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 المللی انجمن رمز ايرانکنفرانس بین نوزدهمینبیانیه پايانی  

 گیالندانشگاه   – 10/00/1401
 

فضايی مواجه هستيم که به  ، با شرايط وهای انجمن رمز ايران فعاليتاز دهه سومين آغاز پانزدهم هجری شمسی و در قرن  در اولين سال از 

دل ادليل اقدامات تأثيرگذار ساليان گذشته اين انجمن در عرصه آموزش، ارتقاء فرهنگ عمومی و تخصصی در حوزه امنيت فضای توليد و تب

های مهم  دغدغه امنيت اطالعات و ارتباطات، به يکی از موضوعگيری وتوسعه صنعت افتا، توجه به  و پشتيبانی علمی از شکل( افتا)ت ااطالع

ای را بوجود آورده  ، موقعيت ويژهبوم افتا گيری و بلوغ تدريجی زيست شکلکنار ، در شرايطاين .  کشور تبديل شده است نمديران و مسئولي

انجمن  ه پنجمپنجسال راهبردی برنامه ،همگام با اين شرايط. برای امنيت فضای سايبری کشور رقم بزندبهتری را بسيار آينده  دتوان است که می

 که است تدوين شدهدر کشور  اطالعات و امنيت شناسیتوسعه کيفی دانش رمزجهت در  اسناد باالدستی حوزه افتا، توجه به، با رمز ايران

و تأثيرگذار  شايسته جايگاهرسيدن به فراهم کردن دانش بومی و  با هدف ها فعاليت، ارتقای بيش از پيش سطح کيفی رويکرد اصلی آن

همکاری کند با  می تالش همواره اين انجمن. است( افتا)در علم رمزشناسی و فناوری امنيت فضای توليد و تبادل اطالعات و جهانی ای منطقه

های حياتی، از زيرساختسايبری های دفاع  افزايش توانمندی صنعت افتا و پيشرفت هماهنگی عموم بازيگران حوزه افتا در کشور، موجباتو 

ز مانجمن ر. آوردرا فراهم در برابر حمالت بيگانگان های ديجيتال آحاد جامعه  و حفاظت از حريم خصوصی و دارايیمهم کشور حساس و 

داند  ضروری می برای نيل به خوداتکايی و سرآمدی صنعت بومی افتااورهای نوين اين حوزه را نيش به فپتوجه بيش از  ايران برای اين منظور،

در صنايع و افتا  شناسیحوزه رمزالتحصيالن مقاطع مختلف دانشگاهی غافزايی و اشتغال فارايجاد فضای مناسب برای کارآفرينی، دانش و بر

  .کند تأکيد می ، اين حوزه های انسانی و حفظ سرمايه بنيانهای دانشداخلی و تشکل

های اجرايی  گذار و دستگاه گذار، قانوننهادهای سياستاز  ،المللی انجمن رمز ايران کنفرانس بين نوزدهمينو در پايان برگزاری  اساساين بر 

و  ماهر انسانینيروی و حفظ توسعه علمی،  هایبنيانتقويت  ،های موجودتوانمندیفزايی ا    هم یابر نمايد میدرخواست  ،در حوزه افتا مسئول

 :، به موارد زير توجه و اهتمام بايسته داشته باشندحوزهاين  رشد صنعت داخلی در

با امنيت دنيای  اين يعنی امنيت دنيای واقعی هر فرد افراد جامعه را تحت تاثير قرار داده است و تمامامروزه زندگی  ،فضای مجازی -1

ای متوجه کاربران  مخاطراتی است که از ناحيه سودجويان به صورت فزاينده ،ترين تأثير اين پيوند ساده .مجازی او پيوند خورده است

 داند می، وظيفه اجتماعی خود هده داردکه برعانجمن رمز ايران در کنار مسئوليت علمی و دانشگاهی . شود می داين فضای جدي باناآشنا 

انجام دهد و  را یعلمی، آموزشی و ترويجی خاص اقدامات موثر ،ساز و همگام با نهادهای تصميم عمومیبخشی  در راستای آگاهی

  .جانبه به عمل آيد کند از اين اقدامات حمايت همه درخواست می

خسارتی که يک حمله سايبری به . زی منتقل شده استاقعی به فضای مجاز فضای وا ،المللی های بين ميدان رقابت و حتی جنگ قدرت -2

. دهد کی رخ میيتر از خسارتی است که در ميدان نبرد فيز تواند وارد کند چه بسا غير قابل جبران حياتی يک کشور می های زيرساخت

 توسعه و ايجادبه منظور لذا، . وجود ندارد گيرانه پيشاقدامات  امکانِدانش و شود که  می واقعتجربه نشان داده است اين خسارت زمانی 

های  سازی سامانه امنراه برنامه راهبردی و نقشه بروزرسانیبرای حضور در اين صحنه نبرد، مندی بايسته از آن  و بهرهدانش بومی الزم 

در با تهديدات سايبری  و مقابلهجلوگيری های کنترل صنعتی با هدف سازی سامانهامن بخصوص ،های مختلفاطالعاتی در حوزه
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کشور يک ضرورت انکارناپذير است که بايد از سوی نهادهای مسئول به آن توجه شده و  ارتباطی، اطالعاتی و صنعتیهای زيرساخت

 . مورد اقدام عاجل قرار گيرد ،های حياتی، حساس و مهم کشوربينی به سازمان برای جلوگيری از حمالت قابل پيش

های اجرايی ، قوانين و دستورالعملهاسياست يا بروزرسانی الزم برای تدوين ات، اقدامهای مسئولهماهنگی دستگاه باالزم است  -3

در  اطالعاتی و کنترلیهای امنيت سامانه و تنظيم مقررات مرتبط بابه انتظام امور  اصولیتوجه  به منظور ، شفاف و متوازنمناسب

های داخلی برای توليد و توسعه تشويق و ترغيب شرکت حوی انجام شوند که بهبه ن های حياتی، حساس و مهم کشور زيرساخت

 .ها بيانجامدتهديدات روزافزون اين سامانه کنندهو مهار محصوالت پيشگيری، مقابله

های  اسناد راهبردی، طرحدر ، ارتباطات و اطالعات فناوریوکارهای مبتنی بر  های حاکميتی و اجرايی و کسب دستگاهضروری است  -4

مداوم  امنيتیِ زنیِ و وصله روزآمدسازیشفاف بر ضمن تأکيد خود،  و ارتباطات اطالعاتحوزه امنيت های اقدام  عملياتی و برنامه

 و دهندشده را با جدّيّت مورد توجه قرار  های شناخته پذيری آسيب برطرف کردن، وارداتیبومی يا اعم از افزارها،  افزارها و ميان نرم

 .، اقدام نمايندها پذيری اين نوع آسيب پايشو  افزارها نرم نصب آخرين نسخه امنِای، نسبت به  صورت دوره به

های  راهاز مهمترين  یيندها و ايجاد شفافيت به عنوان يکآکاری الزامی برای تسريع فر اگرچه توسعه و تکميل دولت الکترونيک راه -5

های  کرده و خسارتتواند به عنوان پاشنه آشيل آن عمل  میموجود است، اما عدم توجه به مخاطرات امنيتی عدالتی  و بی مقابله با فساد

کسب و کار کشور به صورت مستقيم يا غير مستقيم تحت فضا و شبکه بخش وسيعی از  هامروز ينکهاهمچنين نظر به . فراوانی به بار آورد

 تواند يک خطر المللی اينترنت می به شبکه بينفضا اين  اجزای عدم توجه به ميزان وابستگی کارکردی قرار دارد،ای  شبکه اتارتباطتاثير 

کشور با اطالعات شبکه ملی  بر توسعهلذا اين انجمن . موجب شودرا نيز  اقتصادی متعدد مخاطرات باشد وبرای امنيت ملی کشور  جدی

اطمينان  المللی، گيری از ثبات زيرساختی الزم برای ارتباطات بين با بهره تاکند  تأکيد میافزاری آن  افزاری و نرم همه الزامات سخت

در ی عمومی کاربران اغنا رسانی و آگاهی ها در اين راستا يکی از اولين قدم. شودخاطر الزم برای تمامی کسب و کارهای بومی فراهم 

 .ديجيتال آنها است های دارايیحريم خصوصی و حفاظت از برای مزيت اين شبکه پايداری و  امنيت، مورد

ارتباطی، مديريت های اطالعاتی و  سازی زيرساخت ، ضرورت امننی بر تبادل داده در شرايط کنونیمبت خدماتاهميت پايداری و تداوم  -6

تواند زمينه را برای می موضوعای که عدم توجه به اين ها و حفظ حريم خصوصی را بيش از پيش ايجاب کرده است، به گونهشناسه

های حياتی، نشت اطالعات حساس و سوء استفاده گسترده از نقض حريم خصوصی آحاد جامعه را انجام حمالت سايبری به زيرساخت

ها و استفاده پذيریعالوه بر اين، افزايش آگاهی آحاد جامعه نسبت به مخاطرات و الزامات امنيتی برای کاهش آسيب. اشدبدنبال داشته ب

مين و تأکافی به  ربط ضمن توجه از اينرو الزم است نهادهای ذی. صحيح و امن از خدمات ارائه شده در فضای مجازی ضروری است

های مرتبط و آگاهی بخشی عمومی ت نهادهای علمی و آموزشی کشور برای کسب و گسترش دانشها، از اقداما ارتقا امنيت زيرساخت

 . و تخصصی در حوزه افتا حمايت نمايند

ات بارزی دستخوش تغيير ها رسان های اجتماعی و پيام شبکهاز  استفاده شهای ارتباطی نوين و گستر در فناوری پيشرفتمفهوم امنيت با  -7

، کنترل سلبیيا  نه صرفاً بر مبنای قدرت بازدارندگی کهمواجه هستيم  «امنيت نرم» جديدی از امنيت به نام مفهوم با هامروزو است شده 

يا سنتی امنيت نرم جايگزين امنيت . کند عمل میکنترل ايجابی  بر مبنایو است افراد به يکديگر شکل گرفته « اعتماد»بلکه بر اساس 

 پرداختن بهاز اينرو  .شود محسوب می اطالعاتی و ارتباطیهای جديد سامانهدر  آنبرای ناپذير  نيست، بلکه يک مکمل اجتناب سخت

های علمی، فنون و ابزارهای  مفاهيم نظری موضوع امنيت نرم به موازات توسعه مفاهيم مرتبط در حوزه فناوری اطالعات و ارائه روش

 .قرار گيردکشور  افتایپژوهشگران حوزه و جامعه علمی  مورد توجهايسته به صورت ش بايدعلمی در اين زمينه، موضوعی است که 
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های کنترلی  ريق روشکنترل انتشار شايعه از ط مانند) رصد و مقابله با تهديدات نرم سايبری های سامانهتوسعه ايجاد و الزم است همچنين 

 .شود واقعام نهادهای مسئول اهتممورد توجه و ، است حو بايسته به آنها پرداخته نشدهکه تاکنون به ن (نرم

ای آن در ترکيب با  جنگ نرم و به ويژه نوع رسانهامروزه . استسير جنگ نرم و تهديد نرم قابل تف مانندمفاهيمی  ،با ديدگاه امنيت نرم -8

بسيار حياتی و  آنو لذا مقابله و دفاع در مقابل  کند میتحميل  جامعهای را به  جنگ اقتصادی و جنگ سياسی، جنگ ترکيبی پيچيده

اصلی و درازمدت برای  و لذا راهکار ،استمخاطبين  و مبتنی بر اغوای فريبکارانهدر جنگ نرم شمنان درويکرد اصلی  .است ضروری

های ناشی از جنگ نرم سايبری، دفاع  به عبارت ديگر، در مقابله با ناامنی .باشدرويکردی ايجابی و مبتنی بر کنترل نرم  آن بايدبا مقابله 

بسيار تأثيرگذار است ای مخاطبين  سواد رسانهافزايش ايجابی يعنی بصيرت افزائی، روشنگری، تالش برای باال بردن سطح بلوغ فکری و 

 مورد تأکيد قرار گرفتهنيز مقام معظم رهبری اخير در فرمايشات تمرکز شود که و حرکت تبيين  «جهاد تبيين» در قالبروی آن  برو بايد 

 .است

از ارتباطات فناوری اطالعات و وکارهای مبتنی بر  های حاکميتی و اجرايی و کسب دستگاهگيری  ترويج گسترده بهرهموازات  به -9

هزينه و  های ساده، کم از روش استفاده حداکثریاهتمام به ضمن  روز، الزم است های برخوردار از فناوریو محصوالت امنيتی بومی 

و اعالم عمومی ثبت ، سازوکارهای شناسايی، تصديقبه ، (معماری يا توسعه مبتنی بر معماری امنسازی  امن)مؤثر، از قبيل معماری امن 

 ،ها کار نصب آنوو ساز های امنيتی به ارائه وصلهبومی محصوالت و الزام توليدکنندگان محصوالت بومی و وارداتی  های پذيری آسيب

 .توجه دقيق صورت گيرد

های بنيادين حوزه افتا به عنوان يک حوزه راهبردی در تقويت منابع الزم برای ارتقاء کيفی تحصيالت تکميلی و پژوهش عالوه بر -10

تربيت، جذب و نگهداشت نيروی انسانی مورد نياز در  آموزی،مهارت برایهای اصولی  اجرای روشطراحی و توجه به کشور، 

رشد صنعت بدون آن، است که  بسيار ضروری اطالعاتی و کنترل صنعتیهای سازی سامانهها، امندفاع سايبری، امنيت شبکه های بخش

 .ای وسيعی از صنايع و خدمات مورد نياز کشور تقريباً غيرممکن خواهد بودهها در بخشدستيابی به توسعه امن و کارآمد فناوریافتا و 

های  و تحليل عملکرد آن در سال ارزيابیبر اساس « (افتا)امنيت فضای توليد و تبادل اطالعات کشور »سند و روزآمدسازی  بازنگری -11

نهادهای  بايد از سویکه  بسيار بااليی برخوردار استاهميت از  ،شرايط و نيازهای روز کشور سپری شده از تصويب آن، و منطبق بر

  .قرار گيردمورد اهتمام جدی ربط ذی

يک ضرورت بنيان افتا در کشور شورای اسالمی برای حمايت از توسعه صنعت دانشمحترم تدوين قوانين پايه و راهگشا توسط مجلس  -12

توسعه اين حرکت مهم، ضروری است از طريق  به موازات. افزايی درونی در حوزه افتا منجر خواهد شد انکارناپذير است که به توان

های داخلی در دانش رمزشناسی و صنعت افتا، اقدامات الزم از سوی  و با تکيه بر توانمندیتعامالت با نهادهای علمی کشورهای ديگر 

بخصوص  المللی فضای مجازیدهی قواعد بينمشارکت و پيشگامی جمهوری اسالمی ايران در شکلط به منظور رب نهادهای ذی

  .به طور جدی پيگيری شوند ديپلماسی سايبری

 و همچنين توانند برای کشور فراهم آورند و مزايايی که می« ها زنجيره قالب»و « هوش مصنوعی»های نوين مانند  تاثير فناوری برتأکيد با  -13

از طريق همکاری برای تدوين  کند که همه نهادهای مسئول اين انجمن توصيه می ،مختلف وحرو به گسترش آنها در سطکاربردهای 

ها مخصوصا  گيری حداکثری از اين فناوری شرايط الزم به منظور بهرهی، لانفعا تبه دور از اقداماگشا در اين حوزه،  قوانين شفاف و راه

 وای کاهش مخاطرات آنها بر به بخشی کارهای مرتبط را فراهم آورند و نسبت به حفظ حقوق کاربران ايرانی و آگاهیو در حوره کسب

 .اهتمام داشته باشند ها از اين فناوری بهينه استفاده
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و  اطالعات امنيت بهعالوه بر باور حاکميت و بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی،  در کشور با توجه به الزامات و اقتضائات امنيت ملی -14

های حمايت تدوين و اجرای سياستجامعه، الزم است  دره وکارهای فناورانتدوام کسباساسی برای به عنوان يک ضرورت  ،ارتباطات

که امکان ساخت آنها در داخل )از توليد و کاربرد محصوالت داخلی در حوزه افتا و همچنين ممنوعيت واردات تجهيزات اين حوزه 

 .ربط واقع شودذیهای اجرايی  و دستگاهمراجع مورد توجه بيش از پيش ( کشور وجود دارد

سازی آموزش  است به موضوع عمومی الزمها برای تحصيل فرزندانشان در علوم رياضی، خانوادهآموزان و ترغيب با هدف جذب دانش -15

مانند  آموزی برگزاری مسابقات دانشالتحصيالن اين علوم، از طريق های جذاب برای فارغرمزشناسی و افتا به عنوان يکی از زمينه

های پايه پرورش برای توسعه و تعميق آموزشوهای آموزش ضمن خدمت دبيران آموزش دوره جرایاو « دهکده امنيت و رمز»

  .در مقاطع پيش از دانشگاه توجه بايسته به عمل آيد اطاتو ارتب و امنيت اطالعاترمزشناسی 

مدارس  ،ساالنههای در کنفرانس که بازيگران حوزه افتای کشورعموم با  همکاریی و آموزشانجمن رمز ايران با ايجاد محيط علمی -16

کالن مشکالت مسائل و نقش مؤثری در بيان تاکنون توانسته است يابد،  اين انجمن نمود خاصی میانديشی  همهای  و نشستفصلی 

دارد انتظار ربط ، از مراجع ذیآفرينی نقشاين  اهميتتأکيد بر  اب. دهد را نيز ارائهاين حوزه و راهکارهای مورد نياز حوزه افتا ايفا نمايد 

  .توجه بايسته داشته باشندها و نتايج منعکس شده از سوی اين انجمن  يافتهبه های خود برای حوزه افتا  گيری در تصميم

 قيو افتا، از طر یرمزشناس یپژوهندهيآ و یعلم قاتيتحق حوزه در ايپو یفضا جاديا یبرا رانيا رمز انجمن یهاتيفعال تيبه اهم نظر -17

 قيتشو و جذب ،مورد تأئيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری یعلم مجالت انتشار ،ساالنه یالمللنيب یهاکنفرانس یبرگزار تداوم

 زهيجا يدادرو یو اجرا يیمانند مشارکت فعال در برپا افتا صنعت یها ینوآور و هاتيخالق از تيحما نيهمچن و جوان پژوهان دانش

مرتبط با  يیاجرا یهادستگاه و نهادها است یضرور ،صنعت نينوپا و نوآور در ا یها از شرکت تيحما یکوب برا مرحوم دکتر برنج

 . ندينما یبانيپشت و تيحمااز گذشته  شيب انجمن نيا یهاتيفعال توسعهاز تداوم و ،در کشور یمجاز یفضا تيامن


