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اصول و مبانی دفاع غیر عامل               
                                                

                                   

 

 



 غیرعاملاداره كل پدافند 

 استان قزوين 

 محمد افشار

 :رهبر معظم انقالب

 (9/6/82)پدافند غیرعامل بصورت شعله ای بلند شود  
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.دفاع جزیی ازهویت یک  ملت زنده است     
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 بخش اول
 مبانی و اصول



  پدافند غيرعامل

 

 آفند+ پد  =پدافند 

 

 متقابل يا متضاد    = پاد =پد 

 دفاع                                              
 جنگ و جدال و دشمني  =آفند 
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 دبیرخانه پدافند غیرعامل



 دفاع

دفاع دو جزء عامل و غيرعامل دارد. 
  

 دفاع با استفاده از تسلیحات، مهمات و اقدامات نظامي است:  پدافند عامل . 

 

 به معناي دفاع بدون استفاده از ابزارآالت نظامي در برابر  : پدافند غيرعامل
آحاد . )تهديدات است و اين وظیفه برعهدة كلیه نیروهاي خرد و كالن كشور است

 (. يك ملت
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 دبیرخانه پدافند غیرعامل







 مخاطرات و تهدیدات  

كه انسان نقش كمتري دارد... سيل ، زلزله،خشكسالي،آتش فشان و:  طبيعي 

 

انفجار صنايع شيميايي، نشت مواد هسته اي،آلودگي هوا، بحرانهاي   :غير طبيعي
كه در زمره  ... وتهديدات نرم فرهنگي و اجتماعي سياسي،تهديدات حوزه جنگ  
 .  است تهديدات غير طبيعي انسان ساز 

 

 درگير استهر دو را بطور كامل كشور ما. 

 

  همواره تهديد است –و موقعيت استراتژيك ، ثروت ، عقايد و باورهاي مذهبي و ملي. 
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 دبیرخانه پدافند غیرعامل
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 اجتناب ناپذیر بودن جنگ ها            

 .جنگها يكي از عناصر پايدار تاريخ بشري مي باشند

 .سال بدون جنگ و مناقشه و خونريزي بوده است 292از تاريخ چند هزار ساله بشري فقط :ويل دورانت

 .هفته بدون جنگ بوده است 3ميالدي دركره زمين فقط  1990تا سال  1945سال از سال  45در طي 

 ميليون200جنگ واقع شده و بيش از 220در قرن بيستم بيش از 

 .تلفات انساني داشته است  

 اندميليارد انسان جان باخته 4هزارجنگ را ديده و در اين جنگها  14هزار سال تاريخ تمدن خود  5جهان در طول 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 :جنگ عمده بوده است10دهه گذشته شاهد  2جهان در طي  

    (ميالدي 1991)روزه اول خليج فارس  43جنگ 

   (ميالدي 1999)روزه يوگسالوي  73جنگ 

   (ميالدي1980-1988)روزه ايران و عراق  2888جنگ تحميلي 

  (ميالدي 2002)جنگ افغانستان 

  (ميالدي 2003)جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق 

   (ميالدي 2006)روزه اسراييل عليه لبنان 33جنگ 

 

 

 
 



12 

(میالدی2009و اوائل سال  2008در اواخر سال )روزه غزه 22جنگ 

 

 (میالدی 2008)روزه اوستیای جنوبی روسیه و گرجستان  5جنگ 

 

 (میالدی 2009)جنگ پاکستان و طالبان 

 

(يمن،عربستان،آمريكا با شیعیان يمن)جنگ صعده 
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قدمت بكار گيري اقدامات  دفاع غير عامل به قدمت خلقت 
 .انسان مي باشد

 ساخت جوشن و سپر،پناه گرفتن در غارها 

 خندققالع محكم و مرتفع و حفر ،ايجاد برج و بارو   

 :گفته است سا ل قبل از ميالد مسيح 500سون تزو 

 

 

 تاریخچه پدافند غیرعامل

 هنر جنگ بر پایه فریب،نیرنگ و خدعه است و فرمانده واقعی 
.کسی است که به هنرهای تظاهر،اختفا و استتار مجهز باشد  
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مالحظات دفاعي و نظامي، از جمله مهمترين 

عوامل موثر در شكل گيري هرگونه سكونتگاه 

انساني در تمام طول تاريخ و در تمام پهنه 

.كره خاكي بوده است  

 استحكامات پدافندي همچون 

 ديوارهاي دفاعي، قلعه ها، 

 حصارها، دژها، سد، خندق، برج و بارو 
.جزء الينفك شهرهاي مهم و پر رونق بوده است  
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 لذا شهر در تبعيت از عنصر دفاعي، 
 (دايره، هشت ضلعي، مستطيل، مربع) شكل هندسيگاه 

.مي يافته است شكل غير هندسيو گاه   

شهرهاي مهم و مراكز قدرت، با هدف نيل به باالترين 

. نقشه اي دايره شكل داشته انددرجه حفاظت،   

زيرا دفاع از آن با چنين شكلي، آسانتر از شهرهاي 

.داراي طرح مربع و مستطيل بوده است  
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 (83-98سوره مبارکه کهف آيه )سد دفاعی ذوالقرنین 

 (80سوره ی مبارکه انبیا آيه()ع)تعلیم ساخت زره به حضرت داود 

 .......(و علمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاکرون)

 سد دفاعی خوارزمشاهیان بر روی رودخانه جیحون

 ) 5جنگ خندق سال )جنگهای صدر اسالم 

 (كت آبي-شلوار قرمز.)تا قبل از جنگ جهاني دوم پوشيدن لباس خاكي رايج نبود

) شناس استراليايي ، زيست ويليام داكين 

 .تشكيل دادند 1918فرانسوي ها اولين واحد استتار را در سال 
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 :پيامبر اسالم در پاسخ حباب بن منذر فرمود

 الحرب الخدعه                      

 :در مورد مكان يابي صحيح( ع)رهنمود حضرت علي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنگاه كه در ميدان جنگ روياروي دشمن قرار گرفتيد قرارگاه شما بايد در دامنه 
 كوهها و تپه ها و يا كنار نهرها باشد تا پوشش و حفاظ شما گردد و شما را از 
 دشمن نگهباني كند و بايد جنگ را از يك سو و يا حداكثر دو سو با دشمن 
 داشته باشيد و قسمتهاي ديگر تكيه بر موانع طبيعي دشمن داشته باشد تا 

.دشمن قدرت نفوذ نداشته باشد  



پدافند 
كاهش  غيرعامل

آسيب 
 پذيري

تسهيل 
مديريت 

 بحران

استمرار 
خدمات  
 ضروري

افزايش 
 پايداري

بازدارندگي 
 دفاعي

 تهديدات

اقدامات 
 نظامي

 دشمن
غير 

 مسلحانه

كليه 
اقدامات 
 وتدابير



پدافند 
 غيرعامل

حفاظت از 
حفاظت از  جان مردم

زير ساخت 
 هاي حياتي

استمرار 
خدمات  
 ضروري

حفاظت از  
تاسيسات 

وتجهيزات 
 نادر

پايدار سازي 
مديريت 

 عالي كشور
حفاظت 
سايبري 
 ازكشور

تامين نياز 
 هاي مردم

تداوم اداره 
 مردم

دفاع  
بيولوژيک 

 از كشور

مکمل دفاع  
 عامل



 
 ویژگیهاي جمهوري اسالمی ایران

(عواملي كه موجب تهديد و تخاصم دائمي برخي از كشورهاي سلطه طلب شده است)  

ديدگاه  ايدئولوژيك  و  پايبندي نظام  جمهوري  اسالمي •
 و مباني آن( ص)ايران به اسالم ناب محمدي 

 ديدگاه ژئوپلتيك و جغرافياي خاص سياسي•
 
 ديدگاه اقتصادي و بهره مندي از منابع عظيم  نفت و گاز•

 
ديدگاه ورود جمهوري اسالمي ايران به عرصه فناوريهاي  •

 ...(  غني سازي اورانيوم و)نوين 

 



:ماهيت تهدیدات   

 تهديدات نظامي -1

 تهديدات اقتصادي -2

 تهديدات سياسي - 3

  تهديدات اجتماعي و فرهنگي -4

 علمي و فناوريتهديدات  -5



 گستره زيرساخت ها و منابع 
 زيرساخت های كشاورزی و غذا•
 زيرساخت های دفاعی•
 زيرساخت های انرژی•
 زيرساخت های بهداشتی درمانی•
 مراكز اقتصادی •
 مراكز مديريت آب•
 مراكز وكارخانجات پتروشیمی و ديگر محصوالت شیمیايی •
 مراكز مهم بازرگانی•
 سدها•
 مراكز مديريت بحران در دستگاه های مختلف •
 مراكز هسته ای•
 مراكز مخابرات و فناوری اطالعات•
 مراكز پست و تلگراف•
 سامانه های حمل و نقل•
 مراكز باستانی و مقدس•
 مراكز دولتی•
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 استراتژي مراكز ثقل
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(اصول پدافند غیر عامل)  

 (SITE SELECTION)مكان يابی  -1

 (CAMOUFLAGE)استتار -2

 (CONCEALMENT)اختفاء -3

 (COVER)پوشش -4

 (DECEPTION)فريب -5

 (DISPERSION)پراکندگی -6

 (SEPARATION & MOVEMENT)تفرقه و جابجائی -7

 (HARDENING & FORTIFICATION)مقاوم سازی و استحكامات -8



 (EARLY WARNING)هشدار و اعالم خبر  -9

 (DECENTRALIZING)تمرکز زدايی  -10

 کوچک سازی -11

 (REDUDANCY & RECOVERY)جايگزينی و احیاء مجدد -12

 (DIVERSITY)ايجاد تنوع در منابع  -13

 (DEFENCE IN DEPTH)دفاع در عمق -14

 آموزش و فرهنگ سازی -15

 صیانت رايانه ای و امنیت مخابرات -16

محرومیت زدائی ،  ايجاد شغل ، عدالت  )حفظ جمعیت در مناطق محروم  -17
 (اجتماعی

 آمايش سرزمین -18
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 استراتژي تمركز زدایی
كره شمالي جهت تقليل آسي  پذيري مراكز حياتي  حساس و مهم خود در 
برابر    تهديدات و حمالت دشمن از سياست تمركز زدايي استفاده نموده 

.است

ايجاد صدها بندر كوچك بجاي احدا  بنادر حجيم و بزر  در سواحل 
كشور

ايجاد هزاران كارخانه كوچك در شهرها و روستاها

متر در  105الي  90كيلومتر و عم   34احدا  متروي پيونگ يانگ به طول 
ميالدي 1974سال 

انبارهاي عمده ذخيره مواد غذايي ،دارويي و مهمات

توانايي اسكان وحف  جمعيت يك ميليون نفري پيونگ يانگ در مترو در 
زمان وقوع تهديد و جنگ در برابر تهديدات متعار  و نامتعار 



 اهداف دفاع غيرعامل

بكارگيري اقدامات پدافند غيرعامل ، موجب زنده ماندن و ادامه حيات و بقاي  -1•
نيروي انساني مي گردد كه با ارزش ترين سرمايه يك سازمان و قدرت ملي كشور 

 .مي باشد
دفاع غيرعامل موجب صرفه جويي كالن اقتصادي و ارزي در حفظ تجهيزات و  -2•

 .  سازه هاي بسيار گران قيمت مي گردد
اقتصادي ، سياسي ، نظامي ، ارتباطي ، )دفاع غيرعامل ، مراكز حياتي و حساس  -3•

مواصالتي ،دانشگاهها، پااليشگاهها ، نيروگاهها ، بنادر ، فرودگاهها ، مجتمع هاي 
را در برابر تهديد حفظ نموده ، خسارات و صدمات را تقليل و ادامه  ...( صنعتي و 

 .فعاليت و مقاومت در شرايط بحران و جنگ را ممكن مي سازد
 .اقدامات دفاع غيرعامل موجب تحميل هزينه بيشتر به دشمن مي گردد -4•
دفاع غيرعامل موجب حفظ نيروها براي ضربه زدن در زمان و مكان مناسب به  -5•

 .دشمن و سلب آزادي و ابتكار عمل از دشمن و نيروي مهاجم مي شود
پيشگيري بهتر از درمان ، و تصفيه آب در سرچشمه آسانتر از تصفيه در  -6•

 درياست
 
 



 نتيجه بکارگيری اقدامات دفاع غير عامل  
 (مطابقت با سياست تنش زدايي)قرار نگرفتن در مظان اتهام تهديد عليه كشورها 

 (  در كليه سطوح مديريتي ، مهندسي و فني) پويايي علمي و فني  
 كاهش سطوح آسيب پذيری كشور در نتيجه افزايش آستانه شکست  

 افزايش قابليت مديريت بحران 
 افزايش ضريب امنيتي و ايمني كشور    
 افزايش هزينه تجاوز و ضريب بازدارندگي كشور     
 و تداوم فعاليت هاپايداری ملي افزايش   
 كمك به حفظ آرامش عمومي  
 ارتقاء آستانه مقاومت مردمي  
 بي اثر يا كم اثر سازی عملياتهای دشمن  
شروع تجاوز وكاهش طمع كشورهای تهديد كننده  ايجاد ترديد در متجاوز نسبت به   

 ومتخاصم
 مليارتقاء ضريب امنيت در توسعه پايدار   



  پس پدافند غیر عامل 

 است و مستلزم به كارگيري سالح نيست غير مسلحانهدفاع مدني و 
و در عين حال صلح آميزترين روش دفاع است فراگيرترين 
 در عرصه بين المللي تنش زداييبدليل غير مسلحـانه بودن هم راستا با سياست هاي 

 .است
 روش دفاع ملي است ارزان ترينپايدارترين و 
 كشور است توسعه پايدارپشتوانه اقتدار ملي و بستر مناسب جهت 
افزايش آستانه مقاومت ملي در برابر تهديدات است مناسب ترين راهكار 
 براي  هزينـه  باالي تهاجمبه دليل برآورد . ) يكي از مهمترين عوامل بازدارندگي است

 (دشمن
شيــوه كاهش مخاطــرات و كاهش آسيب پذيري است بهترين و مناسب ترين. 
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 بخش دوم 
 تهدیدات نوین و نرم
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هر ملتی كه نتواند از خود دفاع بكند، زنده نیست هر ملتی هم كه به 
.  فكر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نكند، در واقع زنده نیست

68/8/29   



   جنگ هاي دوره تاريخي از پيدايش بشر تا اختراع سالح  هاي گرم و متكي بر : جنگ هاي نسل اول

 .سالح هاي سرد

  جنگ هاي دوره تاريخي اختراع و بكارگيري باروت و سالح هاي گرم تا زمان ورود : جنگ هاي نسل دوم

 .ماشين به عرصه نبرد

  با اختراع و بكارگيري ماشين هاي جنگي و توسعه عرصه . جنگ هاي مكانيزه: جنگ هاي نسل سوم

 .  نبرد به فضا و زير دريا

 شبكه اي جنگجنگ هاي اطالعاتي ، :    جنگ هاي نسل چهارم 

   جنگ هاي نسل پنجم و ششم، شناختي، هوشمند، سايبري، توييتري و.... 

 تحوالت تا یخ  جنگ ها
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  خصوصیات جنگ هاي نسل اول ودوم
 

به دليل سادگي تكنيك وابزار درجنگ هاي نسل اول ودوم كميت و كيفيت نيروي 
 .انساني و فرماندهي نقش تعيين كننده اي داشت
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  خصوصیات جنگ هاي نسل سوم

 

 (.حجم انبوه و گسترده درگيريهاي فيزيكي بين طرفين)تأكيد بر جنگ سخت  -1

 .تأكيد بر انهدام واحدها و يگانهاي نظامي -2

 .به كارگيري حجم انبوه مهمات و سالحهاي معمولي و غير دقيق -3

 .مندي از فضا در نبرد تكيه زياد بر نبرد زميني و محدوديت در هوا و بهره -4

 .تكيه بر حجم انبوه نيروي انساني -5

 .گستردگي خسارت و تلفات وارده به غير نظاميان -6

 تر شدن زمان جنگ پذيري  و هزينه بسيار باال و طوالني خطر -7



 ،فن آوري هاي اطالعاتبا شروع دوره انقالب علوم و فن آوري ها، خصوصاً 

 ،، باپيوست عمليات روانیي و تبليایاتي   ارتباطات، الكترونيك و رايانه

 .  دردهه هاي اخير، جنگهاي نسل چهارم طراحي شد

 (اطالعاتی یا هوشمند)جنگ هاي نسل چهارم 
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 .انعكاس جهاني داشته و توسط امريكا مديريت مي شود.  1

 .مي باشد... در ابعاد سياسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي و ( همه جانبه)صحنه جنگ.  2

 .فضاي جنگ نظامي، زمين ، هوا، دريا، و فضا بوده و كوتاه مدت مي باشد.  3

 .فضاي جنگ غير نظامي، در حوزه قدرت نرم، و طوالني مدت مي باشد.  4

 (جنگ نيابتي.)معموال طرفين نبرد در صحنه جنگ حضور ندارند.  5

 .عمليات رواني و تبليااتي در اوج اقدامات  جنگ مي باشد.  6

 .جنگ از مرحله سخت تا نرم، عمدتا با سامانه هوشمند و درفضاي مجازي كنترل مي شود7.

 .  هدف اصلي انهدام زيرساخت هاي حياتي كشور ودرمقابل وجذب واقناع مردم،  مي باشد8.

 

   ویژه گی هاي جنگ هاي نسل چهارم
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كه استراتژي جنگ همانطور  در مقابل جنگ سخت، استراتژي جنگ نرم وجود دارد      

سخت منافع و معايبي به دنبال دارد، استراتژي جنگ نرم هم داراي منافع و معايبي 

 .  است

اياالت متحده بحث قدرت هوشمند را مطرح مي كنند به اين معني كه استراتژي      

اياالت متحده در دولت باراك اوباما تلفیقي از استراتژي جنگ نرم و جنگ سخت است  

در استراتژي قدرت هوشمند، اياالت متحده  . و ما از آن به قدرت هوشمند ياد مي كنیم

امريكا در براندازي سیاسي در كشورهاي مختلف در عین اين كه به تغییر رژيم سیاسي 

 .  فكر مي كند درصدد تغییر رفتار سیاسي نیز است
58 

 ویژه گی هاي قدرت هوشمند



در استراتژي قدرت هوشمند كه منجر به براندازي نرم و تغییر در ساختار سیاسي جوامع  

خواهد شد، اياالت متحده با استفاده از مكانیزم هايي مثل جنگ رسانه اي، ديپلماسي  

رسانه اي، عملیات رواني، تبلیغات سیاسي و ناتوي فرهنگي درصدد تغییر الگوهاي  

اياالت متحده امريكا در مواقعي نیز به استراتژي قدرت . رفتاري در جوامع بر مي آيند

سخت روي خواهد آورد و در اين چارچوب جنگ نرم اولويت پیدا مي كند و قدرت 

سخت به عنوان تكمیل پروژه براندازي قدرت نرم در جهت كمك به تحقق استراتژي  

 .اياالت متحده امريكا استفاده مي شود

 

 ویژه گی هاي قدرت هوشمند
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 تهدیدات نوین



 تهدیدات نوین

سایبری + جنگ هوایی : تهدید سنتی تا جنگ های نسل ششم•

 در انتها اشغال نظامی به وسیله نیروی زمینی

 (:  جایگزین سنتی)تهدید نوین •

 



 تهدیدات نوین

 طوفان ذهنی فناوری



 باكتري هاي انرژي دار  

 خوردگي فلزات•

 مصرف شدن سوخت•

برای نابودی مدت دار ذخائر 
 استراتژيک

 تهدیدات نوین



 تخت   نگها  هوشمند

 ابزار جاسوسي•

 خود نابودگر•

 جمع آوري اطالعات الكترونيكي•

 مخابره اطالعات•

 مختل كننده امواج و سيگنالهاي دشمن•

 قابليت ايجاد شبكه با ديگر سنگها•

 كنترل از راه دور•

 در صورت كشف يكي از آنها و انهدام آن، بقيه به كار خود ادامه مي دهند•

 قابليت استفاده مجدد•

 

 تهدیدات نوین



 طوفان ذهنی فناوری

 تهدیدات نوین



 تهدیدات نوین



 ادعای انگلیس: تهدیدات نوین



 (پهپاد آمریکا)تهدیدات نوین





 بمب هاي كثیف
 د  مرد  ترس   اض راب شدیدای اد 

بمب كثيف، نوعي ماده ي منفجره است كه به منظور پراكنده كردن مواد خطرناک راديواكتيو 

 .در سطحي وسيع، طراحي شده است

اين بمب نسبت به يك بمب هسته اي، بسيار ساده تر، ارزان  

تر و البته كم اثرتر است، والبته هنوز از قابليت تخريب 

 .انفجاري و آسيب هاي تشعشعي برخوردار است

 تهدیدات نوین



 طوفان ذهنی فناوری

 تهدیدات نوین



 طوفان ذهنی فناوری

 تهدیدات نوین



 بم  هاي گرافيتي

اولين بار در جنگ ها كزوو و  اين بم  ها نوعي مهمات غير كشنده هستند كه•
 صربستان مورد استفاده قرار گرفتند 

اين بم  ها در عين حالي كه اثر نامطلوبي بر روي انسان ندارد باعٌث ازكار افتادن •
 ژنراتور هاي برق و خطوط انتقال نيرو ميگردد  

برمي گردد كه قرار بود در جريان آزاد سازي  70اما پيشينه ي اين بم  ها به دهه ي 
گروگانهاي سفارت آمريكا در تهران از اين بم  ها استفاده گردد عملكرد اين بم  
ها به اين گونه بود كه بر اساس تاثير رشته هاي گرافيت كربن در اتصال قط  هاي 

 مثبت و منفي منابع توليد و توزيع الكتريسيته استوار بود 
به دفعات استفاده شد البته بطور ( 91سال )اين سالح همچنين در جنگ عليه عراق
 مكمل با موشك هاي كروز تاماهاوک  

درون  BLU-114بدنبال نياز براي تكامل اين جنگ افزار قرار شد از يك بم  فرعي 
استفاده گردد تا بتوان بشكل بهتر بم  ها را با  CBU-94/Bبم  هاي خوشه اي 

 استفاده از بم  هاي خوشه اي پراكنده كرد و ميزان آسي  وارده را دوچندان نمود





 طوفان ذهنی فناوری

 تهدیدات نوین



 

 طوفان ذهنی فناوری

 تهدیدات نوین



واداشتن ديگران به خواستن آنچه شما » :قدرت نرم•

 «.مي خواهيد

تأكيد قدرت نرم بر توانايي شكل دهي اولويت هاي  •

 .ديگران است

 قدرت نرم
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قدرت نرم در بر گيرنده مؤلفه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و •

عقيده اعتبار ملي، خصوصيات ملي، هويت ملي و . عقيدتي است

فرهنگي يك ملت و همجنين مشروعيت نظام سياسي آن كشور 

از جمله موضوعاتي هستند كه در چارچوب قدرت نرم مورد توجه 

 .و مطالعه قرار ميگيرند

 مؤلفه هاي قدرت نرم
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 مقايسه سختی جنگ نرم آ با جنگ سخت
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 مقايسه سختی جنگ نرم آ با جنگ سخت
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 مقايسه سختی جنگ نرم آ با جنگ سخت
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 Hard Power): )از قدرت سخت دشمناستفاده 
حمله مستقيم زميني، هوايي و دريايي 

حمله دورايستاي موشكي 

تحريك كشور هاي همسايه و حمله نظامي همسايگان 

  تحريك عوامل داخلي به اقدامات تروريستي وعمليات خرابكارانه 

عمليات مستقيم تروريستي وآدم ربايي 
 تخريب و انهدام زيرساخت هاي حياتي كشور 

  آشنایی با انواع تهدیدات دشمن

  (هوشمند –نرم  –سخت )
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 (Soft Power): از قدرت نرمدشمن استفاده 

 (آشوب هاي مخملي)بحران و نافرماني هاي مدني وبراندازي در كشور گسترش•
 گسترش جنگ رواني وتبليااتي وجذب واقناع اقشارآسيب پذير  •
 خدشه در ايمان، اعتقاد وباورها•
 (اراده ملي، اعتمادملي)ايجادترديدوآسيب پذيركردن مولفه هاي معنوي قدرت ملي  •
 ترور شخصيت رهبران و بي تفاوت نمودن وربايش نخبگان كشور  •
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  فضای سايبری استعاره ای است برای حوزه غیر فیزيكی تشكیل شده
در فضای سايبری نمی توان بوئید يا  . توسط سیستمهای رايانه ای است

. لمس کرد، ولی اين گستره برای خود دارای عناصر و اشیاء خاص است
اين فضا دارای مدلهای  .... فايل ها، پیامهای الكترونیكی، عكس ها و 

بر خالف فضای حقیقی، سیر و گشت در . انتقالی و حمل و نقل می باشد
 .اين فضا بدون حرکت فیزيكی است
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جنگی است که با استفاده از سیستمهای رايانه ای و يا در  سايبری  جنگ
 .فضای مجازی واقع می شود

جنگ سايبر در سه سطح کلی واقع می شود: 
 سخت افزار، نرم افزار )جنگ در سطح سیستم  ها و شبكه های رايانه ای

 (و اطالعات
استفاده از ترکیب انسانی و رايانه ای برای کسب ) مهندسی اجتماعی

 (اطالعات و يا تأثیر گذاری بر آن

جنگ در فضای اذهان 
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مهمترين سطح جنگ سايبری جنگ در فضای اذهان است. 
 رئیس جمهور آمريكا به توئیتر دستور داد تعمیرات  88در جريان فتنه

 .خود را به تأخیر بیاندازد

از انقالب مصر به نام انقالب فیس بوک نام می برند. 
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در ساده ترين سطح خود به معنی سايبری  جنگ : 
  بكارگیری کامپیوترها برای حمله به زيرساخت های اطالعاتی دشمن، 

 .در عین حفاظت از زيرساخت های اطالعاتی خودی است
   سايبریتهديدات جنگ : 

دامنگیر بخش های مختلف خصوصی و دولتی 
   اهداف: 

   سرقت اطالعات استراتژيک، اقتصادی، نظامی و  ... 
تخريب و از کاراندازی سرويس ها و خدمات عمومی يا خصوصی 

  ... 
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 :را مي توان به صورت كلي تحت عنوانسايبري نگ ج

 از طريق  به زيرساخت هاي اطالعاتي دشمن  حملة عمدي
در عين   کامپیوترها استفاده از تكنیک های نفوذگری به

انجام اقدامات مشابه از ( يا مشكل كردن)جلوگيري كامل از 
 .طر  دشمن تعريف نمود

 اين گونه حمالت شامل: 
 بهره برداري از اطالعات 
   جلوگيري از ارائه سرويس 
 دستكاري 
   تخري 
 حذ  داده ها 



  بد افزار نرم افزاری است که با هدف نقض امنیت، ایمنی یا

پایداری اطالعات، ناخواسته یا آگاهانه وارد رایانه ها و شبکه 

های رایانه ای شده و در بیشتر موارد اقدام به تکثیر خود یا بد  

 .افزارهای دیگر می نماید
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  ويروس ها 
   کرمها 
    باکتری ها 
   اسب های تروا  
      درب پشتی 
    حمالت از کار اندازی 
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 مفهوم ويروس از تعريف ارگانيكي
 ويروس الهام گرفته شده است  

موجودات ريز میكروسكپی که توان به   
خدمت گرفتن موجودات زنده ديگر در جهت  

را دارا می باشد و   تكثیر ، بقا و اعمال اثرات
بدون استفاده از يک موجود زنده ديگر قادر 

 .به تكثیر و اعمال نقش نمی باشد
 .ويروسهاي كامپيوتري همين مفهوم را دارا ميباشند
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  است که وقتی اجرا   برنامه ای کامپیوتری
به ديگر برنامه های اجرايی در می شود 

يک سیستم و يا در يک شبكه  
کامپیوتری  سرايت می کند و خودش را  

 .تكثیر می کند 
   و اجرا آثار خود را  سرايت پس از

 بر روی سیستم میزبان بروز می دهد

. 
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 از بین بردن اطالعات 

  در اختیار گرفتن منابع سیستم و هدر دادن
 آنها

 ايجاد صدمات نرم افزاری 

 ايجاد صدمات سخت افزاری 

 مختل کردن سیستم عامل و برنامه های ديگر 

  ای ديگر هحساس از سیستم اطالعاتسرقت 

Virus code 

Infected file 
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 ها ويروس

 .به يك برنامه ميزبان نياز دارند

 .كنند هاي موجود در يك كامپيوتر را آلوده مي تنها فايل

 .براي انتشار نياز به مداخله انساني دارند
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 .به برنامه میزبان نیازی ندارند

های موجود  از طريق شبكه قادرند تا فايل
در کامپیوترهای ديگر را نیز آلوده  

 .کنند می

 .توانند منتشر شوند با اتكاء بر خودشان می
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 ها  کرم

SirCam 
 

W32/Hybris@mm   
 

VBS/VBSWG.J@mm   

Code Red 
 

CodeRed II   

W32.Nimda.A@mm   

W32.Klez.H@mm 
 

W32.Bugbear@mm   

Linux.Slapper.Worm 

W32.Opaserv.G.Worm 

W32/SQLSLammer 

W32.HLLW.Lovgate.I@mm 
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هر ماه،  آدرسی  را به طور   1-19در طی روزهای   
کند و يک نسخه  از خودش را  تصادفی انتخاب می

 .کند آن آدرس ارسال می  80به  پورت 

هر ماه، مقادير زيادی  20-27در طی روزهای   
از آدرس   80داده به پورت 

www.whitehouse.gov  کند ارسال می. 

تا انتهای ماه،  فعالیت خاصی   28درطی روزهای   
 .دهد را  انجام نمی
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July 19  01:05:00 2001 

 Red Codeمیزان گسترش کرم 
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July 19  20:15:00 2001 

 Red Codeمیزان گسترش کرم 
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ای است که به نفوذی امكان  مخفی برنامه  درب   
اصالت وارد ماشین  بدون انجام تصديقدهد تا  می

 .قربانی شود

ای   های پیچیده تكنیکها  در بسیاری از سیستم   
افزار  اما يک نرم. وجود دارد برای تصديق اصالت

 .زند ها را دور می تكنیکدرب مخفی تمام اين 

درب مخفی درون يک اسب با قرار دادن يک    
، راه برای ورود نفوذی به سیستم فراهم  تروا

 .شود می
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 های تروا اسب

  ظاهر در که هستند هايی برنامه تروا های اسب  
  را نامربوطی وظايف واقع در اما هستند، مفید
 .دهند می انجام

 قربانی، خود توسط شدن اجرا از پس ها برنامه اين  
 قرار نفوذی اختیار در را وی ماشین هدايت و کنترل

 .دهند می
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  ويروس ها 
   کرمها 
    باکتری ها 
   اسب های تروا  
      درب پشتی 
    حمالت از کار اندازی 

  

برنامه هايي هستند كه صريحاً هيچ فايلي را خراب 
نمي كنند و تنها هد  آنها اين است كه خودشان را 

هر برنامه باكتري ممكن است همزمان . تكرار كنند
دو نسخه از خودش را برروي يك سيستم چند 

اي اجرا كند و يا اين كه دو فايل جديد ايجاد  پردازه
فايل اصلي  كند كه هر كدام از آنها يك نسخه از

هر دوي اين برنامه ها نيز ممكن . برنامه باكتري باشد
 . است خودشان را دو بار كپي كنند و غيره

باكتري ها به صورت نمايي توليد مثل مي كنند و در 
نهايت همه ظرفيت پردازنده، حافظه يا 

ديسك  سخت را پر مي كنند و مانع دسترسي  
 .  كاربران به آن منابع مي شوند
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  ويروس ها 
   کرمها 
    باکتری ها 
   اسب های تروا  
      درب پشتی 
      حمالت از کار

 اندازی

هد  نفوذي از انجام حمالت جلوگيري از 
سرويس اين است كه از استفاده كاربران 
قانوني از يك سرويس خاص جلوگيري به  

 .عمل آورد
در اين حمالت نفوذي سعي مي كند تا    

را از كار بياندازد، ( يا ماشيني)سرويس 
همه پهناي باند شبكه را مصر  كند، از 

CPU   بيش از حد استفاده كند و يا فضاي
 .  ديسك را پر كند
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در حالت کلی نفوذگر از طريق   
مجموعه ای از ابزارهای بكارگیری 

حمله با سوء استفاده از 
،  آسیب پذيری های سیستم هدف
اقدام به انجام برخی عملیات  

روی بخش های خاص در سیستم  
 .هدف می کند
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های کامپیوتری عمدتاً از منظر ديگری مورد  حمله علیه سیستم
ها از  ايجاد ناامنی و نفوذگری در شبكهگیرد و آن  بحث قرار می

 .است ای و آماتور طريق نفوذگران حرفه
بیشتر اطالعات، آمار، روش ها و دانش موجود در زمینة نفوذگران  

 .شود امروزه از طريق اين دسته از نفوذگران منتشر می
 
دهد که تعداد اين قبیل نفوذگران در حال  شواهد موجود نشان می

نسبت قدرت و کفايت روش های حمله عالوه بر اين . افزايش است
پذير شدن حمالت نیز به سرعت در  به دانش مورد نیاز برای انجام

 .باشد حال افزايش می
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  سعی و کوشش فعاالنه برای دستیابی به يک سیستم
 کامپیوتری

بدون اجازه دستیابی مناسب 
  بیشتر نفوذگرها برای بدست آوردن دانش به سیستم ها نفوذ

 .می کنند
برای اخطار به کمپانی ها جهت آسیب پذيريهايشان 
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 با چابكی و سرعت حمله می کنند. 
 حمله کنندگان از ديد هدف مخفی هستند. 
 به صراحت و روانی حمله می کنند. 
 امكان تغییر حجم عملیات وجود دارد. 
 چندين تاثیر از يک حمله بدست می آيد. 
 هدف را در موقعیت واکنش قرار می دهد. 
 رفتار هدف را می توانند بشدت تغییر دهند. 
 وجه حقوقی و قانونی عمل آنها می تواندمبهم باشد. 



 ويژگی ها

هزينة پائين ايجاد جنگ اطالعات، تهديدات بالقوه 
 .  را چند برابر مي كند

ابهام در مرزبندهاي متعار ، مسائل جديدي را 
 . بوجود مي آورد

 .  مديريت آگاهي ها نقش برجسته تري يافته است

روش هاي تجسس و تحليل اطالعات هنوز در 
 .دسترس نيست

اجراي تاكتيك هاي اعالم خطر و ارزيابي حمله 
 .بسيار مشكل است

 .انجام توافقات سياسي پيچيده تر شده است

 نتايج

 .امكان حمله براي هر كس و در هر زماني وجود دارد

نمي توان فهيمد چه كسي در معرض حمله است، چه كسي  
 حمله مي كند، و يا حمله به نفع كيست؟  

 .نمي توان به سهولت واقعيت ها را دريافت

نمي توان به سهولت به ماهيت دشمن يا قابليت ها و اهدا  
 .وي پي برد

نمي توان به سهولت فهيمد كه آيا در معرض حمله قرار  
داريم يا نه و يا چه كسي حمله كرده است و يا 

 چگونه؟

با انجام اين توافقات، ممكن است به كساني وابسته شويم  
 .  كه داراي آسي  پذيري هاي جدي هستند



آنتي ويروس هاي معتبر روي رايانه ها استفاده از 
 نصب سيستمIDSوديواره هاي آتش روي شبكه ها 
تصويب واعمال قانون مجازات رايانه اي 
  آگا هي رساني وآموزش اصول امنيتي به خانواده 

  استقرارسيستم مديريت امنيت اطالعات درشبكه هاي مهم 
تفكربسيجي ياديني به عنوان عامل خودكنترلي وپيشگيرانه 
توسعه وحمايت ازوب سايت هاي مفيد علمي وفرهنگي 
تقويت باورهاي معنوي و اشاعه فرهنگ وتفكر ديني 


