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چکیده مقاله

پژوهش حاضر در پی آن است که با مطرح نمودن کم و کیف جنگ سایبری و ویژگیهای آن ،ضرورت
سربازگیری در این عرصه را با مد نظر قرار دان اندیشه های معظم رهبری در این عرصه ،تبیین نماید .بنابراین
این پژوهش که به روش کتابخانه ای نگارش شده است ،با یک آینده پژوهی حساب شده ،در راستای کیفیسازی
خدمت نظام وظیفه در ایران بوده و پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه مینماید.

مقدمه

پژوهش حاضر در پی آن است که با مطرح نمودن کم و کیف جنگ سایبری و ویژگیهای آن ضرورت سربازگیری در این عرصه را با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری
تبیین نماید.
از این رو در این پژوهش که به روش کتابخانه ای نگارش شده است ،برای پی بردن به ضرورت سربازگیری در جنگ سایبری با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در این
عرصه الزم است با تاریخچه جنگ و تحوالت آن و همچنین طرح مساله جنگ در فضای سایبری و ویژگیهای آن و همچنین شیوههای نوین حمالت سایبری آشنا گردیده تا در
ادامه مطلب بتواند با تعمق بیشتری به سربازگیری سایبری با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری که در این عرصه بیان گردیده است توجه نماید.

یافته های پژوهش

مبانی نظری و تجربی(ادبیات تحقیق)
اصطالح فضای سایبر یا فضای هدایت شده ،که در لغت به معنای سكاندار ،راهنما یا
حاکم آمده است ،نخستین بار در سال  1928میالدی در یک داستان علمی – تخیّلی
به کار برده شد .از آن زمان تاکنون فضای سایبر را به معنای مكانی غیر فیزیكی و
مجازی میشناسیم که واقعیتها را با عنوان واقعیت مجازی در فضای الكترونیكی
بازتاب میدهد
با مطرح شدن فضای سایبر مهمترین تحولی که در سالهای اخیر در حوزه جنگ رخ
داده است ،استقرار و بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات رایانهمحور میباشد.
همانطور که مشخص است جنگ سایبری شكل کامالً جدیدی از رزم است که باز تاب
آن را هنوز به طور کامل نتوانسته ایم درک کنیم.
ویژگی و اهمیت ویژه این جنگ سبب گردیده است که کشورهایی همچون روسیه،
ایاالت متحده آمریكا و چین این نوع جنگ را مهمتر از جنگ خطرناکی همچون نبرد
هسته ای قلمداد کنند که صد البته یكی از علل اصلی آن فراگیری و سهلالوصولی این
جنگ میباشد.
بنابراین به وضوح پیداست که تشكیل ارتش سایبری قدرتمند در این عرصهی نوین
برای هر کشوری که در پی حفظ کیان و استقالل خویش است ،واجب مینماید .کشور
ایران نیز از این مسئله مستثنی نبوده و همانطور که بیان آن گذشت مورد تهاجمات
سایبری نیز قرار گرفته است و به خوبی پیداست که تشكیل چنین ارتشی نیز برای آن
ضروری میباشد که البته با توجه به فراگیر شدن علوم مرتبط با فضای سایبر در میان
جوانان و بالندگی دانشگاههای کشور در این زمینه ،میتوان سربازان این ارتش نوین را
از میان مشمولین سربازی متخصص در این زمینه فراهم نمود.

ویژگیهای جنگ سایبری
الف .تعدد بازیگران در فضای سایبری
ب .هزینه کم ورود ،صرف زمان کم و سرعت باالی اقدام
پ .ناشناس ماندن بازیگران و عدم قابلیت ردیابی
ت .تأثیرگذاری شگرف
ث .کمرنگ شدن نقش جغرافیا
ج .ساختار فضای اینترنت
چ .پیچیدگی در مجازات اعمال مجرمانه در فضای سایبر
ارتش سایبری ایران و سربازگیری در آن
طرح تشكیل ارتش سایبری ایران از سال  1384در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
مطرح شد و در ادامه نیز با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد این حوزه در
اجرای آن تسریع به عمل آمد و به سرعت ساختار این مجموعه با پنج کارگروه با
وظایف و مامویتهای مشخص تصویب شد.
همانطور که بیان گردید جمهوری اسالمی ایران یكی از قویترین ارتشهای سایبری
جهان را در اختیار دارد و آنچه که در این مسئله مورد توجه بوده و مورد تاکید می-
باشد آن است که بتوان با به کارگیری راهكاری مناسب از میان مشمولین متخصص در
زمینهی جنگ سایبری در این ارتش به عنوان سرباز استفاده نمود که این عمل
زمینهساز بهینهتر شدن دوران سربازی و استفاده از نیروی متخصص ارزان میباشد که
محاسن خاص خود را دارد.
همچنین از فرمایشات مقام معظم چنین استنباط می شود ،مجموعه اقدامات غیر
مسلحانه ای که به افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری ،تداوم فعالیتهای
ضروری ،ارتقای پایداری ملی و تسلیح مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات
نظامی دشمن در جنگ سایبری منجر شود ،امری ضروری میباشد.

نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به رشد سریع تكنولوژی در جهان ،به ویژه در فضای سایبر ،امروزه دیگر جنگ سایبری کارکردی ساده و آسان ندارند و دارای پیچیدگیهایی است .افزایش کارایی
نیروهای مسلح یک گروه کوچک ،حرفهای و آموزش دیده سایبری از تعداد بیشمار سربازان وظیفه کم آموزش دیده هستند .به خصوص آنكه امروزه شیوه فزونی نفرات در جنگ
سایبری عامل مؤثری در برتری نظامی نیست.
از همین رو مقام معظم رهبری پدافند غیر عامل را یک مصونیت میداند و سیاستهای کلی نظام و سند چشم انداز  20ساله کشور پدافند غیرعامل را تعریف کرده و بر این
اساس مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که به افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقای پایداری ملی و تسلیح مدیریت بحران در مقابل
تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن منجر میشود ،پدافند غیر عامل میداند.
با مدنظر قرار دادن نتیجهگیری به عمل آمده پیشنهادی که میتوان آن را مطرح نمود ،این موضوع میباشد که با توجه به فراگیر شدن علوم مرتبط با فضای سایبر در میان
جوانان و بالندگی دانشگاههای کشور در این زمینه ،میتوان سربازان این ارتش نوین را از میان مشمولین سربازی متخصص در این زمینه فراهم نمود ،که البته این مسئله زمینه
ساز بهینهتر شدن دوران سربازی و استفاده از نیروی متخصص ارزانتر میباشد.
با مدنظر قرار دادن نتیجهگیری به عمل آمده پیشنهادی که میتوان آن را مطرح نمود ،این موضوع میباشد که با توجه به فراگیر شدن علوم مرتبط با فضای سایبر در میان
جوانان و بالندگی دانشگاههای کشور در این زمینه ،میتوان سربازان این ارتش نوین را از میان مشمولین سربازی متخصص در این زمینه فراهم نمود ،که البته این مسئله زمینه
ساز بهینهتر شدن دوران سربازی و استفاده از نیروی متخصص ارزانتر میباشد.

