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سرمقاله
ضرورت آمادگی در مواجهه با تهدیدات سایبری
بهرام یعقوب زاده
آشوریان*

از آغاز عصر ارتباطات تا به امروز که در عصر اطالعات
میگذرانیــم ،حیات و توســعه کســب و کارهای نوین
از جمله خدمات بانکداری ،تلکام و رســانه ،به پویایی و
انعطاف پذیری آنها در تطابــق و همگامی با تغییرات و
توســعه فناوری اطالعات و ارتباطات وابسته بوده است،
به نحوی که امروز پیش نیازهــای ارائه انواع خدمات از
ارتباطات راه دور گرفته تا خدمات بانکی و از حمل و نقل
گرفته تا حوزه رســانه ،دیگر محدود به زیر ساختهای
آنالوگ و حتی دیجیتال ارتباطی تعریف نشده و بسیاری
نیازمندیهای تکنولوژیک وابسته به فناوری اطالعات و
ارتباطــات را طلب مینماید .این در حالی اســت که در
این فضای مبتنیبر فنــاوری اطالعات ،تهدیدات امنیت
سایبری هر روز شکل پیچیدهتری به خود گرفته و انواع
حمالت سایبری از بدافزارها و باجافزارها ،تا حمالت منع
ســرویس ( )DoSو نفوذ و ســرقت اطالعات ،خسارات
مالی و اعتبار گستردهای را متوجه داراییهای اطالعاتی و
الکترونیکی سازمانها و کسب و کارهای فراگیر مینمایند.
این امر ضرورت توسعه ظرفیتها و توانمندیهای دفاع
ســایبری و بکارگیری تمهیدات امنیت فاوا در سازمان و
اســتقرار مکانیزمهای دفاع در عمق تشخیص و مقابله با
رخدادهای امنیت فاوا را بیش از پیش نمایان میسازد.
در همین راســتا ســوابق وقوع رخدادهای امنیتی
به زیرســاختهای حیاتی ،صنایــع و خدمات مختلف
از جمله زیرســاختهای پژوهشــی و اجرایی هستهای،
شــبکههای تلکام و اپراتورهای تلفن همــراه ،خدمات
بانکی و زیرســاختهای رســانهای کشور نشان میدهد
که استفاده از راهکارها و تجهیزات امنیتی دفاعی مرسوم
مانند دیوارهای آتش( )Firewallصرفا و مســتقال قادر
به پیشــگیری از وقوع تهدیــدات امنیتی پیچیده نبوده
و درنهایــت رخدادهــای امنیتی راه خــود را به درون

شــبکههای امن ســازمانهای ما باز نمــوده و بعضا به
اطالعات طبقهبندی شده دسترسی مییابند .به طور کلی
حمالت سایبری با انگیزههای مالی ،سیاسی یا شخصی
صورت میپذیرد و مهاجم با اسکن شبکه هدف ،شناسایی
و متعاقبا دسترسی به یکی از سیستمهای آسیبپذیر یا
محافظت نشده که تحت عنوان قربانی از آن یاد میشود،
به راحتی وارد شبکه مورد نظر شده و با اقداماتی همچون
ارتقای ســطح دسترســی ،ایجاد دسترسی درب پشتی
( )Back-doorو نفوذ به ســایر سیســتمها ،اقدامات
مخرب خود را در پی میگیرد .از جمله حمالت سایبری
کــه در فضای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات هر
روزه و هر روز بیش از پیش موجب بروز خسارات مالی و
اعتباری به داراییهای اطالعاتی و الکترونیکی سازمانها
میگردند میتــوان به مواردی همچــون حمالت منع
سرویس( ،)DoS/DDoSانواع بدافزارها مانند تروجانها،
باج افزارها ،جاســوس افزارها و انواع نفوذ به سامانههای
سازمانی مانند ســرورهای ایمیل و برنامههای کاربردی
تحت وب اشاره کرد .در سالهای گذشته انواع جاسوس
افزارهای مخرب موجب افشای اطالعات محرمانه ملی و
تجاری در میان سازمانها و شرکتهای کشور شده است.
باج افزارها به عنوان یکی از مرسومترین نوع بدافزارها ،هر
روزه اطالعات مهم بسیاری از سرورهای فعال در ادارات
و شرکتهای کشور را رمزنگاری نموده و برای بازگشایی
آنها باج خواهی میکنند .حمالت منع ســرویس ،عمدتا
به ســامانههای تحت وب مرتبط با خدمات اجتماعی و
بعضا تجاری ،موجب بروز اختالل در سرویس دهی شده
اســت .نفوذ به پایگاههای اطالعاتی و ســرقت اطالعات
از طریق حمله به برنامههــای کاربردی تحت وب یکی
دیگر از حمالت ســایبری پر مخاطره برای ســازمانها
به شــمار میآید و انواع حمــات و تهدیدات مرتبط با
ســرویسدهندگان ایمیــل ،از جمله ســرقت اطالعات
شخصی و سازمانی ،ایمیل اسپمها ،انواع کالهبرداریهای
ایمیلی ،حمالت فیشینگ و حمالت مهندسی اجتماعی
از طریق کارکنان ،بعنوان یک چالش مستمر برای دفاع از

رئیس قوه قضائیه:

داراییهای شخصی ،تجاری و سازمانی تبدیل شده است.
به این ترتیب استقرار مراکز امنیتی پیشرفته به منظور
تشــخیص و مدیریت رخدادهای امنیت فاوا بعنوان یک
ضرورت در شناسایی و مقابله با تهدیدات سایبری مطرح
میشوند و در راستای شناسایی و کاهش خسارات ناشی از
بروز تهدیدات و همچنین ارتقای سطح آمادگی سازمانها
در مواجهــه با تهدیدات آتی موثر عمل مینمایند .مراکز
عملیات امنیت ( )SOCبا جمعآوری و همبســته سازی
رویدادهای الکترونیکی در گــردش ،در میان تجهیزات
امنیتی ،تجهیزات شبکهای و سامانههای سرویس دهنده
در سازمان ،ناهنجاریها و تهدیدات امنیتی را شناسایی
نموده و جهت تحلیل و رســیدگی بــه مرکز واکنش به
رخدادهای امنیتی تحت عنــوان  CSIRT/CERTارجاع
مینمایند .مرکز واکنش به رخدادهای امنیتی به عنوان
نقطه تماس متمرکز و متولی رســیدگی به رخدادهای
امنیت سایبری در ســازمان ،تهدیدات و ناهنجاریهای
شناسایی و ارجاع شده از مبادی ورودی مختلف را با بهره
گیری از نیروی انســانی متخصص و استفاده از ابزارهای
آزمایشگاهی پیشرفته تجزیه و تحلیل نموده و نسبت به
ارائه راهکارهای مقتضی سریعا اقدام مینماید.
به کار گیری نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده
در حوزه تحلیل و مقابله با رخدادهای امنیتی و تجزیه و
تحلیل رفتار انواع بدافزاها براساس فرایندهای منسجم در
عملیات رسیدگی صورت میپذیرد و بهرهمندی از تجارب
انباشــته حاصل از سوابق رســیدگی به ناهنجاریهای
امنیتی و اســتفاده از تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی
منجر به ریشه یابی آسیبپذیریها و کشف علل و عوامل
مرتبط با حمله شده و منتج به تدوین و ارائه راهکارهای
امنیتــی مقتضی و دســتورالعملهای بازدارنده موثر در
ســازمان میگردد .این امر در میان مدت به کاهش نرخ
بروز تهدیدات مشــابه در ســازمان منجر شده و موجب
ارتقای سطح آگاهی و آمادگی امنیتی سازمان در مواجهه
با تهدیدات سایبری آتی خواهد بود.
ادامه در صفحه 4

پرونده اشرار ناامنیهای اخیر در حال رسیدگی است
رئیــس قوه قضائیه گفت :پرونــده افراد اعم از
اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی
انتظامی ،وزارت اطالعات ،ســپاه و سایر ضابطان
به دســتگاه قضایی تحویل داده شدهاند ،عادالنه
و قانونی در دســت بررسی اســت و ان شاءاهلل به
زودی مردم در جریان رســیدگی به این پروندهها
قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی در
جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به حوادث
پس از اجرای طرح مدیریت مصرف ســوخت در
کشور تصریح کرد :نسبت به اجرای طرح اشکاالت
و انتقاداتی وجود دارد که از جمله آن ،عدم اقناع
افکار عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی اســت .این
ایرادات ،موجب اعتراض مردم شد که این اعتراض
و خواست را باید شنید.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد :اشــرار و دشمنان
خارجی بر مــوج انتقادات و اعتراضات بحق مردم
سوار شــدند و تصور کردند با سوءاستفاده از این
فضــا میتوانند به اهداف خود نائل شــوند .براین
اساس اقدام به شرارت ،ناامنی ،ایجاد نگرانی برای
مردم و وارد آوردن خسارتهایی به اموال عمومی
و خصوصــی کردند که البته بحمــداهلل با حضور
معنادار و بــه موقع مردم تحت رهنمودهای زمان
شناســانه مقام معظم رهبــری ،توطئههای آنها
خنثی و امنیت کشور تضمین شد.
رئیسی با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم
در مقــام عمل و اجرا ،به موضوع نظارت بر بازار و
قیمتها اشــاره کرد و افزود :مساله بازار و قیمت
کاالهــا و خدمات بویژه برای اقشــار کم درآمد از
مســائل بسیار مهم است .بر همین اساس ،نظارت
سازمانها و دستگاههای مسئول بر بازار و قیمتها

ضروری اســت و باید بازار را از دست سوداگران و
سودجویان حفظ کرد.
رئیــس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز مســاله
معیشــت مردم در اولویــت قــرار دارد ،موضوع
اقنــاع افکار عمومــی در اجرای طــرح مدیریت
مصرف ســوخت را مورد اشــاره قرار داد و اظهار
کــرد :گرچه این اقدام بایــد پیش از اجرای طرح
صورت میگرفت ،امــا همچنان ضرورت آن باقی
است و موضوع باید توسط کارشناسان ،نخبگان و
صاحبنظران به درستی تبیین شود.
رئیســی در ادامه با اشــاره به برخورد دستگاه
قضایی با اشرار ،مخالن امنیت و تخریبگران اموال
عمومی و خصوصی ،خاطرنشان کرد :پرونده افراد
اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط
نیروی انتطامی ،وزارت اطالعات ،ســپاه و ســایر
ضابطان به دســتگاه قضایی تحویل داده شدهاند،
عادالنه و قانونی در دســت بررســی اســت و ان
شاءاهلل به زودی مردم در جریان رسیدگی به این
پروندهها قرار خواهند گرفت.
رئیس قوه قضائیه درباره خسارت دیدگان این
حوادث نیز تاکید کرد :از خسارتهای جانی و مالی
خســارتدیدگان نمیتوان گذشت .ما معتقدیم از
نظر حقوقی باید نســبت به این خســارات مدعی
بود و درخواســت ما از مسئوالن بویژه دولت این
اســت که نسبت به جبران خسارتها فکر و اقدام
کنند .همکاران ما نیز این موضوع را دنبال کنند،
زیرا نســبت به حقوق مردم باید حساسیت وجود
داشــته باشد و خسارتدیدگان مطمئن باشند که
مورد حمایت قانون قرار دارند.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود با
اشــاره به آلودگــی هوا در روزهــای اخیر ،هوای

پاک و ســالم را از وعدههای همیشــگی دولتها،
شــهرداران و شــوراها به مردم دانست و تصریح
کرد :متاســفانه امروز هوای پاک و سالم در بعضی
ایام ،وضعیت نامناســبی دارد و زندگی و سالمت
مردم با آالیندهها تهدید میشــود .در این زمینه،
قانون کم نداریم .یکی از این قوانین ،قانون مصوب
ســال  ۷۴است که قانون خوبی است .قانون دیگر
مصوب سال  ۹۷اســت که در آن وظیفه سازمان
حفاظت محیط زیست ،وزارتخانههای نفت ،کشور،
نیرو و صنعت ،معدن و تجــارت ،نیروی انتظامی
و ســایر دســتگاهها برای جلوگیــری از آلودگی
هــوا و تامین هوای پــاک به طــور کامل احصا
شده است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه گزارش عملکرد
دســتگاهها در این زمینه باید به مردم ارائه شود،
سازمان بازرســی کل کشــور را مامور نظارت بر
عملکرد دستگاهها دانست و یادآور شد :هوای پاک
و سالم از حقوق عامه است و آلودگی هوا ،تضییع
این حقوق به شــمار میآید .برخی اقدامات نظیر
تعطیلــی مدارس و محدودیتهــای تردد ،موقت
است و باید برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم،
ان شــاءاهلل اقداماتی شایســته و اساســی در این
زمینه صورت گیرد.
رئیسی در بخش دیگری از این جلسه ،بر لزوم
پیگیــری بودجه از مجاری قانونی و شــفافیت در
اقدامات بودجهای تاکید کرد.
ســایر مســئوالن قضایی نیز نکاتــی را بویژه
درخصوص مســائل بودجهای قوه قضائیه و اجرای
مــاده  ۴۷۷قانون آیین دادرســی کیفری مطرح
کردنــد که این نکات مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفت.

خبر
بهصورت دو فوریتی در دستور کار دولت قرار گرفت

الیحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها
معاونت حقوقی رئیسجمهور با اســتناد به اصل
 ۲۷قانون اساســی ،الیحه «تضمین آزادی اجتماعات
و راهپیماییها» را جهت بررســی و تصویب در هیات
دولت تدوین نموده است.
به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطالع رسانی دفتر
هیات دولت» آزادیهــای گروهی (آزادی اجتماعات
و راهپیماییها) در زمره ســازوکارهای تضمینکننده
قانون اساســی و حقوق و آزادیهای شهروندان و ابزار
نظارت عمومی بر حکومت به شمار میروند .اصل ۲۷
قانون اساســی با همین چشمانداز به شناسایی آزادی
اجتماعات و راهپیماییها پرداخته است.
حق بیان جمعی اندیشهها و اعتقادات میتواند از
طریق گردهماییها ،راهپیماییها و تشــکلها اعمال
شود .بسترسازی برای اعمال این حقها به معنای آماده
کردن محیط مناســب برای مشــارکت مردم در امور
عمومی و اجتماعی است و بدون چنین مشارکتی هیچ
ملتی نمیتواند به قلههای پیشرفت و توسعه برسد.

در همین راستا ،الیحه تضمین آزادی اجتماعات و
راهپیماییها (اصل  ۲۷قانون اساسی) ،در هشت ماده
توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه شده و به
صــورت دو فوریتی در دســتور کار دولت قرار گرفته
است.
متن پیش نویس الیحه پیشــنهادی به شرح زیر
است:
ماده  -۱تشکیل اجتماعات و راهپیماییها ،بدون
حمل ســاح آزاد است ،به شرط آنکه مخل به اصول
پنجگانه اســامی دین و مذهب نباشــد .هر شخص
حقیقی یا حقوقی ،مانند احزاب ،اتحادیهها ،انجمنها،
جمعیتها ،ســازمانهای مردمنهاد ،مجامع یا دیگر
تشکلها ،حق دارد نســبت به برگزاری یا شرکت در
اجتماعات و راهپیماییها اقدام نماید.
تبصره  -۱منظور از «سالح» موارد مندرج در مواد ۲
و  ۳قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان
سالح و مهمات غیرمجاز مصوب  ۱۳۹۰است.

تبصره  -۲منظور از اخالل ،اهانت ،ناســزا و شعار
علیــه اصول فوق اســت .گردهماییهایــی علمی یا
نشستهای بررسی و نقد از مصادیق اخالل نیست.
ماده  -۲برگزاری اجتماعــات و راهپیماییها آزاد
است .هیچ مقام یا نهادی حق سلب این آزادی را ندارد
و نمیتواند اشخاص را مجبور به حضور یا عدم حضور
در آنها نماید.
ماده  - ۳گرفتن مجوز برای برگزاری اجتماعات و
راهپیماییها الزم نیســت و صرفاً برگزاری اجتماعات
و راهپیماییها در معابر عمومی شهر ،استان یا کشور
حسب مورد ،مستلزم اطالع قبلی به فرمانداری محل یا
استانداری یا وزارت کشور است.
ف است ،دست کم سه
تبصره  -۱برگزارکننده مکل 
روز پیش از زمان برگزاری ،به وسیله اعالمیه ،محل و
زمان دقیق ،مسئول یا نماینده برگزارکننده ،موضوع
و اهداف برگزاری اجتماع یــا راهپیمایی را به مرجع
مربوط همان محل اطالع بدهد .مرجع یادشده مکلف

است فورا رسید دریافت اعالمیه را به مسئول یا نماینده
برگزارکننده تحویل بدهد و حداکثر ظرف  ۴۸ساعت
ی الزم را با نهادهای انتظامی
هرگونه اقدام و هماهنگ 
برای صیانت از حقــوق و آزادیهای برگزارکنندگان
راهپیمایی یا تجمع به عملآورد .در صورت ضرورت،
مراجع مزبور میتوانند از برگزارکننده برای حفظ نظم
درخواست کمک و همکاری نمایند.
برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در دانشگاهها و
دیگر مراکز علمی بــا رعایت حکم مقرر در صدر این
ماده ،مشمول ضوابط مربوط به دانشگاه و مراکز مزبور
است.
تبصره  -۲در صورت وجــود تجمع یا راهپیمایی
همزمان یا وجود محدودیت یا ممنوعیت ،مراجع مزبور
بایــد مانع یا محدودیت موجود و یا ضرورت تغییر در
زمان یا مکان برگزاری را بهصورت مستند و مدلل به
مسئول یا نماینده برگزارکننده اعالم نمایند .عدم اعالم
نظر ظرف مدت  ۱۲ســاعت قبل از تاریخ برگزاری از

ســوی این مراجع ،به منزله فقدان مانع یا محدودیت
برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مورد اعالم است.
ماده  -۴مراجع یادشده باید اماکن و یا معابر ویژهای
را جهت برگزاری اجتماعات و راهپیماییها مشخص و
به اطالع عموم برســانند .برگزاری گردهمایی در این
محلها جنبه ترجیحــی دارد و الزام محدودکنندهای
برای شهروندان ایجاد نمیکند.
مــاده  -۵تأمین حفاظت و امنیــت اجتماعات و
راهپیماییها بر عهده نیروی انتظامی ملبس به لباس
رسمی است .حضور نیروهای امنیتی و مسلح و سایر
افراد تحــت عنوان تأمین امنیت و انتظامات در محل
گردهمایی ممنوع است مگر آنکه شورای امنیت کشور
یا تأمین استان یا شهرستان مجوز کتبی الزم را صادر
کرده باشد در این صورت این حضور باید با هماهنگی
و تحــت فرماندهی و کنترل عملیاتی نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران انجام پذیرد.
مــاده  -۶وزارت کشــور مکلف اســت ،دورههای

آموزشی ویژهای را برای نیروهای انتظامی برگزار نماید
و شــیوههای صحیح مدیریت ،حفظ امنیت ،قواعد و
استانداردهای برگزاری اجتماعات و راهپیماییها را به
آنها آموزش بدهد.
ماده  -۷هرگونه فعل یا ترک فعل مسئوالن مراجع
یادشــده ،قابل اعتراض و شــکایت در مراجع اداری و
دیوان عدالت اداری اســت .چنانچه فعل یا ترک فعل
ارتکابــی مصداق رفتار مذکور در مــاده ( )۵۷۰قانون
مجازات اســامی ســال  ۱۳۷۵باشــد ،دادسراها و
دادگاههای عمومی (کیفــری) برای صیانت از حقها
و آزادیهــای گروهی موضوع ایــن قانون صالحیت
رسیدگی دارند.
مــاده  -۸آییننامــه اجرایــی ایــن قانــون بــا
پیشــنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور و همکاری
وزارتخانههای کشور و دادگستری ظرف مدت سه ماه
از تاریخ ابالغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات
وزیران ارائه میشود.

