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 پیشگفتار
 

 کردعمل هب راجع که سوءتفاهمهایی رفع منظور به میالدی 2020 سال در حقیقت از دفاع ایرانی مجمع

 مواضع بیینت با تا دارد قصد مستقل صورت به که مجموعه این. گیردمی شکل است، ایران اسالمی جمهوری

 رو همین از. بپردازد کشور از خارج و داخل مردم برای مواضع این اتخاذ چرایی به دنیا، در اسالمی جمهوری

 که است واضح. است گرامی ورزاناندیشه شما فاخر مقاالت پذیرای انگلیسی و فارسی زبان دو در مجموعه این

 نقد به دارد، ظرمدن را ایران اسالمی جمهوری المللی بین عملکرد از هاسوءتفاهم رفع آنکه ضمن مجموعه این

 از دفاع نیایرا مجمع که آنجایی از همچنین. پرداخت خواهد نیز ایران اسالمی جمهوری ایمنطقه عملکرد

 تا دارد الشت است، کرده انتخاب خود اعمالی و اعالمی رسالت بزرگترین عنوان به ار حقیقت از دفاع حقیقت،

 مجموعه این که چرا. بپردازد نیز دارجهت و روانی بار با محتوا و جعلی اخبار تولید آلوده فضای به نکاتی بیان با

 .نماید وگیریجل نیز نادرست شناخت و ادارکات گیری شکل از خود توان تمام با تا است تالش در

 

 

 وهلل الحمد

 سعید نادری اصل

 سردبیر مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
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 درباره مجمع
 

 که تفاوت نای با. است اصیل های دیدگاه با برجسته متفکران برای مرکزی ”حقیقت از دفاع ایرانی مجمع“

 علیه گسترده یپروپاگاندا سایه در. ندا شده دیده بیشتر که نیستند هاییآن بین از همیشه ها دیدگاه این

 مسائل در یایران انداز چشم درباره ای طرفانه بی تصویر تا کوشد می مجمع این ایران، اسالمی جمهوری

 .دهد ارائه راهبردی مختلف

 از فاعد ایرانی مجمع گذاری، سیاست و دانشگاهی های حوزه در مالحظه قابل های پشتوانه به توجه با

 هنگیفر و دانشگاهی نظامی، سیاسی، های زمینه در برجسته پژوهشگران از ای گسترده طیف از حقیقت

 بسیاری اب مجمع این راستا، این در. هستند متقابل های دیدگاه دارای که هایی شخصیت گیرد، می بهره

 یا داخل رد یردولتیغ و دولتی مجامع در که کسانی قبیل از گذار سیاست های گروه و دانشگاهی مراکز از

 حوزه مجمع، نای در پژوهشگران. سازد می برقرار را خود روابط دارند، ارائه برای ای ایده کشور از خارج

 ابزار و اذهان تالقی محل که جنگی بینند، می ترکیبی جنگ یک چشم به را سیاسی های نزاع درگیر های

 مجمع“ رو، نای از. کند می ضرورت ایجاد اصیل متفکران از ای شبکه ایجاد زمینه، این در. است سخت آالت

 تا دارد می نگاه انتفاعی غیر مرکز یک صورت به را خود هدفی، چنین داشتن ضمن ”حقیقت از دفاع ایرانی

 .کند تضمین را خود اصالت

 گرایی طنو جهان از جدیدی نسل یک آستانه در اینکه به باور عین در حقیقت، از دفاع ایرانی مجمع در ما

 باور این بر ما. دهیم شرح اش سلطه ضد رویکرد بر تاکید با را ایرانی منطق تا کنیم می تالش هستیم،

 ایرانی-المیاس های هویت با را ایرانی انداز چشم تا نباشد مرکزی اگر ”حقیقت زوال“ دوران در که هستیم

 .بود نخواهد ایرانی های دیدگاه هدربار گسترده تفاهم سوء جز چیزی اش نتیجه کند مستدل اش
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 های ویژهپرونده
 

 پرونده ویژه جامعه ایرانی
 همه. است دیده چشم هب را فراوانی هایقحطی ها،انقالب ها،جنگ که است کرده طی را مسیری امروز ایرانِ

 مسائل و ها آسیب از برخی است قرار پرونده این در که است ساخته را ایجامعه گذشته ایران بر که آنچه

 .بدهیم آنان از رهایی برای هاییحل راه توان صورت در و تبیین را جامعه این اجتماعی

 

 ایران در دولت رفتهدست از اعتماد ترمیم راهکارهای و ملی اعتماد وضعیت بر . مروری1

 سعید نادری اصل

رود، بسته به نقش تعریف ه از مخاطب میاعتماد یک حالت روانی و درونی است. اعتماد تابع انتظاراتی است ک

بینی در خصوص تحقق شود. اعتماد در واقع میزان خوششده مخاطب نزد هرکس، انتظارات از او تعریف می

شود، فرد به اجتماع)جامعه انتظارات توسط مخاطب در آینده است. زمانی که از اعتماد ملی سخن گفته می

شود)البته باید توجه شود که اعتماد اجتماعی جدای ه دولت تبدیل میتعیین کننده انتظار است( و مخاطب ب

باشد(. در این گزارش سیاستی قرار است ضمن بررسی وضعیت از اعتماد ملی است و موضوع این گزارش نمی

 اعتماد ملی، راهکارهایی برای ترمیم این اعتماد از سوی دولت ارائه گردد.

 ضرورت و اهداف پژوهش

شود یعنی اعتمادی که مردم به دولت دارند. در واقع زمانی که مردم اعتماد ملی سخن گفته میزمانی که از 

کند. به این صورت که اعتماد مردم های دولت کاهش پیدا میبه دولت اعتماد داشته باشند، بسیاری از هزینه

کند و مردم حاضر به تأمین نند فرار مالیاتی کاهش پیدا های اجتماعی علیه دولت ماشود بزهبه آن منجر می

شوند. همچنین زمانی که اعتماد ملی ارتقاء یابد، اعتماد ها میهای مالی دولت از جمله عوارض و مالیاتهزینه

وفق در اجتماعی یعنی اعتماد بین مردم نیز بیشتر خواهد شد، چراکه دولت به عنوان یک الگوی عینی م

مچنین نقش ز آن به دیگر افراد بیشتر اعتماد خواهند داشت، هدیدگان مردم خواهد بود و مردم به تأسی ا

شود که آنان با ریسک شمارند باعث میگری و اثربخشی که در پی افزایش اعتماد ملی برای دولت میحمایت

 کمتری به تعامل با دیگران بپردازند. 

این ترتیب توان بازدارندگی از همچنین اقتدار ملی به دنبال افزایش اعتماد ملی، افزایش خواهد یافت و به 

دهند که درون جامعه و در حمایت از دولت ایجاد خواهد شد. اما در صورت نبود این اعتماد، مردم ترجیح می

اند، کنار بگذارند و یا در صورتی اثری را برای آن تعریف نمودهدولتی که به آن اعتماد ندارند و نقش تقریباً بی

تر شوند. از آنجایی که نمونه عینی تغییر آن واکنشی نشان ندهند و حتی خوشحالکه منفعل باشند، نسبت به 

دهند توانند به پشتوانه آن حرکت کنند، لذا مردم ترجیح میدولت از اعتمادی برخوردار نیست و مردم نمی
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اید از همین رو نگرند. ششود، میبسیاری از تعامالت را نداشته باشند و به همه، همانطور که به دولت نگاه می

 گیرد.، برای سالیان است که مورد استفاده قرار می«ملوکهم نید یالنّاس عل»است که مثل بسیار مشهور 

پذیری و تعامالت اجتماعی پس توجه دولت به اعتماد ملی، ضمن افزایش اعتماد اجتماعی، افزایش توان ریسک

 با دولت و امیدواری ملی گردد؛ تصمیمات دولت، همراهی مردم تواند موجب کاهش هزینهمی

 بررسی شرایط کنونی

 الف. از دید ناظر خارجی:

 . کژفهمی و نارسایی نگاه بیرونی1

تواند به درستی مناسبات ایران را زمانی که ناظر خارجی در حال رصد اعتماد ملی در داخل ایران است، نمی

های فرهنگ سیاسی ایرانیان و همچنین لفههای فرهنگی، عدم درک کامل مؤفهم کند، چراکه اختالف زمینه

های عظیمی که پس شود. برای مثال راهپیماییعدم اشراف بر مفاصل اجتماعی ایران مانع از انجام این کار می

های کارشناسان غربی را بینیاز شهادت حاج قاسم سلیمانی در ایران ایجاد شد، یکی از مواردی بود که پیش

عال ملی در مقابل د. این در حالی بود که تخمین آنها کاهش اعتمادملی در ایران و انفبا اشکال مواجه کرده بو

 اقدام تروریستی آمریکاست.

 . تک بعدی دیدن اعتماد ملی در ایران2

ها و محتوای معموال یکی از مراجع کارشناسان خارجی برای تعیین وضعیت اعتماد ملی در ایران، یادداشت

شود. بر این اساس آنها به صورت کانالیزه شده، زوسیون خارج نشین منتشر میزردی است که از سوی اپو

کنند. یکی دیگر از مصادیق دیدگاه تک بعدی آنان، تنظیم مطالعاتی در خصوص اعتماد اخبار را دریافت می

ی ع زماندر واق ملی ایرانیان در یک مسئله خاص)مانند اقتصاد( و تعمیم آن به کل اعتماد ملی ایرانیان است.

شود، این پاسخ منفی گیرد و پاسخ منفی دریافت میکه اعتمادملی در محور اقتصادی مورد سوال قرار می

 گیرند.تعمیم و در نتیجه اعتماد ملی را فرسوده در نظر می

 (Gallup. بررسی از دیدگاه مؤسسه گالوپ)3

 47ه بدرصد  80، از 2020تا  2011در نظرسنجی از سوی مؤسسه گالوپ گفته شد که اعتماد ملی از سال 

درصد رسیده است. این یعنی ما شاهد  50درصد به  11اعتمادی نیز از درصد رسیده است، در این زمان بی

 آن هستیم که اعتمادملی به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. 
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دن شغل به که پیدا کر البته خود گالوپ اشاره داشته است که وضعیت اقتصادی مردم در ایران به گونه است

 نفر ایرانی معتقدند که اکنون زمان 10نفر از هر  9های اصلی ایرانیان است. یعنی حدود عنوان یکی از دغدغه

 بدی برای پیدا شغل در ایران است.  
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دهد که روند امیدواری مردم به بدترشدن وضعیت اقتصادی به صورت موازی با مطالعات گالوپ نشان می

 کند. البته این یافتهعتمادملی است. یعنی اعتماد ملی به صورت تابعی از وضعیت اقتصادی تغییر میوضعیت ا

بینی قابل توجه به سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب و جدید تواند در کنار خوشآنها می

 کشور، قابل توجه باشد.

 

های تواند نفی همه یافتهست جمهوری آقای رئیسی میبین به ریادرصدی موافقان و افراد خوش 72جمعیت 

توان منکر نقش مستقیم و بسزای اقتصاد در اعتمادملی شد. تک بعدی پیشین این مؤسسه شود. هرچند نمی

بینی نسبت به آقای رئیسی، رئیس اما اگر اعتماد ملی به صورت قابل توجهی کاهش یافته بود، نباید خوش

توان مدعی کاهش داشت. البته به صورت جزئی میاز مسئولین ارشد نظام، وجود میسابق قوه قضائیه و یکی 

 اش گواه این موضوع است. اعتماد ملی شد، چراکه تمایل به تغییر رئیس جمهور روحانی و جریان فکری

 . برآورد از دیدگاه ناظر خارجی4

است، همانطور که استدالل نمودیم دهد که اعتماد ملی کاهش پیدا کرده های این مؤسسه نشان مییافته

اید توان این کاهش را قابل توجه دانست، اما به هرحال توجه به اعتماد ملی و کاهش آن به هر میزانی بنمی

ربط قرار گیرد و به عنوان زنگ هشداری برای آنان باشد. چراکه اعتماد، یک واقعیت مورد توجه مسئولین ذی

د بود. به این کاهنده خواه ( است، یعنی در صورتی که کاهش یابد،Self-amplifyingبا ویژگی خود تقویتی)

کند و به دلیل سهم گیرد، انتظارات از آن کاهش پیدا میدلیل که نقش مخاطب)دولت( مورد بازبینی قرار می

 کند.شود، به صورت مکرر، اعتماد به آن کاهش پیدا میکمی که برای آن در آینده قائل می

 ظر داخلی:ب. از دید نا

 های داخلی از اصالت بیشتر برخوردارند. پژوهش1

های ناظر خارجی رنج نبرد. اما به صورت کلی تجربه زیسته توان امیدوار بود که ناظر داخلی از کژفهمینمی

های انجام گرفته در این خصوص تواند پژوهششان با مفاصل اجتماعی، میپژوهشگران داخلی در ضمن آشنایی
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تر نماید. همچنین آنکه بررسی وضعیت اعتماد ملی در گرو آن است که چه معیارهایی به عنوان را حقیقی

تواند با یکدیگر متفاوت های میهای مختلف، نتایج پژوهششود و بسته به شاخصشاخص در نظر گرفته می

 باشد.

 ایسپا در این خصوص 1400های سال . یافته2

 مصاحبه شیوه و نفر 1570 نمونه ادتعد با »کند که:، اذعان می1400های خود در سال ایسپا در نظرسنجی

 وضعیت آینده سال در کنیدمی فکر» شد پرسیده 1400 مردادماه در کشور سال 18 باالی شهروندان از تلفنی

 وضعیت اندگفته مردم درصد 41.3 آمده، دست به نتایج طبق. «کرد؟ خواهد تغییری چه االن به نسبت کشور

 اما کند،نمی یتغییر کشور وضعیت اندگفته درصد 14.8. شودمی بهتر االن به نسبت آینده سال در کشور

 در کشور وضعیت دانندنمی نیز درصد 14.3. شودمی بدتر کشور شرایط آینده، سال در معتقدند درصد 28.8

د به دست آورده است های خواین در حالی است که این مؤسسه در نظرسنجی« .شد خواهد چگونه آینده سال

ای که ونهگکه مردم زیادی از حضور در بورس ضرر کرده است و بسیاری از آنان دغدغه اقتصادی دارند. به 

ست آمده داشتند. همچنین نتایج به د 1401درصد از مردم آرزوی بهبود شرایط اقتصادی را در سال  16.7

یسی مشکالت کمتر میشود رآمدن سید ابراهیم رئکنند با روی کادرصد مردم فکر می 45.9نشان میدهد که 

 درصد مردم بر این باورند که مشکالت کشور بیشتر خواهد شد. 11.5و 

 . اعتماد ملی در ایران کاهش یافته است3

های مختلف نشان دادند که در صورت وجود اعتماد تا اکنون، مردم در برهه 1357از آغاز انقالب اسالمی سال 

های جانی را متحمل شوند. بدون شک، اعتماد ملی از آغاز ها از جمله، هزینهرین هزینهملی، حاضرند بیشت

ها و افزایش موج تبلیغات منفی علیه حاکمیت ( گسترش رسانه1انقالب اسالمی به دالیل مختلفی از جمله )

های ز تحریمشی ا( فشارهای نا3( قدمت نظام سیاسی و فرصت قابل توجه برای ایجاد تغییرات، )2در ایران، )

های اجتماعی جامعه ( تغییر نیازمندی5های متمادی، )( ناکارآمدی بخشی از بدنه دولت در سال4اقتصادی، )

توان به صورت های پس از انقالب، کاهش یافته است. البته نمیها در سال( عملکرد دولت6مدرن در ایران و )

های زمانی و در حاشیه برخی از حوادث تاریخی، رخی برههیک شیب کاهشی اعتماد را متصور بود، چراکه در ب

ها اعتماد به نظام سیاسی از تر باید در این سالنتایج متعارض زیادی دیده شده است. شاید به صورت دقیق

 بوده است.  ها تمییز داده شود و بیان شود که آنچه به صورت کلی کاهش یافته، اعتماد به دولتاعتماد به دولت

 عتماد به دولت کاهشی بوده است. ا4

شود که تغییر دولت با رغبت بیشتری همراه باشد. به همانطور که بیان شد، کاهش اعتماد ملی منجر می

، مردم با رغبت 1400تا  1370های ای که پس از هر دوره ریاست جمهوری در ایران در خالل سالگونه

ای در اعتماد العادهها اهمیت فوقدهد که مصادیق دولتان میبیشتری مایل به تغییر دولت بودند. البته این نش

گیرند از چه دولتی حمایت یا سلب حمایت ملی دارند. یعنی مردم به بسته به تحقق انتظاراتشان، تصمیم می

کنند کنند. جالب آن است که هرچند با آغاز هر دوره ریاست جمهوری مردم به امید تغییر مثبت شرکت می
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ها نیز در این میان ها و شیوه عملکرد دولتیابد. اما وعدهخودکار، درصدی انتظارشان افزایش می و به صورت

تواند نقش بسزایی داشته باشد. به بسیار اهمیت دارد. یک دولت هم در وعده دادن و افزایش انتظارات می

تواند بر شکنندگی اعتماد می یابدحدی که این افزایش انتظار که در آغاز هر دولت نیز به سرعت افزایش می

تواند موجب بازتعریف نقش دولت شود و در صورت عملکرد ملی بیافزاید. همچنین عملکرد بدنه یک دولت می

 اثر برای آن دولت لحاظ شود و اعتماد به آن کاهش یابد. منفی، نقش بی

 . برآورد از دیدگاه ناظر داخلی5

ها کاهش یافته است. به این ترتیب نقش آنان مورد بازبینی قرار دولتها نشان میدهد که اعتماد ملی به یافته

اند. به این ترتیب انتظار نیز از آنان کاهش یافته است. البته اثرتر نقش بندی شدهگرفته است و دولت ها کم

یی با تواند با عملکرد نسبتا خوب ارتقاء یابد، چراکه که مردم همیشه یک دولت اتوپیااین تغییر نقش نمی

کنند. به این ترتیب دولت سیزدهم بایستی ها را با آن مقایسه میهای مشخص مدنظر دارند که دولتنقش

ا حد معقول تضمن تالش برای بازتعریف نقش دولت و تصویر نمودن یک دولت مؤثر، انتظارات از دولت را نیز 

ود را داشته تواند، کارکرد اجتماعی خافزایش و طبیعی نماید. تا دولت به عنوان یک کنشگر مؤثر و حامی ب

 باشد.

 پیشنهادات عملیاتی برای دولت در خصوص جلوگیری از فرسایش اعتماد ملی و ترمیم آن

که دولت فعلی پیش از هر پیشنهادی، دولت باید بپذیرد که مسئولیت اصلی وضعیت کنونی با اوست. فارغ از آن

اید بپذیرد که اعتمادملی در چنین نگاهی داشته باشد. یعنی ب گذرد هم بایدکه مدتی زیادی از استقرارش نمی

تواند وضعیت را تغییر دهد. هرچند روی کارآمدن دولت فعلی از حال کاهش است و این دولت است که می

تواند اعتماد را تاحدودی فریز نماید اما به آنجایی که در زمان ابتدای استقرارش)ماه عسل دولت( است می

( 1دولت برای ) قبلی در صورتی که اقدامی نشود ادامه خواهد یافت و کاهشی خواهد بود. بنابراینتدریج روند 

اماتی را انجام ( جلوگیری از دامن زدن به فرسایش اعتماد ملی باید اقد2ترمیم اعتماد ملی از دست رفته و )

 دهد:

بخش متولی جدای از  که هرهای متکثری دارد . دولت باید کلیت سیستم خود هدایت کند. دولت بخش1

خش دولت برئیس جمهور دارد، یک نفر وزیر است و یک نفر رئیس فالن سازمان و یک نفر دیگر معاون فالن 

ای وجی رسانهاست. از آنجایی که کنشگری همه آنها در افزایش و کاهش اعتماد ملی مؤثر است. دولت باید خر

ای که انشقاقی در بدنه دولت دیده نشود و یکپارچگی . به گونههمه مسئولین را در ذیل پروتکلی، کنترل نماید

ادرست و جعلی دولت مشهود باشد و همچنین هیچکدام از افراد بدنه دولت، اظهار نظر غیر کارشناسی و وعده ن

زام های الای را از اختیارات بیشتری برخوردار نماید و پروتکلنداشته باشد. به این منظور دولت باید تیم رسانه

 آوری نیز ایجاد نماید؛

. دولت نباید خودسانسوری داشته باشد. هرچند الزم است که دولت اطالعات محرمانه و حیاتی کشور را 2

حفظ نماید. اما الزم نیست با سکوت خود و عدم گزارش به موقع، دست شایعه پراکنان را باز بگذارد. دولت در 



 مرور گزارش عملکرد یکساله مجمع ایرانی دفاع از حقیقت|  1400کتاب سال |        11 

 

کند. در واقع دولت باید برای طالعات مربوط به خود را منتشر میواقع باید اولین مرجعی باشد که اخبار و ا

 ها را امین بداند؛گیرند ارزش قائل باشد و آنافکار عمومی که به سرعت اطالعات را در اختیار می

که انتقال  (. دولت باید بپذیرAudience( روبروست و نه مخاطبین)user. دولت باید بداند که با کاربران)3

مقاومت در  مردم تزریقی نخواهد بلکه مردم مانند یک کاربر دارای قدرت تفسیر، پذیرش یا رد و مطالب به

 مقابل تصمیمات دولت هستند. به این ترتیب دولت برای تصمیماتش باید مردم را قانع نماید؛

ع خواهند شد های اجرایی دولت مطلها توضیح داده شود و کتمان نشود. مردم به سرعت از نارسایی. نارسایی4

ا راثر و گاهی تأیید کننده نارسایی است. بنابراین دولت در صورت بروز نارسایی، باید خود و تکذیب تقریبا بی

دولت برای  به عنوان یک مسئول متصدی امر بداند و علت ایجاد نارسایی را توضیح دهد و سرانجام اقدامات

فع نارسایی، این صت پس از رفع نارسایی، در صورت امکان ررفع نارسایی ایجاد شده را بیان کند و در اولین فر

 دستاورد را پوشش دهد؛

های موجود در کشور پس . دولت باید انتظارات را در جهت حقیقی افزایش دهد. دولت باید متکی بر ظرفیت5

تالش کند  د واز امکان سنجی و به تأسی از کار کارشناسی، آینده مطلوب و ممکنی را برای مردم تصویر نمای

ده، امیدوار تا با تحقق این آینده در ضمن پوشش مادام آن، مردم را با یک نمونه موفق عینی نسبت به آین

 سازد؛

امکانات موجود،  . دولت باید به سفر و تفریح مردم بها دهد. در واقع دولت باید پس از ارزیابی با توجه به6

تواند نمود عینی واقع این بخش از سبک زندگی افراد میشرایط را برای سفر و تفریح مردم ممکن کند. در 

تواند در ضمن یک کمپین، این خواست دولت برای افزایش کارآمدی را نمایش دهد. به این منظور دولت می

 مهم را عملیاتی نماید.

 بندیجمع

ز آن دولت باید نقش لی را ترمیم و افزایش دهد. اما پیش اتواند اعتماد مترین بازیگری است که میدولت مهم

ماید که نخود را بپذیرد و منکر کاهش اعتماد ملی نشود. پس از آن ضمن کنترل سیستم سیاسی خود، تالش 

ز قرار دارد، به صورت منطقی شرایط را بهبود ببخشد. حال که انتظارات از دولت کنونی در حالت تقریبا فری

ها در آغاز وجود دارد، اعتماد ملی را ارتقاء ی که به همه دولتاتواند به پشتوانه اعتماد ملی اولیهاین دولت می

 بخشد و تجلی ایران قوی باشد.

 

 1ایران:  اسالمی جمهوری برای آنارشیسم های . چالش2

 فردمحمدجواد قصابی

 [1] آرام انقالب و آنارشیسم
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 گره …و شارت پلیس، کوب،سر خیابانی، گسترده اعتراضات کشتار، خشونت، با عمومی اذهان در انقالب واژه

 در انقالب امواج با مواجهه در ها حکومت و انقالبیون خشن اعمال و خونین های انقالب سابقه. است خورده

 بدون ها البانق از بسیاری. نیست خونین و خشن همواره انقالب اما. است کرده ایجاد را تبادری چنین جهان

 را انقالب امن و شود نمی آن متوجه کسی حتی که آرام آنقدر ند،افت می اتفاق آرام کامال شکلی به و سروصدا

 نیستند وسملم و دهند می رخ تدریجی صورت به که است همین ها انقالب این خطر واقع در. نهند نمی آن بر

 .کنند می ایجاد ناپذیری بازگشت گاه و بزرگ تغییرات اما

 دنبال به سمآنارشی منظر، این از. است شد عجین ونتخش با عمومی باور در انقالب، مانند به نیز آنارشیسم

 خشونت به یازن امر این است، مند بهره سرکوب و زور ابزارهای از دولت که آنجایی از و است دولت براندازی

 و دولت و است دولت بدون اجتماعی نظم آنارشیسم، آرمان هرچند. دارد دولت با سخت رویارویی و گسترده

 به ارههمو اهدافش تحقق برای آنارشیسم اما است، دشمن آن نظر از بیرونی سلطه و اقتدار اشکال جمیع

 .شود نمی متوسل سخت اعمال و خشونت

 حال در ایران اسالمی جمهوری در اکنون آنارشیستی خوی با آرام و سروصدا بدون های انقالب از بسیاری

 روی ها انقالب نای اما. بنگرد بدانها انقالب دهدی به و باشد ها آن متوجه کسی که آن بدون هستند، دادن روی

 .گذارند می جای بر خود از اجتماع و سیاست فرهنگ، بنیان در اساسی تغییرات و دهند می

 آنارشیستی آرام انقالب

 1961 سال در هانتیگتون که طور همان. است قرین انقالبی سخت عمل و خشونت با انقالب کالسیک مفهوم

 نهادهای در جامعه غالب های اسطوره و ارزشها در آمیز خشونت و بنیادین سریع، تغییری انقالب” : گوید می

 کرد، می برازا را نظر این هانتینگتون که زمانی” .است دولت سیاسی رفتار و رهبری اجتماعی، ساختار سیاسی،

 21 قرن لیعهط در اما .بود سخت انقالبی عمل مستلزم انقالبی، تغییر و خشونت مساوق انقالب، از رایج تصور

 تان،گرجس و صربستان اوکراین، همچون سوسیالیستی پسا های دولت در رنگی های انقالب وقوع از پس و

 انقالب تمطالعا ادبیات وارد[ 3] ”مردمی قدرت با انقالب“ و[ 2] ”خشونت بدون انقالب“ همچون مفاهیمی

 .شد ها

 مفهوم به وسعم نگاه یک با.است خورده پیوند تغییر و جدیدت گسست، مفهوم سه با آن مدرن معنای در انقالب 

 تغییر این واهخ است؛ ناپذیر بازگشت احیانا و اساسی تغییر متضمن انقالب، مفهوم که دریافت توان می انقالب

 دونب و نرم صورت به زمانی دوره یک طی در یا پذیرد صورت خشونت اعمال با و سخت انقالب یک طی در

 .تاس دگرگونی و تغییر باعث انقالب حال هر به. دهد رخ خاصی انقالبی گروه سوی از خشونت اعمال

 و مشروع اقتدار علیه آنارشیستی های انقالب. است اقتدار و سلطه ضد وجه دارای انقالب آنارشیستی، جنبه از

 سلطه و اقتدار دارد، می ابراز آنارشیسم، کالسیک متفکران از باکونین، که چنان.  هستند انسان بر سلطه

 ثالث طرف یک جانب از و شود می اعمال دیگر طرف بر طرف یک از که نفوذی و تأثیر از است عبارت خارجی

 به. است مردود اخالقی نظر از و عقالنیت و آزادی خالف دست این از روابطی. است مشروع و پذیرش مورد

 زندگی کل بر سلطه و اقتدار بر مبتنی روابط ت،آنارشیس برجسته های چهره از دیگر یکی برکمن، الکساندر نظر
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 شکل اساس این بر مذهبی نهادهای و اداری و دولتی های دستگاه تا مدرسه و خانواده از و است شده حاکم ما

 .است دیگران افکار و اراده اسیر خود زندگی طول در انسان لذا. اند گرفته

. ستیزد می مشروع قدرت و سلطه هرگونه با و گیرد می لشک اقتدار بر مبتنی روابط علیه آنارشیستی انقالب

 و مبارزه فیتکی سر بر اما است، شده پذیرفته آنارشیسم های نحله همه میان در اقتدار با مبارزه این اساس

 آنارشیست انمی در. آورد می وجود به را آنارشیسم مختلف مکاتب که دارد وجود اختالفاتی انقالبی های روش

 کنند، می ینف را خشونت اعمال هرگونه اند، معروف طلب صلح های آنارشیست به که تولستوی لئو پیروان ها،

 میوچوالیست به هک پرودان ژوزف هواداران دانند، می میسر گفتگو و بحث راه از را انقالب گادوین، مکتب پیروان

 و دانند می زآمی صلح های نجمنا و ها تعاونی اشاعه در را کار عالج هستند، معروف( متقابل یاری مکتب) ها

 می اپذیرن اجتناب انقالب در را خشونت اعمال کروپوتکین الکساندر و باکونین میخاییل چون کسانی البته

 .دانند

 خشونت اعمال دونب مشروع سلطه و اقتدار برابر در قیام از است عبارت آنارشیستی، آرام انقالب تفاسیر، این با

 و کند پیدا هسلط انسان بر مشروع صورت به که نهادی هر شامل اقتدار مفهوم، این در. سخت انقالبی اعمال و

 ارزش و هنجارها راقتدا درس، کالس در معلم اقتدار خانواده، در پدر اقتدار شود؛ می کند، عمل او اراده مافوق

. دولت اقتدار ق،مصدا نمهمتری عنوان به و قانون اقتدار متافیزیکی، عناصر و مذهب و دین اقتدار فرهنگی، های

 .کشد می چالش به را ها آن و خیزد می پا به نهادهایی چنین علیه آرام، انقالب این

 بریتانیا در پوشش انقالب

 پرداخته ها آن به کمتر و گیرند می قرار توجه مورد کمتر بودن، تدریجی دلیل به آرام آنارشیستی های انقالب

 شوند می اشتهانگ تاریخی تطور طبیعی روند ها انقالب این که باشد آن امر این دالیل از یکی شاید. شود می

 .میشود یاد یعاد و طبیعی تغییری مثابه به ها آن از و کند نمی نگاه ها آن به انقالب چشم به کسی دیگر و

 انینقو آن زا پیش. است بریتانیا در بیستم قرن دوم نیمه در پوشش و لباس انقالب امر، این مصادیق از یکی

 دینب و کند تن بر لباس خود اجتماعی طبقه و شغل مطابق هرکس تا کرد می ایجاب کشور این در پوشش

 شاهد دیگر بیستم قرن دوم نیمه در اما. بودند تشخیص و تمییز قابل ها آن پوشش نوع روی از افراد ترتیب

 شخیصت قابل معدودی، عده زج به غنی، و فقیر و نیستیم اجتماعی مختلف طبقات لباس در چندانی تفاوت

 دهند، می نسبت پوشاک انبوه تولید و صنعت پیشرفت به را پوشش در تغییر این ای عده. نیستند یکدیگر از

 با رادیکال شکنان هنجار از ای عده. است پوشش مقررات و قوانین به نسبت تساهل به ناظر بیشتر مسئله اما

 نقض با و دریجت به. شدند بریتانیا جامعه در آرام آنارشیستی البانق یک پیشگامان قوانین این گرفتن نادیده

 تا نیستند ادرق قوانین دیگر که نحوی به نشست ثمر به انقالب و رفت سوال زیر ها آن اقتدار قوانین، متعدد

 .برگردانند انقالب دوران از پیش به را وضعیت

 اقتدار و ذهبم نهاد و مرد اقتدار و خانواده نظام معلم، اقتدار و آموزشی نظام در توان می را وضعیت همین

 .کرد مشاهده روحانیون
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 آرام آنارشیستی های انقالب معرض در ایران اسالمی جمهوری

 نیز شیستیآنار های انقالب خطر در باشد، داشته وجود اقتدار بر مبتنی مراتب سلسله آن در که نظامی هر

 این از یکی رانای اسالمی جمهوری. تدریجی و آرام نوع از خواه و آمیز خشونت و سخت نوع از خواه دارد؛ قرار

 و است ماسال و خداوند به ایمان از برآمده نظام این مشروعیت اساس. دارد دینی ماهیتی که هاست نظام

 با یزن ایرانی فرهنگ و جامعه حاکمیت، از جدای. است شده ریزی طرح اساس همین بر دولت مراتب سلسله

 از یکی مل،ع و اندیشه در اسالم به اعتقاد و دینداری و است خورده گره آن از برآمده مراتب هسلسل و دین

 خاصی احکام و اخالق اعتقادات، نظام متضمن خاص نحو به اسالم و عام طور به دین. است ایرانی جامعه ارکان

 و کمال هب نیل برای سانان و دهد می قرار او والیت تحت و خداوند بندگی ذیل را انسان مجموعا که است

 و انسان با نانسا خداوند، با انسان میان روابط تنظیم برای اسالم. نماید حرکت تدین مسیر در باید سعادت

 تعیین متولی نیز آن اجرای برای و آید در اجرا به جامعه در باید که است کرده ارائه قوانینی طبیعت با انسان

 است والیت فهومم دین، بنیادین مفاهیم از یکی. یابد می تجلی فقیه ولی ای و امام نبی، قالب در که است کرده

 خاصی مراتب لسلهس و اقتدار دین ترتیب، بدین. یابد می امتداد الهی والیت تا و حکومت تا خانواده سطح از که

 .است آن اساس بر عمل و پذیرش گرو در دینداری که آورد می ارمغان به جامعه در را

 به بنا و است شده تنظیم اسالمی اصول اساس بر ایران، اسالمی جمهوری در عادی قوانین و اساسی قانون

 دهنده ازتابب قوانین این لذا. داشت نخواهد وجود حکومت این در اسالم با مغایر قانون اساسی، قانون فرض

 مایه نیز جامعه گیفرهن های ارزش و هنجارها دیگر، طرف از. است اسالمی مشروعیت و اقتدار مراتب سلسله

 جمهوری در آن قوانین و اسالم اقتدار گفت، باید کالم یک در این بر بنا. است اسالم مبین دین از گرفته

 .آید می شمار به دولت و جامعه اساسی رکن و است شده پذیرفته ایران اسالمی

 با اجههمو معرض در میاسال جمهوری در قوانین همه. کشد می چالش به را نظام این و نظم این آنارشیسم

 هدیدت نیز را اجتماعی هنجارهای خطر، این همچنین. هستند سخت حتی یا و آرام آنارشیستی انقالب یک

 قرار ها نقالبا این خطر معرض در جامعه، در تعهد و دینداری قانونمندی، احترام، و ادب بنیان لذا. کند می

 .دارد

 ایران اسالمی جمهوری در پوشش انقالب

 ایران یاسالم جمهوری مورد در توان می را گذشت بریتانیا در پوشش قوانین مورد در چه آن مشابه چیزی

 انقالب یک عوقو متوجه بیندازیم نگاه حجاب، قانون تصویب از پس حداقل زنان، پوشش به اگر. کرد بیان نیز

 قرار تعزیر و تمجازا اسالمی ابحج نکردن رعایت برای قانون که آن با. شد خواهیم آن آرام نوع از آنارشیستی

 داده رخ اقعو در آنچه. است ایرانی جامعه در شایع ای پدیده اسالمی حجاب رعایت عدم اکنون اما است، داده

 به سلتو بدون ، را اساسی تغییر یک و بوده هم موفق ظاهرا که است قوانین از بخشی علیه قیامی است

 .است کرده ایجاد خشونت،
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 چیست؟ عالج راه

 ها چالش ینا مقابل در بازدارنده عامل که است آن مسئله حال شد، ذکر آنارشیستی انقالب از که اوصافی با

 مراتب لسلهس و مشروع اقتدار بر مبتنی ایران اسالمی جمهوری اگر باشد؟ تواند می چه اسالمی جمهوری برای

 به رو ار اقتداری هر که بگیرد را آنارشیستی سهمگین امواج جلوی تواند می چیزی چه است، شده بنا حق

 برد؟ می نابودی و زوال

 کالم یک در را پاسخ برکمن الکساندر. کرد جستجو ها آنارشیست خود ادبیات در توان می را مسئله این پاسخ

 این است؛ جودمو نظم به ایمان آنارشیستی، انقالب مقابل در بازدارنده عامل! موجود نظم به ایمان: دهد می

 .بدانند خود به متعلق نیز را نظام و نظم و بدانند موجود نظم به متعلق را خود دافرا که

 و یالیستیسوس انقالبی پروپاگاندای سال پنجاه حدود با چرا که است آن بیستم قرن نیمه در برکمن مسئله

 هم ما همسئل که چیزی همان است؟ شده آمریکا نظام و جامعه متوجه اندکی تأثیر آمریکا، در آنارشیستی

 !کرد؟ باید چه که صورت این به البته هست،

 که را چیزی فرادا زیرا است، انقالب از بازدارنده موجود، نظم به ایمان. است الهام منبع ما برای برکمن پاسخ

 های البانق با مواجهه های راه مؤثرترین از یکی این بر بنا. کنند نمی تخریب است، خودشان به متعلق

 .است نظام به ایمان تقویت آن، آرام انواع ویژه به آنارشیستی

 پایانی کالم

 ها، ارزش هعلی ها آن. هستند جامعه در اقتدار های پایه علیه تدریجی قیامی آرام آنارشیستی های انقالب

 شود احساس که آن بدون کنند، می مغلوب را ها آن گاه و خیزند می پا به مراتب سلسله و قوانین هنجارها،

 .است دادن روی حال در انقالبی و است کار رد نبردی

 ضوعمو اما دهند می رخ حجاب و پوشش همچون خرد موضوعات روی بر ها انقالب این که شود تصور شاید

 تحت را جامعه که آنارشیستی خوی و اقتدارستیزی فرهنگ. آید می انقالب همراه به که است فرهنگی اصلی

 .است تر گسترده و بیشتر های انقالب ایبر جلو به گامی دهد، می قرار تأثیر

 موفقیت و داده رقرا تأثیر تحت را ما جامعه از توجهی قابل های بخش اکنون آنارشیستی آرام های انقالب امواج

. بود آن عالج فکر به باید شود، تبدیل سونامی به امواج این که آن از پیش اما. است آورده دست به نیز را هایی

 باعث ایمان این. است موجود نظم به نسبت افراد ایمان تقویت عالج، های راه از یکی کم تدس یا عالج، راه

 .است نقالبا از مانع خود تعلق حس این و بدانند خود به متعلق را نظام این و نظم این ها آن تا شود می
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 جدید نسل فراواقعیت در زندگی منفی پیامدهای بررسی معنا؛ در شدن غرق . بحران3

 نادری اصل سعید

 مقدمه

 با چندانی فرق ایران مردم کنونی زندگی. شدن سپری حال در سالی. است شمسی هجری 1400 سال اکنون

 و اکج غرب در زندگی کیفیت» :که شود گفته شاید هرچند. ندارد جهان کشورهای دیگر در مردم زندگی

 دیگر که است گسترش حال در چنان گیفرهن اشتراکات امروز که است آن واقعیت ولی« !کجا ایران در زندگی

 چیزهای از بسیاری و اشموسیقی و فیلم مصرف اش،غذایی رژیم ظاهری، چهره روی از نمیتوان را انسان یک

 گفته این. است هشد یکی کنونی جهان در مصرفی کاالهای چراکه. داد تمییز هاانسان دیگر از توان نمی دیگر،

 یجتالید انقالب مدیون اینها همه و. است کافی فهمش برای مشاهده و دباش نمی استدالل نیازمند چندان

 [1.]است امتناع و انکار قابل غیر دستاوردهایش که است

 چاقویی شتندا برای تنها آنان از یکی بین این در که شد منتشر دختر چند خیابانی دعوای از کلیپی اخیرا

 درص در باید و است نو سراسر کنشهایی چنین که است حالی در این. گرفت قرار توجهات صدر در بزرگ

 تالش یادداشت این ادامه در. بودیمنمی اقداماتی چنین شاهد آینده در اینکه امید به میگرفت قرار توجهات

 معنا در گیشد غرق چون نویی پدیده با را مخاطبین آن، شناسی آسیب و کنشها این چرایی بیان با تا داریم

 .نماییم آشنا

 نظری هایشناخت بر مبتنی عملی هایکنش یریگشکل

 موقعیت و زندگی عینی شرایط که نمایدمی تشریح اینگونه را زندگی هایسبک گیریشکل مدلی، در بوردیو

 برگیرنده در ودخ عادتواره این که شودمی منجر شخص برای ایعادتواره تولید به اجتماعی ساختار در فرد

 گیری شکل عامل هیادشد نظام دو این نهایتا که. گرددمی هاشناخت و دراکاتا شامل نظامی و عملی نظامی

 بنا آن بر وضمفر صورت به نیز یادداشت این اصلی ایده که بوردیو گفته این[ 2.]شوندمی زندگی سبک یک

 .است نظری هایشناخت بر مبتنی عملی هایکنش گیریشکل است، شده

 خود که است هاییفراواقعیت که واقعیت نه استگرفته قرار نظری هایشناخت گیریشکل مبنای اکنون آنچه

 .اندعقالنی و منطقی مبنای از تهی که بسیار کنشهای از هستند وانمودهایی

 چیست؟ فراواقعیت

 تمیز در انسان توانایی عدم بر مدرن پُست فلسفه و شناسی نشانه درHyper-Reality) )فراواقعیت مفهوم

 برای است مفهومی فراواقعیت.است استوار شود، می ساخته هارسانه توسط که چیزی و خیال از واقعیت دادن

 اصیل تجربه یا اتفاق هر به قادرند ها رسانه انبوه که دنیایی در را واقعیت انسانی، آگاهی که راهی توصیف

 ،مدرنیسم پست و شناسی نشانه در واقعیت، فرا[ 3.]کندمی درک کنند، فیلتر را آن یا و دهند غیرواقعی شکل
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 از پیشرفته مدرن پست جوامع در ویژه به ، است واقعیت سازی شبیه از واقعیت تشخیص در آگاهی ناتوانی

 [4.]فناوری نظر

 داشت؟ خواهد پی در را خطراتی چه فرواقعیت

 افراد نیستند، یواقع اشخاص نمایانگر لزوماً تصاویر وقتی. دارد خطراتی ما فرهنگ در واقعیت فرا از استفاده

 برای تالش به تمایل به منجر تواندمی این. کنند قبول و مشاهده الگو عنوان به را واقعی فوق تصاویر توانندمی

 دانیل. ودش آسیب بدون الگوهای فقدان به منجر است ممکن یا ، شود دستیابی غیرقابل آل ایده به دستیابی

 به ما»:گویدمی او. دهد می هشدار قهرمان پرستش با ریتیسلب پرستش گرفتن اشتباه مورد در بورستین جی

 به که را انیزن و مردان ما. کنیم محروم واقعی هایمدل همه از را خود که شویم می نزدیک خطرناکی طرز

 خود تالش تمام انسان حالت این در[ 5]«انگاریم می آلایده و عالی را هستند معروف اما نیستند مناسب نظر

 و میشود تمخ ظاهری تیپ و مد به تنها وانمودها این گاهی. شود تر نزدیک بشری وانمودهای به هک میکند را

 تحلیل یا و درست اطالعات آنکه بدون ویژه، امور در اجتماعی و سیاسی اظهارنظرهای با میشود همراه گاهی

 .باشد وانمودها این مایه درون درستی

 !ردک خواهد معنا در غرق را انسان فراواقعیت

 ما»:داشت اراظه بودریا که همانگونه بلکه است معنی کمبود در نه دارد وجود اغوا و تحریک پی در که خطری

 بسیار ها زندگی و بودیم آن شاهد گذشته در آنچه برعکس[ 6«].کشد می را ما این و ایم شده غرق معنا از

 نماد و امعن گرایی، سمبل که شاهدیم اکنون. نبود هیجانی و پیچیده خیلی ها کنش. بود تکلف بی و ساده

 بدوی انسان یک از تریراز و رمز پر زندگی بارها و بارها امروزی انسان. استکرده پر سراسر را هازندگی همه

 از تششناخ و او میان عمیقی شکاف میشد، دور جامعه از سال یک برای فردی گذشته در اگر شاید. دارد

 ایلحظه اییانزو که است کرده کاری فناوری و تکنولوژی باالی بسیار رعتس امروز لیکن نمیشد، حاصل حقیقت

 . نماید مبهوت و گیج شناختش در همیشه برای را او میتواند جامعه از انسان

 زدگی فراواقعیت از ناشی بارگیمصرف

 مسلط های درتق ایبر را ابزارهایی که شود،می فراهم اطالعاتی های فناوری توسط نیز بودن فراواقعی خطرات

 کنونی یمصرف جامعه در[ 7.]کنند تشویق گرایی مادی و مصرف به را انسان خواهند می که کنند می فراهم

 گرفته ودخ به جنسی بوی و رنگ آشکارا میشود، عرضه شنیدن و دیدن برای آنچه هر که داشت اعتقاد بودریا

 استفاده بال جنسی زآمی تحریک هایحوزه از ترمیلیم یک حتی»:که میدارد بیان و دهدمی ادامه بودریا. است

 [8«].است نشده گذاشته باقی

 مجازی فضای در خارجی کنترل مکانیسم به انسان نیازمندی

 به نسبت او طبیعی تمایل که است موجودی انسان که آنجا از و ، است زیاد بسیار آوری فن قدرت که آنجا از

 حدس یک این)  رسد می نظر به ، است او ماهیت منفی های هجنب از یکی و او وجودی ظرفیت از بخشی شر

 تقوای و اخالقی تقویت صورت به ، داخلی های کنترل( است شده تأیید شماری بی تاریخ تأیید با که است
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 معنی بدان این. نیست کافی اطالعات فناوری ویژه به ، هافناوری پیامدهای با مقابله برای ، ایمان بر مبتنی

 این بر تأکید حال، این با. داریم نیاز خارجی کنترل هایمکانیسم به هافناوری صحیح کنترل ایبر که است

 روند یک متن در و تکه، تکه اجتماعی مهندسی طریق از باید خارجی، کنترل هایمکانیسم که است مهم نکته

 [9.]شوند اعمال منطقی اکوسیستم یک در و دموکراتیک

 گیرینتیجه

 هایشخصیت و هاسلبریتی غیرحقیقی و غیرمنطقی هایکنش میان خلط واقعی، فضای و مجازی فضای خلط

 معنا، در شدگیرقغ از ناشی بارگیمصرف معنا، کثرت و معانی تکثر واقع، جهان هایکنش با مجازی دنیای

 اشتباهات و ها یوگانگد از دیگر بسیاری و آنی وانمودهای از متأثر واقعیت سازیشبیه واقعیت، درک در ناتوانی

 عملی هایکنش گیریشکل عنوان به آن از خود مدل در بوردیو  که میزند رغم را زندگی نهایتا شناخت در

 واقعیت میان ایمرزه رفتن بین از و تکنولوژی سریع رشد که راستی به. نمود یاد نظری هایشناخت بر مبتنی

 دخترک نهات داشت عنوان نویسنده ابتدا در رو یمنه از. میکند دوچندان را شناخت مسئله سختی ناآگاهی و

 هایویژگی از همگی اند،بوده او همراه که جماعتی کل بلکه نبوده، خاصی مورد اخیر ماجرای در دست به چاقو

 از. داندمی فضا آن در بارگیمصرف و مجازی گری الابالی از ناشی را آنان نویسنده که برخوردارند غیرمنطقی

 پدیده خصوص در ایرسانه ربطذی مسئولین و مخاطبین آگاهی بر سعی نویسنده قضاوتی، هر از فارغ رو این

 .است داشته معنا در شدگیغرق نو

 

 2ایران:  اسالمی جمهوری برای آنارشیسم های. چالش4

 محمدجواد قصابی فرد

 مقدمه

 معنی به an از که است ونانیی ایواژه آنارشی. است (Anarchy)آنارشی وضعیت بر مبتنی آنارشیسم ایده

 دوم جزء که دارد وجود نیز دیگری احتمال. است شده تشکیل ”حاکم“ و ”رهبر“ معنای به arkhos و ”بدون“

 و رهبر حاکم، وجود عدم حالت بر آنارشی ترتیب هر به. باشد آمده فرمانده و رئیس معنی به arkhi از واژه

 هرگونه مخالف آنارشیسم کلی طور به. است یافته بسط مفهوم همین مبنای بر آنارشیسم[ 1.]دارد داللت رئیس

 و ذهنی ساختارهای و مفاهیم سلطه انسان، بر طبیعت سلطه انسان، بر انسان سلطه است؛ انسان بر سلطه

 اساس همین بر. انسان زندگی اجتماعی و فردی شئون بر فرامادی عناصر و متافیزیک سلطه و اعتباری

 دشمن شودمی انسان به نسبت برتری و مراتب سلسله سلطه، موجب که ذهنی و عینی یءش هر با آنارشیسم

 حق و گیردنمی قرار انسان اراده فوق ایاراده هیچ یعنی. ندارد وجود مشروع اقتدار آنارشیسم منظر از. است

 از یک هیچ. دارد نبنیادی تعارض دولت اساس با آنارشیسم که است دلیل همین به. ندارد را او بر قدرت اعمال

 گرایی، ملیت نژادپرستی، با آنارشیسم لذا شود؛ دیگران بر سلطه و برتری سبب که نیست انسانی صفات

 ندارند؛ را انسان بر تسلط حق نیز اجتماعی نهادهای طرفی از. است معارض اخالقی برتری هر و گرایی جنسیت
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 قبیل این از …و رسمی مناصب اجتماعی، طبقه مالکیت، پول،. باشد بدیهی هاانسان برای هاآن وجود اگر حتی

 و خداوند بندگی ترتیب بدین. ندارد را انسان بر تفوق و قدرت اعمال حق نیز ماورایی قدرت هیچ حتی. اند

 .است مردود آنارشیسم نظر از نیز دینداری

. است شده ازب نیز آسیا غرب منطقه به آن پای و است گسترش حال در ایفزاینده شتاب با آنارشیسم امروزه

 توجه با. دید رمص انقالب جمله از منطقه کشورهای اجتماعی هایجنبش در میتوان را آن پای رد که طوری به

 هاییالشچ دینی حکومت یک عنوان به ایران اسالمی جمهوری با مواجهه در دارد آنارشیسم که مختصاتی به

 .کشدمی شچال به را ایرانی جامعه اجتماعی و فرهنگی بنیادهای آنارشیسم همچنین. کندمی ایجاد جدی

 اسالمی ریجمهو در جامعه و دولت برای هاچالش این بررسی به تحلیلی و توصیفی رویکردی با نوشته این

 .پردازدمی ایران

 خانواده نظام

 است نهادی ینولا خانواده. است جامعه قدمت به آن پیشینه که است اجتماعی نهادهای ترینکهن از خانواده

 [2.]آموزدیم را بنیادین تعالیم و هاارزش جامعه به ورود برای و گرفته قرار آن با تعامل در فرد که

 اسالم. است برخوردار ایویژه اهمیت از پردازی جامعه و سازیانسان کانون عنوان به خانواده نهاد اسالم در

 معین تکالیفی و قحقو سالمندان و شوهر و زن فرزند، در،ما پدر، جمله، از خانواده در هانقش از یک هر برای

 نوع از شوهر و پدر خانواده در. است بخشیده انتظام والیی نظام اساس بر را هاآن بین روابط و است کرده

 احسان و اماحتر مبنای همچنین[ 3.]است مطاع او امر مواردی در و است برخوردار اقتدار و والیت از خاصی

 طبق لذا. کندمی ایجاد را اخالقی مراتب سلسله از نوعی که است جاری و ساری اسالم مدنظر خانواده در

 .دارد وجود اطاعت و والیت عنصر آن در و است مراتب سلسله دارای خانواده شرایطی و ضوابط

 مراتب سلهسل رب مبتنی هنجارهایی خانواده درون در و دارد محوری جایگاه خانواده نیز ایرانی اصیل فرهنگ در

 امر برای الزم داراقت از همچنین. است واجب او احترام و دارد قرار راس در پدر ایرانی خانواده در. است موجود

 بر بزرگتر دانفرزن و ارشد فرزند و فرزندان بر مادر اقتدار همچنین. است برخوردار فرزندان و زن به نهی و

 .است ایرانی فرهنگ در خانواده هنجارهای از کوچکترها

 سلسله اساس بر خانواده ایرانی، فرهنگ و سنت اساس بر هم و اسالمی هایآموزه اساس بر هم این بر بنا

 ایرانی -اسالمی امعهج و تربیتی نظام. است موجود آن در نابرابر و مختلف هایجایگاه و گیردمی شکل مراتب

 .است یافته نضج مبنا همین بر نیز

 دار یراثم است، یافته تحقق ایرانی فرهنگ قلمرو در که اسالمی دولت یک وانعن به ایران اسالمی جمهوری

 لذا. ستا دینی و سنتی اخالفی، مراتب سلسله اساس بر نیز آن در خانواده مبنای و هاست سنت این هردوی

 .دارد قرار بنیادی تعارض در است مراتب سلسله هرنوع مخالف که آنارشیسم ایده با جهت این از
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 اسالمی-ایرانی خانواده و یسمآنارش

 بزرگترها، هب نسبت کوچکترها ادب و احترام. است مراتب سلسله دارای روی هر به اسالمی -ایرانی خانواده

 نمودهایی همه …و زرگترب برادر جایگاه پدر، از اطاعت مادر، و پدر به احترام سالمندان، و پیران جایگاه به احترام

 از فرزندان. گیردمی صورت مراتب سلسله این طی در نیز فرزندان تربیت رآیندف. است مراتب سلسله این از

 ترتیب بدین. کنندمی نتمری را خود جایگاه به نسبت اطاعت و احترام و آموزندمی را خانواده هنجارهای ابتدا

 .کندمی پیدا راه جامعه به فرد خانواده این دل از

 جایگاه هیچ آنارشیسم منظر از. کشدمی چالش به ها،مراتب سلسله ایرس مانند را، مراتب سلسله این آنارشیسم

 بزرگتری. ندارد جودو او به احترام وحتی او از تبعیت برای دلیلی و نیست متصور خانواده در پدر برای ایویژه

 ترتیب دینب. نیست احترام و جایگاه در کوچکتر و بزرگتر میان تفاوتی و ندارد مفهومی و معنا کوچکتری و

 در یگاهیجا هیچ و نیست دیگری مطیع کس هیچ و برخوردارند یکسانی جایگاه از خانواده در هانقش همه

 .آیدنمی حساب به محترم ذاتش حد

 از که است مفهومی ”بزرگتری“ مفهوم. است رفته نشانه را ایرانی فرهنگ بنیادین مفاهیم از یکی آنارشیسم

 محله، گانبزر خاندان، و خانواده سفید ریش و بزرگتر است؛ داشته انیایر جامعه در مهمی مصادیق دیرباز

 در همه ارد،ند وجود بزرگتری هیچ آنارشی، وضعیت در.  …و دیار و شهر بزرگان دین، بزرگان بازار، بزرگان

 بنا مفهوم این بر یزیاد حد تا که ایرانی جامعه در ادب و احترام بنای اساسا و برندمی سر به یکسان وضعیت

 .گذاردمی نابودی و زوال به رو است شده نهاده

 در. است ”یتوال“ مفهوم آن و دهدمی قرار حمله هدف نیز را دینی مهم مفهوم یک آنارشیسم دیگر طرف از

 در که است سالما در خانواده نظام هایپایه از همسر بر شوهر والیت و فرزندان بر پدر والیت ما، بحث محل

 .است مردود و رودمط آنارشی وضعیت

 اسالم عالیمت و ایرانی اصیل فرهنگ از برآمده که اسالمی،-ایرانی خانواده بنیادهای آنارشیسم ترتیب بدین

 .دهدمی قرار چالش و حمله مورد  را واحد این از یافته تشکیل جامعه و است،

 برای سمآنارشی آموزشی یها کتاب از یکی به نگاهی است خوب خانواده، بر آنارشیسم اثر بهتر درک برای

 موجود وضع با ار آن و نمود تصور آنارشی وضعیت در را خانواده توان می بهتر رهگذر این از. بیندازیم کودکان

 .کرد سنجی نسبت اسالمی-ایرانی خانواده مطلوب وضع و

 در. آموزد می کودکان به را آنارشیک زندگی های روش که است کتابی ،[4]”است شکستن برای قانون“ کتاب

 مراتب سلسله طی در و خارج از که را، هنجار و نظم هرگونه آنارشی که دید توان می آن، امثال و کتاب، این

 شود، بیدار صبح و بخوابد ها شب کودک که ندارد لزومی مثال عنوان به. تابد نمی بر شود، تحمیل فرد به

 کند تقلید را خود مادر و پدر رفتار نیست رمجبو کودک نیست، ضروری نظافت و لباس تمیزی یا کردن حمام

 مورد فرهنگی و خانوادگی هنجارهای یا والدین از تبعیت فضا، این در. باشد دیگری کس هیچ مثل نباید و
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 خود به کامال و نپذیرد خود فوق ما را مراتبی سلسه هیچ که آموزد می فرد به کودکی همان از و است حمله

 . باشد متکی خود فکر و

 گیری جهنتی

 ایرانی فرهنگ و اسالم در را خانواده اساس که هاییمراتب سلسله برد؛می بین از را مراتب سلسله آنارشیسم

 به. ریزدمی وفر آنارشی وضعیت در خانواده در تربیت اساس و اطاعت اساس احترام، اساس. دهندمی تشکیل

 مفهومی آن به خانواده و شودمی نابود اسالمی-ایرانی خانواده آنارشی وضعیت در گفت، توانمی سخن کوتاه

 جامعه در نیز یگرد نظامات خانواده رفتن بین از با. داشت نخواهد خارجی وجود دیگر شناسیممی را آن که

 جامعه به انوادهخ از احترام و ادب جمله از تعالیم از بسیاری چراکه شد، خواهد مواجه چالش با ایرانی-اسالمی

 از اسالمی -ایرانی گفرهن اسالمی،-ایرانی خانواده نابودی با گفت، توانمی کالم یک در. دکنمی پیدا تسری

 .رفت خواهد بین

 اما باشد،ن متصور آن در آنارشیسم کامل تحقق هرچند دارد آنارشی وضعیت سوی به رو اکنون ایرانی جامعه

 خواهد امعهج گریبانگیر شده ذکر هایچالش میزان همان به کند، حرکت سو آن به جامعه که میزان هر به

 داده قرار خود تأثیر تحت را منطقه که بود آنارشیسم خروشان امواج با مواجهه فکر به اکنون از باید پس. شد

 .بود نخواهد مصون آن از نیز ایران اسالمی جمهوری و

 

 (چین و ایران همکاری سند موردی مطالعه) ایران در پذیری شایعه . فرهنگ5

 دری اصلسعید نا

 مقدمه

 جهان منیتیا فضای اصلی هایشاخه از یکی لودگارد اسویر. است احساسی و ادراکی پدیده یک امنیت امروز

. استبوده پذیری آسیب اربسی امری آن، امنیت و معاصر انسان زندگی لذا. داندمی «ناامنی انبوه تولید» را معاصر

. نماید می مفراه خود اعضاء برای سیاسی نظام و جامعه که است آرامشی آن امنیتی، ابعاد  مهمترین از یکی

 تغییر اگرچه [1. ]است فرهنگ به توجه داشت، توجه آن به باید که وجوهی ترین اساسی از یکی راستا، این در

 موضوع یک فرهنگی تغییر ، سیاستگذاری منظر از لیکن. است ذاتی جوامع همه در تغییر به تمایل و فرهنگی

 یطمح گذاری تاثیر و (penetration)نفوذ نتیجه فرهنگی تغییر از بخشی. است مدیریت زمندنیا و مهم

 [2. ]است پذیری نفوذ مدیریت و نفوذگری متضمن فرهنگی امنیت سیاست لذا. است پیرامونی فرهنگی

 بحسا به سیاسی عرصه در سازی تصمیم عوامل ترین برجسته از یکی ایران در فرهنگی تغییرات و فرهنگ

 آغازی که است رسیده طرف دو هر امضای به چین و ایران میان ساله 25 همکاری برای سندی اخیرا. آیندمی

 چینی نظامی نیروی 5000 حضور ها، چینی به کیش جمله از جزیره چند واگذاری قبیل از بسیاری شایعات بر

 به ارزان اولیه مواد فروش ایران، ایهبیابان در چین ایهسته هایزباله دفن چین، منافع امنیت تامین برای

 ایران در ماینینگ عظیم مزارع کارگیری به همچنین و کشور اصلی معادن از برداشت حق واگذاری و چین
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 اصلی از یکی که پذیری شایعه فرهنگ بررسی ضمن دارد تالش نویسنده مقاله این در. است بوده چین توسط

 .بپزدارد مذکور سند پیرامون شایعات گیری شکل لعل به است، سیاسی فرهنگ های مولفه ترین

 شایعه

 دهد، یم جهت را افکارعمومی حدی تا که است ای جامعه هر در موجود اجتماعی های واقعیت از یکی شایعه

 به که آنجا از کند، نمی تأیید را ها واقعیت که چند هر و کشاند می خمودی و رکود به یا و کند می تهییج

. است ارگذ اثر بسیار شود، می مربوط است مشکل آن بودن نادرست یا درست درباره حقیقت که مهم موضوعی

 تخریب نیرویی یا جامعه محرکه موتور به را آن توان می که است نیرومند ای اندازه به شایعه موارد، بسیاری در

 لوگیریج آن یشرویپ از عکس بر یا و بینجامد جامعه حرکت و پیشروی به تواند می شایعه. کرد تشبیه گر

 :است الزم اصلی شرط دو شایعه وجود برای. شود منجر انحطاط و زوال به و کند

 باشد؛ برخوردار اهمیت از شنونده و گوینده برای شایعه موضوع. 1

 [3]باشد؛ پوشیده ابهام نوعی در حقیقی وقایع. 2

 شایعه شدت رب یابد، شدت عامل دو ینا چه هر اهمیت، دارای موضوع و ابهام از است برآیندی واقع در شایعه

. دارد را قتحقی از ای بهره ای شایعه هر گویا که معتقدند نیز برخی بین این در. میشود بیشتر شده انجام

 [4. ]باشند دیگر نوع هر یا اقتصادی و اجتماعی سیاسی، میتوانند که هایی حقیقت

 ایران در شایعات گیری شکل عوامل

 اطالعات اهشک علت به که آنجایی از سانسور درواقع. است ایران در شایعه ایجاد اصلی عوامل از یکی سانسور

 هنگامی. آید شمار به شایعه ساز زمینه عوامل از میتواند نماید، ابهام ایجاد میتواند موضوع یک به راجع خروجی

 مستعد رند،آو بدست قیموث اطالعات توانند نمی اما هستند، چیزی درباره خبر کشب مشتاق شدت به افراد که

 احتمال کنند، یهتوج را هایی شایعه چنین ،(نفرت یا تایید در) افراد داوری پیش اگر. میشوند ها شایعه پذیرش

 در هشایع گیری شکل عوامل دیگر از رسانی اطالع نظام وجود عدم همچنین[  5. ]دارند بیشتری گسترش

 داری امعن رابطه شایعه پذیرش با تحصیالت و سن هایمتغیر که میدهد نشان ها بررسی برخی. است جامعه

 اهمیت و خبر در ابهام همچنین.ندارد وجود معناداری رابطه شایعه پذیرش با شغل و جنس بین اما دارد، وجود

 [3]. میگیرد قرار پذیرش مورد بیشتر سیاسی موضوع با شایعه و دارد تاثیر شایعه پذیرش در موضوع

 بین از. دارد تگیبس موقعیت آثار و انداز چشم آثاز ارتباط، آثار عامل سه به شایعه رشپذی بورن، مدل اساس بر

 عامل. دارند ارهاش شایعه کننده تولید اهمیت و ارتباطی وسایل اهمیت به ترتیب به اول، عامل دو عامل سه این

 که موضوع هاماب ظرفیت به میشود مربوط امادگی آثار که. است آمادگی آثار و وضع آثار از ناشی خود که سوم

 وضوعم اهمیت و شغل ، تحصیالت سن، جنس، برگیرنده در وضع آثار و گردد شایعه ایجاد موجب میتواند

 [6.]شود املش را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، های جنبه از کدام هر از میتواند که است شایعه مورد
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 واملع از فرهنگ است واضح آنچه. است مربوط نیز عموضو اهمیت به شایعه پذیرش شد گفته که همانطور

 دانست نگفره میتوان را شایعه شیوع و گیری شکل عوامل از یکی بنابراین. است اشخاص برای اهمیت ایجاد

 فرهنگی تتغییرا کنترل برای و میشود پرداخته ها ظرفیت قبیل این به پذیری شایعه فرهنگ عنوان ذیل که

 .میگیرد قرار بررسی مورد

 پذیری شایعه فرهنگ

. ستا جمعی های کنش کننده روشن که نظاماتی. است احساسات و ها ارزش از نظاماتی شامل خود فرهنگ

 ولفهم شامل دیگر طرفی از و است فردی عامالن شخصیت از برآمده های مولفه شامل سویی از خود فرهنگ

 ضاهایف و تاریخی های زمینه نیازمند پذیرش برای شایعات[ 7.]است اجتماعی های نظام از برآمده های

 را آن یشاعضا بیشتر که دارند هم مشترک تاریخی هایروایت مجموعه یک مردم چنانکه مشترکند فرهنگی

 هرچند دارد وجود عمومی هایروایت جامعه درون. گویند «مردمی تاریخ» هاروایت این به. اندپذیرفته

 مشترکی فرهنگی هایفضا لیکن. دارد وجود جامعه در هاروایت نای تبع به هاییرقابت و رقیب هایروایت

 روایت این. اندشده تعریف عمومی های روایت نوع این با حدی تا که دارند وجود جوامع این از یک هر درون

 که مردمی تاریخ ینا تقریباً. شوندمی عمل موجب و اند ساز باور هم، هاهویت این. سازند هویت عمومی های

 [8.]نشینندمی اریخت قاب در اغلب ایدئولوژیک هایروایت چراکه است ایدئولوژیک شود می ذکر ایجامعه ره از

 تعداد ولی نشود واضح ای اشاره موضوع این به هرچند است، عمومی مطلوبیتی دارای خود خودی به شایعه

 به را آنان ایعات،ش بیشتر کرد ورپذیربا برای معموال جامعه[ 9.]اند پراکنی شایعه داوطلب افراد از توجهی قابل

 رنددا جمعی کنش در را اهمیت بیشترین که هایی روایت[ 10.]آورد می در جامعه دل در روایتی صورت

 و وضعیت کان،م زمان، شامل زمینه این اند زمینه دارای هاقصه. اند عامه فرهنگ از برآمده هایروایت

 ناعادالنه یا ادالنهع ناخوشایند، یا خوشایند بد، یا خوب از است ممکن آغازین وضع این. است کنندگانشرکت

 [11. ]باشد

 اجتماعی سائلم فهم برای ما.  کندمی زندگی ذهنی و مادی جهان دو در آدمی انگاران سازه دیدگاه طبق بر

 از ناشی هیگا که هاییچارچوب.  نماییممی بندیچارچوب را مسائل هاییمقوله قالب در ، غیرمادی جهان در

 است ادعاهایی از ناشی صالا یا. است پسندعامه خرد از ناشی گاهی.  است قربانیان با ما دردیهم و هاتجربه

 و هاشنیده کردن فهومم برای باشند منبعی توانندمی هااین همه. شومی مطرح اجتماعی مسائل درباره که

 مسئله نتخابا در. است حضار توسط ادعا پذیرش عدم یا پذیرش به وابسته ، ادعا هر رد یا قبول. هادیده

 بیشتری گذاریتاثیر قدرت از دارند بیشتری قدرت که برخی. نیست محترم هم ایاندازه به همه نظر اجتماعی

 متفاوت توانندمی قدرتشان و امور به شان توجه ، شاناخالقی نظرات جهتبه حضار هایارزیابی. برخوردارند نیز

 برای و.  ستنی الزم اجتماعی مسئله یک انتخاب برای لزوماً زیادی تعداد کردن همراه همچنین[ 12.] باشند

 جلب و شدن مطرح برای عیاجتما مسائل زیادی تعداد که است مشخص. ترتیبهمینبه نیز اجتماعی تغییرات

 و برگزینند را یکی لفمخت ادعاهای میان از حضار است قرار که رقابتی.  شوند رقابت وارد باید حضار توجه

 [8] گرددبرمی کنندگان ادعا و حضار شرایط به شد گفته ترپیش که طورهمان
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 ایران در پذیری شایعه فرهنگ

 این ست،نی مشاهده قابل ها کشور دیگر در آن مثل که فرهنگی هستیم، جمعی فرهنگ یک شاهد ایران در ما

 این. اریمد تنها افراد متولی عنوان به را هایی بخش اکشوره برخی در ما که یابد می شدت آنجایی تا عمل

 داده اننش اخیر های دهه در ایرانیان سیاسی فرهنگ. دارد منفی و مثبت صورت دو ایران در جمعی فرهنگ

 لیکن برد، رهبه تحلیل مراجع عنوان به نخبگان از میشد اگرچه لذا. ندارد وجود نخبگان به اعتمادی که است

 فضای در نارس الگوهای. باشد داشته نمیتواند درستی واکنش جامعه و میکند پیدا تریبیش سرعت شایعه

 شایعه یبسترها و مشکالت با عجین ذهنی میانبرهای که است شده منجر آن، توالی و نخبگانی ورزی سیاست

 مردم وممع عامه، مراجع عنوان به خود که کرده تحصیل قشر از اعظمی بخش بارگی نت همچنین. گردد ایجاد

 و باشد اکخطرن بسیار میتواند است گذاشته اختیار در نت فضای که ای آلوده بسترهای به توجه با هستند،

 رفیتظ دارد، غلبه شفاهی فرهنگ که ایران همچون جوامعی در. گردد ثانویه فکری جدی انحرافات موجب

 شد بیان هآنچ تمام از پس. میرود باال جوامع سایر مقابل در توجهی قابل صورت به شایعه شدن واقع موثر

 ایران رد پذیری شایعه فرهنگ از متاثر شایعات گیری شکل علل ترین مهم که اظهارداشت اینگونه میتوان

 :از عبارتند

 مردم؛ عموم بین در مرجعیتشان دادن دست از و نخبگان به اعتماد عدم. 1

 شایعات؛ انتشار عتسری و ارتباطات بودن ای شبکه و ایرانیان جمعی فرهنگ. 2

 ارد؛د همراه خود با که اهمیتی و ابهام علت به شایعات به رقبت و ایرانیان فرهنگ بودن شفاهی. 3

 گمراه و غلط اخبار توسط اینترنتی فضاهای آلودگی و باره نت  سلبریتی و کرده تحصیل قشر مرجعیت. 4

 کننده؛

 و کالتمش با عجین ذهنی میانبرهای گیری شکل و نخبگانی ورزی سیاست فضای در نارس الگوهای توالی. 5

 شایعه؛ بسترهای

 از لوگیریج برای اطالعات و اخبار شده بندی طبقه و شفاف و سریع انتشار به حکمرانی بخش تمایل عدم. 6

 دشمن؛ یِکننده مغلوب اولینِ روایت ارائه و ابهام

 مطلوبیت؛ نای گیشده ارزش و جامعه عموم بین در شایعه نسبی مطلوبیت. 7

 توسط اجتماعی های شبکه در شایعات این به عمومی دهی ضریب و شایعات از زیاد بسیار تعداد وجود. 8

 مردم؛

 تاریخی؛ مدت کوتاه حافظه گیری شکل و تاریخی مسائل به چندان التفاط عدم. 9
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 چین و ایران ساله 25 همکاری سند موردی بررسی

 بر آغازی که است رسیده طرف دو هر امضای به چین و ایران یانم ساله 25 همکاری برای سندی اخیرا

 چینی نظامی نیروی 5000 حضور ها، چینی به کیش جمله از جزیره چند واگذاری قبیل از بسیاری شایعات

 به ارزان اولیه مواد وشفر ایران، هایبیابان در چین ایهسته هایزباله دفن چین، منافع امنیت تامین برای

 یرانا در ماینینگ عظیم مزارع کارگیری به همچنین و کشور اصلی معادن از برداشت حق گذاریوا و چین

 .میپردازیم انتخابی موضوع پیرامونی شایعات بررسی به گام به گام صورت به ادامه در. است بوده چین توسط

 همراهان و ایرانی دض هایرسانه توسط همکاری سند ماجرای دلخواه ترسیم و تاریخی مدت کوتاه حافظه. 1

 :آنان داخلی

. نمایند رسیمت را خود دلخواه به روایتی تاریخی، مدت کوتاه حافظه از گیری بهره با تا داشتند تالش برخی

 و چای ترکمن یقراردادها با آن مقایسه و قرارداد این کردن عنوان مخفیانه و سری با تا نمودند سعی چنانکه

 اظهار در ینژاد احمدی محمود مثال برای. نمایند خطاب آور شرم الزام هدهمعا یک را همکاری سند گلستان،

 هایطرف اب ایران ملت اراده و خواست گرفتن نظر در بدون و مخفیانه که قراردادی هر» : کرد اعالم نظری

 نخواهد رسمیت به را آن ایران ملت و نیست معتبر باشد، ملت و کشور منافع برخالف و شود منعقد خارجی

 [«1.]شناخت

 ندس به علنی و رسمی صورت به ،1394 سال در چین و ایران رسمی بیانیه 6 بند که است حالی در این

 با و کشور ود روابط توسعه برای طرفین راسخ اراده به نظر:»  بود شده اشاره چین و ایران ساله 25 همکاری

 نرژی،ا های عرصه در همکاری مختلف یها زمینه وجود همچنین و اقتصادی ظرفیتهای بودن مکمل به توجه

 الزم اکراتمذ و ها رایزنی نمایند می توافق طرف دو مشترک، های زمینه سایر و فناوری صنعتی، زیرساختی،

 دیدار در انزم همان در همچنین« .دهند قرار کار دستور در را ساله25 جامع همکارهای قرارداد انعقاد جهت

 اشاره راهبردی و موثر سند یک عنوان به موضوع این به رسمی صورت به ژاپن وزیر نخست و ایخامنه اهلل آیت

 مکاریه سند این به دوباره 1398 سال شهریور در ایران امورخاجه وزیر ظریف آقای مجددا همچنین. شد

 .بود کرده اشاره

 گمراه و غلط اخبار توسط اینترنتی فضاهای آلودگی و باره نت  سلبریتی و کرده تحصیل قشر مرجعیت. 2

 :کننده

 نیروی 5000 ورود بر مبنی جعلی اخبار انتشار از پس اکونومیست پترولیوم اسم به انگلیسی خبرگزاری یک

 خبر، این زا نقل به که بود حالی در این. کرد حذف را خود تولیدی خبر دیگر، شایعات برخی و چینی نظامی

 .شد منتشر آن با مسوه های رسانه توسط آن از متاثر زیادی تولیدی اخبار

. میکند شایعات این برخی بازنشر به اقدام نیتی هر با فراهانی گلشیفته مانند ها سلبریتی برخی بین همین در

 .میگیرد قرار مردم انتقاد مورد و

 .غربی غیر های طرف با ارتباطات دانستن نامیمون و ها غربی به نسبت خودتحقیری حس وجود. 3
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 .موضوع پیرامون اظهاراتشان خصوص در ربط ذی مسئولین و ملی نهرسا به اعتماد عدم. 4

 پیشنهادات و گیرینتیجه

 عاتشای گیری شکل موجب که بود آشکاری علل از مند سامان تحلیلی تنها شد بیان آنچه که است واضح

 شایعه نگهفر قالب در آن گذاری تاثیر و فرهنگ مسئله بیان با تا داشت تالش پژوهشگر که عللی. میگردند

 و ایجاد وندر کنترل برای را پیشنهاداتی میداند خود رسالت پژوهشگر ادامه در.بپردازد آن بررسی به پذیری

 :نماید ارائه ایران در شایعه گسترش

 .داده رخ های هپدید در روایت اولین عنوان به آمده پدید رویدادهای از شفاف ارائه و سانسور از جلوگیری. 1

 برای موزشیآ نظام و ملی رسانه قالب در مردم عموم نمودن آشنا و رسانه سواد آموزش های بسته افزایش. 2

 .شایعات گیری شکل از افراد سازی مصون

 مسئولین و مردم میان اعتماد گسترش برای مدنی جامعه تقویت و مردم و مسئولین میان ارتباطات افزایش. 3

 .اطالعاتی و خبری مراجع به آنان شدن تبدیل و

 از ناشی تبعات از جلوگیری برای( بینی پیش قابل رویدادهای) گیری شکل از قبل از رویدادها مدیریت. 4

 .شایعه

 .عمومی خیتاری حافظه تقویت جهت ایران با درگیر های طرف با ارتباط تعیین و گذشته حوادث بازتکرار. 5

 .بمطلو غالب های روایت ترسیم برای «مردمی تاریخ» از گیری بهره. 6

 

 ایرانی جوان حرکت و فعالیت بر popular موسیقی . تاثیر6

 حسین علوی

 حساب به کشوری و تمدن و فرهنگ هر حذف غیرقابل عناصر از موسیقی آن از پیش و  یونانی تمدن شروع از

 فرهنگ هر در را تری مهم نقش امروزه، آن انتقال های رسانه گسترش ی وسیله به موسیقی قضا از و آمده می

 که اندیشمندی و متفکر اولین عنوان به که افالطون مانند بزرگی فیلسوفان که گرچه. کند می ایفاء کشوری و

 شهر آرمان برای را موسیقی یعنی آن متعلقات و شعراء بعضا هایش محاوره در آید، می حساب به غربی تاریخِ

 اینکه قیمت به حتی باشد می حذف غیرقابل عنصر این که داده نشان تاریخ ولی دیده، می مضر خود

 به-انتشار با و  نیست مستثنی امر این از نیز ایران فرهنگ و کشور. بگویند سخن آن مضرات از اندیشمندان

 های رسانه طریق از هنری مدیوم این -«مانندویروس انتشار» موسیقی ی زمینه در محققین از یکی قول

 قشر بر را هنری مدیوم این تاثیر که است الزم باشد، می ربیغ آن موسیقایی محتوای و سبک بیشتر که امروزه

 یک در موسیقی های سبک تمام. بگیرد قرار بررسی مورد هستند، کشور هر قشر ترین مهم از که جوانان

 حیاتی کالسیک موسیقی دیگر امروزه و شوند می تقسیم عامیانه و کالسیک موسیقی به  کلی بندی تقسیم
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 موسیقی تاثر و تاثیر ی نحوه شناخت برای  پس هست عامیانه موسیقی با غلبه و سیطره کهبل و ندارد چنانی آن

 .گرفت نظر در را ای موسیقی چنین مختلف های سبک باید ملتی هر بر

 عامیانه موسیقی با انسان نسبت -1

 انسان و دارد ارسروک ها انسان با ابتدائا کالسیک، موسیقی برخالف بوده غرب در آن مهد که عامیانه موسیقی

 منفعل نقش قی،موسی با اش رابطه در انسان و گذارد می تاثیر آنها بر موسیقی واقع در و شنوند می را آن ها

 ی سویه-2 اراستقر و ثبات ی سویه-1:دارد خودش در را سویه دو کلی نگاه یک در انسان. کند می بازی را

 حرکت که هست نانسا «یک» و داریم سروکار انسان یک با ههموار ما، شهودی نگاه در و استقرار عدم و ناثباتی

 ختهسا موجود حتی جهان در موجودی هر تر کلی نگاه یک در. …و کند می ورزش خورد، می غذا کند، می

 حتی. شدبا داشته حرکت و حیات بتواند تا باشد داشته خودش در را ثبات وجه این باید انسان توسط شده

 اگر که ای هگون به بکند حرکت تواند نمی نگیرند قرار هم کنار در هم با اجزایش اگر اتومبیل و ماشین یک

 است زمانی قادقی این و باشد نمی کارآمد حرکتش یا کند حرکت تواند نمی یا احتماال بیفتد کار از جزئش یک

 .نیست مستثنی امر این از نیز انسان و بکند پیدا غلبه موجود آن در ناثباتی ی سویه که

 تواند یم را او که چیزی و شود می او رضایت و آرامش باعث که هست او ثبات ی سویه انسان، این رایب 

 ثابت زا ای ویژگی و خصلت یعنی باشد داشته آن از ای ویژگی باید خود نیز ببخشد رضایت و بکند ارضاء

 شده میختهآ هم به  هایی رنگ صرفا نامنظم طور به که ای نقاشی یک از وقت هیچ انسان مثال وگرنه بودگی

 رضایت نچنی کرد نشان خاطر باید البته. کند نمی پیدا دست آرامش و خاطر رضایت به آن طریق از باشد،

 اما شوند می تقسیم دائمی، رضایت-2 موقت و آنی رضایت-1: به کلی بندی تقسیم یک در آرامشی و خاطر

 یلتبد و بگیرد خودش به را دائمی رضایت یجا موقت رضایت که است آن است اهمیت حائز که ای نکته

 صورت به انسان رفتارهای و  افعال بر که است هایی تکنیک از قالبی دائمیِ رضایت به موقت رضایت کردن

 در خودش یبرا واقعی رضایت جای به را قالبی رضایت انسان، که شود می سبب و گذارد می تاثیر ناخودآگاه

 آن به اینکه امید به بکند تکرار و بدهد ادامه بارها و بارها شخص را قالبی ایترض این  نتیجه در و بگیرد نظر

 .افتد نمی اتفاقی چنین معموال ولی برسد واقعی رضایت

 هم با وجه کی در دو این که باشد می زودگذر های عشق و اعتیاد بحث پدیده این بارز های مثال از نمونه دو

 مرگ به هست ممکن حتی و شود می آنها اسیر طوالنی مدت برای نسانا کدام، هر ی تجربه از پس مشترکند؛

 مینه از حکایت که آورد می عمل به صحبت «عشق مرض» از خود قانون کتاب در سینا ابن. بشود ختم او

 مریضی نواعا سینا ابن و بود افتاده بستر در که کند می نقل را مریضی داستان و  دارد انسان نفس در صفت

 .است کرده ذکر را بیاید پدید شخص این برای هست ممکن که هایی تگیوابس و ها

 ایرانی جوانان شدن منفعل بر عامیانه غربی موسیقی اثرگذاری -2

 موسیقی انواع از بسیاری در. باشد می موسیقی آورد، حساب به باال ی پدیده از توان می نیز که دیگری موارد از

 یک همدیگر با موسیقی کلیدهای تکرار از و باشد می «تکرار» مهم بسیار عناصر از یکی عامیانه، و کالسیک
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 در اینکه کما بکند عمل خطرناک بسیار تواند می تکرار ی پدیده این اما. شود می ایجاد موسیقایی روایتی

 انس و اند دانسته خودش ذهن در تجربه آن تکرار را عاشق شخص شدن وابسته علت عشق، بیماری ی پدیده

 .است کرده خودش به اسیر و وابسته را او واقع در تکراری چنین با نگرفت

 در و اتثب عدم و وابستگی شنونده برای چندان دو موسیقی که شود می سبب موسیقایی تکرار در عنصر چند

  باشد اشتهد باید که فعالی نقش نتیجه در و او آزادی که شود می سبب موسیقایی، عنصر از نکندن دل نتیجه

 بخواهیم اگر .کند می گوش و کند می پلی را قطعه یک جهت بی بارها، و بارها انسانی چنین. بشود سلب او از

 قطعه با نسانا قوی بسیار ی علقه شدنِ شدید و افزایش باعث که ببریم نام را مهم  عنصر  دو  گذرا صورت به

 :از عبارتند آنها شوند، می موسیقایی ی

 زنان هایشا، دهخوانن شود، می منتشر امروزه که هایی موسیقی از توجهی قابل بخش: زنان صدای از استفاده-1

 صدای روانکاوی  برخی ی گفته به و شود می اثر آن جذابیت باعث آنان صدای لطافت دلیل به که هستند

 شهورم سیقیمو قطعات از بسیاری با موسیقی ی شنونده ی مواجهه. هست تر مالئم کل در ها انسان برای زنان

 است آن دبشو فروخته اینکه برای ای قطعه هر غم و هم آنکه یعنی باشد می لذت احساس طریق از جهان، در

 در که باشد می مخاطب کردن سرگرم اصول از یکی این و بکند ایجاد شنونده در را آمدی خوش بتواند که

 که شده یطراح چنان لذت این که است آن مهم و شود می گرفته کار به موسیقی جمله از مدیاها از بسیاری

 با شابهتم بسیار لذت احساس این.  باشد  مشکلی کار آن از کندن دل( اوقات بیشتر شاید یا) اوقات بعضی

 ضایف مخدر، مواد)معتاد که شخصی. دارد چیزی به اعتیاد که شخصی یا دارد عاشق مریض شخص ی تجربه

 نیازی آن رد سعی مخدر مواد به رجوع با دائما و بکند دل تواند نمی خودش ی اولیه لذت از است( …و مجازی

 او در دیامی آنی، لذت او برای  و شود می ایجاد خودش در شود، می ایجاد مواد مصرف از پس باره هر که

 ی زمینه رد تحقیقات از برخی. مخدر مواد آن از عالی ی تجربه و دائمی لذت به رسیدن برای کند می ایجاد

 یک نکرد رعایت خاطر به موسیقی قطعات بعضی پرفروشی علت  که دارند عنصر همین از اننش نوروساینس

 .کند می ایجاد را لذتی اشخاص در که هست خاص تکرار

 همواره دو این و شکل و صورت-2 محتوا-1:هست عنصر دو دارای هنری اثر هر: محتوا برای جایگزینی صوت-2

 را نوندهش که خطری و شود می منتشر انگلیسی زبان به امروزی قیموسی مطرح آثار اغلب اما. هستند هم با

 توسط نیز هامروز که محتواهایی البته. کند نمی پیدا اهمیتی محتوا برایش دیگر که است آن کند می تهدید

 سوژه زبانی یتکرار چنین اما  دارند حکایت را روزمره زندگی از مضامینی شود، می ارائه مطرح های خواننده

 و توامح هیچ از حکایت که صوتی شود، شنیده صوتی صرفا که کرد خواهد منفعل نتیجه در و چندپاره را

 شخص ینا در دیگر و شود می تشدید زیادی حد به او انفعالیت لحظه آن در انسان و داشت نخواهد شناختی

 برخی هک لذاست و دش خواهد چندان دو او شدن منفعل نتیجه در بشود، تفکر آن روی که نیست معنایی چون

 گرفتند نظر در انسان برای مخدری عنوان به را این شناسان موسیقی از
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 گیری نتیجه

 آن به ککالسی موسیقایی بزرگ اندیشمندان که همانطور (popular) عامیانه موسیقی شد، گفته آنچه بنابر

 ولی کند یم ایجاد شنونده ایبر که ای سرگرمی ی جنبه بر عالوه که ماند می لبه دو تیغ مثل کردند اشاره

 را انسان ی محرکه نیروی نتیجه در و اسیر را خودش مخاطب ناخودآگاه، نحو به چه و  خودآگاه نحو به چه

 هم اعفمض تواند می که ایرانی فرهنگ و  جامعه برای مخصوصا گیرد؛ می اجتماع و جامعه در حرکت برای

 که حساسا و اندیشه و تفکر نیروی آن که بکند خودش از هگسیخت و چندپاره چنان را انسانی فاعل و بشود

 .شود می گرفته خود به خود او از باشد، داشته تواند می جلو به رو حرکت آن ی وسیله به انسان

 

 بحران از تراساسی خطری ایران، جامعه در بحران . تفکر7

 سعید نادری اصل

 متأمالنه اگر گاهی اصال و است بوده ما از تر سخت کشبی گذشتگان زندگی داریم گمان ،1400 سال در اکنون

 در شما که کنید گمان. استبوده غیرممکن گذشته در زندگی که برسیم نتیجه این به شاید کنیم فکر خود با

 هایطلبی استقالل هایبحران قاجار، و پهلوی داخلی هایبحران اوج در یعنی کنید،می زندگی 1300 سال

 مفروض یک اما رتصو این در. است بوده جهانی هایجنگ از ما نصیب که بزرگ هایقحطی میانه در و محلی

 گمان وبارهد آیا. 1400 سال از ما کنونی درک یعنی است، آینده به نسبت شناخت آن و گرفت نادیده باید را

 تفریحات نبود طرخا به زندگی است؟ دشوار اینترنت و گاز و برق نبود و پیشرفت عدم سبب به زندگی کنیدمی

. کرد هیدنخوا گمان چنین این هرگز خودخواسته، جهالت آن لحاظ با است؟ دشوار امروزی هایخوراکی و

 .کنیدنمی شماتت آیندگان دستاوردهای خاطر به را خود اکنون که همانطور

 مهم تواندمی ستننگری چگونه که شود فهم درستی به آنکه برای بود تالشی داشتیم، بیان این از پیش تا آنچه

 اگر شاید. تاس مهم بسیار نیز متصوریم روزه هر ما که هاییبحران فهم در من سخن این. باشد اساسی و

 و واژه تریننزدیک کنم، انتخاب اجتماعی علوم از نوشته این در خودم مراد بحران معادل تعبیری بخواهم

 .نمایم تبیین را بحران تفکر بآسی تا دارم تالش ادامه در. باشد اجتماعی مسئله مفهوم

 بحران تفکر. 1

 با وضوعم یک پیرامون متفکر یعنی. است بحران یک فهم تفکر خروجی آن در که است ایشیوه بحران تفکر

 شاید. یشودم فرض بحران یک مثابه به موضوع آن که داشت خواهد را برداشتی نهایتا و کندمی تأمل خود

 هایپدیده انگاری همسئل شوم، یادآور بخواهم برداشتی چنین برای اجتماعی معلو در که ایواژه تریننزدیک

 دارد انسانی ریشه ایمسئله چنین میشود بیان اجتماعی مسئله تعریف در که فرض این با البته. است اجتماعی

 در. ددارن وجود برداشتی چنین همیشه بحران، تفکر از ناشی بحران خصوص در لیکن بود، خواهد حل قابل و

 رجمهت در شاید هرچند شود، گرفته یکی نبایستی (Crisis thinking)بحران حل تفکر با بحران تفکر ضمن

 .دارند قرار یکدیگر مقابل در درست مفهوم دو این چراکه بیافتیم، خطا به
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 بیان آزادی پیرامون بحرانی تفکر. 2

 پاسخ. پرسیدب «دارید؟ بیان آزادی ایران در آیا» سوال مشخصا و بروید خود اطراف در مردم سراغ اگر شاید

. استشده دلب ایرانی سیاسی فرهنگ باورهای از یکی سوالی چنین به منفی پاسخ امروز. بشنوید را منفی اغلب

 است، اسالمی جمهوری در حاکم سیاسی نظام نوع شانمنفی پاسخ علت برخی سوالی، چنین به پاسخ در

 در که دانندمی مسئولین را علت نیز برخی و میپردازند کشور داخل رد اخبار برخی پوشش عدم به برخی

 هر سراغ میتواند شما هاییپاسخ چنین با که است حالی در این. نمایند ایجاد مصونیت خود برای تا تالشند

 با ضدیت در را همه خوانشی چنین با میتوانید شما یعنی! بگیرید آنان از را بیان آزادی و بروید دیگری کشور

 .بدانید بیان آزادی

 به اغلب یا شوندنمی قانع بیان آزادی خصوص در شما استدالل به هرگز است، منفی پاسخشان که افرادی

 کتمان را واقعیت یک تا ایدبرآمده توجیه قامت در که دانندمی افرادی را شما چراکه. شد خواهند قانع سختی

 و دارند نفیم پاسخ خصوص این در که کسانی توسط هاییلاستدال چنین از ما که ویژگی واقع در. نمایید

 ادعایشان یبرا نتوان هرگز شاید و است ذهنی بحثشان ماهیت که است این دارند، را بحرانی تفکر که کسانی

 اجتماعی ارزش گیریشکل به دارد که فهمی از ناشی جامعه تصمیم هرحال به.شوند متصور عینی صورت

 (251: 1374محسنی،.)انجامدمی

 بحرانی تفکر اساسی مؤلفه ذهنی، صورت. 3

 نزاع کهچرا. است اساسی چالش یک خود بحران، بودن ذهنی شدیم، یادآور نیز پیشین مثال در که همانطور

 بسیار فکریت چنین با مقابله دلیل همین به. است عینیت پیرامون نزاع از تر دشوار بسیار ذهنیت پیرامون

 برای تا کندمی سعی( پیشین مثال خصوص در)فرد که زمانی. است رفتار در اشتجلی مؤلفه این. است دشوار

 نتیجه ابراینبن. برآید کشور حکمرانی سیستم از بخشی با مقابله به یا کند ترک را کشور بیان آزادی داشتن

 (28-25: 1398لوزیک،.)بود خواهد دشوار و خشن بسیار یافتن عینیت صورت در بحرانی تفکر

 بحران با مواجه با تفاوتش و بحرانی تفکر ثارآ. 4

 موضوعات با مواجه برای ایچاره دیگر گویی. دارد همراه به را انفعال یا و خمودی نوعی خود با بحرانی تفکر

 و مصونیت جمله از فراوانی ثمرات بحران مدیریت گاهی که است حالی در این. ندارد وجود شده، فرض بحران

 درستی به شما یعنی میشود، کژفهمی باعث بحرانی تفکر همچنین. داشت خواهد همراه به برایمان بازدارندگی

 این گفت بتوان شاید حتی. میشود شما اشتباه تصمیمات موجب امر همین و فهمید نخواهید را موضوع ابعاد

 با (Beersma& Van Kleef,2011 :643.) باشد پویای برای عاملی خود هاکژفهمی دست این و تفکرات

 اتخاذ را تصمیم بهترین میکنید سعی آن وقوع و بحران به اشراف ضمن شما بحران، مدیریت در وجود این

 ناچار را ما گاهی و داشت خواهد پی را دیگری هایآسیب و یأس افسردگی، بحرانی تفکر تداوم نهایتا. نمایید

 شاید( 124-120: 1380کوهن،.)کندمی استقالل عدم و متخاصمین از کمک نامعقول، هایروش از استفاده به
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 به هایشانپاسخ حصر نکردن، مقاومت کشور، از فرار برای جمعی تالش از تصاویری و افغانستان امروز وضعیت

 .باشد بحرانی تفکر همین از ناشی افغانستان مردم عمومی انفعال و غربی کشورهای کمک

 بحرانی تفکر ایجاد برای تالش. 5

 فریب حالتش ترینمطلوب در که ایرویه. است جهان سراسر هایدولت نوین استراتژی هوشمند و نرم جنگ

 و اذهان در وذنف برای تالش در نوین جنگ هایاستراتژیست از بسیاری یعنی. است تصمیم و اراده قاپیدن و

 تعابیری و نفوذ یبازاریاب روانی، عملیات شناختی، جنگ چون تعبیری با که تالشی. دارند آنان گرفتن اختیار در

 (15: 1398نای،.)شودمی یاد آن از دیگر

 یا هدف فکری نظام به کنندمی سعی دستوری، قهر با همراه تحمیل و حمله جای به متخاصمین نگاه این در

 پیروی در را راه یشههم و باشند منفعل همیشه برای که دهند شکل ایگونه به را آن و یابنددست خود اهداف

 ارتش یک ا،آمریک ارتش. دهد انجام تا است تالش در هالیوود سینمای که اقدامی مشابه. بدانند خودشان از

. رسدمی پیروزی به نشدشمنا سوی از ایطلبانهجنگ اقدام هر از پس نهایتا که است ناپذیر شکست و مجهز

 که چنان. است اهیگن چنین با کشور یک در رتبهعالی مسئول یک تفکر گیریشکل هاییتالش چنین نهایت

 باید ایران رد ما که میدارد عنوان ایرانی مسئول یک ایران، و آمریکا جنگ خطر بحبوحه در گذشته سالهای در

 کند عنوان سازد،یم را ایران المللیبین چهره از اعظمی بخش که وزیری یا! برویم بزباشمان آبگوشت سراغ

 ساله 20 ضورح که است حالی در این! بیاندازد کار از را ما هایسیستم همه بمب یک با است قادر آمریکا

 .شد بانطال تئوری و عملیاتی ارتقاء و رشد موجب بلکه نکرد، کم را طالبان خطر افغانستان در آمریکا

 بحرانی تفکر و ایران امروز جامعه. 6

 شایعات. کنیم چک ار مجازیمان هایشبکه است کافی شده، بارگیاینترنت اسیر که ایرانی جامعه فهم برای

 و غیرمنطقی ایرسانه هایکنش انگاری، بست بن سطوح، همه در مختلف هایبحران برشمردن فراوان،

 هایشبکه از یبخش تنها اینها همه. درست جمعی کنش گیریشکل لزوم به توجهیبی سرانجام و احساسی

 تعامل، صرف،م تعقل، تعاون، فرهنگ از را ما فضایی چنین در شدن اسیر گاهی. دهدمی تشکیل را ما مجازی

 خودباختگی رهنگف که است تفکری چنین تداوم. داردمی باز ایرانی-اسالمی تمدن از برآمده وحدت و استقالل

 .دهدمی نشان را غرب مقابل در

 شربت گویی آمریکایی هایواکسن. ببینیم بتوانیم واکسن قضیه در خوبی به شاید را فرهنگ این اخیر مورد

 توانستیممی ما که است تحقیری خود اوج خوانش این! مقطر آب همچون داخلی هایواکسن و است حیات

 سواالت شنبودن یا بودن انسانی در که کرونا ویروس زادگاه که است حالی در این. باشیم متصور روزگاری

 خون ما به روزگاری که یماکرده پا خود حافظه از ما گویا. ماست مطلوب هاواکسن همین مهد است، بسیاری

 بدهند، جان باید ارویید تحریم خاطر به ما ایپروانه بیماران دارد ادامه هم هنوز که روزگاری بودند، داده آلوده

 بلوکه را کنیم تهیه شکیپز تجهیزات توانستیممی که هاییپول و شود تحریم باید ما آزمایشگاهی تجهیزات

 .ورزند امتناع ویروس، این سرکوب برای وام دادن از و کرده
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 :که داشت سپهری سهراب شعر از توانمی را درستی فهم االن شاید

 «دید باید دیگر جور شست، باید را هاچشم»

 بحرانی تفکر از جلوگیری لزوم سرانجام،. 7

 «انیمتومی ام» شعار اگر. برود کنار باید انفعال و خمودی تفکر. شود ناپدید باید زاست، بحران که تفکری

 اساس و یافته نمود کریتف چنین امروز اینکه. بگذاریم کنار را توانیمنمی ما تفکر باید کنیم محقق میخواهیم

 با مسئوالن و مدیران همسوی هایتالش از ناشی است، خودباختگی مکتب یافتگان پرورش در نیز اشریشه و

 کنشگرانی تنها مردم. اندماعیاجت نظام هر افراد ترینگناهبی مردم. است آن مقابل در انفعال و نگرشی چنین

 دوش هب را غیرمسئوالنه هایانتخاب سنگین وزن باید که اندپایینی اثرگذاری هایوزن با

 قرار مدنظر نگاشت این طول تمام در که را مرتن ایده این نباشد بد شاید( 125-1398:120لوزیک،.)بکشند

 که بداند گروهی ندرو را خود[ جایگاه] کسی اینکه» :که گویدمی مرتن کنیم، مرور یکدیگر با را بودم داده

 که است واضح (Merton,1968: 323.) «است (Alienation)خودبیگانگی اساس ندارد، تعلق بدان

 .نماید رتصوی هست غیرآنچه در را خود جایگاه که است مایل فرد یعنی. است خودبیگانگی حاصل خودباختگی

 فضاهای خصوص در عاقالنه گذاریقانون رسانه، هوشمند کارگیری به مردم، عامه فرهنگ اصالح برای تالش

 مهمتر و متخاصمین هایکنش ادارکی فضای ترسیم آینده، و کنونی مدیران سیاسی صحیح تربیت ارتباطی،

 است، کردنش ایجاد ددص در بحرانی تفکر که ایورطه از ار ما تواندمی عمومی بسیج و همبستگی ایجاد همه از

 .یافت نخواهد تغییری خودمان خواست با جز ما سرنوشت شکبی. دهد نجات

 تفکری چنین هایچالش از خالصی برای پیشنهاداتی. 8

 درمانی واندمیت آن ترویج و نماید مشخص برایمان وضوح به را ماجرا اساسا که روایتی به دادن شکل نظر به

 متولی هایبخش گرددمی پیشنهاد ور همین از (Chang,2004: 49-50.)احتمالی هایوادادگی برای باشد

 هاینگرش ایجاد برای باید خانواده همه از ترمهم و سیما و صدا پرورش، و آموزش جمله از محتوا تولید امر

 .نمایند منتقل هاآن به را درست شناخت برای منابعی فرزاندانشان درست

 آنکه یبرا جامعه افراد یعنی است، (Reflect)تأمل نیازمند هویت گیریشکل و شدن اجتماعی فرآیند

 رو همین از .بیاموزند را اندیشدن درست بایستی باشد مدنیت و جامعه با راستا هم و اصیل هویتی هویتشان،

 check my)خود اندیشیدن بررسی همچنین. شود داده قرار جامعه افراد اختیار در ابزاری چنین باید

thinking) نماید جلوگیری آن خطاهای گیریشکل از ندتوامی. 

 

 پرونده ویژه جنگ شناختی:
 نوع این ما است قرار پرونده این در. است تفکر روش تغییر سر بر جنگ شناختی، جنگ گویندمی اندیشمندان

 .اییمنم تبیین و معرفی را آن در رفته کار به ابزار و هاتکنیک آن، ابعاد ، هاجنگ از جدید
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 دوم نسل همتاساز . میم،1

 محمد فیاض فاروجی

 چکیده

 به طبیعی دید با ایپدیده انسانی،علوم بر اثباتی پرادایم یسیطره همچنین و ای ان دی کشف یبحبوحه در

 یپدیده رینت رایج به پدیده این روزی که کرد می را آن فکر این به کسی ترکم که شد خلق انسانی علوم

 را ودخ و شوند می پخش ویروسی صورت به که هستند جدید همتاسازی ها،یمم. شود تبدیل مجازی فضای

 حفظ را خود بقای ات کنند می رقابت دیگر یک با اذهان تسخیر برای اطالعاتی، هایواحد این. دهندمی جهش

 ار عمومی افکار و بگیرند دست به را ممتیکی ها کمپین هدایت که اند کرده سعی برخی میان این در. کنند

 هدایت برره بدون اغلب ممتیکی های کمپین که حالی در. دهند تغییر خود سیاسی و اقتصادی منافع نفع به

 های زمینه و یم،م مفهوم به مختصر طور به یاداشت این در. است ناپذیر بینیپیش آنها رشد روند و شوند می

 .پردازیم می مفهوم این گیری شکل

 مقدمه

. استشده مرسوم ایران رد که است طنز نوعی په، نه په”  اید؟کرده خورده بر”  په نه په”  ی جمله با حال به تا

 نفر و کندمی مطرح را بدیهی یپرسش اول نفر افتد،می اتفاق نفره دو وگویگفت فضای یک در اغلب پهنهپه

ـَ  پـَ عبارتِ قراردادن با دوم،  .کندمی ایجاد گونهطنز فضایی که دهدمی پاسخ طوری پاسخش، ابتدای در پـَ ن

 می القا مقابل فطر به تلخ خنده تصویر تصویر، این در. اید کرده خورد بر مرد پیر این با حال به تا مثال یا

 .شود می بدیلت یاس به امیدش ای، منتظره غیر یحادثه با ولی بدهد امید خود به کندمی سعی فرد. شود

 به  فرهنگی های رهنجا و مفاهیم انتقال حال در اند،کرده پیدا گسترش مجازی فضای در که تصاویر این تمام

 فرهنگ اصلی یهشالود و یابند می گسترش ایجامعه هر در ها میم بگویم بهتر یا تصاویر این. هستند ما ذهن

 تری اصیل یتاریخچه و شوند نمی محدود امروز جوامع به ها میم این البته. دهند می تشکیل را جامعه آن

 .ددارن

 لفمخت کشورهای در و شد محبوب 1940 دهه در که بود دیواری نقاشی ”Kilroy was here”یجمله مثال

 .شودمی کشیده گرافیتی سبک به هانقاشی این عمده[ 1.]داشت وجود مختلفی هاینام با

 که هرکسی و است بوده محبوب بسیار آمریکایی سربازان بین دوم جهانی جنگ دوران در ”بود اینجا کیلروی“

 .یافتمی تریبر دیگران به نسبت کشیدمی را آنجا در حضورش بر مبنی عالئمی دیواری روی بقیه زودتراز

 تا رودمی فراتر گرافیتی یا دیواری های نقاشی و اینترنتی تصویر یمحدوده از هامیم یا هاالگوواره این یدامنه

 این اما. دهدیم تکامل را فرهنگ که  و است فرهنگی نژ میم که گویندمی ممتیک علم دانشمندان که جایی

 چیست؟ فرهنگی ژن
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 چیست؟ میم

 هایدیدهپ این. شوند می پدیدار فرهنگی های همتاساز نقش در که اند مستقلی اطالعاتی های واحد ها میم

 خود اذان را ربش اذهان که جایی تا کنند می رقابت بایکدیگر هاانسان ذهن سر بر خود، بقای برای هنجاری

 القا اذهان به را محتوا ترینفهم راحت و بهترین که است هاییمیم به متعلق فرهنگی نبرد یعرصه این. کنند

 هامیم رقابت حاصل. ابندی می گسترش االذهانیبین فضای در ویروسی صورت به هامیم که شودمی چنین. کند

 .انجامدمی فرهنگ جبری تکامل به

 :است توجه قابل نکته چند باال، ضیحاتتو بهتر فهم برای

 اطالعاتی واحدهای.1

 متصور را ایهشبک نظام باید آن شناخت برای یعنی است؛ مرکز یا بنیان فاقد و پیچیده بسیار اطالعات مفهوم

 باطاتارت بلکه نیست، دیگر سطوح برای پایه حکم در سطحی هیچ و. نیست مراتبی سلسله آن ساخت که شد

 دارد نیاز یهای واحد به خود یافتن گسترش برای اطالعات. شود می تبیین دورانی و پویا روندی در اطالعات

 که اند تیاطالعا واحدهای ها میم. شوند ترویج خارجی یا زبانی فضای چون االذهانی بین های فضای در که

 دیگریک اب رقابت به غیرذهنی های فضا در خودشان اطالعات گسترش برای ولی کنند می زندگی هاذهن در

 .کنند منتقل نیز دیگر اذهان به روش بهترین به را خود اطالعات تا پردازندمی

 توجه فلسفی سخت مفاهیم به حال به تا. کرد اشاره اطالعات و میم بین یرابطه به توانمی مثال یک با

 گویندمی فالسفه کند؟ می طرف رب را نیازی چه مفاهیم این به پرداختن که اید پرسیده خود از سوال اید؟کرده

 فلسفی سخت مفاهیم شود می طور چه چگونه؟ واقعا اما. است نیاز مفاهیم این به زندگی خالهای پرکردن برای

 هستند ها میم این که گفت باید جواب در کند؟ حل را هرجامعه مردم های نیاز نیست شایع مردم بین در که

 القای برای ها میم گفت توانمی نوعی به. هستند عوام های هنذ و فلسفی سخت مفاهمی بین پلی از که

 به را انها صورت بهترین در تا کنند می سعی و کنند می رقابت هم با غیر اذهان در فلسفی سخت مفاهیم

 تا شوند طراحی دیگر افراد ذهن با متناسب باید خود بقای برای ، فلسفی مفاهیم این. کنند القا مردم ذهن

 میم. درآیند آمیانه مفاهیم یا هنجاری و تمثلی صورت به کنندمی سعی لذا. کنند حفظ را خود قایب بتوانند

 بعد. کنند حفظ اذهان در را مفاهیم آن تا جنگند می کلی، مفاهیم حفظ برای که اند اطالعاتی هایی واحد ها

 این از بیشتر بتوانند تا نندز می هایی اتحاد به دست های میم شد، شدیدتر ها میم بین رقابت که مدتی از

 که جای تا شوند می تر سخت رقابت روز به روز. گویممی ممپلکس ها اتحاد این به که. کنند صیانت مفاهیم

 حکم در که شود می خلق جنگی ماشین آرایی صف این در. کند در به میدان از را خود های رقیب هامیم

 رقابت. است فرهنگ ماشین این. شود می تر متکامل و تر درتمندق نبرد هر با که باشد می ها میم بقای ماشین

 ایخارجی های نماد آنها. زنند می سازی تمدن به دست مدتی از بعد آنها که رسد می جایی به ها میم بین

 به داشت ایشبکه ی جنبه که اطالعاتی که شودمی چنین. شوند ابدی تا سازند می خود میم ماشین برای

 هم سال به بعضا عمرشان و اندای شبکه یجامعه در ها میم ولی امروزه. کندمی حرکت اتبیمرسلسله سمت

 [2.]است خود اولیه سوپ دوران در فرهنگ امروز. کشدنمی
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 هستند خود مالک خود ها میم.2

 یک شما به نم اگر: شود گذاشته اشتراک به ناچیزی بسیار هزینه با میتواند اطالعات» که است معتقد پینکر

] ماهیگیر به وطمرب[ اطالعات مالک هنوز بدهم، یاد ماهیگیری شما به اگر اما ندارم، را آن دیگر بدهم، ماهی

 با که نیست جیخار شیء یک اطالعات چون. رودنمی بین از آن انتقال اثر بر اطالعات مالکیت. «هستم خودم

 شناختی لومع مشترک اصول از مالکیت ندگاریما این. است غیرمادی اطالعات. کند تغییر مالکیتش آن انتقال

 خواصی ذهن و فرد برای اطالعات مالیکت ای،شبکه یجامعه در. اطالعات با هاایده برابری یعنی میگیرد؛ نشأت

 ها میم و اطالعات که گفت چنین شود می[ 3.]دارند نقش آن تکامل و ترویج در اذهان یهمه بلکه نیست

 کرده قاتیطب را اطالعات تولید که است شده قدرتمند آنقدر میم هرمی یجامعه در. هستند خود مالک خود

 اطالعات آن انحصار محدودی های میم ولی است ها میم اذان اطالعات مالکیت نیز هرمی یجامعه در. است

 و تولید ار اطالعات توانند می فقط طبقه آن و است خواصی ی طبقه برای اطالعات مالکیت. دارند بدست را

 صیخوا علوم لذا .اند اطالعات تابع بیشتر و دارند اطالعات تولید در کمتری سهم هرم دیگر طبقات.  کند توزیع

 و حدیث علم به توانمی که دارد صیانتی یجنبه صرفا که گیردمی شکل زمان طول در اطالعات حفظ برای

 رجز به ازهاج که اند شده قدرتمند نقدرآ ها میم هرمی، جامعه در. کرد اشاره دینی علوم در کالم و رجال

 .دهند نمی را دیگری های میم به خوانی

 همتاسازی و فرهنگی ژن.3

 داشته وجود غزم در مادی سلولها از پیچیده شبکه یک همانند تواندنمی لذا است معنوی قالب یک اطالعات

 فرم هر یا ایده کی آن پایه بر که شد عشرو دکارت زمان از که پنداری. است مغز از متمایز ذهن بنابراین باشد،

 پایه بر تواننمی را طال قطعه یک همانند شیء یک ترتیب همین به. ندارد طول یا و وزن و حجم اطالعات، از

 امکان که ندارد را عاتاطال به مربوط دیگر های توصیف و وفاداری دانایی، اشیاء که چرا. کرد گیریاندازه بایت

 گسترش تاطالعا اصلی های ویژگی از یکی لذا[ 4.]بیاورد وجود به اطالعات برای را بودن همانندساز یک

 چنین این و. است گرفته نشات آن شناختی ویژگی از این که است مالکیت حفظ با اذهان دیگر در خود همانند

 .رندندا را ویژگی چنین این مادی اشیای و گیرد می خود به سازی همانند ویژگی اطالعات که شود می

 نسانی،ا زیستی، فیزیکی، شرایط طریق از همتاساز های واحد این لذا ندارد، مرکزی های مفهوم اطالعات

 را عاتاطال سازمان، الگوی و زبانی منطقی، سیستمی، شرایط و اطالعات تولید تاریخ فرهنگی و اجتماعی

 .است باثبات واحد یک به نیاز اطالعاتی، رقابت این در اطالعات انتقال برای. کنند می منتقل

 واحد ها ژن.  دارد نام ژن سازد، می را خودش به شبیه اطالعات، ترویج و حفظ برای که واحد این طبیعت، در

 به ژن. دارند خود حداکثری نشر در سعی و کنند می رقابت باهم هااطالعات بقای برای که است همتاسازی

 های واحد نسبت آنها بقای که شود می منسوب ستیزی -اطالعاتی های واحد به که است برچسبی نوعی

 نشده اطالق ژن برچسب دلیل این به کروموزن به که گوید،می داوکینگز مثال. است بیشتر دیگر اطالعاتی

 است کروموزون از تر کوچک واحدی که سیسترون ولی است نسل یک به منحصر آن عمر طول که است
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 انتقال وظیفه و. گیردمی قرار اطالعاتی ژن جایگاه در سیسترون لذا .بماند باقی بیشتری های نسل است ممکن

 .است شده محول وی به هانسل طول در اطالعات حفظ و

 شد، کشف ژن که دورانی در گفت توان می. است همتاسازی در آنها اشتراک از تر عمیق ژن و میم نسبت اما

 سال در ریکک و واتسون که اکتشافی با. فرهنگی تا است بوده شناسانه زیست نوعی به میم، خالق ذهنی قالب

 یکیژنت کدهای ای ان دی شیمیایی ساختار در شد مشخص و شد شناخته DNA ساختار دادند، انجام 1953

 مفهوم آمد، میان به ژن از صحبت که دوران آن در. است شده تبعیه آنها در افراد وراثتی رمزهای که دارند قرار

 The Selfish)”خودخواه ژن“  نام به کتابش در وی. شد خلق داوکینگز ریچارد ام وسطت میم، نام به جدیدی

Gene) دهندمی توضیح را ها فرهنگ که هستند رفتاری کدهای هامم که گوید می. 

 [5:]گوید می داوکینگز

 شبیه که تاس این پاسخ دارند؟ خاصی ویژگی چه هاژن. هستند ها ژن به شبیه که است این ها میم ویژگی

 است شده پیدا ما سیاره روی( هاژن از غیر به)همتاسازها از جدیدی نوع من باوربه. سازند می را خودشان به

 آغازین سوپ در امیخ با هنوز گذراند،می را خود طفولیت دوران هنوز جدید همتاساز این. دارد نام میم که

 رقیب ارند،د که سریعی تکاملی تغییرات با ماا ،(اولیه های ژن طفولیت دوران مانند درست) است ورغوطه

 .روندمی پیش و است گذاشته سرپشت  را ژن یعنی خود قدیمی

 منسوب با یو. بنگرد زیستی علوم به انسانی علوم دید با کرد سعی خود[ 6] خواه خود زن کتاب در داوکینگز

 برای ولی خواهند، خود هاژن گوید یم مثال. کند می آنها رفتار تحلیل در سعی ژن، به انسانی صفات کردن

 مشهود داوکینگز ینظریه کل در اصلح انتخاب و داورینی دید. کنندمی فداکار یکدیگر برای خود بهتر حفظ

 اسالف الفبرخ کند، معرفی محوری ژن و جدید دید با را داورین ینظریه که استکرده سعی البته است

 چنین اهخودخو ژن کتاب 1 فصل 39 یصفحه در مثال. اند کرده یم ها گونه بر تاکید بیشتر که داورینی

 [:7]میکند مطرح را مضمونی

 نظریه این. است خودگذشته جان از افراد خاطر به است مانده باقی که های گروه جهان در داروین تئوری طبق

 در نظریه ینا فدارانطر. است شده بحث زیاد گذشته در  دیدگاه نوع این مورد در که دارد نام گروه انتخاب

 رد  دهد می ترجیح بشخصه من که است فردی انتخاب دیگر طرف. دانستند نمی زیادی چیز زیست مورد

 هایگروه رد خودخواه افراد(. حیوانات)گونه تا گذارم می ژن محور حول را بحثم محل لذا کنم بحث آن مورد

 طرفدار کسی گرا پس. مانند می باقی نیز آنها زندانفر لذا. است بقیه از تر زیاد ماندشان زنده امکان ایثار

 .شودمی نابود که است گروه این واقع در که دارد ادعا است فردی انتخاب

 شبیه بیشتر که ژنهایی است، شده بیشتر آنها رقابت چه هر و اندکرده رقابت هم با هاژن داوکینگز، اعتقاد طبق

 شود می بیشتر ها نبرد. اندکرده ایجاد را پروتینی دفاعی هایالیه و اندشده متحد یکدیگر با هستند همدیگر

 این از یکی. گوییممی بقا ماشین اینها به ما که آمد بوجود  هاژن بقای برای تریقوی جنگی های ماشین و

 میم به را دید این و کندمی مقایسه ژن با را میم عینه به داوکنینگز. هستیم ها انسان ما خود بقا های ماشین

 [8:]نامد می ژن از برتر حتی را میم و دهد می هم
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 .میم و ژن: ماندمی باقی ما از چیز دو میریم،می ما وقتی

 فراموش نسل سه از سپ جنبه این ولی ایمآمده پدید هاژن بقای و انتقال برای که هستیم هاییماشین ما

 نصف ما ژنی سهم سل،ن هر گذشت با اما باشند تهداش ما به هاییشباهت است ممکن ما نوهای یا بچه. شودمی

 خوبی فکر اگر شویم، شریک جهان فرهنگ در اگر ولی. شود ناچیز ما سهم که کشدنمی طول زیاد و شودمی

 تغییر بدون ها آهنگ این هایمان،ژن شدن محو از بعد هامدت شاید بسازیم، خوبی آهنگی اگر باشیم، داشته

 هنوز] او یلسفهف[ یا سقراط میمی مجموعه اما باشد، نمانده باقی سقراط هایژن زامرو شاید. بمانند باقی

 .پابرجاست

 شباهت این. زنند می کنار را قبلی های مم و یابند می گسترش بیشتر ،(افراد ذهن)محیط با سازگارتر هایمیم

 الگوی برای را بیولوژی علم هایریهنظ و تکامل مفاهیم که دهدمی را اجازه این ما به هاژن با هامیم بیولوژیک

 .ببریم بکار فرهنگی تکامل

 یکی نیز شما است ممکن دهند،می پیشنهاد را اندخریده تازه که جدید موبایل دوستانتان که شنویدمی وقتی

 در همیشه. یدبکن آشنایان به آن دادن پیشنهاد به شروع باشید، داشته دوست را آن اگر و بخرید رل آنها از

 شروع آمد، یم خوشمان آن از اگر دیدیم، می خود خویشاوندان یخانه در را جدیدتری بازی اسباب وقتی چهب

 ماها ذهن بازی اسباب آن ایده که شود می چنین و. کنند تهیه ما برای آنرا تا کردیممی مادر پدر به فشار به

 .دکرمی حفظ را خود بقای ایده این کار، این با و کرد می تسخیر را

 راجع قطف خودخواهش ژن کتاب در چه چنان. نبود داوکینگز نظر مد چنان آن میم بگویم، بهتر بخواهم اگر

 می یصتخص میم به را 11  فصل فقط و کند می صحبت دارد داروینی تکامل مرود در که جدیدی ی ایده به

 بیاندازد ودب کرده پیدا که دیدج همتاساز به کوچکی ی اشراه تا شد مونجر داکینگز، محور ژن دید این. دهد

 و وزن بر که است mimeme  شدن کوتاه meme اصطالح حتی. کند برسی زیستی ژن مانند را میم و

 موجود”معنی به کلمه این.  آید می mīmēma  یونانی یکلمه از میم. شود آن به شبیه تا است آمده ژن معنی

 [:10]گوید می گزداوکین میم یواژه خلق مورد در[ 9.]است ”تقلیدی

. کند القا را گیریسرمشق واحد یا فرهنگ انتقال واحد که اسمی داریم، الزم اسمی جدید همتاساز این برای ما

 بر حدی تا که خواهممی ایژهوا من اما است، شده گرفته مرتبط یونانی یریشه یک از Mimeme یواژه

 در Meme صورتبه و کرده کوتاه را Mememe که ببخشند را من ادیبم دوستان امیدوارم. باشد ژن وزن

 .آورممی

 گسسته واحدی عنوان به میم.4

 واحد یک را میم شود می آیا که است این به مربوط نیز کنند می وارد میم به پژهشگران که انتقاداتی از یکی

 ویدیو آن های میم ویدیویی، از بخش  فالن در که شود می مشخص طریقی چه از گرفت؟ نظر در گسسته

 مشکل یک عنوان به گیری،اندازه قابل کلیدی واحدهای به فرهنگی ویژگی یا ایده اتصال در ناتوانی هستند؟

 خاصی اندازه ژن گفت باید ژن و میم همیشگی مقایسه به توجه با.  شودمی گرفته نظر در ممتیک برای جدی
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 دهیم، نسبت خاص ژن یک به مستقیماً را (phenotype) فنوتیپی ویژگی هر توانیم نمی همچنین و ندارد

 وارثت انتقال اصلی های ویژگی که است ژن تنها زیرا دارند را واحد یک عنوان به شدن نامیده ارزش هاژن اما

 جداگانه نوکلئوتید  چشم، رنگ ها ویژگی برای کند می اشاره او مثال، برای. دارد را طبیعی انتخاب تاثیر تحت

 در یا[ 11.]کند می تعیین را ها چشم رنگ که است ژن این ولی. است نشده گرفته رقرا DNA رشته یک در

 برای معموالً  بتهوون های سمفونی های ملودی که نویسد می منتقدین، جواب در بلکمور سوزان دیگر جای

 نت چهار که حالی در. شود می استفاده گسسته واحدهای عنوان به ها مم کردن محدود مشکل دادن نشان

 تکرار گسترده طور به مستقل واحد یک عنوان به که دهندمی تشکیل را مم یک بتهوون پنجم سمفونی اول

 است بحث هستند واحد ها مم اصال اینکه یا و ها مم بوده گسسته سر بر اینکه با حال هر به[12.]شود می

 .گیرند می نظر در گسسته واحد را مم ممتیک، علم پژوهشگران ولی

 پخش سرعت: دنبو ویروسی.5

 به گیرند قرار اشیا این معرض در دیگر موجودات اگر  که هستند الگوهایی یا موجودات ویروسی های پدیده

 می ودشانخ به شبیه را دیگر اشیای یا کنند می همتاسازی خودشان از هاویروس این. شوند می مبتال آن

 از و درون هب روندها و اطالعات افکار، تقالان چگونگی توصیف برای متداول روشی به مفهوم این[ 13.]کنند

 تنگذاش اشتراک عنوان تحت را ها پدید این توان می لذا[ 14.]است شده تبدیل انسانی جمعیت طریق

 .کرد بررسی (Content sharing)محتوا

 و کردندمی سر سوادی بی در مردم که گردد می بر اولیه دوران به محتوا گذاشتن اشرتاک به ی تاریخچه

 مردم که یدرس جایی به کار اما زمان گذشت با. نداشت وجود محتوا گذاری اشتراک برای ای پیشرفته ابزارت

 . درسی خود اعالی یدرجه به محتوا گذاریاشتراک اینترنت، ایجاد به و شدند باسواد غربی

 از استفاده با ممی ونچ رفتاری الگوهای گسترش برای غالب وسیله. بودند سوادبی مردم بیشتر اولیه دروان

 به سینه را خود فرهنگ مردم. یافت می گسترش جریان مردم بین در (oral culture)شفاهی فرهنگ

 ربازگوییه با شفاهی، شعر و عامیانه آوازهای عامیانه، های داستان. کردند می نقل (Word of mouth)سینه

 .یافتند می تغییر برای فرصتی کردن،

 جای به شده نوشته متون کردنکپی برای آسان یراه اختراع این. کرد تغییر کمی ضاعاو چاپخانه اختراع با

 چاپ زرو دو یا یک فقط ها، کتاب برخالف بروشورها ویژه به. داد می ارائه دستی نویس دست های نسخه

 ماه دو قطف (Ninety-five Theses) لوتر مارتین ایماده پنج و نود اعالمیه مثال، عنوان به[ 15.]شدندمی

 .شود پخش اروپا سراسر در تا کشید طول

 آپ-دایل اینترنتی خدمات ، 1979 سال در. داد رخ مطالب گذاشت اشراک در بزرگی پیشرفت بیستم قرن

(dial-up internet service)  شرکت که CompuServ ارتباطات اصلی بازیگران از یکی بود داده ارائه 

 به روز هایروزنامه تحویل روند توان می سختی به. شد اطالعات انتشار در تحولی باعث که. بود دور راه از

 The Columbus“ یروزنامه که بود زمانی این در. خاطرآورد به را اینترنت بدون آمریکا سراسر در خانوارها
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Dispatch” نگاریروزنامه دنیای در مطالب اشتراک. آورد بدست موفقیتی آنالین صورت به انتشار اولین در 

 [16.]کند می ایجاد ثانیه چند عرض در اخبار ویروسی انتشار نحوه در جدیدی هایپیشرفت

 رونق جازیم فضای در که طرفه دو ارتباطات. شد ایجاد ارتباطات از جدید نسل که شد ترجدی وقتی اوضاع

 را اربرانک اینترنت .کنند تقویت را خود کمپین بیشتری قدرت با با ویروسی محتواهای شد باعث بود گرفته

 های کانال. ندبگذار اشتراک به یکدیگر با و کرده انتخاب الکترونیکی صورت به را خود محتوای تا ساخت قادر

 ابزارهای. شوند پخش بسیار سرعت با ها میم تا بود شده ایجاد تر غیرمتمرکز و سریعتر ، جدیدتر ارتباطی

 ماکرو ایجاد تصویر، ویرایش های سایت وب و شاپفتو  چون کاربران، ی عالقه مورد عکس ویرایش

 به آرام آرام صرف کنندگی مصرف از مردم که شد باعث این و کردند تسهیل را (image macro)تصویر

 وسیویر های فیلم YouTube مانند ویدیو اشتراک هایسایت وب رشد. کنند حرکت کنندگی تولید سمت

 می نبالد یوتویوب توسط که (share and contribute) مشارکت و اشتراک یایده. کرد ترپذیر امکان را

 ویدوی هب توان می ویروسی های فیلم اولین از. کرد می کمک مطالب شدنویروسی به که بود عامل شود

“Numa Numa” رومانیایی پاپ آهنگ برولسما گری نام به ای ساله 19  جوان که کلیپی. کرد اشاره 

“Dragostea Din Tei” [17.]کرد دابسمش را 

 بقا برای رقابت.6

 و منیتا شرایط این در. باشد رقابت و نبرد ی عرصه دنیا که است شده خلق شرایطی در میم ی نظریه خلق

 قوانین لذا ندارد دوجو مقررات ضمانت برای ناظری هیچ دنیا این در. باشدمی هرفرد منفت ترین مهم ماندگاری

 از بهتر و حاضر حال هب توجه دنیا این در. است معنابی رقابتی دنیا این در یبین پیش و اند اساس بی دنیا این

 حاظر حال حفظ خاطربه و ندارند خواصی توجه آینده به ها ژن که گویدمی داوکینگز. است آینده به توجه

 است شده نهاآ لتکام باعث دنیا به منفی دید همین. اند کرده ایجاد قوایی ی موازنه نوعی رقبا برابر در خود

 جدید های نظم دایجا باعث (ESS) پایدار تکامل استراتژی شرایط این در. تکامل و رشد به دوراندیشانه نگاه نه

 توان می پایدار کاملت استراتژی از مختصری توضیح برای. شود می هاهمتاساز بین در اجتماعی هایداد قرار و

 رسندمی نتیجه این به آخر در و کنند می رقابت هم با ها سازهمتا یا ها ژن از گروه چندین ابتدا در که گفت

 می باهم هایی قرارداد لذا. بپذیرند خودشان بقای به نسبت را قواعد از سری یک باید پایدار امنیت برای که

 بستند روند این[ 18.]است بوده سخت نبرد یک حاصل که چرا است تغییر قابل سختی به ها قرارداد آن. بندند

 .دارد نام ها زن بقای و پایداری برای تکامل استراتژی نوعی به است خونین نبردی حاصل که داد رقرا

 گیری نتیجه

 ویروسی های کمپین شیوع با ولی است شده مطرح میالدی هفتاد ی دهه در که است جدید مفهوم میم

 کمپین اولین جزو ”Numa Numa”  چون میمی های کمپین. رفت بکار مردم توسط بیشتر واژه این ممتیک

 که ”ماست سس“ ترکی آهنگ مثال. است رایج میم پدیده نیز فارسی دنیای در. است بوده میم ویروسی های

 در توانسته که دارد ها ایرانی ذهن در جدید میمِ شدن ویروسی از نشان است گرفت قرار کلیپ هر انتهای در

 اهمیت. کند القا را خورد نظر مورد مفهوم و کند تسخیر را هاایرانی ذهن از ایگوشه اطالعاتی، بمباران این
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 جنگ مثل نظامی چون مختلفی های هدف منظور به که است میم هایکمپین خلق در جدید ی واژه این

 جهش و توریج مردم خود توسط ها میم. کرد توجه برند از آگاهی آن مصداق که بازاریابی  در مثال یا ممتیک،

 و بودن ویروسی ی جنبه لذا. شود داده انها کردن ترویج برای گزافی ی هزینه تا ستنی الزم و یابند می

 پخش ی نحوه. گیرد قرار توجه مورد بیشتر باید که است میم های جنبه ترین مهم از یکی ها، میم همتاسازی

 به باال از شدن پخش ینحوه ترین مندروش. باشد باال به پایین از یا پایین به باال از تواند می نیز ها میم شدن

 بدون و باال به پایین از هامیم اکثر ولی. شود می ترویج اینتفلوانسرها و سلبریتی افراد توسط که است پایین

 قدر آن که شود می ویروسی محتوا یکی زمانی ها، میم انتشار ینحوه از جدا. شوند می ترویج قبلی هدف

 کنم نشان خاطر باید آخر در. کنند آن گذاشتن اشتراک خرج را خود وقت مردم که باشد ارزش با آن محتوای

 نفع به ممتیکی های کمپین خود فرهنگ حفظ برای کنیم سعی لذا دهند، می تغییر را ها فرهنگ ها میم که

 .خوانندمی مارا ایرانی های میم که چرا کنیم ایجاد خود فرهنگی های میم

 

 ایران یهعل متحده ایاالت روانی عملیات . چارچوب2

 محمدسجاد باطنی

 اصلی جریان رسانه دروغین پرچم

 پردازان هنظری گرفت، بر در را کشور سراسر و یافت افزایش متّحده ایاالت در اعتراضات شمار که هنگامی

 مداخله هب را، ایران و چین روسیه، اصلی، جریان های رسانه دهی پوشش همانند آمریکایی، مقامات همدست

 ارشد صاحبان توسط اتّهامات این اگرچه. کردند متّهم BLM (Black Lives Matter) سیاهان جنبش در

 و یافته فزایشا متّحده ایاالت انتخابات مشکالت اما است، شده رد حدّی تا متّحده ایاالت اجتماعی های شبکه

 تنها نه تیک،ستماسی ی توطئه تئوری این. شدند متّهم مداخله به دوباره ایران و چین روسیه، _کشورها همان

 می تمسخر هب اند گرفته قرار ها خارجی تاثیر تحت راحتی به که احمقانی عنوان به را آمریکایی شهروندان

 یک عنوان به بلکه آورد، نمی حساب به است، مشهود نیز آنها اعتراضات در که را عدالت واقعی حس و گیرد

 .کند می فعال دشمنانشان، علیه بر ناتو و حدهمتّ ایاالت روانی جنگ کردن پنهان برای دروغین پرچم

 شناخته پنجم سلن جنگ عنوان به مستقیماً که ناتو و متحده ایاالت توسط روانی اصطالح به عملیات از استفاده

 غربی، وانیر عملیات از بخشی عنوان به اصلی، جریان های رسانه حال، این با. نیست محرمانه چیزی شود، می

 که کنندیم وانمود کشورها سایر به زدن برچسب با بلکه کنند نمی یاد خود خبری پوشش در آن از تنها نه

 اصلی دفه. است دولتی رفتاری بد نوع یک و کشورها سایر عمومی دیپلماسی نتیجه شهروندانشان رفتارهای

 .است دشمن کشورهای شهروندان مغزی شستشوی غربی، روانی گنج از

 رسانه در را نادرست اطالعات گسترش از دیگری جنبه محتویّات، معنای در تغییر با متّحده ایاالت های لفاظی

 ی اندیشکده یک ،(RAND) رند تحقیقاتی سازمان تنها نه مثال، عنوان به. دهد می نشان اصلی، جریان های

 بلکه کند، می اذعان افغانستان در آمریکا روانی عملیات به خود، ارزیابی در آمریکا، دفاع وزارت به نزدیک



 مرور گزارش عملکرد یکساله مجمع ایرانی دفاع از حقیقت|  1400کتاب سال |        41 

 

 اینویسنده که هنگامی سازد؛ می آشکار نیز را تکنیکی ساختار یک در شده استفاده ی دوگانه استاندارد

 :میکند ادعا افغانستان در آمریکا نظامی اطالعات عملیات ی درباره

 نیروهای علیه نالباط تبلیغاتی کمپین با موثر مقابله در ناتوانی( متّحده ایاالت روانی عملیات در) نقص مهمترین

 این با است، بوده لیالمل بین سطح در چه و داخل در چه -غیرنظامیان تلفات محوریت با- ناتو و متّحده ایاالت

 طالبان شجنب از مردمی گسترده حمایت معنای به طالبان تبلیغاتی موفقیت این که کرد تأکید باید وجود،

 .نیست

 طالبان گاندایپروپا بود، کرده حمله افغانستان به که آمریکا طتوس غیرنظامیان تلفات که کرد ادعا نویسنده

 ایاالت ی حمله در را غیرنظامیان تلفات حقیقت غیرمنتظره، ادعای این. نباشد طالبان نفع به اینکه ولو است،

 تروریستی های گروه به نسبت  آن، متّحدان و ناتو دهد می نشان آمارها که جایی گیرد، می نادیده متحده

 نه ستا واقعیت بر مبتنی حقیقت یک این. اند کشته بیشتری غیرنظامیان افغانستان، در طالبان نندما

 جنگ رد ای رسانه هر اصلی وظیفه باید آن دهی پوشش و باشد شده ایجاد طالبان توسط که پروپاگاندایی

 .باشد

 ایران علیه آمریکا نفوذ عملیات های تله

 شامل ها اتعملی این. است روبرو ناتو در متحدانش و متحده ایاالت انبج از عظیم روانی جنگ یک با ایران

 .مخفی و رسمی نیمه رسمی، عملیات: هستند اصلی دسته سه

 است خبری های آژانس و دولتی اجتماعی های رسانه های حساب شامل  ناتو، محور در رسمی روانی عملیات

 عنوان به که هستند ناتو( مجازی اوباش)  ترول هایکارخانه روسای عناصر این. هستند مالی حمایت تحت که

 منظور به دارند، حضور میدان در که سربازانی عنوان به آنها. کنند می فعالیت مخفی عملیات یک از بخشی

 اجتماعی رسانه حساب. کنند می جعل را نادرست اطالعات جعلی، اخبار و کننده گمراه سناریوهای ایجاد

 عملیات های نمونه از یکی ،(USA dar farsi) فارسی در ای.اس.یو نام به متّحده، تایاال خارجه امور وزارت

 ای.اس.یو مثال، عنوان به. کند می فعالیت ایران اسالمی جمهوری علیه که است متحده ایاالت رسمی روانی

 برخورد در ایران سیاست که است خشنی محتوای حاوی که است گذاشته اشتراک به را پستی اخیراً فارسی در

 در فالکت و رنج ایجاد و معلوالن زندگی مورد در انگاری سهل به را ایران و کشد می تصویر به را معلوالن با

 غیره، و سرگرمی و ورزش زمینه در هایشانفعالیت همچنین و اقتصادی و اجتماعی های جنبه در آنها زندگی

 را ایران و دهد نشان متّحده ایاالت از مثبتی ی ههوج تا کند می تالش فارسی در ای.اس.یو. است کرده متّهم

 الیحه) A.D.A به پست این بنابراین،. کند معرفی ایرانی مخاطبان برای درمانده و ناتوان کشور یک عنوان به

 بزرگ مزیّت یک را آن و دارد اشاره شده، تبدیل قانون به 1990 سال از که( معلولیت دارای های آمریکایی

 زمینه این در موثّری اقدام گونه هر انجام در را ایران تا داند، می معلوالن با برخورد در تّحدهم ایاالت برای

 اشاره هیچ متحده، ایاالت خارجه امور وزارت اینستاگرام فارسی حساب است، بدیهی. دهد نشان ناتوان اعمال

 کرد، می بیان را معلولیت یدارا های آمریکایی الیحه برخالف نتایجی که 2015 سال در CNN گزارش به ای
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 41 به 1991 سال در درصد 50 از آمریکایی معلول افراد اشتغال میزان که است آمده گزارش این در. نداشت

 .است یافته کاهش 2015 سال در درصد

 اطالعات هک هستند هایی کارخانه مانند فارسی، سی بی بی مثال عنوان به دولت، حمایت تحت های خبرگزاری

. کنند می یدتول ایران، مردم دادن قرار هدف برای را جعلی اخبار و پراکنی دروغ های کمپین ننده،ک گمراه

 دیدگاه رد ایران دولت تحقیر ایران، علیه روانی عملیات در ناتو متداول استراتژی شد گفته که همانطور

 رخ ایران رد کرونا ویروس عشیو آغاز در مربوطه، خبری پوشش ترین حاشیه پر از یکی. است ایرانی شهروندان

 یک عنوان هب را مسئله این فارسی سی بی بی. شد مبتال ویروس این به بهداشت وزیر معاون که هنگامی داد،

 جانسون، بوریس که بعد کمی اما ساخت ایرانی مقامات متوجه را آن و کرد تفسیر بحران مدیریت در فاجعه

 مبارزه رایب تالش در قهرمان یک عنوان به را وی فارسی سی بی بی تحلیلگران شد، مبتال انگلیس وزیر نخست

 است، ربیغ کشورهای و ایران در یکسان ی نمونه دو خبری پوشش در دوگانگی این. کردند معرفی 19 کوید با

 یشانا دولتی های رسانه توسط که است جالب و است داشته وجود موارد برخی در که است رایجی سناریوی

 .شود می یمال حمایت نیز

 اصل با دّیتض هوادار مقامات سخنان  حاوی ایران، علیه متّحده ایاالت روانی عملیات پروژه رسمی نیمه بخش

 به ارجهخ وزیر پمپئو،. است ای ماهواره شبکات و اجتماعی های رسانه در[ ایران اسالمی جمهوری] نظام

 مخالف طالحاص به ایرانیان با زیادی جلسات متّحده، ایاالت خارجی سیاست برجسته های چهره از یکی عنوان

 چهره از یکی نوانع به را علینژاد مسیح مثال برای. داد ترقّی را آنها روانی عملیات های پروژه و کرد برگزار

 دولت وسطت دالر 305000 بودجه اخذ با او. بگیرید نظر در ایران سیاسی حوزه در نظام مخالف مشهور های

 دهد، می ارائه وی که هایی صحنه در. کند می تالش خود کشور علیه نفرت گسترش برای متّحده، ایاالت

 بر اکنون لبتها هالیوود، در ایران از آشنا تصویری یک کشد، می تصویر به ستیز زن کشوری عنوان به را ایران

 به متّحده التاای خارجه امور وزارت. ندارند تفاوتی هیچ ها افسانه با ها فیلم این که نیست پوشیده هیچکس

 کند، اهدا ریکاآم کارت گرین ایران، درباره غیرواقعی های فیلم چنین سازندگان به که دهد می اجازه علینژاد

 هستم مایل بنده ،بنابراین. گذاشتند اشتراک به را اطالعات این اند کرده رد را وی پیشنهاد که کسانی از برخی

 مّتحده یاالتا دولت آن در که دهم ارجاع واقعیتی به رسمی نیمه عملیات عنوان به را روانی عملیات نوع این

 کنند می ستفادها نظامی ضد ایرانیان از ایران، خود ساکنین بین عمدتاً ایران، المللی بین چهره تخریب برای

 .اند کرده رها را کشورشان که

 این. نامم می مخفی عملیات را آن من که است چیزی همان ایران علیه ناتو روانی عملیات از دیگری بخش

 ارتباطات اصطالحاً و محور ربات های عملیات( مجازی اوباش) ترول های کارگاه شامل ها فعالیت نوع

 شواهد. است ها ایرانی عمومی افکار بر تاثیرگذاری و کنترل منظور به اجتماعی، های شبکه در استراتژیک

 آنالیتیک کمبریج ننگین شرکت که ،(Group SCL) رفتاری تحقیقاتی شرکت که دهد می نشان

(Cambridge Analytic) و سوریه ایران، ضد های عملیات در سفید کاخ نفع به است، گرفته نشات آن از 

 درگیر اجتماعی، های ربات و( مجازی اوباش) ترول های کارگاه دیگر، طرف از. است داشته نقش لبنان

 در اسرائیلی ترول هایکارخانه خلق، مجاهدین ازمانس های ترول مانند اجتماعی شبکات های دستکاری
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 مطالب تالشند در ایران دیگر مخالفان. هستند -(Hasbara) هاسبارا به موسوم کاربران- ویژه واحد 8200

 هدف. دهند ترویج المللی بین مخاطبان همچنین و داخلی کاربران برای اجتماعی های رسانه در را ایرانی ضد

 حاکمیت به آنها اعتماد عدم که است جعلی هویت با هایی ایرانی از ای جامعه ایجاد ناتو، روانی عملیات اصلی

 .کند می منعکس الملل، بین جامعه همچنین و ایران واقعی شهروندان طرف از را ایران سیاسی سیستم و

 شود می رهبری متحده ایاالت توسط روانی عملیات یک طول در دقیقاً آنچه

 نیمه سمی،ر عملیات) نیست فوق گانه سه تقسیم از دور ناتو و متحده ایاالت توسط روانی عملیات یک انجام

. کنند می دایجا را ای چرخه یک هم با متحده ایاالت رهبری به روانی عملیات عنصر سه این(. مخفی و رسمی

 جراا چرخه این در نظر، مورد مخاطبان به ها پیام ارسال و تبلیغ تا گرفته محتوا تولید از ها، عملیات این همه

 نقشی هچ عناصر این از یک هر بدانیم که است مهم چرخه، این عملکرد چگونگی دادن نشان برای. شوند می

 .دارند

 می خشپ اخبار همچنین و اجتماعی های رسانه در که را ایران به مربوط منفی مطالب انواع رسمی، بخش

 بخش انجام،سر. دانند می ایران منافع ضرر به ترول های اهکارگ که مطالبی آن مخصوصاً. کند می رصد شود،

 کرده پردازی هنظری خود دلخواه به ایرانی، مخاطبان برای را محتوا متحده، ایاالت روانی عملیات رسمی نیمه

 عنوان به را ایران تا فرستد می ایران اجتماعی و سیاسی های حوزه سایر به را آنها سپس و کند می تولید و

 اول وهله در که مخفی بخش که شد خواهد کامل زمانی چرخه این. دهد نشان خورده شکست ورکش یک

 را آن دید،ج شایعات جعل با و کند تبلیغ را شده درست و شده تأیید جدید، مطالب کند، می منتشر را شایعه

 .کند تبدیل پراکنی دروغ کمپین یک به

 بررسی افتاد راه به کرونا ویروس زمان در که را کمپینی آخرین توانیم می ما موردی، بررسی یک عنوان به

 آلوده موارد دقیق تعداد برآورد. هستند پیچیده و مهم بسیار کرونا ویروس مورد در آمارها و موارد ارقام،. کنیم

 در درستی و صحت عدم و مشکل این نیز مقامات حتی و است بزرگ مشکل یک پیشرفته، کشورهای تمام در

 سی بی بی اخیراً وجود، این با. خواند ”نادرست علم“ را آنها سی بی بی انگلیس، در. اند پذیرفته را خود آمار

 است، ناتو و متحده ایاالت حمایت تحت روانی عملیات رسمی بخش و دولت حمایت مورد رسانه که فارسی،

 بیشتر بسیار ایران اختگانب جان تعداد کند می ادعا آن در که است کرده منتشر ناشناخته منبع یک از گزارشی

 آدنوم تدروس جهانی، بهداشت مدیرکل که حالی در دهد می گزارش روز هر بهداشت وزارت که است آن از

 اینکه بر مبنی مشخصی مدرک جهانی، بهداشت سازمان یاب حقیقت های مکانیسم: گفت سی.بی.ان.سی در

 سازمان ترول کارگاه توسط ابتدا در شایعه این. است نیافته کند، می پنهان را کرونا ویروس بحران شدّت ایران

 دروغ و نفرت گسترش هدف با ترول های فعالیت به متّهم که تروریستی ننگین  گروه یک خلق، مجاهدین

 کرونا، ویروس بحران ابتدای از. شد واقع حمایت مورد است، نوبت چندین در اجتماعی های رسانه در پراکنی

 که گزارشی در اعداد که است این توجه جالب نکته. داد گزارش را نادرستی ارقام و یغیرمنطق آمار فرقه، این

 روانی عملیات مخفی بخش بنابراین،. بود خلق مجاهدین جعلی اعداد به نزدیک کرد منتشر فارسی سی بی بی

 ترویج مخاطبان از بسیاری برای را ای سابقه بی جعلی محتوای ابتدا همان از ناتو، و متحده ایالت حمایت تحت
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 عبارت به. بردند بین از عادی غیر مطالب برابر در را مخاطبان تشخیص قدرت آن، مکرّر تکرار با سپس و دادند

 شکل به مخاطبان برای را نادرست اطالعات محتوای متّحده، ایاالت روانی عملیات در ترول فعالیتهای دیگر،

 .هستند اعتماد قابل اطالعات این که کند ادعا بتواند  عملیّات رسمی بخش تا  آورند می در عادی امری

 سازمان ورد،م این در مثال، عنوان به. کند می بررسی را شایعات کمپین موضوع الّذکر، فوق رسمی نیمه بخش

 با را نهانپ اصطالح به های داده این نامند، می (NIC) ایران ملی کنگره را خود و هستند نظام ضد که هایی

 با و دهدا گسترش را خود دینی، ضد محتوای افزودن با کمپین این. دهند می ربط ایران ولتد مذهبی ذات

 که هدد می جلوه را آن ای گونه به و رود می پیش ایران سیاسی سیستم با رابطه در خود جعلی استدالل

 ترویج را یمیقد محتوای ترول کارگاه که شد خواهد کامل زمانی چرخه این. کرد اعتماد آن به توان نمی گویی

 .رسمی منابع توسط شده تایید واقعیّات بجای شایعات عنوان به نه بار این اما دهد

 است دنبالش به متحده ایاالت آنچه

 در خود ستسیا استمرار ی درباره متّحده ایاالت که دریافت توان می هایی، کمپین چنین گرفتن نظر در با

 متحده، ایاالت کنترل تحت بزرگ و کوچک روانی های عملیات امتم. است قدم ثابت حد چه تا رژیم، تغییر

 اهداف خیبر توانیم می ما همچنین. هستند قیمتی هر به ایران سیاسی نظام حذف دنبال به ای دوره هر در

 .دهیم قرار بررسی مورد کنند، می تقویت را اصلی هدف که را مشخص

 اسمقی در نفرت گسترش متّحده، ایاالت روانی عملیات بخش قسمت خطرناکترین: ای منطقه نفرت اول،

 اصلی هدف است، شده شناخته ”مقاومت محور“ عنوان به که منطقه در شده ایجاد ائتالف. است ای منطقه

 خسارت د،ده می پیوند هم به را خاورمیانه مردم که نامرئی رشته یک. است متّحده ایاالت روانی عملیات

 وهله در تّحدهم ایاالت کنترل تحت روانی عملیات بنابراین است، کرده وارد همنطق در آمریکا برتری به زیادی

 .ببرد بین از را ائتالف این منطقه، مردم بین در نفرت گسترش با تا کند می تالش اول

 ذیرترینپ آسیب در را خود که زمانی مقاومت، محور در کشورها سایر شهروندان همانند ایرانی شهروندان

 مثال، عنوان هب. شوند می مواجه شدید روانی عملیات این با برند، می رنج روانی ضربه از و ندبین می موقعیت

 روانی لیاتعم نوع این جلوی تنها نه هم عاطفی تراژیک و انسانی فاجعه یک حتی بیروت، انفجار ماجرای در

 را خود دردیهم ترین عمیق جهان مردم که هنگامی. گستراند را آنها دامنه و تقویت را آنها بلکه نگرفت را

 دهندگان سترشگ و ترول کارخانجات روانشناسی، اپراتورهای کردند، ابراز آن قربانیان و بیروت انفجار برای

 ایه شبکه در بیروت انفجار که حالی در. گذاشتند سر پشت را خروشی و جوش پر کاری روز یک نفرت،

 خواهران ایبر نقدی غیر و نقدی های کمک آوری جمع حال در ایران مردم و بود خبر بازدیدترین پر اجتماعی

 کرده معرفی یرانا مدنی جامعه عنوان به را خود که (tavaana) تاوانا فکر اتاق بودند، لبنان در خود برادران و

 آنها، تحمای تحت روانی عملیات رسمی نیمه بخش عنوان به متحده ایاالت خارجه امور وزارت توسط و است

 بین را متخصو بذر تا کرد آغاز ایرانی مخاطبان بین پراکنی نفرت کمپین یک شود، می بودجه نتامی رسماً

 .بکارد لبنان و ایران مردم
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 مقیاس در فرتن گسترش برای را جعلی حساب یک که تاوانا فکر اتاق توسط اینستاگرامی پست یک -1 شکل

 دهد می ترویج ای، منطقه

 فارسی، دی آی بدون و جعلی حساب یک توسط که توییتری پست کی: است قسمت دو شامل توئیت این

 جبران برای مالز هزینه که دادند اطمینان اهلل حزب به توییت یک در اسالمی جمهوری رهبر“: است شده ایجاد

 کامنت ارسیف زبان به اینستاگرام در تاوانا و”  .کشم می بیرون ایران مردم حلق از را بیروت بندر خسارت

 دو تیر کی با تاوانا، مورد، این در” .زند می را مقاله صد حرف طنز، خط یک گاهی … شرح بدون“ :گذاشت

 بروز صورت رد معمول بسیار اقدامی) لبنان به ایران اسالمی جمهوری کمکهای دادن نشان با ابتدا زد، نشان

 نفرت گسترش بر سعی ها، انیایر بر ها لبنانی دادن قرار اولویت و خود شهروندان بودجه از سرقت و( بحران

 تباراع جعلی، حساب یک ترویج با سپس. است منطقه در پراکنی نفرت در معمول استراتژی یک این کرد؛

 .میگیرد کار به روانی عملیات های جنبه سایر در استفاده برای را خود

 ایجاد. تاس روانی گجن نوع این در اصلی اهداف آمیز، مسالمت اعتراضات: شکنی حرمت و تخلف ترویج دوم،

 یکتاکت اغتشاشات، و ها ناآرامی به زدن دامن برای شکنی حرمت و تخلف ترویج توسط اعتراضی چنین

 تلگرام در لکانا یک که نیوز، آمد مثال، عنوان به. نیست متحده ایاالت رهبری به روانی عملیات در جدیدی

 ان،ایر 2017 اغتشاشات در خطرناک نقشی داشتن و نفرت گسترش پراکنی، دروغ های کمپین بدلیل است،

 اصلی سرچشمه نعنوا به آمدنیوز. شد مشهور بسیار شد، آغاز آرام و آمیز مسالمت بسیار صورت به ابتدا در که

 کوکتل از هاستفاد دستورالعمل ویژه به و کرد تشویق خشونت به را صدا سرو بی و آرام معترضان اغتشاشات،

 این هک هنگامی اگرچه. گذاشت اشتراک به را عمومی ساختمانهای و پلیس تی،امنی محافظان علیه مولوتف

 رسانه این اما ردک ممنوع را کانال این تلگرام، عامل مدیر و بنیانگذار دوروف، پل رسیدند، انجام به فعالیتها

 .شد دستگیر سپاه اطالعات سرویس توسط آن بنیانگذار اینکه تا داد ادامه خود کار به جدیدی نام با مدتها

 افزایش نینهمچ و مرج و هرج و شورش ایجاد خسارت، ایجاد بمنظور که میدانی، عامالن توسط هافعالیت این

. شوند می ترویج کشور در خلف مجاهدین تروریستی شبکه جانب از معموالً اند، دیده آموزش تلفات شمار

 می بنابراین رد،دا وجود نیز ایران های خیابان در بلکه است، مردم ذهن در تنها نه جنگ میدان این بنابراین،

 .بنامیم ترکیبی جنگ یک را آن توانیم

 خطرناک سیارب اقدامی عنوان به باید خود، مرگبار خسارات و جانبی عوارض کنار در روانی، عملیات نوع این

 بلکه نیست، آن جسمی آسیب و خشونت مسئله فقط عملیات این در هدف. شود تلقی ملت یک علیه تر

 می روندانشه و دولت بین روابط بر مخربی تأثیرات ایجاد باعث که است مدنی اعتراضات انواع تمام سرکوب

 :شود

 آنها زیرا کرد، خواهند توجه شوند می آشوب موجب که افرادی به کمتر مقامات و دولت که است بدیهی

 مقابل در خود شهروندان نارضایتی تشخیص. دانند می ها ناآرامی همه اصلی عامل را خارجی مخرّب فعالیتهای

 از را خود امید است ممکن همچنین شهروندان. نیست ای ساده کار اجتماعی، های جنبه در بیگانگان دخالت

 غربی کشورهای به اجتماعی های فعالیت و اعتراضات همه که است این واقعیت کنند می فکر زیرا دهند دست
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 که باورند براین آنها بنابراین،. شد خواهد تلقی عمومی اذهان در بیگانه مداخله یک عنوان به و خورده گره

 .ندارد وجود دولت از خود نارضایتی دادن نشان برای آمیز صلح راهی هیچ

 هویت و هاامید بر آمریکا، رهبری به روانی عملیات دائمی های جنبه از دیگر یکی: تحقیر استراتژی. سوم

 روبرو اریب نکبت زندگی با دهد، دست از را خود نفس به اعتماد شخصی اگر .است متمرکز ایرانی شهروندان

 دالیل هک نیست مهم دهد، دست از را خود نفس به اعتماد بهتر ای آینده ساختن در ملتی اگر و شد خواهد

 لّتم کل وردم در این و رفت خواهد بین از فرد آن انگیزه و خالقیت باشد، گرفته نشات کجا از ناامیدی این

 ها، ناکامی بر بیشتر تأکید حال عین در و ایران پیشرفت و موفقیت در تحقیر با ها آمریکایی. کند می صدق

 .دهند می گسترش را روانی جنگ نوع این

 رانای بالفاصله، .است روانی عملیات نوع این برای خوبی نمونه ایران نظامی ماهواره اولین علیه آمریکا واکنش

 ایاالت رتشا مشترک ستاد رئیس نایب هایتن، جان ژنرال زیرا گرفت، قرار آنها کار ستورد در دوباره هراسی

 توانایی یگرد بار یک ایران“ که است معنا این به ماهواره، آمیز موفقیت پرتاب یک که داشت اظهار متحده،

 توانند نمی هرگز اآنه که کنیم حاصل اطمینان خواهیم می ما و. دارد را ما متّحدان خود، همسایگان تهدید

 “. کنیم جمع را حواسمان خوبی به باید بنابراین. کنند تهدید را متحده ایاالت

 جواب لمللیا بین فضای در تواند می هراسی ایران اگرچه: شد روبرو معضل یک با متحده ایاالت مدتی از پس

 ایران وثرم عملیات یک برای زیرا کند، می تضعیف ایران ملت بین در را تحقیر استراتژی امر این اما دهد

 اذعان داکثریح فشار و کننده فلج های تحریم مقابل در ایران بزرگ پیروزی به باید آمریکایی مقامات هراسی،

 .کردند تاکتیکها از برخی در تغییر به شروع آنها بنابراین کنند،

 ”فضا در غلتان کم وب“ را نور ماهواره متحده، ایاالت فضایی نیروی فرمانده ریموند، دبلیو جان ژنرال توئیتر، در

 است بعید“ که خواند

 متحده ایاالت یگاهپا از تصاویری ایران پاسداران سپاه وجود، این با. ”کند فراهم را (intel) تلفیقی الکترونیک

 ار خود چشم ندکرد سعی آمریکایی مقامات زمان، آن در. کرد منتشر ایرانی نور ماهواره طریق از را بحرین در

 شبکه در س،ناشنا نظامی کارشناس یک. نکردند چندانی نظر اظهار باره این در و ببندند موضوع این روی بر

 در ار این وی. هستند شده ویرایش تصاویر این که داشت اظهار مذکور تصاویر تمسخر با اجتماعی های

 صعودی نعربستا و انگلستان مالی حمایت تحت فارسی زبان به خبرگزاری که) اینترنشنال ایران خبرگزاری

 .است متّحده ایاالت رهبری به رسمی نیمه روانی عملیات یک درواقع، این. گفت( است

 و یجسم صدمات سیاست، این. است قطعی اسالمی جمهوری علیه آمریکا روانی عملیات سیاست مجموع، در

 کند می الشت متّحده ایاالت و ستا جریان در مداوم طور به جنگ این. کند می وارد ایران مردم به را روحی

 بسیار جنگ این در اخالقی مرزهای. بداند مقصر خود، داخلی امور در دخالت دلیل به را دیگر کشورهای

 ذهنی های یریدرگ در که باشند داشته خاطر به باید متّحده ایاالت مخالف کشورهای بنابراین،. هستند محدود

 .ندارد وجود عادالنه جنگ عنوان تحت چیزی روانی، و
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 محورروایت ایرسانه های. جنگ3

 مصطفی سمیعی

 مقدمه

 مفاهیم یگرد و سیاسی نظام با مردم همراهی اجتماعی، سرمایه مردمی، مقبولیت با مستقیمی ارتباط کارآمدی

 دایجا هایراه از کیی که دارد اشاره حقیقت این به عبارت این مخالف مفهوم. دارد چنینیاین هایمؤلفه و

 هاشاخص ترینمهم از یکی. است کارآمدی میزان داشتن نگه پایین حاکمیت، و مردم میان شکاف و فاصله

 مسائل اب مواجهه در حکومت یک هرچه که معنا این به است؛ مسئله حل توانایی کارآمدی میزان سنجش برای

 .بلعکس و رودمی شماربه کارآمدتر شود، ظاهر ترموفق اجتماعی،

 تواندمی رسانه اینکه اول. کندمی پیدا ارتباط رسانه موضوع به الیه دو در حاکمیت سوی از مسئله حل توانایی

 تواندمی رسانه کهاین دوم. کند سازیمسئله مردم برای تعبیری به و کند تعیین کار دستور سیاسی نظام برای

 القای مردم هب که کند روایت نحوی به را است گرفته صورت اجتماعی مسئله یک با مواجهه در که را اقداماتی

 رمان و ادبیات هب آن خاستگاه که روایت. است[ 1]روایت الیه، دو هر در رسانه اصلی کار ابزار. کند ناکارآمدی

 شود؛می «واییر گفتمان» و «قصه» شامل که رخدادهاست بازنمایی معنای به ساده تعریف یک در گرددبازمی

 بازنمایی یشیوه همان نیز «روایی گفتمان» است؛( وقایع سیر) رخدادها از ایمجموعه یا رخداد یک «قصه»

 [.2]رخدادهاست

 ایرسانه بازنمایی

 از بسیاری «عرضم در» اوال انسان یک که اندشده گسترده حدی به سیاسی -اجتماعی هایواقعیت امروزه

 کامل شناخت و فاشرا توانایی چندبعدی هایپیچیدگی دلیل به باشد، معرض در هم اگر ثانیا و نیست هاآن

 هایپدیده جایگزین، و اصلی جریان از اعم «رسانه نهاد» رو همین از. ندارد را اجتماعی سیاسی پدیده یک

 -خبری بمباران با هاانسان روزه هر و کندمی بازنمایی جامعه آحاد برای را … و اقتصادی سیاسی، اجتماعی،

 .هستند روبرو هانج جای جای از گسترده تحلیلی

 اذعان و انداشتهد توجه رسانه نقش به[ 3]پساساختارگرایی و مدرنیتهپست خاستگاه با جدید اندیشمندان

 و هاسازیشبیه جهان مانه واقع، جهانِ و ماندنمی باقی تفاوتی واقعیت وانمایی و واقعیت میان که دارندمی

 عروفم کتاب در عرصه این شده شناخته هایرهچه از یکی عنوان به[ 4]بودریار. هاستوانمایی

 و برندمی سربه یتواقع مافوق در هاانسان» است معتقد و دارد اشاره «واقعیت مافوق» به ،[5]«هاوانمایی»

 به واقعیت فوقما عرصه به گذار روند در و رودمی فراتر گام یک حتی او. «است شده واقعیت جانشین تصویر

 حالت این در[. 6]داردن واقعیت با ارتباطی گونههیچ تصویر یا نشانه یا صورت آن در که دارد اشاره ایمرحله

 ادعای بودریار راستا همین در. کنندمی خلق برایشان «ایرسانه تصورات» که است همان هاانسان برای واقعیت

 [7! ]است نداده رخ فارس خلیج جنگ که کرد مطرح را عجیبی
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 بازنمایی در هارسانه بدیلبی نقش از حاکی خودمان زیسته تجربه در تأمل کمی و نظرات این بررسی

 هارسانه صاحبان برای گیرد،می صورت روایت ابزار با که بازنمایی این. است سیاسی -اجتماعی هایواقعیت

 هرسان. ستا کرده بیان گفتمان خصوص در فوکو که است قدرتی همان شبیه قدرت این. کندمی قدرت تولید

 خصوص در ابتدا در که کاتین به توجه با ما حالیکه در کند، تعریف ما برای را ما پیرامون هایپدیده تواندمی

 سنجیصحت قیقد صورت به را هاآن توانیمنمی حتی شد، ذکر «اشراف توانایی عدم» و «بودن معرض در»

 .گیردمی شکل «کاذب بازنمایی» رو این از. کنیم

 در البته. است زینهپره بسیار گیرند، قرار استفاده مورد جمعی هایرسانه در که نحوی به ایرسانه تولیدات

[ 8]«ودانگیزخ جمعی ارتباط» به کاستلز تعبیر به ارتباطی هایفناوری رشد واسطه به گذشته هایدهه

 نیز خود که ستیمه روبرو کاربر با بلکه نیستیم، طرف مخاطب یک صرف با دیگر که معنا این به ؛[9]ایمرسیده

 قدرت از رسمی هایسانهر هنوز حال این با. کند آفرینینقش ایرسانه تولید در فعال صورت به تواندمی

 و سیاسی) قدرت صاحبان با هارسانه این مالکیت االغلبعلی. هستند برخورددار مردم آحاد به نسبت بیشتری

 که شودمی منتشر هارسانه آن از هاییروایت لذا ند؛کن حمایت هاآن منافع از است قرار و است( اقتصادی

 [.10]باشد داشته مالکان منافع با را تطابق بیشترین

 سازیروایت مسئله ایران اسالمی جمهوری

 تقابل در اراست،د که منحصربفردی هایویژگی واسطه به خود، گیریشکل ابتدای از ایران اسالمی جمهوری

 به نسبت دیلب ایدئولوژی یک ارائه با که شودمی تعریف جهانی زورگوی و استکباری هاینظام با کامل

 نفی منض که گرفته پیش در را سومی طریق( لیبرالیسم و سوسیالیسم) خود زمان مرسوم هایایدئولوژی

 اسالم قدسم شریعت دستورات اساس بر بشریت تعالی بر مبتنی که را دیگری مسیر موجود، هایایدئولوژی

 و سرد جنگ یافتن پایان با اسالمی، انقالب پیروزی از سال چند گذشت از پس. دهدمی پیشنهاد را است،

 عنوان به الیسملیبر و غرب تنها شد،می شناخته جهان در سوسیالیسم ایدئولوژی نماینده که شوروی فروپاشی

 .ماند باقی ایران اسالمی جمهوری برای واحد دشمن

 و نظام دادن نشان ناکارآمد در سعی مختلفی ابزارهای با ابتدا همان از رانای اسالمی جمهوری نظام دشمنان

 وجوه که را اقتصادی هایتحریم سپس و نظامی ابزارهای ابتدا. داشتند حاکمیت و مردم میان شکاف ایجاد

 انقالب، دشمنان همقابل اصلی ابزار. شدند ناامید هاآن دوی هر از امروز و کردند امتحان بودند، تقابل سخت

 .دارد بروز و ظهور ایرسانه تولیدات و هارسانه قالب در امروزه

 دارند، سعی مختلف هایرصهع در ایران، اجتماعی -سیاسی هایواقعیت از خود هایروایت ارائه با هارسانه این

. بزنند امند حاکمیت و مردم میان شکاف به ترتیب بدین و کنند ناامید نظام آینده به نسبت را ایران مردم

 ایرسانه تهاجم این ربراب در واقعیت، از صحیح روایت ارائه با دارند سعی نیز ایران اسالمی جمهوری هایرسانه

 .کنند آراییصف

 سیاسی، دستگاه بر تأثیر برای ایرسانه راهبردهای ترینمهم از یکی شد، ذکر نیز مقدمه در که همانطور

 اسفند در کرونا ویروس شیوع ابتدای از. است اقدام یک از سلبی ماییبازن یا حکومت یک برای سازیمسئله
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 جمهوری عملکرد آمار اساس بر که است حالی در این. هستند اوضاع از نماییسیاه حال در هارسانه این 1398

 زمانی مختلف مقاطع در و داشته بیماری این با مواجهه نوع در که هاییضعف و شدت از فارغ ایران اسالمی

 .دارد بهتری عملکرد میانگین صورت به جهان، یافته توسعه کشورهای از بسیاری به نسبت است، بوده متفاوت

! افتاد اتفاق بایدن یروزیپ اعالم از پس روز اولین در قضاء از که واکسن اولین تولید با ایرسانه هایهجمه این

 تالش تمام هاسانهر این سال، 1 از بیش مدت ینا در. دارد ادامه نیز اکنونهم و شد دنبال بیشتری شدت با

 دهند ارائه هاییروایت گرفته، صورت اقدامات به نسبت که کردند این به معطوف روزیشبانه صورت به را خود

 ناکارآمدی القای هم و شودمی مردم ناامیدسازی به منجر هم و است واقع خالف هم هاآن از بسیاری که

 عمل ارآمدک و درست کامال صورت به حکمرانی سیستم که ندارد اعتقاد سطور این نگارنده البته. کندمی

 کامال که هاروایت نای ارائه یقین به قطع اما هستند؛ واقعیت کامل قلب حال در مذکور هایرسانه و کندمی

 زیادی بسیار اقدامات حتی که شودمی جامعه آحاد برای ذهنیتی گیریشکل سبب گیرد،می صورت مغرضانه

 جادای منفی جمعی حافظه یک مردم برای و شودنمی دیده نیز است، گرفته صورت صحیح صورت به که

 مسئولین و ردمم میان شکاف ایجاد و اجتماعی سرمایه فرسایش نظام، به اعتماد کاهش آن نتیجه که کنندمی

 .شودمی

 ایرسانه جنگ» یک در و معاند هایانهرس در سوژه عنوان به که است بسیاری مصادیق از یکی کرونا موضوع

 از سازیمسئله گیرد،می صورت راستا همین در که دیگری اقدام. است پیگیری حال در عیارتمام «محورروایت

 سبب به گیفرهن موضوعات. کنندنمی نگاه پدیده آن به مسئله عنوان به اساسا مردم که است موضوعاتی

 .هستند سازیمسئله برای هاسوژه ترینجذاب دارد، مردم آحاد با که باالیی چسبندگی

 گیرینتیجه و بندیجمع

 کنونی شرایط لیلتح. شود تأکید واقعیت بازنمایی در هارسانه نقش اهمیت بر ابتدا شد، سعی یادداشت این در

. افزایدیم هرسان به ما نیازمندی بر روز به روز پیرامون محیط شناخت و بازنمایی این که است آن از حاکی

 .کرد استفاده آن از باید که کندمی ایجاد را ظرفیتی یک رسانه بنابراین

 

 هایواقعیت از هاییوایتر ساخت حال در معاند هایرسانه امروزه. است روایت عنصر بازنمایی، در رکن ترینمهم

 ورود زومل رو این از. کنند بدبین حاکمیت به نسبت را مردم که هستند، کشور درون در سیاسی -اجتماعی

 مجازی و واقعی لبا دو امروزه کشور در کارآمدی ایجاد. کندمی ایجاب همیشه از بیش نزاع عرصه این به جدی

 ناظر نیز آن مجازی بال و گیردمی صورت واقعیت در که است اقداماتی بر ناظر آن واقعی بال. است کرده پیدا

 .است جامعه به امید ترزیق برای گرفته صورت افدامات از هاییروایت ارائه بر
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 اجتماعی تاثیرگذاری عملیات و سایبری عملیات . مصونیت4

 محمد سجاد باطنی

 حوزه ایکشوره عالیق مختلف، کشورهای برای نظامی رویارویی شدن پرهزینه و تسلیحاتی صنایع پیشرفت با

 طور هب. یافت فزونی شناختی، گجن و اجتماعی تاثیرگذاری عملیات و سایبری حمالت از استفاده به شرق

 ختیشنا کارزارهای در متحده ایاالت علیه روسیه ترکیبی جنگ و آمریکا 2016 انتخابات از پس مشخص

 هایختزیرسا هک) سایبری جنگ ،(انتخابات از بعد و قبل آمریکا عمومی افکار بر مستقیم تاثیرگذاری)

 ،(ترامپ باتیانتخا کمپین سران با مستقیم گیریارتباط) سیاسی جنگ و( نامزدها کمپین همراه به انتخاباتی

 جاسوسی هایسسروی توسط حمله، این  از موجود هایداده و یافت راه هارسانه و عمومی افواه به مسئله این

 .گرفت قرار هایرسانه اختیار در آمریکایی

 فزونی هب رو دهه این در نیز اطالعات سرقت و جاسوسی هدف با چینی گسترده سایبری حمالت دیگر، سوی از

 در همتحد ایاالت پرسنلی مدیریت اداره یا OPM به چین سایبری حمله حمالت، این مشهورترین. گذاشت

 هک با را آمریکایی میلیون 22 به قریب کاری و استخدامی اطالعات که است بوده 2015 و 2014 هایسال

 مهم شدت هب ایمسئله این»: داشت اظهار باره این در FBI وقت رئیس کامی، جیمز. آورد دست به اداره این

 کسانی یشخص اطالعات از بود ایگنجینه رفته سرقت به اطالعات. است ضدجاسوسی و ملی امنیت نظرگاه از

 [1«].کرد خواهند کار یا بودنند کرده کار کنند،می کار آمریکا برای که

 ورط به هاعملیات این دوی هر در که آمریکاست دولت رسمی هایبیانیه فوق، عملیات دو مشترک وجه

 رگذاریتاثی عملیات خصوص در. اندرفته نشانه چین و روسیه سمت به تردید بدون را اتهام انگشت مشخص

 عامل ار روسیه رسمی طور به متحده ایاالت جاسوسی سرویس 17 مشترک بیانیه ،2016 انتخابات بر روسیه

 تاطالعا وقت رئیس کلپر، جیمز نیز، OPM به چین حمله خصوص در [2.]کرد معرفی عملیات این اصلی

 [3.]خواند حمله اصلی عامل را چین ملی،

 روسیه و چین شناختی جنگ و سایبری حمالت برابر در متحده ایاالت و ناتو ایمقابله هایراه

 به اما تحمال این خسارات. است مطرح ناتو اعضای میان در جدی طور به حمالت این برابر در دفاع مسئله

 حمالت اب مقابله توان و بوده واقعی ارزش از خالی دفاعی هایروش این عمال دهدمی نشان که است حدی

 عملیات از ستد این برابر در دفاعی استراتژی کالن 4 توانمی کلی طور به. ندارند را شناختی جنگ و سایبری

 :داد نسبت ناتو به را

 ریسایب امنیت و پلتفورم دفاع

 رویکرد اولین هازیرساخت سایبری امنیت تقویت و اجتماعی هایشبکه هایپلتفورم امنیتی تدابیر تشدید

 توسط که سایبری امنیت تقویت. است کرده اتخاذ شرقی، حمالت برابر در ناتو که است ایمقابله

 آمریکا، Fire Eye و یلاسرائ Clear Sky کمپانی مایکروسافت، سایبری دفاع جمله از سایبری هایداگواچ

 استراتژی این از هدف. پردازندمی شناختی هایعملیات و هکری هایتالش به هنگام زود دهی هشدار به
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 از. است حمالت از دست این برابر در (Social Awareness) اجتماعی هوشیاری ایجاد مشخص طور به

 هایاکانت حذف و شناسایی برای خود نیتیام تدابیر تشدید با نیز اجتماعی هایشبکه صاحبان دیگر سوی

 مدیرعامل آنکه چه کند کسب چندانی موفقیت نتوانسته نیز هاتالش این البته. اندکرده اقدام عملیاتی،

 [4. ]دارد باز انتخابات علیه اقدام از را روسیه تواندنمی که است کرده اعتراف رسما بوکفیس

 Naming and shaming سیاست

 به شناختی و سایبری حوزه در گرانعملیات اسامی کردن فاش یا Naming and shaming سیاست

. است عملیات از دست این با مقابله برای متحده ایاالت و ناتو تدافعی هایسیاست تریناصلی از یکی عنوان

 و گرفته قرار هدف مورد گرعملیات کشور و ایشان منافع عنوان به عملیاتی فعاالن هویت سیاست، این در

 اشخاص، ایبر مشکل ایجاد برعالوه ها،آن دادن قرار پیگرد تحت و معرفی و اندرکاراندست شناسایی ضمن

 [5.]پردازندمی نیز کشورها از اعتبار سلب به

 مقابله برای نهمنفعال بسیار راهی نهایت در اما باشد اثرگذار تواندمی موارد برخی در اینکه ضمن سیاست این

 به یکاآمر سیاسی نخبگان میان در سیاست این دیگر، سوی از. آیدمی حساب به تهدیدات از تدس این با

 ستسیا این اثرگذاری به قائل اطالعاتی نخبگان و امنیتی مقامات از برخی. است اختالف مورد شدت

 مسئله ینا اهمیت ایعده ،[7]دانندمی اثربی عملیات از مختلفی انواع در را آن دیگر برخی ،[6]هستند

 کشورهای برای تسیاس این که هستند مسئله این به قائل و اندداده قرار مناقشه مورد را درگیر کشورهای برای

 توصیف گرانعملیات به ایهدیه را کار این کارشناسان از برخی حتی و[ 8]است اهمیت بی شرقی

 [9.]کنندمی

 حقوقی اقدام و تحریم

 هاتحریم این. است سایبری هایفعالیت علیه تحریم برقراری غربی هایتدول معمول اقدامات از دیگر یکی

 گرعملیات ادافر یا اشخاص به نهایت در نیستند، برخوردار محکمی قانونی پشتوانه از که دلیل آن به عموما

 یقانون لشک به روسی هکرهای علیه 2020 سال در بار اولین برای که هاتحریم این[ 10.]گردندمی محدود

 است بوده هاآن با همکار موسسه 3 دارایی کردن بلوکه و افراد همان تردد ممنوعیت شامل تنها نیز، آمد در

 بعدی هاحریمت این بوده، قطعی GRU یا روسیه نظامی اطالعات نهاد به افراد این وابستگی اینکه، عین در و

 خاباتیانت هایزیرساخت به قدس یروین ادعایی حمله دربرابر همچنین[ 11.]است نیافته حاکمیتی و ملی

 ماهیت یلدل به عمال که[ 12]است شده واقع تحریم مورد شرکت همین تنها رسانه،بیان شرکت توسط آمریکا

 .گردد محسوب عملیات مطلق توقف عنوان به تواندنمی تحریم عملیات، از دست این سایبری

 متقابل حمالت

 ریاست سیاستی دستورالعمل به معروف اوباما سایبری تهاجم کنترل الیحه رد از پس خصوص به استراتژی این

 اوباما، باراک سابق فرمان. گرفت قوت ترامپ توسط (Presidential Policy Directive 20) 20 جمهوری

 در گیریتصمیم نظام عمال که دیدمی الزم سایبری حمالت تمام برای را آژانسی بین هماهنگی نوعی
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 آمریکایی نظامی و اطالعاتی هایسیستم دست عمال الیحه، این رد با ترامپ که نمودمی کند را بارهاین

 تدافعی هایسیاست از بخش ترینجدی استراتژی، این[ 13.]نمود باز را سایبری ترگسترده حمالت برای

 .است سایبری حمالت هزینه افزایش آن اصلی هدف و است داده اختصاص خود به را ناتو کشورهای

 مشخص، رطو به که چرا. است مقابل طرف ترساندن جهت سیاسی بلوف یک زیادی حد تا استراتژی، این لبتها

 نشده رقش سایبری هایعملیات به پاسخ به محدود قطعا شرق، حوزه کشورهای به ناتو جناح سایبری حمالت

 نقاط ناساییش برای مسکو به بریتانیا سایبری حمله آن، نمونه که داشته جریان در نیز را ابتدایی حمالت و

 وسیه،ر چون کشورهایی علیه ناتو و غرب جانب از سایبری جنگ حقیقت در[ 14.]است بوده کشور این ضعف

 ناتو حوزه یدائم استراتژی و نبوده کشورها این سایبری هایعملیات از برخاسته و جدید امری ایران و چین

 .است داشته ویژه حسابی سایبری حمالت بر

 .ردازیمپمی آن به بعد بخش در که است عملیاتی ارزش از خالی عمال نیز دیگری جهات از استراتژی این

 شناختی جنگ و سایبری عملیات در شرق، برتر دست

 رقش حوزه کشورهای بین گسترده مقیاس در شناختی جنگ و سایبری جنگ اگر که پرسش این به پاسخ در

 است، کسی چه میدان پیروز و شد خواهند خسارات متحمل بیشتر لدلی چه به و گروهی چه دهد، رخ غرب و

 تهدید نوعی حدهمت ایاالت و ناتو برای عمال عملیات، از دست این که چرا دانست پیروز را شرق باید تردیدبی

 :برشمرد را ذیل دالیل توانمی ترجزئی طور به. گرددمی محسوب نامتقارن

 غرب در دیجیتال اتارتباط و سایبری زیرساخت گستردگی

 ایفزاینده امکانات سایبر، بستر بر غیره و انرژی مباحث اقتصادی، سیاسی، مختلف امور سازیپیاده اگرچه

 همین به. ندکشامی مذکور هایحوزه همه به را، سایبری تهدیدهای میزان، همان به آورد،می ارمغان به را

 ایجاد دیبیناشهرون ارتباطی مطمئن زیرساخت اگرچه نیز اجتماعی هایشبکه در مردم گسترده حضور منوال،

 این .کندمی پذیرآسیب شناختی، عملیات برابر در را هدف کشور اما دارد، مختلفی برکات و کندمی

 ثلم کشورهایی به غرب جانب از سایبری حمالت فلذا است شده ایجاد کمتر شرقی کشورهای در گستردگی

 .بود خواهد ربمخ و موثر کمتر روسیه، و چین

 بریسای حمالت به نسبت مختلف کشورهای در متحمل خسارات میزان در وضوح به توانمی را مسئله این

 کشور ینپذیرترضربه ،2015 سال در خسارت دالر میلیون 15 با متحده ایاالت میان این در. کرد مشاهده

 [15.]ارندد قرار انگلستان و ژاپن ن،آلما صنعتی کشورهای آن از پس و بوده سایبری حمالت حوزه در جهان

 جبران قابل غیر تکنولوژیک فاصله عدم

 عرصه باشد، شرقی کشورهای به نسبت تکنولوژیک برتری مدعی تواندمی غرب هازمینه از برخی در هرچند

 یا سایبری تفوق دادن نسبت که است نخورده دست و جدید قدری به شناختیجنگ و سایبری حمالت

 و روسیه همچنان گرانتحلیل. است الزم دانشی پشتوانه بدون و نابجا درگیر، هایطرف از یکی به شناختی
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 آفرین خطر شدت به متحده ایاالت برای که کنندمی معرفی سایبری عرصه در پیشرفته قدرتی دارای را چین

 هک ترینبزرگ نعنوا به را شمعون به موسوم حمله جمله از ایران به منتسب سایبری حمالت و[ 16]است،

 [17.]دادند لقب تاریخ

 شناختیجنگ و سایبری حمالت با مقابله راه سر بر حقوقی مشکالت

 درصدی ههموار خود ردیابی غیرقابل و کارانهمخفی ماهیت دلیل به تاثیرگذاری عملیات و سایبری حمالت

 به را ریسایب ایحمله واهدبخ نهاد یک اگر حال. دارند همراه به گرعملیات خصوص در را قطعیت عدم از

 مطلق لیشک به تقریبا قطعیت، عدم این کند، منتسب کشوری به المللبین حقوق با متناسب و حقوقی شکلی

 فراوانی هایکاستی الملل،بین حقوق که دارند نظر اتفاق مسئله این بر کارشناسان. بود خواهد گیرگریبان

 [18.]دارد سایبری عرصه در

 (Madrid guiding principles) مادرید راهنمای اصول خالء، این جبران برای هاشتال ترینمهم از

 یسایبر تحقیقات از آمده بدست مدارک عضو، کشورهای سایبری همکاری بر تاکید ضمن مشخصا که است

 التحم برابر در همچنان و[ 19]است کرده شناسایی پسند محکمه مدرک عنوان به را هاتروریست علیه

 با لهمقاب و هوشیاری بر مبنی امنیت شورای 2341 قطعنامه خصوص در مسئله این. است ساکت پایه-کشور

 ،دیگر سوی از[20.]است صادق نیز تروریستی سایبری حمالت توسط عضو کشورهای هایزیرساخت تهدید

 ملهح کی انتصاب که مدعاست این بر شاهدی گرعملیات کشورهای کردن درگیر بدون و موردی هایتحریم

 .دارد ایرسانه بعدی تنها کشور، یک به تاثیرگذاری عملیات یا سایبری

 عملیات بودن موثر و ناتو ایمقابله توان ناکارآمدی بر دلیلی حمالت، تشدید

. داد افزایش ار روسیه و چین جانب از حمالت شدت آن، با مثل به مقابله و پدافند برابر در ناتو، ناکارآمدی

 ،[21]2017  سال به بریتانیا در برگزیت رفراندوم در روسیه ترپیچیده و ترگسترده ذاریتاثیرگ عملیات

 انهمتهور سایبری حمله ،[22] 2020 سال در آمریکا عمومی افکار تخریب در روسیه جدید هایفعالیت

 Chemical Weapons) شیمیایی سالح بازرسان مرکز به (GRU) روسیه نظامی اطالعاتی سازمان

Inspectors)[23]، گسترده حمالت ،[24]متحده ایاالت هایزیرساخت به چین سایبری جدید حمالت 

 قداماتا دهدمی نشان دست این از بسیاری موارد و[ 25]کرونا واکسن اطالعات سرقت برای روسیه و چین

 چین بلکه است دهنبو موثر تنها نه عملیات، از دست این هزینه افزایش و جلوگیری برای ناتو و متحده ایاالت

 .است ساخته نیز جسورتر زمینه این در فعال اصلی کشورهای عنوان به را روسیه و

 روسی هایهکر. یافت شیمیایی سالح بازرسان مرکز به روسیه حمله در توانمی را جسارت این از اینمونه

 در سعی ایفوای طریق زا و شده دانمارک وارد دیپلماتیک پاسپورت با امنیتی، مسائل گرفتن نظر در بدون

 که بود نعیا حدی به عملیات این وضعیت. شدند دیپورت روسیه به و شده دستگیر که داشتند اداره این هک

 با[ 26.]داشتند همراه به خود با نیز بود رسانده فرودگاه به GRU مرکز از را ایشان که را تاکسی رسید هکرها

 .دهند انجام خاصی سیاسی برداریبهره مهم، این از نتوانستند عمال غربی کشورهای حال، این
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 شناختی – سایبری جنگ و اسالمی جمهوری

 پیش رد سایبری حمالت برای اسالمی جمهوری که است مناسبی بستر دهنده نشان آمد، مقاله این در آنچه

 و دشمن برای بزرگ ضعفی نقطه عنوان به شناختی جنگ و سایبری حمالت حقیقت در. داشت خواهد رو

 دشمن هب بتواند خود، علیه غرب ترکیبی جنگ برابر در تا است مطرح اسالمی جمهوری برای مطلوب فرصتی

 است نممک بین، این در. بکاهد مقابل طرف تهاجم شدت از و کند تحمیل او بر جدی خسارات و زده ضربه

 :پردازیممی هاآن بررسی به ذیال که گیرد قرار توجه مورد مسئله این با همراه چند خطراتی

 آماده آن یبرا باید و است قوی احتمال هرچند احتمال این: هازیرساخت به حمله و غرب سایبری پاسخ( الف

 شناختی و سایبری حمالت به وثیقی ارتباط آمریکا، خصوص به و غرب برای مسئله این دانست، باید اما بود

 .ندارد اسالمی جمهوری

 هایرزشا از جمهوری تخطی هرگونه به پاسخ در و مداوم طور به سایبری و شناختی حمالت دیگر، عبارت به

 حمله هب پاسخ در آنکه چه. است مطرح اسالمی جمهوری علیه ایمقابله حل راه یک عنوان به سلطه، نظام

 نیز ناختیش هایجنگ[ 27. ]زد دست اسالمی جمهوری علیه سایبری حمله به آمریکا آرامکو، به اهلل انصار

 بوده رحمط اسالمی جمهوری علیه روتین آفند یک عنوان به SCL مثل ناتو اصلی هایکمپانی توسط ارههمو

 سایبری فتارر از فارغ و پایدار تهدیدی اسالمی، جمهوری علیه غرب شناختی و سایبری تهدید فلذا[ 28.]است

 .است ایران

 پوتین، والدیمیر اررفت نمونه اما. کند ایجاد ییهانگرانی تواندمی نیز مسئله این: حقوقی مقابله و تحریم( ب

. راهگشاست بسیار 2016 انتخابات در روسیه دخالت خصوص در ،NBC خبرنگار با روسیه، جمهور رئیس

 هاIP به اداستن با و متحده ایاالت اطالعاتی نهاد 17 رسمی هایگزارش بر مستقیم تاکید با NBC خبرنگار

 بدست اتاطالع تمسخر با تنها نیز پوتین. دانست مسجل را روسیه دخالت ن،گراعملیات انگشت اثر حتی و

 [29. ]خواند روس عادی شهروندان صرفا را گرانعملیات و کرد انکار را هاآن تمام آمده

 وابسته سهموس چند و گرانعملیات از بیشتر خصوص این در هاتحریم شد، ذکر که همانطور نیز این از پیش

 که است تیخسار از کمتر مراتب به شده، وارد خسارت حیث از پاسخ، این نهایت در. کرد هندنخوا درگیر را

 به افراد معرفی و نظام با گرعملیات نهادهای ارتباط انکار بنابراین. سازدمی وارد دشمن نیروهای به عملیات

 یشناخت هایجنگ و سایبری حمالت حقوقی بار بردن بین از در موثر راهی خودجوش شهروندان عنوان

 .است

 

 1چینی:  شناختی . جنگ5

 محمد فیاض فاروجی

 جنگ از پس کشاکش این در. کرد حرکت قطبی چند -یک سمت به الملی بین نظام شوروی، فروپاشی از بعد

. کرد کسب اللملی بین نظام در قدرت کیک از بسزایی سهم شرقی، بزرگ قدرت یک عنوان به اما چین سرد،
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 تجاری جنگ ترامپ که جایی تا یافت افزایش چین و آمریکا مناقشات چین، اقتصاد یافتن درتق با رفته رفته

 از بتواند تا شد کارزار عرصه وارد بایدن نفع به آمریکا انتخابات در چین مقابل در و کرد آغاز را چین علیه

 رقیب یک به چین امروزه. دبزن رقم چین اقتصاد برای را بهتری ی آینده بایدن، نفع به پنهان تبلیغات طریق

 خود یپیشرفته ارتش تواندمی تکنولوژیکی یپیچیده های قابلیت با که است شده مبدل آمریکا برای همتا بی

 درک جنگ، در اطالعات نقش بر چین تاکید به توجه با. کند میدان وارد آمریکا با اشتعال قابل مناطق در را

 Chinese Communist)چین کمونیست حزب مرکزی تبلیغات ندپارتما عمدتاً)چین خلق جمهوری اینکه

Party’s Central Propaganda Department) هایارگان سایر همچنین و  خلق آزادیبخش ارتش و 

 هر. شود می تلقی مهم نگرند می (disinformation)غلط اطالعات جایگاه مورد در چگونه( حزبی -ملی

 اما. دهند اهمیت کم نسبتاً را چین با متعارف جنبشی درگیری دارند یلتما کلی طور به ها آمریکایی که چند

  منافع سر بر درگیری تایوان، به چین احتمالی حمله آنها ترین اصلی که دارد وجود بالقوه اشتعال نقطه چندین

 یادداشت این در.  است جنوبی کره و هند با مناقشه یا آمریکا با جنوبی یا شرقی چین دریای در مناقشه مورد

 چین، تبلیغاتی مهم های نهاد و ها چینی نزد در اطالعاتی جنگ جایگاه چون، سئاالتی به است شده سعی

 .شود توجه چین اطالعاتی جنگ مخاطبین همچینی و ها چینی های روایت

 است؟ شناختی جنگ دنبال به چین آیا

 فعالیت همچنین و (information warfare)اطالعاتی جنگ به چین عالقه طوالنی سابقه داشتن علیرغم

 در ها چینی تایوان، دادن قرار هدف برای (disinformation)نادرست اطالعات از استفاده در چین جدی

 [1. ]اند بوده کند نسبتا (disinformation) نادرست اطالعات ترویج فعالیت به ورود

 عدیب نسل ویژه به و معاصر های گجن در موفقیت برای عامل ترین حیاتی را اطالعات چین ارتش و حزب

 جرایا معنی به چین ارتش در ( Informatized warfare) شده اطالعاتی جنگ اصطالح مثال. دانندمی

 دفاعی سند در. شود می استفاده های غربی توسط که است (information warfare) اطالعاتی جنگ

 مانند اطالعات بر مبتنی نیروهای و هاحسال از استفاده را شده اطالعاتی جنگ[   2]،2008سال چین

 از جدا اما. اشدب می (C4ISR) کنترل و فرماندهی و دقیق حمله هایقابلیت نبرد، میدان مدیریت هایسیستم

 می ستفادها نیز شناختی جنگ در اطالعات از ها چینی آیا دارند، اطالعات به ها چینی که ای ویژه ی توجه

 انتخابات در تدخال یا و کنگ هنگ تظاهرات یا تایوان 2018   انتخابات در هایی تدخال شاهد اینکه با کنند؟

 یا وسیهر همچون شناختی جنگ در پیشرو کشور یک را چین که نیست معنی بدان این اما ایم، بوده آمریکا

 بینش بیشتر  (PLA- People’s liberation army) چین خلق آزادیبخش ارتش.  کنیم قلمداد اسرائیل

 های سانهر از دیگران و روسیه متحده، ایاالت استفاده نحوه از اجتماعی های رسانه در را خود خاص های

 استراتژی ودخ و[3] است فراگرفته اوکراین و سوریه لیبی، مانند مختلف های درگیری و صلح زمان در اجتماعی

 به ها چینی جدی ورود عمل ی هدهند نشان تواندمی این و ندارد اجتماعی های شبکه در فردی به محنصر

 .باشد می شناختی جنگ
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 استفاده بر الد کمی شواهد امروز به تا آمریکا، انتخابات در چین دخالت و تایوان در سیاسی دخالت از فراتر

 قیانوسا و هند در کلیدی بازیگران دیگر دادن قرار هدف برای (disinformation)نادرست اطالعات از چین

 این انجام برای صتفر و استراتژیک انگیزه داشتن علیرغم. دارد وجود ژاپن یا فیلیپین، سنگاپور، ویژه به آرام،

 بر یرگذاریتأث برای دیگری مؤثرتر ابزارهای کند می احساس چین که باشد دلیل این به تواند می این کار،

 چین هک باشد دلیل ینا به است ممکن این یا دارد، دسترس در هدف کشورها این امنیتی و خارجی سیاست

 به وجهت با گفت توان می البته[ 4. ]است کرده انتخاب را دیگری موضوعات خود بندی اولویت در صرفاً

 اقتصادی رویکرد که (Belt and Road Initiative)راه یک و کمبرند یک بر مبنی چینی اصلی استراتژی

 نیز تایوان در چین دخالت موضوع در. باشدمی زدایی تنش دنبال به خود های بازار گسترش برای چین دارد،

 نوعی به. عملیاتی تا است سیاسی حوزه در عمدتاً که است آمده دست به محدودی حدودی تا و متفاوت نتایج

 در درستنا اطالعات از استفاده با attack vectors  توسعه برای آزمایشی بستر عنوان به تایوان از چین

 [ .5]کند می هاستفاد اجتماعی های رسانه

 چیست؟ رد یادداشت  این اهمیت دلیل پس نیست برخوردار ای ویژه جایگاه از شناختی جنگ در چین اگر اما

 اسناد رد ها چینی بلکه. نیست ها چینی نزد اطالعات اهمیت عدم معنی به شناختی جنگ به چین ورود عدم

 ”پروپاگاندا عملیات ” و (United Front) ”متحد ههجب“ مثال. اندکرده اشاره اطالعات جایگاه به هابار مختلف

propaganda work) (، ایدوره در جمله از گیرد،می بهره آنها از همواره چین رژیم که هستند هاییفعالیت 

 [6.]نامنندمی (peacetime competition) «صلح زمان رقابت» را آن اسماً غربی گرانتحلیل که

  نزدیک هایحلقه از فراتر تأثیرگذاری برای چین کمونیست حزب که است یاسیس استراتژی یک ”متحد جبهه“

 از ایبکهش عنوان به را معاصر ”متحد جبهه“ محققان، حال، این با[ 7.]است کرده استفاده آن از خود به

 کمونیست زبح برای (Political warfare) سیاسی هایجنگ انواع درگیر که کنندمی توصیف هاسازمان

 رویژهکا» چین، و متحده ایاالت امنیتی و اقتصادی بازبینی کمیسیون 2018 سال گزارش طبق[ 8.]تندهس

 رایب آزاد جوامع در ساکن افراد دادن قرار فشار تحت پکن، نفع به جهانی روایت ترویج متحد، جبهه

 آزار و تضعیف و است نامطلوب کمونیست حزب برای که موضوعاتی مورد در بحث از اجتناب و خودسانسوری

 [9[ ]10. ]باشد می  پکن های سیاست منتقد های گروه اذیت و

 Informatized) شده اطالعاتی جنگ به چین ارتش نزد در اطالعات اهمیت مورد در بعدی مورد

warfare) تا دکر اتخاذ فارس خلیج جنگ در عراق راتش شکست پی در ها چینی که استراتژی. میگردد بر 

 .کند دوری ها ارتش نوع این بنیاد ورویش استراتژی از

 هستند؟ کدام چین احتمالی مخاطبین

 ماتریسی رویکردی ها چین مخاطبین، بندی دسته برای که است شده دیده ها چینی هایگزارش از یکی در

 و طرفیب کشورهای چین، متحدین چین، کشور خود: گروه چهار به را مخاطبین آن در  کنندکه می اتخاذ را

 [11.]کنند می تقسیم عادی مردم و سربازان، رهبری،: سطح سه و«  دشمن های ورکش
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 بحران یک در. باشدمی برخوردار مهمی جایگاه از چین دشمن ترین بزرگ عنوان به آمریکا احتماال  بین این در

 آن در. دهد ارقر خود اطالعاتی جنگ هدف را متحده ایاالت ترفعاالنه که بگیرد تصمیم شاید چین احتمالی،

-تایوانی ای آمریکایی-چینی هایآمریکایی احتماالً هاچینی شناختی جنگ های هدف و مخاطبین زمان،

 نفوذ معرض رد هم و( چینی زبان به ارتباطات طریق از) تردسترس در هم را آنها پکن که هستند آمریکایی

PRC( آنها استداللی خط و تفسیریه ی قوه به آشنایی دلیل به )جایگاه از شارت افسران بین در[. 12]داندمی 

 غیرمستقیم عامل توانندمی نیز آمریکا ارتش اعضای خود و چینی دوستان و هاخانواده. اند برخوردار ای ویژه

 .باشند آمریکایی نیروهای به رسیدن برای چین مستقیم و

  ساختمان به نزدیک (RAND Project AIR FORCE -PAF)رند یاندیشکده هوایی نیروی یپروژه بخش

 :گوید می  آمریکا هوایی نیروی

 و افسران اجتماعی، های رسانه در نادرست اطالعات انتشار برای چین اهداف اولین از یکی که معتقدیم ما

 چینی شناسانکار نوشتن روش اساس بر ارزیابی این. بود خواهند چینی نژاد از متحده ایاالت نظامی نیروهای

 نیوزیلند لیا،استرا در ویژه به کشور، از خارج چینی جوامع دادن قرار هدف روش و چین، نفوذ گسترش مورد در

 [13. ]است بوده تایوان و

. است اآمریک ارتش افسران و محلی مردم بین شکف تعمیق آمریکا، ارتش دادن قرار هدف برای دیگر عامل

 در لیمح جوامع دادن قرار هدف با است ممکن همچنین چین که دهد می نشان  تایوان در رند یمصاحبه

 متحده االتای نظامی عملیات کاهش دنبال به ، میزبان کشورهای در متحده ایاالت نظامی های پایگاه اطراف

 [14. ]باشد

 نظامی تأسیسات اطراف در را محلی جوامع خاص طوربه قبالً چین که دهدمی نشان تایوان در ما هایمصاحبه

 متحده ایاالت نظامی اتعملی شایعه از استفاده با تواندمی چین بنابراین است، داده قرار دفه را (ROC) تایوان

 .دهد تنزل حداقل یا مختل را

 جنگ از ینچ که مواردی از بسیاری امروز، به تا. باشند می تایوان مردم ها، چینی مخاطبین اصلی بخش اما

 ینمخاطب. است بوده تایوان جامعه مورد در ، ستا آموخته (disinformation warfare)نادرست اطالعات

 سایر و بازنشسته نظامی افسران جوانان، سیاسی، احزاب احتمالی، انفلونسرهای شامل چین اطالعاتی جنگ

 طریق از و اجتماعی هایرسانه هایپلتفرم انواع طریق از چین. باشد می شناسی جمعیت کلیدی موارد

  تقویت برای اجتماعی هایهرسان از و است شده نزدیک تایوان هایرسانه دگانکننمصرف به ترسنتی هایرسانه

. کندمی استفاده خود، آشکار نظامی گیریموضع و مخفیانه های فعالیت اقتصادی، دیپلماتیک، هایفعالیت

[15] 

 دارند؟ نقش چین پروپاگاندا ترویج در هایی ارگان چه

 برقراری برای جدید روش هر.  است کرده درک را اطالعات قدرت  خود، تأسیس زمان از کمونیست حزب

 استراتژی بیشتر تداوم به منجر اجتماعی، های رسانه اکنون و اینترنت، تلویزیون، مثل مخاطبان با ارتباط
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 کلیدی نقش آینده و فعلی های جنگ در اطالعات جایگاه کلی طور به. است شده کمونیست حزب اطالعاتی

 [16. ]دارد چین خشب آزادی ارتش برای

 مرکزی بلیغاتت دپارتمان مثال. اند کرده توجه تبلیغات و پروپاگاندا نقش به باز دیر از مختلفی های نهاد

Central Propaganda Department (CPD)، متحد جبهه کار اداره the United Front Work  

Department (UFWD)، دولتی امنیت وزارت the Ministry of State Security (MSS) سایر و 

 PLA هوایی نیروی[17.   ]باشند می تبلیغات برای چین سنتی های بخش دولتی،-حزبی های ارگان

(PLAAF) تایوان امور دفتر و است داشته شرکت اجتماعی های رسانه طریق از رسانی پیام در نیزTaiwan 

Affairs Office  (TAO) [18. ]است عاتیاطال جنگ های فعالیت درگیر احتماالً نیز 

 ادرستن اطالعات های کمپین به تری ویژه توجه چین ارتش، نظامی مجدد سازماندهی پی در 2015 سال در

 PLA Strategic Supportاستراتژیک پشتیبانی نیروی ایجاد با. است کرده اجتماعی های رسانه در

Force) (PLASSF-  اطالعاتی جنگ اجرای بر ارتش تمرکز(information warfare) یافت افزایش  .

[19] 

. شدبا می چین است اطالعات ضد های کمپین اصلی منبع (PLASSF) استراتژیک پشتیبانی نیروی واقع در

 و the United Front Work  Department (UFWD)  متحد جبهه کار اداره مانند دیگر های ارگان

 کشور از خارج های چینی اتباع اساساً the Ministry of State Security (MSS) دولتی امنیت وزارت

 [20. ]دهند می قرار هدف را

 است؟ روایاتی نوع چه القای دنبال به چین

 بدون و دوستصلح کشوری عنوانبه چین دولتی، هایرسانه پیگیری و چین رسمی هایگزارش خواندن با

 طرف از و. شودمی شیدهک تصویر به دفاعی صرفاً نظامی استراتژی با کشوری دارای و طلبانهتوسعه طلبیجاه

 ایترو این. بود خواهد چین با حتمی پیروزی احتمالی جنگ هر در و است قدرتمند ارتشی دارای دیگر

 .دهد قرار هدف دمور آنها عزم تضعیف برای راهی عنوان به را متحده ایاالت ارتش اعضای تواندمی همچنین

 دولت به عتمادا تضعیف اختالف، ایجاد دنبال به چینی های پیام ان،تایو در چین اطالعاتی جنگ مورد در مثال

 به و ها تفرص سرزمین عنوان به چین از تصویری ارائه کشور، نظامی صالحیت مورد در تردید ایجاد مرکزی،

 تایوان که دکردن ایجاد را تصویر این ها چینی. بود مطرح داد شکست را آن توان نمی که است نیرویی عنوان

 [21. ]کند تکیه آن متحدین  یا متحده ایاالت به کمک به تواند نمی و است منزوی کشور یک

 گیری نتیجه

 زیادی حد تا اجتماعی هایرسانه در چین استراتژی که دهدمی نشان چین ارتش و دولت محققان هاینوشته

 می متوجه چین آشکار، اتتبلیغ از فراتر. است سنتی نادرست اطالعات هایعملیات  در آن استراتژی شبیه

 محققان بنابراین و شود، دریافت خوبی به کشور از خارج مخاطبان از بسیاری توسط پیامش است بعید که شود

 شستشوی جمله از – هایی پیام چنین منشأ کردن پنهان برای را ها تاکتیک از ای گسترده طیف چینی
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 احتماال اطالعاتی های آب شدن آلود گل این. اند کرده کشف – افکار رهبران طریق از (laundering)پیام

 درگیری یک در اطالعات حوزه از برداری بهره و دستکاری برای چین تر گسترده استراتژی یک از بخشی تنها

 آن دیگر دلیل. نشود رصد اجتماعی های شبکه در چین های فعالیت که است شده باعث همین احتماال. است

 های عملیات تا کنند می دنبال را جاسوسی بر مبتنی  استراتژی چینی یسایبر متخصصان که است این

 می نظر به این، از گذشته اما. دارند بیضایی ید زمینه آن در روسیه سایبری متخصصان که محور پروپاگاندا

 بتواند تا نیست حقیقی و مجازی فضای در خود نفوذ دادن نمایش دنبال به خود کالن استراتژی طبق که رسد

 .کند دنبال المللی بین جو کردن سیاسی بدون را خود اقتصادی گسترش ی پروژه

 

 2. جنگ شناختی چینی: 6

 محمدفیاض فاروجی

 جنگ زا پس کشاکش این در. کرد حرکت قطبی چند -یک سمت به الملی بین نظام شوروی، فروپاشی از بعد

. کرد بکس اللملی بین نظام در قدرت ککی از بسزایی سهم شرقی، بزرگ قدرت یک عنوان به اما چین سرد،

 تجاری جنگ ترامپ که جایی تا یافت افزایش چین و آمریکا مناقشات چین، اقتصاد یافتن قدرت با رفته رفته

 از بتواند تا دش کارزار عرصه وارد بایدن نفع به آمریکا انتخابات در چین مقابل در و کرد آغاز را چین علیه

 رقیب یک به نچی امروزه. بزند رقم چین اقتصاد برای را بهتری ی آینده بایدن، عنف به پنهان تبلیغات طریق

 خود یپیشرفته ارتش تواندمی تکنولوژیکی یپیچیده های قابلیت با که است شده مبدل آمریکا برای همتا بی

 دارند تمایل کلی روط به آمریکایی کارشناسان حال این با. کند میدان وارد آمریکا با اشتعال قابل مناطق در را

 بالقوه لاشتعا نقطه چندین اما دهند، اهمیت کم نسبتاً را چین با متعارف جنبشی درگیری یک انداز چشم

 دریای در شهمناق مورد  منافع سر بر درگیری تایوان، به چین احتمالی حمله آنها ترین اصلی که دارد وجود

 اطالعات نقش بر چین تاکید به توجه با. است جنوبی کره و هند با مناقشه یا آمریکا با جنوبی یا شرقی چین

 Chinese)چین کمونیست حزب مرکزی تبلیغات دپارتمان عمدتاً)چین خلق جمهوری اینکه درک جنگ، در

Communist Party’s Central Propaganda Department) خلق آزادیبخش ارتش و (PLA- 

People’s Republic of China ) اطالعات جایگاه مورد در چگونه( حزبی -ملی هایارگان سایر همچنین و 

 سخپا سوال این به است شده سعی یادداشت این در. شود می تلقی مهم نگرند می (disinformation)غلط

 چه از چین اینکه و است؟ کدام ها چینی شناختی جنگ احتمالی اصطالحات و های دکترین که شود داده

 .کند می استفاده ستنادر اطالعات  نشر برای روش

 کند؟ می استفاده خود پروپاگاندای در دکترین چه از چین

 کتریند هیچ چین ارتش گفت توان می کلی، استراتژی وجود و ها چینی نزد در اطالعات اهمیت از گذشته

 مهم عنصری اجتماعی های شبکه ارتش، و کمونیست حزب برای. ندارد اجتماعی های شبکه در خواصی

 [1] .نیست مشخص هنوز نظامی های استراتژی در آن جایگاه ولی هستند اطالعاتی جنگ های یدراستراتژ
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 :است گرفته بر در را چین نظامی ساختار کلیت که کرد اشار دکترین و استراتژی چند به توان می اینجا در اما

informationized local wars [信息化)”اطالعاتی محلی هایجنگ“ با مبارزه برای آمادگی به نیاز

局部战争] ) به اطالعات روی بر چین تمرکز[2. ]است شده منعکس 2015 سال ارتش دفاعی  سند در 

 .گرددمی بر  فارس خلیج جنگ در آمریکایی مبارزه روش

  با هیمشاب سازماندهی و فرماندهی ساختار تقریباً و شد می اداره شوروی سبک به که عراق ارتش شکست

 جنگ“ مائوئیستی استراتژی گذاشتن کنار سمت به ارتش. کرد شوکه را چین رتشا داشت، (PLA) چین ارتش

 با محلی های جنگ“ نام به جدیدی رویکرد و کرد حرکت خود )people’s war)[人民战争] ”مردمی

 شود، می انجام رهبری از نسل هر توسط استراتژی بعدی هایروزرسانیبه[ 3. ]نمود اتخاذ”  پیشرفته فناوری

 تحت محلی یها جنگ“ به 2004 سال در را جنگی استراتژی  چین، اسبق  رهبر تائو،جین هو هک طوری به

 داد تغییر ( (local wars under the conditions of informationization ”شده اطالعاتی شرایط

 informationized local) شده اطالعاتی محلی های جنگ» استراتژی به آنرا پینگ جین شی اکنون و

wars) [4. ]است داده تغییر 

 یبرا اشباع رویکرد از کمونیست حزب کلی طور به. است کمونیست حزب کل به مربوط بعدی استراتژی

 یک اب  عملیات یک مختلف های بخش اجرای برای نهاد چندین لذا کند می پیروی نفوذ عملیات و تبلیغات

 مانند) چین سیستم در تواند می نظامی-ولتید و سازمانی درون هماهنگی اگرچه. کنند می همکاری دیگر

 واحد، یرهبر“ عنوان به آن از چین نظامی مقامات که کلی مدلی اما  باشد، برانگیز چالش( دیگر جاهای

，统一领导，分口管理， 分 口负责]) ”هماهنگی در اما جداگانه، مسئولیت مجزا، مدیریت

协调配合]) کند حل را ساختاری مشکل این تواند می. 

 رویارویی”:اوال شامل شود می مربوط اطالعاتی جنگ ی حوزه به بیشتر که ها چینی دیگر یاستراتژ دو اما

 Systems Confrontation and System Destruction)”سیستم تخریب جنگ و ها سیستم

Warfare)  ن،دشم گیرندگان تصمیم کردن گیج دشمن، روحیه تضعیف» غربی معادل توان می را این  که 

 رجمهت «دشمن گیری تصمیم تحقیر برای نادرست اطالعات از استفاده و جنگیدن به ورهاکش کردن متقاعد

 جنگ، سه. شود می PLA’s three warfare(  [三种战法] ”جنگ سه ”ساختار شامل ثانیا. کرد

 (pre-kinetic warfare)جنبشی جنگ از پیش  که است چین ارتش اطالعاتی و سیاسی رسمی استراتژی

]  (public opinion warfare   ”عمومی افکار جنگ“: شامل آن ی سازنده عنصر سه. شود می استفاده

舆论战] (  ، “روانی جنگ” psychological warfare) [心理战] ( قانونی جنگ“ و” legal 

warfare) [法律战](  چین ارتش شده اصالح سیاسی نامه آیین در استراتژی این. است(PLA) سال در  

 .شد بیان عراق به اآمریک ی حمله از ،پس 2003

 دو هر و میگرند نظر در مختلف اهداف به دستیابی برای را اطالعات مختلف انواع از استفاده چارچوب دو هر

 .گیرند می نظر در چین ارتش جنگی استراتژی از مهمی بخش عنوان به را اطالعات چارچوب،
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 ارتش لیو کند می استفاده اجتماعی یها رسانه از تهاجمی استفاده برای ارتش رویکرد اگرچه حال این با

社交媒] ”اجتماعی هایرسانه“  کلمه مثال، برای. ندارد اجتماعی های رسانه در رسمی دکترین هیچ چین

体] اجتماعی هایشبکه“ یا” [社交网 络]، راتژیاست مورد در چین ارتش  متون معتبرترین از یک هیچ در 

 واژگان این به نیز 2019 حتی و 2015 ،2013 های سال رد چین دفاعی اسناد. اندنشده داده ارجاع نظامی

 Science of) ”نظامی استراتژی علم“ متن 2015 نسخه اصلی، متون در مرجع تنها. اند نکرده ای اشاره

Military Strategy) [5. ]است شده منتشر چین ملی دفاع دانشگاه توسط که است 

 نگران هم و است مندعالقه دهندمی ارائه اجتماعی هایانهرس که امکاناتی به آشکارا چین ارتش حال این با

 رسانه به را خود توجه کلی طور به PLA نویسندگان است، شده داده نشان زیر شکل در که همانطور. است آن

 هستند یکسان نویسنده از منظور. دادند افزایش 2016 سال در همچنین و 2014 سال حدود در اجتماعی های

 چون ییها واژه از که

 words military [军], national defense [国防], unit [部队], theater command  [战

区], Xi’an Politics Institute [西安政治学院], or Nanjing Politics Institute [南京政

治学院] [6] کنند می استفاده. 

 بر ابتدا رد چین رتشا که است این ها سال این در اجتماعی های شبکه به چین ی ویژه توجه دلیل احتماالً

-2008 هایسال در جو-یینگ ما رهبری تحت تایوان زیرا  بود متمرکز داخل در دفاعی رویکردهای توسعه

 [7. ]بود چین با روابط بهبود دنبال به عموماً 2016

 چیست؟ شناختی جنگ به نزدیک چینی اصطالحات

 امور رد انقالب”  ی ایده به  که جایی تا شد تر جدی تکنولوژی به ها چینی ی توجه خلیج، جنگ از بعد

 نگج و اطالعات جایگاه رو این از. شد ای ویژه توجه (RMA revolution in military affairs” ) نظامی

] (informatized operations) ”شده اطالعاتی های عملیات“ عصر در. یافت ای ویژه اهمیت اطالعاتی

信息化作战]، ادهاینه انواع علیه خارجی رفتارهای و ادراکات بر رگذاریتأثی برای اطالعات از چین ارتش 

 .گیرد می بهره متحد یا طرف بی ثالث اشخاص و دشمن سیاسی و نظامی نیروهای مانند خارجی،

 وراتتص با حدی تا حداقل که کند می استفاده مختلفی اصطالحات از (PLA) چین ارتش اطالعاتی جنگ در

 جنگ“  از استفاده مورد در چین ارتش. است همسو  (influence operation) نفوذ عملیات از غربی

对外] (external propaganda ”خارجی پروپاگاندای“ و )political work) [政治工作] ”سیاسی

宣传]( لبتها که کند می صحبت دشمن نیروهای تضعیف و خارجی مخاطبان به چینی های پیام انتقال برای 

 [8. ]است شده می دنبال تاحدی یزن سابقا ها تکنیک این از استفاده
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 cognitive domain( ”شناختی حوزه عملیات“ نام به نوظهور مفهوم یک از چین ارتش این، بر عالوه

operations [认知域作战]( افزاری سخت های جنبه یدهنده نشان که است آورده میان به سخن نیز 

 [9. ]است شده متمرکز دشمن شناختی های توانایی روی بر که است بعدی نسل روانی جنگ تاکتیکی و

 به که یگیردم پیش را جنگی های روش  غلط، اطالعات ترویج برای چینی هایتالش رسد، می نظر به آخر در

 information( غلط اطالعات های کمپین ،(political warfare) سیاسی جنگ  غربی اصطالحات

campaigns ( نفوذ  عملیات وinfluence operations)   ([10. ]باشد می نزدیک 

 است؟ چگونه چین ارتش غلط اطالعات انتشار  های تاکتیک و ها روش

 دستکاری و آشکار رسانیپیام  شامل که برد می بهره کلی تاکتیک دو از اجتماعی هایرسانه در چین ارتش

 .شود می پنهان

 نوشته یغاتیتبل کارشناسان وسطت  است عموم دسترس  در که  چین ارتش هاینوشته اتفاق به قریب اکثریت

 جداگانه مسیری نادرست العاتاط ترویج مانند پنهان دستکاری اما. کنندمی تمرکز آشکار هایپیام بر و اندشده

 .کند می طی را ای

 آشکار رسانیپیام استراتژی

 می قرار ظرن مد را کلی استراتژی سه چین ارتش  مبلغان ، (overt messaging) آشکار رسانیپیام برای

 .دارند نام تطبیقی هایروایت و کار دستور تنظیم سریع، واکنش که دهند

 أثیرت تحت شدت به عمومی افکار که دارند نظر در چین، دولت و ارتش  :(rapid response) سریع واکنش

 خبری یک هب نسبت عمومی افکار اینکه از قبل که است مهم ارتش برای بنابراین است، اولیه هایبرداشت

 .کند ترویج را خود خواص روایت و دهد نشان واکنش ناگهانی رویدادهای به سرعت به بگیرد، شکل

 ادراک به دادن شکل دنبال به ارتش انی،ناگه رویدادهای غیاب در : (agenda-setting)کار دستور تنظیم

 .است خود خاص ها روایت ایجاد بر  مداوم تمرکز با مخاطبان

 اصلی پیام محتوای اوقات گاهی که شود می متوجه ارتش  : adaptive narratives( )یتطبیق هایروایت

 های استدالل ارائه سمت به ارتش نویسندگان لذا گذاردنمی تأثیر نظرش مورد مخاطبان بر کافی اندازه به آن

 .اند کرده حرکت زمان طول در تری متقاعدکننده

 های رسانه. کند می ایجاد را شگرفی تاثیر شود، اجتماعی های هرسان بستر وارد ها تاکتیک این تمام  اگر

[ 11. ]دهند افزایش چشمگیری طور به را ها استراتژی این تمام اثربخشی که دارند را پتانسیل این اجتماعی

 روزنامه و تلویزیونی اخبار به نسبت را تری سریع های پاسخ اخبار، فوری انتشار طریق از اجتماعی های رسانه

 روایت توان می دارد وجود اجتماعی های شبکه در که محتوایی غنای با دیگر طرف از. سازند می ممکن اه

 مورد در را مخاطبین از نظرسنجی امکان اجتماعی های شبکه که آنجایی از و. ساخت تری مدت طوالنی های

 .کرد یداپ را مخاطبین ی تفسیریه ی قوه بر منطبق محتوای توان می دارد موضوعات ی همه
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 پنهان دستکاری روش

 کل مدیر ت،انتخابا از قبل. است بوده تایوان 2018 انتخابات در چین، پنهان های دخالت ترین مهم از یکی

 مداخله برای تبلیغاتی کمپین یک پشت ارتش و پکن که گفت علناً چو،-شنگ پنگ تایوان، ملی امنیت دفتر

 قرار هدف. … لیجع اخبار و نادرست اطالعات ایجاد با را کشور یکدموکرات انتخابات. بودند] تایوان امور در[

 [12. ]دهدمی

. افتی را غربی اصطالحات به مشابه های استراتژی که است شده سعی چین پنهانی دستکاری روش مورد در

 یهروح تضعیف دشمن، رهبری کردن اعتباربی به تمایل از حاکی چین ارتش هاینوشته پنهان، دستکاری برای

 ”عمومی فکارا کردن نیست به سر“ ارتش هاتاکتیک از یکی. است دشمن عمومی افکار بر تأثیرگذاری و دشمن

 public opinion decapitation) [舆论斩首]( ایاالت شناختی جنگ از شده برگرفته که است 

 بدین ات است  «دشمن رهبر ساختن اهریمن» مستلزم امر این. است قذافی معمر و حسین صدام علیه متحده

 ارتش  ندگاننویس[ 13. ]شود تضعیف «او کنترل و فرماندهی توانایی و دشمن رهبر فرماندهی اقتدار»  وسیله

 عنوان به را قعرا ارتش ارشد افسران به هدفمند های پیام از متحده ایاالت استفاده مشابه، طور به(PLA) چین

 ”(soft kill)نرم کشتن“ استراتژی با تا کردند بیان ممرد و دشمن نظامی نیروهای روحیه تضعیف“ برای راهی

 ومرجهرج دایجا» تأثیر چینی نظامی نویسندگان از برخی نهایت، در. دربیاورند زانو به را دشمن نیروهای

 داده رارق نظر مد را «دشمن های نیرو بین منافع تضاد نماییبزرگ» و «(information chaos)اطالعاتی

 [14. ]اند

 یک مبدع یا حامی آن در  که است عمومی افکار دستکاری برای دیگر راه (astroturfing) فینگاستروتر

 بسیاری توجه ینچ. است گرفته نشات مردم یا جامعه از قشری از پیام که برسد نظر به تا شود می پوشانده پیام

 کند می اادع تایوان[ 15. ]است داشته داعش علیه آمریکا ارتش توسط تکنیک این از استفاده های روش به

 [16. ]است کرده اتخاذ را تکنیک این او علیه چین که

 روش ینا که نیستند زبان چینی که است هایی سرزمین در دخالت برای ها ربات اندازی راه بعدی تاکتیک

 ایه شبکه در که افراد اگرچه. شود می انجام چین ارتش در خارجی های زبان به مجهز افراد از برخی توسط

 را خود ندم عالقه وضوح به ارتش اما  اند، مانده باقی ناشناس کردند حمله کنگ هنگ معترضان به اجتماعی

 به ابستهو محققان توسط 2019 ژوئن مقاله در که همانطور است، داده نشان ربات های شبکه اندازی راه به

 [17. ]است شده داده نشان PLASSF روانی جنگ اصلی واحد ،311 پایگاه

 نفع به که مشهوری افراد توانندمی دولتی هایرسانه. است ها سلبریتی طریق از مطالب انتشار دیگر تکنیک

 تقویت را پیام این توانندمی مخفیانه طور به یا کنند، بازتوییت را دهند می نشر را مطالبی کمونیست حزب

 .نندک حزب جذب را کنندگانشاندنبال تا کنند هک را هاآن هایحساب حتی یا کنند

 دسترسی کند می سعی چین اینکه با. است  climb the wall)  ([翻墙]”  دیوار از عبور“ دیگر روش

 می دور را هاسانسو این که کسانی روی بر اما کند محدود خارجی اجتماعی های شبکه به را خود شهروندان
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 پرست، میهن کاربران این از برخی طریق زا تا کند می گذاری سرمایه نیز کنندمی  (climb the wall) زنند

 جمهور رئیس عنوان به ون اینگ تسای خانم که زمانی ،2016 ژانویه در[18. ]شود ترویج چینی های محتوا

 فناوری توسط اسماً فقط که کردند، پیدا دسترسی بوک فیس به چین در کاربر هزاران شد، انتخاب تایوان

 بودند شده مسدود( شود می شناخته Great Firewall بزرگ آتش واردی عنوان به محاوره در که) سانسور

 [19. ]کردند می ارسال ون اینگ تسای بوک فیس صفحه در را  ون اینگ تسای ضد و  انتقادی نظرات ولی

 شود، می یاد )Diba Expedition)  [帝吧出征]  ”دیبا اکسپدیشن“ عنوان به آن از که کمپین، این

 ای هنسخ عنوان به کمپین این از برخی و است، شده ذکر چینی نویسندگان سطتو مقاله چهار در حداقل

 [20. ]کنند می تمجید و یاد ”آنالین ایدئولوژیک مبارزه“ به مردمی های کمک و ”مردمی جنگ“ از مدرن

 اجتماعی ایه شکبه امنیتی و پلیسی قوانین از استفاده گرفتند، فرا ها اسراییلی از چینی که دیگری تکنیک

 نیز ورشکش از خارج در حتی را سانسور ی پروژه تواند می چین کار این با. است چین خود نفع به خارجی

 ،2019 ئنژو در  (Tiananmen)منآنتیان میدان اعتراضات سالگرد امینسی از پیش. کند تعقیب

  این و است وردهآدر تعلیق حالت به را چینی ضد هایحساب توییتر اینکه بر مبنی شد منتشر هاییگزارش

 این توییتر حال، این با. است شده گزارش چین دولت توسط تعلیقات این که کنند گمان برخی شد باعث

 ”فرم تپل دستکاری“ بردن بین از برای معمول اقدام از بخشی این که کرد استدالل و کرد رد را موضوع

(platform manipulation) [21. ]است 

 برای چین ارتش که است دیگری هایی راه از یکی جعلی، هایهویت از استفاده یا (Catfishing) ماهیگربه

 می قرار ستفادها مورد هستند،( ایحرفه یا عاشقانه) آنالین رابطه یک که کنند می فکر که افراد دادن فریب

 .گیرد

 اجتماعی های شبکه بندی تقسیم

 به ارتش که رسدمی نظر به دارد، وجود عموم دسترس در که هاینوشته اساس بر صرفاً کردن قضاوت با

 بسته هایپلتفرم تا دارد قهعال بیشتر توییتر و بوکفیس مانند عمومی و باز هایپلتفرم  با اجتماعی هایرسانه

 [22. ]آپواتس مانند

 با ابلهمق و ردیابی که است این ها مزیت از یکی. است معایبی و مزایا دارای بسته های پلتفرم از استفاده

 می را ریکدیگ کاربران که آنجایی از این، بر عالوه. است دشوار چین توسط شده تزریق نادرست اطالعات

 و آشنایان از یکی از آنرا فرد، هر که چرا باشد اعتماد قابل مردم برای نادرست اطالعات است ممکن شناسند،

 حلیلیت های داده فقدان که است این هبست های پلتفرم این منفی نکته. است کرده دریافت خود دوستان

 نادرست العاتاط اثربخشی ارزیابی کند، می دشوار تایوان مقامات برای را نادرست اطالعات ردیابی که عمومی

 انتشار میزان و سرعت ها،پلتفرم بودن خصوصی یا بودن بسته این، بر عالوه. کند می دشوار نیز ارتش برای را

 .کندمی محدود را اهپلتفرم این در اطالعات
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 تخاباتان در ارتش سیاسی مداخله از بخشی که دهد می نشان تایوان های رسانه های گزارش حال، این با

 تواند یم این باشد، درست این اگر. است داده رخ (LINE) الین ی بسته اجتماعی ی شبکه در 2018 نوامبر

 از شیبخ تنها ارتش تفکر مورد در( شده تشرمن های یادداشت در)موجود اطالعات که باشد معنا این به

 [23. ]کند می منعکس را اجتماعی های رسانه های کمپین برای چین ارتش کلی استراتژی

 دهدمی نشان هک کرد منتشر  2017 آگوست در را ایمقاله مرکزی رادیو نظامی تبلیغات مرکز در مبلغان یکی

 می استدالل مقاله نویسنده. هستند هاآگاهفرمپلت مختلف اعانو متفاوت ارزش از خوبی به چینی گرانتحلیل

 انیرس پیام برای  (LINE) الین که حالی در است خوب وسیع مقیاس در تعامالت برای بوک فیس که کند

 [24. ]است خوب هدفمندتر و سریع ارتباطات و فوری

 جتماعیا رسانه های پلتفرم نوانع به (WhatsApp) آپ واتس و (LINE) الین از  2015 فوریه در مقاله یک

 [25. ]برد می نام چت وی و بوک فیس توییتر، همراه به  شرقی، جنوب آسیای در محبوب

 داعش که ردک خاطرنشان ،2016 مه ماه در ایمقاله در نانجینگ، سیاسی موسسه در محققی مشابه، طور به 

 چت اسنپ مانند شدهاریرمزگذ ارتباطی هایامهبرن به لزوم صورت در» اما گذارد،می پست توییتر در معموال

 [26. ]«کندمی سوئیچ اپواتس و

 گیری نتیجه

 استفاده مجازی فضای در خواصی استراتژی از عیان طور به چین ارتش که گرفت نتیجه توان می کلی طور به

 و یاجتماع کنش ی جنبه و هستند جاسوسی به محدود چینی های روش و ها استراتژی اینکه یا کند نمی

 نمی نبالد مخفی عملیات پیگیری در را خواصی منافع چین که است این دیگر نظر یک. ندارند روانی عملیات

 است باال نظرات ناقض که دارد وجود نیز دیگری نظری اما. کندمی پیگیری آشکار طور به را خود نافع و کند

 نای متوجه کسی کمتر که دهد می انجام خود مخاطب جوامع در کنش هدف با مخفی عملیات چین اینکه

 .است شده ها عملیات

 

 پرونده ویژه دکترین سایبری ملل:
 درک ،سایبری جنگ مبانی " کتاب سوم فصل از تلخیصی و ترجمه «سایبری دکترین» هاینگاشت مجموعه

 دکترین رونده،پ نای از شماره هر در. است وینترفلد استیو اثر " عمل و تئوری در سایبری جنگ بنیادین اصول

. گرفت خواهد قرار بررسی مورد ایرایانه هایتکنولوژی و سایبر عرصه کشورهای ترینمهم از برخی سایبری

 :رسدمی مخاطبان منظر به مجزا نگاشت 3 طی «سایبری دکترین» پرونده

 مزدور هایارتش و اروپایی کشورهای/  آسیایی کشورهای سایر و چین/  متحده ایاالت
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 خصوصی هایارتش و اروپا – سایبری دکترین. 1

 محمدجواد یزدانی

 کشورهای وسطت شده تدوین سایبری هایاستراتژی «سایبری دکترین» هاینگاشت مجموعه از سوم شماره در

 قرار رسیبر مورد شود گرفته پیش در نظامی خصوصی هایکمپانی توسط است ممکن که راهبردی و اروپایی

 راهبرد دامها در سپس. کرد خواهیم شروع اروپایی مهم کشورهای از دیگر برخی و ناتو اب نخست. گرفت خواهد

 بازیگران برداریبهره به کوتاهی اشاره نیز پایان در. دهیممی پوشش را نظامی خصوصی شرکتهای محتمل

 .شودمی کشورها سایبری دکترین از -هاتروریست– خالفکار و غیردولتی

 اروپایی کشورهای

 می 14 در رسمی طور به استونی، پایتخت تالین، در واقع (CCD COE) مشترک سایبری پدافند عالی مرکز

 مرکز این. شد سیستأ( ناتو) شمالی آتالنتیک پیمان سازمان سایبری دفاع هایقابلیت ارتقای منظور به ،2008

 نظامی نسازما یک موقعیت و شأن به 2008 اکتبر 28 در و کرد دریافت را ناتو کامل استوارنامه و مجوز

 ناتو، بین اطالعات گذاریاشتراک و همکاری توانایی، افزایش مرکز آن مأموریت. یافت دست المللیبین

 هایرسد توسعه، و تحقیق آموزش، حُسن واسطه به سایبری دفاع موقع به آن شرکای و ناتو عضو کشورهای

 سایبری ریندکت دهد اجازه ناتو به که است شده حیطرا ایگونه به مرکز این. است همفکری و شده آموخته

 کارگروه کی در فعالیت هنگام باید که دارد وجود فنی و اعتقادی حقوقی، سیاسی، مسائل. کند یکپارچه را

 واقعی دنیای در کاری چنین اجرای فرایندهای توسعه و انجام. شوند حل و گرفته قرار بررسی مورد ملیتی چند

 .ندک اجرایی مجازی دنیای در نیز را عملکرد همین تا دارد قصد ناتو و امیدهانج طور به هاسال

 سایبری امنیت یاستراتژ“. هست سایبری دکترین و هااستراتژی گسترش و تهیه حال در بریتانیا این بر عالوه

 و یتانیارب سایبری امنیت دفتر توسط 2009 ژوئن در ”سایبری فضای در پذیری انعطاف و امنیت – بریتانیا

 ایگسترده و مداوم هایبحث که کندمی بیان سند این. گردید منتشر بریتانیا سایبری امنیت عملیات مرکز

 که دارد ودوج نظر اتفاق نیز مورد این در اما گرفته؛ صورت آنست مستلزم «سایبری جنگ» که آنچه به راجع

 مسائل جزء پیش از یشب اطالعاتی هایسیستم زا برداریبهره و دفاع سایبری، فضای به فزاینده وابستگی با

 .بود خواهد ملی امنیت مهم

 تا کنیممی یدتأی متحدان، با هم و ملی سطح در هم را، غیرنظامی و نظامی هایقابلیت توسعه به نیاز ما

. داریمبر گام دشمنان برابر در لزوم صورت در و نموده دفع را سایبری حمالت توانیممی که شود حاصل اطمینان

 بر در نیز جنگ تیح یا نفوذ جاسوسی، دالیل به را هادولت و هاتروریست جنایتکاران، اقدامات این وانگهی،

 .گیردمی

 شدن آماده حال در آنها که این و است مجزا مسئله یک سایبری جنگ که دارد موضوع این به اقرار بیان، این

 فضای دامنه آنها. کندمی تلقی ملی امنیت موضوع یک را ئلهمس این بریتانیا که است حاکی و هستند، آن برای

 جدا را آنها لکن گیرند، بر در نیز را جاسوسی امر و سایبری مجرمان که دادند گسترش آنجا تا را سایبری نبرد



 مرور گزارش عملکرد یکساله مجمع ایرانی دفاع از حقیقت|  1400کتاب سال |        67 

 

 دکترین هایچالش از یکی که است همپوشانی دهنده نشان بیانیه در شمول این. دادند قرار بحث مورد جنگ از

 .باشدمی بریسای

 نگرانی یک یسایبر جنگ گویدمی که کرد منتشر ملی امنیت و دفاع مورد در گزارش یک فرانسه دولت هیئت

 :نموده تدوین نآ برای وجهی دو استراتژی یک کشور این فرانسه، دولت گزارش به بنا. باشدمی مهم و عمده

 دبیرخانه ظرن زیر ”اطالعاتی هایسیستم نیتام جدید آژانس“ توسط سایبری، دفاع جدید مشی خط سو، یک از

 تهاجمی ابلیتق ایجاد دیگر، سوی از ؛ گرفته سامان و نظم تمام و جامع طور به ملی امنیت و دفاع وزارت کل

 توسعه تخصصی هایسرویس قالب در دیگر بخشی و مشترک ستاد اختیار در آن از بخشی که سایبری جنگ

 .یافت خواهد

 جنگ] که تاینس بر مبنی آنها اعتقاد دهنده نشان گزارش این ولی نیست، ملی راهبرد کی گزارش این اگرچه

 از هاآن. است آنها ویژه هاییگان برای تهاجمی هایصالحیت ضرورت با رابطه در نظامی مسئله یک[ سایبری

 جنگ مدیریت رایب مجزا و جدید سازمانی ایجاد – هستند آن دنبال به کشورها اکثر که اندکرده پیروی مدلی

 مرسوم و نتیس نیروهای در را صالحیت و توانایی این تا کنند می تالش کشورها از کمی بسیار تعداد. سایبری

 میدان در جنگی هایعملیات در ادغام از قبل فضایی پشتیبانی که است الگویی همان این. کنند ادغام خود

 .داد انجام نبرد

 ینا در. است کرده منتشر 2015 تا 2011 های سال برای را خود سایبری امنیت استراتژی چک جمهوری

 که یتهدیدات برابر در حفاظت از است عبارت سایبری امنیت مشی خط اساسی اهداف»: است آمده بیانیه

 حمله صورت در هبالقو پیامدهای کاهش و هستند آن معرض در مخابراتی و اطالعاتی هایسیستم و هافناوری

 .اهسیستم این به

. باشدمی چک جمهوری( دولت) هوظیف معتبر ارتباطی و اطالعاتی هایسیستم امنیت و برداریبهره سازی،پیاده

 و مقاوم ایمن، محیطی حفظ قصد به مردم عموم و خصوصی بخش اداری، و دولتی سطوح کلیه مسئولیت

 بدون دسترسی بر عمدتاً اتژیاستر این. کنند استفاده دیجیتال عصر در موجود هایفرصت از که است معتبر

 استراتژی یرسا با و است متمرکز چک جمهوری سایبری فضای محرمانگی و هاداده یکپارچگی خدمات، به مانع

 از بخشی عنوان به مردم عموم از آنها که است ذکر شایان. است شده هماهنگ مربوطه هایمشی خط و ها

 .نمودند کمک طلب شانملی راهکار

 مزدور یا صیخصو های ارتش

 زیکیفی میدان در نبرد از تر رایج سایبری جنگ که عصری در: گفت 2011 اوت 1 در هیدن مایکل ژنرال

 ژنرال .بگیرد تهاجمی رویکرد و کند متوقف را دفاعی نقش ایفای خصوصی بخش باشد الزم است ممکن است،

 ،.کرد می یرهبر بوش دبلیو جورج دنتپرزی زمان در را مرکزی اطالعات آژانس و ملی امنیت اداره که هیدن،

 هایانیکمپ مدافع تنها فدرال دولت که داشت اظهار کولورادو در آسپن امنیتی انجمن در میزگرد یک طی

 .است سابقه به مسبوق اقدامی چنین و نیست خصوصی بخش
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 تریتهاجمی و ترفعال صورت به خصوصی بخش برای حتی دفاع که برسیم ایمرحله به است ممکن»: گفت وی

 در یخصوص بخش دهیمنمی اجازه هرگز که است کاری است، مجاز مجازی محیط در آنچه و شود تعریف

 برای بزرگ خیلی عنوان یک واقعاً من دهید اجازه» :نمود مطرح را سوال این او« .دهد انجام فیزیکی فضای

 را دفاعی هایفعالیت از برخی ما که است این منظورم است؟ چطور دیجیتال واتر بلک: کنم مطرح شما

 پیش از ریمسی هیچ آن در که دارید جدیدی حوزه شما اکنون و فیزیکی، فضای در حتی ایم،کرده خصوصی

 «..ندارد وجود اد،د خواهیم انجام – اجازه دولت به یا- داریم انتظار دولت از ما که آنچه نظر از ایرفته

 آکادمی به را خود نام داد، رخ عراق در که حوادثی از پس هک است خصوصی نظامی پیمانکار یک واتر بلک

 استخدام جبرانی هایعملیات انجام یا حمله برای را( هکرها) نیروهایی بگیرند تصمیم هاشرکت اگر. داد تغییر

 .دهد تغییر چشمگیری طرز به را سایبر محیط منازعه عرصه تواندمی کنند،

 پایانی نکته

 کشورهایی دکترین دانستن به مندعالقه بسیار آنها اما ندارند ایشده منتشر رسمی دکترین هیچ ها تروریست

 خواهد چه اصخ حمالت به کشورها واکنش بدانند که است مهم. کنند حمله آنها به خواهندمی که هستند

 گیریبهره با نهاآ ذشته،گ این از. یابند می دست خود اهداف به حمالت کدام که کنند ریزیبرنامه بتوانند تا بود

 و گیری،ارتباط ناسایی،ش برای بسیاری یافتهتوسعه تعلیماتی هایشیوه اینترنت، در موجود هایظرفیت از

 غربی کشورهای میزان چه که دانندمی هاآن که داشت نظر در باید نهایت، در. دارند اختیار در نیرو استخدام

 اند،بوده پذیریآسیب این از برداریبهره جهت هاییقابلیت دنبال به فعاالنه بنابراین هستند، وابسته سایبر به

 نشده. دیده آن انجام چگونگی برای ایبرنامه هیچ امروز به تا اما

 

 آسیایی کشورهای سایر و چین – سایبری . دکترین2

 محمد جواد یزدانی

 دیگر توسط عهتوس حال در سایبری هایاستراتژی «سایبری دکترین» هاینگاشت مجموعه از دوم شماره در

 خواهیم شروع آسیایی بزرگ کشورهای از دیگر برخی و چین با نخست. کرد خواهیم بررسی را جهان کشورهای

 در اصلی ازیگرب یک روسیه که این وجود با. دهیممی پوشش را اروپایی کشورهای بعدی شماره در سپس. کرد

 آنها از خاطر همین به جنگ؛ نه و باشدمی تبهکاری و جنایی امور بر آنها تأثیر بیشتر لکن است سایبری عرصه

 .داختپر خواهیم مزدور یا خصوصی هایسازمان ظرفیت به نیز پایان در. نبردیم نام مجزا صورت به

 چین دکترین

 دکترینی توسعه و تهیه حال در چین ،1999 سال اوایل در. است چین کرد خواهیم نگاه آن به که بعدی کشور

 هایاستراتژیست از برخی. بود متحده ایاالت برابر در نظامی تکنولوژیک ماندگیعقب جبران نحوه دمور در

 کردندمی فکر ایشبکه جنگ ارزش به قبالً  آنها که این. کردند منتشر ”نامحدود جنگ“ نام به سندی آنها ارشد

 توسط بهار اینکه از پس و است بشر پای روی ”جادویی کفش“ مانند فناوری» مانند جمالتی اما بود، روشن
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 تنظیم آنها که ضربانی برای جا به سرعت با و برقصند، هاکفش با توانندمی فقط مردم شد، زخمی تجاری منافع

 توسعه نحوه تواندمی متفاوتی طرز به چطور فرهنگ یک که دهدمی نشان ،«هستند چرخش حال در اندکرده

 .دهد شکل را دکترین

 توسط که ار جدیدی دکترین از خوب تحلیلی بررسی یک و دارد نظر زیر دقت به را چین هایاستراتژی تایوان

 الصهخ از فهرستی زیر در. است نموده منتشر شده، گرفته قرار نظر مد (PLA) خلق بخشآزادی ارتش

 :است آمده مربوطه هایمشیخط

 است سیاسی رژیم یک کنترل ممستقی هدف“ آن در که است جنگ از جدیدی شکل شده کنترل بسیار جنگ

 نتایج و ابزار ل،شک مقیاس، کنترل برای مؤثر طور به منابع سایر و دیپلماتیک اقتصادی، سیاسی، منابع آن در و

 ”.اندشده یکپارچه نظامی قوای قطعی برتری پشتوانه به جنگ

 در فشار نقاط دمانن اًدقیق- دهدمی انجام شبکه یک در را حیاتی نقاط بررسی که سوزنی طب شیوه به جنگ

 طب جنگ در. کنند موشخا را سیستم کل توانندمی شوند،می خارج[ هاسوزن] وقتی -است رزمی هنرهای

 .باشد تواندمی «نهایی نبرد اول، نبرد» (EW) الکترونیک جنگ از استفاده با سوزنی

 و یپلماتیکد نظامی، تصادی،اق سیاسی، هایحوزه مختلف عناصر اتحاد عنوان به راهبردی، اطالعاتی جنگ

 اطالعاتی جنگ اهداف. شودمی شناخته جامع یا کلی اطالعاتی پیروزی یک ایجاد منظور به هاحوزه دیگر

 تک هاییستمس تا حیاتی هایبخش سایر و مخابراتی پولی، ملی، سیاسی هایبخش از (IW[i]) استراتژیک

 .گیردمی بر در را هواپیمابر ناوهای مانند سالحی

 تمرکز معنوی الکیتم حقوق و حقوقی هاینظام تجاری، بازارهای سر بر رقابت ها،استراتژی بر ناملموس جنگ

 .شود مشرف و مسلط آنها بر نباید غرب که هستند مهمی هایحوزه اینها. دارد

Net Force اقتصاد، سیاست، با را پیشرفته دانش که است ”بزرگ جنگ“ طرح از جدیدی کامالً نوع 

 انضمام و ادغام هستند، سرباز مردم همه“ از است عبارت و کندمی ترکیب اطالعاتی هایشبکه و شناسیوانر

 .”غیرنظامیان و ارتش از دوگانه استفاده و جنگ، و صلح

 نهایی پیروزی هب دستیابی برای پیشرفته تسلیحاتی هایسیستم پذیریآسیب به حمله [ii]جراحی جنگ هدف

 .سیستم کل کردن فلج برای نقطه یک هب حمله یعنی است،

 هایسیستم نابودکردن یا خرابکاری توانایی: گذاردمی تأثیر چین نامتقارن جنگ توانایی بر فضایی جنگ قابلیت

 .دشمن فضایی

 چین خلق جمهوری توانایی مورد در ”چین و متحده ایاالت امنیتی و اقتصادی[ وضعیت] بازنگری کمیسیون“

 دولت: است آمده بیانیه این در. دهدمی گزارش ایرایانه هایشبکه از برداریبهره و ایبریس جنگ انجام برای

 به و دارد کار دستور در را گسترده نظامی نوسازی برنامه یک که است دهه یک (PRC) چین خلق جمهوری

 ارتش. است داده ییرتغ (high-tech[iii]) تِکهای هایجنگ در مبارزه برای را خود توانایی اساساً آن موجب
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 تمامی میان در و ارتش افزارهایجنگ میان ارتباط برقراری به قادر ایشبکه نیروهای از استفاده با چین

 کسب سمت به چین ارتش. رودمی جلو به رو تایوان بر متمرکز سنتی هایمأموریت از فراتر فرماندهی، هایرده

 محلی جنگ» در مبارزه دکترین توسط سازیمدرن برای شتال. کندمی حرکت منطقه در دفاعی برتر جایگاه

 یک توسعه و ایجاد برای خلق بخشآزادی ارتش کنونی تالش به و شودمی هدایت «اطالعاتی شرایط تحت

 سراسر در و فضا دریا، هوا، زمین، در نظامی هایعملیات هماهنگی به قادر که ایشبکه کامالً معماری سبک

 شناخته نیز ”سازی اطالعات“ عنوان تحت چین سازیمدرن تالش. دارد اشاره است، الکترومغناطیسی طیف

 سایبری جنگ برای را خود سایبری قوای جدی طور به چین که دهدمی نشان باز منبع مطالعه این“. شودمی

 ”.کندمی نوسازی آینده در جنبشی غیر/جنبشی تلفیقی جنگ و فعلی

” 2011 سال در چین خلق جمهوری به مربوط امنیتی و نظامی حوالتت“ عنوان تحت کنگره ساالنه گزارش

 PLA[iv] نظامی معتبر هاینوشته با سایبری جنگ برای چین توسعه حال در هایقابلیت که کندمی بیان

 به را (IW) اطالعاتی جنگ – «مبارزات علم» و «استراتژی علم» – نظامی دکترینال متن دو. دارد مطابقت

 تعیین ترقوی شمند با مقابله برای مؤثر ابزاری و اطالعاتی برتری به دستیابی ناپذیراییجد بخش عنوان

 یک علیه ایانهرای شبکه به حمله کاربست برای را خاصی ضوابط اسناد این از یک هیچ که این با. کنندمی

 طرفداری حیطم این در رقابت برای امکانات و هاقابلیت توسعه از دو هر ولی کنند،نمی مشخص دشمن

 .کنندمی

 متفاوت روهگ 12 که کردند اشاره متحده ایاالت سایبری امنیت کارشناسان و تحلیلگران جداگانه، گزارشی در

 چین به وطمرب سایبری حمالت اکثریت شوند،می هدایت یا حمایت کشور آن دولت توسط عمدتاً که چینی

. کنندمی سرقت را متحده ایاالت دولتی هایسازمان و هاشرکت حیاتی هایداده ها،گروه این. دهندمی انجام را

 دارای اغلب کنند،می سرقت را هاداده و معنوی دارایی از دالر میلیاردها که مخفیانه اما تهاجمی، حمالت

 دهند نسبت خاصی هکری هایتیم به را آنها دهدمی اجازه آمریکایی مقامات به که هستند متمایزی امضاهای

 تخصیص مهاجمان به را فردیمنحصربه اعداد یا اسامی اغلب متحده ایاالت که کنندمی بیان یلگرانتحل و

. هستند کسانی چه که ینا حتی و هستند کجا از هکرها که دهند تشریح توانندمی نیز اوقات گاهی و دهندمی

 نظامی اقدام هیچ امروز، به تا لکن شود، سیاسی هایگیریموضع و اتهامات به منجر تواندمی یورش نحوه این

 بر ولی است؛ اطالعات آوریجمع پیرامون بیشتر[ درگیری] سرد، جنگ مانند درست. است نگرفته صورت

 کار به اما شدمی داده نشان قدرت نمایش از بخشی عنوان به نظامی هایقابلیت آن در که سرد جنگ خالف

 .گیرندمی قرار استفاده مورد فعال طور به سایبری هایسالح از بسیاری شدند،نمی گرفته

 ”چین سایبری جنگ“ اصلی اداره مکان و هویت دیگر، منبع چندین و لیکسویکی اسناد اساس بر نهایت در

 ارتش الکترونیک جنگ یگان (1st TRB) چین چنگدو استان «فنی شناسایی اول اداره». است شده مشخص

 آنها خاستگاه که باشدمی هکری حمالت منبع پرتکرارترین و هشد واقع( چنگدو) چین مرکز در که است چین

 استفاده هم هنوز و شدند آنالین پیش سال پنج از بیش 1st TRB استفاده مورد سرورهای. اندشده ردیابی

 امتناع TRB 1 مانند اداراتی مورد در رشد به رو شواهد انبوه مورد در بحث از صراحت به چین دولت. شوندمی
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 به کنندهحمله نظامی واحدهای از هم و غیرنظامی هکرهای از هم چین که فهمید توانمی بنابراین ؛ ورزدمی

 .کندمی استفاده سایبری هایعملیات در مشارکت برای ایرایانه شبکه

 :نکته

 هم امروزه،. است داده تغییر را داخلی تهدیدات پارادایم و الگو شود،می ارسال لیکسویکی در که اطالعاتی

 شانداخلی عوامل به اعتماد مورد در نظر تجدید حال در دولتی هایسازمان هم و بازرگانی هاینسازما

 استفاده مورد هایداده از زیادی حجم تحویل و لیکسویکی به اطالعات ارسال و هکرها نفوذ پی در. باشندمی

 داخلی هایپروتکل و هاحفاظت ارشد انرهبر که است فرارسیده آن زمان داخلی، کارمندان توسط گزارشگران

 .کنند ارزیابی دوباره را خود

 ذکر باال در که هاییفعالیت انواع و تالش سطح معناست؟ چه به سایبری دکترین و نوسازی بر تمرکز همهاین

 الکترومغناطیسی طیف از استفاده با هاجنگ بعدی نسل برای شدنآماده حال در چین که دهدمی نشان شد

 هایزیرساخت به درچق غرب که کنندمی درک آنها. باشدمی خود دشمن به دسترسی برای ریزیبرنامه و

 شناسایی امانج حال در امروز آنها. کرد خواهند حمله آن ثقل مرکز به و است شده وابسته (IT[v]) تیآی

 .دهدمی را سایبری زمینه در برتر دست آنها به که هستند

 یکپارچگی هب حمله مورد در آنها. دارند (DoS) خدمات بندآوری حمالت انجام برای زمال زیرساخت هاچینی

 ارائه برای شانفرماندهی و کنترل هایسامانه به نتواند آنان دشمن تا اندکرده وبررسیبحث هاسیستم

 جلودار نلک نیست، تنها سایبری جنگ دکترین توسعه از سطح این در چین. کند اعتماد دقیق هایگزارش

 .کشورهاست سایر

 آسیایی کشورهای سایر

 ژاپن دفاع توزار داخلی پدافند نیروهای ”(NISC) ملی اطالعات امنیت مرکز“ نظر زیر را خود استراتژی ژاپن

(MoD) 2005 سال در. است داده قرار، NISC سآژان این. شد تأسیس سایبری حمالت افزایش دنبال به 

 دولت ،2009 فوریه در. شد ایجاد ایرایانه هایشبکه از حفاظت برای هاشتال هماهنگی جهت دولتی سراسری

 برنامه این. کرد تصویب 2011-2009 هایسال برای را (NSIS) اطالعات امنیت ملی استراتژی دومین ژاپن

. افراد و جاریت نهادهای حیاتی، هایزیرساخت مرکزی، و محلی هایدولت: است موضوع چهار شامل ساله 3

 212 از چهارم یک. کرد تصویب را ”Secure Japan 2009“ ژاپن دولت ،NSIS فرایند از بخشی عنوان به

 و حیاتی هایاختزیرس به که هاییحوزه در. است محلی و مرکزی هایدولت بهبود هدف با آن سیاستی مورد

 کنندمی عمل اآنه وظایف فاعل نهاد عنوان به خصوصی هایشرکت اند،شده داده اختصاص تجاری نهادهای

 از و است تدول بر بیشتر تمرکز با سایبری دکترین توسعه حال در ژاپن. کندمی حمایت دولت که آن ضمن

 نظامی هایقابلیت از مایلند است؛ ایمن حمالت برابر در کشور که کنند حاصل اطمینان خواهندمی آنجاییکه

 .نمایند استفاده هدف آن به دستیابی برای خود
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 در (MND) ملی دفاع وزارت و (DSC) جنوبی کره امنیتی پدافند فرماندهی: شمالی کره برابر در نوبیج کره

 و جنوبی کره توسط شده طراحی شدهبندیطبقه نظامی هایبرنامه به هکرها که کردند اعالم 2009 دسامبر

 کره از دفاع نحوه که« 5027 عملیات طرح» جزئیات شودمی گفته. اندکرده پیدا دسترسی متحده ایاالت

 شده، لمنتق چین در (IP) اینترنتی پروتکل آدرس یک به کند،می مشخص را جنگ وقوع صورت در جنوبی

 هایسیستم از تمحافظ منظور به که بود این واکنش. است گرفته قرار معامله و مصالحه مورد شودمی تصور و

 که است عدفا وزارت استراتژی از بخشی طرح این .شد برپا سایبری جنگ فرماندهی یگان نظامی، کامپیوتری

 تشکیل (KISA) ”کره اینترنت و امنیت آژانس“ چنین هم. شودمی شناخته« 2020 دفاعی اصالحات» نام به

 .شد

. اندکرده ادایج شد، برپا 1998 سال در که 121 واحد نظر زیر را هاییظرفیت آنها شمالی، کره طرف در

 هایروش طریق از سایبری جنگ و نامتقارن هایقابلیت ارتقای و پیشبرد با که ستا این 121 واحد مأموریت

 پیونگ در میریم آکادمی توسط واحد این. دهند ارتقا را خود جنگی و نظامی جایگاه جاسوسی، و تهاجمی

 و نزاع هاینک به توجه با. شودمی زده تخمین دالر میلیون 56 آنها ساالنه بودجه. شودمی داده آموزش یانگ

 مجازی فضای به ار نبرد آنها چرا که فهمید توانمی راحتی به دارد، ادامه هنوز کره جزیره شبه در مناقشه

 از بسیاری اندازه به آنها زیرا آیدمی شمار به مزیت و حُسن یک شمالی کره برای اتفاق این. کنندمی منتقل

 جبران برای آنها حال، عین در اما نیستند، ابستهو (IT) اطالعات فناوری هایزیرساخت به دیگر کشورهای

 .دارند پیش در را طوالنی راه ایرایانه علوم متخصص کار نیروی کمبود

 

 متحده ایاالت – سایبری .  دکترین3

 محمدجواد یزدانی

 مقدمه

 اهداف از یانپشتیب در را خود اقدامات آن به وابسته عناصر یا نظامی نیروهای که است اساسی اصول دکترین،

 و دارد فرمان و محک به نیاز آن کاربست که است فرمانی و امر دکترین،. کنندمی هدایت آنها مبنای بر ملی

 .کنندمی بنا آن اساس بر را خود هایبرنامه هاارتش که است چیزی همان

 سایبر ضایف قبال در متحده ایاالت کنونی دکترین. دهیم پاسخ سؤال چند به تا هستیم آن بر نگاشت این در

 متحده یاالتا که آن نهایت در و دارد وجود امریکا غیرنظامی هایسازمان در جانبی رهنمودهای چه چیست؟

 دهد؟می انجام خود سایبری دکترین بسط برای هاییفعالیت چه

 متحده ایاالت فعلی دکترین

 مفهوم این زمان گذر در. ندارد سایبری جنگ برای واضحی و دقیق تعریف متحده ایاالت ارتش حاضر حال در

 ،(IA) اطالعات تضمین محور، شبکه جنگ ،(InfoSec) اطالعات امنیت کامپیوتر، امنیت نظیر اصطالحاتی با

 .شدمی گرفته کار به یکسان و معادل صورت به سایبری امنیت و اطالعاتی جنگ
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 ریزانرنامهب وقتی امروزه که حالی رد هستند متمرکز دفاعی و پدافندی توان روی بر عموماً اصطالحات این

 معادل کلی طور به سایبر .دارند نظر مد نیز را تهاجمی هایقابلیت کنند،می استفاده سایبر اصطالح از نظامی

: ددار وجود CNO ذیل عملکرد سه. شودمی شناخته (CNO[i]) ”کامپیوتری شبکه هایعملیات“ با

 بکهش از دفاع“ و (CNA[iv]) ”کامپیوتری شبکه به حمله“ ،(CNE[iii]) ”کامپیوتری شبکه [ii]اکسپلویت“

 CNE: شوندمی ترسیم چنین مرسوم آموزشی اصطالحات وسیله به عملکردها این .(CND[v]) ”کامپیوتری

 شبیه بیشتر بلکه نیست؛ کنندمی فکر آن به[ شبکه از] سوءاستفاده قصد به نویسانبرنامه که چیزی آن فقط

 .است دفاعی عملیات CND و تهاجمی عملیات CNA. است سوسیجا یا شناسایی

CNO اطالعاتی هایعملیات عنوان ذیل (IO[vi]) اصلی، هایقابلیت از ایمجموعه دارای که گیردمی قرار 

 (IA[vii]) ”اطالعات تضمین“ و CNO. کنید مراجعه 1 شکل به بیشتر جزئیات برای – است وابسته و پشتیبان

 .دارند پوشانیهم که ندهست ایحوزه دو

 به کندمی ظتمحاف اطالعاتی هایسیستم و اطالعات از که شودمی گفته اقداماتی به ”اطالعات تضمین“

 ،(پیشگیرانه) حفاظتی هایقابلیت ترکیب وسیله به اطالعاتی هایسیستم بازسازی متضمن امر این عبارتی

 در بگیریم نظر در هاشبکه نگهداری و ساخت عنوان به ار IA توانیممی ما بنابراین است؛ واکنشی و تشخیصی

 هاتانک نگهداری ینب تفاوت مانند دقیقاً است؛ مربوط آنها سر بر نبرد اجرای و ریزیبرنامه به CNO که حالی

 .نبرد برای آنها از استفاده و زرهی گردان یک در

 سایبری دکترین بسط و تنظیم برای متحده ایاالت چالش 3

 سال دو هر تقریباً  یعنی کندمی عمل مور قانون تحت اصطالحاً که است فضایی ای،رایانه علوم و ایبرس محیط

 از توانمی طورچه که دارد وجود نگرانی این فلذا شود؛می دوچندان گذشته به نسبت هاپیشرفت و هاقابلیت

 روزرسانیبه سرعت به هاکتریند که دانیممی همچنین. نمود جلوگیری شده تهیه هایدکترین شدن منسوخ

 .شوندنمی

 یکسانی رمینولوژیت و واژگان از متحده ایاالت مسلح نیروهای اداری هایقسمت که است این دیگر بالقوه مسئله

 چالش آن، کنار در. ددارن اطالعاتی هایعملیات از متفاوتی تعاریف هوایی نیروی و ارتش. کنندنمی متابعت

 اطالعات به مختلف هایوهگر دستیابی به منجر امر این دارد؛ وجود دکترین از فراوان هایبندیدسته داشتن

 .کندمی گیریتصمیم دارد دسترسی آنها به که اطالعاتی اساس بر صرفاً گروه هر و گرددمی متفاوت

 ”رزمی لیاتعم زا بخشی عنوان به سایبری جنگ اهمیت مورد در اولیه نگرش“ با رابطه در ایمسئله نهایت، در

 اجرایی هایتفعالی برای پشتیبانی کارکرد تنها سایبری فضای معتقدند نظامی رهبران از برخی که دارد وجود

 هایتمسیس از چیز همه در سایبری فضای کنندمی احساس دیگر برخی که حالی در دارد( عملیاتی و)

 .باشدمی کشور حیاتی ثقل رکزم و گرفته جای تسلیحاتی هایسیستم تا امروزی کنترل و فرماندهی
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 آمریکایی نیروهای

 آزادی و امنیت رفاه، بر تمرکز با 2011 می ماه در سایبری فضای برای را خود المللیبین استراتژی سفید کاخ

 دنبال سایبری فضای برای را المللیبین مشیخط متحده ایاالت»: آن موجب به. کرد منتشر ایشبکه دنیای در

 را آن از خارج و کاامری در زندگی و برده جلو به رو را اقتصاد که کند تقویت را هایینوآوری که کرد خواهد

 آینده برای هبلک آمریکا، خارجی سیاست برای فقط نه که است مبتنی اصولی بر کارها این تمام. ببخشد بهبود

 به لیک مقصود یک[ تژیاسترا] این. «خصوصی حریم و اطالعات آزادی بر تمرکز. است ضروری اینترنت خود

 :دارد مهم عینی هدف چندین همراه

 آزاد، ارتباطاتی و اطالعاتی زیرساخت یک ارتقاء منظور به المللیبین سطح در متحده ایاالت=  کلی مقصود

 و المللیبین امنیت کنندهتقویت المللی،بین تجارت و بازرگانی حامی که اعتماد قابل و ایمن همکاری، قابل

 خواهد حفظ و دایجا را محیطی امریکا هدف، این به دستیابی برای. کرد خواهد کار است، نوآوری و یانب آزادی

 قانون حاکمیت از و حمایت را ها ُمشارکت هدایت، را هادولت اقدامات مسئوالنه رفتار هنجارهای آن در که کرد

 .کند پشتیبانی سایبری فضای در

 ایجاد المللیبین محیط یک پیرامون اجماع و انگیزه تا کرد خواهد تالش متحده ایاالت=  دیپلماتیک هدف

 – اعتمادی لقاب و امن همکاری، قابل آزاد، سایبری فضای یک ذاتی ارزش درک با – هادولت آن در که کند

 .نمایند عمل پذیرمسئولیت دارانسهام مانند و نموده همکاری یکدیگر با

 دنبال به که کسانی با و کندمی تشویق را مسئوالنه رفتار کشورها سایر با همراه متحده ایاالت=  دفاعی هدف

 هایشانتالش از را ارخرابک بازیگران همچنین کند؛می مقابله هستند هاسیستم و هاشبکه در اختالل ایجاد

 .داردمی محفوظ خود برای لزوم صورت در را حیاتی ملی هایسرمایه این از دفاع حق و بازداشته

 تند هایملع ابتکار دارای و شد منتشر 2011 ژوئیه در سایبری فضای در عملیات برای دفاع وزارت اتژیاستر

 :بود انگیزیهیجان و

 نظر در هیزتج و آموزش سازماندهی، جهت عملیاتی حوزه یک عنوان به را سایبری فضای: 1 استراتژیک ابتکار

 .ببرد را استفاده نهایت سایبری یفضا پتانسیل از بتواند دفاع وزارت که چنان بگیرید

 دفاع وزارت هایسیستم و هاشبکه از محافظت برای جدید دفاعی عملیاتی مفاهیم از: 2 استراتژیک ابتکار

 .کنید استفاده

 تمام تا شوید شریک خصوصی بخش و متحده ایاالت دولتی هایآژانس و ادارات سایر با: 3 استراتژیک ابتکار

 .کنید فعال را دولت ریسایب امنیت استراتژی

 امنیت تقویت منظور به المللیبین شرکای و متحده ایاالت متحدان با قوی روابط ایجاد: 4 استراتژیک ابتکار

 .جمعی سایبری
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 سریع نوآوری و سایبری ثناییاست کار نیروی کارگیریبه طریق از ملی نبوغ از مندیبهره: 5 استراتژیک ابتکار

 .تکنولوژیک

 ماندهیفر واحد رسید، متحده ایاالت دفاع وزیر امضای به 2009 ژوئن 23 در که غیررسمی مهنا موجب به

 هایعملیات مسئولیت و شد تأسیس «[viii]آمریکا متحده ایاالت سایبری فرماندهی» عنوان تحت جدیدی

 :گفت اتیهاراظ در که باشدمی واحد این فرمانده اولین الکساندر کیت ژنرال. گرفت برعهده را سایبری

 اطالعات بکهش از دفاع و هاعملیات ما. است اصلی عملیاتی خط سه دارای متحده ایاالت سایبری فرماندهی

 فرماندهی اجرای مادهآ ما دهد، انجام را خود هایمأموریت بتواند دفاع وزارت تا کنیممی هدایت را جهانی

 فضای در نکشورما عمل آزادی از دفاع رایب را خود آمادگی و هستیم سایبری هایعملیات از کاملی طیف

 استفاده سایبری فضای در[ دفاع] وزارت راهبردی اصل پنج از سایبری فرماندهی. کرد خواهیم حفظ سایبری

 حفاظت کنیم، فعال را پدافندمان است، دفاع قابل حوزه یک سایبری فضای که باشیم داشته یاد به: کرد خواهد

 ایاالت وژیکتکنول مزایای از و کنیم، تقویت را جمعی دفاع دهیم، گسترش دخو حیاتی هایزیرساخت به را

 .کنیم استفاده متحده

 که دهدیم نشان ارتش در فرماندهی سطح باالترین در سایبری سیاست و دکترین قراردادن بر توجه و تمرکز

 حوزه که اییآنج از مریکاا نظامی فرماندهان. دارند تأکید جنگی جدید حوزه این بر چقدر نظامی فرماندهان

 جدید واحد این به بودجه تخصیص برای که آن وجود با دانندمی حیاتی ارتش آینده موفقیت برای را سایبر

 .ساختند محقق را بودجه تخصیص ممکن طریق هر به لکن بودند روروبه مشکل با ابتدا در

. شوند هماهنگ همتحد ایاالت دولت سراسر رد باید که دهدمی نشان را سایبری مراکز از زیادی تعداد 2 شکل

 نظری حاظل به اما دارد، مأموریت این انجام برای را موقعیت بهترین CyberCom که باورند این بر بسیاری

 .است داخلی امنیت وزارت عهده بر مسئولیت این

 نمودن نبالد ت،دول دیگر کارکرد هر مانند است سایبری امنیت کنندهکنترل مرجع کجا اینکه درک کلید

 خودنمایی برای یشترب بودجه، بدون جدید جمهوریریاست دستور یا فرماندهی واحد یک. باشدمی پول جریان

 جدیدی میتهک اعالم یا جدید منصب یک در شخص یک گذارینام. عملیاتی برنامه یک اجرای برای نه است

 از بسیاری به قتیو. مشکل رفع تا گیردمی صورت عمومی روابط مقاصد با بیشتر ندارد، ایبودجه اعتبار که

 .کندمی کنترل را[ مالی] منابع کسی چه ببینیم که است مهم کنیم،می نگاه هافعالیت

 آمریکا هوایی نیروی

 آنها. است دهدا انجام خود نیروهای در سایبری عملیات یکپارچگی ایجاد برای را تالش بیشترین هوایی نیروی

 تجربیات از اندنموده سعی شدت به و کردند اقدام سایبری فرماندهی یک تأسیس برای که دبودن کسانی اولین

 اعمال ریسایب فضای در را آن و کنند استفاده هوافضا سازمانی ساختار و دکترین توسعه در آمده دست به

 برعهده را ریسایب فضای از وضعی آگاهی بهبود و توسعه مأموریت متحده، ایاالت هوایی نیروی 24 یگان. کنند

 .دارد
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 است موظف نظامی ادگاهد رئیس ،2011 ژوئیه 27 در امریکا هوایی نیروی 51-402 دستورالعمل اساس بر

 طریق به که هاییسالح سایر یا اصالح ساخت، خرید، توسعه، حال در هایسالح همه“ که کند حاصل اطمینان

 برای آنها یاحتمال تملک از قبل نیستند، ویژه سیدستر برنامه ذیل و کندمی دریافت هوایی نیروی دیگر

 داخلی نینقوا ،(LOAC) مسلحانه منازعات قانون با نظامی، هایعملیات سایر یا درگیری یک در استفاده

 ”.دارند تطابق المللیبین قوانین و[ امریکا]

 آمریکا دریایی نیروی

 امریکا یاییدر نیروی. است حرکت در خود ریسایب هایقابلیت توسعه سمت به متحده ایاالت دریایی نیروی

 زیردریایی جدید تهدید با مقابله برای دوم جهانی جنگ طول در دهم ناوگان برپایی از خود، تاریخچه به نظر با

 نبرد فضای رب جدید فناوری تحمیلی شرایط با را خود که دارد قصد بدیع شیوه همان بر تکیه با و گرفت درس

 و کارایی ایشافز جهت در افسران وظایف مجدد سازماندهی مانند سختی هایانتخاب نهاآ. دهد تطابق رزم و

 نفوذ اداره”مدیرههیئت به( هاشبکه/ارتباطات) N6 و( اطالعات) N2 وظایف نمودن ملحق وسیله به ادغام

 جنگ پتانسیل یرو انیزم حساسیت و اهمیت میزان که دهدمی نشان تغییرات این. اندداده انجام را ”اطالعاتی

 .شوند گرفتار جنگ آخرین در مبارزه برای شدنآماده هنگام به خواهندنمی آنها که این و گیردمی قرار سایبری

 مدیر و (N2/N6) دریایی نیروی اطالعاتی نفوذ هایعملیات معاون دورست، ”جک“. جی دیوید دریابان

 دریایی نیروی سایبری جنگ اندازچشم و تیاطالعا تسلط» کنفرانس در ،(DNI) دریایی جاسوسی سرویس

 :داشت اظهار «متحده ایاالت

 دستی، غیر هایفناوری محور، اطالعات فرایندهای سمت به محور مشیخط فرایندهای از دریایی نیروی

 در. کرد خواهد گذار هاشبکه و سایبری ،C2 ،(اطالعاتی) اینتل یکپارچه کامالً قابلیت ایجاد و ماشینی خودکار

 مکرر، یابیارز و تست شبکه، یک حسگر هر حسگر، یک پلتفرم هر: کرد خواهند تمرکز زیر اصول بر نیز نهایت

 به گذار هوابرد،/شناور رنشینانس تعداد کاهش ،Plug-n-play حسگر هایمحموله مارپیچی، اکتساب/توسعه

 .خودگردان هایپلتفرم و UAS بر کیدتأ و اپراتور، یک توسط پلتفرم چندین کنترل خودکار، دور، راه از کنترل

 متحده ایاالت ارتش

 واحد .است مشغول خود سایبری دکترین توسعه و بسط به رسمی طور به حاضر حال در متحده ایاالت ارتش

 نفعانذی با را سایبری جنگ مفهوم توسعه ”(TRADOC) متحده ایاالت ارتش دکترین و آموزش فرماندهی“

 سایبری فضای هایعملیات مفهوم هایصالحیت نقشه و طرح» چینهم. است مودهن هماهنگ ارتش سراسر در

(CO) (CCP)» رودمی انتظار آن اساس بر ارتش که را چارچوبی کلی رئوس آن در و کرده منتشر را 

 .است نموده تشریح کامل ورط به دهد، انجام 2028-2016 زمانی بازه در را سایبری هایعملیات

 استراتژیک، تعامل ها،اراده شناختیروان رقابت: کنندمی تمرکز فعلی عملیاتی محیط در سایبری بعد سه بر آنها

 حصول سبب که گیردمی در را اقداماتی از دسته آن CyberOps[ix]. الکترومغناطیسی – سایبری رقابت و

 سایبری ترقاب در نامساعد وضع یک در دشمنان قراردادن و مزیت آن از حراست مزیت، و تفوق به
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 هایعملیات از ناپذیرجدایی بخشی بلکه نیستند، هدف خودخودیبه CyberOps. شود الکترومغناطیسی

 بر که باشدمی نیز صلح زمان در نظامی درگیری در رایج هایفعالیت شامل و هستند آتش خط پشتیبانی

 .دارد تمرکز الکترومغناطیسی – سایبری رقابت در پیروزی

 سایبری جنگ: کندمی برقرار CyberOps برای را مؤلفه چهار ارتش هایعملیات برای دهش ایجاد چارچوب

(CyberWar)، سایبری شبکه هایعملیات (CyNetOps)، سایبری پشتیبانی (CyberSpt) آگاهی و 

 راجعهم 3 شکل به یکدیگر با آنها ارتباط و وابستگی چگونگی دانستن برای (CyberSA) سایبری موقعیتی

 .کنید

 شانآموزشی هایسرا در را آن خواهندمی آنها کند؛ تألیف دکترین دارد دوست که است سرویسی تنها ارتش

 این. ددهن تعلیم میدانی، وضعیت در جدید دکترین قراردادن برای روشی و راه عنوان به( سطحی هر در)

 خواهدمی ارتش. هستند کزمتمر مجدد سازماندهی بر که است نظامی هایسرویس سایر از متفاوت رویکردی

 .دهد آموزش مجدداً جدید محیط درک برای را خود نیروی

 هایالحس از جدیدی زرادخانه استقرار و سایبری فضای در جنگ صالحیت و توانایی خواهان ارتش طرفی، از

 و نالپ که گفت دوم، ارتش/ارتش سایبری فرماندهی ستاد فرمانده هرناندز، رت سپهبد. است سایبری جنگ

 ارزیابی انجام رایب ابزارهایی جمله از – آوریم دست به را تهاجمی و دفاعی امکانات دوی هر که است این برنامه

 در نوامبر 8 در وی. است نشده وارد غیرنظامی نهادهای به جانبی آسیب اینکه از اطمینان و شبکه خرابی از

 فضای هایقابلیت از کاملی گستره“ باید هعرص این فرماندهان که گفت بالتیمور، در Milcom کنفرانس

 گفت او. باشند داشته تیاراخ در را دشمن هایشبکه از ”برداریبهره و حفظ توقیف،“ توانایی جمله از ”سایبری

 ”.مداری زمینی حوزه در ما که است سایبری فضای حوزه در عمل آزادی سطح همان دنبال به“ ارتش که

 برای و است دهش عملیاتی اکنون خود نوع در متحده ایاالت ارتش ایرایانه هشبک امنیت اختصاصی تیپ اولین

 ابتدا در هک نظامی اطالعات 780 تیپ. است شده مستقر ،[نبرد] میدان در رزمی فعال واحدهای از پشتیبانی

 هستفادا مورد محدودی ظرفیت در شوند، عملیاتی کامل طور به که 2015 سال تا شد، طراحی 2008 سال در

 .گرفت قرار

 

 پرونده ویژه دموکراسی:
 و ومیعم فضاهای سازی کاالیی با مشترک مخالفت از هایینشانه جدید، هزاره نخست دهه های جنبش

 مجمع راستا همین در. شوندمی تلقی اشتراکات کردن ترکیب معنای به سازی، اشتراکی کردن دنبال همچنین

 اختصاص دموکراسی موضوع به را ویژه ایپرونده داندمی الزم خود، رسالت اساس بر حقیقت از دفاع ایرانی

 صورتی به مخاطبین تا باشد داشته را موردی مطالعات است قرار مبانی، تبیین ضمن ویژه پرونده این. دهد

 .ببرندپی سیاسی مفهوم این چیستی به ترانضمامی
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 آمریکایی شده نما نخ دموکراسی . لیبرال1

 سعید نادری اصل

 هاییدموکراس» از شهروندان رضایت اما است، افزایش حال در دموکراتیک کشورهای تعداد هرچند وزامر

 هایکشور ماحصل تواندمی آنچه زمان، این در(. 16.،ص1397دالپرتا،)است کاهش حال در «موجود

 با مخالف تاقلی از جنبشی دموکراسی، مخالف اقلیت از جنبشی. است اعتراضی هایجنبش باشد، دموکراتیک

 این همه. گیردمی شکل وعده خالف عملکرد و اثربخشی نبود از پس نیز جنبشی و دموکراتیک فرآیند منتخب

 .است اعتماد فقدان نتیجه هاجنبش

 اکثریت رأی و نمایندگی دموکراسی؛ لیبرال

 اکثریت أیر و نمایندگی دموکراسی، نوع این در. باشد لیبرال  دموکراسی دموکراسی، نوع ترین سخیف شاید

 دهد،می قرار فرادا اختیار در را محدودی هایگزینه انتخابات حال هر به(. 26.،ص1397دالپرتا،)دارد اولویت

 یک به گویی، ار انتخابات که است نیازمندی همین. هستند تبلیغاتی و مالی حمایت نیازمند که هاییگزینه

 در. هستند خشب این در کننده تعیین عامل دو رسانه، و پول چراکه کند،می تبدیل شده دستکاری انتخابات

 هیچ هچراک. است خطرناک امری خود. است لیبرال دموکراسی محصول که اقلیت حقوق سازی عقیم بین، این

 عقالنی تربیش را اکثریت ترجیحات و هااولویت آن اساس بر که ندارد وجود منطقی فرض

 (.25.،ص1397دالپرتا،)بدانیم

 سیاستمدار اقلیت کام به و اکثریت جیب از دموکراسی برالی؛لی دموکراسی

 در و دهدیم ماهیت تغییر مفهوم این کلی به لیبرال، دموکراسی گیریشکل از پس که است معتقد کاستلز

 از بیشتر آنچه مردم تا شود محقق دموکراسی بود قرار اساسا او قول به. است متمایز چیز همه عمل صحنه

 را قدرت مردم هک بود این. کنند طلب داد،می آنها به …و پادشاهی سلطنتی، اقتدارگرا، هایدولت که حقوقی

 شده انتخاب مردم توسط که نمایندگانی اما. نماید محقق را حقوقشان تا سپردند نهادی به و گرفتند دست به

 لیگارشیشاناو از حافظتم وظایفشان، از یکی حاال و دادند مشترک منافع با طبقه یک تشکیل خودشان بودند،

 که بود خواهد این براللی دموکراسی یک نتیجه که است معتقد کاستلز(. 22-21.،صص1400کاستلز،)بود

 مباحثه و شارکتم شامل که کنندمی ایجاد مردم کمک به را نظامی سیاسی، بازاریابی از استفاده با احزاب

 در و سازندمی را پلیسی که احزابند این نیز نآ پس. کندمی عمل شهروندان از مستقل و اعضاست محدود

 خود مایندهن را سیاستمداران جهان مردم سوم دو که شودمی همین و دهندمی قرار معترضین انتظار

 (.24-23.،صص1400کاستلز،)دانندنمی

 زنجیری و غل هیچ بدون داریبرده مدرن فرآیند دموکراسی؛ لیبرال

 :است بوده فهد سه به دستیابی برای دموکراسی که شودمی یادآور اسی،دموکر این خصوص در مور برینگتون

 خودکامه حکام قدرت کردن محدود
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 خودسرانه مقررات جای به عادالنه و عقالیی مقررات و قوانین نهادن

 (53-40.،صص1376مور،)ها گیری تصمیم در جامعه پایین طبقات شدن سهیم

 یا کسی هچ آن از قدرت نهایتا که کندنمی تفاوتی مردم از بسیاری برای شاید. است سیال حاکمه قدرت

 مردم وضعیت شدن دترب از جلوگیری یا آنان وضعیت بهبود به که آنجاست تا تفاوتیبی این بود، خواهد گروهی

 یا ندننمای مشاهده را دموکراتیک فرآیند منتخبین از چندانی اثربخشی مردم که صورتی در. بیانجامد

 اکنون آنکه حال. بودواهندخ تغییر به مایل عمیقا آنان آنگاه شود، ایجاد حاکمان و آنان بین یقیعم اعتمادیبی

 عوامل که رسانه و پول دانندمی مردم. ندارد وجود کند، محدود را قدرت بتواند لیبرال دموکراسی اینکه گمان

 شوندمی قلیتیا اسیر که است اکثریت این درواقع و است اقلیت اختیار در همه هستند، بازی این کننده تعیین

 تضمینی رود،ب سوال زیر اصلی چنین که زمانی! نشود انتخاب یا شود انتخاب فردی میلشان، مطابق مایلند که

. شودمی انیقرب نیز دوم اصل که است ترتیب این به و. داشت نخواهد وجود مور توسط شده یاد دوم هدف برای

 تدوام دموکراسی چراکه. شویم یادآور سوم هدف خصوص در نیز را تبیینی بخواهیم حال این با است مضحک

 .زنجیری و غل هیچ بدون هم آن است، داریبرده گذشته

 اجتماعی زندگی خصوص در دموکراسی اساسی فرض سه

 که کندمی استدالل (The People versus Democracy)دموکراسی برابر در مردم کتاب در مونک یاشا

 ندانشهرو اول، فرض. است اجتماعی زندگی مورد در فرض سه اساس بر دموکراسی لیبرال اتثب و موفقیت

 یک از بخشی اصلی جریان هایرسانه نیز، متنوع جوامع در زیرا. باشندداشته مشابهی نسبتاً بینی جهان

 .بودند مشترک حقایق اساس بر مشترک گفتگوی

 قتصادیا رشد اساساً جهان، تاریخ بیشتر در. بود نسبی اقتصادی برابری و مشترک اقتصادی رشد دوم فرض

 مردم که یمعن این به است، یافته افزایش آور سرسام رشد صنعتی انقالب آغاز زمان از تنها. نداشت وجود

 .باشند داشته باالتری زندگی استانداردهای( انتظار و)آرزوی توانندمی

 لیبرال هایدوره که کندمی استدالل مونک. ودب (Social homogeneity)اجتماعی همگنی نهایی فرض

 اروپا، در ال،مث عنوان به. شودمی مشخص همگن نسبتاً جمعیت با عمدتاً جهان سراسر در پایدار دموکراسی

 جدایی طور به – مجارستان-اتریش زبانی چند امپراتوری مانند – ها امپراتوری شکستن و دموکراسی ظهور

 .(Mounk,2019)بود خورده رهگ ناسیونالیسم با ناپذیری

 آمریکایی زوالِ به رو دموکراسی لیبرال

 مهد آمریکا شد، یادآور باید را نکته این شد، بیان دموکراسی لیبرال و دموکراسی خصوص در آنچه تمام از بعد

 روزام که اندبوده اصولی تنها داشتند، بیان دموکراسی خصوص در مور و مونک آنچه. است لیبرالی دموکراسی

 تعیین در بسزایی نقش هارسانه مردم امروز. استنمانده باقی آنان از چیزی هایی،یادداشت و نظری مبانی جزء

 اکنون. شد نیاید، پیش آن در خللی که شد اصلی جریان یک مدعی تواننمی رو همین از و دارند مناسبات

 خود که بسیاری است، دموکراسی کردن لدنبا برای بسیاری رغبت دلیل تنها اقتصادی هایبحران از خالصی
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. نیست ملموس چندان امروز اجتماعی همگنی آنکه، همچنین! دهندنمی تشکیل نیز را جامعه اکثریت امروز

 .باشد داشته وجود آمریکا کنگره به حمله ماجرای خصوص در توجیهی شاید ترتیب این به

 

 اسیدموکر جهت در تغییر برای تالش و رنگی های . انقالب2

 مختلف کشورهای رد را اتفاقات تاریخ شما وقتی: حقیقت از دفاع ایرانی مجمع بحران، هایریشه مطالعات گروه

  نشک و حضور از پایی رد یک حتما کنید، می پیگیری را مختلف کشورهای اخبار یا و کنید می مطالعه

 تمامی بر را راسیدموک تابلو متحده یاالتا اگرچه. کنید می پیدا آنجا در متحده ایاالت مستقیم غیر یا مستقیم

 بین مجامع و یعموم افکار اقناع برای متحده ایاالت اصل در اما است، زده جهان از ای نقطه هر در اقداماتش

 راسیدموک حقیقت، در. کند می استفاده هدف کشورهای در آزادی و دموکراسی گسترش ی بهانه از الملل

 را عمومی رافکا و ادراکات بتوانند آن طریق از که باشد می آمریکا روانی عملیات مراکز برای آویزی دست

 .کنند مدیریت

 می پی کتهن این به کنیم می نگاه متحده ایاالت خارجی های راهبرد و ها سیاست سیر به عمیق طور به وقتی

 می حدهمت التایا گیری تصمیم مراکز در اساسی اصل آمریکا، برای جهانی هژمونی حفظ و تشکیل که بریم

 .باشد می آمریکا اقدامات برای پوششی صرفا دموکراسی و باشد

 اما دارد گهن قطبی تک را جهان تا است داده انجام زیادی بسیار تالش متحده ایاالت زیادی سالیان چند هر

 می یا منطقه جدید های قدرت ظهور همراه به قطبی چند جهان هستیم آن شاهد امروزه واقعیت در آنچه

 .باشد

 مستقیم تقابل احتمال است، همراه قطبی چند جهان ظهور و جمعی کشتار های سالح با که امروز، جهان در

 را هانج متعارف ارتش قدرتمندترین هم هنوز متحده ایاالت اگرچه. است یافته کاهش بزرگ های قدرت بین

 محدود بسیار تشاقداما دایره چین، و هروسی مثل کشورهای با ای هسته قدرت توازن دلیل به اما باشد، می دارا

 .ببرد اقدامی هر به دست گسترده و وسیع طور به تواند نمی و است گشته

 یک اجرای مادی و سیاسی های هزینه که است گیری شکل حال در ای گونه به الملل بین نظام این، بر عالوه

 مسئولیت زا سنگینی بار تحمل مستلزم( ایران ، چین جمله از) کشورها از برخی علیه متعارف و مستقیم جنگ

 تردهگس صورت به نظامی جنگ گزینه ترتیب بدین و گردد می متحده ایاالت گیرندگان تصمیم دوش بر ها

 .یگرددم متحده ایاالت مسئوالن بیشتر هرچه محاسبه و تامل موجب الاقل یا دهد می دست از را جذابیتش

 بیشتری قتد با قطبی، چند جهان این در مرزهایش آنسوی در تحدهم ایاالت اقدامات زمانیکه اوصاف این با

 ایاالت ای منطقه فرا و ای منطقه های سیاست از الگو یک توان می گیرد می قرار مطالعه و بررسی مورد

 جهت یکسان الگو یک از خودش جهانی هژمونی گسترش و تقویت برای متحده ایاالت. کرد استخراج متحده

 .میگیرد بهره نوظهور و جهانی های قدرت با مقابله
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 ردید،گ ذکر 2017 سال در مسکو ملی امنیت کنفرانس در که همانگونه کارشناسان نظر اظهار و گفته طبق

 در. یردگ می بهره امروز جهان در خودش جهانی قدرت گسترش و نفوذ برای هیبریدی جنگ از متحده ایاالت

 به اام کرد خواهیم صحبت هیبریدی جنگ های ویژگی و هیتما درباره تفصیلی صورت به بعدی های گزارش

 می نآ بودن  مستقیم غیر ویژگی هیبریدی، های جنگ مزیت نقطه ترین اصلی که گفت توان می اجمال طور

 را شود ستقیمم رویارویی و درگیری هزینه باید که را خود منابع متحده ایاالت مستقیم، غیر جنگ در.  باشد

 آنها دادن رارق با و ببرد فرو باتالق در را دشمنان تواند می همچنین مستقیم غیر حمله. دکنن می جویی صرفه

 .نماید پذیرتر آسیب حمله دیگر اشکال برابر در را دشمنان طریق این از تدافعی، حالت در

  رگبز اربسی چالش یک خود نوبه به که ، کند می ایجاد ژئوپلیتیکی بست بن قدرت، مکش و خال ترکیب این

 در مستقیم دخالت به مجبور را هدف دولت مستقیم، غیر طور به و شود می محسوب هدف های دولت برای

  در ، نخواهند چه و بخواهند چه آمده، بوجود چالش با مقابله و مواجه بخاطر آنها. کند می آمده بوجود چالش

 به هدف شورک چه هر. دهد می قرار کاستراتژی دفاع موضع در را آنها مسئله این و اند گرفته قرار بست بن

 و ودش می هدف کشور بیشتر هرچه مستقیم دخالت باعث باشد مرتبط مستقیم غیر اهداف با مستقیم صورت

 می قبیل این از اوکراین قبال در روسیه اقدامات مثال طور به داشت، خواهد آنها برای بیشتری هزینه بنابراین

 .است شده گیری هدف یممستق غیر طور به هدف دولت که باشد

 می دافعم طرف از را عمل ابتکار اینکه بر عالوه( مستقیم غیر جنگ) جنگ نوع این شد ذکر که همانگونه

 برای که منابعی و زمان مدافع طرف زیرا دارد، همراه به مدافع طرف برای فرصت-هزینه یک همچنین گیرد،

 غیر جنگ .کند استفاده دیگر بهتر جاهای در وانستت می عمال را کند می صرف غیرمستقیم حمله با مقابله

 عنوان به) خاصی های محدودیت است ممکن. دارد نیز استراتژیک مزایا ، تاکتیکی مزایای بر عالوه مستقیم

 حمله و ممستقی جنگ اجرای از مانع که باشد داشته وجود( غیره و نظامی توازن دولی، بین معاهدات مثال

 قابلم طرف سازی ثبات بی برای گزینه تنها ، غیرمستقیم جنگ حالت، این در. شود می مقابل طرف علیه

 .است

 یاالتا استراتژیک ریزی برنامه در بیشتری ارزش هیبریدی جنگ همان یا غیرمستقیم جنگ اوصاف، این با

 .بگیرد خود به را مختلفی اشکال تواند می آن کاربرد و کند می کسب متحده

 شده ایجر پردازان نظریه بین 2017 سال در مسکو المللی بین امنیت کنفرانس از بعد ترکیبی جنگ مفهوم

( جهانی هژمونی) مختلف مناطق در منافعش و اهداف پیشبرد برای آمریکا که باورند براین پردازان نظریه است؛

 جهت در دتاعم آمریکا که کنند می اظهار آنها. گیرد می بهره ها جنگ چهارم نسل عنوان به ترکیبی جنگ از

 .رفمتعا غیر های جنگ.2 رنگی های انقالب.1: کند می استفاده مهم بسیار ابزار دو از ترکیبی جنگ

 بازیگران از استفاده با و مستقیم غیر صورت به بتواند که دهد می را توانایی و امکان این آمریکا به ابزار دو این

 می کلی طور به. برساند ثمر به را اهدافش و نماید مدیریت مختلف کشورهای و مناطق در را تحوالت نیابتی،

 های شکاف طریق از( ایران ، چین ، روسیه) اوراسیا بزرگ های قدرت سازی ثبات بی آمریکا، هدف گفت توان
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 جنگ از هدف این به دستیابی راه در و باشد می کشورها این بر آمریکا سیطره امتداد و موجود بالقوه و بالفعل

 .کند می ستفادها ترکیبی های

 طور به همتحد ایاالت خارجی سیاست و جنگی جدید الگوی در رنگی های انقالب ویژه نقش درباره ادامه در

 و اه افکن بمب توسط گذشته در مستقیم جنگ گفت توان می اجمال طور به اما کرد خواهیم صحبت مفصل

 دقت کرایناو و سوریه در متحده ایاالت اقدامات الگوی به اگر حاضر حال در اما گرفت، می صورت ها تانک

 شکل نشورشیا و ”معترضین“ توسط آینده در غیرمستقیم جنگ که،  موضوعست این بیانگر تحوالت نماییم،

 بازیگران زا بیشتر بلکه بود نخواهد سری خرابکاران و مخفی جاسوسان از پنجم های ستون دیگر. گرفت خواهد

 انقالب یک لیاص بدنه عنوان به و دارند حضور جامعه در شهروند عنوان به آشکارا که بود خواهند دولتی غیر

 .شوند می محسوب رنگی

 می رنگی انقالب گیری شکل برای پیام تبادل در اساسی نقش که مشابه های آوری فن و اجتماعی های رسانه

 به وکب فیس فحاتص و گفتگو اتاقهای و شد خواهند شونده هدایت و دقیق افزارهای جنگ جایگزین باشد،

 .شد خواهند تبدیل جدید ”نظامیان شبه“

 اهداف نزدیکی و مجاورت در نیابتی های جنگ کشورها، داخل در مربوط اهداف با مستقیم درگیری جای به

 مانند یسنت اشغالگری های عملیات. شود می انجام پیرامونی محیط سازی ثبات بی هدف با مرزها اطراف و

 رژیم غییرت مستقیم غیر های عملیات و کودتا به را خود جای است ممکن نظامی روهاینی با سرزمینی اشغال

 .دارد کمتری ریسک سیاسی نظر از و تر صرفه به مقرون اقتصادی نظر از که بدهد

 

 دموکراسی افول یا حقیقت . افول3

 محمدفیاض فاروجی

 راطوریامپ طالیی دوران در چه. ستا بوده غربی کشورهای کام به سالیان طی در دموکراسی لیبرال جنبش

 اما. شیدک دوش به را نرم قدرت ایفای سنگین مسئولیت که بود دموکراسی این سرد، جنگ در چه و بریتانیا

 و چین هورظ و سرد جنگ آمریکای برابر در شوروی مانند های قدرت ظهور و نبود مراد وفق بر اوضاع همواره

 کمپین  ی کله وسر بین، این در. است کرده پیچیده کمی را اوضاع سپتامبر 11 از بعد آمریکای برابر در روسیه

 آمریکاییان رو این از. است شده پدیدار نیز آمریکا عظمت اصطالح به کشیدن چالش به برای غلط اطالعت های

 به دست ارب یک. گشتند فراری راه دنبال به لذا دیدند خطر در را خود دموکراسی همان یا خود مشروعیت که

 زوال“ و  ”پیچیدگی“ چون جدید های سازی اصطالح در سعی و شوند می خود اندیشمندان دامن

 هستند ریس هفت غول اصطالح به برابر در خود های نهاد داخلی سازماندهی فکر به دیگر بار. دارند”حقیقت

 یک زا نشان ها زدن پا و دست این. هستند غرب جهان به مردم کردن گمراه مشغول جهان طرف آن از که

 مدیر هاس، دریچار که نامی. است شده پساآمریکا جهان وارد آمریکا که راستی به. است زوال آن و دارد چیز

 .نهاد آن بر 2021  ی ژانویه 6 از بعد آمریکا، خارجی روابط شورای کل
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 پیچیدگی در جهان

 برنامه. شنید هیمخوا آنرا نام بیتشر دهآین های نبرد در که است واژگانی ترین مهم از یکی راستی به پیچیدگی،

 تاکید گیپیچید مفهوم بر آن در که منتشر را یاداشتی 2015 سال در آمریکا هوایی نیروی سازی مفهموم ی

 نیاز. دارد رهاشا پیچیدگی بر کنترل و فرماندهی  تسلط برای مقیاس و سرعت افزایش به برنامه این. بود شده

 (MDO  – multi domain operations) بعدی چند و ای دامنه چند لیاتعم اجرای و ریزی برنامه به

 ها زمینه تمام قدرت بر باید  رو این از[ 1. ]است شده افزایش است، تکامل حال در نبرد میدان که ای فضا در

 .افزود

. است فتهرگ قرار آمریکایان توجه مورد سیاسی جنگ نام به کارآمدی بسیار ولی قدیمی مفهمومی بین این در

 این  دوای و. است شده رقابت میدان وارد دوباره آمریکا که دارد اذعان ،2019 سال در  یاداشت در  گنگره

 جنگ زاراب غیر های ابزار از ملی منافع حداکثر رسیدن برای که جنگی. داند می سیاسی جنگ نیز را درد

 را ها گوش روسیه  و چین  دادن نشان بزرگ و ها زدن نق امروزه کلی طور به[  2.  ]گیرد می بهره متعارف

 زندپردا می  Belt and Road Initiative (BRI))جاده یک -کمربند یک ی پروژه به گاهی. است کرده کر

 های شرکت.دکشن می تصویر به ناک خطر و امنتی باطنی با اما تجاری و اقتصادی ظاهر با ای توطئه را آن و

 سرقت هب متهم را هواوی آمریکا. پردازند می ها روس خطرناک نفوذ هب گاهی و کنند می تحریم را چینی

 چینی شرکت برای هاتحریم ترینگیرانهسخت و کرد چین دولت به آن تحویل و آمریکایی شهروندان اطالعات

 به باعث نای و دهد می انجام را اقداماتی چین ارتش نظر تحت هوآوی که کرد می ادعا آمریکا. کرد تحمیل

 مهلک سمی ار روسیه اقدامات آمریکا شرقی، اروپای در یا[ 3. ]است سایبری امنیت های نگرانی آمدند وجود

 در روسی اقلیت یها گروه به مسکو طرفدار های روایت با روسیه های رسانه انتشاراتِ و تولیدات آیا. دانند می

 طراحی ونات کشورهای کردن ثبات بی برای پس نیست، قطعا که است؟ معمولی رسانی پیام همسایه، کشورهای

 .باشد آمریکایی مقام یک استدالل شاید این. است شده

 جنگ از پس لیبرال المللی بین نظم غرب، دشمنان  است، چیز یک ی دهند نشان ها هوی و های این همه

 Kathleen. )ندا برده سوال زیر کردند، ایجاد 1940 دهه اواخر در متحدانش و متحده ایاالت که را دوم جهانی

J. McInnis, Mar 08, 2019). دموکراسی. است دموکراسی و لیبرالیسم خود رقابت این هدف نوعی به 

 .باشد می کشورهایشان خارج و داخل در غرب جهان بخش مشروعیت قدرت ثقل مرکز

 دهکشی چالش به از سخن که شود می دیده (NSS) 2017 سال در متحده ایاالت ملی امنیت استراتژی در

 :داند می مردم برای خطر زنگ را آن و است آمده میان به دموکراسی شدن

 بین از را آمریکا موفقیت و امنیت کنند می تالش و کشند می چالش به را آمریکا منافع قدرت، روسیه و چین

 و عاتاطال و دهند، رشد را خود ارتش کنند، کمتر را اقتصادها عدالت و آزادی  که هستند مصمم آنها. ببرند

 بین رقابت اساساً[ ها چالش این] …کنند کنترل خود نفوذ گسترش و خود جوامع سرکوب برای را ها داده

 کردن یکسان و افراد به ظلم به که کسانی و هستند قائل ارزش انسانی آزادی و کرامت برای که است کسانی

 (USA, DECEMBER 2017. )اند معتقد



 84|        1400کتاب سال  | مرور گزارش عملکرد یکساله مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

 

 

 کشور ودخ داخلی مشکالت آن و دارد هم دیگری روی الملل بین جهان در ها غربی زدند پا و دست این اما

 این سوار یکاآمر دشمنان بگویم، بهتر اگر و دارند داخلی ی ریشه اغلب که مشکالتی. است لیبرال ی جبه های

 به چین .است نبوده بیشتر بعد چند به محدود های کشور این حمالت که شود توجه باید. اند شده مشکالت

 ملی منافع اتیاطالع بعد به نیز روسیه و است نداشته نظر مد را غرب ملی منافع اقتصادی بعد از بیشتر عینو

 عدیب تک تحدید آیا خطرات، بودن بعدی تک این از جدا ولی. است داده نشان ی بیشتر رغبت غرب جهان

 روپاگانداپ مثل اطالعات التحم آیا بپرسیم، تر بنیادین سوالی بخواهیم اگر یا است؟ جدی قدرت آن روسیه

 این وابج کند؟ متزلزل آمریکا مثل کشوری تواند می که است قوی آنقدر نادرست، اطالعات های کمپین یا

 نادرست تاطالعا با مبارزه عنوان تحت گزارشی یک در رند ی اندیشکده. دهد می رند ی اندیشکده را سوال

 Combating Foreign)گیری نتیجه و اجمالی بررسی: اجتماعی های رسانه در خارجی

Disinformation on Social Media: Study Overview and Conclusions) که دارد می اذعان 

 باشد، نچنی اگر که باشد، ممکن غیر آن با مقابله امکان که نیستند دارو نوش غلط اطالعات های کمپین

 ادرستن اطالعات های کمپین اگر که چرا. فتر می سوال زیر خودش ی گفته به رند ی مقاله این ی فلسفه

 اوکراین با جنگ رد روسیه پیروزی مثال. بود می محاالت جزو تقریبا آنها با مقابله امکان اند، قدرتمند آنقدر

 موثر قطعا [محیط یا نظامی بعد چون] دیگری ابعاد و است نبوده نادرست اطالعات های کمپین بر مبتنی فقط

 اختاریس محیطی مختصات به و گرفت فاصله قضیه به کردن نگاه چشمی یک از باید صافاو با. اند بوده تر

 مشکالت نای غربی، های کشور علیه روسیه قدرتمند های کمپین وجود با حتی لذا،. کرد ای ویژه توجه نیز

 .ستا شده غربی مردم توسط نادرست اطالعات های کمپین پذیرفتن باعث که است غربی های کشور داخلی

 پساآمریکا

 دوران اردو آمریکا که گفت هوس کاپیتل تسخیر از بعد آمریکا، خارجی روابط شورای کل مدیر هاس، ریچارد

 .است شده آمریکا پسا

 می مندا های خشونت به آمریکا جهور ریس که گوید می او. زند می تی جالب توییت توییت همین ذیل وی

 و ردمم همین دل از که جمهوری رئیس. است گرفته سخره به جهانیان چشم در آمریکایی دموکراسی و زند

 اصیل مردم این وی، از روسیه پنهان ای رسانه های حمایت از جدا. است آمده میدان به اصلی جریان برخالف

 خوشنت ودش می آمریکا راست مردم خود موضع حفظ که بینیم می حال. کردند انتخاب را وی که بودند آمریکا

 .است آمریکا ساختار مشروعیت بحران ی دهنده نشان خود این که ملی امنیت در بحرانی و

 رسیدن درتق به از بعد مدتی. است بوده دموکراسی ترمیم وی دولت های کار دستور از یکی بایدن، دوران در

 A Foreign Policy) آمریکا مردم برای خارجی سیاست عنوان تحت خود رانی سخن در وی بلیکن، آنتی

for the American People)، مسائل آن از یکی که. پرداخت آمریکا ی خارجه سیاست های اولیت به 

 :گفت وی. بود دموکراسی

 سراسر در گرایی ملی و اقتدارگرایی. …است خطر معرض در چون کرد، خواهیم تجدید را دموکراسی ما »

 داده دست از را مردم اعتماد آنها. دان خود شفاف دادن دست از حال در ها دولت. است افزایش حال در جهان
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 بسیاری به[ نیز کرونا]  بیماری و. است رشد حال در فساد. است شده خشونت اعمال برای محلی  انتخابات. اند

 [4« ].است بخشیده سرعت روندها این از

 .کند می تر جذاب را مسائله بود آمریکا داخل به ناظر که وی بعدی ی نکته اما

 بیداد اینجا در نادرست اطالعات. افتد نمی اتفاق[ آمریکا خارج]دیگر جاهای در فقط وکراسیدم فرسایش اما»

 دو تنها ما خبمنت رهبران. است کرده بدتر را نفر ها میلیون زندگی ساختاری نابرابری و نژادپرستی. کند می

 دوقطبی هاآمریکایی تر،گسترده طور به و. گرفتند قرار هدف کاپیتول آمیز خشونت محاصره در پیش ماه

 کار به بتواند ما سیدموکرا تا دارند، وجود اختالفاتمان مدیریت در ما به کمک برای که نهادهایی و – اندشده

 [5« ].هستند فشار تحت دهد، ادامه خود

 در حتی خیبر. است گرفته قرار مختلفی های نهاد کار دستور در مختلفی های پروژه وضع این از نجات برای

 .است خورده کلید ترامپ نزما

 نادرست اطالعات با مبارزه برای سازی نهاد: نجات ی پروژه

 به جوامع این علیه روسیه توسط که است بوده نادرستی اطالعات غربی، جوامع بر فشار های ابزار از یکی

 یا دهد؟ تنجا منجالب از را آمریکا خصوص به جوامع این باید کسی چه اما. رفت می کار به آمریکا خصوص

 اجتماعی های رسانه در خارجی نفوذ با مبارزه مسئول متحده ایاالت دولت در کسی چه تر، دقیق طور به

 برای را واحد نهاد یک متحده ایاالت سرد، جنگ پایان زمان از بعد. ندارد وجود مستقیمی پاسخ هیچ است؟

  تقسیم مختلف آژانس چند بین را مسئولیت این عوض در و داد دست از خارجی اطالعاتی هایکمپین با مبارزه

 تالش بیشتر سرد، جنگ طول در. داشتند نادرست اطالعات با مقابله برای جزئی هایمسئولیت هرکدام که کرد

 متحده ایاالت اطالعات آژانس نام به اجرایی سازمان یک توسط اطالعاتی محیط در متحده ایاالت های

(USIA- U.S. Information Agency) دوم جهانی جنگ از پس 1953 سال در که آژانس این. شد انجام 

 ”مرزی برون فرهنگی عملیات و اطالعات برای ملی استراتژی“ یک اجرای و توسعه در مهمی نقش شد، تأسیس

. کرد اداره را (VOA) آمریکا صدای پخش شبکه اطالعات، آژانس عملیات، این از بخشی عنوان به[ 6. ]کرد ایفا

 تبادل های برنامه چنین، هم ها رسانه سایر و جزوات، و مجالت قالب خارجیدر زبان به ادبیات تولید شبکه این

 پایان و شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی با[ 7. ]کرد می هدایت را انگلیسی زبان به هایی برنامه  و  فرهنگی

 که نبود معتقد دیگر و نداشت ستیکمونی ایدئولوژی تبلیغ با مقابله به نیازی دیگر متحده ایاالت سرد، جنگ

 وزارت بین را آن وظایف و کرد منحل را نهاد این آمریکا، متحده ایاالت[ 8. ]دارد نیاز اطالعات برای آژانسی به

 Broadcasting Board of)تلویزیون و رادیو نمایندگان شورای نام به  جدید نهاد یک و خارجه امور

Governors) ، دست در را فرهنگی و آموزشی های برنامه و عمومی دیپلماسی ی فهوظی اولی. کرد تقسیم 

 جهانی های رسانه آژانس به شورا این نام ،2018 سال از که) نماندگان شورای یعنی دومی، و[ 9. ]گرفت

 و المللیبین پخش وظایف ،(کرد تغییر(USAGM- U.S. Agency for Global    Media)متحده ایاالت

 اروپای رادیو و آسیا، رادیو آمریکا، صدای مانند دولت، فعلی پخش هایسرویس بر نظارت اراختی آن، همراه به

 برداشت به فعاالنه دادن شکل برای متحده ایاالت توانایی دیگر، عبارت به. برد ارث به را آزادی رادیو/آزاد
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 جداگانه بوروکراسی دو بین خصمانه، نادرست اطالعات هرگونه به آنها حساسیت کاهش و خارجی مخاطبان

 GEC)جهانی تعامل مرکز نام به دیگر جدید نهاد یک خارجه امور وزارت ،2016 مارس در[ 10. ]شد تقسیم

-Global Engagement Center) هاتروریست هایپیام با مقابله برای اصل در که کرد تأسیس[ 11] را 

 جهانی تعامل مرکز اختیارات کنگره یه،روس اطالعاتی هایکمپین تهدید تحریک با اما. بود شده طراحی

 [.12] باشد نیز دولتی نادرست اطالعات هایکمپین با مقابله نهاد، این های کار دستور در تا داد گسترش

 :دارد ماموریت سه امروز GEC کلی، طور به

 .خارجی نادرست اطالعات و تبلیغات تحلیل و شناسایی

 .نادرست اطالعات و پروپاگاندا با مقابله یا پاسخ برای ها تالش اجرای و ریزی برنامه

 پاسخگویی و مقابله برای متحده ایاالت هایتوانایی در هاکاستی شناسایی و GEC هایفعالیت اثربخشی ارزیابی

 .خارجی تبلیغاتی هایتالش به

 یا فدرال قاتیتحق اداره. دارند نقش نادرست اطالعات با مقابله برای تالش در نیز دولتی های سازمان سایر

FBI فوذن این که است خارجی نفوذ عملیات مورد در تحقیق مسئول آمریکا دولت اصلی آژانس عنوان به 

 ایاالت مومیع گفتمان یا احساسات بر تأثیرگذاری برای خارجی های دولت مخفیانه اقدامات“ عنوان به خارجی

 شامل عمدتاً هاآن جدیدترین است، داشته مختلفی هایشکل هاییتالش چنین[ 13. ]شود می تعریف ”متحده

 برای اجتماعی هایرسانه هایپلتفرم در ساختگی هایداستان و دروغین هایشخصیت» از دشمنان استفاده

 نفوذ ویژه گروه آیبیاف ،2017 سال در. «است متحده ایاالت مؤسسات و افراد کردن اعتباربی

 خارجی نفوذ هایعملیات تمامی با مقابله و شناسایی برای را (Foreign Influence Task Force)خارجی

 .کرد اندازیراه دشمن، حمایت با نادرست اطالعات هایتالش جمله از متحده، ایاالت هدف با

 بالیا یتمدیر و اضطراری خدمات برای داخلی امنیت وزارت اجتماعی های رسانه کاری گروه این، بر عالوه

(Department of Homeland Security’s Social Media Working Group for 

Emergency Services and Disaster Management)با مقابله برای ها شیوه بهترین ایجاد مسئول 

 [14. ]است های رسانه طریق از نادرست اطالعات عمدی انتشار برای اقدامات

 و ایجاد مسئول که را کسانی تا اندهکرد تالش متحده ایاالت هایبخش سایر تدافعی، اقدامات این از جدای

 کرده ایجاد را آتی هایکمپین علیه بازدارندگی  کار، این با تا کنند مجازات هستند، نادرست اطالعات انتشار

 Department of Treasury’s)داری خزانه وزارت خارجی های دارایی کنترل دفتر مثال، عنوان به. باشند

Office of Foreign Assets Control)، تپش رود می گمان که داد قرار هدف را روسیه اطالعاتی عوامل 

 Department of) دادگستری وزارت که حالی در اند، بوده ها تحریم در 2016 انتخابات در مداخله

Justice) [15. ]است کرده پیگیری را افراد این علیه جنایی کیفرخواست 

 داخلی مشکالت از ناشی اکثرا که هستند روبرو مشروعیت حرانب با آمریکا ویژه به غربی جوامع کلی طور به

 نفع بیشترین دخالی مشکالت این از نیز روسیه خصوص به خارجی های کشور. باشد می های کشور این خود
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 از. بیافزاید آمریکا اجتماعی ساختار مشکالت به غلط، اطالعات های کمپین ایجاد با توانسته و است برده را

 دموکراسی نام با سال صد چند که ساختاری بیند، می خطر در را خود اجتماعی -سیاسی ساختار یکاآمر رو، این

 .است خوابیده غرب جهان قلب در

 

 امریکا در فرهنگی-سیاسی پلورالیسم شکست ژانویه؛ 6. 4

 محمد جواد یزدانی

 مقدمه

 سیاسی فلسفه هدف. داندمی سیدموکرا اصول و لیبرالیسم سردمدار و رهبر را خود که است کشوری امریکا

 ،آزادی یعنی شودمی داده نسبت سیاسی لیبرالیسم به معموال که است اصولی و بنیادها در تحقیق لیبرال،

 ممکن فقط را سیاسی تشکیالت وجود که معتقدند هالیبرال. قانون حکومت و دموکراسی ،فردی حقوق ،تساهل

 و جامعه مفهوم از جدا فردی مسائل این و نمود توجیه کندمی فرد عالقه مورد مسائل به که کمکی با است

 غایت نفسهفی فرد از جدا دولت و ،جامعهفرهنگ اینکه یکی کنند،می رد را نظر دو هالیبرال. است سیاست

 در. باشد انسان سرشت رساندن کمال به یاجتماع و سیاسی هایسازمان هدف اینکه دیگر و شوند محسوب

 مشغول آنها تعقیب به که معنوی و مادی ،اقتصادی از اعم دارد، هاییهدف خودش انسانی هر هالیبرال نظر

 به بتوانند افراد که است الزم قواعد از چارچوبی وجود ندارند طبیعی سازگاری باهم هاهدف این چون اما است

 .برسند خودشان هایهدف به هم آنها تا بدهند دیگران به باید امتیازاتی چه بدانند و بکنند اعتماد آن

 سیاسی آزادی ،قانون حکومت ،دموکراسی ،عملی سیاست در محور که این از است عبارت سیاسی لیبرالیسم

 نژاد، مبنای بر تبعیض هرگونه با مخالفت و زندگی طرز و دینی و اخالقی امور در تساهل ،بیان آزادی و

 .است فردی حقوق به احترام سرانجام و زبان و قومیت ،جنسیت

 یورش واشنگتن در متحده ایاالت کنگره ساختمان به ترامپ دونالد طرفداران از گروهی ،2021 ژانویه 6 در اما

 بازگرداندن لدنبا به بود شده تشکیل الکترال آرای شمارش برای که هکنگر مشترک جلسه زدن برهم با و بردند

 رئیس ایدن،ب جو پیروزی تا خواستندنمی آنها. بودند 2020 جمهوری ریاست انتخابات در ترامپ شکست

 .یابد رسمیت زمان آن منتخب جمهور

 سی دی اشنگتنو در ژانویه 6 و 5 روزهای در بود، فراخوانده تظاهرات به وی که ترامپ حامیان از نفر هزاران

 شده دزدیده لرادیکا چپ هایدموکرات توسط“ 2020 انتخابات که این بر مبنی او ادعای از تا کردند تجمع

 رد را ایدنب پیروزی کنند تقاضا کنگره اعضای و جمهوررئیس معاون پنس مایک از و کنند حمایت ”است

 ریخته یرونب نیز امریکا اجتماعی و سیاسی ساخت باطن بلکه نرسید اهدافش به ترامپ تنها نه لکن. نمایند

 .شد

. بود کنندگانتظاهرات میان در عجیب و افراطی اقلیتی حضور 2021 ژانویه اتفاقات تأمل قابل وجوه از یکی

 .نامندمی Q-Anons را خود که اثرگذار اما عده کم چند هر گروهی
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Q-Anons آمده؟ کجا از و چیست 

 را مطالبش او .کرد منتشر اینترنتی وگویگفت تاالر یک در مطلب سری یک ناشناسی کاربر ،2017 اکتبر در

 دارد ترسیدس محرمانه اطالعات از سطحی به متحده ایاالت در که بود مدعی و بود کرده کار ”Q“ امضای با

 .است ”Q اجازه“ داشتن مستلزم که

 وعده شعار، از پر و داشتند مرموز زبانی اغلب و شدند وفمعر ”سوخاری پودر“ یا ”کیو محموله“ به هاپیام این

 .شدمی تلقی مثبت ترامپ دونالد برای که بودند موضوعاتی و

 پرستیشیطان نخبگان اب مخفیانه ترامپ دونالد گویدمی که است اساسبی و فراگیر توطئه تئوری یک کیواِنان

 .جنگدمی اند،کرده رخنه هارسانه و بازار ت،دول در و دهند می قرار جنسی آزار مورد را کودکان که

 «آمریکا متحدة ایاالت در [i]پنهان دولت» شودمی ادعا آنچه سوی از پنهان ایتوطئه داردمی بیان تئوری این

 باشدمی جریان در آمریکا ملت-دولت علیه است

 تیضرب عملیات یک یزیر برنامه حال در ترامپ که است این QAnon اعضای بین مشترک باورهای از یکی

 ”طوفان“ نام به سابیح روز به نهایتا مبارزه این که دارند باور QAnon حامیان. بود چیناندسیسه علیه گسترده

 اندیشه، این پیروان. شوندمی اعدام و دستگیر شیطانی گروه این اعضای از نفر هزاران آن در که خواهد ختم

 توطئه این رد عضویت به را دولتی بلندپایه مقامات و دموکرات رانسیاستمدا هالیوود، بازیگران از بسیاری

 .اند کرده متهم شیطانی

QAnon یاالتا 2016 جمهوری ریاست انتخابات در روسیه مداخله توطئه ترامپ که است کرده ادعا همچنین 

 جلوگیری و سیجن ققاچا شبکه افشای در او به پیوستن برای را مولر رابرت تا است کرده سازی شبیه را متحده

 .کند مجاب سوروس جورج و کلینتون هیالری اوباما، باراک کودتای از

 مطرح را خود های تئوری االعدادعلم و تاریخی حقایق خبری، اتفاقات گرفتن نظر در با کیوانان طرفداران

 .نیست اینترنت یفضا به محدود فعالیتشان اما هستند فعال بسیار اجتماعی های شبکه در گروه این. کنندمی

 دستگیر ونکن تا واقعی فضای در مختلف اقدامات به زدن دست و تهدید خاطر به کیوانان حامیان از تعدادی

 سد هایپل زا یکی رایت متیو نام به مسلحی مرد 2018 سال در توجه قابل مورد یک در جمله از ؛.اندشده

 مردی ،2016 سال در چنین هم. پذیرفت را تروریستی تاقداما به زدن دست اتهام بعدا او. کرد مسدود را هوور

 قاچاق رضیهف تا شد فروشی پیتزا یک وارد گرم اسلحه یک با و رفت سی دی واشنگتن به شمالی کارولینای از

 مورد بود، شده هگذاشت اشتراک به اجتماعی هایرسانه کاربران توسط سایتوب چندین در که کودکان جنسی

. گشود تشآ رستوران این پستوی در شده قفل در سمت به پلیس، به شدن تسلیم از پیش وا. دهد قرار بررسی

 .ستا زندان سال چهار گذراندن حال در و کرد اعتراف غیرمجاز اسلحه حمل اتهام به 2017 سال در او
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 جمهوری ریاست انتخابات آستانه در QAnon مریدان فعالیت

 هافعالیت. نمود تشدید را پدیده این پشت نیروهای بر تمرکز ،2020 بهار اوایل از QAnon آنالین سریع رشد

 تابستان در ترولینگ هایعملیات سری یک پی در که یافت افزایش چنان جماعت این تند سخنان و آزاردهنده

 هایهشتگ و هاگروه مودنن ممنوع به تصمیم تاکتیک و اینستاگرام بوک،فیس توئیتر، هایپلتفرم سال، همان

QAnon گرفتند. 

 سفید کاخ ندکارم چندین و فرزندانش ترامپ، نمودند،می دنبال را QAnon گسترش که محققانی گفته به

 که داد شگزار Media Matters. اندکرده بازنشر مجازی فضای در را جماعت این با مرتبط محتوای بارها

 کردند، یم تبلیغ QAnon وایمحت که را اجتماعی های رسانه هایحساب تنهایی به ترامپ اوت، اواخر تا

 .است کرده تقویت بار 216 حداقل

 رد تنها جهان سراسر در را QAnon کننده دنبال میلیون 4.5 گاردین روزنامه ،2020 آگوست ماه در

 این بین توجهی قابل همپوشانی احتماالً“ که کرد اذعان روزنامه این البته. کرد ردیابی اینستاگرام و بوکفیس

 ”.دارد وجود ها حساب و ها گروه

 حلقه کی توسط کودکان از زیادی تعداد که باورند این بر QAnon پیروان ،Pizzagate[ii] حادثه دنبال به

 شتگه از استفاده به شروع جماعت این پیروان از برخی ،2020 سال در. شوند می ربوده کودکان قاچاق

 عالمت و نام از عبارت این(. شد استفاده نیز SaveOurChildren) کردند SaveTheChildren توییتری

 سازمان طتوس آگوست 7 در ای بیانیه به منجر کار این. بود شده استخراج کودکان رفاه سازمان یک تجاری

Save the Children شد ها کمپین در آن نام از غیرمجاز استفاده مورد در. 

 QAnon با SaveTheChildren# ارتباط از جلوگیری منظور به اینستاگرام و بوکفیس سپتامبر، ماه در

 ماه در. مایندن هدایت کودکان خیریه هایگروه سمت به نمودند جستجو را هشتگ که کاربرانی تا کردند سعی

 مانی،ز بازه همان در. کند محدود را هشتگ دسترسی تا کرد خواهد تالش که کرد اعالم فیسبوک اکتبر،

 Wayfair مبلمان شرکت که این بر مبنی کردند بازتولید دجدی توطئه تئوری یک نیز QAnon پیروان

 .دارد کودکان قاچاق قربانیان ارسال و فروش برای ایمخفیانه ترتیبات

 عمومی افکار پیمایش

 اساس بر. بود شده شناخته توجهی قابل جمعیت توسط QAnon پیدایش، از پس سال یک از کمتر در

 با یکاف اندازه به فلوریدا مردم از درصد 58 پست، اشنگتنو برای 2018 اوت در کوالتریکس نظرسنجی

QAnon دیدگاه رشاناکث داشتند، نظر که کسانی بین از. کنند نظر اظهار آن مورد در بتوانند تا بودند آشنا 

 .داشتند کیوانان به نامطلوبی

 هنشنید QAnon مورد در هرگز که گفتند ها آمریکایی از ٪76 ،2020 مارس در Pew نظرسنجی اساس بر

 .اند شنیده ”زیاد خیلی“ که گفتند ٪3 و اند، شنیده ”آن مورد در کمی“ ٪20 اند،
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 را QAnon نام بودند گفته که دهندگانی پاسخ از درصد 47 بین از 2020 سپتامبر در Pew نظرسنجی

 معتقد تندسه خواه جمهوری به متمایل که کسانی و خواهان جمهوری از درصد 41 که شد متوجه اند،شنیده

 به تمایلم افراد و ها دموکرات از درصد 7 تنها که است حالی در این. است مفید کشور برای QAnon بودند

 .داشتند را باوری چنین هادموکرات

 امریکایی پلورالیسم علیه کیوانان خیزش

 داندمی «باز» کریف نظام یک را خود است، مبتنی فردی آزادی به بنیادین تعهدی بر که لیبرال سیاسی اندیشۀ

 .دارد تأکید آنها بر حتی و کند، می فراهم را انتقاد و مخالفت آزاد، بحث امکان که

 هالیبرال. است الیستیلیبر اندیشه در ایپایه عناصر جمله از سیاسی تساهل یا مدارا اصل متفکران، اغلب باور به

 .یاجتماع توسعه برای ایوسیله هم و فردی آزادی برای است تضمینی هم ،[iii]مدارا که معتقدند

 محک از اطمینان: است کارآمد بسیار سیاسی، و فرهنگی اخالقی، تنوع قالب در پلورالیسم گویندمی هالیبرال

 این، بر افزون. بخشد یم بهبود را فکری پیشرفت و وگوگفت و بحث ها،اندیشه آزاد بازار در باورها همه خوردن

 بنابراین و دارد وجود طبیعی هماهنگی یا موازنه رقیب منافع و نظرها بین که دارند رایشگ باور این به هالیبرال

 .دهندنمی اهمیتی ناپذیرسازش تعارض اندیشه به معمول طور به

 ادرق گروهی یا فرد هیچ و باشد می باز سیاسی نظام یک که است مدعی امریکا سیاسی نظام طرف یک از

 به نماید، لتحمی آن بر را انحصاری کامال ساختار یک یا و نموده کنترل آن رد را اطالعات جریان که نیست

 .است نزدیک نمایندگی پایه بر دموکراسی به دیگری مدرن نظام هر از بیش نظام این خاطر همین

 خود کشور در اتاعتراض به رسیدگی برای دوگانه استانداردهای و معیارها از متحده ایاالت دیگر، طرفی از اما

 کشورهای رد سیاسی های آشوب با مواجهه در متحده ایاالت. کند می استفاده جهان مناطق و کشورها سایر و

 «قهرمانان و زانمبار» را آنها و است دولت ضد شورشیان کنار در اساساً توسعه، حال در کشورهای ویژه به دیگر

 با مقابله و لیبرال اصول بر مبتنی معهجا یک پروش از خود مرزهای درون تنها نه اما نامد؛ می دموکراتیک

 .آوردمی روی خشن سرکوب و سانسور به نیز اعتراضات کنترل در بلکه مانده عاجز گریافراطی

 به اجتماعی هایشبکه در سرعت به که تصاویر انگیزترین حیرت از یکی آمریکا، کنگره به حمله ماجرای از

 و دارد آن روی رب شاخ دو با خز کاله و شده نقاشی ایچهره که دادمی نشان را مردی شد، گذاشته اشتراک

 .داشت دست در هم را آمریکا پرچم

 جادوگر ار خود او. بود (QAnon) کیوِانان توطئه تئوری مشهور طرفداران از چانسلی آنتونی جاکوب او نام

QAnonنامیدمی ها. 

 با و زداشتبا کنگره به حمله در داشتن دست ماتها به حادثه از بعد روز چند تصاویرش، شناسایی پی در او

 که دادمی نشان اجتماعی هایشبکه در او حضور. شد به رو نظم در اخالل و غیرقانونی ورود جمله از اتهاماتی

 .کردیم منتشر را هاتوطئه درباره یوتیوبی ویدیوهای و کرده شرکت کیواِنان رویداد چندین در او
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 در یکاامر موفقیت ادعای بر بطالنی خط تا بود گواهی کنگره تسخیر در انشهمفکر و جاکوب امثال حضور

 .شود کشیده تساهل و مدارا اصل بر مبتنی چندفرهنگی نظام یک برقراری

 افزوده اامریک در تعدادشان بر روز به روز که هستند تندرویی گروه «خروار نمونه مشت» کیوانان جماعت

 مستند را تحدهم ایاالت تدریجی زوال و ساخته مخدوش را آرمانی یکایامر رویای که هاییگروه. شودمی

 .سازندمی

 بندیجمع

 سیاسی، لحاظ به هرگز نتیجه در و است بوده گوناگون دینی زبانی، نژادی، قومی، نظر از همیشه آمریکا

 دموکراسی یارهاشع به توجه با. گردد یکنواخت و همگن کامل طور به نتوانسته فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 خود جامعه از بخشی صدای امریکایی دموکراسی لیکن جامعه، جاتدسته و هاگروه تمام نمایندگی مورد در

 جماعتی. هست Q-anons نام به افراطی راست از جماعتی جامعه، از بخش این جمله از. کند می منکوب را

 .است متحده ایاالت در گریافراطی خفته خوی و نژادپرستی آشکار سمبل که

 ایامعهج بسط مدعی خاص طور به امریکایی فرهنگ دیگر سوی از و عام طور به لیبرالیسم فرهنگ سو یک از

 ژانویه 6 در داده خر انگیز خشونت اقدامات که آن حال هستند تسامح و مدنیت اهل و اندیش آزاد و مدارقانون

 .ادعاست این بطالنیت از حاکی

 

 امریکا در رسانه خواهییتتمام سند ژانویه؛ 6. 5

 احمد قاسمی

 چکیده

 خبیثانه ابزارهای از هایینمونه اجتماعی های شبکه از استفاده با مردم تحریک و اقتصادی تحریم و محاصره

 جوییسلطه لیهع که است کشورهایی در اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هایفتنه برانگیختن برای آمریکا دولت

 بهانه را بیشتر شونتخ ترویج از جلوگیری که آمریکایی مقامات دانیممی که طور همان. اندکرده مقاومت آن

 دولت دادند، رقرا اجتماعی هایشبکه در افراد هایحساب بستن طریق از 2021 ژانویه 6 تظاهرات سرکوب

 می رزنشس کاند مدت برای لو و اجتماعی هایشبکه بستن و طلبان آشوب با برخورد خاطر به را دیگر های

 اما دهندیم بشر حقوق و دموکراسی درس دیگر کشورهای به سنتی طوربه آن دولتمردان و آمریکا. کردند

 را او سخنرانی کند،می صحبت انتخابات در تقلب و فساد بحث درباره آمریکا رسمی جمهور رئیس که زمانی

 ایرسانه سانسور. بندندمی اجتماعی هایشبکه در تقلب، گمانه طرح دلیلبه را مقامات حساب و کنندمی قطع

 هایاقلیت حقوق هب احترام و بیان آزادی حق ای،رسانه طرفیبی شعار به پایبندی عدم بر داللت داده رخ

 .است لیبرال دموکراسی در سیاسی
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 مقدمه

 در اعیاجتم و اقتصادی و سیاسی های فتنه برانگیختن برای آمریکا دولت خبیثانه ابزارهای از ما همه

 محاصره ونچ هایی سیاست داریم؛ خبر اند کرده علم قد آمریکا جویی سلطه و قلدری مقابل در که کشورهایی

 این خبیثانه ایابزاره همان از هایی نمونه اجتماعی های شبکه از استفاده با مردم تحریک و اقتصادی تحریم و

 که واستندخ کشورها این دولت از و شدند رفتهگ کار به ایران و ونزوئال چون کشورهایی در که هستند کشور

 !بدهند تظاهرات حق آنها به و گذاشته احترام خود های ملت خواست به

 را نایاتیج چه کشورها این داخل در خورده فریب عناصر و مزدورانش که بیند می خود چشم به آمریکا دولت

 ولتمرداند نظر از اما کنند؛ می وارد ارتخس خصوصی و عمومی های دارایی و اموال به چگونه و شده مرتکب

 هستند ها لتدو این – کشور این دید از – برعکس بلکه. ندارد ایرادی هیچ جنایات و رفتارها این کشور، این

 جتماعیا های شبکه فعالیت جلوی و کنند می سرکوب را ”بیان آزادی“ و ”مردم آمیز مسالمت تظاهرات“ که

 .گیرندمی را

 آمریکا زیمجا دیکتاتوری

 ابزار نوع هر کشور این مقامات و است برگشته کشور این سمت به دروغین، دموکراسی این پیکان نوک امروزه

 را آنها از اریشم ساعت چند ظرف و گیردمی کار به داخلی معترضان علیه کرد تصور توان می که را سرکوبی

 .کندمی دستگیر یا مجروح یا کشته

 به عکس و فیلم ریقط از و رفته فراتر هم این از هاامریکایی گذشته، سال ژانویه 6 رد کنگره تسخیر جریان در

 توییتر صفحه حتی. نمودند اخراج ادارات از را زیادی عده و پرداخته تظاهرات در کنندگان شرکت تعقیب

 به تحریک باعث هکاین بهانه به را ترامپ ملی امنیت مشاور نخستین فلین، مایکل جمله از او هواداران و ترامپ

 .ادندد انجام را کار همین هم یوتیوب و فیسوک مثل اجتماعی های شبکه دیگر. بستند شوند، می خشونت

 و ظاهراتت سرکوب بهانه را بیشتر خشونت ترویج از جلوگیری که آمریکایی مقامات دانیم می که طور همان

 قرار عیاجتما های شبکه در آنها های حساب بستن طریق از هوادارانشان با معترضان رهبران ارتباط قطع

 آشوب با رخوردب خاطر به و بیان آزادی به احترام و مردم تظاهرات سرکوب بهانه به را دیگر های دولت دادند،

 زودباور و حلو ساده مردم بر آمریکایی مزدوران نفوذ از جلوگیری برای – اجتماعی های شبکه بستن و طلبان

 مردم اتتظاهر حق به آمریکا حکومت که است واضح اساس این بر. کردند می سرزنش اندک مدت برای لو و –

 بیان آزادی وبسرک و آنها وحشیانه کشتار و معترضان علیه بار خشونت و افراطی برخورد از و نگذاشته احترام

 .است رفته نیز اجتماعی های شبکه قطع سراغ به حتی راه این در و کند می استقبال

 !توییتری های فراخوان طی نگرهک به حمله

 انتخابات در تقلب ادعاهای بارها ترامپ دونالد وقت، جمهور رئیس ،2020 سال انتخابات گیریرای پایان از پس

 و منصوب مقامات و ایالتی مقننه قوه فدرال، و ایالتی هایدادگاه توسط مرتب بطور که ادعاهایی. کرد تکرار را
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 انتخابات نتیجه کنند تالش تا کرد دعوت واشنگتن به را معترضین اطمینان با او. بود شده اعالم مردود منتخب

 .برگردانند را

 ترامپ عوتد به که کسانی. بود کرده تشویق و ترغیب گیر همه تظاهرات یک برای را آنها توییتر در ترامپ

 یعنی دهد، انجام را آن 2001 سپتامبر 11 در نتوانست الدن بن اسامه که کردند کاری واقع در دادند پاسخ

 وجهه و شده مخابره جهان در که عملی. آمریکا دمکراسی ”مقدس” و معروف ساختمان به آمیز موفقیت حمله

 .نمود تضعیف را آمریکا نهادهای و رهبری به اعتماد و کرد مخدوش را آمریکا

 مجازی دموکراسی در آمریکا دوگانه رفتار

 مثال عنوانبه دهند،می بشر حقوق و دموکراسی درس دیگر کشورهای به تیسن طوربه آن دولتمردان و آمریکا

 لحاظبه و کنندمی مطرح را ایران انتخابات در تقلب گمانه آنها باشد، ایران در 1388 سال انتخابات بحث اگر

 که ندکنمی مجبور را ییترتو مانند هاییشرکت حتی ایستند،می اغتشاشات و شورش پشت قدتمام ایرسانه

 رئیس که زمانی اما دبیندازن تعویق به ایران در اغتشاشات از حمایت دلیلبه را خود هایسیستم بروزرسانی

 و کنند،می طعق را او سخنرانی کند،می صحبت انتخابات در تقلب و فساد بحث درباره آمریکا رسمی جمهور

 در واشنگتن دخالت. بندندمی اجتماعی ایهشبکه در تقلب، گمانه طرح دلیلبه را آمریکایی مقامات حساب

 این. شود ییبلندباال لیست شامل تواندمی جهان، در دیگر کشورهای داخلی سیاست روندهای و انتخابات

 مریکاآ خود به نوبت وقتی اما است، کشیده نیز نظامی الیه به سیاسی سطح از بسیاری مقاطع در دخالت

 به را دیگر هایایتختپ اجتماعی، هایشبکه در اکانت چند بهانههب کشور این در سیاسی نخبگان رسد،می

 هایرسانه مددبه آمریکا، و غرب. کشندمی ونشانخط آنها برای و کنندمی متهم خود داخلی امور در دخالت

 هرچند کنند؛ تبدیل خواهیتمامیت نماد به را غیرهمراه کشورهای دیگرهراسی، با کنندمی سعی خود قدرتمند

 .کنندمی پنهان دیکتاتوری و فساد پستوی در را خود غیردموکراتیک متحدان

 !آمریکا دولت به رسانی منفعت زمان تا اجتماعی های شبکه رسانی خدمت

 در آمریکا رهکنگ به گروهی حمله دنبال به که کرد اعالم توییتر اجتماعی شبکه کنگره، به حمله جریانات طی

 توییتر. است کرده مسدود را [i]کیواِنان توطئه تئوری هواداران کاربری حساب هزار هفتاد از بیش واشنگتن،

 از یپیشگیر را تصمیم این علت و داد خبر ترامپ دونالد حساب دایمی و کامل کردن مسدود از همچنین

 .کرد عنوان بیشتر خشونت به ترغیب و تشویق

 قدرت انتقال و حلیفت مراسم پایان تا کمدست هک کرد اعالم جمله از و کرد ایجاد هاییمحدودیت هم فیسبوک

 اقدامی رد فیسبوک. است کرده تعلیق را اینستاگرام و فیسبوک در ترامپ آقای کاربری حساب بایدن، جو به

 ردهک مسدود شده، استفاده (Stop the Steal) ”کنید بس را دزدی“ عبارت از آن در که پیامی هر دیگر

 .کردند می رحمط انتخابات در تقلب درباره ادعایشان به اشاره با ترامپ دارانطرف که بوده هشتگی این. است
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 از خدمات ارائه فتوق با هم آمریکا، جمهور رئیس ترامپ، دونالد هواداران میان پرطرفدار اجتماعی شبکه پارلر،

. بودند کرده رجخا خود کاربران دسترس از را پارلر اپلیکیشن هم اپل و گوگل. افتاد کار از آمازون شرکت سوی

 .کردند شکایت آمازون شرکت از بودند، جدید میزبان یک جستجوی در که حالی در پارلر، مسئوالن

 آزادی نمدافعا از بسیاری مخالفت با ترامپ دونالد طرفداران کردن محدود در اجتماعی های شبکه واکنش

 هایشبکه درتق درباره گروهی نگرانی بر و است ”بیان آزادی سرکوب“ روش این معتقدند که شد روروبه بیان

 آلمان در وقت صدراعظم مرکل، آنگال جمله از سیاستمدارانی. است افزوده عمومی افکار کنترل در اجتماعی

 تشرک یک مدیران تصمیم اساس بر بیان آزادی کردن محدود و کرد اعتراض توییتر تصمیم این به هم

 .کرد توصیف ”سازمشکل“ را اجتماعی هایشبکه

 بندی جمع

 و خبیثانه یچهره خوبی به امریکا 2020 جمهوری ریاست انتخابات از پس اجتماعی هایپلتفرم علمکرد

 و جناح یک زا رادیکال اقدامات. ساخت عریان متحده ایاالت در را رسانه و قدرت ثروت، سردمداران مزوّرانه

 تماعیاج-سیاسی سیستم درونی تعارضات از یحاک مقابل جناح توسط واقعیت تحریف و خبری سانسور انجام

 .بود امریکا

 برخالف اما داندمی دموکرات کشورهای بلوک رهبر و سیاسی لیبرالیسم مدعی را خود طرف یک از هاامریکایی

 و وسیع نه چند ره) انتخاباتی تخلفات و خواهانجمهوری رادیکال و تند اقدامات فکری اندیشه این مبانی

 .است سیاسی تساهل به پایبندی عدم و گریزیقانون به میل رب گواهی( کالن

 احترام و بیان آزادی حق ای،رسانه طرفیبی شعار به پایبندی عدم بر داللت نیز ایرسانه سانسور دیگر سوی از

 .است لیبرال دموکراسی در سیاسی هایاقلیت حقوق به

 

 بزرگ شوخی یک دموکراسی، . نشست6

 مهدی تشنه دل

 مقدمه

 بتکارا با ”دموکراسی نشست“ بود، دموکراتیک کشورهای سران اصطالح به نشست میزبان ، امریکا پایتخت

 هبریر اصطالح به یِ وجهه تواند می دموکراسی نشست برگزاریِ که هدف این با و آمریکا جمهور رئیس

 توسط نشست ینا میزبانی و رهبری تا شده دعوت مهمانان و عنوان از شد، برگزار کند احیا را جهان در آمریکا

 این که است هشد سعی نوشتار این در بود، فراوانی های پرسش و ها چالش دارای امر ابتدای از متحده ایاالت

 .گردد بررسی بیشتر کمی ابهامات
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 آمریکایی دموکراسی

 کنید انکار یدتواننمی باشید، داشته دموکراسی مورد در که نظری هر و بگیرید، قرار که سیاسی طیف هر در

 چندمین برای همتحد ایاالت پیش، ماه چند همین لنگد،می کارش جای یک اصطالحا متحده ایاالت دموکراسی

 کراسیدمو» عنوان دموکراسی، وضعیت درباره اکونومیست اطالعات واحد ساالنه مطالعه در متوالی، سال

 [1. ]کرد دریافت را «معیوب

 پالیسی فارن ایگاهپ برای گزارشی در آمریکایی پردازنظریه و هاروارد اهدانشگ استاد والت، استفان همچنین

 .کند رهبری را دموکراسی نشست که نیست جایگاهی در آمریکا کرد اعالم

 نشستی ینچن بتواند که نیست جایگاهی در حاضر حال در آمریکا متأسفانه: نوشت گزارش این ابتدای در او

 همچنان. است هداد قرار ”معیوب دموکراسی“ دارای هایکشور رده در را رکشو این اکمونیست. کند رهبری را

 به حمله خواهانجمهوری از برخی و است نپذیرفته را کشور این انتخابات نتایج آمریکا اصلی حزب دو از یکی

 ناقضت در سائلیم چنین باشیم، دموکراتیک رهبری برای تالش در اگر. کنندمی الپوشانی را کشور این کنگره

 .است آن با

 خودسرانه کامالً  کنند رکتش نشست این در باید که هاییکشور لیست ها،این تمام بر عالوه: افزود ادامه در او

 ”هاوس فریدم“ در بهتر ایرتبه داشتن با مجارستان چرا که شومنمی متوجه من. اندشده انتخاب ناسازگار و

 .دارد قرار کنندگانشرکت لیست در دارد پایینی رتبه که کنگو جمهوری اما نشده، دعوت نشست این در

 برای راه بهترین و است، دهندگان رای به واقعی نتایج ارائه متحده ایاالت های بیماری التیام برای راه بهترین

 برای بهمشا چیزی که کند می تشویق را آنها و است دیگر جاهای در شهروندان برای دموکراسی کردن جذاب

 .هندبخوا خود

 است داده نشان قبالً خواه جمهوری حزب و – کند عمل درستی به متحده ایاالت در نتواند بایدن دولت اگر

 یک او رتصو این در -دهد می انجام ها آمریکایی وضعیت بهبود از جلوگیری برای را خود تالش تمام که

. شود او جایگزین هایفرمان هب گوش از یکی یا ترامپ است ممکن و بود خواهد ای دوره یک جمهور رئیس

 عنوان به اجالس این به ما و شد خواهد متوقف شدت به دموکراسی احیای برای تالش بیفتد، اتفاق این اگر

 .کرد خواهیم نگاه وقت اتالف یک

 داندمی نچی با چالش را حرکتی چنین انجام برای متحده ایاالت اصلی هدف خود، یادداشت انتهای در والت

 [2. ]نباشد آن با مقابله برای راه بهترین است ممکن دموکراسی بر تاکید که کندمی اظهار و

 بشریت علیه اقتدارگرا،دیکتاتوری هایرژیم از حمایت

 ”لسیسیا عبدالفتاح“ همچنین و عربستان پادشاهی از آمریکا دولت آشکار و وقفه بی حمایت تردید بدون

 .است واشنگتن ضددموکراتیک های رویه از عینی نمودی مصر، جمهور رئیس

 



 96|        1400کتاب سال  | مرور گزارش عملکرد یکساله مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

 

 

 به نگتنواش چرا که دهند پاسخ اساسی سوال این به باید متحده ایاالت و آمریکایی دموکراسی طرفداران

 آن با که نیز ار کشورهایی بقیه و کند می حمایت جهان در دیکتاتوری هایرژیم از بسیاری از گسترده صورت

 دهد؟ می قرار تنبیهی اقدامات هدفِ و کرده تحریم راحتی به نباشند، سو هم

 عمده بخش هک دلیل این به.کند پیدا پاسخی شد، مطرح که سواالتی برای بتواند واشنگتن که است دشوار اما

 نظامی و رهاکشو با و ها شخصیت بر استوار و فراگیر های نظام با همکاری و تعامل بر مبتنی امریکا سیاست

 اساس بر را دیگر کشورهای و کرده وضع آنرا واشنگتن خود که کراسیدمو های مالک حداقل از که است هایی

 .محرومند کند، می ارزیابی آن

 غیردموکراتیک های دولت از درصد 74 از فعاالنه آمریکا متحده ایاالت“ که گوید می المللی بین سیاست مرکزِ

 هدف نیز المللی بین صهعر در غیرهمسو کشورهای تمامی تقریبا. ”کند می نظامی سنگین حمایتِ  جهان،

 مدنی، عهجام به سنگین ای ضربه زیادی صورت به عملکرد، این. گیرند می قرار کشور این شدید های تحریم

 [3. ]است جهان نقاط اقصی در دموکراتیک های جنش و بشر، حقوق

 دموکراسی جهانی مدعی کشور در نژادپرستی

 آلی ایده فاکتور تواندنمی قطعا سیاهان یعنی مردم از ددرص 12 از بیشتر حقوق گرفتن نادیده و نژادپرستی

 بخش هعلی تبعیض یافته سازمان صورت به متحده ایاالت در باشد، جهان در دموکراسی رهبری مدعی برای

 .شودمی داده شرح مورد چند ادامه در که گیردمی صورت جمعیت از توجهی قابل

 ایاالت اثرگذار و مهم روزنامه 25 میان از: متحده ایاالت در ادآز مطبوعات از برخورداری منع و پوستان سیاه

 در یاهانس فعالیت مجوز تنها. شود نمی دیده( رئیس عنوان به) پوستان سیاه از نامی هیچکدام در متحده

 شهری هایتان و محلی سطوح در هم آن ماهنامه و نامه هفته چند چاپ مجوز ای، رسانه و مطبوعاتی های زمینه

 ای ویژه به و ای رسانه های فعالیت برای مجوزی اعطای هیچگونه ترامپ جمهوری ریاست زمان از. شدبا می

 [4. ]است نگردیده صادر سیاهان برای ایالتی سطوح در مطبوعاتی

 در سیسیا ادبیات داشت اذعان بایستی نیز خصوص این در: پوستان سیاه هویت تحقیر گسترده های سیاست

 مثال، انعنو به. است آنان نژادی حتی و شخصیتی تخریب بر مبتنی و آمیز تحقیر یاربس سیاهپوستان قبال

 [5. ]برد می کار به سیاهان علیه موارد از بسیاری در را «سیاه برده» واژه ترامپ

 چرا»: داشت ابراز توییتی در که است بوده ژانویه جشن در پوستان سیاه علیه ترامپ آمیز حقارت سیاست اوج

 اتباع به یازین چه ما …!آیند؟ می ما سمت به اند برخواسته کثافت های چاه از که اراذل کشورهای ینا اتباع

 [6«  ] کنیم استقبال نروژ همچون کشورهایی اتباع از باید ما.  داریم؟ آفریقایی پوست سیاه

 است حالی در نای باشند می دانشگاه و آموزشی نظام عالیه تحصیالت دارای پوستان سفید سوم یک از بیش

 سیاه از درصد 68 از بیش درخواست طرفی، از. اند عالیه تحصیالت دارای درصد 17 حدود در پوستان سیاه که

 تبعیض های سیاست اوج شود،می رد دانشگاهی های رشته در تحصیل جهت دانشگاه به ورود برای پوستان

 پوست سیاه دانشجویان و آموزان دانش با برخورد مسئله پوستان سیاه برای تحصیالتی نظام خصوص در آمیز
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 سیاه مختص متحده ایاالت های دانشگاه و مدارس از ها اخراجی سوم یک از بیش که نحوی به است بوده

 [7. ]است پوستان

 ،2020 ویهژان در متحده ایاالت ملی جمعیت آمار اساس بر: آمریکایی پوست سیاه نوزادان وسیع میر و مرگ

 میرند، می ج،مایحتا کمبود و والدین فقر دلیل به درصد 14 حدودا شده، متولد پوست سیاه نوزاد هزار هر از

 والدین بالقوه تهدیدات زمانی، بازه همین در. باشد می پوست سفید نوزادان مشابه برابر دو از بیش آمار این

 [ 8. ]است بوده سفید والیدن برابر چهار از بیش پوست سیاه

 رای قح آمریکایی پوستان سیاه از نفر سیصدهزار و ملیون دو بیشتر گذشته سال انتخابات در: رای حق

 .نداشتند

 تعلق عدم همسئل متحده ایاالت در سیاهان مهم اجتماعی های چالش دیگر از: پوستان سیاه وسیع خانمانی بی

 مسکن یدخر ایبر سیاهان به دولتی وام هیچگونه فدرال دولت حاضر حال در. است آنان به مسکن خرید وام

 خانه مالک 2020 سال نخست ماهه سه در آمریکایی سفیدپوستان درصد 75 که است حالی در این دهد، نمی

 [9. ]است بوده درصد 38 زیر پوستان سیاه برای رقم همین اما اند بوده هایشان

 گیری نتیجه

 بعید» کنگره، الاشغ از بعد گوید،می آمریکا خارجی روابط شورای اندیشکده رییس هاس، ریچارد که آنگونه

 حتم طور به. شدبا وابسته ما به یا بترسد بگذارد، احترام ببیند، را ما شکل همان به دیگر جهان در کسی است

 .«است شده آغاز ژانویه ششم ازچهارشنبه مطمئنا باشد، داشته تاریخی آمریکا پسا عصر اگر

 کرده تن بر جهان کشورهای نزد اعتباریبی جامه آمریکا سیدموکرا کنیم باور که است کافی هانشانه این تمام

 برای جمعی هایرسانه تمام اگر حتی داشت، نخواهد توجهی قابل تاثیر دنیا عمومی افکار در هاتالش این و

 .شوند کار بهدست واشنگتن مطلوب هدف به رسیدن

 

 شرقی: اروپای در ناتو و روسیه ویژه درگیری پرونده
 دیگر اریب آمریکا، رهبری به غرب و روسیه رهبری به شرق بلوک میان هایتنش افزایش انهمی در اکنون

 بود، اهدخو کسی چه آن از ستارگان جنگ ایده بار این دید باید. است شدن زنده حال در سرد جنگ خاطرات

 بررسی در عیس قتحقی از دفاع ایرانی مجمع ویژه، پرونده این در! رفت؟ خواهد میان از قدرتی چه نهایتا و

 .دارد تنش این مختلف ابعاد
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 غرب علیه روسیه هاینزاع جدید حوزه سایبر . فضای1

 احمد قاسمی

 مقدمه

 ثابت یرو هر به اما شود می توصیف آینده های جنگ از ناپذیر جدایی بخشی عنوان به اغلب سایبری جنگ

 سازگار واقعیت این اب قبالً ها دولت از برخی. دارد نیز ما امروز عملیاتی واقعیت بر عمیقی تأثیر سایبر که شده

 .هستند  جایگاه این به رسیدن برای تالش در دیگر برخی و اند، شده

 چندین رد و کرده سازی پیاده خود استراتژیک چارچوب از ناپذیر جدایی بخشی عنوان به را سایبر روسیه

 قدرت هب 90 دهه فناوری  از روسیه. است داده نشان سیاسی اهداف به دستیابی در را خود اثربخشی نوبت

 رسد می نظر به و کشدمی چالش به را غرب نظامی و دولتی هایتوانایی – است شده تبدیل بزرگ سایبری

 .است تدافعی حالت در غرب عرصه این در

 در آوریفن ظرن از هنوز روسیه.. کند تقویت سایبری حوزه در را خود دوباره روسیه مقابل در است مجبور ناتو

 مورد این در را اییه درس باید غرب. دارد آن به رسیدن در باالیی ی انگیزه اما است، ترپایین غرب با مقایسه

 آن از استفاده به جبرگرا، قدرت یک عنوان به فناوری از را خود توجه که بداند باید غرب. بیاموزد روسیه از

. شوند می زپیرو ها جنگ در مردم – شود نمی پیروز ها جنگ در فناوری. کند متمرکز استراتژیک اهداف برای

 .دارد ارائه یبرا هایی درس روسیه منظور، این برای. نیست نظامی تفکر و استراتژی برای جایگزینی فناوری و

 متعدد هایمتحری که شده روبرو سایبری حمالت خصوص در زیادی هایاتهام با گذشته هایسال طی مسکو

 .است داشته همراه به کشور این برای نیز را زیادی دیپلماتیک یهابحران و

 محل هادهه طی کشور این. است انفورماتیک علوم کارشناسان برای مساعد و «خیزحاصل زمینی» روسیه

 و معل در پیشرفت برای سابق شوروی جماهیر اتحاد زمان در دولت. است بوده رایانه متخصصان پرورش

 مهارت کسب به معطوف همچنین هاتالش این هارایانه اولین ظهور با و داد خرج به یادیز هایتالش آوریفن

 .شد نویسیبرنامه زمینه در

 درآمد کم اما استعداد با نویسانبرنامه از برخی 1991 سال در سوسیالیستی شوروی جماهیر اتحاد سقوط با

 سرقت در مهارت به جهان در هاروس ترتیب نبدی تا آوردند روی سایبری و اینترنتی جرایم به روسیه در

 سایبری فضای: گویدمی فرانسه ژئوپولیتیک انستیتو پژوهشگر لیومنیه، کوین. شوند مشهور اعتباری هایکارت

. شد تخمیر و کرد ماهیت تغییر به شروع قوانین زدن دور سوی به گرایش و تخریب فرهنگ با 90 دهه در

 علیه حمالت این. گرددمی باز 2007 سال به شد داده نسبت روسیه به که بزرگ سایبری حمله نخستین

 تشکیل به اقدام 2012 سال از روسیه دفاع وزارت و گرفت صورت بالتیک حوزه کشورهای امنیتی هایسرویس

 هاده در شودمی گفته که روسیه سایبری جاسوسی گروه مشهورترین. کرد سایبری عملیات ویژه هایواحد

 نویسنده ادعای به. است گرفته نام Fancy Bear   منتقدان سوی از داشته عهده بر را اصلی نقش هحمل مورد
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 نیروهای کل ستاد خارجی نظامی اطالعات اداره مالی حمایت تحت سایبری جاسوسان از گروه این گزارش

 .دارند قرار روسیه فدراسیون مسلح

 شورشک در خرابکاری و جاسوسی عملیات به اشاره اب گزارشی در 2016 سال آلمان داخلی اطالعات سرویس

 با لیاتیعم از بخشی و شده انجام روسیه اطالعاتی هایسرویس توسط سایبری حمالت این که کرد اعالم

 که تحمال این فهرست. گیردمی صورت راهبردی اطالعات آوردن دست به هدف با که است جهانی وسعت

 در لمانآ دبیرخانه و پارلمان آن عمده بخش اما است طوالنی شده انجام روسیه سوی از است مدعی برلین

 و نظامی هایسیستم در خرابکاری و اخالل چون عملیاتی فهرست این. است داده قرار هدف را 2014 سال

 ،2015 سال در نسهفرا تلویزیونی شبکه یک هک ،2016 تا 2014 هایسال طی اوکراین ایتوپخانه هایواحد

 و روسیه شیورز رقبای اطالعات به دسترسی ،2020 و 2016 هایسال در متحده ایالت تخاباتان در دخالت

 .شودمی شامل را کردندمی کار کووید بیماری روی 2020 سال که تحقیقاتی موسسات به سایبری حمله

 ناتو جبهه و ااروپ شرق در خود اهداف علیه روسیه سایبری های تهاجم موارد از هایی نمونه ادامه در همچنین

 :است آمده

 اوکراین دولتی سایت 70 به گسترده سایبری حمله

 هایسایت بود،ن همراه پیشرفتی با که اوکراین بحران درباره غرب و روسیه میان مذاکرات پایان از پس ساعاتی

 بدترین وقوع ظارانت و بترسید» که پیام این با سایبری وسیع حمله یک مورد اوکراین دولتی نهادهای از بسیاری

 جمعه روز هک هستند سایبری بزرگ حمله این بررسی حال در اوکراین مقامات. گرفت قرار ،«بکشید را اتفافات

 وزارت خارجه، وزارت جمهوری، ریاست نهاد شامل دولتی، هایسازمان سایت 70 کار و است داده رخ دی 24

 .کرد مختل ساعاتی برای را کشور این ملی امنیت شورای و دفاع

 ناتو سربازان موبایل هک

 کرده هک ار اروپا شرق در ناتو سربازان های موبایل روسیه کنند می ادعا اروپایی کشورهای ارتش مقامات

 مقامات ینا گفته به. بترساند و کند ردیابی را نظامی نیروهای اطالعات، سرقت با دارد سعی روسیه. است

 .کند می رهبری را آن روسیه دولت تماالاح دهد، می نشان هک عملیات این پیچیدگی

 ربازانس های موبایل مخصوص پهپادهای و آنتن از استفاده با روسی جاسوسان معتقدند نظامی کارشناسان

 های لموبای هک با روس های جاسوس. کنند می هک را بالکان کشورهای با روسیه مرزهای در مستقر ناتو

 .کنند می سرقت را شان شخصی اطالعات و آنها مکان سربازان

 لهستان دولتی های سایت هک

 در هکرها. شد هک چهارشنبه لهستان اتمی انرژی ملی آژانس و بهداشت وزارت تارنمای 2021 مارس 12 در

 هسته های زباله نشت لیتوانی همسایه کشور در که شدند مدعی کردند، منتشر تارنماها این روی که پیامی

 در ساکن ها لهستانی جان که بود شده داده هشدار هکرها پیام در. کند می دتهدی را لهستان و داده رخ ای
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 روسیه امور مورد در اغلب که نگار روزنامه یک توئیتری حساب این، بر عالوه. است خطر معرض در لیتوانی مرز

 زاریان استانیسالو. شد منتشر کذب اطالعات وی حساب در و شد هک نویسد می مطالبی شرقی اروپای و

 شبیه داستان تمام» که گفت و کرد دراز روسیه سوی به را اتهام انگشت لهستان امنیت سرویس سخنگوی

 حمله که افزود زاریان. است غربی متحدان میان در تفرقه و ظن ایجاد برای «روسیه همیشگی های تالش

 در رادیواکتیو تهدید درباره کذبی اطالعات آن جریان در که بود 2020 سال سایبری حمله شبیه اخیر هکری

 .بود شده منتشر لهستان

 پایانی کالم

 بدیلت آنها بزرگ استراتژی از ناپذیر جدایی بخشی به سایبری جنگ. است بزرگ سایبری قدرت یک روسیه

 در و ”کند می ایفا روسیه آینده استراتژیک بازدارندگی چارچوب در بیشتری نقش“ احتماال سایبر. است شده

 سایبری در گذاریسرمایه حال در روسیه. شود می گرفته کار به – جنگ تا صلح از – ریدرگی سطوح تمام

 از انستتو روسیه و است بوده زنده آزمایشی میدان یک شرقی آسیای در آن اهداف دیگر و اوکراین و است

 .آید بیرون ترقوی حتی آنها

 رایب را خود تمایل و«است شده وزپیر است، داشته شرکت آن در 2000 سال از که جنگی هر در» روسیه

 داده ننشا عمومی نظارت علیرغم – صلح در حتی بالقوه دشمنان داخلی سیاسی فرآیندهای بر تأثیرگذاری

 .بود خواهد چنین نیز بینیپیش قابل آینده در و توانمندی عامل ها آن برای سایبر. است

 

 روسیه سایبری . واحدهای2

 محمدفیاض فاروجی

 سایبری حمالت و جاسوسی تبلیغات، نادرست، اطالعات انجام برای ایپیچیده سایبری هایبلیتقا از روسیه

 نظارت حتت را متعددی واحدهای روسیه عملیات، این انجام برای. است کرده استفاده جهان سطح در مخرب

 با روسیه امنیتی هایسازمان حال، این با. است کرده ایجاد خود اطالعاتی و امنیتی مختلف های سازمان

 یادداشت این. دهندمی انجام مشابه اهداف روی بر را مشابهی هایعملیات اغلب ولی کنندمی رقابت یکدیگر

 بهتر  روسی، هایآژانس و واحدها شناخت با که چرا. پردازدمی روسیه سایبری واحدهای اجمالی بررسی به

 .شد خبر با کشور این سایبری عملیات انجام نحوه و چرایی از توانمی

 روسیه اولیه سایبری عملیات

 سرویس نکارا حمالت شامل عمدتاً روسیه اولیه سایبری عملیات دولتی، و ایرسانه هایگزارش اساس بر

 هکرهای استخدام یا همکاری به اغلب و بود ( DDoS-Distributed Denial of Service) شدهتوزیع

 بلکه ندارند،  را هاداده تخریب در سعی بازیگران ها،عملیات از نوع نای در. است متکی غیرنظامی و جنایتکار

 [1. ]بیاندازند کار از را هاعامل سیستم ترافیک کنندمی سعی
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 گردن هب را آن ناظران اکثر که گرفت قرار بزرگ مقیاس در سایبری حمله یک هدف استونی ،2007 سال در

 هایسرویس و دولتی هایسایتوب تا گرفته هارسانه و آنالین یها بانک از روسیه اهداف. انداختند روسیه

 .شدمی شامل را ایمیل

 چهاگر. کرد استفاده گرجستان با 2008 اوت جنگ در DDoS حمالت از دوباره روسیه آن، از پس اندکی

 قداماتا با که شد بزرگ مقیاس در سایبری حمله یک قربانی گرجستان اما نپذیرفت، را آن مسئولیت روسیه

 دولتی، های نهرسا مثال، عنوان به) کردند شناسایی را بالقوه هدف 54 تحلیلگران. داشت مطابقت روسیه نظامی

 به روز 12 دتم به نهادها این الکترونیکی عملیات تمام که گرجستان، ملی بانک جمله از ،(ای رسانه و مالی

 .بود درآمده تعلیق حالت

 وسیهر اطالعاتی و امنیتی های آژانس

 این البته. ندارد را کشور این سایبری عملیات مسئولیت تنهایی به روسیه اطالعاتی یا امنیتی سازمان هیچ

 .درتق و پرسنل منابع، سر بر رقابتی. شود می روسیه هاآژانس بین رقابت به زدن دامن باعث تکثر

 برخی که حالی در دهند،می قرار یتاولو در را داخلی هایقابلیت توسعه ها،آژانس از برخی رسدمی نظر به

 واحدهای که بدانید است جالب اما. هستند سایبری هایعملیات برای خارجی بازیگران با قرارداد دنبال به دیگر

 .شوند سایبری تحمال مرجع شناسایی در سختی باعث تا دهندمی انجام مشابه هایعملیات روسیه، سایبری

 روسیه شارت سایبری -امنیتی هایسازمان

 برخی در GRU .است روسیه نظامی-اطالعاتی آژانس شود،می نامیده GRU معموالً که کل، ستاد اصلی اداره

 و ایرسانه هایگزارش. است بوده دخیل روسیه سایبری هایعملیات ترینمخرب و مشهورترین از

 ادگسترید وزارت. کنندمی شناسایی را GRU سایبری اصلی واحد دو متحده ایاالت دولت هایکیفرخواست

 هوریجم ریاست انتخابات در دخالت چون اقداماتی دلیل به را واحد دو هر پرسنل (DOJ) متحده ایاالت

 .است کرده متهم متعدد مخرب سایبری حمالت تا متحده ایاالت 2016

GRU مکک بدافزار و هک ابزارهای توسعه به که کندمی کنترل را تحقیقاتی مؤسسه چندین همچنین 

 .کنندمی

 APT28 (Advanced Persistent یا 28 پیشرفته پایدار تهدید ،GRUواحدهای این به اوقات گاهی

Threa) ، فانتزی خرس(Fancy Bear)، وودو خرس(Voodoo Bear)، شنی کرم(Sandworm) تیم و 

 :وندشمی زیر موارد شامل GRU سایبری اصلی واحد دو اما. شود می گفته نیز (Tsar Team)تزار

 ایاالت دولت توسط که است روسی سایبری گروه دو از یکی 26165 واحد :(Unit 26165) 26165 واحد

 کمپین و دموکرات ملی کمیته کنگره، انتخاباتی مبارزات در هادموکرات کمیته هک مسئول عنوان به متحده
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 را 26165 واحد همچنین غربی هایدولت و هارسانه. است شده شناسایی کلینتون هیالری جمهوری ریاست

 .اند کرده مرتبط نیز اروپا و متحده ایاالت در خصوصی بخش و دولتی سیاسی، اهداف علیه سایبری عملیات به

. ستا مرتبط روسیه سایبری حمالت ترینمخرب  از برخی با 74455 واحد :(Unit 74455) 74455 واحد

 جریان در شده هدزدید اسناد و هاایمیل هماهنگ تشاران مسئول عنوان به را 74455 واحد متحده ایاالت دولت

  روی بر[ دواح این] اولیه تمرکز برخالف. است کرده شناسایی متحده ایاالت 2016 جمهوری ریاست انتخابات

 سایبری هایلیتقاب دارای 74455 واحد رسدمی نظر به اطالعات، آوریجمع و هاسیستم بر کردن نفوذ

 عددیمت مخرب سایبری حمالت مسئول 74455 واحد که کندمی ادعا DOJ. اشدب یتوجه قابل تهاجمی

 هحمل جمله از متعدد، سایبری حمالت دلیل به را GRU Unit 74455 اعضای DOJ ،2020 اکتبر در. است

 2017 ژوئن 28 در (ESET) سِت اِی ویروس ضد شرکت. کرد متهم2017 سال در NotPetya بدافزار

 در نیز  ٪9 دودح با آلمان و است، بوده اوکراین در بدافزار این درگیر هایسیستم کل از ٪80 که زد تخمین

 به وجهیت قابل خسارت و یافت گسترش جهانی سطح در زودی به بدافزار این[2. ]است داشته قرار دوم رتبه

 (Kaspersky Lab)کیکسپرس آزمایشگاه روز، آن در. کرد وارد اوکراین از فراتر هایی کاروکسب و کشورها

 عوامل اکثریت حال این با کرد، گزارش متحده ایاالت و بریتانیا لهستان، ایتالیا، فرانسه، در نیز را ویروسی موارد

 را اوکراین ملی کبان جمله از شرکت 80 از بیش  امر، ابتدا  در که دادند، قرار هدف مورد را اوکراین ویروسی،

 [3. ]گرفتند قرار حمله مورد

 (Foreign Intelligence Service) روسیه خارجی طالعاتا سرویس

 به همچنین SVR.  است روسیه غیرنظامی خارجی اطالعات اصلی سرویس (SVR) خارجی اطالعات سرویس

 استفاده اب خارجی اطالعات آوریجمع مسئول سازمان این. است معروف فنی تخصص از باالیی سطح داشتن

 با SVR که دارند اذعان ناظران اکثر.. است سایبری و الکترونیکی هایوشر سیگنالی، انسانی، هایروش از

 با مرتبط یبریسا های عملیات اغلب. کندمی عمل شناسایی از اجتناب و کاریمخفی حفظ بر شدید تاکید

SVR مقابل در لذا اندبوده متمرکز اطالعات گردآوری بر GRU حمالت طریق از سارتخ ایجاد که گیردمی قرار 

 .دارد بیشتری شهرت سایبری

 ایاالت دولت. شودمی گفته نیز (Dukes)   هادوک  و APT29، Cozy Bear هکرهای آنها  به اوقات گاهی

 ولط در سیاسی هایکمپین هک مسئول که کرد معرفی روسیه سایبری واحد دو از یکی را SVR متحده

 .بود متحده ایاالت 2016 سال جمهوری ریاست انتخابات

 زیرساخت لنده اطالعات که داد گزارش هلندی روزنامه یک ،2018 سال در مخفیانه، عملیات بر تمرکز وجود با

 اساس بر. است داده قرار متحده ایاالت دولت اختیار در را مهمی اطالعات و انداخته خطر به را SVR های

 مرتبط متعددی یسایبر جاسوسی هایعملیات با واحد این و یافته افزایش زمان آن از SVR فعالیت ها،گزارش

 .است بوده

 سایبری امنیت شرکت ابزارهای و 19-کووید واکسن تحقیقات در سایبری جاسوسی به را SVR هاگزارش اخیراً،

FireEye همچنین هاگزارش. کنندمی مرتبط SVR  یحمله به متهم  SolarWinds کنندمی .
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SolarWinds  فناوری های زیرساخت و ها سیستم ها، شبکه مدیریت به که است آمریکایی شرکت یک 

 .کند کمک دیگر های شرکت اطالعات

 (Federal Security Service) فدرال امنیت سرویس

 ضد و داخلی امنیت مسئولیت که است روسیه داخلی امنیت  اصلی آژانس (FSB) فدرال امنیت سرویس

 نظارت و خارجی سایبری عملیات برابر در روسیه از ظتمحاف شامل آن هایماموریت. دارد عهده بر را جاسوسی

 در. شودیم انجام کشور وزارت K ساختمان با مشترک طور به که ماموریتی. است داخلی جنایتکار هکرهای بر

 داده گسترش جمیتها سایبری عملیات و خارجی اطالعات آوریجمع به را خود مأموریت FSB اخیر، هایسال

 .است

 طبق که اند،هکرد گزارش را غیرنظامی و جنایی هکرهای و FSB بین نزدیک ارتباط ای،نهرسا هایگزارش

 هکرهای تواندمی FSB. کندمی استفاده خود سایبری واحدهای کارکنان و تقویت برای آنها از FSB ها،گزارش

 یزمنیه آنها رایب یا ندک پیمانکار عنوان به کردن کار به مجبور زندان به تهدید با را جنایتکار و غیرنظامی

 .آورد فراهم را آزاد تجارت

 ،Berserk Bear، Energetic Bear، Gamaredon های نام با FSB هکرهای به اوقات گاهی

TeamSpy، Dragonfly، Havex، Crouching Yeti و Koala شودمی گفته نیز. 

 انرژی به مربوط های بخش بر  و  هاساخت زیر به نفوذ روی بر FSB های تیم از یکی که است شده گزارش

 به ناظر رسدمی نظر به تیم این با مرتبط هایعملیات اکثر هکری، هایتیم سایر برخالف.  است متمرکز

 ولتد . است شده متحده ایاالت دولت نگرانی باعث انرژی بخش دادن قرار هدف. باشد مخفیانه شناسایی

 مرتبط 2020 سال در محلی و دولتی های شبکه به نفوذ برای تالش به را واحد این همچنین متحده ایاالت

 .است کرده

 بدافزار ابزارهای تساخ به قادر ،FSB پیچیده و فعال واحدهای از دیگر یکی که دهدمی نشان ایرسانه گزارش

 دستکاری الح در هکری، هایتیم سایر از تقلید به واحد این که است شده گزارش چنین هم. است پیشرفته

 .دارد خود فعالیت کردن پنهان  در سعی و است شده رها بدافزارهای

 (Federal Protective Service) فدرال حفاظتی سرویس

 نای به. است دولتی پرسنل و دولت الکترونیکی و فیزیکی امنیت مسئول (FSO) فدرال حفاظتی سرویس

 رسدمی نظر به. دارد روسیه دولت باطاتارت امنیت تضمین برای ایگسترده الکترونیکی هایقابلیت ترتیب،

FSO عملیات که ندارد وجود اینشانه هیچ و است روسیه دولتی هایشبکه از دفاع نگران اول درجه در 

 .باشد کرده آغاز را تهاجمی
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 (Internet Research Agency) اینترنتی تحقیقات آژانس

 تامین پوتین نزدیکان از یکی پریگوژین گنییو توسط که است خصوصی سازمان یک اینترنت تحقیقات آژانس

 .کندمی حمایت روسیه دولت تبلیغاتی عملیات و نادرست اطالعات از و شودمی مالی

 شود،می شناخته (troll farm)ترول مزرعه ،(troll factory)ترول کارخانه عنوان تحت اغلب که گروه این

 اطالعات بر اجتماعی، هایرسانه مختلف هایکانال طریق از عمدتاً مردم، و داخلی فعاالن هویت جعل با

 .است شده متمرکز نادرست

 ایجاد یبرا تالش دلیل به را آن کارکنان و اینترنت تحقیقات آژانس متحده ایاالت دولت ،2018 سال در

 .ردک متهم ،2016 جمهوری ریاست انتخابات جریان در جمله از متحده، ایاالت سیاسی نظام بر نفوذ و اختالف

 

 اوکراین و روسیه بحران سایه زیر اروپا، انرژی . امنیت3

 محمدحسین عارفی دوست

 مقدمه

 2014 و 2004 های بحران

 به نیاز یش،پ از بیش اروپا است، رسیده خود حد باالترین به کیف – مسکو اختالفات آتش که ها روز این در

 کشورهای اگر که یامر. داند می ضروری و الزم را ارهق این به انرژی انتقال برای آلترناتیوی و جایگزین یافتن

 انرژی امنیت و ودش قاره این در انرژی بحران به منجر تواند می کنند، پیدا آن برای حلی راه نتوانند اروپایی

 نگرانی اعثب موضوع این چرا و چیست کیف – مسکو اختالفات ی ریشه اما. دهد قرار الشعاع تحت را قاره این

 است؟ شده ”گاز“ خصوص به خود نیاز مورد انرژی تامین از پاییارو سران

 کشور این سبب، همین به. است ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک ابعاد در شرقی اروپای در کشور ترین مهم اوکراین

 به چیز همه اما. دارد قرار اروپا اتحادیه و روسیه همچون ای منطقه بزرگ های قدرت منافع و توجه مدار در

 دو در که شکلی به. گردد می باز اوکراین در  غرب حامی سیاستمداران و روسیه حامی سیاستمداران لتقاب

 منجر نارنجی انقالب به که 2004 سال در اولی. شد تبدیل اوکراین در داخلی بحران به تقابل این زمانی، دوره

 خود سر پشت در را روسیه یتحما که یانوکویچ ویکتور آن طی که افتاد اتفاق 2014 سال در دیگری و شد

 رأی با اوکراین داخلی اوضاع شدن وخیم و دولت علیه خیابانی اعتراضات پی در 2014 فوریه 22 در داشت،

 رفته دست از را اوکراین روسیه که شرایط این تحت. شد برکنار جمهوری ریاست سمت از اوکراین، پارلمان

 اوکراین از اقناعی های روش با ابتدا در روسیه. کرد وارد  فکی به را زیادی بسیار های فشار کرد، می تلقی

 دریافت عدم علت به اما کند، خودداری ناتو های سیاست با شدن همراه یا و اروپا اتحادیه به پیوستن از خواست

 در روسیه خاک به کریمه جزیره شبه الحاق و نظامی نیروی کاربرد درصدد اوکراین، سوی از مناسب پاسخ

 سیاست طرفداران عمدتا که کریمه، مقیم و اوکراین شرق های تبار از حمایت بهانه به روسیه. برآمد 2014 سال
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 مارس 16 در پرسی همه برگزاری با سپس کرد، اشغال خود های نیرو توسط را منطقه این بودند، روسیه های

 که است جهانی دوم گجن از پس بار نخستین این. شد روسیه خاک از بخشی رسمی طور به کریمه ،2014

 .کند می ملحق بخود را سرزمینی اروپا در بزرگ کشوری

 اروپا انرژی امنیت و ناتو مسأله ، لشکرکشی جدید بحران

 اروپایی کشورهای نگرانی و مذاکرات ناکامی

 خود ادراتیص گاز قیمت افزایش با روسیه روسیه، به کریمه جزیرة شبه سازی پیوسته و اوکراین بحران از پس

 اخـتالل اروپـا هبـ روسیه انرژی انتقال لولۀ خطوط برای نیز اوکراین مقابل، در. داشت اوکراین تنبیه در سعی

-Moradi and Ahmadian 2014, 235)  نـشاند مـذاکره میـز بـه را دوطـرف نتیجـه در و کـرد ایجـاد

 ناکام 2014 وئنژ در نهایتا، اما کرد داپی ادامه اروپا اتحادیـۀ مشارکت با اوکراین و روسیه مذاکرات .(219

 .کرد متوقف را اوکـراین به گاز صادرات روسیه نتیجه، در. ماند

 خط 9 وعمجم از که دلیل این به. کند ایجاد اروپا انرژی امنیت برای جدی مشکلی توانست می موضوع این

 لهستان های آب یا خاک از لوله خط 3 و ایناوکر از لوله خط4 دهندمی انتقال اروپا به را روسیه گاز که ایلوله

 .گذرندمی

 2022 جدید بحران و تجهیزات اعزام

 افتاد یناوکرا داخلی فضای خصوص به کیف، و مسکو بین بسیاری اتفاقات اکنون تا 2014 های سال بازه در

 خاکستر زیر در شیآت مانند که بود اختالفات همین و نشد حل ای ریشه صورت به کماکان ها کشمکش این و

 قدری به. است تهانداخ اروپایی کشورهای به بلکه دوکشور این جان به تها نه را آتش دوباره اخیر های هفته در

 همگی که فیاختال. رسید خود اوج به اخیر های هفته در نهایتا اوکراین-مسکو میان های تنش و اختالفات که

 اروپایی یکشورها و غرب توسط اوکراین پذیرش و سو یک از ونات به پیوستن جهت اوکراین، تصمیم به مربوط

 لشکرکشی و هآمد بوجود اختالف از روسیه هدف دیگر، عبارتی به[. 1]است اتحاد این از عضوی عنوان به ناتو

 روسیه نشود قمحق هدف این اگر و نپذیرد را اوکراین ناتو که است این اوکراین مرز نزدیکی در اخیر روزهای

 انتخاب هاروس با همسو فردی کشور این دولت رئیس دارد نظر در روسیه اینکه ضمن. کرد واهدنخ حمله

 سه از وکراینا کردن تهدید به قادر ،2014 سال در کریمه تصرف با روسیه که، است این توجه قابل نکته. شود

 های مزیت بردن نبی از درصدد کریمه ادغام با پوتین. است کریمه جنوب و شرق جنوب شرق، شمال جبهه

 برای اهمیتی گردی ناتو به کریمه جزیره شبه بدون اوکراین پیوستن عبارتی به برآمد؛ غرب به اوکراین پیوستن

 قداماتا برای عملیات اساس کریمه کشور، دو این امروز موجود های تنش استراتژی میدان در. ندارد غرب

 .( Shwartz 2014) بود خواهد اوکراین علیه نظامی

 با روسیه. دارد آمده وجود به بازی در خود اهداف تحقق برای را خود دیگر فشار اهرم روسیه ، این بر الوهع

 مصرفی گاز میزان بیشترین. است آن خام نفت کنندة تأمین بزرگترین اتحادیه، خام نفت درصد 30 تأمین

 تـا اسـت، کرده منتشر 2006 سال در اروپا اتحادیۀ که سندی براساس. میشود تأمین روسیه از نیز اتحادیه
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 گاز تقاضای همچنـین. رسـید خواهد درصد 80 از بیش به روسیه از اروپا انرژی واردات میزان ، 2030 سال

 BP) است افزایش حـال در سـرعت بـه اروپـایی صـنایع روزافـزون شـدن گازی دلیل به اروپا طبیعی

Statistical Review of World   Energy, 2017 ). 

 انرژی کردن محصور استراتژی و روسیه راهبردی سند

 عنوان به ژیانر از استفاده به خود تصمیم پوتین است، معتقد بریتانیا دفاعی آکادمی کارشناس شییر، جیمز

” 2020 لسا تا روسیه انرژی راهبرد“ عنوان با 2003 سال در کرملین سوی از که سندی در را سیاسی سالح

 سیاست تنظیم برای سازوکاری و اقتصادی توسعه برای مبنایی“ انرژی منابع سند این در. ردک علنی شد، منتشر

 نفوذ یادیز تاحدود جهانی انرژی جهانی بازار در روسیه نقش”  شد تأکید و شده ارزیابی  ”خارجی و داخلی

 که است ردهک تالش ،سند این در روسیه او اعتقاد به.  ”میکند مشخص را بینالمللی عرصه در آن ژئوپلیتیکی

 ”میداده شانن واکنش روسیه و تعیین را رفتار های چارچوب و معیارها غرب تاکنون که این“ بفهماند غرب به

 (.1386:29 ، نوری) است گذشته

 انحصاری لطهس تحکیم نیز و انرژی منابع گاز، محصورسازی راستای در روسیه که، کرد اشاه نکته این به باید

 ترکمنستان، هایکشور رفتار بر تأثیرگذاری راستای در تالش حال در تنها نه انرژی، انتقال لهلو خطوط بر خود

 سعی و باشد، یم آمریکا و ژاپن چین، همچون رقبایی دیگر با بزرگ بازی آغازگر و است آذربایجان و قزاقستان

 ازجمله و خود با آنان تنساخ همراه و گاز بزرگ تولیدکنندگان دیگر ظرفیت کارگیری به طریق از تا دارد

 افریقا، شمال در گاز تولیدکنندگان و قطر ایران، ازجمله و کشورها از دسته این صادراتی گاز خرید پیشنهاد

 .دهد قرار خود انرژی دیپلماسی مدار در را اروپا مصرف بازارهای

 عنوان هب آن از یاریبس که است حدی در اروپا اتحادیه و روسیه اقتصادی تعامالت که است حالی در این

 .است روسیه در گذار سرمایه بزرگترین اروپا اتحادیه. میکنند یاد ”استراتژیک مشارکت“

 آشکاری کامالً رزط به کشور، این ژئوپلیتیکی و اقتصادی منافع امتزاج همراه به روسیه انحصارگرایانه استراتژی

 اهدافشان تحقق به نسبت ها اروپایی های تالش از یبسیار گرفتن قرار ابهام از ای هاله در و رفتن تحلیل سبب

 از پیش ات است داشته آن رابر اروپا شواهد این تمامی. است شده مرکزی آسیای منطقه در انرژی عرصه در

 دیگر روی بر گزاری سرمایه و آلترناتیوها ببیند،دنبال شده تهدید روسیه توسط را خود انرژی امنیت که این

 . بکاهد ودخ علیه روسیه های اهرم فشار از بتواند تا باشد اروپا خاک به انرژی تقالان خطوط های پروژه

 گیری نتیجه

 یک به وپاار بازگردد، دوباره روسیه گاز جریان اگر حتی و ندهد رخ اوکراین و روسیه بین جنگی اگر حتی

 پذیری آسیب ود،نش پر دوباره رذخای و بماند باقی پایین سطوح در گاز جریان اگر دارد؛ نیاز بلندمدت رویکرد

 امنیت ستراتژیا با اروپا اتحادیه موجود هوایی و آب استراتژی و داشت؛ خواهد ادامه جاری سال تا قاره این

 .نیست یکسان انرژی

 



 مرور گزارش عملکرد یکساله مجمع ایرانی دفاع از حقیقت|  1400کتاب سال |        107 

 

. دارد سترسد در روسیه انرژی برای محدودی های جایگزین اروپا اتحادیـۀ کنـونی، شـرایط در میرسد نظر به

 کـار به کامل ورط به ایتالیا لولۀ خطوط ظرفیت چراکه است، دشوار آفریقا شمال از واردات افزایش نمونه، برای

 از یتوانـدنم بیشتری گاز هیچ چون کرد، نخواهد کمکی نیز اسپانیا به صادرات افزایش و است شـده گرفتـه

 .شود فرستاده اروپا به ایبری جزیرة شبه

 رفتن برای را نابعم سایر و آورد ترکیه به عراق کردستان منطقه از را گاز دبتوان اروپا است ممکن حال، این با

 وارد شمالی ایآفریق لوله خط گاز و مایع طبیعی گاز انتقال برای بیشتری ظرفیت به اروپا. کند آزاد غرب به

 .دارد نیاز نیز قاره بقیه و فرانسه به «ایبری» جزیره شبه به شده

 زیرا نیست، ای نهعاقال کار که کنونی خیز بحران منطقۀ انرژی و گاز به اتکا یعنی زنی خاورمیانه نفت به اتکا

 منطقه راسرس در تولید امکانات و لوله خطوط تروریستی های گروه که داشت خواهد وجود نگرانی این همواره

. کند می اپذیرن نامکا نیز را ایران اسالمی جمهوری از گاز واردات سناریوی که موضوعی. دهنـد قرار هدف را

 واردات که قدر مانه به بلکه کند می ارزیابی امن نا منطقه را منطقه این اروپا که این دلیل به فقط تها نه اما

 موضوع این. نماید اداعتم ایران به تواند نمی بیشتر بلکه و اندازه همان به داند می مطمان غیر را روسیه از نفت

 عدم در فرهنگی و سیاسی ، ساختاری ایدئولوژیک، عوامل بلکه داد لیلتق خاص مساله یک به توان نمی را

 .هستند گذار تاثیر اروپا اتحادیه سوی از تصمیمی چنین اتخاذ

 کمـی ـذیریپ انعطـاف اتحادیه، همچون نیز روسیه میرسد نظر به نبرد، این ی جبهه سوی آن در هم طرفی از

 در خود ژیانر راهبـرد در کـه هرچند. دارد خود انرژی ریانمشت برای مناسب جایگزینی و بخشی تنوع برای

 حال به تا کشور این اما است، کرده مطرح را غیراروپایی کشورهای به طبیعی گاز صادرات افزایش 2003 سال

 .کند عمل موفق زمینه این در است نتوانسته

 انرژی به ینیاز و هستند انرژی نتولیدکنندگا نیز، خاورمیانه همچون روسیه همجوار غیراروپایی بازارهای

 پرهزینه و دشوار چین، مانند دور آسیای و شرقی جنوب آسیای بازارهای به انرژی انتقال و ندارند روسیه

 .بود خواهد

 که این اول .بود خواهد تصور قابل خود نیاز مورد انرژی تامین جهت اروپا برای سناریو دو شرایط این تحت

 بلند در تا نماید گذاری سرمایه ها آن روی بر و بپذیرد را جدید ی لوله خطوط نیجایگزی باالی های هزینه

 مذاکره یدیپلماس که آسن دوم(. است محتمل تر کم که سناریویی)شود خارج فشارها این شر از بتواند مدت

 را( دیگر سوی از اروپا تحادیه – روسیه و سو یک از اوکراین – روسیه) بحران های طرف بین اعتمادسازی و

 گاز وصخص به خود انرژی ، گذشته روال طبق و کرده جلوگیری محتمل و آتی های تنش از تا نماید تقویت

 (تر محتمل سناریوی.)نماید تامین روسیه کشور از را
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 پرونده ویژه مذاکرات:

 افکار بر آن رتاثی و مذاکرات مسئله تبیین جهت حقیقت از دفاع ایرانی مجمع مذاکرات، از جدید دور آغاز با

 خود کار ستورد در را مذاکرات فرآیند طی در اهمیت حائز مسائل و ابعاد ها،شاخص روندها، بررسی عمومی،

 قالب در حقیقت زا دفاع ایرانی مجمع پژوهشگران دستاوردهای است، قرار ویژه پرونده این در. استداده قرار

 .شود آورده مختلف مطالعاتی هایگروه

 

 اسرائیلی هویت آینه در ایران ایهسته پرونده بازخوانی شلواری؛ و کت ایه. کاکتوس1

 محمد پاکدامن

 چیست صبرا هویت

 ویتی،ه کد این. است محوری مسائل از یکی صهیونیستی، رژیم سیاست و جامعه فهم در( צבר) صبرا هویت

 .است رسمی، غیر و رسمی زیست شان در اسرائیل هایکنش از بسیاری فهم کلید

 در را ائیلیاسر زندگی (Ideal Type) آلایده نوع که است اسرائیلی خالص هویت معنای به نگاه یک در صبرا

 آلایده هویت این به ار خود بیشتر هرچه که بکوشد بایستمی اصیل اسرائیلی یک دیگر عبارت به. گیردمی بر

 هایلیدواژهک از یکی به تدریج به و بود 19 قرن اروپای یهودی جوامع از مفهوم این رواج شیوع. کند نزدیک

 پوگروم کیشنیف حادثه به بایستمی تاریخی، منظر از و تردقیق طور به اما. شد مبدل صهیونیسم جنبش اصلی

 دو در و کشتند را ودییه 49 روسیه، کیشنیف ساکنان ،1903 آوریل 9-6 میانه در حادثه این در کرد؛ اشاره

 یهودیان هک شد القا چنین حادثه این از پس. شدند کشته یهودی هزار 200 موعمج در حادثه، آن از پس سال

 هایسال میانه رد( فلسطین به گسترده مهاجرت) دوم عالیا گیریشکل که نیستند امام در اروپا جای هیچ در

 رونید دییهو خودیاری نوعی چنینی، این حوادث از پس دیگر، عبارت به. داشت دنبال به را 1914 تا 1904

 از پیش یهودی حکومتی ایجاد و دین در بدعت لزوم و صهیونیسم جنبش اصلی هایپیشران از یکی که شد

 به موسوم) یهودی هایگاهسکونت در یهودی، خودیاری یک عنوان به «صبرا». شدمی متذکر را ماشیخ ظهور

 وضع لیهع خیزش نوعی به براص کلی، طور به. داشت جدی رواج صهیونیستی، رژیم تاسیس آستانه در( ییشوو

 تحت عمدتا ودی،یه جوانان هاینهضت شد؛می اطالق اروپایی، عمدتا یهودی جوامع گتووار زندگی و موجود

 تمامی گذاشتن کنار هب معتقد و شوریدندمی خود والدین طلبیصلح و ضعف علیه صهیونیسم، القائات تاثیر

 یلکوت مجله رد شامیر، موشه مشهور نویس رمان منظر از ابراینبن.بودند «یاری خود» راستای در یهودی میراث

 لسطینف در فالکت و گمنامی در که بود یهودیانی قدیم نسل علیه خیزشی صبرا ،(הרעים ילקות) هارعیم

 هایسلن و والدین از انقطاع احساس که بود «دیاسپورا ضد» رویکرد نوعی «صبرائیسم» بودند؛ شده ساکن

 .کردمی بازتولید را( دین جمله از) بود آنان به منتسب هرآنچه و پیشین

 عمل( انیهودی حتی) سازشکار هایگروه همه علیه ساز غیریت فکری نظام مثابه به «صبرا» آنکه حاصل

 (Almog, 2000: )است زیر شخصیتی هایویژگی متضمن زیادی حد تا صبرا هویتی کد. کندمی
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 بودن رک

 سرزمین تصرف به حرص

 (اسرائیل از خارج یهودیان منظور) دیاسپورا یهودیان از نفرت

 بینی خودبرتر

 عبری زبان محوریت

 رادیکال صهیونیستی آلیسمایده

 نیستیصهیو رادیکالیسم محوریت با سازی غیرت بازتولید موجب 1948 جنگ از و ابتدا از هویتی کد این

 به نسبت 1948 جنگ قدیمی سربازان دهد؛ نشان آتشه دو صهیونیست را خود کوشیدمی کس هر و شدمی

 تالش فردی هر. 1948 سربازان با مقایسه در 1967 جنگ نظامیان نسل حتی و جنگ این در واردتازه سربازان

 .کند اعتبار سلب «ترسو» برچسب با را سایرین و دهد نشان صبرا همه از بیش را خود تا داشت

 که شدمی( هراسی بیگانه) زنوفوبیا و خودبرتربینی رویکرد زتولیدبا به ها،رسانه به ورود با صبرایی میلیتاریسم

 .است مجال این حوصله از خارج آن هاینمونه ذکر

 رسانه و صبرایی میلیتاریسم

 و رانیبح شرایط در خویشتن تصور و «خودیاری» نوعی متضمن صبرائیسم شد، گفته ترپیش که همانطوری

 (The Evil Others) «صفت شیطان هایدیگری» محاصره در را خود صبرا اساسا. است وجودی تهدید

 از ناشی «نگری خاص» این که دهد نشان «خاص» بیشتر هرچه را خود وضعیت تا است تالش در و بیندمی

 امنیتی تهدید شدیدت سایه در که شدمی دیده کراتبه نتانیاهو سوی از رویکرد، این. است «بینی خودبرتر»

 اسرائیل فضای در چنینینای اقدامات. کندمی معرفی امنیت کنندهتأمین گزینه تنها نوانعبه را خود ایران،

 مهم مینه را نتانیاهو به رأی علت بسیاری،( ش 1399) م 2019 آوریل انتخابات در چنانکه دارد، خریدار

. شناسندمی موجود گزینه تنها انعنوبه ناچاربه را نتانیاهو و اندنداشته لیکود به ایعلقه هیچ کهدرحالی دانندمی

 ترینپرمخاطب ایوم،ه اسرائیل هستند؛ اسرائیل در نظامی جو ایجاد اصلی کارگزاران از یکی اسرائیلی هایرسانه

 تأمین آدلسون، دونشل او، میلیاردر دوست طرف از و است نتانیاهو آراء کنندهمنعکس که اسرائیلی، روزنامه

 و( ش 1399 ـ 1398) م 2019 سال اول نیمه در چنانکه دارد؛ فضا این ترویج در طوالیی ید شود،می مالی

. کردمی مطرح را مالش جبهه در جدی تهدید وجود درباره پروپاگاندا اهلل،حزب زیرزمینی هایتونل کشف با

 بر مبنی اهونتانی انتخاباتی هایکمپین برای الزم اطالعاتی خوراک انتخابات، آستانه در فضاسازی این

 را امنیت، تأمین گزینه تنها عنوانبه خود کردن مطرح و آن به منتسب هایگروه و ایران تهدید سازیبرجسته

 .کردمی فراهم

 مثل ترمعتدل هایروزنامه بلکه شد،نمی محدود هایوم اسرائیل مثل افراطی راست روزنامه به فضاسازی نینچ

 روندهای تحلیل و رصد اسرائیلی تخصصی مرکز ،(קשב) کِشِو رد؛گیبرمی در نیز را اخرونوت یدیعوت و معاریو
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 که کندمی اشاره جنگ سایه کردن پررنگ برای هاروزنامه این هایتکنیک به پژوهشی در رژیم، این ایرسانه

 :پرداخت خواهیم بدان ادامه در

 اسرائیل و اخرونوت یدیعوت یعنی اسرائیلی هایروزنامه ترینپرمخاطب: جنگ به منتهی العادهفوق وضع القا

 سوخته هایخانه ها،جنگنده از تصاویری همراه به خود، نخست تیتر در فوق، راهبرد راستای در دو هر هایوم،

 در گرفتن قرار نشانه را داووس کنفرانس از دفاع، وقت وزیر باراک، ایهود ناتمام سفر آهنین، گنبد سامانه و

 معاریو نویس ستون ،(Amir Rappaport) رپپورت امیر آنکهحال. کردند عنوان جنگ آستانه العادهفوق وضع

 .است بوده کذب باراک برنامه از خارج بازگشت خبر که کرد فاش

 آن سازیآماده مقدمه عنوانبه( هاجنگنده و) رزمی هایسامانه نگهداری و تعمیر عملیات تصاویر از استفاده

 را آن حیفا، در آهنین گنبد سامانه انرژی منبع تعویض تصاویر انتشار با هاروزنامه این کهدرحالی: نبرد برای

 و تعمیر ادواری فرایند زا بخشی را اقدام این نظامی، مقامات کردند،می عنوان اهللحزب با بعدی جنگ مقدمه

 .کردند معرفی نگهداری

 فضایی در هاسانهر این: دیگر هولوکاستی احتمال سازیبرجسته و وجودی تهدید مثابه به درگیری نوع هر القا

 شده یجادا اسرائیل امنیت افتادن خطر به و دیگر هولوکاست یک ایجاد احتمال بر مبنی نتانیاهو توسط که

 .کردندمی تولید کذب اخبار و مرتبط یکدیگر به ار سوریه تحوالت بود،

 را  ـ هاآرتص نظامی ـ امنیتی مسائل گرتحلیل ـ  هارل عاموس انتقاد که هارسانه تریبون از سوءاستفاده این

 را مخالف احزاب اجماع، ادایج و فضا کردن امنیتی هدف با نتانیاهو که شودمی ایجاد فضایی در انگیزد،برمی

 توسط حزبی مقاصد برای ملی امنیت مقوله از سوءاستفاده این. کندمی خود ائتالفی کابینه به ورود به مجبور

 سازیغیریت و اامنین فضای القای حقیقت در. انجامدمی نظامی متشنج فضای ایجاد به که است امری نتانیاهو،

 ملی وفاق املع که مشترک سازهویت هایمؤلفه نبود شرایط در بخشوحدت عاملی خود دشمن، مقابل در

. داشت نخواهد دنبال به سازیغیریت تشدید و شدن ترطلبجنگ جز اینتیجه دیگر سوی از اما. شودمی است،

 (1399. پاکدامن)

 ایران اسالمی جمهوری برای هاییتوصیه

 به توانمی میان آن از که شودمی دیده مسائل همین عینا نیز مذاکرات و ایران ایهسته پرونده با رابطه در

 نهادهای اظهارات نیز و هوایی نیروی فرمانده ارتش، سخنگوی مثل آن بازوهای تهدیدات و هاسبارا فضای

 که کندمی تصریح( השואה יום) هولوکاست بزرگداشت سالگرد در نتانیاهو چنانکه. کرد اشاره امنیتی

 فراز رغمعلی بنت نفتالی آمدن کار روی از پس. است جدید هولوکاستی ایجاد دنبال به ایران اسالمی جمهوری

 که است روهمین از. شودنمی تغییر دستخوش صبرایی هویتی پیشینه خارجی، سیاست عرصه در فرودها و

 درونی از ناشی اسرائیل دولت رفتار از توجهی قابل بخش بنابراین شودمی مشاهده بنت دولت از تهدیدات همان

 خورده شکست دموکراسی عنوان به اسرائیل دولت که شرایطی در وصالخصعلی. است صبرائیسم شدن

. دارد نیاز است، گراراست عمدتا که اسرائیل جامعه رضایت کسب به زیادی حد تا شود،می محسوب

(Galnoor, Blander, Svirsky, & Moskowitz, 2018) (که هاییحکومت سیاسی، علوم ادبیات در 
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 شوند، حکمران اقلیت، احزاب دیگر، دلیل هر یا ائتالف عدم از ناشی که تیصور در هستند، دموکراسی مدعی

 و لبنان 1982 جنگ از پس صبرا هویت اگرچه( یونان مثل شوندمی محسوب خورده شکست هایدموکراسی

 تحرکات. دهدمی تشکیل را غالب هویتی کد همچنان اما شد، تضعیف تاحدی جنگ، ضد هایگروه گسترش با

 توجهی قابل بخش بنابراین شود فهم بایستمی پازل همین در هم اسرائیل امنیتی رؤسای و پلماسیدی دستگاه

 .است حاکم ضعیف دولت رای سبد تقویت برای و داشته داخلی خوراک باشد، اقدام به ناظر آنکه از بیش آن از

 

 وین آوردگاه و دیگر زاویه از ثانویه های. تحریم2

 مهدی تشنه دل

 فشار افزایش استایر در متعددی اقدامات با آمریکا وین، مذاکرات هشتم دور آغاز با زمانهم اخیر روزهای در

 نوشتار این در. باشدمی بشری حقوق هایبهانه به جدید هایتحریم اعمال هاآن از یکی. است برآمده ایران بر

 که شود انبی موضوع این و د،شو نگریسته بشر حقوق عینک با متحده ایاالت هایتحریم به است شده سعی

 .باشد شرب حقوق نقض بارز مصداق تواندمی آن سرزمینی فرا نوع از خصوص به هاتحریم این چگونه

 هاتحریم تاریخچه

 با ایران، یخارج سیاست در حداقل یا و سیاسی ساختار در تغییر چنین هم و ایران سیاسی مهار برای آمریکا

 تحریم ابزار است، بوده خود اهداف پی در سیاسی و نظامی هایروش از انواعی با خود توان حداکثر از استفاده

 سفارت سخیرت از ناشی های تحریم مانند است؛ بوده کشور دو روابط از ثابت جزئی انقالب ابتدای از تقریبا

 پرونده ارجاع میالدی،1984 سال در تروریسم حامی کشورهای لیست در ایران ثبت  ،1357 آبان در آمریکا

 تا 2006 از امنیت شورای تحریم اعمال و 2006 سال در متحد ملل سازمان امنیت شورای به ایران ای هسته

 توسط برجام زا خروج نهایت در و اروپا اتحادیه همکاری با 2012 سال در ایران نفتی تحریم به اقدام  ،2010

 این اکثر ،که2018 نوامبر از متحده یاالتا هایتحریم گذاشتن اجرا به و آمریکا وقت جمهور رییس ترامپ

 در ایران. شوندمی ایران با غیرآمریکایی افراد و هاشرکت تجارت مانع که هستند( ثانویه هایتحریم) هاتحریم

 اصطالح از توان می که طوری به است، روبرو جهان اقتصاد تاریخ در ها تحریم ترین سابقه بی با حاضر حال

 .(Dashti, Mirzae, Jalanmanesh, 2020,118)کرد هاستفاد اقتصادی جنگ

 ثانویه هایتحریم

 دهند تغییر را خود رفتار تا دهد قرار فشار تحت را هدف جامعه تواند می متحده ایاالت جانبه یک های تحریم

 که آزادند هنوز سوم کشورهای حال، این با. شوند هدف کشور با آمریکایی های شرکت و افراد برخورد مانع و

 این از کند، می ایجاد متحده ایاالت برای(  تأثیر) مشکالتی امر این که آنجا از اما کنند، تجارت هدف کشور با

 اعمال با اقتصادی های تحریم ثانویه های تحریم است، کرده ایجاد را ثانویه های تحریم متحده، ایاالت رو

 های حوزه از آمریکایی غیر شهروندان و مریکاییآ غیر های شرکت مانند ثالث دولت اشخاص علیه فراسرزمینی

 می هدف دولت با طرفین تعامل مانع صرفا ثانویه های تحریم. است متحده ایاالت مرزهای از خارج قضایی
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 دست نیست، پذیر امکان جانبه چند یا جانبه یک های تحریم طریق از که آنچه به ثانویه های تحریم شوند،

 .(Larsson,2011,20)یابند می

 ملی اختیارات حدود زا آنها. هستند داخلی قوانین از فراسرزمینی و غیرقانونی کاربرد دارای ثانویه هایتحریم

 بر عالوه. ارندند را ثالث کشور نهادهای به داخلی قوانین اعمال توجیه برای قضایی صالحیت و کنند می تجاوز

 مداخله عدم اصل و حاکمیت نقض و ها تحریم قداماتا از پیروی به اجبار به وادار را ثالث اشخاص آنها آن،

 .(Tirkey 2019,3)کنند می

 روابط اولیه، های تحریم در. است شده ایجاد ثانویه و اولیه های تحریم بین مفهومی تمایز یک حاضر، حال در

 هدف ولت،د اتباع بین یا ها تحریم توسط نیز نظر مورد دولت و  گیرد می قرار هدف دولت، دو بین اقتصادی

 و سو یک زا سوم کشور نمایندگان و سوم دولت بین روابط به ثانویه های تحریم مقابل، در. گیرد می قرار

 به ابراینبن و دارند فراسرزمینی جنبه ثانویه های تحریم شود، می اعمال دیگر طرف بر خارجی های تحریم

 .(Ruys, Ryngaert 2020,4)ستنده غیرقانونی به مظنون المللی بین قوانین اساس بر بالقوه طور

 اروپا اتحادیه انسداد قانون

 عنوان به ار فراسرزمینی های تحریم بار اولین برای آمریکا متحده ایاالت که هنگامی ،1990 دهه اواسط در

 کنگره هایحریمت نوع این با مقابله جهت اروپا اتحادیه. کرد اعمال کوبا و ایران های تحریم قانون از بخشی

 تصویب به 1996 نوامبر 22 درتاریخ را آمریکا های تحریم سازی مسدود قوانین کوبا، و ایران علیه یکاآمر

 تجاری مراودات وباک و ایران با که بودند خارجی هایشرکت تنبیه دنبال به آمریکا قوانین زمان آن در. رساند

. شد نمی آنها شامل نعیم و بوده قانونی المللیبین قوانین منظر از هاشرکت این اقدامات حالیکه در داشتند

 این طبق شود ءاجرا بایست می ملی سطح در و بوده اروپا اتحادیه عضو هایدولت عهده بر قانون این اجرای

 و آمریکا تحریم راتمقر و قوانین با مقابله برای را الزم تدابیر تا هستند مکلف اروپا اتحادیه عضو دول قانون،

 Blocking Statute  -European)نمایند اتخاذ را خود متبوع های شرکت از حفاظت

Commission/1996). 

 سال تصمیم هب اقدامات این برد، خواهد جهانی تجارت سازمان به را اختالفات که کرد تهدید اروپا اتحادیه

 سال رد اما .(Brief,2020,2)شد منجر ایلسا قانون اجرای عدم بر مبنی کلینتون بیل جمهور، رئیس 1997

 برای آمریکا با همراهی دلیل به اروپا اتحادیه و شد تربزرگ قانون یک به تبدیل آمریکا هایتحریم قانون 2010

 که زمانی و. نمود محدود کوبا به صرفاً را هاتحریم مسدودکننده قانون ایران، ایهسته برنامه کردن محدود

 یکبار کرد، ثانویه هایتحریم دوباره نمودن فعال به قداما و شد خارج برجام از آمریکا وقت جمهور رییس ترامپ

 .کرد برجام مرگ از جلوگیری جهت انسداد قانون از استفاده فکر به اروپا اتحادیه دیگر

 به توجه با»: گفت اروپا پارلمان در ایجلسه طی اروپا کمیسیون معاون دومبروسکیس والدیس 2019 سال در

 هابانک از بسیاری زیرا باشد، داشته محدود اثری تواندمی مسدودسازی قانون لیالملبین بانکداری سیستم ذات

 زمان همان در همچنین ،«.کنندمی استفاده خود هایتراکنش برای دالر پول واحد و آمریکا مالی سیستم از

: گفت و کرد توصیف «توخالی» را مسدودسازی مقررات احیای به اروپا تهدید هم پالیسیفارین نشریه گرتحلیل
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 هایشرکت برای هاآن گرفتن نادیده که کرده تغییر ایگونهبه بعد به 2010 سال از آمریکا هایتحریم ماهیت

 کند کمک برجام احیای به نتوانست انسداد قانون هم نهایت در و. نیست 1996 سال سادگیبه دیگر اروپایی

 .شد شروع رجامیب مرحله به مرحله تعهدات کاهش برای ایران اقدامات و

 بشر حقوق نقض بارز مصداق ثانویه هایتحریم

 به یدسترس حق مانند بشر اساسی حقوق نقض احتمال شهروندان، زندگی شرایط بر ها تحریم مخرب اثرات

 اصلی کانون بنابراین،. دهد می افزایش را غیره و سالمت و بهداشت اساسی، داروهای به دسترسی کافی، غذای

 ایران میاسال جمهوری است، المللی بین بشر حقوق رعایت و تأثیرگذاری و اثربخشی بر صادیاقت های تحریم

 ،2005 سال زا حال، این با. است گرفته قرار آن متحدان و متحده ایاالت های تحریم معرض در تأسیس، بدو از

 تحریم اصلی هدف نهاآ نظر از. است شده هاتحریم از جدیدی دوره وارد اورانیوم سازی غنی بهانه به کشور این

 .است ایران های سیاست و رویکردها در اساسی تحول ایجاد ها

 دارو، خرید در ار ایران ، داد قرار تحریم فهرست در اکتبر 8 در را ایرانی بانک 18 متحده ایاالت آنکه از پس

 تأمین های رهزنجی نقض با ویژه به رابطه، این در. کرد محدود اروپایی های شرکت از غالت و پزشکی تجهیزات

 .(Doulan,2020,4)اندازد می خطر به کشور سراسر در را دیابتی بیماران زندگی انسولین،

 تا گرفت ظرن در تروریستی سازمان یک عنوان به را ایران مرکزی بانک ،2019 سپتامبر 30 تاریخ در آمریکا

 که اشنگتنو. سازد ممکن غیر نیز بشردوست یها سازمان برای حتی را تحریم خطر بدون ایران به پول انتقال

 یک 2019 اکتبر اواخر در بود، کرده دریافت المللی بین جامعه سوی از اقدام این مورد در را زیادی اعتراضات

 های تحریم زمینه در هنوز وجود این با. کرد تاسیس تهران در سوئیس سفارت طریق از دوستانه انسان کانال

 ربش حقوق بان دیده ،2019 پاییز در. نشد ایجاد چشمگیری گشایش پزشکی، تتجهیزا خصوص به پزشکی

 این عمل، رد اما بود، شده بنا پزشکی های معافیت با ظاهرا آمریکا های تحریم رژیم اگرچه که داد گزارش

 از ان،ایر با لیما یا تجاری معامالت در شرکت از را المللی بین های شرکت و ها بانک یهمه عمدتا ها تحریم

 خود، رعلیهب آمریکا ثانویه های تحریم برانگیختن از ترس دلیل به بشردوستانه، معامالت های معافیت جمله

 .(Cole .2020.8)است داشته باز

 در بشر وقحق نقض باعث ایران علیه آمریکا های تحریم که کرد تاکید گزارشی در اکتبرامسال  ملل سازمان

 است شده ببس آمریکا های تحریم: است شده آورده گزارش این در. شود می رانای در بیماران برخی با ارتباط

 ممانعت. شوند مند هرهب خود سالمت حق از نتوانند ایران در خاص هایبیماری  به مبتال افراد سایر و کودکان تا

 صورتی در و هبود سالمت حق از برخورداری برای ها انسان آزادی نقض درمانی، تجهیزات به افراد دسترسی از

 .(Euronews)باشد عمد غیر اگر حتی است، انسانی غیر کامال شود منجر آنها بیشتر رنج و درد به که

 گیری نتیجه

 جهانی اعالمیه در شده، ناشی آن از نیز حقوق سایر که حقی ترینعالی و ترین مهم عنوان به حیات حق

 المللی بین اسناد بسیاری و کودک حقوق سیونکنوان و سیاسی مدنی حقوق المللی بین میثاق بشر، حقوق
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 حیات حق بر آمریکا و امنیت شورای ایرانی ضد های تحریم منفی آثار. است گرفته قرار تاکید مورد دیگر

 نتیجه در دارو کمبود و اجتماعی خدمات ارائه در وقفه فقر، بروز که چرا. است انکارناپذیر ایرانی شهروندان

 دوره طول در ها، گزارش اساس بر. است داشته دنبال به ایران در را میر و مرگ زانمی گسترش ها، تحریم

 تحریم یا و. اند داده دست از را خود جان دارو کمبود دلیل به ایرانی شهروندان از نفر صدها هاتحریم اعمال

 مسافران جان تا دهش موجب اسالمی جمهوری شهرسازی و راه وزیر گفته به هواپیمایی صنعت در آمریکا های

 .شود تلقی تواند می حیات حق حتی یا و امنیت حق نقض خود این و افتد خطر به هوایی

 به و بیندمی «جانبه یک قهرآمیز اقدامات و بشر حقوق» عنوان تحت را مسئله این بشر حقوق کمیسیون

 داماتاق عنوان به را اه دارایی کردن مسدود و معامله ممنوعیت محاصره، تجاری، های محدودیت صراحت

 های نسل تنها نه حقوق این. هستند نامشروع بشری حقوق لحاظ از که کند می فهرست ایمجبورکننده

 .شود می شامل را ایرانیان آتی های نسل حق بلکه کنونی،

 بشر قوقح روح مغایر اقتصادی های تحریم نیستند، سازگار هم با بشر حقوق و اقتصادی های تحریم اصوال

 می رارق ای مالحظه قابل درد و رنج معرض در را تحریم تحت کشور عادی شهروندان صریحا که چرا وده،ب

 نمود، فلتغ آن از حقوقی منظر از نباید کشورها علیه آمریکا ی جانبه یک های تحریم در که موضوعی. دهد

 راساسب دوم تحریم. شود می یاد دوم های تحریم عنوان به آنها از که آنهاست بودن فراسرزمینی ماهیت

 متحری به توسل حقیقت، در. شود می محسوب الملل بین حقوق قواعد نقض و است فراسرزمینی صالحیت

 صالحیت اعمال امروزه،. است هدف کشور علیه ها تحریم خصوص در المللی بین اجماع فقدان مبین دوم های

 دهش دیگر کشورهای و آمریکا قوانین نبی جدی های تعارض ایجاد سبب آمریکا دولت توسط فراسرزمینی

 .است

 برای قداما و توجه لزوم دارد قرار مذاکرات کشاکش در وین در ایرانی کننده مذاکره تیم که حاضر حال در

 تاکید با که موضوعی شود،می حس وضوح به بشر حقوق گفتمان اساس بر طرفین سایر اقناع همچنین و بیان

 مثال برای. ردک جهت هم و همراه خود با نیز بشررا حقوق مدعی کشورهای مینه عمومی افکار توانمی آن بر

 تجارت یحت ثانویه، های تحریم اعمال و آمریکا یکجانبه های تحریم تقویت پی در که کرد روشنگری باید

 رخواستد با ،19 کووید پاندمی زمان در حتی است، اجرا حال در سختی به ایران توسط بشردوستانه خدمات

 جامعه عادی مردم موضوع این قربانیان ترین مهم قطعا که نشد مساعدت ایران بشردوستانه تجارت سهیلت

 .هستند

 کنندگان مذاکره آستین در خنجری . افکارعمومی،3

 محمد صادقپور

 مقدمه

.  است جامعه  یک اکثریت دیدگاه بازتاب آن، ظهور و ملت یک پنهان و باطنی ضمیر عمومی افکار امروزه

 بر آن فشار بودن، عینی غیر وجود با که دانند می جو مانند را آن برخی که است حدی به عمومی افکار درتق



 مرور گزارش عملکرد یکساله مجمع ایرانی دفاع از حقیقت|  1400کتاب سال |        115 

 

 بازی زمین تبیین و اقناع و عمومی افکار تعاریف بیان ضمن تا داریم قصد ما یادداشت این در. دارد وجود افراد

 .کنیم بیان را آن امونپیر نکاتی و پرداخته مذاکرات بر عمومی افکار تاثیر به موجود،

 عمومی افکار

 خاص ضوعمو یک مورد در فردی باورهای و ها نگرش ها، دیدگاه از ای مجموعه از است عبارت عمومی افکار

 انسانی معجوا تاریخ درازای به عمومی، افکار قدمت. شود می بیان جامعه یک از توجهی قابل بخش توسط که

 کارکرد لبه، دو شمشیر مانند که است توانایی و قدرت واقعی شمهسرچ عمومی افکار( 1388 الزارد،) است

 .دارد منفی یا مثبت

 آغاز در ،شانزدهم لویی دارایی وزیر «نکه ژاک» توسط بار نخستین امروزی معنای به عمومی افکار اصطالح

 بورس از نراگذا سرمایه رویگردانی علت کردن بازگو منظور به را ترکیب این او. شد مطرح فرانسه انقالب

 (1386 زارعیان،) کاربرد به پاریس

 های زهحو از بسیاری در قدرتمند نیروی یک این. نیست انتخابات و سیاست به محدود عمومی افکار نفوذ

 .ستا عمومی روابط و بازاریابی و کننده، مصرف های هزینه هنر، و ادبیات مد، فرهنگ، مانند دیگر،

 عمومی افکار یینتب برای تعریفی چه از آنکه از نظر صرف عمومی، افکار ندگانکن کنترل و محققان تمام تقریباً

 ضروری املع چهار حضور دستکم عمومی افکار با ارتباط در که دارند توافق موضوع این بر میکنند، استفاده

 افرادی -ب. ردگی قرار عموم توجه مورد که آید وجود به باید یا باشد، داشته وجود باید موضوعی – الف: است

 اقدامات -ج. ردبخو پیوند آنها منافع با موضوع آن تا باشند مشترکی منافع دارای که باشند داشته وجود باید

 جمع بین فاهمیت تا گردد، تبلیغ موضوع آن با عمومی عالیق و بیان موضوع آن تا آید عمل به باید تالشهایی و

 اعمال مستقیمغیر یا مستقیم طور به را خود نفوذ فاهمت این -د. شود حاصل موضوع پیرامون مردم از زیادی

 (158-157: 1382 دادگران،)نماید

 عمومی افکار با مواجه رکن ترین اصلی اقناع،

 در ست،ا دیگر سوی از قلبی و عاطفی و یکسو از عقالنی و مستدل طبیعی، فرآیندی اقناع تعریف اساس بر

 نیز پیام یا اندیشه تحمیل درصدد و شود نمی سوءاستفاده ها نانسا ذهنی ناتوانی یا سادگی از فرآیند، این

 است یامپ درونی و اندیشمندانه خواست، به پذیرش آدمی، ذهن در تغییر بروز مستلزم اقناع. آییم برنمی

 اجتماعی رتباطاتا از ای گونه اقناع»: میکنند تعریف چنین را اقناع تانکارد و سورین(  94: 1383 ساروخانی،)

 برای اتمی ینیرو صنایع در عمومی روابط متخصصان گرفتن بکار. هستند مند عالقه آن به زیادی افراد و است

 سعی افراد ینا. است اقناع نوعی امر، این برای مردم کردن متقاعد آن پی در و اتمی قدرت دادن جلوه خطر بی

 (1381 انکارد،ت و سورین) «آورند وجود به دیگر اشخاص در تغییراتی جمعی ارتباط های پیام طریق از تا دارند

. باشد داشته دنبال به را اقناع یعنی دلخواه نتیجه که است ارتباطی موثر، و موفق ارتباط است این حقیقت

 که است شرایط این در. پذیرندمی عمیقا را آن پیام این دریافت با مخاطبان و شودمی فرستاده پیامی یعنی

 .است شده  اقناع مخاطب یا پیام گیرنده گفت توانمی
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 عمومی افکار بازی زمین اجتماعی، های رسانه و اطالعات عصر

 تقدیر سانیک چه از که گویند می ما به که ها آن هستند؟ کسانی چه دهند می ما به را ما عقاید که ها آن

 چگونه را یمانها نهخا باشیم، داشته اعتقادی چه عمومی تاسیسات مالکیت درباره تقبیح، را کسانی چه و کنیم

 .… و بکنیم باید هایی ورزش چه بپوشیم، باید هایی لباس چه کنیم، طراحی

 تحت نیم،میک انتخاب آزادانه کنیم فکر ما شاید که قبیل این از هایی گیری تصمیم و موارد این همه در

 اعمال که اییه انگیزه واقعی علل به نسبت ندرت به مردم. داریم قرار زیاد قدرت با هایی دیکتاتوری حکومت

 .دارند آگاهی کند، می ایجاد را ها آن

 خبری هایسایتوب و هاروزنامه. هستند عمومی افکار دهیشکل برای قدرتمند ایوسیله اجتماعی هایرسانه

 ادایج قبالً که نظراتی و هانگرش تأیید در هاوبالگ و ایمیل، تلویزیون، رادیو، اجتماعی، هایرسانه عقاید، و

 .هستند مهم اند،شده

 و کنند «فعال» را هاآن و ردهک تأیید را نهفته هاینگرش توانندمی اجتماعی هایرسانه و جمعی هایرسانه

 ترجیحات فقط قبالً که دهندگانی رای انتخابات، از قبل درست مثال، عنوان به. کنند وادار اقدام به را مردم

 زحمت طفق تنها نه ای رسانه پوشش از است ممکن ،(خاکستری قشر)داشتند نامزد یا حزب یک برای مالیمی

 حزبی سازمان یا نامزد از نیز را مالی های کمک جمله از دیگری های کمک بلکه بدهند، خودئ به را دادن رای

 .آورند عمل به

 که دهندمی اطالع افراد به و کنندمی ایفا نیز را دیگری مهم نقش اجتماعی، هایرسانه و جمعی هایرسانه

 امکان این ها انهرس ترتیب این به. دهند می سیاسی رهبران به را زیادی مخاطبان و کنندمی فکر چه دیگران

 .برگیرد رد را وسیعی جغرافیایی مناطق و افراد از زیادی تعداد که کند می فراهم عمومی افکار برای را

 و مذاکرات ماهیت تغییر حال در هم و دهند می یرتغی را المللی بین مذاکرات فضای هم اجتماعی های رسانه

 افکار ایدب( کنندگان مذاکره)فعال بازیگران اجتماعی، های رسانه گسترش و سرعت دلیل به. هستند معامالت

 نظرات دتوانن به تا ،(کنند شناسایی را ضعیف های سیگنال)کنند بینی پیش شدن تشکیل از قبل را عمومی

 .کنند تر رنگ پر را موافق نظرات و تعدیل را مخالف

 عمومی افکار با مذاکرات نسبت

 تمام اما .گیرند می نظر در را کشورشان منافع ها دیپلمات و شود می انجام کشور منافع جهت در مذاکرات

 شک بدون هک دهند می قرار تاثیر تحت را میز این هاییومولفه خورد نمی رغم مذاکرات میز روی اتفاقات،

 باید و است مهم بسیار مذاکرات واقعیت از عمومی افکار تصویر. هاست مولفه ترین مهم از یکی عمومی افکار

 :کرد توجه عمومی افکار به باید ساحت دو از 1+5 و ایران مذاکرات مورد در. داد پاسخ آن به

 عمومی افکار اذهان در ایران اسالمی جمهوری خواسته از  مطلوب تصویر ساخت: المللی بین عمومی افکار_الف

 شد روشن گفتیم عمومی افکار باب در این از پیش آنچه به توجه با زیرا است، ضروری و ارزشمند بسیار جهان



 مرور گزارش عملکرد یکساله مجمع ایرانی دفاع از حقیقت|  1400کتاب سال |        117 

 

 هسته برنامه از مناسبی اقناع بتواند اسالمی جمهوری اگر. کند عوض را ها دولت نظر تواند می عمومی افکار که

 های دولت بر فشار برای ابزاری عنوان به آن از بود خواهد قادر باشد، داشته جهانی عمومی افکار برای خود ای

 حریف اگر مقابل طرف از. باشد داشته خود های خواسته تحمیل برای را باال دست و کند استفاده معامله طرف

 ابتکار و دهد شکل جهانی اجماع اسالمی جمهوری علیه تواند می بگیرد، دست در را المللی بین عمومی افکار

 .است حیاتی امری مهم این به توجه پس. بگیرد دست در را عمل

 ها یپلماتد  زیرا است تر مهم نیز المللی بین عمومی افکار از داخلی عمومی افکار: داخلی عمومی افکار_ب

 یکی کنند،ن همراهی را ها آن داخلی عمومی افکار وقتی و کنند می مذاکره کشور مردم خواست و منافع برای

 موشکی و ای هسته دانش و فناوری که همانطور. دهند می دست از را خود زنی چانه های توانهپش ترین مهم از

 همراهی قاد،اعت.است تر برجسته نقشش بسا چه و است زنی چانه ابزار هم عمومی افکار است، زنی چانه ابزار

 ایجاد را آن نندما تواند نمی سالحی هیچ که میدهد کننده مذاکره تیم به را قدرتی کشور، عمومی افکار باور و

 .کند

 وین در کننده مذاکره تیم به ای توصیه

 آن از تا است ایران داخلی حتی و جهانی سطح در عمومی افکار دهی جهت و سازی تصویر حال در دشمن

 تبلیغاتی هجمه نداختنا راه با غربی کشورهای هایدیپلمات و هارسانه. کند استفاده گیری امتیاز و فشار جهت

 ایران، کننده اکرهمذ تیم که کنند القا جهان و ایران عمومی افکار به را گزاره این کنند می سعی کشورمان علیه

 .ندارد را توافق به دستیابی برای الزم جدیت و ایده

 دارند، اقعیتو از عمومی افکار که تصویری است، مهم میز روی واقعیت که چیزی آن از بیشتر بپذیریم باید ما

 اگر تا اشیمب داشته وقایع از درستی بازنمایی و کرده خارج دشمن دست از را عمل ابتکار باید ما است مهم

 شوم ایه خواسته جهت در آن از و داده نشان مقصر را ایران تیم نتواند دشمن نرسید نتیجه به مذاکرات

 .کند استفاده خود( داخلی اقتصادی های تنش)بعدی

 عمومی افکار دهی جهت تا کند ورود آن به و داده الویت تصویرسازی و رسانه بخش به باید کننده مذاکره تیم

 افکار واالتس به هم باید ما.بسازد عمومی افکار در را خود مطلوب تصویر دشمن نگذارد و بگیرد دست در را

 .دهیم پاسخ المللی بین عمومی افکار سواالت به هم و داخلی میوعم

 می باعث آن ملکا و درست اقناععدم که است مهم قدرآن عمومی افکار که کرد نشان خاطر باید نهایت در

 هم اهبردیر و خوب توافق به ما حتی اگر. شود کشیده شکست به کارآمد و خوب هایپروژه از بسیاری شود

 آن به دبینیب عینک با و نشده توجیه توافق مختلف ابعاد به نسبت عمومی افکار که مادامی کنیم، پیدا دست

 بخش شاهدیم ما عمومی افکار باالی اهمیت همین دلیلبه. است نداده رخ مثبتی اتفاق هیچ عمال کند، نگاه

 طریق از ایرانی معهجا افکار بر تاثیرگذاری صرف ایهسته مذاکرات در ایران رقبای زمان و انرژی از ایعمده

 .شودمی مجازی فضای و هارسانه
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 مذاکرات روند سایبری_اتیاطالع امنیت در . جستاری3

 محمدجواد یزدانی

 یا فرد قدرت کاهش به منجر که سازوکاری هر کنیم قبول باید پس است، قدرت اطالعات که کنیم قبول اگر

 کشورهای مواجهه. گیردمی شکل قدرت جنگ یک بشود، اطالعات و دانش دارندگان یعنی آن بازدارنده گروه

 امر. اتاطالع دزدی و جاسوسی. است بوده همراه اساسی چالش یک با واههم سیاسی عالی سطوح در قدرتمند

 .دهد تغییر را قابلت یک نتیجه و روند کلی به تواندمی آمیز،موفقیت اجرای صورت در که مهمی و خطیر

 شطرنج این که داریم قصد غربی، هایطرف با ایران اسالمی جمهوری مذاکرات جدید دور اجرای با همزمان

 هایاسوسیج از مورد چند به ابتدا در راستا همین در. دهیم قرار بررسی مورد سایبری جنبه از را سیاسی

 تأثیری سپس و شده شناسایی مختلف کشورهای اطالعاتی هایسرویس از پیشتر که الکترونیکی و سایبری

 .کنیمیم اشاره باشد داشته تواندمی طرفین هایتصمیم و رفتار بر هاییعملیات چنین که

 ایران ایهسته مذاکرات از سایبری جاسوسی. 1.1

 ایران اتمی اتمذاکر برگزاری محل هتل که کندمی تایید را مسئله این سوئیس فدرال کل دادستانی تحقیقات

 اساس این بر. است گرفته قرار جاسوسی هدف سایبری افزارهای نرم توسط 2015 سال تابستان در ژنو در

. شد مانجا هتل این در مهمی مذاکرات 2015 سال در. است بوده ژنو در ستاره 5 هتل یک جرم وقوع محل

 برنامه آینده درباره هرانت از نمایندگانی با روسیه و اروپا اتحادیه آمریکا، از هاییدیپلمات و وزرا زمان آن در

 فدرال کل تانیدادس به سوئیس اطالعاتی هایسرویس زمان آن در. دادند انجام را مذاکراتی کشور این اتمی

. باشد گرفته قرار جاسوسی هدف ژنو ایهسته مذاکرات که دارد وجود ظن سوء این که دادند اطالع کشور این

 این در تتحقیقا برای را جنایی پرونده یک گذشته سال بهار در سوئیس فدرال کل دادستانی ترتیب این به

 رخ ایبریس جاسوسی یک واقع در که دهدمی نشان شواهد و شده انجام تحقیقات حاال. داد تشکیل زمینه

 کرد اعالم و کرده تایید را مسئله این سوئیس فدرال کل دادستانی اطالعاتی رئیس مارتی، آندره. است داده

 زاریبرگ هتل کامپیوترهای از بسیاری که شد مشخص سوئیس فدرال کل دادستانی تحقیقات چارچوب در که

 شده ایجاد وسیجاس اهداف برای بدافزارها این. است بوده مخرب بدافزار به آلوده سوئیس ژنو در مذاکرات این

 که کندمی ثابت این. است گرفتهمی قرار استفاده مورد آلوده هایرایانه اطالعات آوریجمع برای اساسا و

. نشد ناختهش مجرم پرونده این با ارتباط در کسی حال این با. است بوده جاسوسی هدف ایران اتمی مذاکرات

 که کرد اعالم مارتی رهآند. شوند شناسایی توانندنمی اقدام این عامالن که کرد اعالم سوئیس فدرال دادستانی

 این رو این از و ادد نسبت خاصی شخص به تواننمی را آن که دارد وجود باره این در اطالعاتی و کلیات البته

 به پرونده نای تعلیق که کرد اعالم حال عین در سوئیس رالفد دادستانی. درآید تعلیق حال به باید پرونده

 این تواندمی سوئیس فدرال دادستانی جدید، مدارک و شواهد کشف صورت در و نیست آن کامل لغو معنای

 این روند بر خواستهمی که خارجی اطالعاتی سرویس یک احتماال رسدمی نظر به. بیندازد جریان به را پرونده

 . باشد مذاکرات این از جاسوسی مسئول کند نفوذ لاعما مذاکرات
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 کسپرسکی تایید. 1.2

 داده نشان کسپرسکی، امنیتی نیکمپا موشکافانه هایبررسی که داد گزارش ژورنالاستریتوال روزنامه

 و وایرلس تاینترن سیستم به گسترده عملیاتی در پیچیده بدافزارهایی از گیریبهره با زبده هکرهایی

. اندکرده نفوذ اند،بوده جهانی قدرت شش و ایران مذاکرات میزبان که اروپایی لوکس هتل سه رهایکامپیوت

 یک ایتحم دست که رسانده نتیجه این به را کسپرسکی متخصصان شدهکشف سایبری حمله مختصات آنالیز

 از را پرسکیکس انمتخصص هاییافته هم آمریکا در سیمانتک امنیتی کمپانی. است کار پس در پرنفوذ دولت

 جاسوسی افزاررمن با زیادی هایشباهت افزار نرم این معتقدند امنیتی کارشناسان. است کرده تایید فنی نظر

 اصلی دانمنتق از یکی اسرائیل. است شده طراحی اسرائیل توسط معتقدند امنیتی کارشناسان که دارد دوکو

 اطالعات به واکنش رد اسرائیل، دفاع وزیر معاون. است کشور این ایهسته یبرنامه سر بر ایران با غرب توافق

 این و کرد رد را هاگزارش این صحت ای،هسته مذاکرات مفاد از اسرائیل سایبری جاسوسی درباره منتشرشده

 .خواند ”مضحک و مخدوش“ را اطالعات

 نتاستاکس با دوکو شباهت

 تروجان از ایارتقاءیافته نسخه شده استفاده نفوذ یدهپیچ عملیات این در که بدافزاری کرد، اعالم کسپرسکی

 گرفته رکا به بسیاری ناشناس اهداف علیه هاسال 2011 سال در آن ازکشف پیش تا که است (Duqu) دوکو

 رفته ارک به سایبری حمالت ساز بستر و صنعتی جاسوسی و شناسایی ابزار عنوان به بیشتر دوکو. بود شده

 زا سواستفاده با که نتاستاکس همانند شده کشف ویروس کارشناسان گفته به دیگر سوی از. است

 (Realtek)تکریل و (JMicron)میکرون جی تایوانی شرکت دو از رفتهسرقتبه دیجیتال هایاعتبارنامه

 خود گزارش یچکیده در کاسپرسکی. کندمی عمل بود، شده هویت جعل و ایرایانه هایسامانه فریب به موفق

 این مسئله این که دارند دسترسی هاگواهینامه این به که هستند کسانی تنها دوکو مهاجمین: است ردهآو

 .برسند هاگواهینامه به تا اندکرده هک را افزارها سخت تولیدکنندگان مهاجمان که کندمی تقویت را تئوری

 اسرائیلی شرکت یجاسوس ابزار وسیله به آمریکا خارجه وزارت کارمند 9 هایتلفن هک. 1.3

 ان» اسرائیلی شرکت محصول جاسوسی افزارهای نرم از استفاده با ناشناس مهاجمان 1400 آذر 12 جمعه روز

 ماه چندین طی حمالت این. کردند هک را آمریکا خارجه وزارت کارمند 9 حداقل آیفون هایتلفن «او اس

. کردندمی کار کشور این به مربوط مسائل زمینه در ای و بوده مستقر اوگاندا در کارمندان همه و داده روی اخیر

 افزارهای نرم بوسیله آمریکا دولت کارمندان ارتباطی وسایل به هکرها شده شناخته حمله ترینوسیع این

 این جاسوسی محصوالت از استفاده مورد در قبال که هاییافشاگری در. است «او اس ان» شرکت جاسوسی

 حمالت که نبود مشخص ولی بود شده قید نیز آمریکایی مقامات همراه هاینتلف شماره شد منتشر شرکت

 حمالت این با مرتبط کاربری هایحساب که کرد اعالم ایبیانیه در «او اس ان» شرکت. نه یا بوده موفق هکرها

 سوسیجا ابزارهای که کرده تاکید همواره شرکت این. کرد خواهد تحقیق زمینه این در و مسدود را سایبری

 تروریستی و امنیتی تهدیدهای با مقابله به کمک برای و امنیتی نهادهای و انتظامی نیروهای به را خود

 در نشد حاضر آمریکا خارجه وزارت سخنگوی. ندارد دخالتی هیچ ابزارها این از استفاده نحوه در و فروشدمی
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 هاییشرکت فهرست در را «او اس ان» اخیرا کاآمری بازرگانی وزارت که کرد اشاره ولی کند نظر اظهار مورد این

 فروش و تولید دلیل به که کرد اعالم آمریکا بازرگانی وزارت گذشته ماه. است ممنوع آنها با معامله که داده قرار

 مدنی، فعاالن نگاران، روزنامه علیه زیانبار هایفعالیت برای آن از که خارجی هایدولت به جاسوسی ابزارهای

 داده قرار ممنوعه فهرست در را «او اس ان» شرکت شود،می استفاده دیگر هایدولت کارمندان و اندانشگاهی

 جاسوسی ابزارهای از ولی داده اطالع کاربران این به را هکرها حمله آیفون هایتلفن سازنده اپل، شرکت. است

 مراجع به« او اس ان» شرکت زا گذشته هفته اپل. است نبرده نام گرفته قرار استفاده مورد حمالت در که

 هایتلفن صاحبان به را شرکت این ابزارهای بوسیله جاسوسی که گفت همزمان و کرد شکایت آمریکا قضایی

 قوانین شدید نقض آمریکایی مقامات گرفتن هدف گفت واشنگتن در اسرائیل سفارت. دارد خواهد اطالع آیفون

 . است کشور آن

 هادیپلمات از سایبری جاسوسی بدافزار. 1.4

 طرخ به چشمگیر روشی به را (HTTPS ترافیک) شده رمزگذاری وب ارتباطات که شده کشف بدافزار نوعی 

 هدف شبکه کانال روی اصخ کنترل سری یک اپراتورها که کندمی تأیید بدافزار این تحلیل و تجزیه. اندازدمی

 از جدید نسل این. کنند جایگزین اجرا حال در لودهآ موارد با را قانونی هایکننده نصب توانندمی و دارند

 سیبآ توسط را HTTPS پروتکل ترافیک مهاجم دهدمی اجازه دارد نام Reductor که شده کشف بدافزار

 و مشتری بین خصوصی اتصال از اطمینان برای که مرورگر یک تصادفی اعداد تولید فرآیند در موجود پذیری

 .کند ریدستکا شود،می استفاده سرور

 گفته طبق. اندنموده شناسایی را بدافزار این کسپرسکی، در (GReAT) تحلیل و تجزیه و تحقیقاتی جهانی تیم

 قربانی، رورگرم فعالیت از جاسوسی برای Reductor از شود، آلوده بدافزار این طریق از کسی کههنگامی آنها

 از عضوی که هادیپلمات از سایبری اسوسیج برای Reductor از که گفتند محققان. شودمی استفاده

 ناختهش المنافع مشترک مستقل کشورهای عنوان به و هستند شوروی جماهیر اتحاد از پس هایجمهوری

 COMpfun جانترو با نزدیکی ارتباط Reductor نمودند اعالن محققان این. شودمی استفاده شوند،می

 .دارد

 اطالعاتی هایسرویس و فناوری. 2

 بشری فنون و دانش از گیریبهره. است گرفته قرار استفاده مورد اطالعاتی هایسازمان پیدایش بدو از وریفنا

 حال، عین رد. است بوده اطالعـاتی هایسرویس هدف تاریخ، طول در سیاسی نظام ملی منافع تأمین جهت در

 .تاس بـوده متفـاوت هـاسرویس این عملکرد بر فناوری تأثیر کیفیت و سطح

 تغییـر از عبارت فناوری تأثیر ترینمهم. دهد روی بیستم قرن در جاسوسی اطالعات انقـالب شـد باعث فناوری

 مدل بر بلکه اطالعات، آوریجمع بـر تنهـا نـه فنـاوری. است اطالعات آوریجمع هایروش در تحـول و

 ارزیابی آوری،جمع مرحله سه دارای اطالعات سـنتی مـدل. گذاشـت تـأثیر نیـز اطالعـات چرخـه کالسیک

 و کرد متحول را هاداده بازیابی و انباشت تولید، هایشیوه اینترنتـی، انقـالب و ایرایانه انقالب. بود انتشار و
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 تغییر را اطالعاتی هایسرویس در تحلیلی هایگروه و منفرد تحلیلگران بـین تعـامالت ماهیـت ترتیـب، بـدین

 هـامأموریـت در پدیده این از گیریبهره با اطالعاتی هایسازمان شده موجب فناوری توسـعه ـزنی امـروزه. داد

 .نمایند بدل اطالعاتی هایفعالیت در انکارناپذیر جزء به را آن کاربرد اطالعاتی عملیـات و

 اطالعات قدرت. 2.1

 دخالت آن ارتقاء رد متعددی عوامل هک است اطالعاتی هایسازمان در مهم هایمؤلفه جمله از اطالعاتی قدرت

 کـارگیری بـه ـوهنح و توزیع فرآیند تولیدکننده، منابع. اسـت کنتـرل و شناخت از تابعی قدرت نوع این. دارند

 قـدرت رب اثرگذار هایمؤلفه از یکی. هستند اطالعاتی قدرت در کلیدی محورهـای قـدرت،( عاملیـت)

 به صرفاً اثرگـذاری ایـن. باشدیم پیشرفته هایفناوری از برداریبهره کیفیت و میزان اطالعاتی، هـایسـازمان

 قرار تأثیر تحت نیز ار هنجاری و رفتـاری هـایحـوزه اسـت قـادر بلکـه شـود،نمی تلقی مادی عامل عنوان

 .دهد

 پنهان اقدام و اطالعات حفاظت بررسی، آوری،جمع جمله از اطالعات ارکان بر تأثیرگذاری موجب فناوری

 .بخشدمی ارتقا را اطالعاتی کنتـرل و اطالعـاتی شـناخت اینکـه، ضـمن. شودمی

 تالش در شکبی اطالعاتی و جاسوسی هایسازمان که است مبرهن و واضح ذکرشده توضیحات به توجه با

 نتیجه در و افزوده قیتفاا و پدیده هر از را خود اطالعاتی دانش نوین، هایفناوری از کارگیری به با تا هستند

 تکنولوژیک تقابل بروز ینمونه 1+4 با ایران ایهسته مذاکرات رو این از. نمایند اعمال آن بر را خود استیالی

 همراه، و ثابت هایرایانه مثل جدید ابزارهای آن در که تقابلی. شودمی محسوب اطالعاتی هایسرویس

 .کنندمی بازی اطالعات آوریجمع ینهزم در خصوصا را اصلی نقش …و همراهتلفن

 هایداده ندهوشم طور به که «است کرده گوش و چشم از پر را آسمان» فناوری امروزه تافلر الوین تعبیر به

 .کنندمی آوریجمع را غیره و جغرافیایی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، از اعم انبوهی

 را خود هایوژهس رصد و نظارت بایستمی اطالعاتی اشراف تحصیل و تحقق منظور به اطالعاتی هایسرویس

 اغلب در که است ییابزارها از گیریبهره مستمر نظارت انجام برای منفذ بهترین. دهند انجام مستمر صورت به

 چه. باشد کرهمذا تیم اعضای میان ارتباطی ابزار که این یا و باشد جاسوسی هدف با همراه مکانها و زمانها

 .هوشمند ساعت یک حتی یا و همراه هایتلفن از هترب چیزی

 اطالعاتی اماتاقد. است اطالعـاتی هایسازمان توسط وظایف اجرای در غایی اهداف از یکی اطالعاتی کنترل

 کنترل، از منظور. ندشو منجر اطالعـاتی اهداف بر مناسب کنترل اعمال به بتوانند که رسندمی نتیجه به زمانی

 اتخاذ از مانع ای و کرده دخالت تصمیمات روند در که ایگونه به است، حریـف تصـمیمات و مـالاع در مداخله

 طالعاتیا کنترل در مهم پارامترهای از یکی تغییر مسأله بنابراین،. بشویم حریف توسـط مناسـب تصـمیم

 .باشدمی

 کنشگری و گیریتصمیم اندتومی مقابل طرف سناریوهای و اهداف از طرفین از یک هر اطالعاتی برتری

 هایعملیات و ضداطالعاتی هایعملیات طراحی به منجر چنینهم. دهد تغییر را کنندهمذاکره هایدیپلمات
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 چونهم ایرانی کننده مذاکره تیم تردید بدون رو این از. باشد مدنظر اهداف کننده تقویت روانی-شناختی

 در مناسب تدابیر اتخاذ مستلزم که روستروبه مذاکرات انزم و محیط در جاسوسی و نفوذ تهدید با گذشته

 .است زمینه این

 بسیار مختلف هایتیم و تیم یک اعضای بین مذاکرات برگزاری جریان در نظرات و هاپیام تبادل دیگر سوی از

 ایمنی رحداکث با و شوند مخابره مطمئن کانالهای از هاپیام که است الزم خاطر همین به. است حساس

 سوی از. شودمی برجسته ایرایانه و متنی رمزنگاری هایشیوه توسعه اهمیت که جاست این. شوند رمزنگاری

 .دهدمی نشان را رقیب رمزگشایی توان نیز ارسالی پیامهای محتوای کشف دیگر

 پایانی سخن

 برخوردار تیالعااط کنترل و نظارت در تریمدرن تکنولوژی و فنـاوری از اطالعـاتی سـازمان یـک هرچـه

 و هاداده از ظتحفا فلذا بود؛ خواهد ترموفق نیز حریفان بر اطالعاتی برتری در میـزان همـان بـه باشـد،

 .است ملی منافع و اهداف تامین برای الزم شرط دیپلماسی هایتیم برای اطالعات

 

 رانای جامعه اجتماعی امنیت پایداری و اجتماعی سرمایه بر مذاکرات . تأثیر4

 سعید نادری اصل

 جمهوری ارجیخ سیاست خصوص در هاییچالش دوباره اروپایی، کشورهای و ایران مذاکرات جدید دور آغاز با

 کلمه کردن، گوگل با توانمی آن مطالعه و کنونی مطلب انتشار با همزمان. است شده مطرح ایران اسالمی

 هایرسانه بمطال شمار کمی افزایش و خصوص این رد کننده نظر اظهار هایخبرگزاری مشاهده و «مذاکرات»

 اول هفته ایانپ از پس که دارد اهمیت مسئله این چنان. بردپی مسئله این اهمیت به خارجی، و اپوزوسیون

 این از. شدهزد گره شده انجام مذاکرات روند به سرعت به نوسانات این ارز، قیمت نوسانات شروع و مذاکرات

 هایکنش یبسزا نقش اجتماعی، سرمایه بر مذاکرات تأثیر بررسی با تا است آن دنبال هب حاضر یادداشت رو

 .نماید بررسی ایرانی جامعه اجتماعی ثبات در را دیپلماتیک

 سیاسی نظام علیه آمیزخشونت رفتارهای بینیپیش برای مالکی اجتماعی، سرمایه

 سرمایه انباشت فوکویاما فرانسیس نظر از. است ماعیاجت مفاهیم ترینپیچیده از یکی اجتماعی، سرمایه مفهوم

 یبرنده میان از هایِمشیخط راحتی به هادولت. است رازآلود جهات بسیاری از و پیچیده فرآیند یک اجتماعی

 بسیاری مشکالت آن، برساختن نحوه فهم در آنکه حال گذارند،می اجرا به را اجتماعی سرمایه

 این واقع در. است مفهوم این کارکرد نماید،می مهم را اجتماعی سرمایه آنچه( 33.،ص1400فوکویاما،.)دارند

 واقعیتی اگر چنانکه. دهد نمایش را ملت یک اهداف به دستیابی جهت در مردم همبستگی دارد سعی مفهوم

 مرانیحک نظام باشد، نداشته وجود مردم میان همبستگی و شود مختل درآورد، نمایش به مفهوم این بناست که

 وجود مردم اکثر میان که است عمومی حس بر گواهی اجتماعی سرمایه واقع در. شد خواهد فلج کشور یک در

 .دارایند را اجتماعی نظام در اثرگذاری از سهم بیشترین که فعال، مردمی دارد،
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 عنوان به را ستگیبوا آنها.  است اعتماد و وابستگی بعد دو دارای اجتماعی سرمایه بورن وان و لینا دیدگاه از

 برای افراد توانایی و تمایل منزله به آنان نگاه از بعد این. برندمی نام سازمانی اجتماعی سرمایه جزء اولین

 کل به مستقیم طور به که فردی هایکوشش اینکه به اعتقاد یعنی. است جمعی هایکنش در مشارکت

 دومین عنوان به اعتماد از ود آن همچنین. گرددمی یزن مستقیم غیر طور به افراد مندیبهره باعث رساندمی

 هایپروژه انجام برای افراد گرفتن قرار کنارهم الزمه را اعتماد آنان. کنندمی یاد سازمانی اجتماعی سرمایه از بعد

 (Leana & Van Buren,1998,p.42.) نمایندمی معرفی مشترک

 و تماداع که داشت خواهد وجود مالکی همیشه دهد، امانج را کنشی سیاسی نظام که زمانی ترتیب این به

 که مانیز واقع در. است اجتماعی سرمایه مالک آن و شودمی سنجیده آن طریق از نظام آن به وابستگی

 سرمایه مابین بتنس به نگاه از فارغ)کرد خواهد پیدا نمود اعتماد کاهش آن دنبال به شود، کم اجتماعی سرمایه

. شودمی بیشتر یا و ایجاد سیاسی نظام تغییر به میل ترتیب این به. شودمی کم وابستگی و( اعتماد و اجتماعی

 یک در مومیع فضای نهایتا و زیاد انفرادی و جنبشی آمیز خشونت و خطر پر هایکنش ریسک زمان، این در

 .(Coleman:1990, Paxton:2002, Cherti:2008)شد خواهد بحران دچار کشور

 است ساختار با ارتباط و هنجارها به پایبندی روان، ثبات عامل ی،اجتماع امنیت

 جهان منیتیا فضای اصلی هایشاخه از یکی لودگارد اسویر. است احساسی و ادراکی پدیده یک امنیت امروز

. ستابوده پذیری آسیب اربسی امری آن، امنیت و معاصر انسان زندگی لذا. داندمی «ناامنی انبوه تولید» را معاصر

 می مفراه خود اعضاء برای سیاسی نظام و جامعه که است آرامشی آن امنیتی، ابعاد  مهمترین از یکی

 احساس هیگا. است تر مهم نیز امنیت خود از گاهی امنیت احساس که معتقدند برخی(. 1389: یزدانی)نماید

 نکهچنا است، توهم یک از ناشی ناامنی احساس گاهی و است توهم یک از ناشی فقط کشور یک در امنیت

 میزان که دهدمی نشان ها بررسی ولی است ایران از بیشتر برابر ده انگلستان در منازل سرقت میزان اگرچه

 (.18.،ص1395همکاران، و طاهری)است بیشتر انگلستان در امنیت احساس

 عنصر روزهام ولی فتمیر شمار به امنیت و قدرت نماد ، رسمی نهادهای نظارت و کنترل و اقتدار گذشته در

 و دینی و ارزشی تعهدات به پایبندی میزان ، اجتماعی های سرمایه میزان به پایداری و امنیت نظم، اصلی

 تعریف یادداشت، این در(. 17-16.،صص1395همکاران، و طاهری)گرددبازمی جامعه آن با مرتبط هایرسانه

 در یعنی. بود خواهد هاهنجار و اجتماعی ساختارهای روان، ثبات برگیرنده در اجتماعی امنیت از ما مختار

. است اجتماعی یتامن از بخشی نوعی به اما شود،می شامل را امنیت ابعاد تمام خود امنیت احساس آنکه ضمن

 واهدخ اجتماعی امنیت ثمرات از مردم و اجتماعی نهادهای رابطه حفظ و اجتماع ساختاری ثبات همچنین

 شمار به امنیت از قسم این هایشاخص از دیگر از یکی آنان، از تبعیت و قوانین به یبندیپا آنکه نهایتا و بود

 .آیدمی
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 اجتماعی امنیت بر مؤثر عوامل

 دل در هرکدام شدند، تفکیک ابتدایی صورت به که هنجار و ساختار روان، بخش سه شد، بیان که همانطور

 :از عبارتند عوامل این مهمترین از برخی کلی صورت به که دارند، را ایکننده تعیین عوامل خود

 دارد؛ را هنجارها تغییر و روان در تأثیر توان که عاملی رسانه، عامل

 تواندمی و دارد اعیاجتم امنیت هایبخش تمام روی بر فراوانی تأثیر که ایکننده تعیین عامل اقتصاد، عامل

 و مردم میان درگیری ایجاد  نهایتا و ها هنجار و اهارزش تغییر به منجر روان، در اختالل ایجاد ضمن در

 شود؛ ها ساختار

 خود اما باشد، رسانه جمله از ابزارهایی طریق از و واسطه با گروه این تأثیر شاید اگرچه فشار، هایگروه عامل

 ایدنمیم ایفا را مرجعیت نقش خود نقشش، بودن چندوجهی ضمن گروه این چراکه. است برخوردار عاملیت از

 باشد؛ فضا کننده ترسیم تواندمی و

 ایجاد هب مستقال دارد را آن توان ذهن چراکه. است عاملیت دارای بخش، این در نیز ذهن خود ذهن، عامل

 کنش، یک کارآمدیعدم استدالل مثال برای. باشد داشته هنجار و ساختار روان، یادشده بخش سه در تأثیراتی

 باشد؛ تأثیربی نیز آن برای گرفتهشکل هایانگاره هرچند د،باش ذهن از ناشی تواندمی خود

 بنا تحلیل در اما. دنمو یاد اجتماعی امنیت بر اثرگذار عامل عنوان به را دیگری متعدد عوامل توانمی هرچند

. شد تفااک متغیر تعداد همین به بیشتر، متغییرهای دخالت با تحلیل غموض کاهش و پژوهش حجم کنترل به

 .گیرندبرمی در نیز را عوامل دیگر از بسیاری خود، کلیت سبب به یادشده، عوامل این البته

 اجتماعی سرمایه تغییر در مذاکرات نقش

 الزم ی،امنیت و سیاسی اقتضائات چراکه بود، خواهد غیرشفاف معمول طور به و سیاسی صحنه یک مذاکرات،

 نهفته اکراتمذ درون همیشگی صورت به ابهامی رو همین از. باشد شفاف نیمه صورت به روند این آوردمی

 مردم ومعم برای مذاکرات روند در ابهام ایجاد عوامل از دیگر یکی مذاکرات، بودن تخصصی همچنین. است

 آن زمینه شایعه، هایویژگی دلیل به تواندمی خود مذاکره موضوع اهمیت و ابهام فضای وجود رو این از. است

 که اشتد نظر در باید هم را موضوع این(9.ص:1392:خالدی ،1383:افروز ،1395:مانترک.)نماید فراهم را

 که آنجایی از. ستا ابهام از بخشی ایجاد تبع به و مذاکرات فضای اخبار انتشار در دیگری عامل خود هارسانه

 برای را ریبیض همیشه الجرم. است شده زده گره اقتصاد با معاصر ایران مردم برای تاریخی صورت به مذاکرات

 تصمیمات از شینا اقتصادی ثبات عدم یا ثبات از بخشی چراکه. گیرندمی نظر در اقتصادی نوسانات در آن

 .کشورهاست دیگر

 دادن شکل در بسزایی نقش مذاکرات یا و کنندگان مذاکره مخالفان عنوان به فشار، هایگروه همچنین

 اساسی صورت به تواندمی مذاکرات ترتیب این به. دارند کراتمذا روند در ناگهانی هایدخالت و افکارعمومی

 حساب به سیاسی نظام رسمی نماینده مذاکراتتیم چراکه دهد، قرار شعاع تحت را سیاسی نظام به اعتماد
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 و اقتصادی حیات بر مستقیم تأثیری تواندمی یادشده الگوی طبق مستقیم صورت به او هایکنش و آیدمی

 سرمایه میزان با مذاکرات روند و کننده مذاکره تیم از را قضاوتشان مردم نهایتا و باشد اشتهد مردم اجتماعی

 .دهندمی نشان اجتماعی

 اجتماعی سرمایه و اجتماعی تحرک افزایش برجام، مذاکرات از پس مردم شادی

 اجتماعی امنیت زنندهبرهم یا ثبات عامل مذاکرات،

 از شده یانب تعاریف طبق و. داشت خواهد اجتماعی اعتماد بر را عمیقی تأثیر مذاکرات شد یاد که همانطور

 در تغییر به لتمای افزایش به منجر اجتماعی، سرمایه آن دنبال به و اجتماعی اعتماد کاهش اجتماعی، سرمایه

 خارج کنندگانکنترل دست از آن جهت باشد، بحرانی شرایطی در تغییر روند چنانچه شود،می سیاسی نظام

 .باشد داشته مثبت یا منفی سویه تواندمی و شد خواهد

 همانطور جتماعی،ا امنیت بر تأثیرگذار عوامل عنوان، به شده یاد عوامل همه ذهن و فشار گروه اقتصاد، رسانه،

 مستقیم رتصو به مذاکرات یعنی شوند،می تحریک مذاکرات روند در شد، داده توضیح پیشین بخش در که

 .نمود خواهد ایفا اجتماعی مایهسر در کلیدی نقش

 پیشنهادات و بندیجمع

 مذاکرات اثربخشی و نذه عامل از ناشی این ندارند، مذاکرات به چندانی امید مردم شودمی دیده بعضا امروز اگر

 و اکراتمذ تأثیرات نمایی کوچک در سعی دولت، مخالف سیاسی جریان در ایعده اگر همچنین. است سابق

 سرمایه در اضحو صورت به ها این هستند، فشار گروه نقش اجرای برای تالش در و دارند را آن نمودن اثربی

 و آذر 16 رد رئیسی آقای نظر اظهار همچنین. کنندمی ایجاد اختالل اجتماعی، امنیت و جامعه اجتماعی

 به را ذاکرهم ارز، تقیم در دستکاری با تا تالشند در روزی شبانه صورت به برخی که موضوع این شدن یادآور

 ملی مبستگیه در بسزایی تأثیر که است، اجتماعی هایتالطم از دیگر نمودی خود این بزنند، گره اقتصاد

. دهندمی انجام سازی مأیوس جهت در را تکمیلی اقداماتی کشور خارج و داخل در هارسانه آنکه نهایتا. دارد

 خاصیتی عتمادا که کرد اضافه باید هم را این میشود، جتماعیا اعتماد شدید کاهش به منجر نهایتا شرایط این

 :شودمی پیشنهاد شرایط این در بنابراین. بود خواهد کاهنده ترتیب این به آن کاهش و دارد خودتقویتی

 به ملزم داخلی هایرسانه کلیه و شود تعیین کشور در مذاکرات ایرسانه ابعاد کنترل متولی عنوان به بخشی

 شود؛ جلوگیری هیجانی اتفاقات بروز از ترتیب این به تا باشند، آن زا تبعیت

 تبیین مردم ایبر واضحی صورت به باید کراتمذا بهانه به کشور توقف عدم نمایش و داخل به اتکا گفتمان

 نشوند؛ متصور شانزندگی در مذاکرات برای را چندانی سهم مردم تا شود،

 است رارق و است بحرانی شرایط در کشور اکنون اینکه تصور و شود الحاص سرعت به باید مدیریتی روندهای

 دشمن، مالیاحت حرکات چارچوب در تواندمی خود این و است غلطی استراتژی بسیار شود، بحران مدیریت

 بیانجامد؛ اتفاقی حوادث کردن معنادار و پیوند به و باشد مؤثر
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 مرتفع مردم ذهنی هایگره و تبیین امور تناسب به و شود انجام کشور اجتماعی وضعیت از دقیقی هایپایش

 شود؛

 ارائه و ضعیتو از زدایی ابهام جهت ایرسانه پیوست از برخورداری و منطقی صورت به مذاکرات روند شفافیت

 است؛ ضروری و مهم بسیار متناسب، روایت

 

 پرونده ویژه نسل پنجم ارتباطات:

 بررسی مورد ونتاکن که بپردازیم آن از ابعادی به ، 5G فناوری معرفی نضم در تا داریم تالش پرونده این در

 دنبال پرونده نای در ما که است اهدافی دیگر از فناوری چنین امنیتی تبعات ارائه همچنین. است نگرفته قرار

 .کنیم می

 

 سایبری امنیت بر 5G . تاثیر1

 محمد جواد یزدانی

 مقدمه

. کرد واهدخ دگرگون را مردم کار و زندگی نحوه نهایت در 5G گسترش و اراستقر نخواهیم چه و بخواهیم چه

 به 5G هایکهشب بزرگترین و ترینسریع گسترش و کارگیری به برای رقابت در هاشرکت هم و کشورها هم

 جدید هایفناوری لقخ در عظیمی پتانسیل اما کند،می سپری را خود اولیه روزهای 5G چند هر. برندمی سر

 .دارد جدید صنایع توسعه و کننده حولمت

 5G فناوری مزایای

 ارتباطی، شبکه ظرفیت افزایش کم، بسیار تأخیر پایایی، ارتقای باال، داده سرعت ارائه برای 5G هایشبکه

 و کارایی با را زچی همه و کار هر تقریباً 5G. اندشده طراحی کاربری تجربه بهبود و دسترسی میزان افزایش

 .کندمی متصل هم به باال راندمان

. بود واهندخ ها سازمان و اقتصادی های شرکت شبکه، بهتر پایایی و داده باال سرعت از ذینفعان بزرگترین

 برای را هتریب تجربیات و اطالعات به ترسریع دسترسی و بخشند می بهبود شدت به را کارایی کارها و کسب

 .کنند می فراهم کاربران

 فناوری بهداشتی، هایمراقبت برق، و نیرو نظیر صنایعی رودمی انتظار ،5G کامل یسازپیاده محض به

 مانند هاییپروژه/ابتکارات و شوند متحول دیگر موارد بسیاری و نظامی لجستیک، اطالعات، و ارتباطات

 نقلوحمل و هوشمند شهرهای هوشمند، هایکارخانه دور، راه از پزشکی و هوشمند بهداشتی هایمراقبت

 رایانش ،Big Data پتانسیل از کامل برداریبهره دنبال به فناوری این اولیه پذیرندگان. شود محقق هوشمند
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 خواهد هافناوری این مکمل 5G. بود خواهند دیگر آفرینتحول هایزمینه از بسیاری و مصنوعی هوش ابری،

 .کرد خواهد متوقف را کنونی متعارف شبکۀ خدمات تدریجاً و بود

 امنیتی های الشچ

 و جوامع تفقرا ستون عنوان به 5G. بود نخواهد چالش بدون آینده دهۀ/هاسال در 5G وسیع گیری کار به

 کنندگانتأمین نقش و 5G بر مبتنی خدمات و افزارها نرم ابداع. کرد خواهد وظیفه انجام دیجیتالی اقتصادهای

 .شوندمی تهشناخ جدی بسیار امنیتی هایلشچا عنوان به 5G های شبکه از برداریبهره و ساخت در

 سایبری امنیت هایچالش کند،می متصل هم به را سیستم و شی دستگاه، میلیاردها 5G کهآنجایی از

 حیاتی هایزیرساخت و هابخش در شبکه به متصل هایدستگاه. داشت خواهد همراه به را فردیمنحصربه

 اطالعات دارندهبر در مهم صنعتی کنترل هایسیستم همچنین و نقل و حمل و بهداشت انرژی، بانکداری، مانند

 .است ضروری اآنه برای پذیرانعطاف 5G های شبکه ایجاد و امنیت افزایش لزوم. بگیرید نظر در را حساس

 تیم برای ردف به منحصر هایچالش ایجاد و مواجهه نتیجه در و دارند؛ را یافتن بسط پتاسنیل حمله سطوح

 مجرمان و بود خواهند افزارنرم بر مبتنی 5G هایشبکه. یابدمی افزایش( اطالعات فناوری) IT نیتیام های

 پشتی درهای درج برای افزارنرم توسعه ضعیف فرآیندهای مانند هایینقص از سوءاستفاده دنبال به سایبری

 .بود خواهند

 هدف را نهایی هایاپلیکیشن هایپذیری آسیب که آنهایی و( اشیاء اینترنت) IoT بر مبتنی DDoS حمالت

 پیش امنیتی کارشناسان. یافت خواهند افزایش توجهی قابل میزان به 5G های شبکه استقرار با دهند می قرار

 تعداد. بود خواهد 5G ایمنی تامین برای امنیتی چالش ترینمهم DDoS برابر در حفاظت که کنندمی بینی

 افزایش را [i]اکسپلویت حمالت خطر و یابدمی افزایش توجهی قابل ورط به شبکه به متصل هایدستگاه

 پذیریآسیب مدیریت جهت خود هایتوانایی و هاقابلیت روی باید وکارهاکسب و هاسازمان. دهدمی

 .نمایند ینتضم را شبکه سالمت و کنند جلوگیری بزرگ مقیاس در DDoS حمالت از تا کنند گذاریسرمایه

 و سحسا پیش از بیش جدید عملکردهای و 5G شبکه ساختار ماهیت دلیل به شبکه ارکردهایک و تجهیزات

 .شد خواهند نفوذپذیر

 هاینگرانی به اطالعات، فناوری در کاربردی موارد و حیاتی تاسیسات برای ویژه به ها، شبکه سالمت و دسترسی

 چرا شد خواهند محتاط امنیتی هایچالش هب نسبت ایفزاینده طوربه هادولت. شد خواهد تبدیل ملی امنیت

 .گرفت خواهد قرار اطالعات فناوری در مختلف کاربردهای محوریت در 5G که

. دهدمی قرار متعددی خطرات معرض در را آنها همراه، تلفن شبکه اپراتورهای توسط کنندگان تامین به اتکا

 هاشرکت از برخی و بود خواهند محتاط خارجی دولتهای به وابسته تجهیزات کنندگان تامین به نسبت کشورها

 هایشبکه استقرار هنگام. کنندمی بندی طبقه 5G های شبکه اندازیراه در تهدید بالقوه بازیگران عنوان به را

5G ارزیابی جداگانه طور به کنندهتامین یک پذیریریسک مشخصات بایستمی خطر، با مواجهه کاهش برای 

 .شود رسیدگی و
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 کنندگانتأمین. دهدمی افزایش را اختالالت معرض در گرفتن قرار خطر کننده، تامین یک به تنها گیوابست

 توسط برداریبهره و هاپذیریآسیب نتیجه در ببرند، رنج آن با مرتبط پیامدهای و تجاری قصور از است ممکن

 .یابدمی افزایش تهدید عوامل

 یزانم به خصوصی حریم و رازداری به مربوط تهدیدات فتد،بی خطر به شبکه سالمت و دسترسی که زمانی

 .یابدمی افزایش توجهی قابل

 گیرینتیجه

 جدید امنیتی پارادایم یک هاچالش این. بود نخواهد کافی 5G هایشبکه قبال در امنیتی مرسوم رویکردهای

 .است امنیتی ایهچارچوب و کنونی های سیاست در مجدد ارزیابی نیازمند که نمود خواهد ایجاد

 منظور به پذیرشسنج و خودکار امنیتی راهکارهای از که است آن دهند انجام باید هاسازمان که کاری کمترین

 و (AI) صنوعیم هوش توسط باید امنیتی راهکارهای. کنند استفاده هایشانداده و هاشبکه از حفاظت

 چالش این، رب عالوه. شوند پشتیبانی (ML) ماشین یادگیری بر مبتنی تهدید به واکنش و تشخیص هایقابلیت

 .نمود فبرطر شبکه اپراتورهای و مشاغل توسط مشترک امنیتی الگوهای اتخاذ با توان می را امنیتی های

 

 است؟ -امریکا برای ویژه به- ژئوپلیتیک مسئله یک جی فایو فناوری . چرا2

 محمدجواد یزدانی

 حوزه به مربوط دانشی 5G که این به توجه با اما. است یافته سیاسی ابعاد مختلفی دالیل به 5G فناوری

. کنندمی توجه عاتیاطال و اقتصادی پیامدهای به نخست گام در کارشناسان اغلب باشد،می ارتباطات و مخابرات

 که یآنجای از لذاف. است فناوری این نظامی هایکاربری یافته، سیاسی اهمیت 5G که دالیلی از دیگر یکی اما

 تکنولوژی این که تیمخاطرا و پیامدها شناخت هاست،دولت سیاسی قدرت هایمولفه جمله از نیز نظامی توان

 .کندمی پیدا نیز ژئوپلتیک یجنبه 5G فناوری رو این از. است اهمیت حائز دارد پی در

 به استقرار، رایب ارانتظ مورد زیاد سرعت حسب به. شد اندازیراه رسمی طور به 2019 سال در 5G فناوری

 افزارنرم که کنندمی استفاده هاییفناوری از 5G هایشبکه. شودمی رایج و عادی مخابراتی تکنولوژی این زودی

 اجرا تجاری افزار سخت روی که افزارینرم اجزای به سفارشی افزارهایسخت از که معنا این به هستند؛ محور

 (5G Technology Challenged, 2020. )کنندمی گذار شوند،می

 مورد ایدب که آورد خواهد پدید را جدیدی مسائل دهد، افزایش را اینترنت سرعت وضع 5G که وقتی مطمئناً

 کند،می ایجاد را مشکالتی 5G پلتفرم سراسر در افزارینرم محتوای افزایش خاص، طور به. گیرد قرار توجه

 .کندمی ترگسترده را سیستم به حمله سطح فناوری این ابداعات که چرا
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 هایفناوری کنند،می ادهاستف متفاوتی و جدید افزارینرم معماری از 5G مرکزی شبکه هایکارویژه که مادامی

 ذشتهگ اختصاصی هایرابط جایگزین اندشده شناخته خوبی به که REST API و HTTP مانند متداول

 .دهدمی افزایش را سایبری امنیت هایپذیری آسیب و حمالت احتمال موارد این همه. شوندمی

 5G نظامی هایکاربری

 5G ساختزیر اندازی راه و توسعه در چین پیشگامی جاسوسی و اقتصادی پیامدهای به زیادی توجه معموالً

 فناوری از نظامی کاربردهای. شودمی گرفته نادیده زیادی حد تا نظامی پیامدهای بین، این در اما است، شده

5G مزایای متحده ایاالت ارتش تاریخی، نظر از. دارد متحده ایاالت برای اساسی رزمی و استراتژیک هایپیامد 

 بالقوه تعداداس 5G فناوری. است آورده دست به جنگ میدان در پیشرفته هایفناوری کارگیری به از عظیمی

 .دارد نظامی هایزمینه در مشابهی و

 نظامی تباطاتار بهبود بر مستقیمی تأثیر مخابراتی هایزیرساخت بعدی نسل که باشد مشهود و بدیهی شاید

 و روباتیک مانند نظامی هایفناوری دیگر انواع توسعه بر متفاوتی تأثیرات امر این حال، این با داشت، خواهد

 ( Borghard, 2019. )داشت خواهد مصنوعی هوش

5G به است وسیع مناطق در کوتاهی زمان در اهداده درنگبی تبادل به قادر که است سریع فوق شبکه یک 

 .باشد داشته نقش صوت مافوق هایسالح به مربوط نظامی صنایع در تواندمی خاطر همین

 را انیهث در مایل یک و کنند می حرکت – صوت سرعت برابر پنج – ماخ 5 سرعت با صوت مافوق هایسالح

 ظاهراً  و است عهتوس دست در فرانسه و متحده یاالتا چین، روسیه، توسط اکنون هاسالح این. کنندمی طی

 .شودمی رونمایی آنان دستاوردهای برخی از 2022 سال تا

 هایسیستم راحتی به و کنندمی پرواز بینیپیش غیرقابل مسیرهای در و باال بسیار ارتفاعات در همچنین آنها

 راهنمایی حال، عین در اما ،است دشوار بسیار آنها رهگیری بنابراین. گذارندمی کنار را موجود موشکی دفاع

 (Carter, 2019. )است دشوار نیز آنها

 یک هواپیمابر، ناو یک. باشدمی صوت مافوق دفاعی هایسیستم است، آفریننقش هم باز 5G که دیگری جای

 نشان شنواک مهاجم صوت مافوق موشک به تا دارد فرصت دقیقه یک از کمتر شهر یک حتی یا نظامی پایگاه

 .دهد

 5G امنیتی-نظامی تهدیدات

 چین پیروزی از کاآمری نظامی مقامات و کندمی ایفا 5G هایدستگاه اتصال در کلیدی نقش فضایی ارتباطات

 .اندکرده نگرانی ابراز 5G مسابقه در

 را نظامی تِعملیا متحده ایاالت اگر که آنست اند،نموده مطرح نظامی کارشناسان که ابتدایی خطرات جمله از

 رهگیری برای هواوی از بتواند چین دولت که است محتمل امر این دهد، انجام چین یعالقه مورد منطقه در

 .کند استفاده نظامی ارتباطات قطع حتی یا
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 بزرگترین چین، هوآوی تا بود تالش در ترامپ دولت که شده تشدید چنان آن 5G فناوری سر بر جهانی رقابت

 .کند منزوی آمریکا شریک کشورهای در بزرگتر پایگاه یک توسعه از را جهان مخابراتی یزاتتجه کننده تولید

 کاریهم از را [i]”چشم پنج“ جاسوسی مشترک گروه اعضای تا است کرده تالش خاص طور به امریکا دولت

 گویدمی گلستاننا اما است، نکرده بریتانیا در فعالیتی جدی طور به هنوز هوآوی چند هر دارد؛ باز هوآوی با

 اوریفن که داشت نخواهد اجازه هوآوی. کرد خواهد اجرایی را 5G چینی ساختارهای شده ساده نسخه که

 در یا ارتباطی هایشبکه اصلی هایبخش بریتانیا، ملی حیاتی هایزیرساخت اصلی هایبخش در را خود

 هوآوی که ایکهشب میزان در بریتانیا دولت این، بر عالوه. کند وارد ایهسته یا نظامی حساس هایسایت

 Is Widespread) ( Burgess, 2020). درصد 35: کندمی اعمال محدودیت باشد آن مالک تواندمی

Suspicion Of Huawei Justified?, 2020) 

: نمونه عنوان هب) هستند 5G همراه تلفن هایشبکه ایجاد حال در جهان سراسر از زیادی هایشرکت اگرچه

 اطالعاتی هگرو و است جهان سراسر در مهم بسیار بازیگران از یکی هوآوی اما ،(اریکسون سامسونگ، یا،نوک

 (Carter, 2019. )شودمی اداره چین دولت توسط هوآوی که است معتقد نیز چشم پنج

 گیری نتیجه

 است همتحد االتای ارتش نگرانی داشت، خواهد قوی حضور 5G زمینه در چین هوآوی که این صورت، هر در

. کند وارد خلل هستند متکی 5G اتصال به ایفزاینده طور به که هاییعملیات در تواندمی بالقوه طور به زیرا

 دخیل آمریکا هایزیرساخت ساختن در هواوی واسطه به را چین و کند خطر تواندنمی نیز متحده ایاالت ارتش

 .کند

 که این به نظر اما. هدد ادامه را 5G چینی فناوری توسعه با مقابله که رودمی انتظار نیز بایدن دولت بنابراین

 المللی بین جدید هایائتالف برقراری پس داده، قرار اولویت در خارجی سیاست در را نرم رویکردهای بایدن

 .شد خواهد دنبال متحده ایاالت دیپلماسی در فعال صورت به

 

 یرانا در ارتباطات پنجم نسل فناوری . توسعه3

 محمدجواد یزدانی

 طی را توسعه مسیر ترسریع و حرکت دانش مرز در تواندمی کشوری اطالعات و ارتباطات فناوری عصر در

 در بودن روز به نتیجه در دهد؛ گسترش و شناخته بهتر را حوزه این به مربوط نوین هایفناوری که نماید

 سایر چون هم نیز ایران .است پیشرفت و توسعه در رکن نتریمهم مخابراتی هایتکنولوژی با مرتبط هایزمینه

 برداشته گام راتیمخاب جدید هایتکنولوژی با قدم به قدم تا است نموده تالش اخیر سالهای در جهان کشورهای

 .نماند عقب عرصه این از و
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5G بسیار سرعت با لیوسل سیّار ارتباطات پنجم نسل تر،دقیق یا و همراه تلفن شبکه پنجم نسل عبارتی به یا 

 فعلی (4G) ارمچه نسل از پس که است سلولی سیار ارتباطات هایسیستم نسل جدیدترین اکنونهم باال،

 .استشده ارائه

 ،(کاربر هر برای هثانی بر گیگابیت یک) ثانیه بر گیگابیت 20 تا داده انتقال سرعت افزایش پنجم، نسل اهداف از

 مصرف یشترب بهینگی و شبکه تأخیر کاهش ،(بیشتر کاربران) شبکه برانکار به دهیسرویس ظرفیت افزایش

 حرکت حال در نکاربرا بیشتر سرعت از پشتیبانی نیز و ،(موبایل گوشی مانند) کاربر و شبکه تجهیزات در توان

 مصرف هشکا نسل این در [i.]استشده تعریف( السیرسریع قطارهای یا اتوبان در اتوموبیل بر سوار کاربر مانند)

 کم ساعات در ایدب اپراتورها گیرنده و فرستنده هایدستگاه و استشده توجه آن به که است معیاری انرژی

 مثال، عنوان هب پنجم نسل نتیجه، در [ii.]شوند فعال سرعت به و شده وارد انرژی جوییصرفه حالت به مصرف

 افراد یبرا را همراه تلفن طریق از مصرف جاو ساعات در (streaming) جاری رسانه صورت به ارتباط امکان

 اینترنت یعنی ن،ماشی با ماشین ارتباطات از پشتیبانی بهبود آن دیگر عملیاتی هدف همچنین،. کندمی فراهم

 [iii.]است چهارم نسل از کمتر تأخیر و کمتر باتری مصرف کمتر، هزینه با اشیا،

 ک،الکترونی شهروند و همراه دولت سالمت، و شتبهدا چون مواردی خصوص در دارد امکان فناوری این

 اثر 5G نزدیک، آیندة در که گرددمی بینیپیش و باشد گشاراه مالی مسائل و انرژی نقل، و حمل کشاورزی،

 .باشد داشته جهان اقتصاد بر زیادی بسیار

 الیدیجیت افشک کاهش و جدید خدمات ارائه دیجیتال، خدمات کیفیت و سرعت افزایش ضمن 5G تکنولوژی

 ایجاد با توانمی فناوری این از استفاده با. دارد پی در را محروم و برخوردار کم مناطق و شهرها بین

 توسعۀ ،(4K) فیتکی با محتوای به دسترسی دور، راه از جراحی مانند خدماتی ارائۀ برای الزم، هایزیرساخت

 به کمک برای مصنوعی هوش از استفاده یا،اش اینترنت فناوری بر مبتنی خدمات و هوشمند شهر خدمات

 .کرد اقدام کشاورزی در انرژی مصرف مدیریت و تولید وریبهره

5G کندمی دگرگون را ما زندگی! 

 افزایش با تأثیرات این دامنه و گرفت خواهد قرار تأثیر تحت ما زندگی مسلماً 5G فناوری شدن فراگیر با

 جمله از ،آینده از واقعی مفاهیمی به رسیدن تا هوشمند خانه و شهر و هوشمند خودروهای از اتصال سرعت

 .یابدمی گسترش دور، راه از آموزش و دور راه از پزشکی و سالمت مجازی، واقعیت افزوده، واقعیت

 شتاب 5G که تقدندمع کارشناسان و شودمی متصل شبکه به چیزهمه 5G فناوری با آینده در که معنی این به

 مفهومی 2025 سال رد که جالب بینیپیش این و دهدمی سرعت را تکنولوژی گوناگون هایحوزه در تغییرات

 پنجم نسل با ترتیب این به. پیونددمی حقیقت به است، ملموس کامالً افزوده واقعیت و مجازی واقعیت مانند

 کرد دریافت باال سرعت با هاییداده چیزی، هر روی کوچک دوربین یک نصب با توانمی راحتی به ارتباطات،

 .برد بهره مختلف هایسیستم در هاداده این از و
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 سیار رتباطاتا پنجم نسل هایویژگی دیگر از خودران هایسیستم در مصنوعی هوش توسط اطالعات پردازش

 تولید دلیل به و نیست خودرو مالکیت به نیازی دیگر آن ظهور با کنندمی بینیپیش کارشناسان که است

 کاسته موجود دروهایخو تعداد از ها،ربات تاکسی شدن اضافه نیز و بسیار سنسورهای با خودران هایبیلاتوم

 .شودمی

 شیوه ،5G با ایلحظه سریع ارتباطات و مصنوعی هوش بر مبتنی ترافیک مدیریت هایسیستم حال همین در

 افزایش را انرژی وریبهره میزان برق، توزیع هوشمند هایشبکه و کنندمی متحول را شهرها در جابجایی

 .دهندمی

 ایران در 5G فناوری توسعه روند

 این درکنار هک است جامع اکوسیستم یک ایجاد نیازمند دنیا، با همزمان فناوری این کامل مزایای به دستیابی

 .شود دهید نیز اقتصادی مباحث و امنیت نظارت، مقررات، و قوانین ضوابط، به مربوط موضوعات تکنولوژی،

 در ذیربط النمسئو و موبایل اپراتورهای حضور با کارگروهی ایران، ارتباطات وزارتخانه رسمی اعالن براساس

 معاون هایتهگف طبق. دارد برعهده را تکنولوژی این به ورود الزامات پیگیری که است شده تشکیل رگوالتوری

 (ROAD MAP) راه نقشه پیش سال دو از کشور نای فالح، آقای ایران، اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر

 ملیاتیع برنامه اکنون هم ، 5G به گذار کالن هایسیاست تدوین ضمن و نموده تکمیل را 5G فناوری

(ACTION PLAN) استشده گذاشته اجرا مرحله به فناوری این[.iv] 

 انتقال تمسیس مانند تجهیزاتی شبکه، زیرساخت بخش در: بود داده خبر خصوص این در ارتباطات وزیر معاون

 اما دارد وجود زاتتجهی این تولید برای کشور در خوبی ظرفیت و کرد تهیه داخلی توان از توانمی را فیبر و

 کشور وارد ارزی صورتبه را تجهیزات این باید که است دسترسی شبکه و رادیویی تجهیزات حوزه در ما مشکل

 تجهیز برای مجموع در اما ردب 5 نسل سمت به شبکه، افزارینرم تغییر اب توانمی را هاییبخش البته. کنیم

 .هستیم المللیبین و داخلی توانمندی تلفیق نیازمند ارتباطات، 5 نسل به کشور ارتباطی شبکه

 از حاکی هک شایعاتی و اخبار غربی، کشورهای جانب از ایران تحریمی شرایط به توجه با رسدمی نظر به

 معتبر باشد،یم BTS آنتنهای و مخابراتی هایزیرساخت تأمین در ایران با اریکسون و هوآوی شرکت همکاری

 .است ننموده اذعان مسئله این به طرف دو از رسمی مقام هیچ کنون تا. باشد صحیح و

 خیتاری نگاهی اما شودمی ایران وارد سرعت به ارتباطی روز هایتکنولوژی دهدمی نشان تجربه آنکه رغمبه

 به هم دهه یک به کنزدی به حتی آن سازیعمومی تا تکنولوژی یک ورود بین فاصله که است آن دهندهنشان

 مقامات «یتالدیج ایران هفته» به موسوم ارتباطات فناوری رویداد حاشیه در گذشته، سال. است انجامیده طول

 5 از بیش کنون ات زمان آن از. نمودند الماع را تهران در پنج نسل اینترنت از عمومی استفاده آغاز خبر رسمی

 .است شده اندازیراه کشور سراسر در آزمایشی طور به 5G شبکه سایت
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 5G عرضه در پیشگام ایرانسل

 ایران 5G ایتس اولین ایرانسل،. شد عملیاتی ایران مخابراتی شبکه در رسما 5G اینترنت که بود 99 مرداد 4

 گیری همه. ردک اندازی راه اطالعات فناوری و ارتباطات پژوهشگاه ساختمان در ارتباطات، وزارت کمک با را،

 افتتاحیه ینا در. پذیرد صورت آنالین صورت به 5G اینترنت سایت اولین افتتاح مراسم شد سبب کرونا ویروس

 تالدیجی داقتصا برای نیست، ارتباطات برای فقط پنجم نسل»: کرد عنوان روحانی حسن جمهور رئیس آنالین،

 نسل فعالیت که کنیممی اعالم هم امسال و دادیم تشکیل را مصنوعی هوش مرکز گذشته سال. است کشور

 «.نمودیم شروع را موبایل اینترنت پنجم

 ،1396 سال ورشهری در هم ها این از تر قبل ایران، دیجیتال اپراتور بزرگترین و نخستین ایرانسل، اپراتور

 پنجم، نسل (End to End) کامل نتورک از اینمونه و بود داده انجام را رانای در 5G شبکه آزمایش نخستین

 در. بود هکرد آزمایش اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر جهرمی آذری حضور در را رادیو و شبکه Core شامل

 رکورد 5G یرو بر شده انجام های تست در ایرانسل که بود 99 سال در  5G اینترنت از رونمایی در و ادامه

 .رساند ثبت به را ثانیه بر گیگابیت 1.5 از باالتر سرعتی و! شکست را ایران در اینترنت سرعت

 وارد 1395 الس از است، وابسته ایران مخابرات به که ایران در خدمات دهنده ارائه اپراتور دیگر اول همراه

 نیز 99 سال در اول اههمر باالخره. اشدب آفریننقش اینترنت از نسل این آینده در بتواند تا شد 5G تکنولوژی

 فنی اونمع طاهری مرتضی گفته به بنا. کرد رونمایی خود 5G سایت از ماه دی 13 و پیوست قافله این به

 .است نموده استفاده خود هایزیرساخت توسعه برای نوکیا هایتوانمندی و دانش از شرکت این اول، همراه

 عبور ثانیه بر یتگیگاب 3.6 از اپراتور این اینترنت سرعت اول، همراه پنجم نسل اینترنت از رونمایی همایش در

 به شدن وارد قصد که کردند تاکید اول همراه ارشد مدیران البته. رسید هم ثانیه بر گیگابیت 3.8 تا و کرد

 حرکت در. دهند گسترش تهران سطح در را 5G اینترنت شبکه که دارند قصد زودی به و ندارند را سرعت بازی

 [v.]باشد داشته دسترسی ثانیه میلی 9 پینگ به توانست اول همراه دیگر، نمایشی

 

 باشد سایبری امنیت انقالب یک تواندمی ارتباطات پنجم . نسل4

 محمدجواد یزدانی

 زمینهپیش هیچ آنها مورد در کسهیچ آن از پیش تا که بود شگرفی تحوالت سرآغاز میالدی 2020 سال

 نقاط یاقص در را مشاغل تمامی بلکه خاص کار و کسب یک و کشور یک نه تحوالت این دامنه. نداشت فکری

 تسریع دیجیتال والتتح از بسیاری روند که بود آن کروناویروس توجه قابل تأثیرات از یکی. برگرفت در جهان

 این با زمان مانه دقیقاً. شود پایدار و دائمی است ممکن دورکاری انجام به ناگهانی گذار که نمود ثابت و شد

 ظهور حال در آنها با شدن پنجه و دست جهت جدید تهدیدات از وسیعی طیف امنیتی متخصصان برای روند،

 و کسب فضای از مایتح چگونگی مسئله برای باید سایبرامنیت کارشناسان مثال عنوان به. باشدمی بروز و

 .یشندبیند تدبیری است، تغییر حال در سرعت به که کار
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 ظرفیت افزایش و بیشتر خاطر اطمینان و سرعت از فراتر چیزی نویدبخش گسترده طور به 5G فناوری ظهور

 شرایط در. داد خواهد تغییر را مردم کار و زندگی نحوه نهایت در 5G گسترش و استقرار. باشدمی اتصاالت

 رینبزرگت و سریعترین ترشگس و استقرار برای رقابت در خصوصی هایشرکت هم و کشورها هم کنونی

 .برندمی سر به 5G هایشبکه

 جدید هایریفناو خلق تحریک در عظیمی استعداد اما کندمی سپری را خود ابتدایی روزهای هنوز 5G گرچه

 اشاره 5G یتخصوص سه به توانمی کلی طور به. است داده نشان خود از جدید صنایع توسعه و آفرین تحول

 :نمود

 زیاد بسیار فیتظر ، کم بسیار تأخیر پذیری، اطمینان افزایش باال، داده سرعت ارائه برای 5G هایشبکه* 

 .اند شده طراحی کاربران تجربه بهبود و دسترسی افزایش ، شبکه

 *5G ًکندیم متصل بهم مجازی فضای در باال وریبهره و کارایی با را کس همه و چیز همه تقریبا. 

 امکانات ،اینترنتی مجرمان با مبارزه منظور به امنیتی اقدامات افزایش دلیل به 5G گسترش و استقرار* 

 .کندمی فراهم تجارت دنیای برای را جدیدی

 تجارت محیط و سایبری امنیت

 که هیافت اهمیت چنان آن و است شده کارها و کسب از الینفک و ضروری بخش یک امروزه سایبری امنیت

 لشکر یک برابر در شانمشتریان و خود از حراست منظور به فناوری بخش در کالنی گذاری سرمایه هاسازمان

 سراسر که شودمی سازمشکل هنگامی ویژه به مسئله این. دهندمی انجام پیشرفته سایبری مجرمان از فزاینده

 کارمندان جمعیت تا ختهسا مجبور را سازمانها گیریهمه این و است گیرهمه بیماری یک با مبارزه درگیر دنیا

. اندشده پذیرتریبآس سایبری حمالت برابر در نتیجه در و کنند پراکنده هم از دور کاری هایمحیط در را خود

 .باشد یافته افزایش تصاعدی طور به اتفاق این دنبال به نیز سایبری حمالت که نیست تعجب جای

 همچنان اقتصادی هایبنگاه اینکه برای و ؛است سایبری امنیت انقالب در موثر و اصلی عامل دیجیتال دگرگونی

 در زیادی گذاریسرمایه بایستمی دهند، افزایش متناسب طور به را خود پتانسیل تمام و بمانند باقی رقابتی

 به سایبری منیتا ارتقای برای جدیدی هایفرصت ترتیب بدین و دهند انجام 5G با مرتبط هایفناوری عرصه

 .آیدمی وجود

 گذاریرمایهس سایبری امنیت قوی چارچوب یک داشتن منظور به که است ضروری هاسازمان و هانارگا برای

 امنیت تدابیر باید نهاآ این، بر عالوه. دهند انجام اطالعات فناوری و جدید هایفناوری زمینه در را توجهی قابل

 محیط با ازگاریس و رشد که ایونهگ به ؛ نمود بندی شاخص مناسب طور به بتوان که نمایند اتخاذ را سایبری

 .دهند ادامه را تغییر حال در کار

 جهت وضعیت بهترین در کنندمی اجرایی 5G ساختار از استفاده با را جدید امنیتی مقررات که هاییسازمان

 .گیرندمی قرار حمالت آماج برابر در خود از محافظت
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 5G تکنولوژی توأمان هایفرصت و تهدیدات

 دست این از دیموار و (IoT)اشیا اینترنت ابری، رایانش ،(AI)مصنوعی هوش مانند هاییفناوری زا استفاده

 چنینهم. اندشده پذیرامکان شده، فراهم 5G وسیله به که( فقراتی ستون) ایمازه قوی شبکه توسط

 سایبری امنیت دجدی تهدیدات از تا کندمی کمک IT متخصص هایگروه به هاتکنولوژی این از کارگیریبه

 سازییمجاز از همچنین 5G. کنند فعالیت بیشتری امنیت با تجاری هایشبکه کل تا نمایند پیشگیری

 بهره کندمی تلفیق واحد مجازی شبکه یک در را افزاری نرم و افزاری سخت شبکه منابع که (NV) [i]شبکه

 .یدنما کمک شما به شبکه خدمات سازیبهینه و دور راه از مشکالت مدیریت در تا جویدمی

 چنینهم. نمایند ترواکنشی و ترچاالک را هایشانشبکه تا ببرند بهره شبکه سازیمجازی از باید هاسازمان

 سرعت چنینهم. دهدمی را ریانمشت به real-time[ii] خدمات ارائه توانایی آنها به شبکه سازی مجازی

 را (DPI) عمیق هایبسته بازرسی مانند سایبری هایفناوری زیسا پیاده امکان دهدمی ارائه 5G که باالیی

 را ایرایانه شبکه قطری از شده ارسال هایداده کلیه که است داده پردازش عملیات نوعی DPI. کندمی فراهم

 .کندمی بازبینی جزئیات با

 وارد مخرب ترافیک یتمدیر و ممانعت برای DPI از توانندمی مخابراتی خدمات دهندگان ارائه مثال، عنوان به

 در. کنند استفاده شوند،می متصل( باال العاده فوق) OTT هایکانال طریق از که اینترنتی مجرمان توسط شده

 بدافزارهایشان رنتاینت طریق از تا سازندمی آماده را الزم محتوای سایبری مجرمان سایبری حمله شیوه این

 .کنند پخش را

 حال عین در ریندبیاف مثبتی تحوالت تواندمی خود فراوان اتصاالت ظرفیت و باال سرعت با 5G که حالی در

 و (IoT) اشیا اینترنت سریع عهتوس و بسط به منجر 5G. کند ایجاد را جدیدی هایپذیریآسیب تواندمی نیز

IoMT (پزشکی اشیا اینترنت )است اربرخورد ایالعاده فوق اهمیت از سایبری امنیت آن در که شودمی. 

 مجهز ایوصله توانندمی پزشکان ،5G به مجهز پزشکی جدید هایفناوری از استفاده با که است این دیگر مثال

( الکتروکاردیوگرام) ECG هایداده توانندمی طریق این از و دهند قرار بیمار سینه قفسه درون را قلب حسگر به

 ارزشمندی اطالعات هاداده این. دهند انتقال زنده صورت هب ابری سرور یک به تفسیر و تحلیل و تجزیه برای را

 و تشخیص ، تحلیل هب منجر و نموده دستکاری را آنها توانندمی بیفتند، خطر به هکرها توسط اگر که هستند

 .شوند نادرست داروی تجویز

 مجرمان برابر در هاسازمان ایمنی سطح ارتقای با تواندمی سو یک از است؛ جانبه دو نظر این از 5G فناوری

 تواندمی حال عین در اما ود،ش تمام آنها نفع به ، دارند را شبکه هایپذیریآسیب از استفاده قصد که سایبری

 هاسازمان پیچیده، العاده وقف مشکل این داشتن نظر در با. کند ایجاد نیز مشاغل برای را هاییپذیریآسیب

 بهترین به 5G از توانندمی که شود حاصل اطمینان تا کنند تعریف وبارهد را خود سایبری استراتژی برنامۀ باید

 .دهند ارتقا دهآین حمالت برابر در حفاظت برای را خود هایشبکه نوع مداوم طور به و نموده استفاده نحو



 136|        1400کتاب سال  | مرور گزارش عملکرد یکساله مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

 

 

 حمالت رشپذی مستعد و متعدد هایدستگاه با که کار نیروی از زیادی جمعیت چنین وجود با متأسفانه،

 این اینترنتی مجرمان گذرانند،می آنالین صورت به دیگری جای هر یا و خانه در را زیادی زمان مدت ری،هک

. بیازمایند خود بانیانقر میان در دادن مانور برای را متنوعی هایشیوه راحتی به تا کنندمی پیدا را فرصت

 حمالت مانند اندشده مهندسی جمعی دسته صورت به کالهبرداری برای که هاییشیوه طریق از هکرها

 به. کنندمی استفاده شانصاحبان علیه سالحی عنوان به همراه تلفن مانند هاییدستگاه از ایمیلی، فیشینگ

 آموزش یبریسا حمالت برابر در را خود کارمندان پیشگیرانه طور به هاسازمان که است ضروری دلیل همین

 .دهند

 جمعی کالهبرداری هایطرح از را آنها و دهند آموزش خود مشتریان به یدبا همچنین هاسازمان حال، عین در

 اطالعات افشای سمت هب استادانه طرزی به را آنها توانندمی هاکالهبرداری قبیل این که چرا سازنند آگاه

 .کنند هدایت خودشان دست به محرمانه

 به که آنجا از 5G هایشبکه. هستند یپذیر آسیب دارای دیگری پیچیده شبکه هر مانند نیز 5G های شبکه

 اجزای. دهندمی ار شبکه به دسترسی امکان ثالث اشخاص به اغلب اپراتورها دارند، نیاز منظم هایبروزرسانی

 است المللی بین و پیچیده تأمین هایزنجیره محصول افزاری، نرم های روزرسانی به همچنین و شبکه اصلی

 اتکایی لقاب راهنمای محصول، یک آشکار ملی منشأ که دلیل این به بیشتر است؛ ردیابی قابل سختی به که

 .نیست شده تولید یا طراحی آن اجزای که مکانی به

 است، ردهک ایجاد سایبری مجرمان برای را جدیدی هایفرصت دورکاری انجام به سریع گذار که حالی در

 هایزمینه در را خود هایگذاریسرمایه دستانه شپی و فعاالنه طور به کنندمی نگری آینده که هاییسازمان

 یک در توانندمی آنها که کنندمی اثبات و دهندمی افزایش سایبری جرایم با مقابله منظور به 5G فناوری

 .کنند عمل موفق مجازی کاری حیطه

 پایانی سخن

. باشد اختیکنو حل هرا یک به متکی اینکه تا باشد پویا باید سایبری حفاظت که گیریممی نتیجه پس

 افزایش چشمگیری طرز به گیریهمه بحبوحه در سایبری حمالت برابر در هاسازمان از حفاظت هایچالش

 شده ذیرفتهپ جدید شرکتی فرهنگ در هنجاری جدید الگوی از بخشی عنوان به ”کجا هر از کار“ که چرا یافته

 .است

 هایشبکه از ایبریس حمالت از جلوتر قدم یک کنندمی سعی که است هاییسازمان به خطاب هم پایانی کالم

 بلکه یستن اختیاری آن وقوع از قبل سایبری جرایم از جلوگیری و کشف ضرورت»: نمایند دارینگه خود

 «.است اجباری
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 پرونده ویژه اقتصاد دیجیتال:
 پیشرفت لطف به امروز که است مهمی عنصر نه، یا باشد دیگر اجتماعی تحوالت زیربنای آنکه از فارغ اقتصاد

 .ماست روندهپ این موضوع اقتصاد سایبری فضای اسم به آنها از یکی که گرفته، خود به را ابعادی تکنولوژیک

 

 ترسند؟ می کوین بیت از ها دولت . چرا1

 محمد جواد یزدانی

 نیز هانج سراسر های دولت سوی از بلکه – عادی افراد طرف از تنها نه – کوین بیت ، گذشته دهه طول در

 دولتها برای را هاییگرانین ، دیجیتال ارزهای از کارگیریبه و ارزش روزافزون رشد. است گرفته قرار توجه مورد

 فقدان رمزپایه ارزهای از هادولت ترس اصلی دلیل. است داشته همراه به خود با سنتی مالی هایسازمان و

 .بدانیم مرسوم ارزهای و هادولت مورد در کمی است الزم گرانین و ترس این بهتر درک برای. است مرکزی نهاد

 به نظیر پرداخت شبکه اولین”  که کند می ادعا باشد،می رمزپایه ارزهای ترینرایج جمله از که کوین بیت

 [i”].است یافته قدرت ایواسطه یا و مرکزی مرجع هیچ بدون کاربران خود توسط که است غیرمتمرکز نظیر

 انجام ، سرمایه کنترل هاینامهآیین و مقررات زدن دور برای کوین بیت که هراسندمی این از دولتها از برخی

 دلیل به زمینه این در گذاریسرمایه چنین،هم. گیرد قرار استفاده مورد غیرقانونی خریدهای یا پولشویی

 .دارد احتیاج را باالیی پذیریریسک ، آن فراوان مخاطرات

 رمزپایه ارزهای ظرفیت درباره را تریاساسی هاینگرانی کارشناسان از دیگر برخی اما دالیل، این تمام وجود با

 .اندنموده ابراز مرکزی هایبانک کنترل و اقتدار تضعیف یا کردن ثباتبی جهت غیرمتمرکز

 کنیم؟می اعتماد چیزی چه به ارزها روی به گذاریسرمایه موقع

 فیات ارزهای. شوندمی استفاده و توزیع هادولت توسط که متعارفی ارزهای یفتوص برای است اصطالحی فیات

 وعده مردم، از ایفزاینده تعداد برای که است مدتی. هستند ارزش دارای هادولت حمایت پشتوانه به( اعتباری)

 .ندارد معنایی نیز دولتی تضمین

 چنین مثال عنوان به. شوندنمی پشتیبانی یمشهود دارایی هیچ توسط( اعتباری) فیات ارزهای حال، هر به

 برای که دیگری یزچ هر یا سیگار پاکت یک لوبیا، قوطی یک نقره، یا طال قطعه یک ازای در تواننمی را ارزی

 دولتی اعتبار به کامل اعتماد و باور واسطه به( اعتباری) فیات ارزهای. داد بازپس دولت به است، ارزشمند فرد

 سیگار یا لوبیا ،نقره طال، اگر سخن، دیگر به. بیشتر چیزی نه و شوند می پشتیبانی است کرده صادر را آنها که

 دارد اختیار رد را شما نظر مورد کاالی که نهادی یا شخص با را خود( اعتباری) فیات ارز باید دارید احتیاج

 .شوید معامله وارد
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 دارد؟ اهمیت مالی بازارهای بر کنترل چرا

 عنوان حتت آنها. دارند نظارت و کنترل فیات ارزهای بر که هستند دولتها این رایج، تصادیاق ساختار در

 هادولت چنینهم. کنندمی استفاده هاپول بردن بین از یا انتشار برای مرکزی هایبانک از پولی هایسیاست

 نموده ردیابی را ارزها حرکت تا شوندمی قادر ترتیب بدین و کنندمی تعیین را فیات ارزهای انتقال و نقل نحوه

 از. کنند جمع لیاتما آن از نتیجه در تا دهند تشخیص را بردمی سود جاییجابه این از کسی چه که این و

. نمایند ردگیری را مجرمانه هایفعالیت توانندمی هاپول انتقال و نقل فرایند از آگاهی با هادولت دیگر سوی

 هادولت که اختیاراتی و کنترل تمامی کنند، ایجاد را خود مخصوص ارزهای تیغیردول نهادهای که زمانی اما

 .رودمی بین از دارند، دست در

 جرم کنترل برای شتال و کار و کسب فضای ، کشور یک مالی هایسیاست در ارز کنترل تأثیرات ترینبرجسته

 آنها از کی هر تفصیل و شرح از توانمی که هستند عمیق و گسترده قدر آن مباحث این از یک هر. دارد نمود

 اهیممف این از کلی تصوری کسب جهت مختصر مرور یک جهت هر به اما آورد در تحریر رشته به مجلد یک

 .است الزم

i. مالی های سیاست 

 اثرگذاری انسیلپت نموده، جلب خود به را کارشناسان عموم توجه جرم ارتکاب احتمال در ارز نقش کهحالی در

 تهییج منظور به هادولت که آنجایی از. است بیشتر بسیار مراتب به کشور یک پولی هایسیاست تنظیم رد پول

 گردش در پول مقدار ، کنترل از خارج رکود و تورم از جلوگیری یا مشاغل ایجاد ، هزینه صرف و گذاریسرمایه

 فوق موضوع یک و عظیم نگرانی یک ارز کنترل ؛ کنندمی محدود یا افزایش عمدی صورت به را اقتصاد در

 .باشدمی پیچیده العاده

ii. کوین بیت تجارت 

 به که شودمی ایجاد مجازی فضای در زمانی ارز این. ندارند موجود بانکی سیستم به نیازی کوین بیت کاربران

 کنند ادهاستف پیچیده هایالگوریتم حل جهت خود هایرایانه قدرت از کاربران ”کنندگان استخراج“ اصطالح

 پرداخت یجیتالید ارزهای با آنها عمل این مزد. باشدمی کوینی بیت معامالت تأیید معنای به امر همین و

 منتقل واسطه هب نیاز بدون فروشندگان و خریداران بین و ذخیره دیجیتالی صورت به هاپول این. شودمی

 [ii. ]شوندمی

 هایشرکت هک است فرایندی نمود، ذکر عملیات این فهم برای توانمی که نزدیکی تقریباً و ساده مثال

 ”هامایل فرایند“ در. دهندمی انجام مشابه طور به ”هامایل عملیات“ نام با کوچکتر مقیاسی در هواپیمایی

 نوعی به که هواپیمایی هایایلم از استفاده با را موارد سایر و هتل هایاتاق هواپیما، بلیط توانندمی مسافران

 خود وفادار مشتریان به هاشرکت که هستند اعتبار نوعی هامایل واقع در. کنند خریداری هستند، مجازی ارز

 .دهندمی هدیه
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 کل است نممک شود، پذیرفته مردم میان در گسترده طور به دیگری شده رمزنگاری ارز هر یا کوین بیت اگر

 بانکداری صنعت اخیر رفتار به توجه با است نممک اتفاق این گرچه. شود غیرضروری و ربط بی بانکی سیستم

 .دارد جنبه دو داستانی هر حال هر به ولی ، برسد نظر به انگیزی شگفت امر

 کسب را خود دازان پس سود چگونه گیرید؟می تماس کسی چه با شود هک تانوام پول وقتی ، بانک بدون

 کرد؟ خواهد کمک کسی چه فنی نقص زبرو یا دارایی انتقال در موفقیت عدم صورت در کرد؟ خواهید

 مورد در اینکته اما  ؛ داد را گذشته  از بیشتری مراتب به اعتبار بانکداران به سابق مالی بحران که آن ضمن

 باید که دارد ودوج آنها به مربوط سوابق نگهدارنده و دارایی مطمئن و موثر موقع، به انتقال بر ناظر موسسات

 هاهزینه این. کنندمی دریافت خدمات ارائه بابت هابانک که است کارمزدهایی مسئلۀ ه،نکت این و شود یادآوری

 .کندمی ایجاد زیادی مشاغل و درآمدها جهانی بانکی صنعت در

 در. رودمی بین از کنندمی ایجاد کارمندانشان حقوق و هابانک که مالیاتی درآمد و مشاغل آن بانک، بدون

 استفاده کوین یتب از همه اگر. رودمی بین از نیز پول انتقال و نقل بر مبتنی رهایکا و کسب مجازی، دنیای

 .اردند احتیاج ارز مبادله خدمات دهنده ارائه هایشرکت سایر و هاصرافی به کس هیچ ، کنند

iii. بزهکاری به مربوط نکات 

 نوشته ندگاننویس و پژوهشگران توسط کنون تا فراوانی مطالب بزهکاری و مجازی هایپول ارتباط خصوص در

 غیرقابل مالی معامالت کنیم اشاره نکته این به است کافی خالصه طور به موضوع این مرور جهت. است شده

 مالیاتی فرار ، یپولشوی تروریسم، روسپیگری، مخدر، مواد قاچاق. کندمی تسهیل را جرایم و تخلفات ردیابی،

 منتفع ردیابی غیرقابل هایروش به پول جابجایی امکان از همگی نهخرابکارا و غیرقانونی اقدامات سایر و

 ”ابریشم جاده“ امن با دارو ستد و داد آنالین بازار Dark Web فضای در قبل مدتی مثال، عنوان به. شوندمی

 کوینتبی وجود به را خود موفقیت ین،آنال بازار این گذاربنیان. شد مصادره آیبیِاف توسط که شد اندازیراه

 [iii. ]بود داده نسبت

 کوینبیت موافقان

 قرار استفاده مورد نامشروع و قاچاق هایفعالیت انجام برای مجازی ارزهای که توجه جالب واقعیت این کنار در

 به بنا. کنندمی تداللاس آنها از استفاده نفع به جدیت با نظری صورت به نیز کارشناسان از گروهی گیرند،می

 ایجاد و بیکاری تشدید اقتصادی، رکود ایجاد باعث پول عرضه در مرکزی بانک دخالت ارشناسان،ک این نظر

 .است شده فساد و سودجویی بر مبتنی جهانی بانکی سیستم

 تا دهیم قرار بازنگری مورد نمود، ریزیپی را 2009 سال مالی بحران که را مسکن وام بازار هایحقه باید ما

 که سیستمی راندازیب جهت ناشناس نویسانبرنامه تالش از جا همه در ناراضی دگانکننمصرف چرا دریابیم

 .نیستند جدید تفکراتی و هااندیشه چنین. کنندمی حمایت نکرده، آنها به لطفی هیچ
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 ار خود تفکری پایه اساس و شد تاسیس 1871 سال در که است تفکری مکتب یک ، اتریش اقتصادی مکتب

 [iv.]نیست سودمند مرکزی هایبانک توسط اقتصادی دستکاری که داندمی ایده این

 کوینبیت مورد در فرعی نکته چند

 نظر در آن وردم در را جانبی حقیقت چند نمایید تبدیل کوینبیت به را خود پول که این از قبل است بهتر

 نظر اتفاق مورد ینا در)  .است شده ایجاد ناشناس ایرایانه نویسبرنامه یک توسط کوین بیت. باشید داشته

 .(اند نشده تأیید ، شده مطرح باره این در که کسانی از یک هیچ هویت و ندارد وجود

. دارید گهن دست در یا کنید لمس بتوانید تا ندارد وجود چیزی پس زین درآمد، دیجیتال صورت به ارز وقتی

 که شده ایجاد نحوی به نویسانبرنامه توسط دیجیتال ارز. است نوسان در ناپایداری بسیار صورت به آن مقدار

 .ندنمای آن در کمتری مشارکت تا شود می سبب و است دشوار اندازه از بیش آن درک مردم اغلب برای

 جمله از. ندا شده متضرر هکرها توسط کوین بیت به دالر و نقد پول کنندهتبدیل شرکت چندین کنون تا

 هکرها ظاهراً که برد نام کوین بیت به دالر تبدیل صرافی سرویس ینبزرگتر ، Mt. Gox کمپانی از توانمی

 [v. ]بردند خالص سود دالر میلیون 75/8 شرکت این به حمله با

 توسط شده تشرمن تحقیقاتی مقاله یک طبق ، شودمی ذخیره کاربران رایانه در اغلب کوین بیت که آنجا از

 دست از خطر با مناسب گیریپشتیبان و ویروس ضد تدابیر یاجرا عدم صورت در کاربران“ اروپا مرکزی بانک

 [vi. ]”هستند روبرو خود پول دادن

 نمودن جاابهج بدون قدیمی کامپیوتر یک گذاشتن کنار است، محتمل بسیار که افزارسخت خرابی از گذشته

 استفاده کوینبیت از گرا ،خالصه طور به.  باشدمی دیجیتال ثروت دادن دست از برای ایساده راه کوین،بیت

 که افرادی ، آورید نمی رد سر آن از که دهیدمی امانت ایپیچیده سیستم به را خود پول واقع در کنید،می

 .دارد وجود محدودی قانونی مراجع آن در که محیطی و دانیدنمی چیزی آنها درباره

 به ورود از گذارانسرمایه تا است فیکا و موجه دلیل چیزی چنین گذاری،سرمایه سنتی و مرسوم دنیای در

 از یکی تنها کوینبیت که داد گزارش 2018 سال در اروپا مرکزی بانک دیگر، طرف از. نمایند پرهیز بازار این

 قریباً ت 2021 ژوئیه تا. است گردش در جهان سراسر در حاضر حال در که است دیجیتالی ارز 1600 از بیش

 [vii. ]است آمده وجود به رمزارز خانهصراف 384 و رمزپایه ارز 11000

 دیگری هایینجایگز یابد؛ تنزل جهانی صحنه در آن نقش یا بخورد شکست نهایت در نیز کوینبیت اگر حتی

 .دهندمی تغییر اساسی طور به را ارز درباره جهان تفکر که آمد خواهند وجود به

 حیات به ارزهای. است ساده پاسخ بود؟ خواهد چه مجازی ارزهای آینده که ماندمی باقی سوال این پایان در

 از برخی در و ویدیویی هایبازی از ایگسترده طیف خرید برای مجازی ارز زیرا. داد خواهند ادامه خود

 و نظارتی اقدامات خاطر به که داشت توجه باید نکته این به اما. شودمی استفاده آنالین هایفروشیخرده



 مرور گزارش عملکرد یکساله مجمع ایرانی دفاع از حقیقت|  1400کتاب سال |        141 

 

 پیدا تغییر رمزارزها وضعیت زودی به است بعید روسیه و چین متحده، ایاالت نظیر بزرگی دولتهای تنظیمی

 .کند

 

 اینترنتی جرایم در دیجیتال هایپول . نقش2

 محمدجواد یزدانی

 به محدود و دستیابی یرقابلغ آن با مرتبط هایآوریفن و رمزنگاری هایتکنیک از بسیاری پیش، دهه چند تا

 یدوره در اما. داشت نیاز ایویژه دانش و تجهیزات به نیز آنها از استفاده و بودند ینظام پیشرفته نیروهای

 و اندگرفته قرار عمومی کنندگانمصرف دسترس در رایگان و راحتی به هاآوریفن و هاقابلیت این کنونی

 .نمایند برداریبهره آن از توانندمی

 بر تا دش موجب شده، رمزنگاری ارزهای موازی ظهور و رمزنگاری هایفناوری به عمومی دسترسی افزایش

 نیز اکنون. کند تبدیل سایبری تهدید ترینعجیب به را مسئله این و شده افزوده سایبری هایگیریباج شمار

. کنندمی نرم پنجه و دست آن با هادولت و هاسازمان ها،شرکت از بسیاری که است معضلی اینترنتی هایاخاذی

 افزایش و نمود عمل افزارها باج سودآوری افزایش برای کاتالیزوری عنوان به رمزپایه، ارزهای ظهور طرفی، از

 .گردید سبب را افزاری باج حمالت پیچیدگی و تعداد العاده خارق

 جرایم گسترش بر ار رمزارزها عبارتی به یا و دیجیتال هایپول اثرگذاری تا شودمی تالش یادداشت این در

. باشیم معضل این لح برای راهکاری دنبال به و داده قرار بررسی مورد را سایبری هایاخاذی ویژه به اینترنتی

 به بعدی امگ در سپس شویم؛ آشنا آن تاریخچه و حوزه این با مرتبط مفاهیم از برخی با تا است الزم نخست

 .بپردازیم موضوع تحلیل و تجزیه

 شوند؟می شناخته مجر سایبری و مجازی فضای در اقداماتی چه

 یونکنوانس» اختصار به که «بوداپست سایبری جرایم کنوانسیون» به معروف سایبری جرایم کنوانسیون

 و پردازدمی اینترنتی و ایرایانه جرایم به که است المللیبین معاهده نخستین شود،می گفته «بوداپست

 را کشورها بین ریهمکا و دهد ارتقا را نظارت و تحقیقات هایروش کرده، سازگار را ملی قوانین کوشدمی

 رایانه ارهدرب که است جرایمی از دسته آن شامل سایبری جرایم بوداپست، کنوانسیون اساس بر. بخشد بهبود

 هک مخرب، افزارمنر هرگونه از استفاده و انتشار از عبارت جنایات و جرایم این. باشد شبکه هایزیرساخت و

. است کودکان جنسی استثمار و تقلب هویت، سرقت دستکاری، نفوذ، ربران،کا مشخصات سرقت شدن،

(Council of Europe, 2001) 

 شامل که است کرده انگاریجرم را موارد این هامجازات و جرایم بخش در ایرایانه جرایم قانون در ایران مقنن

 جاسوسی یا غیرمجاز شنود و دسترسی مثل تیمخابرا و ایرایانه هایسامانه و هاداده بودن محرمانه علیه جرایم

 تخریب یا ایرایانه جعل مثل مخابراتی و ایرایانه هایسامانه و هاداده تمامیت و صحت علیه جرایم ای،رایانه
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 و حیثیت هتک و عمومی اخالق و عفت علیه جرایم رایانه، با مرتبط کالهبرداری و سرقت ها،داده در اخالل و

 (1397. یاسا وبالگ) .است اکاذیب نشر

 چیست؟ ارز رمز یا دیجیتال ارز

 دولت توسط مولمع طور به که شوندمی محسوب( اعتباری ارزهای) فیات ارزهای فیزیکی ارزهای اکثر امروزه

 ارزش و اند دهش قانونمند مرکزی نهادهای این توسط ارزها این. شوندمی کنترل مرکزی نهادهای برخی و ها

 نسبت اقتصادی نفعالی اخیر، وقت چند در. شود حاصل دارند، نهادها این به کاربران که مادیاعت از ارزها این

 همراه زافزونرو اعتمادی بی این دلیل به. اند شده بدبین مرکزی نهادهای این نقشهای و کنترلی اقدامات به

 در سعی وامعج ، است شده ایجاد اینترنت از استفاده افزایش و تکنولوژیکی تحوالت اثر در که ای پدیده با

 مایتح مورد مالی موسسات از انحصاری بطور موجود جهانی مالی سیستم. دارند خود شخصی ارزهای ایجاد

 به یجیتالد ارزهای تا شده سبب اینترنتی هایتجارت از هاواسطه حذف به میل. است شده تشکیل دولت

 .شوند ابداع سنتی فیزیکی ارزهای جایگزین عنوان

 ارزی تبادالت واسطه عنوان به فعالیت هدف با که هستند دیجیتالی مالی هایدارایی شده رمزنگاری ارزهای

 دولتی نترلک مسائل بردن بین از ، جهانی ارزهای ایجاد ، معامالت سازی ایمن جهت رمزنگاری علم اساس بر

 (Joshi, 2020. )اند شده طراحی ارز، فرعی واحدهای ایجاد کنترل و ارز نرخ و

 که است دیگری انگیزه انجامد،می طول به المللی بین مالی معامالت پردازش حاضر حال در که تأخیری مدت

 این رد جالبی مثال بالکچین، ارشد مشاور کیسی، مایکل. است شده جایگزین مالی سیستم یک ایجاد سبب

 بین بانکی سیستم ریقط از پول لانتقا از سریعتر سنگاپور به لندن مستقیم پرواز گویدمی او. زندمی خصوص

 ، ملیتی چند هایسازمان از بسیاری سرخوردگی روشنی به مثال این. شودمی انجام مکان دو این بین المللی

 (Ryan, 2019. )دهدمی نشان موجود المللی بین بانکی سیستم از را تاجران و المللی بین بازرگانی شرکتهای

 عالوه امروزه. شد ایجاد 2009 سال در که باشدمی کوین بیت شده گاریرمزن ارز ترینمحبوب حاضر حال در

 استفاده یشترینب آنها از مورد دوازده که دارد وجود دیگر شده رمزنگاری ارز نوع 1000 تقریباً کوین، بیت بر

 (Marasco. )دارند را

 شود؟می انجام چگونه افزاریباج حمله

 باج حمالت طتوس آنها که است دلیل این به احتماالً ، اید شنیده Colonial Pipeline یا JBS نام اخیراً اگر

 CNA بیمه شرکت به توانمی اخیر هایسال برجسته قربانیان دیگر از. اندگرفته قرار حمله مورد افزاری

Financial ، خدمات نظام از هاییبخش ، ایرلند بهداشتی نظام از هاییبخش آتالنتا، شهر هایزیرساخت 

. ببیند آسیب است ممکن هرکسی افزاریباج حمالت در. کرد اشاره را استرالیا هایبیمارستان ، انگلیس رمانید

 .است احتیاج زمان و پول از زیادی منابع به اغلب حمالت این از بازیابی برای

 شبکه یا یانهرا یک کنترل افزار، نرم یک که شودمی اطالق سایبری حمالت از دسته آن به افزاریباج حمالت

. کندمی جلوگیری رمزگشایی کلید ارائه زمان تا آن از شخصی هر استفاده از طریق بدین و گرفته دست به را
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 سایر و کوین بیت. دهند می ارائه را رمزگشایی کلید مهاجمان کنند، پرداخت را مبلغی هکرها به قربانیان اگر

 (Problem, 2021. )هستند سایبری حمالت عنو این گیری شکل عوامل تریناصلی رمزپایه ارزهای

 چشمگیری افزایش متوجه گرفته صورت سایبری حمالت از خود تحلیل و تجزیه در ،Chainalysis شرکت

 این رسدمی ظرن به(. دالر میلیارد نیم به نزدیک)شد گذشته سال در افزار باج هکرهای اخاذی مبالغ میزان در

 به ردال میلیون 127 فقط گذشته ماه شش در قربانیان و است اندهم عقب حدودی تا 2021 سال در روند

 که داشت اظهار Chainalysis ارتباطاتی شرکت ارشد مدیر ، کندی مادلین اما اند؛ نموده پرداخت افزارهاباج

 خود رشگزا در آنچه به نسبت بیشتری هایشرکت است ممکن. است هاپرداخت کف یک فقط مبلغ این:»

 (Problem, 2021«  ).اندنکرده گزارش که باشند کرده پرداخت رمزپایه باج ، اند داده انجام

 دارند، پرهیز ری،افزا باج مجرمان به پرداختی مبالغ به مربوط جزئیات بیان به به نسبت هاشرکت که حالی در

. اندکرده پرداخت یاینترنت هایاخاذی این بابت دالر میلیون هاده یا هامیلیون شرکت چند که دانیممی اما

 فعالیت فتوق به مجبور اینکه از پس نمود اعتراف جهان در گوشت فرآوری شرکت بزرگترین  JBSنمونه برای

 ,Sganga). نمود پرداخت اینترنتی مجرمان به باج دالر میلیون 11 شد، خود گوشت پردازش کارخانه 13 در

2021) 

 بلکه دهندمی قرار دفه را خصوصی هایشرکت تنها نه افزاریباج حمالت که ایمرسیده ایمرحله به اکنون ما

 مشکل، این حل در خصوصی بخش ناکامی به توجه با. گیرندمی تاثیر تحت نیز دولتی نهادهای و هازیرساخت

 کارمندان متحده التایا جمهور رئیس نمونه برای. نمایند حل را آن تا است جهان هایدولت به هاچشم یهمه

 دادگستری وزارت یتلق و است داشته وا افزارها باج حمالت برابر در فدرال دولت واکنش نحوه ارزیابی به را خود

 .باشدمی تروریسم تحقیقات مشابه افزارها باج حمالت به مربوط هایپرونده از نیز کشور این

 از ، جهان سراسر در دولتی هایآژانس. نیست متحده ایاالت مشکل فقط مسئله این شود،می تاکید هم باز و

 از زیادی ادتعد و متحده ایاالت داخلی امنیت وزارت به انگلستان ملی سایبری امنیت مرکز و یوروپول جمله

 .اندوستهپی افزار باج با مقابله المللی بین ویژه کارگروه یک از حمایت منظور به خصوصی هایشرکت

 است؟ جذاب سایبری مجرمان برای رمزپایه ارزهای چرا

 و وینک بیت که آن نخست. دارد وجود دیجیتال ارزهای از اینترنتی مجرمان استقبال جهت عمده دلیل دو

 باجگیران اصلی ابزارهای عنوان به ناشناس صورت به مالی مبادالت انجام امکان دلیل به رمزپایه ارزهای سایر

 دوباره کنترل گرفتن پس برای اهشرکت که هنگفتی مبالغ که آنست دیگر دلیل. اند شده پدیدار سایبری

 .ندارند را گردی ارزی مجاز بازارهای در جابجایی امکان تقریباً کنند،می پرداخت خود هایرایانه

 ابزاری یجیتالد ارزهای. گرفت کم دست تواننمی را افزارها باج از حمایت در شده رمزنگاری ارزهای نقش

 هایسیستم نطرفدارا به تواندمی که آن ضمن که است پول انتقال جهت دولتی نظارت بدون و غیرمتمرکز

 بازیگران و مجرمان برای نیز اندازه همان به اما یابند دست مدنظرشان اهداف به تا کند کمک شخصی مالی

 .است مفید بدخواه
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 کرد؟ ردیابی را دیجیتال های ارز با شده انجام های پرداخت توان می آیا

 همگان برای هدهمشا قابل اما پذیرندمی صورت هویت احراز بدون و ناشناس هاگرچ کوین بیت معامالت همه

 تحت را آن مبالغ یدنرس هنگام تواندمی کندمی ردیابی را خاصی کوین بیت پول کیف که کسی بنابراین. است

 دقیقاً نقطه این و دارد نیاز رمزعبور یا خصوصی کلید یک به پول کیف داخل پول به دسترسی اما. بگیرد نظر

 .شودمی محسوب افزارهاباج قوت نقطه که است جایی همان

 قادر متاسفانه اما دنماین ردیابی موفقیت با را کوین بیت اندتوانسته کارشناسان دانشگاهی، مطالعه چندین در

 هایروش از ریبسیا ، نتیجه در. اند نبوده واقعی شناسایی قابل کاربر یک با معامالت این ارتباط تشخیص به

 هاپرداخت ردیابی یبرا کاربردی هیچ و اند شده محدود ، اند گرفته قرار استفاده مورد امروز به تا که تحقیقاتی

 (Ryan, 2019. )ندارند افزاری باج

 بیت 75 از 63.7 شد موفق متحده ایاالت فدرال تحقیقات اداره عینی، نمونه یک در اما هاصحبت این تمام با

 دست هب مجدداً  را روسیه با مرتبط افزار باج عملیات یک به  Colonial Pipelineسطتو شده پرداخت کوین

 نکته و کند ردگیری دیگر مبادله هاده از بیش بین در جاییجابه وجود با را پولها توانست سازمان این. آورد

 زمان در وینک بیت 63.7. )گرفت قرار اختیار در نیز را هکرها استفاده مورد خصوصی کلید که آنست ترمهم

 (Tarabay, 2021.( )داشت ارزش دالر میلیون 2.3 حدود FBI اقدام

 چیست؟ حل راه

 ”افزارهاباج اب مقابله ویژه کارگروه“ اعضای اما. است کامل طور به کوین بیت ممنوعیت پیشنهادی حل راه یک

 امنیتی های انسازم و ولوژیتکن هایشرکت همچنین و دیجیتال ارزهای هایشرکت از نمایندگانی شامل که

 در مالی صنعت وسطت ارز این تدریجی پذیرش. دانندنمی موثر حل راه یک را این ، است دولتی و المللی بین

 .اند شده گذاشته کنار کلی به دیجیتال ارزهای ممنوعیت هایدرخواست جهان،

 جهت دولتها برای را هاییتوصیه ایفحهص 81 گزارشی طی آپریل ماه در ”افزارها باج با مقابله ویژه کارگروه“

 مقررات الزامات هک خواست ها دولت از کارگروه این. نمود منتشر افزاریباج حمالت با مقابله و پیشگیری

 را (CFT) ”تروریسم مالی تأمین با مبارزه“ و (AML) ”پولشویی با مبارزه“ ، (KYC) ”مشتریان هویت احراز“

 (Tarabay, 2021. )دهند تعمیم زنی رمزپایه مالی مبادالت به

 مقررات سانیروزر به و تحقیق منابع تقویت ، سایبر-امنیت مقررات رعایت ، اطالعات بهتر گذاری اشتراک به

 که ستا ملموسی اقدامات همگی افزار، باج اکوسیستم مختلف های جنبه به پرداختن برای سایبری امنیت

 .شوند واقع ثرمو تهدید این کاهش برای توانندمی هاشرکت هم و دولتی گذارانقانون سوی از هم
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 رویدادها
 

 دوئر گلن پروفسور – انتخابات از پس تغییرات
 شد سوال او زا سپس،. کرد بیان آن های ویژگی و امسال انتخابات مورد در را خود نظرات دوئر گلن ابتدا، در

 ناآرامی مورد رد دوئر از. کند می تغییر ایران بخصوص میانهخاور قبال در متحده ایاالت خارجی سیاست آیا که

 سوال نیز متحده ایاالت داخلی های سیاست به مربوط دیگر مسائل برخی همچنین و انتخابات از پس های

 .شد

https://www.youtube.com/watch?v=Ol331KcB6FQ 

 

 شناختی های جنگ راهبری در عمومی فلسفه نقش
 شناخت رویدادهای مجموعه جلسات، از یکی «شناختی های جنگ راهبری در میعمو فلسفه نقش» جلسه

 ترایدک دانشجوی باطنی محمدسجاد آقای حضور با و حقیقت از دفاع ایرانی مجمع همت به که است بوده

 اطنیب آقای جلسه این در. است شده برگزار مجازی صورت به شناختی جنگ حوزه پژوهشگر و سیاسی فلسفه

 وادثح در عمومی فلسفه نقش تبیین با تا نمودند تالش شناختی، جنگ پیرامون تعاریفی ائهار ضمن در

 ایشان همچنین. مایندن اشاره  باشد داشته میتواند هاجنگ از نوع این که روزافزونی اهمیت به اخیر، و پیرامونی

 بودن روز به نضم در که ندکرد را خودشان تالش تمام شانارائه خالل در مراجعی و کلیدواژگانی ارائه با

 .بدهند خود ارائه به را تعلیمی جنبه شده، ارائه محتوای

 این در انندمیتو آنکه ضمن افکارعمومی و شناختی جنگ هایحوزه با  آشنایی به عالقمندان و پژوهشگران

 دفاع ایرانی معمج سایت در را تولیدی مطالب و آرشیوی هایفایل از برخورداری امکان نمایند، شرکت جلسات

 رویداد همجموع از نخست جلسه فایل دانلود و مشاهده جهت میتوانند عالقمندان همچنین. دارند حقیقت از

 https://www.aparat.com/v/Jz8Qm: نمایند مراجعه آپارات سایت در زیر آدرس به شناخت

 

 صهیونیستی رژیم شناختی جنگ
 به که است بوده شناخت رویدادهای مجموعه ات،جلس از یکی «صهیونیستی رژیم شناختی جنگ» جلسه

 سیاسی شناسی جامعه دکترای دانشجوی پاکدامن محمد آقای حضور با و حقیقت از دفاع ایرانی مجمع همت

 پاکدامن آقای جلسه این در. است شده برگزار مجازی صورت به «خاتمه یا ادامه اسرائیل،» کتاب نویسنده و

 نمودند تالش اسرائیل ذهنی زمینه پیش و سایبر فضای ماهیت ذهن، خصوص رد هاییاستعاره ارائه ضمن در

 اسرائیل هایفعالیت و سوابق به ایشان همچنین. نمایند تبیین را شناختی هایکمپین از اسرائیلی رویکرد تا
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 رژیم عملیاتی الگوی خصوص در نیز را مسائلی ایشان ادامه در. پرداختند شناختی مسائل خصوص در

 .آوردند شناختی رویکرد این کاربرد از را هاییمثال نهایتا و میفرمایند نیستیصهیو

 این در انندمیتو آنکه ضمن افکارعمومی و شناختی جنگ هایحوزه با  آشنایی به عالقمندان و پژوهشگران

 دفاع انیایر معمج سایت در را تولیدی مطالب و آرشیوی هایفایل از برخورداری امکان نمایند، شرکت جلسات

 رویداد مجموعه از دوم جلسه فایل دانلود و مشاهده جهت میتوانند عالقمندان همچنین. دارند حقیقت از

 https://aparat.com/v/Dniyw: نمایند مراجعه آپارات سایت در زیر آدرس به شناخت

 

 ایران در افکارعمومی نوین هایویژگی
 که است دهبو شناخت رویدادهای مجموعه جلسات، از یکی «ایران در افکارعمومی نوین هایویژگی»  جلسه

 امام هدانشگا علمی هیئت عضو غفاری مصطفی دکتر آقای حضور با و حقیقت از دفاع ایرانی مجمع همت به

 تعاریفی ئهارا ضمن در غفاری دکتر آقای جلسه این در. است شده برگزار مجازی صورت به السالم علیه صادق

 همچنین. برشمارند نآ برای را نوینی هایویژگی ایران، در افکارعمومی تبیین تا نمودند تالش  افکارعمومی از

 کنونی وضعیت تا ندنمود تالش و نمودند استفاده نیز را هاییمثال ایران ایرسانه بوم به توجه با ایشان

 تا کردند تالش نو ایهمثال از گیریبهره با سو همین از. گردد واضح مخاطبین برای درستی به افکارعمومی

 کردند عرفیم حوزه این به عالقمندان برای را کتاب عنوان چند همچنین ایشان. نمایند ترسیم را وضعیت این

 .دادند کتاب هر خصوص در مختصر توضیحاتی و

 این در انندمیتو آنکه ضمن افکارعمومی و شناختی جنگ هایحوزه با  آشنایی به عالقمندان و پژوهشگران

 دفاع ایرانی معمج سایت در را تولیدی مطالب و آرشیوی هایفایل از برخورداری امکان نمایند، شرکت جلسات

 رویداد مجموعه از سوم جلسه فایل دانلود و مشاهده جهت میتوانند عالقمندان همچنین. دارند حقیقت از

 /https://www.aparat.com/v/37XDi: نمایند مراجعه آپارات سایت در زیر آدرس به شناخت

 

 (داعش تکفیری گروه موردی مطالعه) تکفیری هایگروه شناختی-ایرسانه کمپین
 بوده اختشن رویدادهای مجموعه جلسات، از یکی«  تکفیری هایگروه شناختی-ایرسانه کمپین»  جلسه

 میاسال هایگروه پژوهشگر حسنی احسان آقای حضور با و حقیقت از دفاع ایرانی مجمع همت به که است

 سیاسی نگج از تعاریفی ارائه ضمن در حسنی آقای جلسه این در. است شده برگزار مجازی صورت به بنیادگرا

 کشور در اریتاثیرگذ و نفوذ برای زیرپوستی ابزارهای بکارگیری از است عبارت سیاسی جنگ» :مختار تعریف ،

 کمپین بررسی با نایشا ادامه در. دادند ائهار«  ایدشده قدرت منازعات وارد آن با که گروهی یا و جامعه یا و

 و عاتیاطال اقتصادی، دیپلماسی، حوزه را داعش سیاسی نبرد محور چهار داعش، شناختی-ایرسانه سازی

 .پرداختند حوزه چهار این تبیین به و  کرده معرفی نظامی
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 این در توانندمی آنکه نضم افکارعمومی و شناختی جنگ هایحوزه با  آشنایی به عالقمندان و پژوهشگران

 دفاع ایرانی معمج سایت در را تولیدی مطالب و آرشیوی هایفایل از برخورداری امکان نمایند، شرکت جلسات

 رویداد عهمجمو از چهارم جلسه فایل دانلود و مشاهده جهت میتوانند عالقمندان همچنین. دارند حقیقت از

 https://aparat.com/v/ATuJ9: نمایند مراجعه آپارات سایت در زیر آدرس به شناخت

 

 افغانستان اخیر تحوالت و شناختی جنگ
 ستا بوده شناخت رویدادهای مجموعه جلسات، از یکی «افغانستان اخیر تحوالت و شناختی جنگ» جلسه

 و غانستاناف مسائل کارشناس زاهدی، بهرام دکتر آقای حضور با و حقیقت از دفاع ایرانی مجمع همت به که

 بیان ایبر زاهدی آقای جلسه این در. است شده برگزار مجازی صورت نوربه سازان اندیشه موسسه وهشگرپژ

 وضاعا بر تفصیلی مروری طالبان، سیاسی نبرد هایتکنیک ترسیم و افغانستان در جاری شناختی جنگ

 طالبان به طالبان یمتقس و طالبان تاریخچه بیان با همچنین ایشان. داشتند افغانستان اجتماعی و گانیاندیشه

 بدیل قداماتا از بخشی و نموده ترسیم را افغانستان در گروه این شناختی رویکرد از تصویری جدید، و قدیم

 گسست مستنداتی ارائه با ایشان نیز آخر در. نمودند بیان نیز را گروه این مخالف جریانات و هاگروه توسط

 .مودندن تبیین را افغانستان حاضر حال اجتماعی

 این در توانندمی آنکه ضمن افکارعمومی و شناختی جنگ هایحوزه با  آشنایی به عالقمندان و پژوهشگران

 دفاع ایرانی معمج سایت در را تولیدی مطالب و آرشیوی هایفایل از برخورداری امکان نمایند، شرکت جلسات

 در حقیقت از فاعد ایرانی مجمع صفحه آدرس به مطالب دانلود برای توانندمی عالقمندان. دارند حقیقت از

 .فرمایند مراجعه https://www.aparat.com/ICDT: نشانی به آپارات سایت

 

 روانی عملیات کلیات
 جمعم همت به که است بوده شناخت رویدادهای مجموعه جلسات، از یکی«  روانی عملیات کلیات»  جلسه

 اسالمی لمللا بین روابط و ارتباطات پژوهشگر کحلکی المرضاغ دکتر آقای حضور با و حقیقت از دفاع ایرانی

 روانی یاتعمل از تعاریفی ارائه ضمن در کحلکی دکتر آقای جلسه این در. است شده برگزار مجازی صورت به

 هایی رسانه توسط که روانی عملیات از هایی مثال و کردند تشریح را عمومی افکار و جوامع امروزی شرایط ،

 ادامه رد. برسند فضا این از درستی درک به پژوهشگران تا زدند است سازی پیاده حال در سی یب بی نظیر

 انتها در و ندنمود معرفی را کند کمک پژوهشگران به تواند می زمینه این در که هایی کتاب از تعدادی ایشان

 .دادند پاسخ پژوهشگران سواالت به نیز

 این در توانندمی آنکه ضمن افکارعمومی و شناختی جنگ هایوزهح با آشنایی به عالقمندان و پژوهشگران

 دفاع ایرانی مجمع سایت در را تولیدی مطالب و آرشیوی هایفایل از برخورداری امکان نمایند، شرکت جلسات
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 رویدادهای مجموعه از ششم جلسه فایل دانلود و مشاهده جهت میتوانند عالقمندان همچنین. دارند حقیقت از

 https://aparat.com/v/GnILO: نمایند مراجعه آپارات سایت در زیر آدرس به شناخت

 

 آسیا غرب در ایمنطقه نوین نظم در مقاومت محور جایگاه و نقش
 موعهمج جلسات، از یکی«  آسیا غرب در ایمنطقه نوین نظم در مقاومت محور جایگاه و نقش»  جلسه

 ندرسون،ا تیم دکتر آقای حضور با و حقیقت از دفاع ایرانی مجمع همت به که است بوده شناخت رویدادهای

. است دهش برگزار مجازی صورت به استرالیا سیدنی دانشگاه سابق استاد و ضدهژمونیک مطالعات مرکز مدیر

 ندرسونا دکتر جلسه این در. پذیرفت صورت همزمان و تخصصی ترجمه با و انگلیسی زبان به که جلسه این

 ختلفیم مسائل قبال در خود موضع کتاب، این مختلف هایبخش خصوص در توضیحی و انکتابش معرفی ضمن

 هاتحریم به رهاشا ضمن همچنین ایشان. کنندمی بیان است جریان در مقاومت محور قبال در و منطقه در که

 مقابله برای قدرتمندی ایمنطقه نهادهای و سازکارها باید که کنندمی عنوان هاآن کردن خطاب تروریستی و

 یادآور نیز را ایران هایظرفیت از برخی رویداد این در همچنین اندرسون دکتر. شود ایجاد اقداماتی چنین با

 .شدند

 این در توانندمی آنکه ضمن افکارعمومی و شناختی جنگ هایحوزه با  آشنایی به عالقمندان و پژوهشگران

 دفاع یرانیا مجمع سایت در را تولیدی مطالب و آرشیوی هایفایل از برخورداری امکان نمایند، شرکت جلسات

 حقیقت از دفاع انیایر مجمع صفحه آدرس به هفتم جلسه دانلود برای توانندمی عالقمندان. دارند حقیقت از

 .فرمایند مراجعه  /https://www.aparat.com/v/Is0CQ: نشانی به آپارات سایت در

 

 سایبر عصر در نمایشی جهان درک رمان؛ مثابه به رسانه
 هایرویداد مجموعه جلسات، از یکی «سایبر عصر در نمایشی جهان درک رمان؛ مثابه به رسانه»  جلسه

 گروه رمدی مسرور محمد دکتر آقای حضور با و حقیقت از دفاع ایرانی مجمع همت به که است بوده شناخت

 شده برگزار مجازی صورت به  سراج جازیم فضای سازمان پژوهی آینده و تحقیقات مرکز رسانه مطالعات

 ز،چی همه زدگی سایبری و نمایشی جهان خصوص در خود ارائه ضمن در مسرور آقای جلسه این در. است

 درک اکنون شتن،دا عنوان ایشان. داشت است، برده فرو خود در را ما که ابزاری عنوان به رسانه تفسیر بر سعی

 کند،می تبیین ما برای دریچه همین را اخبار. است دوربین یچهدر از شده بندی چارچوب درک یک ما،

 چیز همه از ار ما شناخت که است دریچه همین نهایت در و دهدمی توضیح دریچه همین را ما هایدغدغه

 اعضای با دیالوگ در شانای نیز ادامه در. یابدمی مضاعف اهمیت ما برای دریچه این رفته رفته و کندمی حاصل

 .نمودند بیان خود، تفسیر این و شرایط این فهم خصوص در راهکارهایی جلسه،

 این در توانندمی آنکه ضمن افکارعمومی و شناختی جنگ هایحوزه با  آشنایی به عالقمندان و پژوهشگران

 دفاع ایرانی مجمع سایت در را تولیدی مطالب و آرشیوی هایفایل از برخورداری امکان نمایند، شرکت جلسات
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 رویداد مجموعه از هشتم جلسه فایل دانلود و مشاهده جهت توانندمی عالقمندان همچنین. دارند حقیقت از

 /https://www.aparat.com/v/Vx3yr:نمایند مراجعه آپارات سایت در زیر آدرس به شناخت

 

 هاروایت و هانقش بازیگران،: وین مذاکرات اندازچشم
 شناخت رویدادهای عهمجمو جلسات، از یکی «هاروایت و هانقش بازیگران،: وین مذاکرات اندازچشم» جلسه

 سیاسی علوم استاد هاینزگرتنر، پروفسور حضور با و حقیقت از دفاع ایرانی مجمع همت به که است بوده

 روابط و سیاسی لومع استاد اریکلوب، دکتر و تریشا صلح المللیبین موسسه عالی شورای عضو و وین دانشگاه

 .  است شده برگزار مجازی صورت به فلوریدا المللیبین دانشگاه المللبین

 این در توانندمی آنکه ضمن افکارعمومی و شناختی جنگ هایحوزه با  آشنایی به عالقمندان و پژوهشگران

 دفاع ایرانی معمج سایت در را تولیدی مطالب و آرشیوی هایفایل از برخورداری امکان نمایند، شرکت جلسات

 رویداد مجموعه از نهم جلسه فایل دانلود و مشاهده جهت توانندمی عالقمندان همچنین. دارند حقیقت از

 /www.aparat.com/v/2tpSV: نمایند مراجعه آپارات سایت در زیر آدرس به شناخت

 

 ایمنطقه پویایی و جهانی روندهای: الملل بین سیاست و ایران اسالمی انقالب
 و فرهنگی سیاسی، مذهبی مهم رویداد یک این واقع، در. بود الملل بین سیاست برای شوک یک ایران انقالب

 یک بعد به مانز آن از. دارد وجود( کمونیسم و غربی داری سرمایه از متمایز) سومی راه داد نشان که بود ملی

 نمی زهرگ آنها از یک هیچ. شد ظاهر شوروی جماهیر اتحاد و آمریکا های فعالیت مورد در تردید و شک

 .هستند آنها جهان، رهبران تنها که باشند مطمئن کامالً  توانستند

 در زمان آن در زیادی عوامل زیرا است دشوار الملل بین روابط در معلول و علّت مورد در قطعی گیری نتیجه

 با تنگاتنگی طارتبا که را غرب مهم اقتصادی و استراتژیک منافع اسالمی، انقالب که بود واضح. بودند تعامل

 شاه که ردک یادآوری جهانیان به کیسینجر هنری که داشت خاطر به باید. کشد می چالش به داشت، شاه رژیم

 که کرد ایجاد را تصور این اسالمی انقالب تر، ستردهگ طور به. بود ”شرط و قید بی متحد یک چیز، نادرترین“

 .دارد خاورمیانه در جدید دشمن یک متحده ایاالت

 های سال رد را جهانی نظم که دارد وجود ای منطقه و المللی بین زندگی های حوزه همه در زیادی ابهامات

 موضوع با میعل نشستی میزبان ستا مفتخر حقیقت از دفاع ایرانی مجمع رو، این از. داد خواهد تغییر آینده

 ایران اسالمی انقالب تا باشد «ای منطقه پویایی و جهانی روندهای: المللبین سیاست و ایران اسالمی انقالب»

 .سازد تبیین را مختلف ابعاد از آن المللی بین و ای منطقه پیامدهای و
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 شکسپیر رادنی پروفسور

 جاکارتا، رد تریساکتی دانشگاه در باینری اقتصاد مدعو استاد و رمشهو سیاسی مفسر شکسپیر رادنی پروفسور

 دافعم مسیحیان شورای اعضای از یکی عدالت، جهانی جنبش بنیانگذاران از یکی شکسپیر. است اندونزی

 و بحرین ران،ای بر ویژه تمرکز با خاورمیانه مسائل مورد در متعددی مقاالت شکسپیر آقای. است پولی عدالت

 تریساکتی هدانشگا انتشارات توسط 2007 سال در ”مدرن جهانی پارادایم“ او کتاب آخرین. است وشتهن سوریه

 .شد منتشر

 بارت کوین دکتر

 نگج آمریکایی منتقدان ترین شده شناخته از یکی و شناس عرب-شناس اسالم محقق یک بارت کوین دکتر

 و پاریس ،سانفرانسیسکو های دانشگاه و ها لجکا در بارت دکتر 2006 تا 1991 سال از. است تروریسم علیه

 خواه هوریجم ایالتی قانونگذاران از گروهی توسط بارت دکتر 2006 تابستان در. کرد می تدریس ویسکانسین

 عقاید لیلد به مدیسون-ویسکانسین دانشگاه در خود شغل از او اخراج خواستار آنها گرفت، قرار حمله مورد

 عنوان هب حاضر حال در و شد کاندید ویسکانسین در کنگره برای 2008 سال در تبار دکتر. شدند وی سیاسی

 .کند می کار رادیویی گفتگوی مجری و نویسنده عمومی، سخنران غیرانتفاعی، مؤسس

 جونز مایکل دکتر

 وا. است( نگیفره جنگهای) وارز کالچر مجله سردبیر و رسانه، تحلیلگر دانشگاهی، نویسنده، جونز مایکل. ای

 در کاتولیک زنان مدرسه یک مری، سنت کالج در و کرد دریافت پنسیلوانیا تمپل، دانشگاه از را خود دکترای

 داری سرمایه ختاری: حاصل بی فلز“ جمله از کتاب 40 از بیش نویسنده جونز. کرد تدریس ایندیانا، بند، ساوت

 .است( 2014) ”ربا و کار بین تضاد عنوان به
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 هاگزارش
 شماره 31گزارش امنیت سایبری در 

 گزارش پایش و پژوهش افکارعمومی

 شماره 25گزارش شکاف های آمریکا در 

 گزارش سیاسی

 گزارش امنیت فرهنگی

 گزارش جامع تحوالت شناختی

 گزارش روایت حضور آمریکا در منطقه

 گزارش دیدبان شناختی

 

 نقد و ارزیابی
 های شناختی؛مقاله کاربردی در حوزه 20و کتاب تخصصی  10نقد و ارزیابی بیش از 

 

 نگاشت
های مطالعاتی مختلف به نگارش درآمده ای در قالب گروهنگاشت ترجمه 50نگاشت تخصصی،  500بیش از 

 است؛

 

 ورزاناندیشه
اع از پژوهشگر مهمان با مجمع ایرانی دف 200پژوهشگر شبکه و بیش از  50پژوهشگر مقیم،  10بیش از 

 مکاری داشته است.حقیقت ه
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 /https://icdt.ir/fa سایت

 https://t.me/icdt_ir تلگرام

 https://www.instagram.com/icdt_ir اینستاگرام

 https://ble.ir/icdt_ir بله

 https://twitter.com/icdtir توئیتر

 https://www.aparat.com/ICDT آپارات
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