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قاسم ترابی
چکیده:
هدف اصلی این مقاله تبیین دالیل رویآوردن سران ناتو به فضای سایبر و معرفی اصول و
محورهای راهبرد سایبری ناتو در قبال جنگ سایبری میباشد .سؤال اصلی این است که
چه عواملی باعث تدوین و تکامل راهبردی سایبری ناتو در قبال جنگ سایبری شدند؟ در
پاسخ ،فرضیه مقاله این گونه مطرح میشود که ماهیت پیچیده و متفاوت فضای سایبر،
آسیبپذیریهای جدی کشورهای عضو و نگرانی از تهدیدات سایبری سایر کشورها،
مهمترین دالیل تدوین و تکامل راهبردی سایبری ناتو محسوب میشوند .تحت تأثیر این
دالیل ،ناتو در پروسهای چندساله ،در نهایت جنگ سایبری را پدیدهای همسطح جنگ
نظامی ارزیابی نمود و طبق بند  5اساسنامه ،برای خود حق دفاع همهجانبه و جمعی به
شکل نظامی و سایبری را در نظر گرفت .بر این اساس ،ناتو اولین پیمان نظامی جهان شد
که دفاع نظامی و سایبری را جزو وظایف اولیه خود معرفی کرد.

کلیدواژهها :جنگ سایبری ،راهبرد سایبری ،پیمان آتالنتیک شمالی ،تهاجم سایبری.
* استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.
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مقدمه
امروزه با توجه به تحوالت صورتگرفته در سطح جهان و بهه خصهوا انقهالب اطالعهات و
ارتباطات ،تهدیدات فضای سایبر و به خصوا «جنگ سایبری» 4از جمله مهمتهرین مصهادیق
«جنگهای جدید» 2محسوب میشوند .گستردگی و همچنین جهدیبهودن ایهن نهوع جنهگ در
سطحی است که تقریباً تمامی کشورها حوزه سایبر را به عنهوان حهوزهای امنیتهی و حتهی گهاه
نظامی در نظر میگیرند و ساختارها و مراکزی را برای مقابله با تهدیدات و خطرات این حهوزه
ایجاد کردهاند .در این زمینه مهیتهوان بهه کشهورهایی همچهون آمریکها ،رژیهم صهیونیسهتی و
کشورهای اروپای غربی اشاره نمود که از سه دهه پیش ،عمالً نگاهی امنیتهی بهه فضهای سهایبر
داشته و اولین واحدها و مراکز فعال در زمینه جنگ سایبری را ایجاد نمودهاند .در مرحلهه بعهد
نیههز کشههورهایی همچههون چههین ،روسههیه و ایههران ،اهمیههت حههوزه سههایبر را درد کردنههد و
سرمایهگذاریهای نسبتاً گستردهای در این حوزه نمودند .همین وضهعیت ،کهموبهیش در مهورد
سایر کشورها نیز وجود داشته ،به شکلی که میتوان گفت اصوالً کشورها جنگ سهایبری و بهه
شکل کلی ،تهدیدات سایبری را تهدیدی جدی و در سطح تهدیدات نظامی در نظر گرفتهاند.
البته ،موضوع جنگ سایبری در سطح کشورها باقی نمانده و نگرانی از این نوع جنهگ وارد
مباحث اتحادها و پیمانهای نظامی کالسیک همچون «سهازمان پیمهان آتالنتیهک شهمالی» 9بهه
عنوان بزرگترین و قدرتمندترین پیمان نظامی و دفاعی جهان شده است .در واقع ،این موضهوع
خود نشانهای دیگر از اهمیت جنگهای سایبری و نگرانی گسترده کشورها ،به ویژه کشورهای
پیشرفته از این محیط پیچیده و مبهم امنیتی محسوب میشود .در این راسهتا ،کشهورهای عضهو
ناتو طی چند سال گذشته و به خصوا از سال  ،2006به دنبال تدوین راهبرد سایبری جامع و
محکمی بودهاند تا تهدیدات فضای سایبر را تحت کنترل درآورند و در عین حال ،خود تبهدیل
به قدرت سایبری برتر در سطح جهان گردند .با توجه به اهمیهت ایهن موضهوع ،سهؤال اصهلی
مقاله به این شکل مطرح میشوند :چه عواملی باعث تدوین و تکامل راهبردی سایبری نهاتو در
قبال جنگ سایبری شدهاند؟
1. Cyber War
2. New War
3. North Atlantic Treaty Organization
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در پاسخ به این سؤال ،فرضیه مقاله اینگونه مطرح مهیشهود« :ماهیهت پیچیهده و متفهاوت
فضای سایبر ،آسیبپذیریهای جدی کشورهای عضهو و نگرانهی از تهدیهدات سهایبری سهایر
کشورها به خصوا روسیه و چهین ،مههمتهرین دالیهل تهدوین و تکامهل راهبهردی سهایبری
محسوب میشوند» .در کنار این سؤال اصلی ،برای فهم کاملتر و جامعتر موضوع مورد بحهث،
سؤاالت فرعی زیر مطرح میشوند:
«جنگ سایبری از منظر مفهومی و محتوایی ،چه تفاوتهایی با جنهگههای گذشهته دارد؟»
«ناتو به عنوان پیمان نظامی– دفاعی ،چه رویکردی به جنگ سایبری دارد و ایهن رویکهرد چهه
تأثیری بر راهبرد سایبری آن داشته است؟
«مهمترین محورها و اصول راهبرد سایبری ناتو در مقابله با جنگهای سایبری ،کداماند؟»
الزم به اشاره است که در راهبرد سایبری ناتو ،تمرکز اصلی بر جنگ سهایبری قهرار دارد و
سایر تهدیدات فضای سایبر همچون سایبرتروریسم و جاسوسی سایبری ،ذیهل جنهگ سهایبری
مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .البته ،این بدان معنا نیست که از منظهر سهران نهاتو ایهن تهدیهدات
اهمیت چندانی ندارند ،بلکه نگرانهی بیشهتر کشهورهای اروپهایی ناشهی از جنهگ سهایبری بهه
خصوا از سوی کشوری چون روسیه است .افزون بر ایهن ،اصهوالً تأکیهد بهر افهزایش تهوان
تدافعی در حوزه جنگ سایبری ،به شکل همزمان افهزایش قابلیهت در حهوزه مقابلهه بها سهایر
تهدیدات فضای سایبر چون سایبرتروریسم و جاسوسی سایبری را بهه دنبهال دارد .بهه عبهارت
دیگر ،هرچند در سطح نظری و مفهومی جنگ سایبری از سایر تهدیدات جدا میشهود ،امها در
سطح عملی چنین جداییای وجود ندارد .در واقع ،به همین دلیهل اسهت کهه در مهورد تقریبهاً
تمامی کشورها ،راهبردها ،تاکتیکها و مراکز مشابهی در قبال تهدیدات سایبری در معنهای عهام
وجود دارد که به شکل همزمان وظیفه دفاع در برابر تمامی تهدیدات سایبری را بر عهده دارند.
بر این اساس ،باید گفت هرچند در راهبهرد سهایبری نهاتو محهور بحهث بهر آمهادگی در برابهر
تهدیدات فضای سایبر با محوریت جنگ سایبری قرار دارد ،اما سایر تهدیدات در قالب جنهگ
سایبری مورد توجه بودهاند.
درباره اهمیت و ضرورت پاسخ به این سؤاالت و همچنین اهمیت کلهی موضهوع ،بایهد بهه
این نکته اشاره نمود که موارد متعدد جنگ سایبری ،طهی چنهد سهال گذشهته و بهه خصهوا
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حمالت سایبری متنوع علیه کشورمان ،خود گواهی روشن از اهمیهت و ضهرورت شهناخت در
این حوزه میباشد .در واقع ،میتوان گفت ایران از جمله کشورهایی است که طهی چنهد سهال
گذشته با انواع و اقسام تهدیدات سایبری و به خصوا حمالت سایبری مشخص علیه برنامهه
هسهتهای مواجههه بهوده اسههت .در ایههن زمینهه مههیتهوان بههه حمههالت سهایبری بهها بههدافزارها و
ویروسهایی همچون «استاکس نت»« ،4شعله آتش» یا «فلیم» 2و دیگر موارد اشاره نمود .بر این
اساس ،برای ایران که یکی از اهداف حمالت سایبری ،بهه خصهوا از ناحیهه ایهاالت متحهده
آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب میشود ،شناخت ابعهاد مختلهف موضهوع ،بهه خصهوا
شناخت دالیل تدوین و اصول و مؤلفههای راهبرد سایبری ناتو اهمیت و ضرورتی جدی دارد.
تردیدی در این زمینه وجود ندارد کهه در بلندمهدت ،قهدرت و تهوان سهایبری نهاتو مهیتوانهد
تهدیدی جدی برای کشورهای خارج از حوزه فرهنگ و تمدن غرب ،به ویهژه ایهران ،چهین و
روسیه باشد .با عنایت به این موضوع ،شناخت اصول و محورهای راهبرد ناتو در عرصه جنهگ
سایبری از اهمیت و ضرورتی جدی برخوردار میباشد.
از منظر ساختاری ،مقاله حاضر مشتمل بر چهار بخش کلی است .محور بخهش اول مقالهه،
ارائه چارچوبی مفهومی از تهدیدات فضای سایبر با محوریت جنگ سایبری میباشد .ههدف از
طرح این موضوعات ،کمک به فهم مطالب ارائهشده در بخشهای دیگر ،به خصوا در مهورد
دالیل رویآوردن ناتو به فضای سایبر و همچنین ،اصهول و محورههای راهبهرد سهایبری نهاتو
است .در راستای تحقق این هدف ،تفاوتهای محتوایی جنگ سایبری بها جنهگههای گذشهته
مورد بحث قرار میگیرد .اتخاذ رویکرد مقایسهای در این بخش بدین علت اسهت کهه مقایسهه
جنگهای سایبری با جنگهای نظامی ،کمک فراوانهی بهه درد فضهای جدیهد امنیتهی و فههم
عمیقتر راهبرد سایبری ناتو میکند .همچنین ،در این بخش در مورد جایگاه جنگ سهایبری بهه
عنوان حوزهای جدید در عرصه امنیت بحث خواهد شد .در بخش دوم ،با عنایت به بحثههای
محتوایی و مفهومی بخش اول ،به شهکل مهوردی مههمتهرین دالیهل تهدوین و تکامهل راهبهرد
سایبری ناتو مورد بحث قرار میگیرند .در بخش سوم ،تکامل محورهای راهبهرد سهایبری نهاتو

1. Stuxnet
2. Flame
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تحت تأثیر دالیل یادشده مطرح میشوند .در نهایت ،در بخش چهارم نیز آخهرین تحهوالت در
رویکرد ناتو در زمینه جنگ سایبری سایبر ارائه میشود تها مباحهث بخهش سهوم بها توجهه بهه
آخرین تحوالت صورت گرفته کاملتر شوند.

الف .چارچوب مفهومی
در فهم ابعاد و شاخصهای جنگ سایبری ،اولین نکتهای که به ذهن می رسد ،گنگی و ابههام
ذاتی این مفهوم و نداشتن مرزی روشن بین آن با سایر تهدیدات و حتی تهدیدات سایبری از
جمله «جاسوسی سایبری» 4و «سایبرتروریسم» 2میباشد .در این راستا ،به نظر میرسد بخشی
از ابهامات موجهود در ارتبهاب بها مفههوم جنهگ ،حمهالت یها تروریسهم سهایبری ناشهی از
جدیدبودن ،متفاوتبودن و پیچیدهبهودن مفههوم ،عینیهت و مصهادیق فضهای سهایبر و عهدم
آمادگی کشورها و به خصوا نیرویهای دفاعی و امنیتی آنها برای درد متفاوت این حوزه
در مقایسه با سایر حوزههای امنیتی باشد .منظور از جدیهدبودن مفههوم جنهگ سهایبری ایهن
است که تا کنون مفهوم جنگ عموماً به فضای نظامی و اسهتفاده خشهونتبهار از تسهلیحات
اشاره داشته است .حتی در منشور ملل متحد که البته پیش از ظهور و بروز تهدیدات جدیهد
مدون گشته  ،تجاوز و جنگ بر اساس استفاده خشونت بار از تسلیحات توسط نیروی هوایی،
دریایی و زمینی کشورها تعریف شده است ( منشور ملل متحد ،فصل هفتم .)4934 ،بنابراین،
در متون کالسیک امنیتی ،جنگ به منزله استفا ده از نیروی نظامی با ههدف کشهتار ،تخریهب،
تجاوز و در نهایت ،شکست کشور یا کشورهای دشمن مفهومپردازی میشود .در مقابهل ،در
فضای سایبر ،هر گونه تخریب ،خرابکاری ،هککردن ،پادکردن و مهواردی از ایهن قبیهل،
جنگ سایبری نامگذاری میشود که در آن از هیچ گونه سهالح بهه غیهر از اینترنهت ،برنامهه،
نرمافزار و ویروس استفاده نمیشود .بنهابراین ،بخشهی از نوبهودن جنهگ سهایبری ناشهی از
متفاوت بودن در حوزه ابزار ،روش ،ماهیت کار و همچنین ،سالح متفاوت به کهار بهردهشهده
میباشد (ترابی ،شهریور .)4932

1. Cyber Spy
2. Cyber Terrorism
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البته ،در راستای این تحول ماهوی ،برخی به دنبال تعریفی جدید از تسلیحات هستند .الزم
به ذکرست که بر اساس تعریف سنتی ،سالح ابزاری اسهت کهه نیروههای نظهامی بهرای ایجهاد
تخریب از آن استفاده میکنند .بر این اساس ،تسلیحات به «تسلیحات متعهارف» 4و «تسهلیحات
غیر متعارف» 2شامل بمب هستهای ،شیمیایی و میکروبی تقسیم میشوند .برخی بر ایهن بارونهد
که این تعریف باید تغییر کند و سالح شامل هر گونه ابزاری گردد که توانایی تخریب ،مشهکل
و حتی دردسر برای طرف مقابل را دارد .ضمن اینکه دیگر مهم نیست این سهالح توسهط یهک
ارتش یا یک نظامی تنومند و آموزشدیده استفاده شود و یا یک جوان الغراندام دانشگاهی کهه
کمترین آگاهی از فنون نظامی را ندارد .به عبارت دیگر ،سالح دیگر اختصاا به نیهرویههای
نظامی و شرایط جنگی ندارد و انحصار استفاده از آن به دلیل ماهیت متفاوت سالحهای جدیهد
در حال خارجشدن از دست نیرویهای نظامی است .معنای دیگر این گفته این است که اصوالً
معنای نیروی نظامی و شیوه آموزش و عملکرد آنها و همچنین ،معنای صلح و جنهگ در حهال
تغییر است (.)Lieutenant, Beidleman, 2009: 1-2
البته ،طرح موضوع فضای سایبر به عنوان سالح ،مخالفینی نیز دارد .به بهاور مخالفهان ،گسهترش
مفهوم جنگ به حوزه سایبر مشهکالت نظهری ،مفههومی و عملهی گسهتردهای در ایهن زمینهه ایجهاد
میکند .در مقابل ،موافقان طرح این موضوع اشاره میکنند کهه امهروزه کشهورها توانهایی الزم بهرای
استفاده از فضای سایبر به عنوان ابزار کامالً کارآمهد بها ههدف تخریهب ،خرابکهاری و منههدمکهردن
تأسیسات حیاتی دشمن را دارند .این کارشناسان که تعهداد آنهها بهه خصهوا در آمریکها در حهال
افزایش است ،از مفاهیمی همچون «پرل هاربر سایبری» 9استفاده میکنند که اشاره به توان و ظرفیهت
سالحهای خطرناد و ویرانگر فضای سایبری دارد .ضمن اینکه امروزه با قاطعیهت در مهورد امکهان
حمالت سایبری ویرانگری صحبت میشود که میتوانند تأسیسات نظامی ،دفاعی ،هستهای و حتهی
مدنی یک کشور مثل سیستمهای هوایی ،مالی و بانکی ،تأسیسات برق ،گاز ،نفهت و سهدها را نهابود
سازد .با توجه به این شرایط ،امروزه تردیدی در زمینه امنیتیبهودن فضهای سهایبر و پهذیرش جنهگ
سایبری به عنوان یکی از مصادیق جنگهای جدید وجود ندارد (.)Lewis, 2006: 1
1. Conventional Weapons
2. Unconventional Weapons
3. Cyber Pearl Harbor
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موضوع بعدی ،متفاوتبودن ماهیت و محتوای جنگ سایبری در مقایسهه بها جنهگ نظهامی
است که درد این موضع میتواند ابعاد دیگری از جنگ سایبری روشنتر کند .از جملهه اینکهه
در جنگ نظامی ،مصادیق و مفاهیمی همچون دشمن ،دوست ،اتحاد و ائهتالف ،جبههه ،آغهاز و
پایان جنگ و مسائلی از این قبیل ،کامالً روشن هستند .در جنگهای نظامی ،با توجه بهه اینکهه
جنگ را یک یا چند کشور علیه یک یا چند کشور دیگر آغاز میکننهد ،شهروع و پایهان جنهگ،
طرفهای مهاجم و مدافع ،کشورهای متحد ،دشمن و حتی بیطرف و جبهه (در معنای محلهی
که طرفین با هم درگیر میشوند) کامالً روشن هستند .برای مثال ،در جنگ عراق علیه ایران ،بهه
عنوان نمونهای از جنگ کالسیک و نظامی ،تاریخ شروع و پایان جنگ کامالً مشخص ،دوسهتان
و متحدان ایران و همچنین عراق روشن و جبهه و محل درگیری طرفین واضح بودنهد .در ایهن
جنگ ،عراق به عنوان کشور متجاوز شناخته شد و ایران نیز اجهازه داشهت بهر اسهاس تعریهف
روشن دفاع مشروع ،از خود دفاع کند.
با این وجود ،هیچ کدام از این موارد در حوزه جنهگ سهایبری مشهخص نیسهتند .بهه عنهوان
نمونه ،در مورد آغاز و پایان جنگ سایبری نمیتوان زمانی را مشخص نمود؛ اتفاقاً جنگ سهایبری
زمانی میتواند تأثیرگذار باشد که زمان آن مشخص نباشد .کشهور ههدف در ایهن نهوع جنهگهها
زمانی از حمله آگاهی مییابد که تقریباً هدف دشمن محقق شده و در واقع ،از تخریهبهها و دود
به پا شده از حمله آگاهی مییابد ( .)Libicki, 2009: 170-182ابهام دیگر در این زمینهه در مهورد
کشور یا نیروهای مهاجم میباشد .واقعیت این است که به دلیل مجازیبودن فضا و ابههام در نهوع
و ماهیت حمله ،هیچ کس نمیتواند به آسانی کشور یا نیهروی مههاجم را شناسهایی کنهد .ماهیهت
حمالت سایبری به گونهای است که در آن کمترین نشانهای از عامهل حملهه وجهود دارد .ضهمن
اینکه مکان حمله سایبری نیز چندان مشخص نیست و ویروس یا بدافزار ارسالشده نیهز کمتهرین
نشانهای از عامل حمله را دارد .همچنین ،به دلیل تعهدد بهازیگران در حهوزه و فضهای سهایبر کهه
شامل کشورها ،سازمانها و نهادهای دولتی و غیهر دولتهی ،تروریسهتهها ،هکرهها و حتهی افهراد
میشود ،شناخت عامل حمله سختتر و پیچیدهتر مهیباشهد .الزم بهه ذکرسهت کهه در حمهالت
سایبری که تا کنون صورت گرفته ،کشور یا عامل حمله نه بر اساس حمهالت سهایبری و شهواهد
روشن ،بلکه بر اساس اوضاع و احوال سیاسی و نیات و اهداف کشهورها شناسهایی شهدهانهد .بهه
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عنوان نمونه ،حمالت سایبری صورتگرفته علیه ایران ،به این دلیل به آمریکا و رژیم صهیونیسهتی
نسبت داده میشوند که فضای سیاسی و امنیتی دیدگاهها را به این سو شکل میدهند .البته ،بعهدها
شواهدی مطرح شدند که این دیدگاه را تأیید کردند ،از جمله اینکه برخی از رسانههای آمریکهایی
اطالعات و مستنداتی را منتشر نمودند که دخالت دولت آمریکا و رژیم صهیونیسهتی در حمهالت
سایبری علیه ایران را تأئید میکردند .بر ایهن اسهاس ،ابههام در شناسهایی عامهل حملهه خهود بهر
پیچیدگی و ابهام جنگ سایبری میافزاید و آن را تبهدیل بهه حهوزهای جهذاب بهرای کشهورهایی
میکند که توانایی باالیی در این حوزه برای آسیبرساندن به دیگران دارند (.)Sanger, 2015: 1
موضوع بعدی ،مرگ مفهوم جبهه در جنگ سایبری میباشد .در ادبیات نظامی ،جبهه محهل
درگیری ،نزاع و برخورد مستقیم طرفین است ،اما آیا در حمالت و جنگ سهایبری مهیتهوان از
مفهوم جبهه صحبت نمود؟ واقعیت این است که در جنگ سهایبری ،جبههه دقیقهاً در امتهداد و
گستردگی فضای سایبر وجود دارد و تمامی مراکز نظامی ،سیاسی ،اقتصهادی و حتهی منهازل و
حوزههای به شدت خصوصی را در بر میگیرد .در این زمینه میتوان بهه ویهروس فلهیم اشهاره
نمود .فلیم این توانایی را دارد که تمامی اقدامات یک کاربر در هر کجا و هر لحظهای را ثبت و
ضبط کند و از محیط اطراف فیلمبهرداری و صهدابرداری کنهد .بهه تعبیهر دیگهر ،فلهیم و سهایر
بدافزارهایی که احتماالً هماکنون در حال فعالیت هستند و هنوز اطالعهاتی از آنهها در دسهترس
نیست ،تمامی نقاب ،زمانها و مکانها را تبدیل به حوزه و جبهه حمالت سایبری کردهانهد .بهر
این اساس ،به نظر میرسد مفههوم جبههه در جنهگ سهایبری متالشهی و در نتیجهه گسهترده و
همهگیر میشود و به همهین شهکل ،مفههوم تههاجم و بهه خصهوا تهدافع نیهز گسهتردگی و
پراکندگی خاصی پیدا میکند (ترابی ،مرداد .)4932
همچنین میتوان به مفهوم «دفاع مشروع» 4اشاره نمهود کهه بیهانگهر تفهاوت دیگهر جنهگ
سایبری با جنگهای کالسیک و همچنین ،ابهام گسترده و مفههومی جنهگ سهایبری اسهت .در
جنگهای کالسیک ،طبق حقوق بینالملل کشهور مهورد تههاجم حهق دفهاع از خهود در مقابهل
مهاجم را دارد .این دفاع باید بر اساس سه اصل «ضهرورت»« ،2تناسهب» 9و دفهاع تها مرزههای
1. Self-defense
2. Necessity
3. Proportionality
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بینالمللی باشد ( ،)Van den hole, 2003: 70-77در غیر این صورت ،دفهاع معنهای خهود را از
دست میدهد و تبدیل به تهاجم و تجاوز میشود .در مقابل ،در جنهگ سهایبری ،مفههوم دفهاع
چندان روشن نیست .دفاع در مقابل چه چیزی و چه کسی باید صورت گیرد؟ جنگی که عامهل
و مهاجم آن روشن نیست ،دفاع در آن چه معنای دارد؟ همچنین ،دفاع سایبری گاهی خهود بهه
معنای حمله سایبری به کشور مهاجم به حسهاب مهیآیهد کهه ایهن امهر بهر ابههام مفههومی آن
میافزاید .ضمن اینکه چگونه میتوان از ضرورت و تناسب صحبت نمود؟ بر این اساس ،دفهاع
مشروع در جنگ سایبری معنا ،مفهوم و محتوای خود را از دست میدهد .همه این موارد نشان
میدهند جنگ سایبری به رغم آنکه بهه عنهوان یکهی از مصهادیق جنهگههای جدیهد شهناخته
میشود ،تا چه میزان دارای تفاوت ماهوی و محتوایی با جنگ در معنای کالسیک به خصهوا
جنگهای نظامی است .به هر حال ،با عنایت به این ابعاد و مؤلفههها و همچنهین ،تفهاوتههای
ماهوی جنگ سایبری با جنگ نظامی و به خصوا ،ابهام ذاتی این حهوزه ،جنهگ سهایبری را
میتوان با تسامح اینگونه تعریف نمود:
«جنگ سایبری جنگی است که دولتها به عنوان بازیگر اصلی آن را رهبهری مهیکننهد تها
تأسیسات ،امکانات ،تواناییها و نقاب قوت دشمن را تخریب کنند .هدف از این جنهگ تسهلیم
دشمن در برابر خواستههای کشور مهاجم است .الزم به اشاره است که در این جنگ ،دولتهها
میتوانند از ارتش سایبری خود ،بازیگران غیر دولتی و یا حتی هکرها و افراد استفاده کننهد .بها
این وجود بازیگر اصلی و راهبر دولتها هستند» ( .) Lee, 2013: 99-113بهه تعبیهر دیگهر ،در
صههورتی کههه هجههوم سههایبری توسههط سههایر بههازیگران از جملههه هکرههها ،افههراد ،شههرکتههها،
سایبرتروریستها و گروههای سازمانیافته و جنایتکار بینالمللی صورت گیرد ،نمهیتهوان آن
را جنگ سایبری ارزیابی نمود .مؤسسه «رند» 4جنگ سایبری را به شرح زیر تعریف مهیکنهد:
«جنگ سایبری جنگی با محوریت دولتها و سازمانهای بینالمللهی علیهه سهایر دولهتهها بها
هدف ایجاد تخریب در شبکه اطالعات و کامپیوتر است .این حمالت با ویروسها ،تروجانهها
و سایر بدافزارها صورت میگیرد» (.)Cyber Warfare, 2015: 1

1. Rand Corporation
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برخی دیگر از کارشناسان ،در برداشتی نسبتاً مشهابه ،جنهگ سهایبری را حهوزهای جدیهد و
مستقل از جنگ و دفاع در نظر گرفتهاند که به شهکل ههمزمهان ،برخهی از ابعهاد و مؤلفههههای
«جنگ سخت» 4و «جنگ نرم» 2را دارد ،اما در عین حال دارای ماهیهت و محتهوایی متفهاوت از
هر دوی آنها میباشد .به باور آنها ،جنگ سایبری حوزهای جدید از جنگ محسوب میشود که
طی آن بازیگران دولتی تالش میکنند از فضای سایبر به عنوان سالح مستقل استفاده کننهد .در
این جنگ ،طرفهای درگیر طیف گستردهای از بازیگران شامل دولتها و شرکتهای دولتی و
خصوصی ،هکرها و افراد ،البته تحت فرمان دولتها هستند که تالش میکنند از سالحی جدید
به عنوان فضای سایبر استفاده کنند تا به دشمن آسیب برسانند و یا اینکه عزم آن را برای انجهام
یا عدم انجام کاری تحت فشار قرار دهند ( .)Krepinevich, 2012: 1-7نیازی به توضیح نهدارد
که هیچ کدام از تعاریف مورد اجماع کارشناسهان و کشهورها قهرار نگرفتهه و هنهوز در عرصهه
بینالمللی تعریف روشنی از جنگ سایبری وجود ندارد .با این وجهود ،عناصهر اصهلی تعریهف
کموبیش روشن هستند .از جمله اینکه ،بازیگر اصلی در ایهن جنهگ دولهتهها و تها انهدازهای
سازمانهای بینالمللی به خصوا سازمانهای نظامی و دفاعی همچون ناتو هستند .دوم اینکهه
در جنگ سایبری ،هدف اصلی ایجاد تخریب به کمک فضای سهایبر در کشهور یها کشهورهای
دشمن با هدف متقاعدکردن آنها به انجام یا عدم انجام کاری است ).(Morgus, 2014: 1-2
به هر حال و فارغ از این ابهامات مفهومی ،امروزه بیشتر کشورها جنگ سایبری را به عنوان
حوزهای مستقل از امنیت و در نتیجه ،حهوزهای جدیهد در عرصهه جنهگ و دفهاع بهه رسهمیت
شناخته و بسیاری از آنها واحد ،قرارگاه ،نیرو یا مرکزی را برای دفاع و هجوم سایبری طراحهی
نمودهاند .به عنوان نمونه ،دولت آمریکا جهز اولهین کشهورهایی اسهت کهه «فرمانهدهی جنهگ
سایبری» 9به فرماندهی ژنهرال «کیهت الکسهاندر» 1را فعهال کهرد .وظیفهه اصهلی ایهن قرارگهاه،
هماهنگسازی بخشهای مختلف دفاع سایبری نهادها و نیروهای نظامی و اطالعاتی آمریکها و
در نتیجه ،باالبردن توان دفاعی در برابر حمالت سایبری و در هنگام ضرورت ،انجهام حمهالت

1. Hard War
2. Soft War
3. United State Cyber Command
4. Keith B. Alexander
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سایبری هماهنگ میباشد .از دیگر وظایف این قرارگاه ،کمک به دولت آمریکها بهرای طراحهی
استراتژی دفاعی و هجومی در زمینه جنگ سایبری است (ترابی ،مرداد  .)4932دولت ایران نیهز
برنامهها و انجام اقدامات گستردهای در زمینه دفاع سایبری را در اولویت قهرار داده کهه ههدف
اصلی آنها مقابله با تهاجم سایبری کشورهایی همچون آمریکها و رژیهم صهیونیسهتی اسهت .از
دیگر کشورهای فعال در زمینه جنگ سهایبری مهیتهوان بهه انگلسهتان ،فرانسهه ،آلمهان ،رژیهم
صهیونیستی ،چین ،کره شمالی و روسیه اشاره کرد که هر کدام راهبردهها ،تاکتیهکهها و مراکهز
خاا سایبری خود را دارند (.)Siboni and Kronenfeld Iran's Cyber, 2012

ب .زمینهها و دالیل تدوین راهبرد سایبری ناتو
ناتو از سال  2006در حوزه سایبر فعال شد و به شکلی موضوع تهدیدات سایبری را در دستور
جلسات رسمی خود وارد کرد .آنچه بر اساس دالیل و شواهد موجود میتوان گفت این اسهت
که مهمترین دالیل ورود مباحث سایبری در دستور جلسه ناتو ،نگرانی شدید اعضا از تهدیدات
سایبری و به خصوا ماهیت متفاوت آن و در عین حال ،مصهادیقی چهون حمهالت سهایبری
روسیه و چین میباشد .این نگرانیها زمانی بهه اوج خهود رسهید کهه مشهخص شهد بهه رغهم
پیشگامی کشورهای غربی عضو ناتو و به خصوا آمریکا در حوزه سایبری ،همهین کشهورها
جزو آسیبپذیرترین کشورهای سایبری جهان هسهتند .در ادامهه ،مههمتهرین دالیهل تهدوین و
تکامل راهبرد سایبری ناتو مورد بحث قرار میگیرد.

 .1آسیپپذیری کشورهای عضو ناتو
واقعیت این است که کشهورهای عضهو نهاتو بهه رغهم پیشهرفتهبهودن در حهوزه سهایبری ،جهزو
کشورهای آسیبپذیر در این حوزه محسوب میشوند .دالیل چندی در این زمینه قابهل شناسهایی
هستند .اولین مورد به ماهیت متفاوت جنگ سایبری در مقایسه با جنگههای نظهامی و کالسهیک
برمیگردد که در بخش پیشین به شکل کامل توضیح داده شد .خالصهه اینکهه ،بهه دلیهل ماهیهت
متفاوت فضای سایبر ،امکان بازدارندگی و انجام اقهدامات پدافنهدی در ایهن حهوزه ،حتهی بهرای
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پیشرفتهترین کشورهای جهان میسر نیست .بر ایهن اسهاس ،در شهرایطی کهه کشهورهای نهاتو بهه
واسطه قدرت نظامی متعارف و غیر متعارف گسترده خود ،عمالً احساس امنیت نظامی دارند ،امها
چنین احساسی در حوزه سایبر برای آ نهها وجهود نهدارد .موضهوع دوم بهه گسهتردگی اسهتفاده از
اینترنت و فضای سایبر در کشورهای غربی عضو ناتو برمیگردد .به ههر حهال ،کشهورهای عضهو
ناتو جزو پیشگامان استفاده از اینترنت و امکانات فضای سایبر در ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصهادی،
نظامی و فرهنگی و سطوح فردی و اجتماعی هستند .همین موضهع باعهث شهده تمهامی مراکهز و
مؤسسات حیاتی آنها تبدیل به اهداف بالقوه تهدیدات سایبری گردند.
در این زمینه میتوان به آمریکا به عنوان قدرتمندترین عضو ناتو و پیشرفتهترین کشور جههان
در حوزه سایبری اشاره نمود که خود جزو آسیبپذیرترین کشورهای جهان در حهوزه سهایبر بهه
حساب میآید .الزم به اشاره است که در گزارش سال « 2049مرکز اطالعات ملی آمریکا» 4تحت
عنوان «گزارش ساالنه ارزیابی تهدیدات جهانی علیه آمریکا» بر تهدیهدات سهایبری تأکیهد جهدی
شده است .در این گزارش ،برای اولین بار تهدیدات سایبری به عنوان مهمترین تهدید علیه منهافع
آمریکا ارزیابی شدهاند .این در شرایطی است که در سالهای قبل ،تروریسم به عنهوان مههمتهرین
تهدید علیه منافع و امنیت آمریکا ارزیابی میشد .همچنین مهیتهوان بهه «راهبهرد سهایبری وزارت
دفاع» 2در سال  2045اشاره نمود که در آن تأکید بر آسهیبپهذیری سهایبری ،یکهی از مههمتهرین
محورهای گزارش است .در این گزارش که توسط «اشتون کارتر» 9وزیر دفاع آمریکا ارائهه شهده،
مهمترین تهدید علیه آمریکا تهدیدات سایبری و مهمترین مشکل موضوع آسیبپهذیری گسهترده
عنوان شده است (.)the DoD Cyber Strategy, 2015: 1-33
در نهایت ،باید به این نکته اشاره نمود که تأکید و اذعهان دولهت آمریکها بهه سهطح بهاالی
آسیبپذیری سایبری ،خود گویای میزان و عمهق آسهیبپهذیری سهایر کشهورهای عضهو نهاتو
میباشد که در این حوزه از آمریکا عقبتر هستند .بر این اساس ،میتوان گفت عمهالً بسهیاری
از کشورهای جهان آمادگی ،ظرفیت و حتی گاهاً آگاهی الزم را در ارتباب با تهدیدات سهایبری
و آسیبپذیریهای خود ندارند .این موضوع را میتوان در جنگهای سایبری چند سال گذشته
1. National Intelligence
2. the DoD Cyber Strategy
3. Ashton Carter
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کامالً مشاهده نمود که طی آنها ،مهاجمان به آسانی توانستند به اهداف خود دست یابند .این در
شرایطی بود که کشورهای مورد تههاجم عمهالً بعهد از تههاجم و تنهها بهر اسهاس آسهیبههای
واردشده متوجه شدند که مورد تهاجم سایبری قرار گرفتهاند .در نتیجه این شرایط ،کشهورهای
عضو ناتو به رهبری آمریکا ،تالش جدی در قالب ناتو برای مقابله با تهدیدات سایبری را یکی
از راهکارهای تقویت خود در برابر تهدیدات ارزیهابی مهیکننهد .ایهن موضهوعی اسهت کهه در
تکتک اسناد رسمی ناتو و همچنین گزارشهای امنیتی و اطالعاتی آمریکها بهدان تأکیهد شهده
است .به عنوان نمونه در راهبرد سایبری وزارت دفاع آمریکا ،به وضوح بیهان شهده کهه وزارت
دفاع دولت آمریکا باید به دنبال ایجاد ائتالف بینالمللی در قالب ناتو برای ایجهاد «بازدارنهدگی
سایبری» 4باشد .هدف از این کار ،ایجاد جبههای قدرتمند و مسلط در حوزه سهایبری اسهت تها
هیچ بازیگری به خود اجازه هجوم سایبری به کشورهای غربی و متحدان آنها را ندهد و یها در
غیر این صورت ،با پیامدهای ویرانگری مواجه شود (.)the DoD Cyber Strategy, 2015: 15

 .1تهدیدات سایبری روسیه و چین
تهدیدات و حمالت سایبری روسیه علیه کشورهای اروپایی ،یکی دیگر از دالیل تمرکز ناتو بر
حوزه سایبر محسوب میشود .این موضوعی اسهت کهه مهیتهوان بهه شهکل کهامالً مشخصهی
تأثیرگذاری آن را در روند تکامل راهبرد سایبری ناتو مشاهده نمود .به عنهوان نمونهه ،مقامهات
ناتو برای اولین بار در سال  2006بر ضرورت تمرکز بر جنگهای سایبری تأکید کردنهد .سهال
 2006سالی است که در آن مراکز مهدنی و صهنعتی اسهتونی مهورد تههاجم حمهالت سهایبری
هکرهای روسی قرار گرفتند ( .)Herzog, 2011: 49-60به دنبال این حمالت ،مقامات و سهران
ناتو خواهان ورود بحث جنگهای سایبری به دستور جلسه سران ناتو شدند .آنها بها تأکیهد بهر
نگرانیهای جدی در زمینه جنگ سایبری ،خواههان آن شهدند کهه کهارگروهههایی بهرای درد
عمیقتر و بهتر این فضا آماده شود تا با ارائه پیشنهاداتی ،زمینههههای الزم بهرای ورود نهاتو بهه
عرصه امنیت سایبری فراهم شود .بر این مبنا ،اصوالً حمله روسیه به استونی را میتوان آغهازی
بر فعالیتهای ناتو در حوزه سایبر در نظر گرفت.
1. Cyber Deterrence
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به دنبال این موضوع ،در سال  2001تأسیسات و مراکز حیاتی گرجستان ههدف حمهالت سهایبری
روسیه قرار گرفتند .این امر باعث شد مقامات ناتو فراتر از موضع قبلهی از ضهرورت تهدوین «سیاسهت
دفاع سایبری ناتو» 4صحبت کنند ( .)Cyber security, 2008همچنین ،مقامات و سران نهاتو خواههان آن
شدند که امنیت سایبری به وظایف پیمان اضافه شود تا ناتو عمالً بتواند از مراکهز حیهاتی خهود و اعضها
در مقابل حمالت سایبری دفاع نماید .تحهت تهأثیر ایهن نگرانهیهها و چنهدین سهال کهار تحقیقهاتی و
گروهی ،در سال  2044سند راهبردی ناتو در زمینه دفاع سایبری با عنوان «سیاست نهاتو در زمینهه دفهاع
سایبری» 2آماده شد و به تصویب اعضا رسید ( .)NATO Policy on Cyber Defence, 2011بهر اسهاس
مفاد این سند ،دفاع سایبری به وظایف ناتو اضافه شد و این سازمان اجهازه یافهت در حهوزه سهایبری از
خود و اعضا در مقابل سایرین دفاع کند .در واقع در این سند ،تفسیر موسعی از بند  5اساسنامهه پیمهان
صورت گرفت و ناتو تبدیل به مرکزی برای همکاری گسترده اعضا در حوزه جنهگ سهایبری شهد .بهه
همین شکل و با توجه به اهمیت موضوع ،در اجالسهای بعدی نیز از جملهه در «اجهالس سهران نهاتو
در ولز» 9تأکیدهای گستردهای بر جنگ سایبری صورت گرفت و اعضا اصول و محورههای دیگهری از
راهبرد سایبری خود را مورد موافقت قرار دادند ( .)Wales Summit Declaration, 2014الزم بهه اشهاره
است که اجالس ولز تحت تأثیر دخالت های روسهیه در اوکهراین برگهزار شهد کهه طهی آن نگرانهی از
حمالت روسیه به خصوا در حوزه سایبری ،یکی از محورهای جلسه بود .با توجه بهه ایهن شهرایط،
تردیدی در این زمینه نیست که نگرانی روبه افزایش اعضای ناتو از تهدیهدات سهایبری رو بهه افهزایش
روسیه ،یکی از دالیل اصلی تمرکز بر حوزه سایبری و تدوین و تکامل راهبرد سایبری ناتو بوده است.
در کنار روسیه ،تهدیدات سایبری چین علیه کشورهای غربی و به خصوا آمریکا ،یکهی دیگهر
از دالیل تدوین راهبرد سایبری ناتو محسوب میشود .بر اسهاس گهزارشههای موجهود ،تهدیهدات
سایبری چین علیه کشورهای عضو ناتو ابعاد بسیار پیچیدهتری به نسهبت تهدیهدات روسهیه دارد .از
جمله اینکه دولت آمریکا چین را بزرگترین کشور فعال جهان در حوزه اقدامات خرابکارانه سهایبری
و به خصوا «جاسوسی صنعتی سایبری» 1معرفی میکند .بهر اسهاس برآوردههای صهورتگرفتهه،
جاسوسی سایبری صنعتی چین سالیانه میلیاردها دالر برای کشهورهای غربهی هزینهه بهه دنبهال دارد.
1. NATO Cyber Defense Policy
2. NATO Policy on Cyber Defence
3. NATO Summit Wales 2014
4. Industrial Cyber Spy
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ضمن اینکه این امر پیامدهای جدی برای شرکتهای غربی در عرصه رقابت با شهرکتههای چینهی
به دنبال خواههد داشهت ( .)Lee, 2013همچنهین ،آمریکها و کشهورهای اروپهایی نگرانهی جهدی از
هکرهای مورد حمایت دولت چین دارند .این هکرها تقریباً به تمام مراکز حیهاتی اقتصهادی ،نظهامی،
صنعتی و مدنی کشورهای غربی حمله میکنند و اطالعات بسیار حیاتی آنها را به سرقت میبرند .بهه
عنوان نمونه ،در یکی از حمالت اخیر هکرهای چینی ،اطالعات  22میلیون نفر از کارمندان ،نظامیهان
و پیمانکاران دولت فدرال را هک کردند ( .)Kevin, 2015 :1در نتیجهه ،همهین شهرایط در راهبهرد
سایبری سال  2045آمریکا تهدیدات سایبری چین در کنار تهدید سایبری روسهیه و برخهی از دیگهر
کشورها از جمله کره شهمالی و ایهران ،مههمتهرین تهدیهدات سهایبری علیهه منهافع آمریکها و سهایر
کشورهای غربی عنوان شده است (.)the DoD Cyber Strategy, 2015: 15

ج .تکامل راهبرد سایبری ناتو در مقابله با جنگ سایبری
راهبرد سایبری ناتو از سال  2006مدام با توجه به شرایط و دیدگاهای کشورهای عضهو تغییهر
کرده است .مهمترین تغییر در این زمینه ،پذیرش حمله سایبری در سطح حمله نظامی میباشد.
در نتیجه این تغییر ،ناتو فضای سایبر را به عنوان فضایی امنیتی و حتی نظامی در نظر گرفهت و
آن را مشمول «بند اساسنامه  4»5خود کرد .البته ،در مراحهل اول ایهن امهر بها مخالفهتههایی از
سوی برخی اعضا مواجه شد .با این حال در نهایهت ،در اجهالس سهران نهاتو در سهال ،2044
کشورهای عضو حمالت سایبری را در حکم حمله نظامی ارزیابی کردنهد و در نتیجهه ،مجهوز
دفاع سایبری و نظامی ،شامل استفاده از نیروی هوایی ،دریایی و زمینی را بهرای خهود محفهو
 .4در بند  5پیمان ناتو آمده است« :دولتها توافق دارند که حمله مسلحانه علیه یک یا چندی از آنها در اروپا و
آمریکای شمالی ،به معنای حملهای علیه تمامی آنها تلقی خواهد شد .در نتیجه آنها موافقت مینمایند در صورتی که
اینچنین حملهای اتفاق افتد ،هر یک از آنها در راستای عمل به حق دفاع انفرادی یا دسته جمعی از خود بر اساس
ماده  54منشور سازمان ملل ،دولت یا دولتهای مورد حمله قرار گرفته را از طریق اقدامات آنی ،هر آنچه ضروری
مینماید ،به صورت انفرادی یا به اتفاق دیگر دولتها ،مساعدت نمایند تا امنیت را در منطقه آتالنتیک شمالی
بازگردانده و برقرار نمایند .این امر میتواند شامل استفاده از نیروهای مسلح نیز باشد .هر گونه حمله مسلحانه و
اقدامات اتخاذ شده در نتیجه آن فوراً به شورای امنیت گزارش خواهد شد .این اقدامات زمانی که شورای امنیت
اقدامات الزم را جهت بازگرداندن و برقراری صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نماید ،متوقف میشود.
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داشتند .در واقع ،این همان چیزی است که مقامات ناتو از آن تحت عنوان «اصل دفاع مشهترد
سایبری» 4یاد میکنند که در برگیرنده هر گونه اقدام الزم دفهاعی در برابهر تهاجمهات سهایبری
میباشد .الزم به ذکرست که در سطح ملی ،اولین بار این مقامات آمریکایی بودند کهه حمهالت
سایبری را در حکم حمله نظامی برآورد کردند و عمالً حق دفاع مشروع برای خود ،آن ههم در
سطح نظامی را در نظر گرفتند .بعدها نیز برخی دیگر از کشورها به همین حق اسهتناد کردنهد و
حتی روسیه اعالن نمود که حق توسل به هر گونه ابزار نظامی در برابر حمالت سایبری را دارد
(ترابی ،دی  .)4932با این حال ،ناتو اولین پیمان نظامی در سطح جهان به حساب میآید که از
چنین رویکرد و نگاهی به جنگ سایبری دفاع میکند .مقامات ناتو همچنهین در سلسهله اسهناد
مختلف خود ،به ویژه در سند سیاست ناتو در زمینه دفاع سایبری و همچنین« ،اعالمیه سران در
شیکاگو» ،2مجموعه اصولی را برای مقابله با جنگ سایبری در نظر گرفتند که مطالعهه آنهها ههم
شناخت از راهبرد سایبری ناتو را عمیقتر میکند و هم نشان میدهد اصهل ابههام و پیچیهدگی
حرف اول را در فضای سایبر میزنهد ( .)Chicago Summit Declaration, 2012تأکیهد اصهلی
این اصول بر تشریک مساعی ،همکاری گسترده و عمیق و در عین حهال همههجانبهه اعضها بها
یکدیگر قرار دارد که در ادامه ،مهمترین موارد آنها مورد بررسی قرار میگیرد.

 .1اولویت دفاع سایبری
یکی از مهمترین محورهای سند دفاع سایبری ناتو ،تأکید سران این سازمان بهر «اولویهت دفهاع
سایبری» 9به عنوان یکی از اهداف و مأموریتهای اصهلی نهاتو و همچنهین کشهورهای عضهو
میباشد .بر این اساس ،در سند نهایی ذکر شده که دفاع سایبری در مقابلهه بها هجهوم خهارجی
باید در اولویت تکتک کشورهای عضو قرار گیرد و تمامی اعضا باید سرمایهگذاریههای الزم
در این عرصه را جزو اولویتهای ملی خود قرار دهند .از جمله اینکه ،تمامی کشورهای عضهو
باید راهبرد مشخصی در عرصه سایبری مدون سازند و بر اساس آن ،مراکهز و مؤسسهات ملهی

1. Collective Cyber Defense
2. 2012 Chicago Summit Declaration
3. Priority for Cyber Defense
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خود را برای دفاع سایبری فعال کنند .البته ،نهاتو در تمهامی ایهن مراحهل و در تهدوین راهبهرد
کشورهای عضو و همچنین ،ایجاد مراکز فعال در زمینه دفهاع سهایبری ،بهه تمهامی کشهورهای
عضو مشورتهای الزم را میدهد .هدف اصلی مقامات و سران ناتو در این بخش آن است که
مطمئن شوند تمامی اعضا موضوع جنگ سایبری را جدی گرفتهاند و تنها برای دفهاع بهه تهوان
ناتو اکتفا نمیکنند ).(Principle Cyber Defense Activities, 2008: 1

 .1کمک به اعضا
یکی دیگر از اصول سند دفاع سایبری ناتو« ،کمک به کشورهای عضو» 4در زمینهه مقابلهه بها
حمالت سایبری کشورها و عوامل دشمن است .بر این اساس ،ناتو وظیفه خود مهیدانهد در
تعامل با کشورهای عضو ،عمالً زمینه الزم برای همکاری و تعامل بهرای مقابلهه بها حمهالت
سایبری را آماده سازد و در هنگام تهاجم ،با تمامی امکانات و ظرفیت به کمک کشور مهورد
حمله بشتابد .البته ،این بدان معنا نیست که کشورها به شکل کامل وظیفهه دفهاع سهایبری از
مراکز و تأ سیسات حیاتی خود را به ناتو واگذار میکنند .در واقع ،وظیفه اصلی ناتو در زمینه
دفاع سایبری بیشتر ماهیتی حمایتی و هماهنگ کننده دارد .به عبارت دیگر ،کشهورهای عضهو
میبایست زیر نظر ناتو امکانات ،مراکز و نیروی انسانی فعال خود در حوزه جنگ سایبری را
آماده کنند .بنابراین ،هدف اصلی ناتو باالبردن توان کشورهای عضو در مقابله با دفاع سایبری
از طریق ارتقاء توان ملی آنها و همکاری همهجانبه می باشد .با توجه به این شرایط ،مقامهات
و سران ناتو انتظار دا رند کشورهای عضو و همچنین مراکز فعال ناتو در زمینه دفاع سایبری،
طی چند سال بتواننهد کهارایی خهود را بهه شهدت ارتقها دهنهد و نهاتو دارای کامهلتهرین و
کارآمدترین سیستم دفاع سایبری در سطح جهان گهردد .ایهن سیسهتم بایهد توانهایی الزم در
مقابله با هر گونه تهاجم سایبری از سوی ه ر کشور و هر عهاملی در سهطح جههان را داشهته
باشد ).(Principle Cyber Defense Activities: 2008: 2

1. Assisting Individual Allies
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 .3همگرایی سیستمهای دفاع سایبری
«همگرایی دفاعی» 4یکی دیگر از اصول مورد توجه ناتو در عرصه جنگ سایبری مهیباشهد .بهه
تعبیر دیگر ،سران و مقامات ناتو کلید موفقیت خود در عرصه جنگ سهایبری را در ههمگرایهی
سیستم دفاع سایبری خود و فراتر از آن در راهبرد ،سیاست و اقدامات مشترد و متحد سایبری
ارزیابی میکنند .در این راستا در اجهالس لیسهبون در سهال  ،2042دفهاع سهایبری در «پروسهه
برنامهریزی دفاعی ناتو» 2ترکیب شد .پروسه برنامهریزی دفاعی ناتو ،مهمترین ابزار برای ایجهاد
همگرایی اعضا و ناتو در زمینه دفاع سهایبری محسهوب مهیشهود .در ایهن اجهالس همچنهین
«نوآوری دفاع هوشمند ناتو» 9به تصهویب رسهید .ایهن نهوآوری بها ههدف ارتقهاء همکهاری و
هماهنگی مابین کشورهای عضو در مواجهه و مقابله بها تهدیهدات و حمهالت سهایبری ایجهاد
گردید .در نهایت ،باید به «گروه مشورتی صنعتی ناتو» 1اشاره نمود که با هدف همکهاری نهاتو
با صنعت در زمینه دفاع سایبری فعال میباشد .همه این موارد نشان میدهد هدف نههایی نهاتو
این است که کشورهای عضو آن در تمامی عرصهها و ابعهاد جنهگ سهایبری ،همکهاری و کهار
جمعی را در اولویت قرار دهند تا عمالً خالقیتها و موفقیتهای ملی به شهکل جمعهی مهورد
استفاده همه قرار گیرد ).(Principle Cyber Defense Activities: 2008: 3

 .1همکاری در زمینه تحقیق و آموزش
ناتو همچنین در زمینه تحقیهق و آمهوزش در حهوزه جنهگ سهایبری فعهال اسهت و «افهزایش
تواناییها در زمینه آموزش و تمرین سایبری» 5را یکی از مهمتهرین اصهول راهبهردی سهایبری
خود میداند .مقامات و سران ناتو به خوبی بر این امر واقفند که مهمتهرین موضهوع در عرصهه
جنگ سایبری ،برتری تکنولوژیکی و پیشگامی در زمینه علم و آگاهی است .بهه تعبیهر دیگهر،
جنگ سایبری از جمله جنگهایی است که پیروزی و شکسهت در آن بهه شهدت تحهت تهأثیر
برتری تکنولوژیکی قرار دارد .در این راستا ،سران ناتو مراکهز و مؤسسهات مختلفهی در زمینهه
1. Integrated Cyber Defense
)2. NATO Defense Planning Process (NDPP
3. NATO’s Smart Defense Initiative
)4. NATO Industrial Advisory Group (NIAG
5. Enhances its Capabilities for Cyber Education, Training and Exercises
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تحقیق و توسعه سایبری ایجاد نمودهاند که مهمترین آنها« ،مرکز دفاع مشترد سایبری» 4اسهت
که در شهر «تالین» 2پایتخت استونی قرار دارد .در این مرکز ،بهترین کارشناسان و پرسنل فعهال
در زمینه دفاع سایبری مشغول به تحقیق و توسعه و همچنین آموزش هستند .ناتو به کشورهای
عضو توصیه نموده همکاریهای علمی و فنی خود در زمینه جنهگ سهایبری را در ایهن مرکهز
متمرکز نمایند .هدف نهایی از این همکاری علمی و فنی ،ایجاد کاملترین مرکز دفهاع سهایبری
در سطح جهان توسط ناتو و همچنین ارتقاء توان تکتک کشورهای عضو میباشد .مقامهات و
سران ناتو ارزش و اعتبار خاصی برای این مرکز قائلنهد و آن را مرکهزی بهرای همکهاری بهین
بهترین کارشناسان و نخبگان کشورهای عضو در ارتبهاب بها جنهگ سهایبری معرفهی مهیکننهد
).(Principle Cyber Defense Activities: 2008:4

 .1همکاری با سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی
یکی دیگر از محورهایی که در سند دفاع سایبری بر روی آن تأکید شده ،موضوع «همکهاری
با شرکا» 9یعنی سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی متحد با غرب میباشهد .یکهی از ایهن
سازمانهای مهم ،اتحادیه اروپاست  .سهران و مقامهات نهاتو بهر ایهن باورنهد کهه گسهتردگی
تهدیدات در فضای سایبر و همچین فرامرزی و فرامنطقهای بودن آنها ،باعث شده ضهرورت
همکاری میان کشورهای متحد غربی افزایش یابد .بر این اساس ،باید همکاریهای عمیهق و
جدی بین ناتو و سایر سازمان های غربی ،به ویژه اتحادیه اروپا در تمهامی زمینهههها و ابعهاد
صورت گیرد .این همکاری ها باید در حوزه پژوهش و آموزش مشترد سایبری ،همکاری در
زمینه پیشبینی ،پیش گیری ،دفاع و تهاجم سایبری و سهایر ابعهاد قابهل همکهاری باشهد .بهه
عبارت دیگر ،ن اتو خواهان همکاری با اتحادیه اروپا و دیگهر سهازمان ههای غربهی در زمینهه
تدوین راهبرد  ،سیاست و اقدامات مشترد سایبری است .افهزون بهر ایهن ،در سهند سهایبری
تأ کید شده که کشورهای عضو ناتو باید از طریق مراکز و نهادههای نهاتو ،همکهاریههایی در
حوزه دفاع سایبری با سایر کشورهای غیر عضو داشته باشند .بر این اساس ،ناتو باید تبهدیل
1. The Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence
2. Tallinn
3. Cooperating with Partners
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به مرکزی برای همکاری های گسترده در ارتباب با جنگ سایبری بین کشورهای عضو و سایر
کشورها گردد ).(Principle Cyber Defense Activities: 2008: 5

 .7همکاری گسترده با بخش خصوصی و صنعت
در سند نهایی ناتو «همکهاری بها صهنعت» 4کشهورهای عضهو ،یکهی از مههمتهرین محورههای
تأثیرگذار در عرصه جنگ سایبری ارزیابی شده است .در این سند بارها تأکیهد شهده کهه کلیهد
موفقیت نهاتو در دفهاع از مراکهز و تأسیسهات حیهاتی خهود و اعضها ،در همکهاری نزدیهک و
همهجانبه با صنعت میباشد .در واقع ،یکی از محورهای اصلی بحث اعضا در اجالس لیسهبون
این موضوع بود که چگونه ناتو میتواند از صنعت برای کمک به کشورهای عضو در مقابله بها
جنگ سایبری کمک گیرد .ناتو خواهان آن است که مراکز مشترکی با صنعت کشهورهای عضهو
داشته باشد تا بتواند با همکاری در حوزههای مختلف توانایی خهود و کشهورهای عضهو را در
دفاع سایبری و حوزههایی چون تبادل اطالعات ،مدیریت بحران ،برنامهریزی و اجرا ارتقا دهد.
همان گونه که اشاره شد ،در این زمینه ناتو «گروه مشورتی صهنعتی نهاتو» را ایجهاد نمهوده کهه
وظیفه ایجاد ارتباب و همکاری بین ناتو و بخش صنعت کشورهای مختلف عضهو را بهر عههده
دارد ).(Principle Cyber Defense Activities: 2008:6

د .اجالس سران ناتو در ولز
اجالس سران ناتو در شهر نیوپورت ولز در سال  ،2041یکی از مهمترین اجهالسههای پیمهان
آتالنتیک شمالی طی چنهد دههه گذشهته و بهه خصهوا در دوران پسهاجنگ سهرد محسهوب
میشود .علت اصلی اهمیت این اجالس ،به اوضاع و احوال بیثبات و نگرانکننهده جههان ،بهه
ویژه در منطقه اروپای شرقی و خاورمیانه برمیگردد .در این راسهتا ،سهه موضهوع در اجهالس
سران ناتو در ولز محور جلسات را به خود اختصاا دادنهد کهه عبهارت بودنهد از نگرانهی از
وضعیت اروپای شرقی ،مسئله خروج ناتو از افغانستان و نگرانیهای سایبری .در واقهع ،مسهئله
1. Cooperating with Industry
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تهدیدات و امنیت سایبری در اجالس ولز بخش مهمی از مذاکرات را به خود اختصاا داد .با
وجود این ،رسانهها و کارشناسان کمتر این موضوع را مورد توجه قرار دادند .ایهن در شهرایطی
بود که در متن رسمی منتشرشده 20 ،بار به واژه سایبر اشاره شده و  1بند اصلی از متن به این
حوزه از نگرانیهای کشورهای عضو اشاره دارد ( .)Wales Summit Declaration, 2014نکتهه
نگرانکننده این است که سران ناتو باز در همهین مهتن بهه شهکل رسهمی حمهالت سهایبری را
مشمول بند  5اساسنامه ناتو تعبیر نمودند و عمالً مجوز دفاع مشروع را برای خود قائل شهدند.
با توجه به این شرایط ،موضوع سایبر را باید یکی از مهمترین موضوعات محوری اجالس ناتو
در ولز دانست که در ادامه این موضوع در ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

 .1تکامل رویکرد ناتو به جنگ سایبری در اجالس ولز
همان گونه که گفته شد ،یکی از مهمترین موضوعات مطرح در اجالس ولز ،نگرانیهای متعدد
و متنوع اعضای ناتو در حوزه سایبر بود .در واقع ،موضوع سایبر تنها موضوعی در این اجالس
بود که هم به شکل مستقل و هم در کنار و در ارتباب با سایر نگرانیها مورد بحث قرار گرفت.
منظور از ارتباب سایبر با سایر موضوعات ،پیوستگی حوزه سایبر بها سهایر نگرانهیههای اصهلی
سران ناتو ،از جمله موضوع دخالتهای روسیه در شهرق اروپها و اسهتفاده داعهش یها «دولهت
اسالمی» 4از فضای سایبر میباشد .در مورد موضوع اول ،نگرانی این است کهه روسهیه مطهابق
رویه گذشته خود از حوزه سایبر به عنوان ابزاری برای تحت فشار قراردادن کشورهای ههدف،
که در اینجا اوکراین و سایر کشورهای اروپای شرقی هستند ،استفاده کند .الزم به اشهاره اسهت
دولت روسیه طی دو دهه گذشته ،از فضای سایبر به عنوان ابزاری برای تحت فشهار قهراردادن
کشورهایی که سیاست مستقلی در اروپای شرقی ،منطقهه قفقهاز و آسهیای مرکهزی داشهتهانهد،
استفاده نموده است (ترابی ،مهر  .)4939بنابراین ،عهالوه بهر مالحظهات راهبهردی ،کشهورهای
عضو ناتو نگران حمالت سایبری روسیه به کشورهای اروپای شرقی هسهتند .ایهن نگرانهی بهه
خصوا زمانی تشدید میشود که اتحادیه اروپا و آمریکها در حهال افهزایش تحهریمهها علیهه
روسیه هستند و مقامات کرملین ابزار چندانی برای مقابله با این تحهریمهها ندارنهد .بهه همهین
1. Islamic State
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دلیل ،این نگرانی وجود دارد که مقامات روس دستور حمالت سایبری گسهترده بهه اوکهراین و
سایر کشورهای اروپهای شهرقی را صهادر کننهد .بهه ههر حهال ،در ایهن اجهالس ،سهران نهاتو
هشدارهایی به روسیه در زمینه به راه انداختن جنگ سایبری علیهه کشهورهای اروپهای شهرقی
دادند .از جمله اینکه به شکل غیر رسمی اعالن نمودند که حملهه سهایبری روسهیه بهه اروپهای
شرقی با پاسخهای جدی ناتو مواجه خواهد شد ).(Wales Summit Declaration, 2014: 1
موضوع دیگر در این زمینه ،توسل داعش یا دولت اسالمی به امکانات فضای سایبر ،آن هم به
شکل بسیار گسترده و حرفهای با اهداف مختلف میباشد .الزم به اشاره است که دولهت اسهالمی
توانایی بسیار باالیی در زمینه استفاده از فضای سایبر دارد و از این ابزار با اهدافی همچهون تبلیه
ایدههای خود ،آن هم به شکل بسیار جذاب و تحریککننده اسهتفاده مهیکنهد .همچنهین ،دولهت
اسالمی به شکل گسترده از اینترنت برای اهدافی همچون ایجاد جنهگ روانهی ،تهرس و وحشهت
بهرهبرداری میکند .به واقع ،استفاده از اینترنت برای جنگ روانهی و ایجهاد تهرس قبهل از حملهه
اصلی ،یکی از مهمترین تاکتیکهای موفق دولت اسالمی در عراق و سهوریه بهوده اسهت .دولهت
اسالمی با نشان دادن خشونت گسهترده خهود علیهه مخالفهان ،تهرس و نگرانهی گسهترده را در دل
سایرین ایجاد میکند .عالوه بر این ،دولت اسالمی از فضای سایبر برای کسهب درآمهد و جهذب
کمکهای مالی استفاده میکند .بر این اساس میتوان گفهت ،فضهای سهایبر اهمیهت محهوری در
تمامی فعالیتهای دولت اسالمی ،من جمله در حوزههایی چون راهبرد جنگی ،یارگیری ،تبلیهع و
کسب درآمد دارد .در این راستا ،سران ناتو در اجالس ولهز یکهی از محورههای مقابلهه موفهق بها
دولت اسالمی را در حوزه سایبر ارزیابی نمودند .در این اجالس ،قرار بر این شد که دولهتههای
عضو در همکاری با بخش خصوصی ،زمینه حذف حضور دولهت اسهالمی از فضهای سهایبری را
مهیا سازند .از جمله اینکه قرار شد دسترسی این گروه بهه سهایتههایی مثهل فهیسبهود و سهایر
شبکههای اجتماعی قطع شود تا این گروه نتواند از آن بهرای کسهب اههداف خهود اسهتفاده کنهد
) .(Wales Summit Declaration, 2014: 1-3عالوه بر این ،دو موضهوع کلهی کهه بهه شهکلی بها
فضای سایبر ارتباب جدی داشتند ،سران ناتو در اجالس ولز نگرانهی کلهی خهود از تهدیهدات در
فضای سایبر را اعالن نمودند .بر این اساس ،در بند  62و  69سند نهایی اجهالس ولهز بهه شهکل
اختصاصی به موضوع سایبر پرداخته شده است .در این دو بند ،به شکل خالصه گفته میشود:
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«وضعیت کنونی و نگاه به آینده نشانگر آن است که تهدیدات سایبری در حال تبدیلشهدن
به یکی از مهمترین نگرانیهای امنیتی هستند .ضمن اینکه این تهدیدات مدام در حال پیچیده و
جدیشدن هستند .بر این اساس ،همان گونه که «سیاست دفاع سایبری» 4را مدون کردیم ،بایهد
جدیت بیشتری برای اجرای آن داشته باشیم .همچنین ،ناتو به عنوان هماهنگکننده اقهدامات و
سیاستهای کشور عضو ،باید مسئولیت اصلی دفاع سایبری در مقابهل تهدیهدات را بهر عههده
داشته باشد .امروزه ،حمالت سایبری میتواند پیامدهای گستردهای در سطح جنگهای متعارف
داشته باشد .بنابراین ،ضروری است اقدامات ما در مقابهل چنهین خطراتهی در چهارچوب نهاتو
هماهنگ باشد .ما تأکید داریم که باید اقدامات ما در حوزه سایبر مطابق با حقهوق بهینالملهل و
حقوق بشردوستانه و منشور ملل متحد باشد» ).(Wales Summit Declaration, 2014: 5
در ادامه همین بند و به شکل صریح بیان میشود که حمالت سایبری به کشهورهای عضهو
ناتو در حکم حمله نظامی و مشمول بند  5اساسنامه محسوب میشود که این امر عمهالً مجهوز
دفاع مشروع سایبری و نظامی را به سازمان میدهد .این جمله کلیدیترین جملهه سهند نههایی
ناتو در حوزه سایبری محسوب میشود .بر این اساس ،سران ناتو مجدداً در اقدامی کهه چنهدان
مطابق با حقوق بینالملل موجود نیست ،حمله سایبری به یکهی از کشهورهای عضهو را معهادل
حملهه نظهامی و در نتیجهه مشهمول بنهد  5اساسهنامه معرفهی مهیکننهد (.)Melze, 2011: 1-6
همانگونه که گفته شد ،در اجالس گذشته نیز این موضوع مورد بحث قرار گرفهت .بها وجهود
این ،برای اولین بار بود که در متن نهایی اجالس ناتو ،بهدون ههیچ ابههامی از دفهاع متعهارف و
دفاع سایبری مشروع در برابر حمالت سایبری بحث میشود .به هر حال ،این موضهوع چنهدان
با رویه و حقوق بینالملل موجود همخوانی ندارد و طرح آن میتواند مباحث گسهتردهای را در
حوزههای مختلف سیاسی ،حقوقی ،نظامی و دفاعی ایجاد کند.
عالوه بر این موضوع مهم ،در ادامه سند در مورد لزوم آمادگی ،هماهنگی و یکپارچگی بین نهاتو
و اعضا و همچنین بین اعضا با یکدیگر در زمینه دفاع سایبری صحبت شهده اسهت؛ از جملهه اینکهه
کشورهای عضو متعهد شدهاند بیش از گذشته دفاع سایبری را جدی بگیرند و برنامههای بیشهتری را
برای ارتقاء آمادگی در برابر هر گونه حمله سایبری در اولویت قرار دهنهد .همچنهین ،بهر ایهن نکتهه
1. Cyber Defense Policy
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تأکید شده که ناتو باید مرکز هماهنگی تمامی اقدامات کشورهای عضو در زمینه تهدیهدات سهایبری
باشد .در واقع ،اصل هماهنگی با محوریت ناتو ،یکی از مهمترین اصول مورد نظهر سهران در مقابلهه
با تهدیدات سایبری محسوب میشود .همچنین ،سران ناتو یکبار دیگر بر اهمیت گسترش همکهاری
با سایر نهادها و سازمانهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا و همچنهین بخهشههای خصوصهی و
صنعتی فعال در حوزه سایبری تأکید نمودند .از نظر آنها ،کلیهد نههایی مقابلهه بها تهدیهدات سهایبری
گسترش همکاری با تمامی بازیگرانی است که میتوانند در این امر خطیر و پیچیده یاریدهنده دفهاع
سایبری پیشرو باشند ).(Wales Summit Declaration, 2014: 4

نتیجهگیری
علت اصلی تمرکز سران ناتو بر جنگ سایبری ،تا حهد زیهادی بهه واسهطه ماهیهت پیچیهده و متفهاوت
فضای سایبر به نسبت تهدیدات گذشته و همچنین ،آگاهی عمیق از آسیبپذیری اعضا بوده است .ایهن
موضوع به خصوا زمانی آشکارتر شد که برخی از کشورهای اروپای شرقی مورد حمهالت سهایبری
روسیه قرار گرفتند و عمالً نتوانستند کار خاصی را انجام دهند .بر این اساس ،حمالت سهایبری روسهیه
هم آسیبپذیری در حوزه سایبر را آشکارتر کرد و هم مهر تأییدی بر ماهیت متفاوت فضهای سهایبر زد.
در نتیجه این شرایط و حمالت ،کشورهای عضو ناتو به رهبری آمریکا تصمیم گرفتنهد موضهوع جنهگ
سایبری را در دستور جلسات خود قرار دهند .به هر حال ،در نتیجه سالها کار تحقیقهاتی و تصهمیمات
سران ،در نهایت محورهای راهبرد سایبری ناتو در قبال جنگ سایبری تدوین و تکامل یافهت تها جهایی
که این پیمان دفاع سایبری را در حوزه وظایف ذاتی خود معرفی کرد.
تدوین و تکامل راهبرد سایبری ناتو ،متضمن چند نکته بسیار مهم و تعیینکننده تحلیلهی اسهت کهه
میتواند برای سایر کشورها نیز آموزنده باشد .اول اینکه ،صهرف تهدوین راهبهرد سهایبری توسهط ایهن
سازمان نظامی و دفاعی ،خود گواهی روشن بر نگرانیهای جهدی از تهدیهدات بهه شهدت متفهاوت و
متنوع فضای سایبر و نقش تعیینکننده آن در سلسلهمراتب قدرت و امنیت جههانی مهیباشهد .بنهابراین،
ورود امنیت سایبری به دستور جلسه و همچنین ،وظایف ناتو تردیدی در شکلگیهری عرصهه جدیهدی
در حوزه امنیتی باقی نگذاشته است .همان گونه که اشاره شد ،علت اصهلی ایهن موضهوع گسهتردگی و
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همهگیربودن فضهای سهایبر و در نتیجهه ،گسهتردگی تهدیهد در تمهام حهوزهههای اقتصهادی ،سیاسهی،
اجتماعی ،فرهنگی و در سطوح مختلف فردی ،جمعی ،دولتی و جهانی میباشهد .بنهابراین ،نکتهه اولهی
که میتوان از راهبرد سایبری ناتو برداشهت نمهود ،تأکیهد بهر اهمیهت ،گسهتردگی و نگرانهی عمیهق از
تهدیدات سایبری حتی برای کشورهای پیشرفته جهان است.
نکته دوم اینکه ،هرچند جنگ سایبری حوزهای جدید و متفاوت در عرصه امنیت اسهت ،امها خهود
میتواند مقدمه و همچنین ،بهانهای برای جنگهای نظامی باشد .همچنین ،این امکان وجود دارد کهه در
کنار جنگهای نظامی،کشورهای مختلف از جنگ سهایبری بهه عنهوان ابهزاری بهرای شکسهت دشهمن
استفاده کنند .همان گونه که گفته شد ،در راهبرد سایبری نهاتو آمهده اسهت کهه ایهن سهازمان حمهالت
سایبری به اعضا را در حکم حمله نظامی ارزیابی میکند و حق هر گونه پاسخ جمعهی از جملهه پاسهخ
سایبری و نظامی را دارد .البته ،پیش از ناتو این آمریکا و روسیه بودند که چنین حقی را برای خود قائهل
شدند که این امر با انتقادات جدی از سوی کشورها و کارشناسان مواجه شد .به هر حهال ،ایهن امهر بهه
خوبی نشان میدهد تا چه میزان فضای امنیتی تحت تأثیر فضای سایبر گنگ و پیچیده شده است.
نکته سوم اینکه ،مطالعه اصول و محورهای راهبرد سایبری ناتو ،نشاندهنده ماهیت متفاوت فضهای
سایبر در مقایسه با فضاهای سنتی امنیت میباشد .همان گونه کهه شهرح آن رفهت ،نهاتو بهرای آمهادگی
سایبری تأکید گستردهای بر همکاری با بخش خصوصی ،آموزشهای جدیهد ،دفهاع متقابهل جمعهی و
مواردی از این قبیل دارد که خود گویای تفاوتها با راهبردهای سنتی این سازمان میباشد .در واقهع ،از
این رویکرد میتوان این گونه نتیجه گرفت که فضای سایبر نیازمند نگاهی جدید و متفاوت و در نتیجهه
راهبردها ،تاکتیکها ،نیروها و آموزشهای جدید میباشد .بنابراین ،کشورهایی که مهیخواهنهد در ایهن
حوزه جدید و پیچیده امنیتی موفق باشند ،باید رویکرد سنتی و نظامی به امنیت را حداقل در ایهن حهوزه
تعدیل و اصالح نمایند .در نهایت ،باید اشاره نمود که در آینده ،فضای سایبر نقهش مهمهی در امنیهت و
قدرت کشورها و در نتیجه جایگاه آنها در عرصه جههانی خواههد داشهت .در ایهن راسهتا ،آنههایی کهه
سرمایهگذاری الزم را در این حوزه میکنند ،شانس بیشهتری بهرای امنیهت خواهنهد داشهت .در مقابهل،
بازندگان جنگهای آینده آنهایی هستند که که ایهن حهوزه جدیهد را کمتهر و دیرتهر مهیشناسهند و در
نهایت ،با نگاهی سنتی میخواهند به آن پاسخ دهند.
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