت فضای سایبر از جمله مسایلی است که به شدت در سازمانهای حیاتی مطرا است .ارزیابی
وضعیت بلوغ امنیت سایبریدر زیرساختهای حیاتی به منظور شناخت کنترلهای امنیتی پیادهسازی شده در
سازمان و همچنین مشخص کردن سایر اردا های امنیتی راب پیادهسازی در فعالیتهای آتیخ برای دستیابی به
سطوا بلوغ باکترخی ی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه جدی کارشناسان امنیت ررار دارد .به همین
منظورخ بعد از نهایی شدن مدل تعیین بلوغ امنیت سایبر در سازمان مورد نظرخ نیاز است به صورت ت رارپذیرخ
بلوغ امنیت فناوری اطالعات در آن سازمان ارزیابی شود تا وضعیت جاری فرایندهای امنیتی در هر مرحله
مشخص شده و براساس مقایسه با وضعیت بلوغ هدفخ تصمیمهای کز برای استقرار سایر کنترلها در
کوتاهمدت و بلندمدت گرفته شود.
سازمانها در فرایند انتخاب سطح بلوغ باید موضوعات مختلفی را مورد توجه ررار دهندخ از جمله:
 اردا های فعلی سازمان در مدیریت مخاطرات
 محیط تهدیدات
 الزا های رانونی و تنظیم مقررات
 اهداف و مأموریت کسب و کار
 محدودیتها و الزا های سازمانی.
پس از مشخص شدن هر یک از این موضوعاتخ سازمانها میبایست سطح بلوغ مطلوب خود را تعیین کرده
و اطمینان حاص کنند که سطح انتخاب شدهخ نیازهای سازمانی آنها را برآورده میکندخ مخاطرات سایبری را در
زیرساختهای حیاتی کاهش میدهد و همچنین پیادهسازی آن مقرون به صرفه است.
اگرچه در حوزه امنیت فضای سایبر تاکنون مدلهای بلوغ متعددی همچون C2M2خ  ISM3و غیره ارایه
شده است اما به دلی ماهیت جدید و نوپا بودن این حوزهخ هنوز مدل بلوغی که از جامعیت و مقبولیت کافی در
بین متخصصان امنیت سایبری برخوردار باشدخ وجود ندارد.
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مدل بلوغی که در این کتاب برای ارزیابی وضعیتهای فعلی و مطلوب امنیت سایبر زیرساختهای حیاتی
کشورمان پیشنهاد میشودخ مدل بلوغ  C2M2است که در آمری ا نیز برای تعیین سطح بلوغ امنیت اطالعات در
سازمانهای حیاتی و همچنین کمک به پیادهسازی چارچوب بهبود امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی از آن
استفاده میشود.
 -2-3سطوح پیادهسازی امنیت سایبری
با وجود آن ه نزدیک به یک دهه از تدوین و ابالغ راهبردهای امنیت زیرساختهای حیاتی در ایران
میگذرد اما تاکنون مدلی بومی که بیانگر سطوا پیادهسازی کنترلهای امنیتی فضای سایبر در این
زیرساختهای کشورمان باشدخ ارایه نشده است .مدلی که در این کتاب برای پیادهسازی سطوا امنیت سایبری
در زیرساختهای حیاتی کشورمان در نظر گرفتهایمخ مدلی است که مؤسسه استاندارد و فناوری آمری ا 1در
چارچوب بهبود امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی آمری ا معرفی کرده است.
این مدل که از آن با عنوان سطوا پیادهسازی چارچوب یاد شده استخ «نوع نگاه سازمان به رخدادهای
سایبری و فرایندهای مدیریت آن رخدادها را مشخص میکند .این سطواخ از سطح نسبی (سطح  )1شروع شده
و تا سطح انطباری (سطح  )9ادامه مییابد و هر سطح نسبت به سطح ربلیخ هم سختگیری و پیچیدگی
بیشتری در زمینه اردا های مدیریت مخاطرات سایبری دارد و هم مشخص میکند که متناسب با الزامات کسب
و کار سازمانخ به چه میزان باید به مدیریت مخاطرات سایبری پرداخته شده و با اردا های مربوط به مدیریت
مخاطرات سازمان ی پارچه شوند».
باید به این ن ته توجه داشت که این سطوا پیادهسازیخ نشان دهنده سطح بلوغ سازمان نیستند و
سازمانها برای تعیین سطح مناسب پیادهسازی راه ارهای مدیریت مخاطرات سایبری کز است که از مدلهای
بلوغ موجود یا راهنماها و منابع دیگر استفاده کنند .همچنین با وجود این ه سازمانهای سطح  1باید تشویق
شوند تا به سطح  2یا باکتر ارتقا یابند اما حرکت به سطوا باکتر تنها هنگامی پیشنهاد میشود که باعث کاهش
مخاطرات سایبری شده و از نظر ارتصادی نیز توجیهپذیر باشد.
شاخص موفقیت در پیادهسازی راه ارهای امنیت سایبری و مدیریت اثربخش مخاطرات نباید بر اساس این
سطوا پیادهسازی در نظر گرفته شود بل ه باید بر اساس میزان دستیابی به خروجیهایی باشد که در رالب
هدفخ تعیین شده و سازمان به آنها دست یافته است.
جزییات هر یک از این سطوا پیادهسازیخ در بندهای زیر آمده است.

1NIST
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سطح  :1نسبی

1



فرایند مدیریت مخاطرات :اردا های سازمانی در مدیریت مخاطرات سایبری رسمی نیستند و
مخاطراتخ به صورت موردی و در برخی موارد به طور انفعالی مدیریت میشوند .اولویتبندی
فعالیتهای امنیت سایبری مم ن است مستقیماً بر اساس اهداف سازمانیخ محیط تهدیدات یا
الزا های مأموریتی – کسب و کار نباشد.



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
مخاطرات سایبری را به صورت بیراعدهخ موردی و بر اساس تجربهها و اطالعات گوناگونی که از
منابع بیرونی کسب کرده استخ اجرا میکند .سازمان احتماکً فرایندی برای اشتراب اطالعات
امنیت سایبری درون خود ندارد.



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

-2-2-3

سطح  :2آگاه از مخاطرات

2



فرایند مدیریت مخاطرات :اردا های سازمان در مدیریت مخاطراتخ توسط مدیران تأیید شده است
اما مم ن است به صورت سیاستهای کلی در تما بخشهای سازمان به اجرا درنیامده باشد .برای
اولویتبندی فعالیتهای امنیت سایبری مستقیماً از اطالعات مربوط به اهداف سازمانی مخاطراتخ
محیط تهدیدات یا الزا های کسب و کار استفاده میشود.



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
سازوکارهای مدیریت مخاطراتخ به خوبی تدوین و پیادهسازی شده و به تأیید مدیران رسیده است
و کارکنان نیز از منابع کافی برای انجا وظایف امنیت سایبری خود برخوردار هستند .اطالعات
امنیت سایبری به صورت غیررسمی درون سازمان به اشتراب گذاشته میشود.



مشارکت خارجی :سازمان از نقش خود در یک اکوسیستم گستردهتر آگاه است اما ام انات خود را
برای تعام و اشتراب اطالعات با سازمانهای دیگر ساماندهی ن رده است.

1Partial

Informed
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2Risk

 -3-2-3سطح  :3تکرارپذیر

1



فرایند مدیریت مخاطرات :اردا های سازمان در مدیریت مخاطراتخ به صورت رسمی به تأیید
رسیده و در رالب سیاستخ ابالغ شده است .اردا های امنیت سایبری سازمانخ به طور منظم به روز
میشوند .این کار با به کارگیری سازوکارهای مدیریت مخاطرات در مواجهه با فناوریها و تهدیدات
متغیر انجا میشود.



برنامه ی پارچه مدیریت مخاطرات :یک روی رد مشخص برای مدیریت مخاطرات سایبری در تما
سازمان پیشبینی شده است .سیاستهاخ فرایندها و سازوکارهای آگاه از مخاطرات در سازمان
تعیین شده و طبق برنامهخ پیادهسازی شدهاند .شیوههای منسجمی برای پاسخ به تغییرات
مخاطراتخ در نظر گرفته شده است .کارکنان نیز از مهارت و دانش کافی برای ایفای نقشها و
مسئولیتهای خود برخوردار هستند.



مشارکت خارجی :سازمان از وابستگی خود به شرکای دیگر آگاهی دارد و از آنها اطالعات دریافت
میکند .این کار باعث ایجاد هم اری و اتخاذ آسانتر تصمیمهای مدیریت مخاطراتخ هنگا پاسخ
به حوادث امنیتی میشود.

-4-2-3

سطح  :4انطباقی

2



فرایند مدیریت مخاطرات :سازمان اردا های امنیت سایبری خود را بر مبنای آموختهها و
پیشبینیهایی که از فعالیتهای ربلی خود در زمینه امنیت سایبری کسب کرده استخ منطبق
میکند .سازمان طی فرایند «بهبود مداو  »3که دربرگیرنده تجربهها و فناوریهای پیشرفته امنیت
سایبری استخ به طور فعاکنه خود را با فضای متغیر سایبر انطباق داده و به سرعت به تهدیدهای
روزافزون و پیچیده واکنش نشان میدهد.



برنامه ی پارچه مدیریت مخاطرات :یک روی رد مشخص و واحد در حوزه مدیریت مخاطرات
سایبری وجود دارد که از سیاستهاخ فرایندها و سازوکارهای آگاه از مخاطرات برای مواجهه با
حوادث احتمالی سایبر استفاده میکند .مدیریت مخاطرات سایبریخ بخشی از فرهنگ سازمان
است و با تجربههای کسب شده از فعالیتهای ربلیخ اشتراب اطالعات توسط منابع دیگر و نظارت
پیوسته بر سیستمها و شب هها تعام مییابد.

1Repeatative
2Adaptive

Improvement
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3Continuous



مشارکت خارجی :سازمان مخاطرات را مدیریت کرده و اطالعات را به طور فعال با شرکای خود به
اشتراب میگذارد تا اطمینان حاص کند که در جهت بهبود آمادگی خود برای مقابله با حوادث
احتمالیخ همیشه از اطالعات جدید و دریق برخوردار است».
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فصل چهارم :رویکردهای حفاظت از زیرساختها

حفاظت از زیرساختها از جنبههای مختلفخ ضرورت بسیار دارد زیرا آنها سرمایههای ملی هستند و معموکً
برای احداث و توسعهشان مبالغ سنگینی صرف شده است .برای آن ه هزینههای ایجاد زیرساخت مورد نظرخ بازده
مناسبی را در ارتصاد کشور داشته باشدخ آن زیرساخت باید بتواند با رابلیت اطمینان باکیی برای تولید کاک یا
ارایه خدمتخ در شرایط عادی و اضطراری در دسترس باشد .از سوی دیگرخ به دلی پیوستگیخ تعام و وابستگی
بین زیرساختهای مختلفخ اختالل یا انحراف در عمل رد ی ی از آنها میتواند منجر به ایجاد جریانی از انحرافها
یا خرابیها در سایر زیرساختها شده و در نهایتخ عوارض نامطلوب زیادی در ارتصادخ بهداشتخ ایمنی یا امنیت
کشور بر جای گذارد.
برای حفاظت از زیرساختها و جلوگیری از انتشار اختالکت در آنها دو روی رد وجود دارد که عبارتند از:
 .1حفاظت فیزیکی که مبتنی بر فرضیات روی رد سخت به امنیت است و بر حفاظت از داراییهای
فیزی ی تأکید دارد .این روی ردخ بر استح ا ساختارها تمرکز دارد و روی ردی واکنشی به امنیت
زیرساختها است.
 .2قابلیت ارتجاع 1که بر اساس روی رد نر به امنیت زیرساختها است.
حالت ارتجاعی زیرساخت عبارت است از توانایی یک سیستم برای جذب شوب یا ضربه و نیز خروج سریع
از حالت اختالل به طوری که بتواند به سرعت سطح سرویس خود را به میزان اولیه یا نزدیک به آن بازگرداند.
«رابلیت ارتجاعخ بیشتر به فرایندها مربوط میشود تا به داراییهای فیزی ی منفرد».
«برخورداری از چهار مشخصه زیربنایی زیر به عنوان رابلیت ارتجاع در هر دو بُعد فیزی ی و اجتماعی تعریف
میشود:
 .1استحکام و قوت :ردرت و مقاومت درونی سیستم برای تاب آوردن در مقاب تقاضای بیرونیخ
بدون انحراف و خرابی و از دست دادن رابلیت عمل رد.
 .2افزونگی :ویژگیهایی در سیستم که استفاده از گزینههاخ انتخابها و جایگزینها را در شرایط
فشار مم ن میکند.
 .3برخورداری از منبع :رابلیت تأمین منابع و خدمات مورد نیاز در شرایط اضطراری.
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 .9سرعت :رابلیت غلبه سریع بر اختالل ایجاد شده و بازیابی ایمنیخ خدمات و ثبات مالی».
«رابلیت ارتجاع میتواند از طریق ایجاد آگاهیخ هدایتخ تخصیص منابع و برنامهریزی ایجاد شود».
بنابراینخ رابلیت ارتجاع به طور عمده بر فرایندها متمرکز است و با چهار محور استح ا خ افزونگیخ
برخورداری از منبع و سرعتخ روی ردی کنشی به امنیت زیرساختها دارد.
در جدول شماره 1خ دو روی رد حفاظت فیزی ی و رابلیت ارتجاع در مورد زیرساختها با هم مقایسه شده
است.
جدول :1تفاوتهای بین حفاظت فیزیکی و قابلیت ارتجاع
حفاظت فیزیکی

قابلیت ارتجاع

فعالیت طراحی شده

استح ا ساختارها

طراحی مجدد فرایندها

حوزه تمرکز

تمرکز بر داراییها

تمرکز بر خدمات

معیارهای مطلوب

مطلق (صفر و یک)

شرطی

ارزش پیشنهادی

هزینهمحور

نفعمحور

واکنش

کنش

نوع اختالل

خرابی ناگهانی

خرابی تدریجی

نیاز بودجهای

سرمایهگذاری کوتاهمدت

سرمایهگذاری بلندمدت

ویژگی شب ه

مجزا و منفرد

دارای وابستگی متقاب

تعام سیستم

خطی

پیچیده

اتصال جفتی

سست

سخت و مح م

حالت امنیتی

روی رد جدیدی که در این کتاب مورد نظر ما است و در نگهداری و امنیت سایبری زیرساختهای کشور
بهتر است به آن توجه شودخ گذار از حفاظت فیزی ی به رابلیت ارتجاع و بازیابی است .در این روی ردخ عالوه بر
این ه حفاظتهای فیزی ی کافی از زیرساختها به عم میآیدخ رابلیت ارتجاع و بازیابی سریع از وضعیت خرابی
نیز متناسب با سطح خدمت زیرساختخ اعمال میشود.
-1-4

مطالعات موردی

در این کتابخ به منظور بررسی روی ردهای ملی که کشورهای مختلف جهان در زمینه حفاظت از
زیرساختهای حیاتی خود برگزیدهاندخ ایاکت متحده آمری ا و تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد
مطالعه ررار گرفتهاند.
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به منظور آشنایی با این روی ردها و روندهای اجرایی آنهاخ خالصهای از این مطالعات در بندهای زیر آمده
است.
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مطالعه موردی اول :کشور آمریکا

ایاکت متحده آمری ا از نظر جایگاه ویژهای که فناوری اطالعات و ارتباطات در زیرساختهای حیاتی آن
دارد (احتماکً به عنوان پیشرفتهترین کشور جهان در این خصوص)خ آسیب پذیرترین کشور در مواجهه با تهدیدها
و حملههای سایبری در مقایسه با سایر کشورهای جهان است .همچنین وابستگی شدید زیرساختهای حیاتی
آن به تجهیزات فناورانه موجب شده است که در طول دو دهه اخیرخ همواره فعالیتهای خراب ارانهای در
سطوحی گستردهخ بر ضد این کشور انجا شوند .بنابراین آمری ا به مراتب اردا های بیشتری را برای محافظت از
زیرساختهای حیاتی خود و امنسازی آنها در برابر تهدیدهای سایبری اجرا کرده است.
در آمری اخ فعالیتها و برنامههای امنیتی زیرساختهای حیاتی در حوزههای مختلفی به منظور ایجاد
رابلیت تضمینخ اطمینان و بقاپذیری زیرساختهای حیاتی انجا شدهاند .این کشورخ ابتدا در دسامبر 1445
میالدیخ با ابالغ دستورالعم شماره  34ریاست جمهوری1خ خطمشیهایی را در زمینه مقابله با تهدیدهای
تروریستی بر ضد زیرساختهای حیاتی تدوین کرد .سپس در ژوکی 1446خ با اعال دستورالعم اجرایی شماره
213111خ کمیسیون حفاظت از زیرساختهای حساس را راهاندازی کرد .این نهاد که زیر نظر رئیس جمهور اداره
میشدخ وظیفه داشت تهدیدهای فیزی ی و سایبری بر ضد زیرساختهای حیاتی آمری ا را ارزیابی کرده و
راهبردهایی را برای حفاظت از آنها تدوین کند .همزمان با تش ی این کمیسیون و به منظور افزایش هماهنگی
در زمینه حفاظت از زیرساختهای حیاتیخ نیروی ویژه حفاظت از زیرساختها 3هم ایجاد شد.
دستورالعم شماره  963رئیس جمهور که در مه  1448صادر شدخاصول اساسی سیاست ایاکت متحده را در
مورد حفاظت از زیرساختهای حساسخ مشخص کرد .به دنبال این دستورالعم خ مرکز ملی حفاظت از
زیرساختها 5که مح استقرار آن در اف.بی.ای 6بود و دفتر تضمین زیرساختهای حساس 7که در وزارتخانه
بازرگانی مستقر بودخ ایجاد شدند .در پی تش ی این دو سازمانخ شب ه فدرال کشف تعرضات به زیرساختها 8نیز
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)Decision Directive 39 (PDD39
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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با هدف حفاظت از دولت و مراکز اصلی بخش خصوصی از طریق نظارت وسیع بر شب هها و سیستمهای آنهاخ
راهاندازی شد.
در ژوکی  1444میالدیخ دستورالعم اجرایی شماره 113131خ موجب ایجاد شورای تضمین زیرساختهای
ملی 2شد .بعد از آنخ در ژانویه  2111میالدیخ دولت آمری ا برنامه ملی حفاظت از سیستمهای اطالعاتی 3که
وابستگیها و تهدیدهای جدید را توصیف میکندخ تدوین کرد .در این برنامه پیشنهاد شده بود که برای
طراریزی سیستم دفاعی سایبرخ بخشهای دولتی و خصوصی با هم مشارکت کنند و برنامههای آموزشی کز
هم در این راستا تدوین شوند .این برنامهخ شب ه فدرال کشف تعرضات به زیرساختها را به منظور حفاظت از
سازمانهای غیرنظامی فدرالخ در بر میگرفت .البته شب ه فدرال کشف تعرضات به زیرساختها که شام
سیستمهای هشداردهنده برای نظارت بر شب ههای رایانهای حساس بودخ بعدها لغو شد و سیستم دیگری
جایگزین آن شد .هدف از انجا این کار آن بود که اگر مرکز توانمندی واکنش به حوادث رایانهای فدرال9خ به
هرگونه فعالیت دشمنانهای مش وب شود باز هم دولت بتواند به مرکز ملی حفاظت از زیرساختها آماده باش
بدهد.
در سال 2112خ شورای حفاظت از زیرساختهای حساس (که زیر نظر رئیس جمهور آمری ا فعالیت
میکند) گزارشی را در زمینه «راهبرد ملی تأمین امنیت فضای سایبر» منتشر کرد و کمیته ارتصادی مشترب
کنگره نیز طرا «امنیت در عصر اطالعات» را ارایه داد .در این طراخ طیفی از دیدگاهها در مورد حفاظت از
زیرساختهای اطالعاتی و حیاتی تشریح شده است.
در فوریه  2113میالدیخ اوباما رئیس جمهور این کشورخ فرمان اجرایی به شماره  513636رادر راستای
تأمین امنیت زیرساختهای حیاتی و کاهش خطرات به آنها صادر کرد .این فرمان اجراییخ به مؤسسه استاندارد و
فناوری آمری ا دستور میداد که با مشارکت سایر بخشهاخ چارچوبی 6را برای بهبود امنیت سایبری
زیرساختهای حیاتی تدوین کند .نسخه اول این چارچوب که در  12فوریه  2119میالدی منتشر شده است بر
توسعه یک چارچوب داوطلبانه به منظور کاهش خطرات سایبری در زیرساختهای حیاتی تمرکز داردو
دربردارنده بهترین شیوهها و دستورالعم هایی است که میتواند امنیت این زیرساختها را فراهم کند .ارایه این
چارچوب را میتوان آخرین اردا مهم دولت آمری ا در حوزه حفاظت از زیرساختهای حیاتی دانست که از آن
زمان تاکنونخ بسیاری از فعالیتهای دیگر در رابطه با حفاظت از زیرساختهای حیاتی آمری اخ در رالب این
چارچوب توسعه یافتهاند.
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مطالعه موردی دوم :کشورهای عضو اتحادیه اروپا

بسیاری از فعالیتهایی که کشورهای اروپایی برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی خود انجا دادهاندخ بعد
از اردا های دولت آمری ا در این حوزه بوده است .این اردا ها که معموکً از سالهای  1447و  1448میالدی به
بعد و با مشارکت دانشگاهیانخ صاحبان صنایع و مقامات دولتی در این کشورها انجا شدهاندخ بیشتر در رابطه با
تدوین راهبردهای کالن در زمینه حفاظت از زیرساختهای حیاتی و برگزاری مانورها و کارگاههای آموزشی در
این خصوص هستند.
البته در سالهای اخیرخ بعضی از کشورهای اروپایی از جمله آلمانخ هلندخ نروژخ سوئیس و انگلیس
توانستهاند ابت ارهایی را بر اساس تحلی هایی که در مورد آسیب پذیریهای زیرساختهایشان و بر اساس طرا
کلی سیستمهای هشداردهنده اولیه که در اختیار دارند به اجرا درآورند .این کشورها حتی در برخی از موارد هم
تدابیری را برای مقابله با این آسیب پذیریها پیشنهاد داده و سیاستهایی را در این راستا تدوین کردهاند.
اتریشخ فنالندخ فرانسه و ایتالیا نیز بیش از پیش در این حوزه فعال شدهاند.
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فصل پنجم :راهبردهای حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور

-5

به طور کلی چهار راهبرد برای حفاظت از فضای سایبر زیرساختهای حیاتی کشورمان وجود دارد که در
بندهای زیرخ آنها را مورد بررسی ررار میدهیم.
-1-5

راهبردهای مبتنی بر سیاستگذاری

راهبردهایی که مبتنی بر راهبری و سیاستگذاری امنیت فضای سایبر زیرساختهای حیاتی کشورمان
هستندخ اردا هایی که کز است در این حوزه انجا شوند را در سطح کالن و بدون ذکر جزییات مربوطه بیان
کردهاند .این راهبردها به لحاظ این ه از سوی حاکمیت و نهادهای باکدستی کشور ابالغ شدهاندخ بیانگر
سیاستهای کالن نظا در خصوص حفاظت از زیرساختهای حیاتی هستند و دستگاههای متولی و اجرایی باید
راه ارهای عملیاتی شدن آنها را تهیه و اجرا کنند.
در بندهای زیر به مهمترین این راهبردها اشاره میشود.
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سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری

فضای تبادل اطالعات و لزو سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بیشترین بهرهگیری از فرصتهای
ناشی از آن برای پیشرفت همه جانبه کشور و ارایه خدمات گسترده و مفید به ارشار گوناگون مرد و همچنین
ضرورت برنامهریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیبهای این فضای مجازیخ ی ی از دغدغههای
مهم مقا معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای دامت برکاته در طول سالهای اخیر بوده است که سرانجا
منجر به صدور فرمان تش ی شورای عالی فضای مجازی از سوی معظم لهخ در تاریخ  17اسفندماه  1341شد.
همزمان با توجه ویژه مقا معظم رهبری به فضای سایبر کشورخ امنیت آن و به خصوص مصونسازی
زیرساختهای حیاتی کشور در برابر هر گونه تهدیدخ از مواردی بوده است که ایشان به شدت بر آن تأکید داشته
و سیاستهایی را نیز در  4بندخ ابالغ کردهاند .این سیاستها که بیانگر خطمشی و جهتگیری نظا در حوزه
امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات بوده و راهنمای دستگاههای اجراییخ تقنینی و نظارتی در بخش فناوری
اطالعات به شمار میروندخ شام موارد زیر هستند:
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ایجاد نظا جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امنسازی ساختارهای حیاتی و
حساس و مهم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و ارتقای مداو امنیت شب ههای ال ترونی ی و
سامانههای اطالعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:
 استمرار خدمات عمومی
 پایداری زیرساختهای ملی
 صیانت از اسرار کشور
 حفظ فرهنگ و هویت اسالمی  -ایرانی و ارزشهای اخالری
 حراست از حریم خصوصی و آزادیهای مشروع و سرمایههای مادی و معنوی
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با رعایت مالحظات امنیتی
ارتقای سطح دانش و ظرفیتهای علمیخ پژوهشیخ آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و
فناوری مربوط به امنیت فضای اطالعاتی و ارتباطی (افتا)
ت یه بر فناوری بومی و توانمندیهای تخصصی داخلی در توسعه زیرساختهای علمی و فنی
امنیت شب ههای ال ترونی ی و سامانههای اطالعاتی و ارتباطی
پایشخ پیشگیریخ دفاع و ارتقای توان بازدارندگی در مقاب هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطالعات
و ارتباطات
تعام مؤثر و سازنده منطقهایخ جهانی و هم اری و سرمایهگذاری مشترب در حوزههای دانشخ
فناوری و امور مربوط به امنیت شب ههای ال ترونی ی و سامانههای اطالعاتی و ارتباط با حفظ
منافع و امنیت ملی
تعیین نهاد متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایتخ نظارت و تدوین
استانداردهای کز برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات و تهیه
پیشنویس روانین مورد نیاز
فرهنگسازیخ آموزش و افزایش آگاهی و مهارتهای عمومی در حوزه افتا
رعایت موازین شرعی و مقررات رانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این
سیاستها.
سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات کشور

سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات (افتا) ی ی از ابتداییترین و مشهورترین اسناد باکدستی کشور
در حوزه امنیت فناوری اطالعات است که موضوع امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی در آن مطرا شده است.
در نخستین اردا از اولین راهبرد این سندخ امنیت زیرساختهای حیاتی کشور در برابر حمالت ال ترونی یخ
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مورد توجه ررار گرفته است .همچنین در اردا شماره دو از راهبرد اولخ به ایجاد نظا مدیریتی امنیت در
زیرساختهای حیاتیخ اشاره شده است.
این سندخ یک «سند باکدستی برای کلیه برنامههای بخشی و فرابخشی»خ به منظور تضمین همگرایی و
نظا مندی برنامههای کشور در زمینه امنیت فضای تبادل اطالعات است و ی ی از اهداف کالن آنخ «حفظ
زیرساختهای حیاتی کشور در مقاب حمالت ال ترونی ی» است.
فعالیتهایی که در اردا اول از راهبرد نخست این سندخ با عنوان «طرا امنسازی زیرساختهای حیاتی
کشور و منابع ملی در ربال حمالت ال ترونی ی» بیان شدهاندخ عبارتند از:


تهیه برنامه ملی



ارایه راه ارهای فنی (متدولوژیها)



آموزش و آگاهیرسانی امنیتی به همه عوام درگیر در کنترل و هدایت زیرساختهای حیاتی در
سطح ملی



ایجاد مراکز جمعآوریخ اشتراب و تحلی اطالعات در سطح ملی



نظارت بر تداو امنیت زیرساختها از طریق جمعآوری اطالعاتخ تحلی و مدیریت مخاطرات و
تشخیص و مقابله با حوادث در سطح ملی

در اردا دو از راهبرد اول نیز با عنوان «طرا ایجاد نظا مدیریت امنیت زیرساختهای حیاتی در
دستگاههای مرتبط»خ اردا های زیر آورده شده است:


ایجاد سیستم مدیریت امنیت اطالعات



اجرای برنامههای امنسازی زیرساختهای حیاتی



آموزش و آگاهیرسانی امنیتی به همه عوام درگیر در کنترل و هدایت زیرساختهای حیاتی در
سطح دستگاه



ایجاد مراکز جمعآوریخ اشتراب و تحلی اطالعات در سطح دستگاه



تأمین تداو امنیت زیرساختها از طریق جمعآوری اطالعاتخ تحلی
تشخیص و مقابله با حوادث در سطح دستگاه.

و مدیریت مخاطرات و

سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات کشور که در اسفندماه  1387مورد تصویب هیأت وزیران ررار
گرفته است؛ با وجود گذشت بیش از چند سال از ابالغ آن توسط معاون اول رئیس جمهورخ بسیاری از
راهبردهای آن هنوز اجرایی نشده است.
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سند چشم انداز بیست ساله کشور

سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1919هجری خورشیدیخ از دیگر سندهای ملی در حوزه
سیاستگذاری است که موضوع امنیت زیرساختهای حیاتیخ به صورت غیرملموس در آن مورد توجه ررار گرفته
است .ی ی از ویژگیهایی که در افق چشم انداز این سند برای جامعه ایرانی در نظر گرفته شدهخ «مستق و
مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه» است که امید میرود با ات ال به ردرت کیزال الهی و در
پرتو ایمان و عز ملی و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانه جمعی و همچنین در مسیر تحقق آرمانها و اصول
رانون اساسی بتوان به آن دست یافت.
-4-1-5

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور

زیرساختهای حیاتی و تأمین امنیت آنها به لحاظ نقش ویژهای که این زیرساختها در توسعه و پیشرفت
همه جانبه کشور بر عهده دارندخ از مواردی بوده است که رانونگذاران هم در برنامه پنجم توسعه کشور بدان
توجه کرده و در ذی سه مادهخ به این موضوع پرداختهاند.
اردا هایی که برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی در این رانون آمده استخ عبارتند از:


ماده  :198به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساختهاخ ارتقای پایداری ملیخ حفاظت از مرد و
منابع ملی کشور و تضمین تداو خدمات به آنان در راستای ت می
اردامات زیر انجا میشود:

چرخه دفاع غیرنظامیخ

الف -تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعام طی سال اول برنامه
ب -ایجاد سامانه پایشخ هشدار و خنثیسازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتیخ حساس
و مهم
ج -ایمنسازی و حفاظت از مراکز حیاتیخ حساس و مهم کشور برای تداو فعالیت امن و پایدار
آنان.


ماده  :211دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی
نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از
منافع ملیخ انقالب اسالمی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعیخ
اردا های ذی را در صورت تصویب فرماندهی ک نیروهای مسلح به عم آورد:
الف -تقویت مؤلفههای بنیه دفاعی با تأکید بر مدرنسازی و هوشمندسازی تجهیزاتخ ارتقای منابع
انسانی و سامانههای (سیستمهای) فرماندهی ()C4I
ج -بهینهسازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی
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و -ارتقای ابت ار عم و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملیخ منابع حیاتی و
انقالب اسالمی ایران


ماده ( 231بند الف) :کلیه دستگاههای اجراییخ نهادهای عمومی و شرکتهای غیردولتی دارای
زیرساختهای حیاتی موظفند به منظور امنسازی زیرساختها و حفظ امنیت تبادل اطالعات در
مقاب حمالت ال ترونیک در چارچوب سند امنیت فضای تبادل اطالعات (افتا) تا پایان سال دو خ
برنامه امنیت فضای تبادل اطالعات خود را ارتقا بخشند.

-5-1-5

طرح جامع امنسازی زیرساختهای حیاتی کشور

طرا جامع امنسازی زیرساختهای حیاتی که توسط مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری تهیه
شده استخ راه ارهایی را جهت فراهمآوری امنیت در زیرساختهای حیاتی کشور ارایه میکند .این سند که
مخاطبان آن «کلیه دستگاههای متولی زیرساختهای حیاتی کشور» هستندخ درصدد است «اهداف و منویات
اشاره شده در سند راهبردی افتا و رانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و امنیتی پایدار در
سازمان را تحصی نماید».
این سند مشتم بر هشت فص است که هر کدا از فص های آنخ به ی ی از محورهای اصلی طرا
میپردازد .در فص اولخ مخاطره و راهبردهای مرتبط با آن بیان شده و مدیریت مخاطره و کنترلهای حیاتی که
برای رفع مخاطرات کز استخ شرا داده میشود .در فص دو خ سامانه مرکز عملیات امنیت جهت مانیتورینگ
امنیتی سازمان بحث میشود .فص سو به ویژگیها و نیازمندیهای تیم امداد رایانهای میپردازد .در فص
چهار به سامانه مقابله با بدافزار و راهبردهای مرتبط با آن پرداخته میشود .ارزیابی امنیتی کارشناسانخ
پیمان ارانخ شرکتهاخ خدمات و محصوکت فتای سازمان در فص پنجم بررسی میشود .فص ششم به موضوع
طرا تداو کسب و کار سازمان در حوزه فاوا میپردازد .در فص هفتم زیرساخت محرمانگی و الزامات آن بحث
خواهد شد و در نهایتخ در فص هشتم به موضوعات مرتبط با امنیت سامانههای صنعتی پرداخته میشود.
این سندخ با چشم انداز «تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان و جلوگیری از بروز اختالل در
ارایه سرویسهای حیاتی آن» تدوین شده است و فارغ از نحوه پیادهسازی آن در سازمانهای ایرانی که از سطوا
بلوغ و فرهنگ سازمانی مختلفخ چالشها و مخاطرات امنیتی متفاوت با ی دیگر برخوردار هستندخ پیشنهاد کرده
است برای پیادهسازی بهتر آنخ «شورا یا کمیتهای در سطح کالن [سازمان] تش ی شده و در ذی آنخ کمیته
راهبردی امنیت تش ی شود».
این طراخ «شام محورهای کلی امنسازی است و طرا تفصیلی مربوط به هر سازمان بایستی به وسیله
سازمانخ شرکتهای مجری و مرکز مدیریت راهبردی افتا تهیه شده و به تأیید مرکز افتا برسد».
برخی از مهمترین مش الت اجرایی این طراخ عبارت از موارد زیر هستند:
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 .1مشخص نیست که در هر یک از مراح پیادهسازی این طراخ مخاطرات سایبری به چه میزانی
کاهش مییابند.
 .2پیادهسازی راه ارهای ارایه شده در این طرا برای بسیاری از زیرساختهای حیاتی کشورمانخ به
خصوص سازمانهای خدماتمحورخ هزینهبر بوده و مقرون به صرفه نیست .بنابراین احتمال آن که
این زیرساختها به دلی نداشتن توجیه ارتصادیخ اجرای آن را تا آنجا که مم ن است به تعویق
بیاندازندخ وجود دارد.
 .3این طراخ مبتنی بر یک مدل بلوغ امنیت فناوری اطالعات که زیرساختهای حیاتی بر اساس آن
بتوانند سطوا فعلی و هدف خود را به منظور ارزیابی و پیادهسازی کنترلهای امنیتی مشخص
کنندخ نیست.
 .9سطوحی برای پیادهسازی آن در زیرساختهای حیاتی کشورمان در نظر گرفته نشده است.
 .5مشوقها و سازوکارهای کز به منظور تشویق زیرساختهای حیاتی برای اجرای این طراخ در نظر
گرفته نشده است.
 .6اسناد ت میلی و راهنماهای اضافی برای پیادهسازی این طرا در هر یک از زیرساختهای حیاتی
وجود ندارد.
 .7مراکزی برای آموزش نحوه پیادهسازی این طرا به زیرساختهای حیاتی که مم ن است از دانش
کافی برای اجرای آن برخوردار نباشندخ وجود ندارد.
 .8مشخص نشده است که زیرساختهای حیاتی باید در چه بازه زمانیخ این طرا را اجرا کنند به
همین دلی احتمال عد تمای در پیادهسازی و به تعویق انداختن آن تا زمان اجبار وجود دارد.
 .4مراکزی برای ممیزی و نظارت بر پیادهسازی راه ارهای این طرا که آموزشهای کز را دیده
باشندخ وجود ندارد.
 .11مراکز مشاوری برای پیادهسازی راه ارهای این طرا که بتوانند راهنماهای اضافهای را به
زیرساختها ارایه کنندخ وجود ندارند یا مم ن است به دلی تخصصی بودن بحث امنیت سایبری
زیرساختهاخ این مراکز از دانش کافی برای برآورد تهدیدها و مخاطرات امنیتی در زیرساختهای
حیاتی برخوردار نباشند.
 .11الزا های رانونی و رراردادی و همچنین روانین مربوط به کسب و کار در هر یک از زیرساختهای
حیاتی معلو نیست که چگونه در تهیه این طرا لحاظ شدهاند.
 .12راه ارهای ارایه شده در این طرا مشخص نشده است که تا چه سطوحی باید در هر یک از
زیرساختهای حیاتی پیادهسازی شوند.
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راهبردهای مبتنی بر پدافند غیرعامل سایبری

-2-5

راهبردهای مبتنی بر پدافند غیرعام 1خ بیشتر به موضوع ایمنی و مصونسازی زیرساختها و نیز بازدارندگی
دشمن از حمله سایبری به آنها توجه دارند .پدافند غیرعام عبارت است از« :مجموعه اردامات غیرمسلحانه که
موجب افزایش بازدارندگیخ کاهش آسیب پذیریخ تداو فعالیتهای ضروریخ ارتقای پایداری ملی و تسهی
مدیریت بحران در مقاب تهدیدات و اردامات نظامی دشمن میگردد» .پدافند سایبری نیز دربرگیرنده
«مجموعهای از اردامات شام رصدخ پایش و تشخیص تهدیدخ استخراج آسیب پذیریخ تجزیه و تحلی میزان
خطرخ مدیریت صحنه نبرد سایبریخ بازیابی اطالعاتخ مصونسازیخ ارتقای آمادگی پدافند سایبریخ تولید ردرت
پاسخگویی به تهدیدخ به روز رسانی تهدیدات و اردامات پدافند سایبری که موجب حفاظت از سرمایههای ملی
سایبری در برابر تهدیدات سایبری دشمن و کاهش آثار و عوارب ناشی از آنها میگردد»خ است.
مهمترین سندهای ملی که با روی رد مبتنی بر پدافند غیرعام به زیرساختهای حیاتی کشور و حفاظت
سایبری از آنها تدوین شدهاندخ در بندهای زیر معرفی شدهاند.
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سیاستهای کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل

جمهوری اسالمی ایران در حوزه پدافند غیرعام خ سیاستهایی را برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی
کشور تدوین کرده است که مهمترین آنها در زمینه امنیت سایبری این زیرساختهاخ شام موارد زیر هستند:








تهیه و اجرای طراهای پدافند غیرعام (با رعایت اص هزینه  -فایده) در مورد مراکزخ اماکن و
تأسیسات حایز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجرا بر اساس اولویتبندی و
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
تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شب ههای اطالع رسانیخ مخابراتی و رایانهای
ایجاد مرکزی برای تدوین طراحیخ برنامهریزی و تصویب اصول و ضوابطخ استانداردهاخ معیارهاخ
مقررات و آیین نامههای فنی پدافند غیرعام و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.

Passive Defense
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اصول و راهبردهای پدافند غیرعامل کشور

جمهوری اسالمی ایرانخ راهبردها و اصولی را در حوزه پدافند غیرعام و به منظور حفاظت سایبری از
زیرساختهای حیاتی کشورمان تدوین کرده است که مهمترین آنها عبارتند از:
 آسیب ناپذیری و مصونسازی زیرساختهای حیاتیخ پایدارسازی و استح ا زیرساختهای حساس
و ایمنسازی زیرساختهای مهم و کاهش آسیب پذیری سایر زیرساختها
 تعام مستمر و فراگیر با سازمانهای سیاستگذارخ رانونگذار و اجرایی و ایجاد سازوکارهای
مناسب در جهت پایداری و مصونسازی تأسیسات حیاتی و حساس کشور
 طراحیخ پیادهسازی و اجرای راهبردهای پدافند پرتویخ پدافند زیستی و پدافند شیمیایی و
رایاپدافند (پدافند سایبری) در برابر تهدیدات نوین
 طراحیخ پیادهسازی و راهبری شب ه سازماندهی شده پایش و تشخیص پیشدستانه تهدیدات با
نگرش علمیخ عمیق و مستمر و ک نگر در همه حوزههای تهدید مرتبط با پدافند غیرعام
 حفظ و ارتقای اشراف اطالعاتی مستمر بر تهدیدات و آسیب پذیریها در زیرساختهای حیاتی و
حساس کشور با تأکید بر تهدید نوین و روی رد تهدیدشناسی علمی
 ایجاد و توسعه نظا جامع صنعت بومی پدافند غیرعام بر مبنای اص خودات ایی در حوزههای
مختلف (رایانهایخ زیستی شیمیاییخ پرتوی) در جهت ایجاد پشتیبانی مستمر از دفاع تخصصی در
حوزههای جدید
 تدوین و نهادینهسازی روانینخ مقرراتخ دستورالعم هاخ نظاماتخ الزامات فنی مهندسی و الگوهای
توسعه و استانداردهای بومی در حوزههای مختلف پدافند غیرعام
 سازماندهیخ فعالسازیخ عملیاتسازی و استقرار ررارگاههای پدافندی تخصصی زیستیخ رایانهای
(سایبری)خ شیمیاییخ پرتویخ ارتصادی و سایر تهدیدات جدید در چارچوب تح یم ردرت دفاعی
کشور.
 -3-2-5سند راهبردی پدافند سایبری کشور
سند راهبردی پدافند سایبری که توسط ررارگاه پدافند سایبری کشورخ وابسته به سازمان پدافند غیرعام
تدوین شده استخ افق زمانی  1919خورشیدی را برای تحقق راهبردهای ارایه شده در آنخ مد نظر ررار داده
است و تالش دارد که یک «زیست بو ملی سایبری امنخ مصون و پایدار در برابر تهدیدات و حمالت سایبری
دشمن و ردرت برتر پدافند سایبری در بین کشورهای منطقه و دارای جایگاهی ممتاز (ردرت اول الی پنجمی)
در جهان» را برای کشورمان فراهم کند .این سندخ رسالت اصلی خود را «پدافند سایبری از سرمایههای ملی
سایبری و فضای سایبری کشور در برابر تهدیدات و حمالت سایبری دشمن» میداند.
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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
شده استخ عبارتند از:
 .1دستیابی به نظا جامع بومی پدافند سایبری
 .2دستیابی به زیرساختها و سرمایههای ملی مصون سایبری
 .3دستیابی به زیست بو سایبری مصونخ امن و پایدار
 .9دستیابی به منابع انسانی توانمند و کارآمد سایبری
 .5دستیابی به جایگاه ممتاز علمی و فناوری سایبری
 .6دستیابی به صنعت بومی خودات ا و پیشرفته پدافند سایبری
 .7دستیابی به استانداردها و الگوهای پدافند سایبری بومیخ امنخ پویا و روزآمد
 .8دستیابی به دیپلماسی هدفمند و فعال پدافند سایبری
 .4دستیابی به ظرفیت مناسب فرماندهی و کنترل مؤثر پدافند سایبری
 .11نهادینهسازی فرهنگخ ادبیات و مفاهیم پدافند سایبری
 .11دستیابی به مشارکت ظرفیتهای بخشهای دولتی و خصوصی
 .12دستیابی به نظا پدافند فرهنگی سایبری با رابلیت تهدیدشناسی و پاسخگو به تهاجم فرهنگی
براندازانه دشمن
 .13دستیابی به تولیدخ حفظ و ارتقای آمادگیهای پدافند سایبری در برابر تهدیدات.
در این سند راهبردیخ در بیانیه رسالت پدافند سایبری آن آمده است که« :ررارگاه پدافند سایبری کشور به
عنوان متولی پدافند سایبری از سرمایههای ملی سایبری کشورخ رسالت مصونسازی و پایدارسازی سرمایههای
سایبری کشور از طریق پایش و تشخیص تهدیداتخ کشفخ مدیریت و کنترل آسیب پذیریهاخ اعال هشدارهای
کز خ امنسازیخ تدوین و انتشار نظامات (مالحظاتخ مقرراتخ الزامات و اصول) پدافندیخ آموزش و نهادینهسازی
پدافند سایبریخ مدیریت صحنه عملیات پدافند سایبری و دفاع حقوری در برابر تهدیدات و حمالت دشمن را بر
عهده دارد».
راهبردهای نظا پدافند سایبری کشور که در این سند برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی آورده شدهاندخ
عبارت از موارد زیر هستند:
 .1طراحیخ پیادهسازی و اجرای نظا جامع بومی پدافند سایبری هوشمندخ پایدار و مقاو خ انحصاریخ
ابت اریخ کیه به کیهخ پیش کنشگرخ شب هایخ چابک و منعطف در سطوا ملیخ دستگاهی و استانی
 .2طراحیخ پیادهسازی و اجرای طراها و برنامههای پدافند سایبری از زیرساختهای کشور در برابر
تهدیدات و حمالت سایبریخ متناسب با سطح اهمیت آنها
 .3مصونسازی زیست بو سایبری و الزا و همراهسازی سازمانهای متولی زیرساختهای حیاتی و
حساس کشور در ایجاد و استفاده از محصوکت امن داخلی
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 .9ساماندهیخ ارتقای کمی و کیفی و به کارگیری منابع انسانی متخصص و امین در حوزه پدافند
سایبری
 .5تولید و مدیریت دانش و فناوری پدافند سایبریخ متناسب با تهدیدات نوین
 .6بومی و امنسازی تجهیزات مورد استفاده در زیرساختهای حیاتی و حساس کشور در جهت
کاهش وابستگی به فناوریها و محصوکت غیربومی و ممنوعیت کاربرد سامانههای خارجی در آنها
 .7تقویت صنعت پدافند سایبری بومی و حمایت از سازمانها و شرکتهای تولید کننده سامانهها و
محصوکت بومی و روزآمدخ به ویژه سامانههای پایه و اساسی سایبری کشور
 .8بومیسازی فرایندهاخ نظامات و استانداردهاخ پروت

هاخ رویهها و روالهای پدافند سایبری

 .4تعام با نهادها و سازمانهای منطقهای و بینمللی سایبری
 .11طراحیخ پیادهسازی و اجرای نظا دیپلماسی پدافند سایبری کشور در جهت دفاع از منافع ملی در
مجامع بینمللی
 .11طراحیخ پیادهسازی و اجرای سامانه فرماندهی و کنترل مؤثر پدافند سایبری
 .12فرهنگسازی و آموزش مسئولین و نخبگان و آحاد جامعه در حوزه پدافند سایبری
 .13نهادینهسازی مفاهیم پدافند سایبری در نظا آموزشی (ابتداییخ متوسطه و دانشگاهی) کشور و
نظا آموزش دفاعی کشور
 .19بهرهگیری از رابلیتهای بسیج و سازمانهای مرد نهاد و ظرفیتهای بخش خصوصی در پدافند
سایبری
 .15طراحیخ پیادهسازی و اجرای نظا پدافند فرهنگی سایبری با رابلیت تهدیدشناسی و پاسخگو به
تهاجم فرهنگی براندازانه دشمن
 .16کاهش آسیب پذیریخ پایدارسازیخ مصونسازیخ ارتقای توان بازدارندگی زیرساختهای حیاتی و
حساس کشور در برابر تهدیدات و حمالت سایبری
 .17حفاظت و امنیت هوشمندانه سایبری از زیرساختها و طراها متناسب با سطح اهمیت آنها
 .18استفاده هوشمندانه (توجه به فرصتها و تهدیدات فناوری) از سامانههای جدید سایبری در
زیرساختهای دارای اهمیت
 .14تدوین راهبردهای مشترب علیه تهدیدات نظامی و سایبری و تهدیدات گروه سایبرخ
ال ترومغناطیس و جنگ اطالعات
 .21راهبریخ هدایتخ ایجاد هماهنگی و همافزایی راهبردمحور پدافند سایبری در دستگاههای اجرایی.
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در پیوست شماره  9از این سند با عنوان متدولوژی امنسازیخ هفده گا اساسی جهت امنسازی
زیرساختهای سایبری کشور و پیادهسازی نظا پدافند سایبری در آنها بیان شده است که عبارتند از:
 .1شناسایی داراییهاخ مراکز و شب ههای سایبری و مت ی به سایبر
 .2تعیین سطح اهمیت مراکز و شب ههای سایبری و مت ی به سایبر به سطوا حیاتیخ حساس و مهم
 .3تعیین تهدیدات سایبری مراکز و شب ههای تعیین سطح شده
 .9آسیب پذیریهای سایبری مراکز و شب ههای تعیین سطح شده در برابر تهدیدات سایبری مربوطه
 .5تعیین پیامدهای احتمالی در صورت اعمال تهدیدات بر آسیب پذیریها
 .6محاسبه مخاطره و تعیین مخاطره راب ربول
 .7ارایه راه ارهای پدافندی به منظور کاهش آسیب پذیریها و مقابله با تهدیدات سایبری
 .8ارایه راه ارهای مقابله با حمالت سایبری (تش ی تیم  CERTو غیره)
 .4ارایه طرا تداو خدمات و فعالیتهای ضروری در صورت بروز بحران سایبری
 .11پیادهسازی و اجرای راه ارهای ارایه شده
 .11نظارت و کنترل بر فعالیتها
 .12برگزاری رزمایشهای سایبری
 .13رصد و پایش تهدیدات و آسیب پذیریها و تعیین تهدیدات و آسیب پذیریهای جدید
 .19تعیین پیامدهای تهدیدات و آسیب پذیریهای جدید
 .15به روز رسانی راه ارهای پدافندی با توجه به تهدیدات و آسیب پذیریهای جدید
 .16برگزاری آموزشهای ارتقای توانمندیهای سایبری
 .17آسیب پذیریهای سایبری مراکز و شب ههای تعیین سطح شده در برابر تهدیدات سایبری مربوطه.
همچنین در این سندخ یک چرخه پدافند سایبری نیز به منظور مقابله با تهدیدها و مخاطرات امنیتی در
زیرساختهای حیاتی معرفی شده که در ش شماره  1نشان داده شده است.
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شکل  :1چرخه پدافند سایبری

سند راهبردی پدافند سایبری کشورخ با وجود نگاه فرابخشی و همه جانبهای که به موضوع امنسازی
زیرساختهای حیاتی کشورمان در برابر تهدیدات سایبری دارد اما در عین حالخ دارای مش التی نیز در اجرا و
پیادهسازی است .مهمترین مش التی که زیرساختهای حیاتی برای استقرار راه ارها و راهبردهای ارایه شده در
این سند با آن مواجه هستندخ شام موارد زیر است:
 .1برای هر یک از این راهبردهای ارایه شده در این سندخ روش اجرایی خاصی که متناسب با انواع
سطوا تهدید در زیرساختهای حیاتی کشورمان باشدخ پیشنهاد نشده است.
 .2فراسازمانی بودن بعضی از راهبردهای ارایه شده در این سند و رابلیت انجا آنها در سطوا باکی
حاکمیتی کشورخ به طوری که توانایی پیادهسازی کام آنها برای زیرساختهای حیاتی وجود
ندارد.
 .3هزینه باکی راهبردهای ارایه شده در این سند که مم ن است حتی در طوکنی مدت هم اجرای
این راهبردها برای بسیاری از زیرساختهای حیاتی کشورمان توجیه ارتصادی نداشته باشد.
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 .9با توجه به مخاطرهمحور بودن راهبردهای ارایه شده در این سندخ طراواره 1خاصی که منطبق با
ساختار سازمانی زیرساختهای حیاتی کشورمان باشدخ برای ارزیابی و مدیریت مخاطرات سایبری
پیشنهاد نشده است.
 -3-5راهبردهای مبتنی بر مدیریت مخاطرات
راهبردهای مبتنی بر مدیریت مخاطرات سایبریخ بیشتر به موضوع شناساییخ ارزیابی و مدیریت مخاطرات
مربوط به فناوری اطالعات در زیرساختهای حیاتی کشورمان توجه دارند و از این دیدگاه به ارایه راه ارهای
امنیتی در زیرساختها میپردازند .این راهبردها با توجه به افزایش فشارهایی که همواره از ناحیه تهدیدهای
داخلی و بیرونیبر زیرساختها وارد میشودخ میکوشند روی ردی رویخ با ثبات و ت رار شدنی را برای مدیریت
مخاطرات فناوری اطالعاتدر زیرساختهای حیاتی فراهم کنند.
راهبردهای مدیریت مخاطرهخ زیرساختهای حیاتی را صرفنظر از اندازهخ سطح مخاطرات سایبری یا
پیچیدگیهای آنهاخ رادر میسازند تا مبانی و تجربیات برتر در حوزه مدیریت مخاطرات را برای بهبود امنیت و
انعطافپذیری خود به کار گیرند .این راهبردهاخ با استفاده از فرایندهای مدیریت مخاطرهخ تالش دارند عالوه بر
شناسایی و اولویتبندی مخاطرات در هر یک از زیرساختهای حیاتیخ با توجه به محدودیت منابع آن سازمان
تعیین کنند که کدا داراییهاخ چرا و چقدر باید امن شوند تا اهداف و سیاستهای امنیتی آن زیرساخت حیاتی
تأمین شود.
مهمترین طراوارهها و استانداردهایی که زیرساختهای حیاتی کشورمان برای مدیریت مخاطرات
سایبریشان از آنها استفاده میکنندخ عبارت از موارد زیر هستند:
 ISO/IEC 27005
 ISO 31000
 NIST Special Publication (SP) 800-39
 Electricity Subsector Cybersecurity Risk Management Process (RMP) guideline
این استانداردهاو طراوارهها یک روی رد واحد و دی ته شده برای مدیریت مخاطرات سایبری در تما
زیرساختهای حیاتی ارایه نمیکنند زیرا هر یک از زیرساختها به لحاظ الزا ها و ماهیت کسب و کاری خودخ
همواره در معرض مخاطراتی جدید و منحصر به فردخ همچون تهدیدهای گوناگونخ آسیبپذیریهای متنوع و
سطوا مختلفیاز تحم مخاطرات ررار دارند .از اینروخ چگونگی پیادهسازی راه ارهای ارایه شده در این
طراوارهها و استانداردها مم ن است برای هر کدا از زیرساختهای حیاتیخ با سایر زیرساختها متفاوت باشد.
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-4-5

راهبردهای مبتنی بر تنبیه و مجازات

راهبردهایی که مبتنی بر تعیین جزا و جریمه به منظور حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشورمان هستندخ
بیشتر به تعیین سازوکارهایی برای جلوگیری از انجا تهدیدها و حمالت سایبری به زیرساختها از طریق وضع
مجازات و همچنین تنبیه افراد متخلف به منظور بازدارندگی آنها از انجا جر خ توجه دارند.
از مهمترین این راهبردها میتوان به رانون جرایم رایانهای کشور که در تاریخ پنجم خرداد ماه  1388به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده استخ اشاره کرد .در ماده شماره  11از فص دو این رانون با عنوان
«جرایم علیه صحت و تمامیت دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی»خ به موضوع امنیت زیرساختهای حیاتی
پرداخته شده است .در این ماده آمده است که« :هر کس به رصد خطر انداختن امنیتخ آسایش و امنیت عمومی
اعمال مذکور در مواد 18خ  24و  311این رانون را علیه سامانههای رایانهای و مخابراتی که برای ارایه خدمات
ضروری عمومی به کار میروندخ از ربی خدمات درمانیخ آبخ برقخ گازخ مخابراتخ حم و نق و بان داری مرت ب
شودخ به حبس از سه تا ده سال مح و خواهد شد».

1ماده  :8هر کس به طور غیرمجاز دادههای دیگری را از سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حام های دادهخ حذف یا تخریب یا مخت یا غیرراب پردازش کند به حبس از شش
تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( )1101110111ریال تا چه میلیون ( )9101110111ریال یا هر دو مجازات مح و خواهد شد.
2ماده  :4هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از ربی وارد کردنخ انتقال دادنخ پخشخ حذف کردنخ متورف کردنخ دست اری یا تخریب دادهها یا امواج ال ترومغناطیسی یا نوریخ
سامانههای رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مخت کندخ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( )1101110111ریال تا
چه میلیون ( )9101110111ریال یا هر دو مجازات مح و خواهد شد.
3ماده  :11هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از ربی مخفی کردن دادههاخ تغییر گذرواژه یا رمزنگاری دادهها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا
مخابراتی شودخ به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )501110111ریال تا بیست میلیون ( )2101110111ریال یا هر دو مجازات مح و خواهد
شد.
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فصل ششم :راهکار ملی امنسازی زیرساختهای حیاتی

راه ار ملی که در این کتاب برای فراهمآوری امنیت در زیرساختهای حیاتی کشورمان و امنسازی آنها در
برابر تهدیدهای سایبری پیشنهاد شده استخ در دو بخش فراسازمانی و سازمانی اجرا میشود .راه ارهای
سازمانی نیز به منظور اجرای بهتر و دریقتر کنترلهای امنیتی در زیرساختهای حیاتیخ در دو سطح مدیریتی و
فنی ارایه شدهاند.
منظور از راه ار جامع که در این کتاب مد نظر استخ راه اری است که شام رصد و پایشخ فرماندهی و
کنترل متمرکزخ مدیریت مخاطرات امنیتیخ حفاظت و مصونیت امنیتی و همچنین آموزش و فرهنگسازی مدا
تما ذینفعان سازمانی است.
این راه ار ارایه شدهخ با استفاده از استانداردهاخ بهروشهاخ بهترین تجربهها و توصیههاخ به نظا طبقهبندی و
سازوکاری مشترب برای همه سازمانهای حیاتیخ به صورت زیر دست یافته است:
 .1تشریح وضعیت جاری امنیت در زیرساختهای حیاتی
 .2تشریح وضعیت مطلوب امنیتی
 .3شناسایی و اولویتبندی فرصتها برای بهبودخ از طریق فرایندی مداو و ت رارپذیر
 .9ارزیابی میزان پیشرفت در دستیابی به وضعیت مطلوب
 .5ارتباط با ذینفعان داخلی و خارجی در خصوص مخاطرات امنیت سایبری
مهمترین اولویتهایی که در این راه ار ملی به منظور امنسازی زیرساختهای حیاتی کشورمان مورد
توجه ررار گرفتهاند شامالمنیت سایبریخ ارزیابی خطرخ ارتباطات اضطراری و آموزش اولین پاسخ دهندگان
هستند.
ذکر این ن ته ضروری است که راهبردهای ارایه شده در این کتابخ برای تما دستگاهها و سازمانهای
متعلق به دولت یا در اختیار بخش خصوصی که در بند  9-2از همین سند با عنوان «اجزای زیرساختهای
حیاتی» به آنها اشاره شده استخ فارغ از اندازهخ ساختار و نوع آن سازمانخ حجم و گستره تهدیدها و همچنین
سطوا مختلف پیادهسازی کنترلهای امنیتی در هر یک از زیرساختهاخ میتوانند بر اساس یک مدل بلوغ برآورد
شده و مختص به همان سازمانخ در هر یک از سطوا پیادهسازی امنیت سایبری بیان شده در بند 2-3خ اجرا
شوند.
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راهکارهای فراسازمانی

راه ارهای فراسازمانیخ اردا های کالن و در سطح ملی هستند که به لحاظ ماهیت عمل ردی و گستره
اردا شانخ زیرساختهای حیاتی نمیتوانند به تنهایی یا حتی با مشارکت ی دیگر آنها را انجا دهند چرا که به
راهبری و پشتیبانی حاکمیت و دولت برای اجرای آنها نیازمند هستند .در وارعخ این راه ارها شام اردا های
ملی هستند که کز است توسط دولتخ برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی انجا شوند .این راه ارها برگرفته
از مطالعات تطبیقی کشور آمری ا هستند که در دستورالعم های اجرایی شماره 13111خ  63و  13131به آنها
اشاره شده است .همچنین برخی از آنها نیز حاص تجربیات کشورهای مورد مطالعهخ در پیادهسازی مراکز تحلی
و به اشترابگذاری تهدیدات سایبری (مانند مراکز  ISACدر آمری ا) هستند.
راه ارهای فراسازمانی در حوزه امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی کشورخ در بندهای زیر شرا داده
شدهاند.
-1-1-6

تأسیس مرکز ملی حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور

این مرکز توسط دولت ایجاد شده و به دلی حساسیت بسیار باکی این مرکزخ رئیس آن توسط شخص
رئیس جمهور انتخاب میشود .این مرکز باید عمل ردی کامالً مستق داشته و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور
فعالیت کند .همچنین تما گزارشهای آن نیز بایستی به شخص رئیس جمهور ارایه شوند.
از جمله وظایف اصلی این مرکز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1مسئول هماهنگی اردا های امنیت سایبری با سایر نهادها و سازمانهای کشور
 .2تقویت هماهنگی و افزایش همافزایی در جهت حفاظت از زیرساختهای حیاتی از طریق همسو کردن
فعالیتهای امنیتی سایر مراکزخ با مأموریتهای در نظر گرفته شده برای این مرکز
 .3ادغا فعالیتهای مشترب سایر سازمانهای متولی یا مجری امنسازی زیرساختهای حیاتیخ به منظور
جلوگیری از تداخ در اجرای راه ارهای امنیتی یا موازی کاری
 .9شناسایی وابستگیها و تهدیدهای جدید امنیتی در مراکز حیاتی و ارایه راه ارهای کز در این
خصوص
 .5ارزیابی تهدیدهای فیزی ی و سایبری بر ضد زیرساختهای حیاتی کشور و تدوین راهبردهایی برای
پیشگیری و مقابله با این تهدیدها
 .6ارتباط بخشهای خصوصی و دولتی متصدی زیرساختهای حیاتی با ی دیگر و مشارکت آنها به منظور
ایجاد مرکزی برای به اشترابگذاری اطالعات و انجا هماهنگیهای بهتر و همچنین پاسخ منسجم به
تهدیدات متوجه هر یک از زیرساختها
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 .7ایجاد مراکزی به منظور شناساییخ تحلی و ارزیابی مخاطرات امنیتی و تشخیص و مقابله با حوادث
سایبری در زیرساختهای حیاتی کشور
 .8هم اری با بخشهای خصوصی و دولتی به منظور نظارت وسیع بر شب ههای رایانهایخ صنعتی و سایر
سیستمهای اطالعاتی حساس در زیرساختهای حیاتی
 .4کشف و شناسایی سریع هرگونه تعرض به زیرساختهای حیاتی کشور و ارایه راه ارهای مقابلهای با
آنها
 .11راهاندازی سیستم هشدار دهنده ملی برای اخطاردهی سریع در شرایط اضطراری به زیرساختهای
حیاتیخ نهادهای رانونی و شرکتهای مجری امنیت در این زیرساختها
 .11تدوین یک راهبرد ملی برای تأمین امنیت فضای سایبر زیرساختهای حیاتی کشور
 .12تدوین استانداردهایی برای فراهمآوری امنیت در زیرساختهای حیاتی کشور با مشارکت سازمان ملی
استاندارد ایران و سایر شرکتهای دارای صالحیت در زمینه تدوین استانداردهای ملی
 .13تدوین طراهای جامع امنیتی به منظور افزایش توانمندی واکنش به تهدیدها و حوادث سایبری در
زیرساختهای حیاتی کشور
 .19تدوین سیاستها و اردا های عملی دفاعی برای امنسازی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور و
اطمینان از کارایی و اثربخشی آنها
 .15تدوین رانون جرایم سایبری زیرساختهای حیاتی کشور (به عنوان ی ی از مهمترین وجوه امنیت ملی
و بینمللی) با مشارکت روه رضاییه
 .16تدوین روانین ملی در حوزه حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور با هم اری مجلس شورای اسالمی
 .17تدوین برنامههای آموزشی ملی در خصوص حفاظت از زیرساختهای حیاتی
 .18هم اری نزدیک با دفتر برنامه و بودجه دولت جهت اطمینان از لحاظ شدن بودجه طراهای امنیتی
زیرساختهای حیاتی در بودجه وزارتخانههای مربوطه
 .14انجا فعالیتهای ممیزی و بازرسی از زیرساختهای حیاتی یا تعیین مراکزی به همین منظورخ جهت
بررسی رعایت کام سیاستهای امنیتی ابالغ شده
 .21نظارت بر مراکز و شرکتهای ارایه دهنده خدمات امنیتی به زیرساختهای حیاتی و تأیید صالحیت
آنها
 .21هماهنگی در پاسخدهی سریع به تهدیدات و حمالت بر ضد زیرساختهای حیاتی و همچنین تضمین
پاسخ هماهنگ
 .22ایجاد مراکزی برای جمعآوریخ تحلی و به اشترابگذاری اطالعات در کشور
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 .23راهاندازی آزمایشگاههای مرجع در خصوص بررسی محصوکتخ خدمات فناوری اطالعات و تجهیزات
امنیتی مورد استفاده در زیرساختهای حیاتی و ارایه گواهیهای امنیتی مربوطه
 .29برگزاری نشستهاخ همایشها و مانورهای ملی با حضور صاحبان و متولیان زیرساختهای حیاتیخ
دانشگاهیان و نیز مقامات دولتی به منظور آشنایی متخصصان و کارشناسان امنیت سایبری
زیرساختهای حیاتی با تهدیدات فعلی و آتی و همچنین مرور اردا های پیشگیرانه و مقابلهای با این
تهدیدهای امنیتی
 .25ارایه گزارشهای دورهای از عمل رد خود و وضعیت امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی کشور به
رئیس جمهور
-2-1-6

آموزش و آگاهیرسانی امنیتی به افراد شاغل در زیرساختهای حیاتی

آموزش و آگاهیرسانی امنیتی به تما افرادی که در فرایندهای کنترل و هدایت زیرساختهای حیاتی
کشورمان درگیر هستندخ از دیگر راه ارهای فراسازمانی امنیت در زیرساختهای حیاتی است .همه کارکنانخ
ذینفعانخ پیمان اران و اشخاص سومی که در زیرساختهای حیاتی مشغول به کار هستند یا خدماتی را به این
مراکز حساس ارایه میکنند باید آموزشهای امنیتی کز را دیده و آگاهیرسانیهای امنیتی به مورع و مناسبخ
به آنها داده شود .این موضوعخ عالوه بر این ه حوادث امنیتی سهوی و ناخواسته در زیرساختهای حیاتی را به
شدت کاهش میدهدخ در طوکنی مدت نیز موجب کاهش هزینههای خرید تجهیزات امنیتی اضافی میشود.
آموزش و آگاهیرسانی امنیتی به افرادی که در زیرساختهای حیاتی شاغ هستندخ برای این ه از کارایی و
اثربخشی کز و متناسب با الزامات ملی کشورمان برخوردار باشد باید از طریق دفتر حفاظت از زیرساختهای
حیاتی یا سایر مراکز آموزشی که توسط این دفتر ملی تأیید صالحیت شدهاندخ صورت پذیرد.
-3-1-6

راهاندازی مرکز عملیات امنیت ملی

ایجاد مرکزی برای نرمالیزه کردنخ تجمیع و همبستگی تمامی رویدادها و حوادث امنیتی در زیرساختهای
حیاتی کشورمانخ یک ضرورت ان ارناپذیر به شمار میرود .این مرکز که زیر نظر دفتر ملی حفاظت از
زیرساختهای حیاتی فعالیت میکندخ گزارشهای آنی از تهدیدها و حمالت سایبری را به منظور تصمیمگیری
صحیح و اردا سریع در مواجهه با مخاطرات سایبری (پاسخگویی فوری)خ در اختیار این دفتر ررار میدهد.
مرکز عملیات امنیت ملیخ در بازههای زمانی ماهیانهخ سه ماههخ شش ماهه و سالیانهخ گزارشهایی را از
تحلی های انجا شده بر روی تهدیدات و حمالت سایبری به زیرساختهای حیاتی کشورمان تهیه کرده و به
مرکز ملی حفاظت از زیرساختهای حیاتی ارسال میکند.
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راهاندازی مراکز اشتراک و تبادل اطالعات سایبری

ایجاد مراکزی برای اشتراب اطالعات سایبریخ به منظور تبادل اطالعات مربوط به تهدیدهاخ رخدادها و
هشدارها و همچنین آگاهیرسانی امنیتی به افراد شاغ در زیرساختهای حیاتی از ضرورت ویژهای برخوردار
است .این مراکز میتوانند آمادگیهای کز را برای سایر زیرساختها از طریق اشتراب و تبادل سریع اطالعات
سایبری فراهم کنند.
این مراکزخ باید زیر نظر دفتر ملی حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور راهاندازی شده و گزارشهای
مربوطه را نیز به این دفتر ارسال کنند.
-5-1-6

ارزیابی فنی و امنیتی کارکنان ،کارشناسان و پیمانکاران

تما کارکنان شاغ در زیرساختهای حیاتی و به خصوص افرادی که در مشاغ حساس و مدیریتی این
مراکز حساس مشغول به کار هستند و همچنین پیمان اران و اشخاص سومی که خدماتی را به زیرساختهای
حیاتی ارایه میکنند باید مورد ارزیابیهای فنی و امنیتی ررار گیرند .این ارزیابیخ توسط دفتر حفاظت از
زیرساختهای حیاتی یا نماینده رانونی آن انجا میشود.
سطوا این ارزیابیها کز است با افزایش مسئولیت افرادخ بیشتر هم شده و در بازههای زمانی مشخصی نیز
با توجه به حساسیت شغ افرادخ ت رار شود.
-2-6

راهکارهای سازمانی

راه ارهای سازمانی در حوزه امنسازی زیرساختهای حیاتیخ راه ارهایی هستند که کز است توسط هر
یک از زیرساختهای حیاتی انجا شوند .این راه ارهاخ در دو جنبه مدیریتی و فنی راب اجرا هستند و در
صورت پیادهسازی صحیحخ عالوه بر این ه میتوانند تا حدود بسیار زیادی از بروز حوادث امنیتی ناخواسته به
زیرساختهای حیاتی جلوگیری کنندخ شدت خسارتهای ناشی از حمالت سایبری غیرراب تخمین یا پیشبینی
نشده به این مراکز حساس را نیز کاهش چشمگیری میدهند .این راه ارها برگرفته از استانداردهای بینالمللی
در حوزه حفاظت از زیرساختهای حیاتیخ همچون  ISA 99و  STM-0117هستند که به اردا های خاص امنیتی
در مراکز حیاتی توجه دارند .همچنین این راه ارها در سایر استانداردهای امنیت اطالعات نیز (مانند ایزو
 )27111به منظور امنسازی سازمانها مورد توجه ررار گرفتهاند.
راه ارهای سازمانی در حوزه حفاظت از زیرساختهای حیاتیخ در بندهای زیر شرا داده شدهاند.

51

-1-2-6
-1-1-2-6

راهبردهای مدیریتی
انتخاب یک طرحواره برای ارزیابی و مدیریت مخاطرات سایبری

توجه عملی به مفهو «مدیریت مخاطره» در زیرساختها بسیار ضروری است .از آنجا که جامعه امروزی
بسیار پویا بوده و توسعه فناوری و ظهور تهدیدهای جدید به سرعت اتفاق میافتدخ بسیار مهم است که اردا های
مدیریت مخاطره به صورت کنشی و نه واکنشیخ صورت گیرد .به این معنی که برای شناسایی نقاط و پیوندهای
بحرانی و آسیبپذیر در زیرساختهاخ نباید منتظر وروع ش ست یا خرابی ماند بل ه باید برای پیشبینی
مش التخ تهدیدات در حال ش گیری و آسیبپذیریها تالش کرده و پیش از آن ه اختاللهای بزرگ و
گستردهای روی دهدخ راهبردهای اثربخش کاهش مخاطره را شناسایی کرد.
این امر به ویژه در هنگا وروع بحرانهای طبیعی و حوادث غیرمترربه که زیرساختهای حیاتی نیازمند
اردا های فوری و اضطراری هستندخ به خوبی خود را نشان میدهد چراکه در این حالتخ زیرساختهای حیاتی
که بستر عملیات امدادخ نجات و غیره هستندخ دچار آسیب شده و این آسیبهای ایجاد شده در زیرساختهای
مختلف (مانند راهخ آبخ ارتباطالتخ برق و غیره) میتوانند آثار ی دیگر را نیز تشدید کنند.
طراوارهای که زیرساختهای حیاتی برای مدیریت مخاطرات سایبری خود برمیگزینند باید شام
مجموعهای از تجربیات برتر 1و استانداردهای صنعت و بر اساس اص بیشترین امنیت با کمترین هزینهباشد تا
آنها بتوانند به نحو اثربخشی به مدیریت مخاطرات امنیت سایبری خود بپردازند .همچنین کز است که در این
طراوارهخ مخاطرات سایبر به عنوان بخشی از فرایند مدیریت مخاطرات سازمانخ در نظر گرفته شوند.
-2-1-2-6

تدوین طرح تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعه

2

پس از تهیه یک تصویر کلی از مخاطرات سازمان و تعیین مخاطرات و تهدیداتی که متوجه داراییهای
حیاتی سازمان است باید بر اساس متدولوژیها و استانداردهای موجودخ یک طرا تداو کسب و کار برای سازمان
تدوین شود .بر اساس این طرا میتوان اطمینان حاص نمود که داراییهایی که بیشترین تأثیر را بر فعالیتهای
سازمان دارند در برابر مخاطرات مصون خواهند ماند .داراییهای حیاتی به آن دسته از داراییهایی گفته میشود
که جهت تداو ارایه خدمات سازمانخ ضروری هستند.
برنامهریزی تداو کسب و کارخ یک فرایند برنامهریزی پیشگیرانه است برای اطمینان از این ه خدمات و
محصوکت حیاتی سازمانخ حتی در صورت وروع حوادث و ورفههای کاریخ باز هم ارایه میشوند .این طرا باید
Practices
and DRP
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به اندازه کافی دریق و شفاف بوده و رابلیت اجرا داشته باشد و همچنین کز است که تمامی خرابیها اعم از
اش اکت جزیی تا خرابیهای کلی را دربرگیرد.
-3-1-2-6

تدوین طرح مقابله با بدافزار

فرایند مقابله با بدافزار شام سه مرحله تشخیصخ پاکسازی و جلوگیری از نصب و عمل رد بدافزار بر روی
تمامی تجهیزات نظیر ایستگاههای کاریخ سرورهاخ تجهیزات شب ه و دستگاههای راب حم (نظیر لپ تاپ و
حافظههای راب جابجایی) است .گا اول بخش مقابلهخ استقرار یک سامانه حفاظتی در برابر بدافزارها است.
استقرار این سامانه در سه سطح ضروری است .سطح اول کلیه تجهیزات مورد حفاظت است .سطح دو حفاظت
ارتباطات درون شب ه و سطح سو حفاظت انتقال داده بین شب ههای نامتجانس است.
طرا مقابله با بدافزار باید توانایی شناسایی بدافزارهای جدید که دارای رابلیتهای مبهمسازیخ
پیچیدهسازی و پنهانسازی فعالیتهای خود هستند را داشته باشد.راهبرد مقابله با بدافزارخ برآیند کاری سه
زیرمجموعه جمعآوری و فارنزیکخ تحلی بدافزار و مقابله است که هر زیرمجموعه دارای فرایندهای داخلی و
ارتباط با زیرمجموعههای دیگر است.
-2-2-6
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راهبردهای فنی
ایجاد تیم امداد رایانهای در سازمان

تیمهای امداد رایانهای که وظیفه پیشگیری و مقابله با حوادث امنیتی را برعهده دارند از مهمترین
ساختارهای اجرایی برای پاسخگویی به حوادث رایانهای محسوب میشوند .این تیم با بهرهگیری از رویههای
مشخص و از رب تدوین شدهخ به حوادث امنیتی در سازمان رسیدگی میکند.
بنابراین کز است که هر یک از زیرساختهای حیاتی کشورخ این تیمها را در درون مجموعه سازمانی خود
ایجاد کرده یا از خدمات این تیمها به صورت مستقیم بهرهمند شوند.
-2-2-2-6

مدیریت دارایی های سازمان

تهیه لیستی از داراییهای سازمانخ ارزشگذاری آنها و تعیین مالک برای هر یک از این داراییهای شناسایی
شده از اهمیت باکیی برخوردار است .پس از تهیه این سیاهه اموالخ کز است که میزان آسیب پذیری و سطوا
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تهدید برای هر یک از داراییهای شناسایی شدهخ تعیین شده و اردا های کز برای مدیریت مخاطرات احتمالی
انجا شوند.
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از آنجا که زیرساختهاخ یک شب ه ی پارچه و به هم وابسته را تش ی میدهندخ وروع اختالل در یک
زیرساخت (یک زیرسیستم) میتواند در تمامی سیستمها منتشر شده و حتی به تدریج در سایر زیرساختها هم
تشدید شود .دامنه اختاللها و عوارض نامطلوب آن نیز میتواند سیستم ارتصادی و امنیتی کشور را به شدت
تحت تأثیر ررار دهد.
تهدیدها و حمالت مختلف سایبریخ چه به صورت داخلی و چه خارجی به زیرساختهای حیاتی میتوانند
آغازگر جریانی از اختاللهای مخرب در شب ه زیرساختی کشور بوده و فعالیتهای مدیریت بحران و حتی برخی
فعالیتهای طبیعی کشور را با مش مواجه سازند .اختاللهای آبشاری در زیرساختها بر اثر حمالت شدید و
رریب الوروع سایبری میتوانند زیرساختهای حیاتی کشورمان را با مش الت جدی در امر خدماترسانی روبرو
کنند .بر این اساسخ اتخاذ روشهایی برای کاهش آسیبپذیری و محدود کردن دامنه انتشار عوارض ناشی از
حمالت سایبری در زیرساختهای حیاتی کشور ضروری است.
به همین منظورخ در این کتابخ ابتدا انواع مختلف روابط و وابستگیهای بین زیرساختها و الگوی تعامالت
میان آنها مورد بررسی ررار گرفت .آنگاه با مطالعه دریق فرایندهای عمل ردی زیرساختهای مختلفخ تعامالتخ
روابط و وابستگیهای بین آنها شناسایی شد .در ادامه نیزخ معرفی تهدیدهای سایبری و بررسی حمالت راب
انجا در زیرساختهای حیاتیخ از دیگر مواردی بودند که مورد کن اش ررار گرفتند .در نهایت نیز با تحلی
مدلهای بلوغ امنیت سایبری در زیرساختهای حیاتی و سطوا پیادهسازی اردا های امنیتی در این
زیرساختها و همچنین بررسی جامع روی ردهای حفاظتی مورد استفاده در سطح جهان برای امنسازی فضای
سایبر زیرساختهای حیاتیخ همراه با مطالعات موردی انجا شدهخ یک مدل جامع امنیتی که برگرفته از بهترین
روشها و درس آموزههای جهانی در حوزه حفاظت سایبری از زیرساختهای حیاتی کشورمان استخ ارایه شد.
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