
نيكيامنيت فضاي مجازي و دفاع الكترو
جلسه پنجاه و پنج

احكام امنيت فضاي مجازي: فصل سوم
٩٧/١/٢٩



امنیت -
مجازی فضای امنیت -
ملی امنیت تهدیدهای -

جنگ :اول
جنگ سایبری -١

جنگ الکترونیکی -٢

نرمجنگ  -٣



:یممی کن تفکیک هم از سایبری جنگ در را کاربرد نوع چهار:سایبری جـنگ

جنگي تسليحات عنوان به سايبري سامانه هاي + واقعي جنگ :اول نوع

 حياتي ايزيرساخته مثل فيزيكي تخريب يك براي سايبري سامانه از استفاده :دوم نوع- 

واقعي جنگ بدون

خدماتی الکترونیک سامانه های در اخالل :سوم نوع

جاسوسی و ملی اطالعات سرقت :چهارم نوع



:ردک تقسیم کلی بـخش سه به می توان را الکـترونیکی جـنگ

سيگنال رصد اول بخش (SIGINT)  

الكترونيكي رصد  

مخابراتي رصد

 الكترونيكي ضدّ اقدام هاي دوم بخش (ECM) )الكترونيكي حمله )EA((

فريب يا اختالل راه از دشمن مـؤثر اسـتفاده كاهش يا جلوگيري

الكترونيكي  ضدّ ضدّ اقدامات سوم بخش (ECCM)

دوم بخش با مقابله



 :خالصه
:تاس اصلی کارکرد پنج دارای رادار و است رادار الکترونیک جنگ در اصلی ابزار
اجسام حضور شناسايي 

اجسام ماهيت شناسايي

اشياء فاصله شناسايي

متحرك اجسام سرعت و حركت شناسايي

اجسام ردگيري

توضيح كه ورط همان  و است ردگيري و شناسايي بر الكترونيك جنگ اصلي مبناي اين بنابر 

  .است همراه آن مانند و فريب اختفا، اختالل، چون روشهايي با عمل اين گذشت آن



دشمن بر تسلط براي نرم قدرت از استفاده :نرم جـنگ -٣

 و سياسي فرهنگي، ابزارهاي كاربست توانايي از عبارتست نرم قدرت 

 ميل با كشور آن كه طوري ديگر كشوري همكاري جذب براي اجتماعي

  .مي خواهد نرم قدرت صاحب كه بخواهد را همان خودش

 هاارزش آرمانها، باورها، هدف، جامعه افراد كه است اثربخش وقتي نرم قدرت 

 آن مجذوب و دهند ترجيح خودشان وضع بر را نرم قدرت صاحب رفتار و

  .شوند

نشواز امور آن به نسبت هدف جامعه افراد كه است بي اثر وقتي نرم قدرت 

  .كنند انزجار ابراز امور آن از و باشند داشته



  :الجهاد كتاب

ابتدائي جهاد-

دفاعي جهاد--



دفاعي جهاد و ابتدائي جهاد :است نوع دو بر جهاد فقها اقوال مطابق

 اين به يابتدائ جهاد از مراد و اوست با قتال و سالح وسيله به دشمن با مقابله معناي به جهاد

 امنظ و اسالمي سرزمين به كفار جانب از حمله خوف يا حمله اي كه اين بدون كه معناست

 .كند حمله  كفر نظام به اسالمي نظام ابتدائاً باشد اسالمي

  براي است كفائي واجبي ابتدائي جهاد

قتال يا اسالم به مشركين و كفار دعوت

قتال يا جزيه يا اسالم به كتاب اهل دعوت

 شرط باشد شده منصوب امر اين براي كه را امام نائب يا امام وجود جهاد نوع اين در فقها

 .مي دانند

 امام حضور زمان به مختص ابتدائي جهاد وجوب آيا كه اين آن و آمده پيش مسأله اي اينجا در

  .است واجب فقيه ولي يعني امام عام نائب بر نيز غيبت فرض در يا است السالم عليه

 حمله به ستورد ابتدائاً حاضر عصر در مي تواند فقيه ولي آيا كه است اين ما بحث با مرتبط سؤال

 چنين تدائياب جهاد ادله از و بدهد را ديگر كشوري به نرم جنگ يا الكترونيكي حمله يا سايبري

نه؟ يا مي شود استفاده اموري




