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چکیده
فناوریهای ارتباطی نوین بهعنوان مهمتررین دسرتآورد انسران قررن بیسرتم از طریرص اتصرال زیربناهرا و
روبناها در حیات مادی و معنوی بشر ،ظرف سه دهه ،ابعاد گوناگون زندگی انسان معاصر را دستخوش تغییر
و تحول کرده است .اینترنت و فضای مجازی علاوه بر تأثیرات بنیادین برر حوزههرای فرهنیری ،اجتمراعی و
اقتصادی جوامع مختلف ابعاد تهدیدآمیزی را نیز آشکار ساخته و زمینة انتقال منابع ناامنی از فضای واقعی بره
مجازی را فراهم کرده است .امروزه محیطهای تهدیدآمیز علیه منافع ملتها و دولتها به سررزمین محردود
نمیشود و جهان مجازی نیز محیطی تهدیدزا بهشمار میآید .سرایبر تروریسرم یکری از مهمتررین تهدیردات
نوظهور است که با استفاده از قابلیتهای اینترنت به فعالیتهای خود بعد بینالمللی داده اسرت .برا توجره بره
اهمیت مطالعات بنیادین در شیوة مواجهه با پدیدههای نوظهور ،این پژوهش با هدف شرناخت نقرش رسرانه-
های نوین در ظهور و گسترش تروریسم در عرصة بینالملل ،با اسرتفاده از روش پیمرایش و ابرزار پرسشرنامة
محقصساخته در سطح صاحبنظران و کارشناسان سراسر کشور اجررا شرد .یافترههرا نشران داد از میران پرن
عامل مورد بررسی شامل :ماهواره ،اینترنت ،فضای مجازی ،شربکههرای اجتمراعی و روزنامرهنیراری سرایبر،
عامل فضای مجازی در ظهور و گسترش و گروههای تروریستی بهعنوان بازییران جدید در عرصة بینالملل
بیشترین نقش را ایفا کرده است.
واژهگانکلیدی :رسانههای نوین ،قدرت ،فضای سایبر ،تروریسم.
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مقدمه
تروریسم پدیدة تازه ای نیست .بر اساس گفتمان مذاهب ابراهیمی ،هابیل اولین قربانی
تروریسم است .تروریسم بیشتر در فضا و شرایطی رخ میدهد که در آن قدرت به صورت
ناعادلانه توزیع شده باشد (ناجی راد.)1 :9381 ،
تروریسم سایبری پدیدهای است نوظهور که همزمان با تحول در حوزة فنآوریهای
نوین ارتباطی و اطلاعاتی و گسترش ارتباطات جهانی از طریص شبکة وسیع اینترنت ایجاد
شده است ،به گونهای که امروزه بهعنوان یکی از چالشهای مهمی که امنیت جهانی را
تهدید میکند مورد توجه قرار گرفته است .اینکه تروریسم چیونه توانسته است تهدیدات
خود را از فضای فیزیکی و جغرافیایی به فضای مجازی منتقل کند ،به ظرفیتهای کم نظیر
و ساختار پیچیدة اینترنت ارتباط دارد .تهدیدهای سایبری ویژگیهای منحصر به فردی
دارند؛ این تهدیدها گسترة وسیعی از موانع قانونی ،فنی ،سازمانی و فرهنیی را شامل
میشوند .هزینة پایین بهرهبرداری از فن آوری رایانهای همراه با اتصال گستردة به اینترنت و
سهولت ایجاد یا بهدست آوردن نرمافزارهای مخرب به ورود بازییران جدید در عرصههای
ملی و بین المللی منجر شده است .زمان محدود و سرعت بالای اقدام در فضای سایبر،
شرایطی را برای انجام اقداماتی با خطرات و تأثیرگزاری بیشتر فراهم کرده است .این
فناوری تهدیدکنندگان را برای عبور از محدودیتهای مرزی به دستیابی به اهداف مورد
نظر در هر نقطهای از جهان قادر میسازد .بنابراین بدون توجه به مقولة قدرت و امنیت در
قرن  ،09صحبت در بارة پدیدة تروریسم در فضای سایبر ،مطالعة چیونیی رشد و گسترش
فعالیتهای تروریستی در سطح بینالمللی بینتیجه است .امروزه برای ارزیابی مقولة قدرت
در سطح ملی و بینالمللی توجه به عاملهایی چون ،فنآوری ،آموزش و رشد اقتصادی
اهمیت یافته است .قدرت وابسته به فضای سایبری یکی از مهمترین زمینههای جدید در
سیاست جهانی است که توانایی بهدست آوردن نتای بهتری را از طریص استفاده از منابع
الکترونیکی در دامنة سایبری دارد ( .)Nay, 2010: 4افزایش سرعت فرایندها و
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ساختارهای پیشرفته ،وابستیی بیشتر به اینترنت را به همراه داشته و باعث شده سالانه
میلیاردها دلار به اقتصاد جهانی اضافه شود .تجارت اینترنتی در سطح جهان در سال 0292
در حدود  92تریلیون دلار بوده و تخمین زده میشود این آمار در سال  0202به  02تریلیون
دلار برسد (خلیلیپور رکن آبادی و نورعلیوند .)00 :9319
امروزه فضای سایبری به عنوان یکی از مهمترین منابع قدرت مورد توجه بازییران دولتی
برای دستیابی به اهداف اجتماعی ،ایدئولوژیکی ،سیاسی ،نظامی و مالی است .توسعة جنبه-
های گوناگون خدمات رسانی در اینترنت از یک سو و گسترش فعالیت مهاجمان رایانهای،
سارقان و جاسوسان اطلاعاتی از سوی دییر ،حجم تهدیدها و آسیبهای ناشی از این
فناوری را به شدت افزایش داده است .این تهدیدها ،امروزه علاوه بر اینکه روزبهروز
گسترش مییابند و پیچیدهتر میشوند ،امنیت ملی کشورها و دولتها را نیز بهطور مستقیم
تحت تأثیر قرار میدهند (میرمحمدی و محمدی لرد .)30 :9381 ،اهمیت تهدیدات
تروریستی در شبکة جهانی اینترنت به اندازهای است که ادارة اطلاعات ملی آمریکا که
وظیفة هماهنیی بین  90سازمان اطلاعاتی آمریکا را بر عهده دارد ،در گزارش فوریه ،0292
تهدیدات سایبری را از مه مترین تهدیدات فراروی امنیت ملی این کشور ذکر میکند .بر
اساس این گزارش موازنة قدرت در فضای مجازی به نفع کنشیران مخرب شامل دولت -
ملتها ،شبکههای تروریستی و گروههای جنایی سازمان یافته و افراد در حال تغییر است
(یزدان پناه.)9313 ،
ریچارد کلارک 9مشاور عالی ضد تروریسم آمریکا در سال  ،0292ضمن اظهار عجز از
ناتوانی آمریکا در جلوگیری از دستیابی تروریستها به سیستمهای رایانهای این کشور،
از این موضوع بهعنوان فاجعة پرل هاربر الکترونیکی یاد میکند .گزارشهای متعدد وال
استریت ژورنال و نیویورک تایمز نظر کلارک را تأیید میکند .بنا به این گزارشها از سال
 0292تا  0298میلادی  ،به تأسیسات حیاتی ایالات متحدة آمریکا شامل :کارخانههای برق،
1 Richard Clarke
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صنایع سنیین ،پیمانکاریهای دفاعی و دانشیاهها ،بانکها و سازمان سیا ،صدها بار حمله
شده است .در این عرصة تأسیسات حیاتی سایر کشورها مانند :تأسیسات هستهای ایران در
نطنز در سال ،0221برق و انرژی ترکیه در سال  0291و تأسیات برق و انرژی ونزوئلا در
سال  0298از سوی تروریستها تهدید و تخریب شده است .دایرة تروریسم سایبری
به سرعت در حال گسترش است ،بعد از تروریسم دولتی ،اقتصادی ،صنعتی و زیستی ،شاهد
شکلگیری شاخهای جدید تحت عنوان تروریسم مذهبی هستیم .تروریسم مذهبی با فعالیت
سازمان یافته در فضای مجازی ،ظرف مدت کوتاهی دایرة نفوذ و سیطرة خود را از سطح
منطقه به سطح بین المللی گسترش داده است .گروه تروریستی سلفی و وهابی داعش
بیشترین فعالیتهای مالی ،فرهنیی ،تبلیغاتی ،آموزشی و هدایت تیمهای تروریستی خود را
بهطور گسترده در فضای مجازی سازماندهی میکند.
گسترش فعالیتهای تروریستی در سطح جهان و تراکم گروههای تروریستی در محیط
پیرامونی جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله موضوعات مورد توجه این پژوهش است .در
این پژوهش که با استفاده از روش پیمایش و پرسشنامة محقصساخته اجرا شده ،محقص در
تلاش است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که رسانههای نوین در گسترش تروریسم
بهعنوان یکی از کنشیران جدید در عرصة بینالملل چه نقشی دارند؟
پیشینة تحقیق
میربد و همکاران( )9318در مقالهای تأثیر تروریسم سایبری بر حقوق بینالمللی را
بررسی کردهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد؛ رسانههای نوین بهویژه اینترنت و
فضای مجازی این امکان را برای تروریستها فراهم کرده است که با حمله به زیرساخت-
های حیاتی دولتها نظیر؛ حمل و نقل هوایی ،سدها ،نیروگاههای هستهای و تولید برق،
سیستم بانکی و مالی ،ایجاد رعب و وحشت عمومی و تهدید و اجبار دولتها به منافع مورد
نظر دست یازند .نتای این مطالعه نشان میدهد تروریسم سایبری ظرفیت تقویت و اجرای
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انواع دییر تروریسم نظیر؛ بیوتروریسم ،اکوتروریسم ،تروریسم هستهای و انواع کلاسیک
آن را دارد .تروریسم سایبری از قابلیت بالایی برای نقض قواعد حقوق بشر برخوردار است.
بنابراین پرداختن به این موضوع و مبارزة همهجانبه با تروریسم سایبری در سطح بینالمللی
از اهمیت زیادی برخوردار است.
مطالعات آدمی و نکویی ( )9311نشان میدهد رسانههای نوین علاوه بر کمک به
پیشبرد ارزشهای انسانی و پیشرفت صلح در جامعة جهانی ،به ابزار گروههای رادیکال
برای تبلیغ ارزش ها و اقدامات ضد بشری آنان تبدیل شده و خاورمیانه را به کانون اصلی
بحران مبدل کرده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد؛ گروههای تروریستی القاعده
و داعش ،بیشتر مراحل عضوگیری ،تروی خشونت ،مشروعیتسازی و فراخواندن پیامهای
خود برای طرفداران و دشمنان را از طریص اینترنت و فضای مجازی انجام دادهاند.
نتای پژوهش سلطانینژاد و همکاران ( )9311حاکی است ،متغیر قدرت بعد از جنگ
سرد تحت تأثیر فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی دستخوش تغییر شده و مفهوم آن از
حالت سختافزاری به نرمافزاری تغییر یافته و اجزای مختلف قدرت را تحت تأثیر قرار
داده است .همچنین در پرتو فضای مجازی ،مفهوم قدرت ابعاد وسیعتری یافته است و در
این میان ،بعد فرهنیی و نرمافزاری آن تبدیل به مسئلة محوری روابط بینالملل شده است و
با هنجاری و اجتماعیشدن مفهوم قدرت ،بازییران و مرزهای جغرافیایی قدرت ،منابع
قدرت و گروههای هدف آن تحت تأثیر قرارگرفتهاند.
تروریسم دولتی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن موضوع مقالهای است که
از سوی شاهعلی و موحدیان ( )9319مورد بررسی قرار گرفته است .به اعتقاد نویسندگان،
تروریسم و یکی از شاخههای خطرناک آن یعنی تروریسم دولتی نیز از این تحولات
تأثیرپذیرفته و پیدایش شبکههای اطلاعرسانی مانند اینترنت و شبکههای تلفن همراه به
حامیان و سازماندهندگان تروریسم دولتی امکان داده تا به شیوههای نوینی به اهداف خود
جامة عمل بپوشانند .در این مقاله ضمن بررسی معنا و مفهوم تروریسم دولتی در فضای
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مجازی ،انواع و جنبههای مختلف این پدیده و روشهای مقابله با آن در داخل کشور و
فضای بینالملل بررسی میشود.
امنیت در اینترنت و فضای مجازی از مقولههای مهم و پرچالش حوزههای فناوری
ارتباطات و اطلاعات در عصر حاضر بهشمار میرود .در این زمینه نورمحمدی ()9381
پایاننامة دکترای تخصصی خود را به موضوع گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و
تحول پدیدة امنیت اختصاص داده است .یافتههای این تحقیص بر این نکته تأکید دارد که
دولتها دییر تنها کارگزاران تهدید در عرصة امنیتی جهانی نیستند ،بلکه فناوریهای
اطلاعات و ارتباطات ظرفیت تهدیدآفرینی در گسترة جهانی و ایجاد ناامنی در سطوح ملی
و بینالمللی را برای کنشیران غیردولتی فراهم ساختهاند.
نتای مطالعات اریکسون و گیاکملو ( )0221بر تحول در تهدیدهای امنیتی و ظهور
تهدیدهای نوین مانند سایبر تروریسم و آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی در برابر
حملات سایبری در نتیجة تحولات دگرگونیهای مداوم در وسایل اطلاعاتی و ارتباطاتی
تأکید دارد .تهدیدات سایبری باعث شده است تا دولتها از طریص مشارکت در وضع
مقررات در سطح بینالمللی و تدوین اصول ،قواعد ،هنجارها و رویهها ،امنیت زیرساخت-
های حیاتی را در برابر حملات بالا ببرند.
ادبیات تحقیق
قدرت یکی از مفاهیم اصلی در روابط بینالملل بوده و دارای مفاهیم چندگانه است .با
وجود مرکزیت مفهوم قدرت ،هنوز درک کافی از آن صورت نیرفته است (آرندت،9
 .)08 :9110از اینرو شناخت قدرت همواره یکی از دلمشغولیهای اساسی محققان این
رشته بوده است .به علاوه قدرت ،مفهوم اساسی نظریة جدید سیاسی است و به عقیدة برخی
محققان ،علم سیاست ،کسب و حفظ قدرت سیاسی است (دودینگ .)901 :9382 ،زمانی
1Arendt
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که از قدرت در روابط بینالملل سخن میگوییم منظور ،توانایی کنترل اذهان و اعمال
انسانها است .به عقیدة مورگنتا 9تمام رفتار و اعمال بشر در اجتماع از قدرت سرچشمه می-
گیرد؛ از این رو قدرت در تمام شئون زندگی به نحوی از انحا جلوهگر است و در ارکان
اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی و همچنین در تمام نهادهای داخلی و بینالمللی بهصورتهای
مختلف تجلی میکند (عامری 239 :9310 ،و  .)301از نظر «نای» قدرت قابلیت نفوذ در
رفتار دییران برای حصول نتای دلخواه است .او رسانههای نوین را بهعنوان ابزار اساسی
قدرت معرفی میکند؛ ابزاری که قدرت را به قابلیتها و تواناییهای منحصر بهفرد نفوذ در
لایههای مختلف جامعه تجهیز میکند (نای .)38 :9381 ،با آغاز قرن بیستم منابع قدرت
تغییر کردند و ساختارها و شاخصهای قدرت در قرن نوزدهم و ماقبل آن که بر عناصری
چون میزان سلطه بر دریاها و خشکیها ،میزان جمعیت ،وسعت مرزها و نیروی نظامی
استوار بود در معرض تغییری دائمی قرار گرفت (آلبرس و پاپ .)028 :9381 ،امروزه در
ارزیابی قدرت بینالمللی ،عواملی همچون فنآوری ،آموزش و رشد اقتصادی اهمیت
بیشتری یافته است .با نیاهی به مولفههای قدرت در قرون گذشته روشن میشود که در هر
دوره ،منابع متفاوتی از قدرت به میزان کم یا زیاد نقشآفرینی کردهاند« .جیمز روزنا» 0از
جمله اندیشمندانی است که دستهبندی مناسبی از منابع مهم قدرت در سدههای مختلف
ارائه کرده است .در گذشته ،جمعیت ،دانش ،سلاح ،زمین و ثروت مصادیص قدرت بودند.
اما « در سه دهة اخیر ،فناوریهای نوین ارتباطی شامل؛ شبکة جهانی وب و اینترنت به شکل
گستردهای ابعاد مختلف حیات بشری را تحت تأثیر قرار داده است» (نایار .)93 :9312 ،بر
این اساس ،دولتها ،سازمانهای ملی و فراملی ،شرکتهای بینالمللی ،گروههای
سازمانیافته جنایی و تروریستی ،تولیدکنندگان بدافزار و تسلیحات مجازی که بهطور
هدفمند و برنامهریزی شده در فضای سایبر فعال هستند ،ابعادی از قدرت محسوب
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میشوند .جاسوسان رایانهای و ...کارایی جاسوسهای رایانهای ناپیدا و نامیرا که تنها با
قر ارگرفتن در اعداد غیرملموس صفر و یک در بستر مجازی شناور هستند و ویروسهای
رایانهای که از هزاران موشک بالستیک مخربتر،کمهزینهتر ،کاربردیتر و مؤثرتر هستند،
ابعاد دییر قدرت در فضای سایبر بهشمار میروند .بهطورکلی ماهیت قدرت در قرن 09
دچار تغییر اساسی شده است ،شاهراههای اطلاعاتی ،جهان امروز را بهصورتی درآورده
است که در آن ،اطلاعات بهمثابة قدرت بهحساب میآید .صاحبنظران تأکید دارند عرصة
قدرت از جمله حوزههایی است که در عصر دادهها و اطلاعات شاهد تغییر و تحولات
شیرف خواهد بود .برآیند این تحول ،تغییر ماهیت قدرت از فیزیکی به قدرت سایبری
است .شایان ذکر است موتورهای جستجوگر نظیر گوگل بهعنوان گلوگاه اساسی برای
دسترسی به اطلاعات و شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک بهعنوان بستر تعامل ساکنان
زمین ،اطلاعات فردی و کاری ،اجتماعی و ...تمامی فعالان عرصة فضای مجازی را در
اختیار دارند و فرصتی بینظیر را در اختیار صاحبان این فناوری قرار میدهند و آنان را قادر
میسازند تا بدون بهره گیری از ابزارهای قدرت گذشته نظیر قدرت تسلیحاتی و نظامی
همراه با لشکرکشیهای پرهزینه ،آرایش سیاسی ،فرهنیی و اقتصادی ملتها و دولتها را
بدون حضور فیزیکی درهم ریخته و زمینة سقوط و ظهور رژیمهای سیاسی را فراهم کنند.
ظهور و گسترش شبکههای اطلاعاتی ،الکترونیکی و رسانهای ،تراکم زمان و مکان و به
عبارت دقیصتر امواج جهانی شدن ،نشانیر شروع دوران جدید و پیچیدهتری در روابط بین-
الملل است .فناوریهای نوین اطلاعاتی ارتباطی ،که از اوایل دهة  12در مقیاس جهانی
گسترش یافتند ،موجب شتاب تغییرات نهادی ،افزایش تعاملات بینالمللی و تغییر مفاهیم
اصلی علوم سیاسی و روابط بین الملل از جمله قدرت شدهاند .شبکة جهانی اینترنت به دلیل
ماهیت عملکرد فراکشوری و نیز قابلیت برقراری ارتباط و جابجایی اطلاعات ،قدرت
شهروندان را صرف نظر از قومیت ،ملیت و مذهب و نژاد و زبان تا جایی افزایش داده که
در تعارض با منافع حکومتها و دولتها دست به فعالیتهایی بزنند .سیمبر و امراللهی
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( ) 9312معتقد هستند همانطوری که در جغرافیای واقعی ،تهدیدها و فرصتها و
چالشهایی برای گروههای مختلف انسانی وجود دارد ،در جغرافیای سایبر نیز عرصة این
دسته از فعالیتها منبع سختافزاری و نرمافزاری را تحت الشعاع قرار میدهد .توجه به
حیطة تهدیدها و آسیبها در فضای سایبر در پن سطح  .9تهدیدات جهانی .0آسیبپذیری
در سطح ملی .3تهدید تأسیسات زیربنایی  .2تشکیلات اقتصادی بزرگ  .1کاربران خانیی
و تجارتهای کوچک نشان میدهد گروههای تروریستی بهواسطة بهرهگیری از فناوری
فضای مجازی از قدرتی برخوردار شدهاند که میتوانند با تهدید ،تخریب تأسیسات
زیربنایی ،برانییختن احساسات قومی ،مذهبی ،نژادی و ناسیونالیستی ،گروهها ،اجتماعات
بزرگ ،حتی دولتها و ملتها را با مشکلات بزرگ مواجهه نمایند .در مطالعات نوین
امنیتی گفته میشود در شرایطی زندگی می کنیم که تهدیدات ملی مرتبط با امنیت تنها
ناشی از وجود همساییان متخاصم نیست ،بلکه موضوعاتی مانند رکود اقتصادی ،سرکوب
سیاسی ،کمبودها و نارسایی ها فرهنیی ،تخریب محیط زیست ،تروریسم فرامرزی ،جنایات
سازمانیافتة بینالمللی ،بلایای طبیعی ،بیماریهای جهانییر و مشکلات بهداشتی به
تهدیدات بیرونی گذشته ،اضافه شدهاند.
گسترة تروریسم در اینترنت و فضای مجازی
تروریسم

9

در دایرهًالمعارف فرانسوی مشهور لاروس ،چنین آمده است که واژة «ترور» 0برگرفته از
ریشة لاتین ) (Terreurبوده که به معنای نظام یا رژیم وحشت است .کلیدواژة ترور هم
اینگونه تعریف شده است؛ ایجاد هراس در تودة مردم یا گروهی از مردم بهمنظور در هم
شکستن مقاومتشان؛ برقراری نظام یا فرایند سیاسی بر پایة این ترس ،از طریص بهکارگیری
اقدامات حاد و خشونتبار ( .(Larousse, 1964: 258یکى از جامعترین تعاریف

1 Terrorism
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دانشیاهی از مفهوم تروریسم تعریف «آلکس .پ.اشمید»9است .از منظر اشمید تروریسم
شیوة اقدامات تکرارى بهمنظور ایجاد دلهره و رعب و وحشت است که به دلایل سلیقه
ورزى ،جنایى و یا سیاسى توسط گروههای مختلف بهکار گرفته مىشود ( schmid,
 .)1993: 8اما واژة سایبر تروریسم ابداع «کالین» 0است .به اعتقاد کالین ،تروریسم
مجازی به حمله یا حملاتی اطلاق میشود که با برنامهریزی قبلی و با اغراض سیاسی،
توسط گروههای ضددولتی خارجی یا مأموران مخفی خارجی ،یا اشخاص حقیقی علیه
سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی ،سامانههای رایانهای ،برنامههای رایانهای و دادهها انجام می
شود ( .)barry, 1997: 15-18تروریسم انواع مختلفی دارد؛ تروریسم سیاسی،
تروریسم اقتصادی ،تروریسم فرهنیی و تروریسم سایبری را میتوان از انواع آن برشمرد.
شاید بتوان گفت که از جدیدترین نوع تروریسم در عصر حاضر ،تروریسم سایبری است
که در دهة  9182توسط شخصی به نام کالین باری تعریف شد .بدین معنا که وقتی
تروریسم و فضای مجازی با هم ترکیب شوند ،دییر از حملههای فیزیکی خبری نیست،
حمله علیه رایانهها و اطلاعات ذخیره شده است که بهمنظور ترساندن و مجبورکردن یک
دولت و اتباع آن کشور برای اهداف سیاسی خاص صورت میگیرد.
سایبر تروریسم /تروریسم مجازی
تروریسم سایبری یا مجازی ،واژهای است که اخیرا به ادبیات سیاسی جهان وارد شده
است .تروریسم سایبری یا مجازی اعمال خشونت یا تهدید به آن در حمله به زیرساخت-
های حیاتی یک کشور با اعمال تخریب ،ممانعت یا اختلال در دادهها ،سیستمها ،شبکه یا
مؤلفههای اطلاعاتی رایانه ای است که با ایراد خسارت یا صدمه و خسارت فیزیکی یا
اطلاعاتی به اموال و اشخاص و ایجاد رعب و وحشت نموده و هدف از آن به زانو
درآوردن دولت یا سازمان دولتی در جهت انییزههای سیاسی و ایدئولوژیک و یا اجتماعی
1 Alex P. Schmid
2 Collin Barry
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است (میربد و دییران .)001 :9318 ،سایبر تروریسم 9را بهعنوان نوعی جدید و متمایز از
تروریسم بهکار میبرند ،اما صحیحتر این است که آن را یک تاکتیک جدید تروریستی
بدانیم .سایبر تروریسم از جهت ماهیت بر همان اصولی استوار است که همة انواع تروریسم
بر آن مبتنی است .بهنظر میرسد نباید تروریسم سایبری را نوع جدید تروریسم بهشمار
آورد؛ زیرا سایبر تروریسم در حقیقت مانند دییر اشکال تروریستم است که در آن یک
مؤلفة رایانهای وجود دارد ،لذا به نظر برخی حقوقدانان ،سایبر تروریسم روشی نوین برای
اقدامات تروریستی است ،نه نوع دییری از تروریسم (عبدی .)9311 ،نخستین خطر جدی
تروریسم سایبری در سال  0221علیه وبسایتهای دولت کشور استونی صورت پذیرفت.
در آن زمان اشتراک نظر به دست داشتن دولت روسیه در این حمله بود (میربد و دییران،
 .)001 :9318در تهاجم سایبری سال  0221علیه تأسیسات سایبری کشور استونی ،در طی
چند ساعت شبکههای اینترنتی بانکی از کار افتاد ،انتشار تمامی روزنامههای محلی متوقف
شد و ارتباطات دولتی مختل گردید .تداوم این حملات بیشتر وبسایتهای مهم و اساسی
استونی را از کار انداخت و باعث نافرمانی وسیع مدنی و آشوب گردید که طی آن 912
نفر زخمی و یک تبعة روس کشته شد (شکلفورد .)0221 ،حمله به تأسیسات هستهای ایران
در سایت نطنز یکی از مهمترین حملات صورت گرفته علیه تأسیسات حیاتی یک کشور
ارزیابی میشود؛ روزنامة نیویورک تایمز در مه  0292با انتشار گزارشی افشا کرد :یکی از
حملات سایبری که در چند سال گذشته توجه جهانیان را به خود جلب کرده است ،حملة
سایبری به تأسیسات هستهای ایران است؛ این حمله به وسیلة نرمافزاری به تام «استاکس
نت» 0و با هدف نفوذ به تأسیسات هستهای ایران از سال  0222تا 0292طراحی شد و قرار
بود سرعت هزاران سانتریفیوژ را تغییر دهد و در تحقیقات هستهای ایران اختلال ایجاد کند.
شرکت لانیلند با آنالیز کدهای این بدافزار که  02برابر پیچیدهتر از کدهای ویروسی دییر
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بود ،اعلام کرد این اقدام تنها از قدرت سایبری آمریکا برمیآید .همچنین این شرکت اعلام
کرد نشانههایی از دخالت و نقش رژیم صهیونیستی نیز وجود دارد (عبدی .)9311 ،همچنین
در این راستا میتوان بهدستیابی هکرهای اینترنتی به سیستم ارتباطی فرودگاهی در
ماساچوست آمریکا در سال 9111و ایجاد اختلال بین ارتباط برج مراقبت ،خدمات
فرودگاهی و هواپیماهای در حال پرواز اشاره کرد .دستیابی کارمند سابص صنایع مدیریت
پسماند استرالیا به سیستمهای رایانهای آنجا و جاری ساختن هزاران لیتر فاضلاب در مزارع
کوئینزلند برای تخریب محیطزیست نمونة دییری از تروریسم سایبری است.
همچنین رایانهای که از القاعده در افغانستان مصادره شد ،حاوی نمونههایی از یک سد
بود که طراحان را قادر میساخت تا سطح آسیبپذیری و تخریب سد را تخمین بزنند .دفتر
فدرال ایالات متحده از موارد زیادی از نمونههای طراحی شده توسط القاعده که برای
اهداف آنلاین و نظارت بر سیستمهای تلفن اضطراری ،ژنراتورها و دستیاههای مخابراتی،
مخازن آب و سیستم توزیع ،نیروگاههای اتمی و شبکههای مخازن سوخت برنامهریزی
شده بودند پرده برداشت (میربد و دییران.)032 :9318 ،
تروریسم در مرحلة متأخر آن و در گذار به قرن بیست و یکم ،از تروریسم بینالمللی به
تروریسم جهانی متحول شده و عامل این تحول ،غیرسرزمینی شدن آن در روابط بینالملل
است .عمدهترین متون مربوط به تروریسم و ابعاد فعالیتهای آن در عرصة جهانی مربوط به
برخی گروههای رادیکال در دنیای اسلام است .از جمله مهمترین گروههای تروریستی
دورة جدید که توانست بیشترین توجه مراکز رسانهای و دانشیاهی را به خود جلب نماید
القاعده است .گروه افراطی القاعده بعد از سقوط رژیم طالبان در اوایل دهة  ،0222اجرای
بسیاری از فعالیتهایش را به بستر اینترنت و فضای مجازی منتقل نمود .اکونومیست در
سال  ،0221گزارش داد :اینترنت وسیله ای عالی برای تبلیغات در اختیار گروههای جهادی
قرار میدهد و آنها میتوانند بدون سانسور حکومتی به بازدیدکنندگان فراوانی دست یابند
(سیمبر.)21 :9312 ،
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القاعده بر خلاف ساختار سازمانهای عصر مدرن (که از منطص ماشین پیروی میکنند) از
یک سو با ایجاد روابط خانوادگی و از سوی دییر با بهرهگیری از فناوریهای نوین ،شکل
جدیدی از سازماندهی را به منصة ظهور رسانده است که نه متعلص به سنت است و نه مدرن،
بلکه متعلص به دورانی است که به پستمدرن شهرت دارد .در بین سازمانهای تروریستی،
داعش (دولت اسلامی شام و عراق) سازمانیافتهترین گروهی است که از فناوریهای نوین
ارتباطی و رسانهای برای هدایت افکار عمومی بهره گرفته است (.)Ali, 2015: 10
داعش برای نشان دادن قدرت نظامی خود جدیدترین فیلمها ،اعلامیهها و نشریات را در
فضای مجازی ،تالارهای گفتوگو و انجمنها قرار داده و در شبکههای اجتماعی نظیر
توئیتر ،فیس بوک و گوگل پلاس بازنشر میکنند ( .)Mahzam, 2015: 1کرمهای
اینترنتی نمونة دییری از تهدیدات سایبری هستند که در سالهای اخیر از سوی دولتها،
گروهها و افراد مورد استفاده قرار گرفته و خسارات جبرانناپذیری به تأسیسات حیاتی سایر
کشورها وارد کرده است .در سال  0290کرم مخرب «استاکس نت» 9رایانههای صنعتی
مورد استفاده در فرایند غنیسازی اورانیوم در سایت هستهای نطنز را مورد حمله قرار داد و
باعث خسارت فراوان در این سایت شد .در اواخر ماه مه  0290رسانههای آمریکایی اعلام
کردند که ساخت استاکسنت به صورت مستقیم به دستور اوباما رئیسجمهور آمریکا
طراحی شده است .در تاریخ  1ژوئیه سال  0293میلادی« ،ادوارد اسنودن» در مصاحبهای با
اشپییل اعلام کرد این بدافزار با همکاری مشترک آژانس امنیت ملی ایالات متحدة آمریکا
و اسرائیل ساخته شده است.
چارچوب نظری تحقیق
در زمینة نقش رسانههای نوین در گسترش تروریسم سیاسی ،فرهنیی و مذهبی و در
راستای فهم پیوند و تأثیر ایدئولوژیها و گفتمانهای گوناگون و رسانه میتوان به
1. Stuxnet
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نظریاتی که تأثیر پیام را بررسی میکنند اشاره کرد .دستة نخست از این نظریات که به
نظریة تزریقی مشهور هستند؛ بر این باورند که پیامهای ارتباطی با عناوینی چون نظریة
گلولة رسانهای و ارتباط جمعی تأثیرات قدرتمند و یکسانی بر مخاطبانشان میگذارند
(سورین 9و تانکارد .)9389 ،0گویی این پیامها کلمهبهکلمه در ذهن مخاطب نقش میبندد
و احساسات و کنشهای مطلوب آن رسانه و ایدئولوژی حامی آن را در مخاطب ایجاد
مینمایند (عیوضی .)903 :9388 ،ویژگی اصلی این نظریات این است که در آن سوژه یا
مخاطب به صورت کامل در برابر پیام و ایدئولوژی رسانهای منفعل در نظر گرفته میشود.
دستة دوم نظریات تأثیر مستقیم و فعال رسانهها بر مخاطبان را نفی نموده و در فرایند
تأثیرگذاری بر عوامل واسطه ای تأکید دارند .کلاپر در اثر خود با عنوان «اثرات ارتباط
جمعی» نظریة اثر محدود رسانهها را صورتبندی میکند و اثر محدود رسانه را تابع
خواست مخاطب قرار میدهد و برای مخاطب نقش فعال قائل است .نظریة استفاده و
رضایتمندی نیز مخاطب را در مواجهه با رسانه و پیامهای رسانهای فعال در نظر میگیرد
که فعالانه پیامها را تحلیل میکند (بارکر .)181 :9381 ،3از نظر هال ،مخاطب میتواند به
قرائتی متفاوت از پیام دست یابد .علاوه بر این ،رسانهها پیامها و تصاویر مشترک را میان
مردمی بهوجود میآورند که به جهت فضا و زمان بسیار از هم دورند و رسانه این پیامها
را در قالب بمبارانهای فرهنیی منتشر میکنند و طیف عظیمی از مخاطبان را فارغ از بعد
مکانی تحت تأثیر قرار میدهند (هال .)222 :9111 ،2به علاوه در راستای بیان پیوند میان
رویکردهای سلفی جهادی بهمثابة ایدئولوژی و رسانه میتوان به ادبیات نظری و لویی
التوسر فیلسوف اجتماعی فرانسه اشاره کرد .از نظر آلتوسر کارکرد اصلی ایدئولوژی،
سوژهسازی است «ایدئولوژی رابطة تخیلی افراد را با شرایط واقعی هستیشان بازنمایی
میکند» (آلتوسر .)11 9380 :،در واقع میتوان رسانه را به سان جان فیسک ( )9389در
1 Severin
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راستای فرایند استیضاح و سوژهسازی موردمطالعه قرار داد .بهعنوان مثال میتوان استدلال
نمود که گروههای سلَفی جهادی از طریص تبلیغات رسانهای مسلمانان غیر جهادی را
فرامیخوانند و یا استیضاح میکنند و ذیل این فراخواندن و تقبل مخاطب ،آنان را در
ایدئولوژی خود بهسوژة تروریست جهادی تبدیل میکنند .در همین راستا میتوان به
عوامل نظری در کاربرد رسانه توسط گروههای سلَفی جهادی اشاره کرد که به موجب
آنها مخاطبان بهسوی این گروهها جذب میشوند .رسانهها قادرند از طریص انتقال ارزشها
و رسوخ ایدئولوژی مسلط ،نقش تأثیرگذاری را در شکل دهی به آگاهی عمومی ایجاد
کنند و الهامبخش تفکر و رفتار اجتماعی سازگار با تفکر حاکم باشند (لال.)01 :9381 ،9
همچنین رسانهها با تصویرسازی و جهتدهی به تصویرهای ذهنی ،به تولید و انتقال
اطلاعات و معنا از طریص استفاده از نشانهها (مانند تصویر و کارهای هنری) بهعنوان ابزارهای
سودمند انتقال نماد و حاملهای معنایی مبادرت میورزند (کوپلی .)1 :9112 ،0عمده
بررسیها نشان میدهد که سلفی جهادیها در عرصة بهکارگیری رسانه بهطور مداوم دارای
تطور و تحول هستند و بهشیوهای هوشمندانه در راستای جلب نظر و پیییری اهداف
خشونتآمیز خود توانستهاند از ظرفیت رسانه بهرهبرداری نمایند .بدین روی سنجش
عملکرد رسانهای آنها همواره محل توجه حوزة مطالعات امنیت بینالملل بوده است.
یکی از کارکردهای مهم رسانههای نوین در عصر حاضر که مبتنی بر عنصر اطلاعات
هستند تأثیر آن بر گفتمانهای امنیتی (سخت افزارگرا و نرم افزارگرا) در نظام بینالملل
است .جوزف نای 3در سال  0220در مقالهای با عنوان قدرت سخت و قدرت نرم در عصر
اطلاعات ضمن برشمردن ویژگیهای عصر اطلاعات و گسترش رسانههای جمعی و فردی
برای انتقال و تبادل سریع و ارزان اطلاعات ،معتقد است که بهدلیل تفاوت گستردة بازییران
بینالمللی و کشورها در زمینههای توسعهای و تکنولوژیک همچنان ترکیبی از قدرت
1 Lal
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سخت ،قدرت اقتصادی و قدرت نرم البته با میزان درجة متفاوت وجود دارد (نای:0220 ،
 .)913-919او در سال  0222از قدرت سومی یاد میکند ،ترکیبی از دو قدرت نرم و
سخت یا هوشمند که در سیاست خارجی دولتها نقش راهبردی دارد (نای.)01 :9310 ،
نای در سال  0292در مقالهای با عنوان انقلاب اطلاعات و قدرت از اطلاعات و ارتباطات
بهعنوان یکی از منابع قدرت نرم بسیار مهم در فضای بینالملل یاد میکند که کنترل جریان
اطلاعات و مدیریت آ ن علاوه بر تقویت قدرت باعث ورود بازییران جدید غیر دولتی در
صحنة معادلات جهانی شده است (نای .)0292 ،نیاه نای بر قدرت فناوریهای نوین بر
مبنای نیرش فرارئالیستی است که امروزه نمود آن در عملکرد دولتهای قدرتمند جهانی
قابل مشاهده است .اگرچه نیاه نای به قدرت سخت بهعنوان یک نئولیبرال ناشی از نیاه
اندیشمندان رئالیست به حوزة قدرت ،توانایی و عملیرایی است ،اما وی نیمنیاهی هم به
استفاده از منابع قدرت سخت ،مانند اقتصاد بهعنوان مکملهای تواناییمحور و نرمافزارانه
دارد.
قدرت هوشمند از سه بعد مادی ،مجازی و معنوی تشکیل شده است؛ فناوریهای
حساس برای تولید و بازپروری مواد ،ساخت و تبدیل کالاهای استراتژیک در حوزههای
نظامی ،زیستمحیطی و اقتصادی منابع سخت افزاری ابزارهای مادی قدرت هوشمند هستند
(فتاحی اردکانی .)932-933 :9311 ،ابزارهای مجازی قدرت هوشمند ،شامل پردازش،
ذخیره و انتقال اطلاعات است .تمامی مؤلفههای قدرت مجازی در حوزههای ارتباطات و
اطلاعات ،امکان بسی و منعکسسازی قدرت هنجاری یک کشور در حوزههای جغرافیایی
دوردست را فراهم میسازد (گلدبرگر .)91 :9111 ،9قدرت هوشمند از طریص عقلانیت
ماهوی در صدد کنترل روح ،احساس و درک جوامع دییر است .البته هر یک از این
مؤلفهها نیازمند شاخصهای معطوف به تأثیرگذاری و کنترل پویایی محیط درونی سایر

1 Goldberger
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کشورها است (متقی .)91 :9318 ،از نظر نای با توجه به ورود بازییران جدید نظیر
دولتها ،سازمانها و شرکتهای بینالمللی و گروههای سازمانیافته تروریستی در محیط
پرآشوب بین المللی ،قدرت هوشمند توانایی راهبری و مدیریت دییر منابع قدرت را در
اختیار رهبران یک نظام سیاسی قرار میدهد .علی رغم تلاشهای نای در اثبات و
تبدیلشوندگی قدرت و عوض شدن ساحت اعمال قدرتها و پیشبینی عدم کارایی منابع
سنتی و سخت قدرت شاهد وقوع جنگهای ویرانیر و تلاشهای دولتهای قدرتمند
همچون آمریکا و روسیه در بهکارگیری فناوریهای جدید برای نوسازی و تولید نسل
جدید سلاحهای هستهای هستیم (فتاحی اردکانی .)912 :9311 ،استفادة گستردة آمریکا از
سلاحهای پیشرفتة نظامی مبنتی بر فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در لشیرکشی به
خاورمیانه و استفاده از آنها در تخریب زیرساختهای حیاتی اقتصادی سوریه ،عراق و
افغانستان و ترور شخصیتهای برجسته در این مناطص نظیر رویداد «ترور سردار سپهبد قاسم
سلیمانی فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سردار ابومهدی
المهندس جانشین فرماندهی حشدالشعبی عراق در  93دیماه  9318در فرودگاه بغداد»
(خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ،)9318 ،ضمن تضعیف دیدگاههای خوشبینانه در
تحکیم قدرت نرم به عنوان رویکرد مسلط در نزاع بین کشورها ،نشان داد نسل نوین
تسلیحات نظامی مبتنبی بر فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در گفتمانهای امنیتی و سیاسی
نظام بینالملل نقش ایفا میکنند.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش ،یک بررسی پیمایشی بهشمار میرود که با
استفاده از پرسشنامة محقصساخته در زمستان سال 9311در سطح کشور اجرا شده است.
جامعة آماری آن متشکل از نخبیان (اساتید رشتههای علوم انسانی «نظیر ارتباطات ،جامعه-
شناسی ،علوم ارتباطات ،روانشناسی ،علوم سیاسی و  ،»...مدیران ،صاحبنظران و کارشناسان
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خبرة رسانه) است و حجم نمونه به روش نمونهگیری خوشهای سیستماتیک بر اساس
جدول مورگان  311نفر برآورد گردید و در راستای افزایش ضریب دقت ،حجم نمونه به
 220نفر افزایش یافت .این پژوهش به شیوة توصیفیرتحلیلی و با روش کمی صورت گرفته
است .همچنین جهت تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیص از آمارههای توصیفی (فراوانی،
درصد ،میانیین ،انحراف معیار ،واریانس) و آمارههای تحلیلی (رگرسیون و تحلیل عاملی)
استفاده گردید .در این تحقیص رابطة فناوریهای نوین ارتباطی با تمرکز بر شبکههای
ماهوارهای ،اینترنت و فضای مجازی بهعنوان متغیر مستقل با گسترش قدرت تروریسم
بهعنوان بازییری جدید در عرصة بینالملل بهعنوان متغیر وابسته بررسی شد .برای دست-
یابی به نتای معتبر و امکان هرچه بیشتر مقایسة سنجهها ،جنبههای مختلف فناوری مانند:
شبکههای ماهوارهای پخش صداوتصویر ،اینترنت ،فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی
تحت وب و موبایلی ،وبسایتها ،وبلاگها ،موتورهای جستجوگر و روزنامهنیاری
الکترونیک و نقش هریک بر متغیر تروریسم بررسی شد .پس از استخراج دادهها به کمک
نرمافزار آماری  spssنسخه  00نسبت به تجزیه و تحلیل دادهها اقدام گردید .پرسشنامة
پژوهش حاضر حاوی  329پرسش است که براساس طیف لیکرت از بسیار کم تا بسیار زیاد
( =1بسیار کم=2 ،کم =3،تاحدودی =0،زیاد =9،بسیار زیاد) اندازهگیری شده است.
یافتههای تحقیق
اکثریت پاسخیویان ،میزان تحصیلات خویش را در حد فوق لیسانس عنوان داشتهاند
( 09/2درصد) .در عین حال  01/2درصد نیز دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 93/0
درصد دییر نیز دارای مدرک تحصیلی دکترا هستند .اکثریت نسبی پاسخیویان ،رشتة
تحصیلی خویش را علوم ارتباطات ( 98/1درصد) و خبرنیاری ( 98/2درصد) عنوان
داشتهاند .ضمن آنکه  90/1درصد از آنان نیز پژوهشیری را بهعنوان رشتة تحصیلی عنوان
نمودند .از نظر وضعیت استان محل خدمت شرکتکنندگان 90( ،استان) ،اکثریت نسبی
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پاسخیویان را شاغلین در استان تهران به خود اختصاص دادهاند ( 20/8درصد) .همچنین
شاغلین در استانهای گیلان ،هرمزگان و قزوین هرکدام به ترتیب با  1درصد 8/1 ،درصد و
 0/1درصد ،در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .تحقیص حاضر در پیشناخت نقش فنآوری-
های نوین ارتباطی در گسترش قدرت تروریسم و ظهور گروههای تروریستی بهعنوان
بازییرانی جدید در عرصة بینالمللی است .نتای حاصل از توصیف ویژگیهای نمونة
مطالعه نشان میدهد که بیشتر پاسخیویان ( 02/0درصد) از نظر جنسیت ،مرد هستند02/1 .
درصد پاسخیویان در گروه سنی  32-21سال واقع شدهاند 09/2 .درصد از پاسخیویان به
لحاظ میزان تحصیلات ،دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند .اکثریت نسبی
پاسخیویان ،رشتة تحصیلی خویش را علوم ارتباطات ( 98/1درصد) و خبرنیاری (98/2
درصد) عنوان داشتهاند .اکثریت نسبی پاسخیویان ساکن استان تهران ( 20/8درصد)،
گیلان ( 1درصد) ،هرمزگان ( 8/1درصد) و قزوین ( 0/1درصد) بودند .از نظر اکثریت
پاسخیویان در حد متوسط به بالایی (زیاد) ،رسانههای نوین بر گسترش تروریسم و ظهور
گروههای تروریستی بهعنوان بازییرانی جدید در عرصة روابط بینالملل تأثیرگذار است.
آزمون فرضیة تحقیق
رسانههای نوین در گسترش قدرت تروریسم و ظهور گروههای تروریستی بهعنوان
بازییرانی جدید در عرصة بینالمللی مؤثر است.
بهمنظور بررسی این فرضیة تحقیص و در راستای شناسایی مولفههای رسانههای نوین مؤثر
بر گسترش قدرت تروریسم و ظهور گروههای تروریستی بهعنوان بازییران جدید در
عرصة بینالمللی از روش توصیفی و تحلیل عاملی استفاده شد که در ادامه نتای تحلیل
ذکر میشود.
جدول شماره .0بررسی توصیفی گروههای تروریستی
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مولفه

درصد
بسیار

آمارهای توصیفی
انحراف

واریان

مجموع

کم

متوسط

زیاد

معیار

س

عددی

0/9

30

29/9

91/8

3/10

2/88011

2/182

9208

3/0

32/9

22/1

09/2

3/82

2/11010

2/031

9120

شبکههای اجتماعی

9/1

8/1

30/1

31/0

09/1

3/01

2/10021

2/100

9222

اینترنت

9/1

/0

38/8

31/1

93/8

3/12

2/12121

2/802

9310

روزنامه نیاری سایبر

0/0

میانیین(جمع)

9

کم
شبکههای ماهوارهای

9

فضای مجازی

بسیار

میانیین

زیاد

92
/2

31/0

30/9

1/1

3/00

2/12002

2/888

9000

02
1

31/1

30/1

1/1

3/02

2/12381

2/113

9230

نتیجة آمار توصیفی در خصوص مولفة گروههای تروریستی نشان میدهد که میانیین
پاسخها برای تمامی مولفهها در حد متوسط به بالا (زیاد) است .در عین حال پایینترین
میانیین متعلص به روزنامهنیاری سایبری (میانیین پایین  3/00و انحراف معیار  )2/12002و
بالاترین آن مربوط به فضای مجازی (میانیین متوسط  3/82و انحراف معیار )2/11010
است .در عین حال میانیین کلی مولفه گروههای تروریستی برابر با  ،3/02انحراف معیار
برابر با  ،2/12381واریانس برابر با  2/113و مجموع عددی معادل  9230است.
با نظر به مطالب فوق ،میتوان چنین عنوان نمود که از نظر پاسخیویان در حد متوسط به
بالایی (زیاد) ،فنآوریهای نوین ارتباطی بر ظهور گروههای تروریستی بهعنوان بازییران
جدید در عرصة روابط بینالملل تأثیرگذار است.
با توجه به تعدد جداول در روش تحلیل عاملی و محدودیت مقاله به ذکر دو جدول پایه
و خروجی نهایی بسنده میشود.
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جدول شماره .0نتیجه آزمون بارتلت
.919

شاخص کفایت نمونه توسط آزمون کایزر .مایر و اولکین

 14722,714تقریب کی دو
820

درجة آزادی

.000

ضریب همبستیی

آزمون کروی بودن بارتلت

نتای جدول شماره  ،9بیانیر نتیجة آزمون بارتلت که تقریبی از آماره کای دو است،
نشان داده است ،مقدار ( sigضریب همبستیی) آزمون بارتلت ،کوچکتر از  1درصد
است ( )2/222و مبین این نکته است که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار ،مدل عاملی،
مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستیی رد میشود .همچنین شاخص
 KMOبا مقدار  2/191در ابتدای این جدول آمده است و بهدلیل آن ،مقدارش نزدیک به
یک است ،تعداد نمونه (تعداد پاسخدهندگان) برای تحلیل عاملی کافی است.
جدول شماره .9تحلیل عاملی ماتریس اجزاء
روزنامه نیاری سایبری  .2شبکههای ماهوارهای (عام)  .1اینترنت  .0شبکه-

ردیف

عاملها .9:فضای مجازی .0شبکههای اجتماعی تحت وب و موبایلی .3

گویههای تحقیص

های ماهوارهای ،فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی و اینترنت (دولت
ایران) و  .1شبکههای ماهوارهای (خاص).
6
7
.103 -.045

5
.230

4
.776

3
.074

1
2
.245 .119

1

.081

.169

.141

.806

.096

.242 .157

2

.689

-.012

.014

.216

-.041

.090 .037

3

.025

.060

.122

.740

.133

.304 .202

4

ابزار تروریسم دولتی برای هدایت خشونت
سازمان یافته است.
فضای مناسب برای دخالت تروریستها در
امور کشورها است.
دامنه آسیبپذیری در شبکههای ماهوارهای
بسیار گسترده است.
در معرفی سازمان تروریسم بهعنوان بعدی از
قدرت نقش دارد.
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.232

.060

.103

.725

.119

.316 .289

5

.073

.016

.132

.783

.190

.266 .239

6

.206

-.009

.206

.661

.032

.311 .252

7

.538 -.055

-.102

.348

.229

.162 .035

8

.075 -.182

.286

.317

.076

.685 .136

9

-.019 -.143

.152

.393

.067

.693 .214

 10بستر مناسب برای تبلیغ عقاید و برنامههای

-.010 -.294

.223

.348

.055

.681 .206

.119

.113

.186

.166

.180

.781 .279

.048

.115

.134

.227

.094

.735 .255

.337

.059

.177

.109

.114

.725 .308

.072

.103

.183

.274

.175

.720 .208

.258

.127

.198

.223

.120

.701 .222

.038

.048

.108

.277

.149

.652 .337

درجذب منابع مالی برای گروههای
تروریستی نقش دارند.
از منابع تروریستهای مخالف جمهوری
اسلامی ایران است.
ایران در مقابل تروریسم از شبکههای
ماهوارهای استفاده میکند.
تروریستها از این فضا علیه تأسیسات حیاتی
اقدام میکنند.
دامنة آسیبپذیری عمومی در فضای سایبر
بسیار گسترده است.
تروریستی است.

 11ابزار تروریسم دولتی برای هدایت خشونت
سازمان یافته است.
 12فضایی برای دخالت تروریستها در امور
داخلی کشورها است.
 13در معرفی تروریسم بهعنوان بعدی از قدرت
نقش دارد.
 14در جذب منابع مالی برای گروههای
تروریستی نقش دارد.
 15با برجستهسازی نماد وحشت در پیشبرد
اهداف آنان موثر است.
 16از این فضا برای تهدید علیه منافع کشور
ایران استفاده میکنند.
 17ایران از فضای مجازی برای مقابله با
تروریسم استفاده میکند.
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 18ابزار تروریسم دولتی برای هدایت خشونت

.789 -.024

.103

.071

.117

.290 .115

.128 -.104

.194

.085

.127

.353 .721

.055

.145

.177

.168

.296 .792

.137

.254

.190

.241 .779

.083

.122

.182

.140

.195

.232 .806

.058

.147

.275

.222

.159

.195 .771

.092

.057

.267

.204

.198

.229 .750

.167

.038

.248

.262

.115

.280 .712

.623 -.083

.196

.189

.230

.100 .452

.035

.680

.120

.296

.244 .383

.072 -.040

.650

.166

.325

.189 .247

.044 -.049

.762

.136

.302

.206 .303

 29ابزاری مؤثر برای جذب هوادار است.

.070 -.029

.616

.091

.061

.110 .100

 30اینترنت فضای مناسب دخالت تروریستم در

سازمان یافته است.
 19شبکههای اجتماعی بستر امن تبادل اطلاعات
تروریستها است.
.013

 20برای جذب هوادار از سوی تروریستها
میشود.

-.023 -.136

 21بستر مناسب تبلیغ عقاید ،اهداف و برنامههای
تروریستی است.
 22ابزار قدرتمندی برای گسترش خشونت
سازمانیافته است.
 23در معرفی تروریسم بهعنوان بعدی از قدرت
نقش دارد.
 24با برجستهسازی نمادحشت در پیشبرد اهداف
آنان موثر است.
 25تروریستها از این بستر علیه منافع کشور
ایران استفاده میکنند.
 26استفاده از شبکههای اجتماعی راهبرد
جمهوری اسلامی است.

.028

 27بستر مناسبی برای تبلیغ عقاید و برنامههای
تروریستی است.
 28درجذب منابع مالی برای گروههای
تروریستی نقش دارد.

امور کشورهااست.
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.083 -.001

.721

.166

.371

.230 .208

.125

.171

.721

.184

.336

.176 .151

.121

-.057

.661

.154

.328

.252 .187

.119

.675

.200

-.055

.442

-.168 .015

.036 -.011

.351

.167

.758

.153 .167

.150 -.062

.363

.215

.726

.132 .174

.089 -.162

.235

.154

.820

.095 .216

.029

.188

.187

.084

.825

.128 .158

.081

.161

.178

.075

.817

.165 .154

.074 -.040

.375

.107

.727

.154 .238

.510

.048

-.076

.695

.003 .035

 31در معرفی سازمان تروریسم بهعنوان بعدی از
قدرت نقش دارد.
 32سایتها و وبلاگها ابزار گسترش خشونت
سازمانیافته هستند.
 33تروریستیتها از این بستر علیه منافع ایران
استفاده میکنند.
 34ایران از وبسایت و وبلاگ در تضعیف
تروریستم استفاده میکند.
 35در تحقص اهداف تروریسم دولتی در فضای
سایبر نقش دارد.
 36در حمایت از برنامههای تبلیغاتی و عقاید
تروریسم نقش دارد.
 37در معرفی سازمان تروریسم به عنوان بعدی از
قدرت نقش دارد.
 38با برجستهسازی نماد وحشت در پیشبرد
اهداف آنان موثر است.
 39ابزار تروریسم دولتی برای هدایت خشونت
سازمان یافته است.
 40سلاح تبلیغی تروریستم علیه منافع جمهوری
اسلامی ایران است.

.100

 41ابزار ایران برای کاهش قدرت تروریستم در
سطح جهانی است.

با توجه به نتیجة تحلیل عاملی روی  29متغیر مؤثر بر ایجاد گروههای تروریستی در
عرصة بینالمللی ،هفت عامل زیر بهعنوان عاملهای اصلی شناسایی میشود.
9ر عامل فضای مجازی 0ر عامل شبکههای اجتماعی تحت وب و موبایلی3ر عامل
روزنامهنیاری سایبری 2ر عامل شبکههای ماهوارهای (عام) 1ر عامل موتورهای جستجوگر
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(اینترنت) 0ر عامل شبکههای ماهوارهای ،فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی و اینترنت
(دولت ایران) 1ر عامل شبکههای ماهوارهای (خاص).
با نظر به نتای تحلیل عاملی در جدول شماره ،3در ارزیابی فرضیة تحقیص ،چنین میتوان
انیاشت که با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات فرضیه )H1( ،مورد تأیید قرار گرفته و لذا
فرضیة ( )H0رد میشود .به عبارتی دییر؛ هفت عامل شناسایی شده در بخش رسانههای
نوین بر ظهور گروههای تروریستی بهعنوان بازییران جدید در عرصة بینالملل تأثیر
گذارند .ضمن آنکه هفت عامل شناسایی شده ،کمی بیش از  13/1درصد از موضوع
پژوهش را تبیین میکند .در عین حال از میان عوامل مورد بررسی ،عامل فضای مجازی
بیشترین سهم را در ظهور گروههای تروریستی بهعنوان بازییران جدید در عرصة بینالملل
دارد.
نتیجهگیری
پیدایش و گسترش فنآوریهای نوین ارتباطی با آثار و تبعات زیادی در حوزههای
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...همراه بوده است که عمدهترین این آثار پیرامون موضوع
تحقیص حاضر عبارتند از:
 -9گسترش حوزة نفوذ رسانهها.
0ر ظهور و توسعة شبکههای اجتماعی.
3ر گسترش قدرت نرم از طریص فضای سایبری.
 -2تضعیف حاکمیت مرکزی و افول اقتدار دولتهای ملی.
 -1گسترش قدرت مانور دولتها در فضای سایبری.
0ر افزایش تهدیدات بین المللی.
1ر پیدایش ارتشهای پنهان سایبری.
 -8گسترش قدرت تروریسم.
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 -1ظهور گروههای تروریستی بهعنوان بازییرانی جدید در عرصة بینالمللی.
92ر ظهور و توسعة نوع جدیدی از تروریسم؛ و ...
نتای این مطالعه نشان داد رسانههای نوین بر گسترش قدرت تروریسم و ظهور گروههای
تروریستی بهعنوان بازییرانی جدید در عرصة بینالمللی تأثیرگذار است .هزینة کم ورود،
ناشناس بودن ،مشخص نبودن قلمرو جغرافیایی تهدیدکننده ،تأثیرگذاری شیرف و عدم
شفافیت عمومی در فضای سایبری ،موجب شده بازییران قوی و ضعیف اعم از دولتها،
گروههای سازمانیافته و تروریستی و افراد با ورود به این فضا ،زمینة تهدیدات سایبری را
فراهم آورند .در این رابطه میتوان به گروه افراطی القاعده اشاره کرد؛ از جمله سازمان-
های تروریستی که بعد از سقوط رژیم طالبان در اوایل سال  ،0222اجرای بسیاری از
فعالیت هایش را به بستر اینترنت و فضای مجازی منتقل نمود .همچنین گروه تروریستی
داعش برای نشاندادن قدرت نظامی خود جدیدترین فیلمها ،اعلامیهها و نشریات را در
تالارهای گفتوگو و انجمنها قرار داده و در شبکههای اجتماعی بازنشر میکنند .شواهد
نشان میدهد با ورود به دهة دوم قرن بیست و یکم ،تروریستها اعم از دولتی و غیر دولتی
بخش مهمی از فعالیت خود را بهفضای مجازی منتقل کردهاند و با تحمل هزینههای پایینتر
به نتای قابل توجهی دست یافتهاند.
مطابص یافتههای جدول شمارة  ،3از نظر پاسخیویان ،فضای مجازی بستر مناسبی برای
گسترش دامنة آسیبهای عمومی ،هدایت خشونت سازمانیافته از سوی دولتها ،دخالت
سازمانهای تروریستی در امور کشورها ،معرفی سازمانهای تروریستی بهعنوان بعدی از
قدرت ،جذب کمکهای مالی برای گروههای تروریستی بهشمار میرود .بر این اساس،
فضای مجازی ،جاییزین فضای حقیقی و محیط مناسب برای فعالیت دشمنان علیه منافع
جمهوری اسلامی ایران شده است و از سوی دییر همین فضا فرصت مناسبی را برای دولت
جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده تا برای مقابله با تهدیدات تروریستی از آن بهرهبرداری
نماید .این نتای با نتای مطالعات نورمحمدی ( ،)9381سلطانی نژاد ( ،)9311اریکسون و
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گیاکملو ( ،)0221شاه علی و موحدیان ( ،)9319امراللهی ( )9312و فتاحی( )9312همسو
است.
نتای تحقیص ،مبین این نکته است که رسانههای نوین در گسترش قدرت تروریسم و
ظهور گروههای تروریستی بهعنوان بازییرانی جدید در عرصة بینالمللی نقش دارد .این
رسانهها با دگرگون کردن نوع تعاملات و ارتباطات ،مفهوم قدرت را دگرگون ساختهاند؛
مفهوم قدرت از قدرت سخت به قدرت نرم یا از قدرت نظامی به قدرت فرهنیی و یا از
قدرت اجبار به قدرت چانهزنی و هماهنیی تغییر یافته است .به عبارتی ،گفتمان قدرت از
حالت سخت به گفتمان نرم و فرهنیی یا اقناعی تغییر شکل داده است .گسترش قدرت
تروریسم یکی از مباحث مهم در فضای سایبر است .تروریسم از جمله مفاهیمی است که به
هنیام تعریف و مطالعة علمی ،مناقشه برانییز است و مطالعة آن در چارچوب بینرشتهای
قرار میگیرد .لذا برای فهم و بررسی آن میبایست رویکرد بینرشتهای را بهکار گرفت و
آن را از دریچة علوم سیاسی ،روابط بینالملل ،حقوق بینالملل ،روانشناسی ،جامعهشناسی
و مانند آن نیریست .تروریسم در مرحلة متأخر آن و در گذار به قرن بیست و یکم ،به
تروریسم جهانی متحول شده و عامل این تحول ،غیرسرزمینی شدن آن در روابط بینالملل
است .جامعهشناسانی که روی گروههای تروریستی کار کردهاند ،معتقدند که تروریسم
بین الملل کنونی موج چهارم تروریسم در جهان و یا سوپر تروریسم است و از جمله
ویژگیهای متمایز کنندة آن با سایرین استفادة گسترده از شبکههای مجازی و جذب افراد
از سراسر جهان است .جان اریکسون و گیاکاملو اعتقا دارند تحول و پیوند اطلاعات و
فناوری بهطور فزایندهای دایرة عملکرد شبکههای تروریستی را گسترش میدهد .در نظر
دانشپژوهان روابط بینالملل و علوم سیاسی نیز گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات
عا مل مهم تحول در مفهوم امنیت است .با تحول مفهوم امنیت ،کشورهایی چون ایالات
متحده ،اروپا ،روسیه و چین ،افرادی را در جهت کنترل ،نظارت و تحلیل و تخمین
ریسکها و تهدیدات جامعة شبکهای جهانی ،استخدام میکنند .شورای مطالعات ملی
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آمریکا بر این باور است که تروریست آینده بیش از آنکه با بمب تهدید کننده باشد با
کیبورد تهدیدزا است .آنچه مسلم است؛ فضای مجازی (مجموعههایی از ارتباطات درونی
انسان ها از طریص رایانه وسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی) بهعنوان
جدیدترین پویش در تحول نظام سنتی بینالمللی بسترساز توسعة فعالیتهای تروریسم
بینالمللی در شناسایی و عضویت ،سازماندهی و تشکیلات و عملیاتهای تروریستی شده
است .در جدیدترین و مهمترین موج تروریسم سایبری ،این تروریستهای تکفیری هستند
که فضای مجازی را بهعنوان گستردهترین ،ایمنترین و راحترین عرصة فعالیت میدان
گسترش فعالیتهای ساختارشکنانه ،فراحاکمیتی و ضد اقتدار بینالمللی انتخاب کردهاند.
بررسی رویدادهای مختلف در دو دهة اخیر نشان میدهد ،سهولت استفاده از روشهای
تروریستی در فضای مجازی و تنوع ،مخفی بودن و کمهزینه بودن آن در مقایسه با
روشهای سنّتی بر علاقة حامیان تروریسم مجازی دولتی برای استفاده از این روش برای
مقابله با جمهوری اسلامی افزوده است .حملة سایبری به تأسیسات هستهای ایران در نطنز،
تداوم این حملات به شبکههای رایانهای وزارت نفت و سپس وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد استفاده از زیرساختهای اینترنتی و فضای
سایبر برای حمله به تأسیسات حیاتی کشور بهشدت مورد توجه کشورهای متخاصم بهویژه
آمریکا و اسرائیل است.
با نظر به یافتههای تحقیص که بر نقش رسانههای نوین در ظهور و گسترش تروریسم در
عرصة روابط بینالملل تأکید داشته و با نظر به اقدامات رو به تزاید تروریسم سایبری ،موارد
زیر پیشنهاد میشود:
 زیرساختهای فنی مقابله با حملات تروریستی در فضای سایبر ایجاد گردد. -راهکارهای مقابله با آن در فضای داخلی و بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد.
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 چیونیی دفاع از منافع کشور در محافل بینالمللی با استفاده از مادة  19حقوق بینالمللکه دفاع مشروع کشورها در موقعیت تجاوزات خارجی را مورد تأیید قرار میدهد بررسی
شود.
 با توجه به اینکه فضای سایبر ،بستر مناسبی برای انواع تروریسم اعم از اقتصادی،بیوتروریسم ،نظامی با تخریب زیرساختهای حیاتی ،تروریسم فردی و ...است ،ضرورت
دارد نهتنها سازمانهای دولتی بهدانش و اطلاعات لازم برای مقابله با فعالیتهای تروریستی
مجهز شوند بلکه عموم مردم ،خانوادهها ،دانشآموزان و دانشجویان با جنبههای متفاوت
تروریسم سایبری بهصورت علمی و تخصصی آشنا شوند.
 نتای مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور تجربیات زیقیمتی هستند که نقشفناوریهای نوین ارتباطی بهطور خاص اینترنت و فضای مجازی را در تحولات سیاسی و
اجتماعی و جابجایی دولتها بهخوبی آشکار میسازند .این تحولات بسیاری از کشورها را
برآن داشته تا در سیاستهایشان در مواجهه با فضای مجازی تجدید نظر کنند و با تدوین
استراتژی جدید چیونیی بهرهبرداری از این ابزار را در حوزههای داخلی و خارجی
مشخص نمایند .لذا با توجه به شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران و تهدیدات مستمر
ضروت بازنیری و بهرهبرداری از تمامی ظرفیتهای اینترنت و فضای مجازی در حوزه-
های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنیی و اقتصادی و همچنین حفاظت از دستآوردهای معنوی
انقلاب در مقابل جنگ نرم فرهنیی که رسانههای نوین ابزار مؤثر آن به شمار میروند،
ضروری است.
 مدیریت آی.تی در کشور جمهوری اسلامی ایران کموبیش نوپا بوده و تحت تأثیرجریانهای سیاسی و عدم تمرکز مدیریتی و تصمیمیمگیری در مواجهة صحیح با جنبههای
مختلف این پدیده از کشورهای دییر عقبمانده است .ازاینرو بررسی بنیادی و
سیستماتیک نقش فناوریهای نوین ارتباطی در تغییرات و تحولات منطقه ،همچنین
بازنمایی و توصیف آثار مختلف این فناوری از زبان کارشناسان و دستاندرکاران در نقاط
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مختلف کشور میتواند در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای کاربردی متولیان کشور ،نقش
سازندهای ایفا کند.
همچنین پیشنهاد میشود در گام اول با پذیرش مقولة اینترنت و فضای مجازی بهعنوان
ابزاری قدرتمند با قابلیت خلص تحولات و تغییرات در حیات بشر ،زیرساختهای فعلی را
در سطوح وسیعتر گسترش داده و زمینه دسترسی مردم در سراسر کشور به آن فراهم شود.
در گام دوم برای جلوگیری از نفوذ بییانیان نظیر وقایع انتخابات سال  9388از سوی
آمریکا و انیلیس کشور را به اینترنت ملی مجهز نمایند.
در گام سوم برای واکسینه کردن جامعه در برابر انواع تهدیدات سایبری ،آموزشهای
عمومی و تخصصی را تحت عنوان سواد رسانهای را از طریص رسانهها ،مدارس و دانشیاهها
و عموم مردم توسعه ببخشند.
و در گام بعدی برای مقابله با جنگ نرم و تهاجمات مدون و برنامهریزی شدة دشمن به
تقویت سازمانها و گروههای فعال داخلی در این عرصه همت گمارند.
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