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چکیده
اگر تا همین چند سال پیش ،جنگ سرر
شرق ،ل نگرانو ا ل حاکمرا
تیاییار سا ر  ،آ هم نه ق

قااترت تیراییاتو

اردقر تررق

رر ررا جنرا ترا ا اررا اررر گ  ،جنرگ سرا ر
ج نه که ق تمارو کر گرین ،ته راضرا قاه رر

رر
قااترت
جنرا

تدل گشته است .ق ا ن فضا رمکن است که شما اگ اتراقها و تنر ت ر د ندانید که آنا عایه
شما ته کاق گرفته خااهند شد .ترا رثال ایقا اگ هما اتراق که شما اگ آ استفا رروکنیرد،
ترا جاساسو عایه شما استفا رو شا

شما رتاجه ا ن راضا نمرو گر رد کره ارترانو

اصاو خا تا هیتید .ق ا ن فضا شما نمو تاانیرد رممر ن تاشرید کره کیرو شرما قا ت قیر
نموکند رمکن است اگ ا ن اتراق عایه شما ترا قسید ته اهداف خشنتر استفا کند.
رفاهیم ادقر جنگ نرم ،پس اگ ک ق ان اشت ا تیرار آ

ق ورال جنرگ سرر ق

اپیین سالنا ار تییتم آ اگ ن ق گها هراق جد د تره پراقا ا م حراگ هرا سیاسرو-
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ارنیتو-فرهنگو ت د ل شد .ق ا ن ریا ا نترنت قا تا د ترقگتر ن سارانه ا

انیت که تا کنرا

ته ست انیا وراحو ،رنندسو اجرا شد است .ا ن سارانه ،ش که ا عظریم اگ ریایرا هرا
قا انه است که کاقترا رختاف اهداف رت د
جنا شمال ،احد
آ

اق ا لرو ق ننا رت ترراقر رک شر که

ق رقیاس جنانو ته هم رترل است نقش ا ن کاقتر قسانه ا

ق تنییج جن ش ها اجتماعو که ته سرعت ررگهرا کشراق قا ق ررو نراق

نقش
راجر

ناهنجاق ها اجتماعو رو شا  ،ااتل چشرم پاشرو نییرت .لرما اررر گ اهمیرت جا گرا
ا نترنت قا ق فضا سا ر ترا کشاقها

چندا کر است .ا ن رقاله ته ترقسو تیایل

پیرارا جنگ سر نا ن قااتت تین ادقر ها جنانو ق فضا سا ر رو پر اگ .

واژگان کلیدی :جنگ سر  ،فضا سا ر  ،جنگ سا ر  ،جنگ نرم ،قااتت
تیاییار سا ر
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مقدمه
کشف ادقر هیته ا  ،گیترش تیاییار تا ساخت سالح ها جد د
قااتت ا دئالاژ ک ریا
چاقچا

نظام

ادقر پیر گ ق جنگ جنانو

ق ننا ت

م ،پد د ها و ترا کره ق

ا م و ،نیرا قا ق گرینره هرا رختارف سیاسرو ،نظرارو ،ااتررا ،

اجتماعو ،فرهنگو  ...راق تاثیر کاراو اراق ا
ت ارل ادقر ها قای

جنگ سرر ت رد ل تره نمرا اراو

ق ا ن نظام گر د.
اتفاق تییاق تاثیر گماق ق عرصه ق اتط ترین المارل قد ا

ق ا اخر ار تییتم

نخیت ،پیشرفت ها شگرف تکنالاژ ک ق گرینه اقت اوار که راجد عرر اقت اورار
تا  .سپس ،فر پاشو شاق
ا دئالاژ ک ر

که خاا ناخاا تره پا رانو ترر نظرام

ام رو قااترت

شرق سیاسو ت یر گر د.

آنچه ته ضاح پس اگ ا ن رااق قد ا  ،ا ارره قااترت ،کشرمکش ،سرامه جرا و
ر اقگ وا و ها تمد

ر

تا ردعیا

گر تا که ت ضاً ریتقل

رتفا ر اگ شیا گندگو تر اشت ها ذهنو فکر

اعیه اق ارائتهرا

فرهنگو گرر تا ندمراننرد

اسالم  )...ق جر ا ا ن ر اقگ جد د گر نظارو گر

ق ش هرا عینرو ر راقگ

جا و آ ادق کاق آرد نییت ،ق عرر اقت اوار تا د اگ اتراق هما

ق استفا نمرا .

رقاله حاضر ق صد پاسخ ته چنین س ااالتو رو تاشرد جنرگ سرر  ،فضرا سرا ر
جنگ سا ر چییت؟ آ ا جنگ ها ق پر سه جنانو شد

فضا سرا ر ا ارره پیردا

کر اند؟ تند د ها سا ر ت د اگ جنگ سرر کدارنرد؟

ق ننا رت سر اال اصراو

تد ن ترتی

رمرح رو شا که چگانه رو تاا حاگ ها جنگ سر نرا ن قااترت

تین ادقر ها جنانو ق فضا سا ر قا ت یین نما ؟
فرضیه رقاله تد ن نیا ااتل ورح است که ریاتقه تیراییاتو راشرکو اررر گ تره
ریاتقه تالید رفنام تاا هدا ت ا ااگر افکاق عمارو ق فضرا رجراگ ت رد ل
گر د اسرت اررر گ شرا د ریراتقه تالیردار نررم افرراق نظیرر انراا سرا ت هرا،

431

پژ هشناره ق اتط تین المال

خ رگراق ها ،تاگ ها قا انه ا رو آنال رن آفال رن  ...تره جرا تالیرد راشرک
کالهک هیته ا و اگ اهمیت تیشتر ترخاق اق گر د است.
ترا پاسخ ته س ااالر فاق ،نخیرت تره تشرر ر ترخرو اگ رفراهیم کایرد تیر
خااهیم پر اخت

جنگ سر
جنگ سر اصمالحو است که ته

ق ا اگ تنشها ،کشرمکشهرا قااترتهرا ق

ق اتط ا االر رتید تا اتیا جماهیر شاق
تا  ۰۴۴۱اوالق رو شا  .ق وال ا ن

همپیمانا آننا ق وال هههرا ۰۴۹۱

ق  ،قااتت ریا ا ن

اترادقر ق عرصههرا

گاناگا رانند اتیا نظارو ،ا ردئالاژ  ،ق انشناسرو ،جاساسرو ،قگشرو ،تجنیررار
نظارو ،صن ت تاس ه فنا ق ا اره افت .ا ن قااترتهرا پیارردها و راننرد ریراتقار
فضا و ،پر اخت هر نهها گراف فراعو ،ریراتقار جنرگافرراق هیرتها
جنگها

ت ردا

یرریتقیم قا ته ن ال اشت .گرچره ق ورال جنرگ سرر هرگرر قگیرر

نظارو ریتقیمو ریا نیر ها ا االر رتید

شاق

تره جرا نیاررد اررا گیرترش

ادقر نظارو ،کشمکشها سیاسو ،قااترت هرا ا ردئالاژ ک فرهنگرو تره همررا
ت ایغار گیتر قسانه ا – حتو ق عرصه صرن ت سرینما ...
سیاسو تین کشاقها پیر

قگیرر هرا رنرم

همپیمانا ا رن اتراردقرهرا اگ نشرانه هرا آ ترهشرماق

رو ق ند .هر چند ا االر رتید

شاق

ق وال جنگ جنرانو

م ق رقاترل آلمرا

ناگ رتید تا نرد ،اررا حترو پریش اگ پا را جنرگ نیرر ترر سرر چگرانگو تقیریم
تاق ساگ صینه سیاست ق جنا پس اگ جنگ تا هم اختالف پیدا کر ند.
پس اگ جنگ ق حالو که آرر کا ق ترالش ترا ترا کمانییرم قا ق جنرا ریرد کنرد
گیتر جنگ سر ته تییاق اگ نقاط جنا ته ژ اق پا

رتو ،خا قریانره جنرا شرراو

آسیا کشید شد .ق ا ن ق  ،جنا تا تیرا ها رکرق سیاسو نظارو راننرد سراخت رااق
ترررلین م ،)۰۴۹۰-۰۴۹۴جنررگ کررر م ،)۰۴۹۱-۰۴۹۱جنررگ تنررام م ،)۰۴۹۹-۰۴۹۴تیرررا
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ق افغانیتا م )۰۴۹۹-۰۴۹۴ق تهق شد که هرر

لیظه ارکا ک جنگ جنانو قا ا جا روکر ا ارا ق ننا ت ا ن اتفاق قد ندا  .کو اگ
ال ل رنم
هیتها

ق هر

ورف اگ ا جا ک جنگ ریتقیم سترسو آننا تره جنرگافرراق

ترس اگ استفا ورف رقاتل اگ ا ن سرالحهرا ترا  .سررانجام ق پا را

 ۰۴۹۱تا داقها رقام ها تاندپا ه که تره سریاه آخرر ن قه رر شراق
گاقتاچف ترتی

م

ق فاصاه گرانو تین تجا گ شاق
قسید ریخائیل گاقتاچف ق شاق

ساتق ته افغانیتا

م روگا ند .حماه سال  ۰۴۹۴شاق
کشاقها تا ژ ق تااک ر

ق سار ر  ۰۴۹۴ته اردقر

ق راقس  ۰۴۹۹ق اتط تین اترادقرها ته سر

گرائید .ته لیل افرا ش تنش تین تااک شرق

تا پا ا

ریخائیرل

ا شد ،آتش جنگ سر ق ته خاراشو گماشت.

جنگ سر

تجا گ شاق

هره

ر

گاهو تره ا رن

ساتق ته افغانیتا تاعر

ق  ،جنرگ سرر
اکرنش تیریاق اگ

تیر م گیتر تاگ ها المپیک  ۰۴۹۱ریکا گر رد.

رنجر ته قگیر واالنو رجاهد ن افغانیتا تا اقتش شاق

شرد کره

هه  ۰۴۹۱ا اره اشت .ق سال  ۰۴۹۴رتید ن ناتا که اگ استقراق راشرکهرا

هیتها ریا تر اساس ۱۱-نگرا تا ند ،تاافق کر ند که ته رماکرار ریرد
سالحها قاه ر

سراگ

ا اره هند تا ت دا راشکها هیرتها رراق اسرتفا قا ریرد

کنندا قعین حال آننا تند د کر ند کره اگرر ررماکرار شکیرت تخراق  ۹۱۱ ،سرتگا
راشک کر گ ق آلما

رتو هاند ریتقر روکنند .ا ن رماکرار تره شکیرت ریکرام

شد .استقراق ترناره ق ر شد تا رخالفت شد د گیتر افکاق عمرارو اق پرا رااجره
شد

ق چند کشاق اق پا و تظراهرار تروسراتقها قد ا  .نرا ریافظرهکراقا عایره

سیاست ها گرا نیکیا
اگ آننا که تا سناتاق جنگ وا

جیمو کاقتر ق ا ال شاق

ساتق راض گرفتند .تییاق

رکرار ته نام هنر اسکاپ جکیا همررا شردند

ته قئیس جمناق کاقتر فشاق آ ق ند که اگ راض رقاتاه تا شاق

ترخاق کند .آننا ق
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ننا ت خا قا تا ق نالد ق گا

جناح ریافظهکاق جمناق خااها که ته جاراگیر اگ

رت ند شد تا  ،هماهنگ کر ند .انتخا

گیترش شاق

نخیت گ ر تر تانیا ق سال  ۰۴۹۴ته ن ال آ انتخا
جمناق آرر کا ق سال  ،۰۴۹۱تاع
نیا

ته ادقر قسید

راقگراقر تراچر تره عنراا
ق نالد ق گا ته عناا قئریس
قه ر سرسخت ق جنگ سر

شد.

ر

پا ا جنگ سر
ان

ق تا ته ادقر قسید ریخائیل گاقتاچف ته عناا قه رر شراق

سال  ۰۴۹۹آ اگ شد تا فر پاشو شاق
ان

سراتق ق

ق سال  ۰۴۴۰ا اره اشت .ق دا ها رنرم

ق  ،حا ثه چرناتیل م ،)۰۴۹۹پا یر راتهرا شرارل سرقاط رااق تررلین م،)۰۴۹۴

عمایار کا تا  ۰۴۴۰عایه گاقتاچف

نظام کمانییتو

ق ننا ت فر پاشو شاق

ق  4994تا .
ق گا

ق

ق

م ق است جمناق خا ق سال  ۰۴۹۹ق ژنرا

ق سرال ۰۴۹۹

ق ق کیا ک تا گاقتاچف رالاار ناریافظره کراقا قا شرگفت گ کرر  .راضرا
رالاار

م ،تی

قتاق کاهش گقا خانه ها راشکو ریانو ق اق پا تا  .هر نرههرا

ریاتقه تیاییاتو جنرگ سرر اگ کیرا افررا ش تقاضرا تررا رجماعره ترقگرو اگ
اگ سرا

گرر،

کمک ها خاقجو نظارو اگ ورف رتیرد ن ساسیالییرت شراق

تالش ها گاقتاچف ترا تقا ت تالیرد کاالهرا ررررفو اصرالح ااتررا

قا ق

ض یت تییاق حیاس پررخاور ا اراق ا  .ق سال ۰۴۹۴

لرتهرا کمانییرت

ا ق پا شراو ک ته ک سرنگا شدند .ق لنیتا  ،رجاقستا

تاغاقستا اصالحار

لررت تاعر

پا ررا صررار آریررر حاکمیررت کمانییررتهررا اسررتقراق رکراسررو شررد.

تظاهرار گیتر
کشاق گر د

ق آلما شراو چکیاااکو تاع

سرنگانو کمانییرتهرا ق ا رن

ااق ترلین فر ق خت .ق ق رانو ک ایام عمارو تاع

قژ م نیکاال چائاشیکا ق ا اسط سار ر اعدام ا

سرنگانو

ق  ۱۹سار ر  ۰۴۹۴شد.
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فضای سایبر و جنگ سایبری
سا ر 1ته ر نا سکانداق ا قاهنماست نخیتین کیو که اژ فضا سرا ر قا تره
کاق تر  ،ایام گیتیا نا یند استا ها عامو -تخیاو تا  .فضا سا ر ا فضرا
رجاگ

ق ت ر ف ترخو نا یندگا ع اقر است اگ «رجماعه ا اگ اقت اوار ق نرو

انیا ها اگ ور ق قا انه

سائل رخاتراتو ترد

ق نظرر گررفتن جغرافیرا فیر کرو

است» .ال ته شا د تنتر تاشد آ قا چنین ت ر ف کنیم «رییط الکتر نیکو اا رو اسرت
که اقت اوار انیانو ته شیا ا سر  ،فراتر اگ ررگها جغرافیرا و ترا اترراق خرا
خا ا ق آ  ،گند
شا رجاگ تا
هما

ریتقیم ق

،

رو هد» .اید « اا و» ،ران اگ ا رن اسرت کره ترراق

ا ن فضا ته ر نا

یر اا و تا

آ استا چرا که ق ا ن فضا نیرر

ژگو ها ت ارالر انیانو ق نیا خاقج همچا ری الیت جا اق  .ضمن

ا ن که فضا سا ر ق اا ک «رییط» است که اقت اوار ق آ انجام رروشرا ا نره
صرف رجماعه ا اگ اقت اوار .اگ سا
همه حال تر خط ن اشد ،لو گند

گر ،ا ن اقت اورار گرچره رمکرن اسرت ق
اا و ریرتقیم اسرت .اگ ا رن ق  ،تر ثیر تر ثر

تاال و ق ا ن ق اتط قد رو هد.مصد ق تنا )3 4311 ،
جنگ سا ر ع اقر است اگ انجام ا آرا شد تررا انجرام عمایرارهرا نظرارو
رماتق تا اصال ررتاط ته اوالعارا جنگ سا ر نو ا جا اختالل ،اگر نگا یم نراتا
کارل ،ق سییتمها اوالعاتو اقت اوو که شمن ترا " انیتن" خا ته آ ها تکیره
رو کند ،نو ا نکه ا کییت؟ کجاست؟ چه کاق قا ق چه گررانو ررو تاانرد انجرام
هد؟ چرا روجنگد؟ چه تند داتو ق ا لا ت اراق اقند؟
اگ ا ن ق  ،ا ن ت ر ف ترا جنگ سرا ر پیشرننا رروشرا کره جنرگ سرا ر
روتااند تین

لتها ا اگ ترخو جنار حتو تین تاگ گرا

یر لتو اتفاق افتد .ق ا ن

. Cyber

1
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جنگ ،هدا ت ایق رناس

نیر ها تییاق شااق است ،هدف روتااند نظارو ،صن تو،

یرنظارو ا حتو فضا سر ق تاشد که رمم ناً تره رشرتر ا تیریاق خردرار اقائره
رو هد .ق کل ق ت ر ف جنگ سا ر رو تاا گفرت ا رن جنرگ گ رر رجماعره ا اگ
جنگ اوالعاتو است شارل ااداراتو رو شا که ق فضا سا ر قد رو هرد .تنراتر
ا ن رو تاا جنگ سا ر قا ک استا نا رت اقف هشرداق هنرد انیرت کره ر مراالً
تیشتر اگ آنچه که اقت اط نر کرو ترا سیاسرت عمرارو اشرته تاشردتا فضرا رجراگ
تکنالاژ ررت ط رو تاشد .م)krebs,2009

جهانی شدن و فضای سایبر
صی ت کر

اگ جنانو شد

جن ه ها رختاف آ تریش پریش ترر اگ هرچیرر

گر نیاگرند ت ر فو سا رند اگا ن پد د پر ارنه است  .ته ق م ت راق ف رت رد

کره

اند شمندا حاگ ها رختاف اگ جنانو شد اقائه ا اند نمو تاا تر ت ر فو جرار
تاکید نما
رید

تا د تننا تا تاجه ته جن ه ا کره رراق ترقسرو ارراق ررو گیرر ت ر فرو

اگ جنانو شد قا رد نظر اراق ا  .ق ا نجا تالش رو شا تا ت اق فو اگ قاتمه

جنانو شد

نیا رجاگ تیا شا  .ته عناا رثرال رراقتین آل رر جنرانو شرد قا

فرآ ند ت ر ف رو کند که تر اساس آ تمام رر م جنا
جنانو ته هم رو پیاندند.مصداات)44 99 ،

ق ک جار ه احد فراگیر

ا ارانائل کاستار جنانو شد قا ظنراق

ناعو جار ه ش که ا رو پنرداق کره ق ا ارره حرکرت سرررا ه اق پننره ااتررا
فرهنگ قا ق تر رو گیر .مکاستار )431 4311 ،ا د هاق
جنانو شد ته ررحاه شد د اگ فشر گو گرا
کنند

رخر

تر ق ه ها سیاسو ااترا

تر ا ن تا ق اسرت کره

رکا رنجر شد که اقا تاثیر گریج
تااگ ادقر و قرار نیرر گنردگو

فرهنگو اجتماعو است (Harvey, 1989: 240).رانائل الرشرتا ن جنرانو شرد قا
شکل گیر ش که ا رو اند که وو آ اجتماعاتو که پیش اگ آ

ق کرر خراکو

ق
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افتا

رنر

تا ند ،تا کد گر ا ام رو شاند .مگل ریمد )22 4311 ،

تییاق اگ نا یندگا

ژگو اصاو جنانو شد قا ق رفاهیمو چا ظناق هکرد

الکتر نیک جنانو ،پیدا ش ا یاه جنانو ،انقرال

اوالعراتو ،فشرر گو گررا

رکرا ،

گیترش جنا ،آگاهو ،پا ا تاق خ عرر سی رنتیک خالصه کر اند .تناتر ت اق فو که
ق تاال ته آ اشاق شد جنانو شد پد د ا است که تر اثر ارا آ نقرش ررگهرا
جغرافیا و ق ترمیم گیر ها ف الیتنا ااترا  ،اجتماعو فرهنگرو انیراننا ،تره
حداال کاهش رو اتد .ق ا ن قهگمق رناف تک ترک انیراننا تریش اگ پریش ق رنراف
سا ر انیاننا ق کشاقها رختاف گر رو خراق  .ق نیرا جنرانو شرد  ،اژ رارو،
جا خا قا ته اژ تین المااو خااهد ا  .لما نه تننا کاال ،خدرار سررا ه تین رارل
رختاف نیا ته آسانو ته گر ش ق رو آ د ،تاکه افکاق
گمشته ر ا له رو شا

انرش تشرر نیرر آسرا ترر اگ

فضا رجاگ رکانو ترا ا ن ت ا ل تو حد ررگ است.
ق افرا ترا

ق گگاق نه چندا

سترسو ته اوالعار رج اق تا ند ته ق گنارهها،

رجالر اوالعیه ها عمارو تیند کنند ،گر ش اوالعار قریا رر م رک جار ره
ها ته ها گشته ،تاگراف تافن ختم رو شد .عمل پننرا سراگ

فقط ته خ رها

اوالعار تاسط ت نکاقا

ا حکارتنا

ذار فرهنگ ها ،سنن قخدا ها رر م

کتاتاق عماو تییاق قا رج

سرا ترا .

ق ست قریا هاله ا اگ اتنام پیچید شرد

ته صاقر افیانه قریا جار ه ته گر ش ق روآ د ،ارا ارر گ قسانه هرا اگ اعت راق
تو ساتقه ترخاق اقند .هرچند ق اتتدا ترا ا جا آگاهو اوال قسانو ته ترا ررر م
پا ه گماق گر دند ،ارا قحال حاضر ته عناا اتراق ترا تیاط تر انیا ر دل شد
اند .تا ا ن جا کماکا ترا انیا سا رندند .ته عناا رثال اوالعاتو ق گرینره سرنن
اخالایار رر را

گر ق اختیاقرا اراق رو هند را اگ ا ن ور رق ررو تراانیم تره

قاحتو تا آ ها اقت اط تراراق کنیم تا ت ا ل انش ته ادقر گ یت خا تیفررا یم .ا رن
آگاهو س

قک احیاسار پیارنا ورف رقاتل حترو ق گررا اسرتفا نکرر

اگ
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ک گتا رشترک شد است.

ق اا تکنالاژ ها نا ن اقت اواتو ق جنا  ،ا د ا راسام ته هکد جنانو
قا تیقق عینو تخشید

رر م اکنا

ق جنانو گندگو رو کنند که اگ هر لیرا تیرت

د تیرتین کد گر اراق اقند .اصمالح « آکااق ام جنانو »

ا « جنرا شیشره ا »

گا ید همین تراق است  .ا ن که چرا ق ریرا شر که جنرانو ا نترنرت  ،شر که هرا
تاا ر انو راهااق ا

ش که تافن همرا  ،ا نترنت حضاق پر قنرگ ترر قا ق عرصره

اوال قسانو ته نما ش گراق اند ،ته خراصیار رنیرر ته فر ا ن قسانه تر روگر
که نه تننا تاع

پیشو گرفتن آ اگ گر اتراقها شد تاکه صینه قا ترا

کره تراگ ش

ق آ ند نر ک فراهم نما است .اگ جماره ا رن خراصریار ررو تراا تره ااتایرت
را ش همررا  ،فرا جغرافیا و تا

 ،فرارایترو ترا  ،هر نره کرم ،تاسر ه پرم ر

ظرفیت نارید اشاق نما  .ق کناق ا ن تاانا و ها ،ا نترنت خرات تاقگ گرر نیرر اق
که اگ آ تیت عناا تین المال گرا و مانترناسیانالییم) ا رو شا  .تین المالگرا و صررفا
ررتاط ته ا ن حقیقت نییت که ا نترنت تاع اقت اط افتن رر رانو اگ رال رختاف ررو شرا .
چرا که تییاق اگ اتراقها ف الیت ها انیانو گر نیر چنین کاق قا انجام ررو هنرد .نکتره
ق ا ن جاست که جیت جا ق ا نترنت کارال نی ت ته ررگها راو تو اعتنرا اسرت
رر رانو که ق یر اگ فضا ش که تا هم ر ه هیتند ته سیاه عال ق رشترکو پیاند
رو اتند که هیچ قتمو ته رایت شا نداق  .ا نترنت اگ ا ن جنت ق تضا

شد د ترا آ

چه فیایافا جار ه ردنو رو نارند اراق رو گیر  .نو جار ه ا که خراصریت آ پیانرد
ا

افرا تیگانه ته سیاه حدر تخشید ته آننا ق
اگ سا

ناپا داق
ناتا

گر جنانو شد آثاق ااتل رالحظه ا

ک حاگ سیاسو است.
ق گرینه اقت اوار اق  .ا لرین اثرر

ا تاگساگ ساختاقها سییتم ها اوالعاتو است کره نخیرتین رظنرر آ
انیراقها

لتو است نتیجه آنو آ تالد عرضه کنندگا خراصرو اسرت.

ق ضمن همااق اعالم شد که خدرار عمارو ق گرینه اقت اورار تاسرط سراگراننا
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ریتقل ا اق شا  .ارا ا ن خااسته رتاسفانه اگ سا ادقر ها سیاسرو نا رد گرفتره
شد است .تناترا ن ا نترنت ته قاحتو ق خدرت جنانو شرد ارراق گرفتره اسرت اگ
هیچ گانه کمکو ق قا پیشرفت ا ن پد د ق غ نمو کند .ا نترنرت تره عنراا شراهرا
اوالعاتو ته لیل پننا گ ا ش اگ تمرکر انش جااگیر کرر اسرت اگ آنجرا کره
انش همااق ادقر قا ته همرا اق عدم تمرکر انش راج
است .تا د اذعا

تکثیر رنات ادقر شرد

اشت که تا پا ا جنگ سر  ،ق ند جنرانو شرد تره شردر تشرد د

گر د .ته واق کل ق ترقسو قاتمه ا نترنت جنانو شد رتاجه رو شا م که ا ن
پد د قاتمه

گانه ا تا کد گر اقند نو اگ ک سا ا نترنت ا ته واق کاو فضرا

رجاگ نقش جا گا خاصو ق جنانو شد
افرا ش سترسو ته ش که جنانو اوالعار

اق

گر جنانو شد تاع

اگ سا

قک اهمیت آ شرد اسرت

اوالعار نیر جنانو شد ته رثاته تینیل جر ا اوالعار تر فراگ ررگها ا تد

ق عرصره
تاجره

ته ررگها تاقو رو شا  .رو تاا چنین نیر ت یر نما که افرا ترا اشرتن اوالعرار تره
ت ارل ،رشاقکت همکاق تشا ق شد انرد کره ق نتیجره آ جنرانو شرد
عینیت افتن است .جنانو شد نیر خا راج
اقت اوار ته ژ اقت اوار اگ قا

ق حرال

گیرترش ،تیرر  ،تیرنیل تشرا ق

ق نظیر ا نترنت شد است .مرنتظر )4-3 19 ،

تناتر ا ن رو تاا گفت که ق ا اره ق ند جنانو شد  ،جنگ ها ته ناعو ا ارره پیردا
کر اند ،ارا گر نه ته س ک سیاق

قا ا ل .ت د اگ

قا جنگ سر  ،جنرگ ترین

لت ها کشاقها ،اگ حالت ا دئالاژ ک فیر کو خاقج شد

تره فضرا سرا ر

کشید است .ته فضا و که ق آ جنگ تییاق کم هر نه تر ال ته کاقاتر است.

جنگ سر ق رییمو جد د
آق تا پا ا افتن فرا ند جنگ سر تین
تگا یم

تااک رر

شررق

را تنترر اسرت

تفکر لی رالییم کمانییم تا تغییررار اساسرو کره ق عرصره هرا ترین

الممااو ا اخر ار تییتم اتفاق افتا  ،اا و چا فر پاشو شاق

ساتق ،همچنرین
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تیط گیترش سر قسانه ها جم و کاقتر ها فضا رجاگ

ق ترین کشراقها

رات ها قفته قفته رییط جنگ سر ته ک فضا جد د رنتقل گر د  ،تیتر رجراگ
فضا سا رنتیک عمق اثرگماق آ تر فرهنگ اقت اوار تین کشاقها همچنین
فرا ند تالد رفاهیم نظر که ارر گ ته آ ادقر ژئا کالچر

ا تاانرا و تالیرد اردقر

نرم اوالق رو گر که ته ریاق اصاو رناگعار تین المااو ر دل شد است.
ارر گ ریاتقه تیاییاتو تالید راشک ها ااق پیما تا کالهک ا هیته ا رو تره
ک قااتت تییاق تند عمیق ق عرصه رفنام ساگ

ق فضا سا ر ت د ل شرد  ،هرر

کشاق که ادقر تاا تالید رفاهیم نظر ااتل اقائه ااترل فنرم تراثیر گرماق ترر
ذهن افکاق ق فضا قسانه ا و رجاگ قا اشرته تاشرد ررو تاانرد ق عرصره تراگ
ادقر نقش ا فا کند هر کشاق هم که ته ا ن تاا نرسد تا د ررررف کننرد ترات
تاشد .تناتر ا ن گر تمرکر ق ن ر ریرا اردقتنا جنرانو رنمقره ا نره ق عرصره
نظارو تاکه عمدت ًا ق صینه تفکرر فرهنرگ اسرت .فضرا رناسر
رجاگ  ،همانا ق گرینه فرهنگ اذها رو تاشرد .تنراترا ن قااترت ق

ق عرصره ن رر
ق ق رو ق

تر اشت ها تا قها حتو شیا گندگو صاقر رو گیر  .ا ن اررر هرم اگ قگیرر
قااتت نظارو اقگا تر آسا تر هم تاثیرگراق تر راندگاقتر است.
سی رجاگ جنت جم آ ق اناا اوالعار تره رنمترر ن

اکنا ا جا تیترها

اتراق ق فرا ند ترمیم ساگ رناگعار تین الامااو ر دل شد اسرت اصراالً ارکانرار
فراهم شد ق فضا سا ر رانند اناا ش که ها اجتماعو
عظیم ا نترنتو چا
آشکاق آ هما کاقتر

کو پد ا  ،اقا

را ا رر الم راقف هرا

کاقکر اشکاق پننانو رو تاشرند  ،کراقکر

ااتل ق ئیت است رثال کو پد ا ک ا رر الم راقف عمرارو

جنانو جنت اخم اوالعار رخترر فیش تر اق شد ق گرینه ها رختاف روتاشد ،اررا
کاقکر اصاو آ جم آ ق

تیایل ان اهو اگ اوالعار ق گرینه ها رختاف اسرت

که رو تااند خاقاک ترمیم ساگ کشاقها پیشرفته رتو قا ق عرصه ها رختتارف
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رناگعار تین المااو تالید نما د.
همچنین ق حاگ هدا ت یر ریتقیم انتقال رفاهیم ت اق ته شریا ا رااگر

ق

ذهن نیر ،تا تالید گیترش اناا تاگ ها قا انه ا و آنال ن ق فضا رجاگ ته ک
فرا ند پیچید

ااتل قک ر دل شد است  ،ق اا تا اتراق تاگ هرا انال رن عرال

تر سا آ ق ها کال ااترا
گرفتن اذها

ترا کمپانو ها تالیرد کننرد فرا نرد تیرت نفراذ

هدا ت ذهن کاقترا جاا نیر ریقق رو شا که ق ا ن حاگ نیر رک

قااتت تنگاتنگ تین کشاقها رختاف جنت تالید ا ن تاگ هرا جرم

رخاور

کاقتر تاجا آرد است.
تیط گیترش ش که ها اجتماعو ق فضا رجاگ نیر اگ همین رقاله رو تاشد،
اثر گماق عمیق ا ن ش که ها ق هدا ت تالید ترناره ترا جنت هو ذهنو ته افکاق
عمارو نشر اوالعار الگم ق تیتر ا ن ش که ها تاعر

شرد ترا اررر گ کشراقها

رختافو ته ا جا اناا ش که ها اجتماعو ق فضا رجراگ ااردام کننرد

رک نرا

ریاتقه سنم خااهو ق فضا سا ر تین ادقر ها تین المااو ا جا شرا کره تیریاق
ته ریاتقه تیاییاتو ق

قا جنگ سر ش اهت اق .

ته واق رثال ق جر ا رشکالر تیرا ها اجتماعو ااترا

پنج سرال گمشرته

ق ااق اق پا رنمقه اق ساگرا پیما همکاق ها ناتا اتیا ه اق پرا کره ق رک
قااتت تییاق ظر ف تنگاتنگ تا ا االر رتید آرر کرا ق عرصره رناگعرار ااتررا
پاماتیک ته سر رو ترند ،همااق ته ا ن نقمه ضر ف خرا اذ را

اشرتند کره سرنم

ق پا آرر کا ق فضا سا ر تییاق تیشتر اگ کل اتیا ه اق پا رو تاشد همین اتراقهرا
گیتر سا ر چا فیس تاک ،اها ،گاگل سر س ها پیت الکتر نیرک  ...تره
اتراگها تفاق آرر کا تر اق پا ر دل شد است .م ناقالد ن)13 4313 ،
حال ق چنین فضا و کشاق رو تااند ق ا ن عرصه عرض اندام کند که چشرمهرا ش
قا تر اا یت ها ن ند

تا ق

ته عرصه تالید ریرال نرم افراق

ق فضا سا ر ق
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قاستا اهداف خا ش ته هدا ت ذهن افکاق عمارو جار ه اش جار ه تین الماارو
تپر اگ

نه ا نکه تا فیاتر کر

تیته ق کر

اناا سا ت ها ش که ها اجتماعو چشم تر اا یرت

رنف النه قا ق پیش تگیر

جاانا خا قا تو فا

ق جنگل ریاتقه

تیاییاتو سر ق فضا سا ر قها کند.

تکاقگیر اتراق ها ادقر نرم ق جنگ سر نا ن
حکارت ها اگ ادقر نظارو ترا ا جا تند دار ،جنگهرا اسرتفا رروکننرد ترا
استفا اگ ترکی و اگ رناقر شانس ق گرا رناس
ااترا

ته نتا ج لخاا روقسرند .اردقر

ر ماالً ک راضا تییط است .حکارتها روتاانند حیا ها تانرکهرا

خاقجو قا ق عرض ک ش

رید

کنند

قشا هو نما ند ماگرچه تیر مها ااترا

ا فاقاً اادام ته تاگ کمکها و ررالو
ر ماالً ترا نتیجره هرو گررا گ را

الگم اقند) .تهکاقگیر ادقر نرم شااقتر است ،گ را هما واق که ق سرماق گمشرته
د م ،تییاق اگ رنات رنم ادقر نرم خاقج اگ کنترل حکارتها هیرتند اثرگرماق
آ ها ته شدر تیتگو ته پم رش رخاو ا
یر ریتقیم ترا شکل ا

اق  .ته عال رنات ادقر نرم ا ا

ته واق

ته رییط ته جنت پم رش سیاستها عمل روکنند گا

سالها وال روکشد که نتیجه لخاا قا ته ست هند.
شااق تا

تهکاقگیر ادقر نرم ،حکارتها قا اگ ترالش تراگ نداشرته اسرت .تره

عناا رثال ق ار هفدهم هجدهم کشاق فرانیه فرهنگ خرا قا ق ریرا اق پائیرا
اقتقا ا

گتا فرانیا ته گتا

پاماسو ت د ل شد.

ظناق قا ا ق هه  4921تاع

شد حکارتها ته صرینه پخرش ترناررههرا

قا ا و ته گتا ها خاقجو اق شاند .ق هه  4931کمانییتهرا ق شراق
فاشییتها ق آلما

ا تالیا ترا ته نما ش گماشتن تررا ر رماراتو اگ کشاقشرا

ق

اذها رال گر تا هم قااتت روکر ند .آلما ناگ عال تر پخش ترناره ته گترا هرا
خاقجو ،فیامها ت ایغاتو نیر تالید روکر  .ق سال  ،4939گ رر خاقجره انگایرتا ،
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آنتانو ا د
فرهنگو خا
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قتاق اقت اوار جد د گفت "ال ته کارالً قسرت اسرت کره رک ت ایغرار
نمو تاانند آسی و قا که ته سیاه ک سیاست خاقجو نارناس

آرد قرا کند ،ارا ا راق نییت که تگا یم حتو تنتر ن سیاستهرا

ته جا

پاماتیرک هرم

اگر ته کاق تفییر رتقاعد ساگ که شرا ط ردق تر را تیمیل کر ترو تاجره تاشرند
رمکن است شکیرت تخاقنرد .ق پا را آ

هره ،شر که  ،BBCکره ق سرال 4922

ت سیس شد ته تیشتر ن گتا ها اق پا و هم چنین ته گتا عرتو ترناره پخش روکر .
منا )411 4319،
ت د اگ ق

آرر کا ته جنگ ،هجام فرهنگو ا ن کشاق ته صاقر جنا شرمال ق

آرد .ق سال " 4912ق گ لت" فتر اوالعار جنگ قا ترا انتشاق اخ اق راثق تشکیل
ا  ،ق شرا مو که " فتر سر سها استراتژ ک" که ساگرا جاساسو تا اوالعرار
اط قا نیر رنتشر روکر  .راسیه  OWLحتو تررا ت رد ل فریامهرا هرالیا
سا ل ت ایغاتو رؤثر هم تالش روکر
کم رو کر  .رد را هرالیا

ته فیامها ایمتها و قا اضرافه

تره

را اگ آ هرا

هرم کره ترا رخاراوو اگ ورن پرسرتو رنراف شخررو

ترانگیخته شد تا ند ،اگ همکاق

ق ا ن راق خاشیال تا ند.

تخشو اگ رناف ادقر نرم ق گرا جنگ تاسط حکارت تخشو ته وراق ریرتقل
ا جا شد .قا ا ق ا ن ریا نقش عمد ا
شناخته شد ته سرعت ق اثنا جنگ جنرانو

اشت چیر که ته عنراا صردا آرر کرا
م قشرد کرر  .ترا الگراتر اق اگ ق ش

 ،BBCق سال  4913ا ن قا ا تا  23فرستند ته  29گتا خ ر پخش روکر  .ت رد اگ
جنگ ،تا شرر

جنرگ سرر

قشرد تند ردار شراق

 VOA ،همچنرا گیرترش

رو افت ،ارا ته هما سرعت رناگعار تر سر ا ن که آ ا ا ن ش که تا د ته واق کاررل ق
اختیاق

لت تاشد اخ اق آ قا پخش کند ا ا نکه تا د نما نرد ا ریرتقل اگ فرهنرگ

آرر کا تاشد نیر تاال رو گرفت .ا یتگا ها

ژ قا را و راننرد قا را آگا

قا را

اق پا آگا که اگ ت یدها جنت پخش ترناره ترا تااک شرق استفا روکر ند ته ا رن
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قا اها اضافه شدند .ته تیا کاوتر ،تا گیترش جنگ سر  ،تین کیانو که قسرانه هرا
آهیته پاماسو فرهنگو – نو هنر ،کترا

ت رارالر -قا کره اثرر تردق جو اقنرد

ترجیر رو ا ند کیانو که قسانه ها سر اوالعاتو رانند قا ا فیامهرا و قا کره
اقا اثر فاق

ااتل رشاهد هیتند قا اقجر رو انیتند ،تفکیک ته جا آرد.

ق وال جنگ سر  ،ورفداقا ا ن

ق ش تر سر ا ن کره حکاررت چگانره تا رد

ادقر نرم سررا ه گماق کند تره رناگعره پر اختنرد .صراح ا "ذهرن خشرن" اگ

ق

ت ایغار ریتقیم اتا و نداشتند ،ق حالو که صاح ا "ذهن لمیف" اظناق روکر نرد کره
تغییر نگرش رر م خاقجو ک فرا ند تدق جو است که تا د ورو چنرد سرال سرنجید
شا  .هم چنین ق راق ا نکه چقدق قسانهها تا د اتیته ته حکارتها تاشند چقردق
حکارتها تا د قسانهها قا کنترل کنند تی ها و ق گرفت .ق ننا ت ته اال ق ننارا
لتین ترنارهها فرهنگو خاقجو آرر کا " ق گر ا

رک سیاسرت خراقجو خشرن

ضد کمانییتو" گرفتاق شد تا ند .منا  )11 4319،ارر گ تیاط نرم افراق تر ذهن
افکاق رخاو

ته صاقر خا

رات ها ته صاقر عام کو اگ رنمتر ن اتراق ها

ادقر نرم ق عرصه پاماسو عمارو ر دل شد است .م لت آتا

) 4394 ،

عال تر ا ن ،افکاق عمارو ق قاتمه تا ت ایغار ریتاطتر حیاسترر شرد اسرت.
تا قپم ر نر سر تیرا
ادقر نرم است .کی
سر ا جا ا تخر

قه را فکر

سیاه ا تیریاق رنرم

جنه حتو اگ گمشته رنمتر روشا
تا قپم ر

کرو اگ رنرات رنرم

کشمکشها سیاسو تر

ق روگیر  .حکارتها تر سرر تا قپرم ر نره تننرا ترا

کد گر ،تاکه تا افرا تییاق رانند قسانه ها خ ر  ،شرکتها تجاق  ،ساگرا هرا
یر

لتو ،ساگرا ها ریا حکارتو ش که ها اجتماعار عامو قااتت روکنند.

جنگ نرم فرآ ند تهکاقگیر ادقر نرم
جنگ ته سه سته سخت ،نیمه سخت نرم تقییم روشاند

ق ا نجا راضرا ررا

جنگ نرم است که ق نتیجه تهکاقگیر ادقر نرم حاصل روشا  .جنگ نرم ق رقاترل
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جنگ سخت ت ر ف رو شا
ا

ق حقیقت شارل هرگانه اادام ق انو ،ت ایغراتو ،قسرانه

فرهنگو است که جار ه ا گر هدف قا نشانه رو گیر

گشا شد آتش اعمال خشانت ،قای
ق پو اگ پا

قآ ق

تد

قگیر نظارو

قا ته انف ال ا شکیت ا رو اق  .جنگ نررم

اند شه تفکر جار ره هردف اسرت ترا حاقره هرا فکرر

فرهنگو آ قا سیت کند تا تم راقا خ رر
حاکم ترلرل تو ث اتو ترق ق کنرد.م ر ر
سی و اگ اادارار اگ جنگ قا انها
قا ا و تاا ر انو ش که ساگ

ت ایغراتو ق نظرام سیاسرو-اجتمراعو
آترا  )2 19 ،ترا ا رن ا صراف ویرف

ف الیتها ا نترنتو ترا قا انرداگ شر که هرا
رااق

گر ذ ل عنراا جنرگ نررم رروگنجنرد.

ادقر نرم ک کشاق هنگارو که عایه کشاق ا رات ا حکارتو گر ته کاق رروق
جنگ نرم قا قام رو گند ق اا تند د نرم ترا آ کشاق هردف رییرا
تناترا ن ،تند د نرم رجماعه ا ارداراتو اسرت کره تاعر

رروشرا .

گرگرانو ها رت فرهنگرو

الگاها قفتاق راق ا ال ک نظام سیاسو شا " .تند د نرم" ناعو سرامه ق ات را
سه گانه حکارت ،ااترا
حاگ ها ،ا جا شد

فرهنگ است ،که اگ ور ق استیاله الگاها قفتاق

نما ها الگاها نظام سامه جا گر ن آ هرا رروگرر  .ترا ا رن

نگرش ،تمارو تیاالتو که راج
ته خمر افتد ،ا تاع

ق ا رن

ا جا تغییر

شا تا اهداف اقگشها حیاتو ک نظام سیاسو
گرگانو اساسو ق عاارل ت یین کنند ها ت راو

نو ک کشاق شا " ،تند د نرم" ته شماق روآ د .ماریر )23 4319،
ق تند د نرم ،تد

رناگعه لشکرکشو فیر کو ،کشاق رناجم اقا خا قا تر ک

رات تیمیل آ قا ق ات ا گاناگا تا ق شها نرم افراق اجرا رروکنرد .تغییررار
حاصل اگ تند د نرم ،ق نو ،آقام ،ذهنو تدق جو است .ا ن تند د همرا تا آقارش
خررالو اگ ق شهررا و فیر کررو تررا اسررتفا اگ اتراقهررا ت ایغررار ،قسررانه ،احرررا ،
تشکلها صنفو اشر

شیا القاء اانا انجام روپم ر .

هدف اگ تند د نرم ،ت ثیرگماق تر انتخا ها کنترل فرا ند ترمیم گیرر

شریا
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اوال قسانو تغییر ق نظام اقگشهاست که رنجرر تره اسرتیال سیاسرو ،فرهنگرو
ااترا

آ ها روشا  .تد ن ترتی

"رناجم فرهنگو" س و روکند تا استفا اگ ترتر

ااترا  ،سیاسو ،نظارو ،اجتماعو فن آ ق  ،ته ر رانو اند شره قفتراق رک رارت
هجام آ ق

تا تغییر الگاها قفتاق حر ف تض یف ،تیر ف احیاناً نفو ورر

آ هررا ،گرینرره حاکمیررت اند شرره ،اقگشهررا قفتاقهررا رماررا

خررا ش قا فررراهم

آ ق .مقضا و )91 4319

اتراقها جنگ نرم
 .4قسانهها
نقش قسانهها ق جنگ نرم تا آنجا است که ته گما عرد ا " ،جنرگ نررم" همرا
"جنگ قسانه ا " است .قسانهها کو اگ رنمتر ن اتراقها ق جنگ نرم هیتند .تا ت راو
اندک ق راهیت کاقکر ها قسانهها ق نیا جد د ،ا ن حقیقت قا روتراا فنمیرد
که قسانهها رکمل سیاست ادقراند ااتل انفکاک اگ کرد گر نییرتند .هرر جرا کره
ادقتو هیت ،حتماً ق کناق آ قسانه ا اا نیر جا اق

هر جا سیاستو اثرگماق

جا اق  ،هماق تا آ قسانه ها اثرگماق نیر د روشا .
ترخو ر تقدند ارر گ اختیاق جنا

ق ست کیانو است که اگ قسانه ها ارا

ت ثیرگماق ترخاق اقند.
 .2ق گنارهها
کو اگ نخیتین قسانه ها اقت اط جم و ،ق گنارههرا رجرالر خ رر رروتاشرد
هرچند ارر گ ته لیل پیردا ش سرا ل اقت راط جم رو پیشررفته ترر نقرش ترو ترد ل
رم اعار اندکو کم قنگ شد است ،ارا هناگ هم کو اگ رنمتر ن اصاوتر ن قسرانه
ها خ ر ته شماق رو ق ند هناگ هم رخاو ا فرا انو ق گاشه کناق جنا
مشر فو )91 4319

اقند.
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 .3ش که ها تاا ر انو
تاا ر ا کو اگ رنمتر ن قسانهها ته شماق روق  .ق ت ر ف ا ن پد د گفته شد
است تاا ر ا

ق عرر حاضر ،چشم گاش آ مهاست .مصرفاتاج  )49 4319ا رن

ج ه جا و ،ت ثیر سیرآریر تر افکاق اند شهها اخالایار قفتاقهرا رخاو را
خا اق  .کمتر خانه ا

ق گاشه کناق جنا  ،افت روشا که ا ن ج ه جا و ترا

انااعو اگ ش که ها ،ق آ

جا نداشته تاشد تخرش عمرد ا اگ ا ارار صراح ا

ساکنا خانه قا ته خا اخترا

ندهد .تاا ر ا  ،رنمتر ن کانرال اقت راط جم رو تره

شماق رو آ د .ته همین لیل است که راق تاجه جد سیاست رداقا

حاکمرا ارراق

گرفته است.
 .1ا میل
کو گرر اگ پد رد هرا نرا ن ق عرصره اقت اورار ،ا میرل اسرت کره کرو اگ
ریراالر ریا ها ا نترنت رو تاشد .ا میل ا پیت الکتر نیکو ،ق حقیقت انقالتو
ق حاگ ناره نگاق

اقسال پیامها رمال

کاتا

ات ق اقسال ،هر نه تییاق اندک ناچیر ،تو ت ثیر تا
ق اقسال رمال

جا

گرا ک رما

تاند ا جا کر است .سررعت
راا یت جغرافیا و ا ضرا

تاانا و اقسال حجم تاال و اگ رمال

ترا ت دا گ ا

همچنرین اقسرال هرم

اگ افرا  ،اگ ژگوها ا میل اسرت .افرر

ترر ا رن ،ترا

تاجه ته نرم افراقها ارکانار گر که ا نترنت فراهم کرر اسرت ،رک نفرر رروتااننرد
خا قا ترا کیانو تفرستد که هرگر آ ها قا نه د است نه شرناختو نیر ت تره

رمال

آ ها اق

نه اوالعو اگ نا تفکر رمه

اعتقا ار آ ها اق  .متیایس ) 11 4311

 .1راهااق ها
هما واق که رو انریم اررر گ تیریاق اگ ف الیرتهرا اقت اوراتو ،تافرن همررا ،
تاا ر ا  ،قا ا ،ا نترنت ارثال آ  ،اتیته ته راهااق است .جال
رتیدا

است کره ارر کرا

رتو آ اگ گیترش فنا ق اقت اوار اوالعار ق ریا کشاقها رارتهرا،
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حما تها جد روکنند حتو کشاقها رختاف قا ته تنر گیرر اگ ا رن فنرا ق
نا ن ،ق ف الیت ها ااترا  ،اجتماعو ،فرهنگو ،نظارو ،رالو پرالو خرا تر یر
روکنند اگ ان قا اراق ا تا شرکتها ررتاط ررت ط ،حما ت روکننرد
گر ،تالش روکنند کشاقها

گر ته چنین تکنالاژ ها و ته ژ ق حراگ ارنیرت

ش که ست پیدا نکنند ا ن تکنالاژ
.1

ا تیار رکتا

اگ وررف

م استا کاتا

ق انیراق خا آنا تااو تماند.
قرا )

کو اگ اثرگماقتر ن اال ها ا ترو رتنرو اسرتا کاترا
اال ها رختاف ا تو ق ا تیار رنثاق رو تاا گفت اال

قررا اسرت اگ ریرا

استا کاتا  ،استا تاند

قرا اگ جماه تنتر ن اال ها ترا انتقال رفاهیم اقگشو اعتقا

نو است .شرا د

ته همین لیل تا است که ارآ کر م نیر ق تییاق اگ رااق ترا انتقال ر اقف خا
اگ اال

استا کاتا استفا کر است.

 .9نشر ار عمارو
رژ اق  ،نشرر ار عمرارو

کو گر اگ اتراقها و که ق جنرگ نررم کراقکر

هیتند .نشر اتو که ته صاقر هفتگو ،راهیانه ا فرراو رنتشرر رروشراند
ها رختاف فرهنگو ،اجتماعو ،خاناا گو

ق حراگ

قگشو ف الیت اقند نیاگها ق حو

ق انو رر م قا جنت رو هند.
 .1فیام سینما
تا تاجه ته ا نکه قصد تییاق تاال و اگ اوالعار ق گررر افررا  ،اگ ور رق تینرا و
ترر ته ست روآ د ،نقش قسانه ها ترا ر

ق فرهنگ جار ه تره خراتو ق شرن

رو شا  .کو اگ رنم تر ن اتراقها و که ق هه ها اخیر تاانیرته ،نقشرو رنیررر تره
فر  ،ق انتقال فرهنگ اشته تاشد ،سینما است .نیا

ر

است – استفا ها فرا انو اگ ا ن اتراق کر است .ر
خا قا ته گتا ترا ر

ق اال

– که رخترر ا رن صرن ت
تاانیته ،تا قها اقگشها

فیام ،ت ایغ تر ج نما د .سینما هالیا

ته واق
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کاو سینما
ترا ر

ر  ،ترا ر آقرانو اگ نیا
حشتناک

ته نمرا ش رروگرماق

ر

912

ق رقاترل،

یر ااتل پم رش اگ گندگو ق کشاقها رخالف اند شره رر

نشا رو هد .ادقر اوالعاتو ارنیتو نظم اجتماعو تاال و تررا خرا تره نمرا ش
رو گماق

ته ا ن سیاه ،سیمر فرهنگو ارنیتو سیاسو خا قا تر سا ر فرهنگهرا

القا روکند .مترژ نیکو)4392 ،
 .9پا انما و
صن ت پا انما و کاقتا

ناجاانا  ،وررف اقا فرا انرو اق .

ق ریا کا کا

اگ ور ق فیامها کاقتانو ،رفاهیم اقگشها تییاق قا ته تچهها روتاا رنتقل کر .
نظر ته راندگاق ت ایم ترتیت ق
سرگرروها

قا کا کو روتاا گفت ،اگ ور رق پا انمرا و

قا کا کو رو شا آ ند فر

کا کو ق حقیقت تا حد

گا

جار ه قا جنت ا  .ترتیتهرا گررا

شخریت آ ند فر قا شکل رو هد.

 .41تاگ ها قا انه ا
اگ گرا انا تاستا  ،اند شمندا

فیایافا رختاف ته ا ن حقیقت رنرم تررر ر

کر انرد کره کرو اگ رنرمترر ن شریا هرا ت اریم ترتیرت ،تراگ هرا کا کرا
سرگرروها آنا است .افالوا عقید اشت که تررا سراختن رک رد نره فاضراه
اتاپیا ،ا لیا اراق حاکما تا د اگ هما ا ا کا کو تر تراگ هرا کا کرا نظراقر
اشته تاشند ،گ را ته سیاه تاگ ها روتاا ته صاقر یر رییراس ا الً ،ژگروهرا
شخریتو اخالاو کا کا

نیر ها است دا ها آنا قا شناسا و تررا آ نرد ق

راق آنا ترمیم گیر کر

ثانیاً ،ق صاقر نیاگ روتراا قفتاقهرا آنرا قا نیرر اگ

همین قا تغییر ا  .نا تاگ روتاانند ق تغییرر نگررش اخالارو قفتراق افررا تر ثیر
چشمگیر

اشته تاشد .همچنین ته سیاه تاگ ها روتاا کا کا قا نی ت ته تخفیرف

تیقیر سنتها تیر ک کر  .متر )419 4313
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 .44اس ا

تاگ

تالیدکنندگا ا ن سا ل ،عماراً تا هدف ت ثیر گرماق فرهنگرو ترر ج افکراق
اقگش ها راق ا ال خا ق ریا کا کا
اناا گاناگانو اگ اس ا

جنت هو ته قفتاقهرا آنرا تره تالیرد

عر سک اادام روکنند .ترا رثرال "تراقتو" ،کرو اگ

تاگ

صدها هراقا عر سکو که ق کشاقها

رتو شرراو تالیرد رروشرا  ،اگ اتتردا

پیدا ش خا م ق سال  4919ریال ) تاکنا تیش اگ پانرد تاق ق نقشها رختارف،
ظاهر شد است.
 .42قگش
اتو آلما ها کشاقها اق پا و قا تررف کر نرد ،کرو اگ شر اقهرا کشراقها
تیت اشغال ا ن تا که اگر را ق ج نه ن ر نظرارو نتاانیرتیم آلمرا هرا قا شکیرت
هیم لو ق ن ر ها ریدا ها

قگشو رخراصاً فات ال ،آ هرا قا شکیرت خرااهیم

ا .اگ ا ن ق کو گر اگ اتراقها تیریاق رنرم اثرگرماق ،کره ق جنرگ نررم رراق
استفا اراق گرفته است ،اتراق " قگش" است .قگش ق نیا جد د ق کناق تر ثیرار
جیمو ،ته عناا صن تو که ق عرصه هرا رختارف اجتمراعو ،سیاسرو ،ااتررا
فرهنگو ،ت ثیرار کم نظیر

اق  ،راق تاجه حاکما

سیاست رداقا

سررا ه اقا

عالما عاام رختاف اراق گرفته است .محیینو راهینو)4394 ،

عمایار ق انو رنم تر ن تاکتیک ق جنگ نرم
عمایار ق انو هما جنگ کامه عقید است خراا تره صراقر رخفرو ،آشرکاق،
شفاهو

ا کت و تاشد .اساساً سالحو است که ته انیا

ارکا تراراق اقت اط عاوفو تا رخاو

عقل ا تاجره اق

هرگرا

قا اشته تاشد روتاانند ته اعماق ا نفاذ کنرد.

ترخو گر عمایار ق انو قا ف الیتها ق انو اعمال سیاسرو ،نظرارو ،ااتررا
ا دئالاژ کو رو انند که ته رنظاق ا جا گرینه ریراعد ق احیاسرار ،حراالر قفتراق
گر ها هدف م ست ،تو ورف ا شمن) تغییر احتمالو آ ها تررا قسرید تره

جنگ سرد نوین و رقابت بین قدرت های جهانی در فضای سایبری

هدفها راو ورح ق ر

اجرا روگر  .آ

سته اگ صاح

نظرا که همین ردگا

قا ترگر د اند ،ف الیتها پننا رانند جاساسو ،اادام ته ترانرداگ  ،آ م کشرو
ق ش ها و تر ق یتو سانیاق قا مگرانو که ترا اال
خا

911

گرر

تند افکاق قفتاق گر ها

وراحو شد تاشد) ناعو عمایار ق انو روشمرند.
پل ال ن قگر ریقق کاقشناس خ ر جنگ ق انو ق سال  4911م ق کتا

جنگ

ق انو رو گا د که جنگ ق انو ،استفا اگ ت ایغار تر ضد شمن ،همررا ترا ااردارار
ا سیاسو قا ق تر اق  .موال )41 4319،

عماو است که راهیت نظارو ،ااترا

ت اق ف عمایار ق انو رتفا ر است ترخو ،ق کر آ قا نفاذ ق تا قهرا ،عرد
ا اثرگماق تر افکاق گر هو ت ثیر تر احیاسار قفتاقهرا ررو اننرد ،لرو ترقسرو
ررا ق عمایار ق انو نر صاح ا ا ن ت اق ف حاکو اگ آ اسرت کره رقررا همره
آ ها ت ثیر تر هیجانار ،احیاسار عااوف است ترا تتااننرد اگ ا رن قهگرمق افکراق
تما الر ورف رقاتل قا تر اساس خااسته ها خا ش شکل جنت هند.
ته واق کاو رو تاا تیا کر که عمایار ق انو کانالیر کر
خا

فکر حر ف ق ریریر

رنتنو ته هدف راق نظر است .عرر حاضر ق پرتا انرش فنرا ق شراهد

تیاالر تو شماق است که گیترش ارکانرار اقت راوو ق ق س آ هرا ارراق اق  .ق
چنین ا ضاعو ،ا نترنت ،راهااق ها قسانه ها گاناگا تا انتقال اوالعار هم گرا
ر ا له افکاق عقا د ،نقش گ ا

ق تیاالر سیاسو ،ااتررا  ،فرهنگرو اجتمراعو

اقند .مقفی و)43 4312،
انقال

تکنالاژ ک تاس ه سا ل اقت راوو – اوالعراتو ،سر

شرد اسرت کره

ت ثیر گماق تر آ ها آسا شرا

همرین سرنالت

سترسو ته افکاق ریایا ها انیا

است که ریرا تافار قا ق ا ن جنرگ اقت راوو ،ق ایراس ترا ن ر هرا نظرارو تیریاق
گیتر تر کر است .ته اال کاقشناسا اقت اوار ،ار حاضر" ،عرر ت ا ل اوالعرار
رو تاشد ،اگ ا ن ق ارر گ کشاقها ترا

ستیاتو تره اهرداف رنراف خرا ق گرر
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رناوق جنا  ،اگ ا ن فنا ق ها تنر ها فررا ا رروترنرد ،اگ جماره ررااق

کره ا رن

فنا ق ها ته کاق گرفته روشاند ،عمایار ق انو است " .مکاستار)91 4311،

جنگ سا ر ق ا اره جنگ سر
ساگرا ها تین المااو حکارت ها ،ق

ق ها اخیر ،ته لر م تاجه تییاق گ ا

ته ارنیت سا ر پو تر اند .ق اا حد ننا ت ر ضالر کنانو

لرت هرا رردق قا

رو تاا چالش ها ارنیتو ق فضا سا ر انیت که ال ته ا ن چالش هرا تاانیرته انرد
تاگ گرا

یر

لتو قا نیر ق گیر خا کنند .ق جنگ هرا سرا ر تکنالراژ هرا

نا ن قا انه ا  ،راشین
انرژ  ،حمل نقل

لت ،ننا ها رالو گ ر ساخت ها حیراتو ق تخرش هرا
ق ننا ت ق حیه عرم راو قا هردف حمرالر خرا ارراق ررو

هند .همانگانه که ق جنگ ها نظارو ،سالح ها سخت افراق  ،راجا رت

لرت

هدف قا راق حماه اراق رو ا ند .م)Carr, 2003 : 12
نا اتراق جنگو ته کاق گرفته شد ق فضا رجاگ  ،تیته ته تاگ گر کره آ قا تره
کاق رو تر  ،اگ قجه اهمیت رتفا تو ترخاق اق است.ترخو حمالر سرا ر  ،هرچنرد
خمرناک هیتند ارا لر راً ته جنگ سا ر ختم نمو شاند .ق اا  ،تننا ااداراتو ق ا رن
رقاله رو گنجد که تا اهداف سیاسو تا هدف اق آ ق
ها حیاتو ک تاگ گر

لتو ا یر

ضرته جد ته گ ر سراخت

لتو وراحو شد تاشد ،همچا حمرالر سرا ر
رجررررا سرراگرا افترره ترره حیررا

گررر هررا تر ق یررتو ،جاساسررا

رررو

آ د.م)Rattray,2001
نمانه ها و اگ تند د ها سا ر

ق عرر پس اگ جنگ سرر تره شررح ذ رل ررو

تاشند
الف) تند د ها سا ر

یر ریتقیم

یر نظارو

همانگانه که هدف اصاو ق جنگ ها رت راقف ،اگ کراق انرداختن راشرین جنگرو
شمن اگ ور ق حماه ته ساختاق

لت ،ننا ها ررالو ،گ رتناهرا عمایراتو ق تخرش
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انرژ

حمل نقل اگ ریا تر
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ق حیره عررم رارو ررو تاشرد ،ق جنرگ هرا

سا ر نیر همین اهداف ن ال رو شا .مرا پیشانیا )414 91 ،
کو اگ ا لین نمانه ها ا ن نا جنگ سا ر  ،ق سال  4912تین اتیا جمراهیر
شاق

قا «ق گا » گرانو که

آرر کا ق

ستاق حماه ته سییتم خماط لالره

ا ن کشاق ق سی ر قا ا اتفاق افتا  .تا گمشرت سرالنا اگ آ جنرگ ،ق سرال 2141
جد د تر ن نمانه ا ن گانه حمالر سا ر ته سیاه ر س « استاکس نرت» 1شرکل
گرفت .ا ن ر س که تالش کر اوالعار سییتم ها کنتررل صرن تو قا تره سررات
آننا قا ق

تر

ا نترنت اراق هد تا اهداف سیاسو ته رنظاق فشاق تر ا ررا تررا

تااف نو ساگ ا قانیام ،نیر گا اتمو تاشرنر نمنرر قا رراق هردف ارراق ا .م A

)worm in the centrifuge, 2010
تناترا ن رو تاا ته ا ن نکته اشاق کر که تاگ گرا جنگ ها سا ر ررو تااننرد
تد

نیراگ تره قگیرر هرا نظرارو تره اهرداف اسرتراتژ ک سیاسرو خرا سرت

اتند.م )McConnell,2010همچنین حماه ا ن کرم خمرناک نشا
نارشخص جنگ ها سا ر س
سیاسو همرا شا

ا که راهیت ر نم

رو شا که اادارار رقاتاه ته رثل تا رشاجر هرا

چه تیا هر نه ها تییاق گ ا

قا ترا

لت ها راق هجام تره

جا آ ق  .همچنین ق جنگ ها سا ر ررگ تین اهداف نظرارو

یرر نظرارو رر نم

است.مرا پیشانیا ) 412 4391،
) جاساسو سا ر
جاساسو سا ر قا ج تر ن شکل ف الیت ق فضرا رجراگ ررو تاشرد .جاساسرو
سا ر خاا تا هدف تررال نما

اوالعار رنم حکرارتو تاشرد را گ رد اوالعرار

تخش نظارو تاگقگانو ،ک عمایار رجاگ است که ته رنظراق کیر
ترا

ترترر اوالعراتو

ستیاتو ته رافقیت ها ترقگتر تا صرف کمتر ن هر نه صاقر روپم ر  .تررا رثرال
. Stuxnet’ worm

1
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چین تالش رو کند که ترا اسرتفا اگ جاساسرو سرا ر ق سراختاقها رنرم سیاسرو،
ااترا

نظارو ا االر رتید آرر کا ق سیه نفاذ کند .مقفی و)423 4312 ،

ق کل رو تاا گفت ،جاساسو ا نترنتو س

سا ش تااگ اوالعاتو تین لرت هرا

رختاف رو شا  .ال ته هدف جاساسو سرا ر تننرا لرت هرا نییرتند تاکره شررکت هرا
فاعو ،تاگقگانو ساگرا ها

لتو نیر ،رو تااننرد هردف حمرالر جاساسرا

یر

سا ر اراق گیرند.م)Mueller,2007
ج)جنگ ق انو سا ر
رنمتر ن ت د جنگ ها سا ر ق جنا ارر گ ت د اگ جنگ سر  ،ت رد ق انرو آ
است .عمایار ق انو ق فضا سا ر اادارار ترناره ق ر شد ترا انتقال اوالعار
شاخص ها رنتخ

ته رخاو ا خاقجو است که هدف تاثیر گرماق ترر احیاسرار،

انگیر ها ،ادقر تفکر استدالل ننا تاً تغییر قفتاق ساگراننا ،گر هرا اقا آننرا قا
شارل رو شا  .همچنین رمکن اسرت وراحرو عمایرار گ رد اوالعرار ق فضرا
سا ر تا هدف ا جا تشا ش نگرانو ق انو وراحو شا  .نمانه ا ن ری اه قا رو تاا
ق راق

ر س استاکس نت ق ا را نرام ترر  .رنمترر ن هردف ا رن کررم خمرنراک

افرا ش نا ارنو ق انو ق ریا

لتمر ا ا رانو تا .م را پیشانیا  ،هما

)411

) تند د ها ریتقیم نظارو ق فضا سا ر
تکنالاژ سا ر تا اقا تا

عماکر ها تییاق رشخص نظارو رو تاانند تره وراق

ریتقیم تر ریدا ن ر تاثیر گماق تاشند .تخش نظارو هر کشاق ترا آراگش تجنیرر
نیر ها ،سییتم ها جنگ افراق  ،راهااق ها شر که هرا اقت راوو را ا پرر اگ
اوالعار ته تکنالاژ ها سا ر

اتیته است .ماریر )11 4319،

تناترا ن ارر گ سرناشت جنگ قا گر تخر

ها ،انفجاق ها عمایرار فرسا شرو

ت یین نمو کنند تاکه اگ هرم گیریختگو ظرفیرت هرا فررانردهو کنتررل ق فضرا
رجاگ رو تااند تییاق ترا نتیجه ترخاق ها ت یین کنند تاشد .عال ترر ا رن ،اررر گ
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ت د اوالعاتو ته عناا کو اگ ات ا ریاق جنگ ق همه عمایار ها  ،قگم ها ن ر هرا
آ ند خیل خااهد تا  .همچنین ق جنگ ها آ ند  ،کیر

ترترر سرر

ق حراگ

اوالعاتو کو اگ عاارل رنم رافقیت خااهد تا  .م)Rollins&Henning,2009

نتیجه گیری
ق هه ها اخیر ته اسمه قشد گیترش ق گ افر

تکنالراژ هرا اوالعراتو

راهیت ق ش ها جنگ تغییر افته است .ق شیا هرا نرا ن قگیرر ترر خرالف
ق ش ها سنتو تننا

لت – رات ها تا ق ش ها اتراق سرخت افرراق ترا کرد گر

قگیر نییتند تاکه ته اسمه تغییرر راهیرت تند ردها ،ق ش هرا
چشمگیر

قگیرر نیرر تغییرر

افته است .ق شیا ها نا ن جنگ ،ات ا قگیر تره ریردا ن رر ریرد

نموتاشد ،تاکه ته عات ترکی
نظارو ،سیاسو

عمایار نظارو تا اادارار خررمانه ق عرصره ااتررا ،

پاماتیک ،ات ا آ ته خاقج اگ رییط قگیر نیر سرا ت پیدا رروکنرد.

ق شیا ها نا ن قگیر تننا هدف که ستیاتو ته پیر گ است ،رنم تاقو روشرا .
لما نیر ها رتخاصم رمکن است ترا قسید ته چنین هدفو قگیر قا ترا هرر ق ش
تاکتیکو ته اا

جار ه ،فرهنگ ،آگاهو

جدا عمرارو گیرترش هنرد .تنراترا ن

روتاا گفت ارر گ ته اسمه قشد تکنالاژ ها سا ر  ،رتخاصما رو تااننرد تره
آسانو ارنه قگیر قا تا ذهن ق ا رر م تکشانند تا استفا اگ کراچکتر ن کرم
هر نه تر ن اتراق گیترش هند.
تا پا ا افتن جنگ سر تین
تییت

ک ریال

تااک شرق

ر

ا اخر ار تییتم آ اق ار

جر ا قااتت تین ادقر ها جنانو ته هما شریا جنرگ سرر

ا اره پیدا کر  ،تا ا ن تفا ر که ا ن تاق اتراق ها ق ش ها تغییر کر است.
ق

ق جد د جنگ سر که همانا تر گ عینو عرصه اصاو آ قا رو تاا جنرگ

نرم نارید ته جا ریاتقه تیاییاتو کالهک ها اتمرو راشرک هرا اراق پیمرا ،
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تکنالاژ تالید انتقال رفاهیم اوالعرار جرا گر ن شرد اسرت هرکشراق کره
ق ا ن حاگ اشته تاشد تره قرین سرنم تیشرتر هرم اگ عرصره

ادقر راناق تیشتر

ادقر تین المااو هم اگ آ ا خااهد تا .
فضا رجاگ

حاگ سا ر نیر ته ریاق ا ن جر ا ر دل شد

ته جرار روتاا

گفت ریاتقه تیاییاتو راشکو اررر گ تره ریراتقه تالیرد رفنرام تراا هردا ت
ا ااگر افکاق عمارو ق فضا رجاگ ت د ل گر رد اسرت اررر گ شرا د ریراتقه
تالیدار نرم افراق نظیر اناا سا ت ها  ،خ رگراق ها  ،تاگ ها قا انه ا رو آنال رن
آفال ن  ...ته جا تالید راشک کالهک هیته ا و اگ اهمیت تیشرتر ترخراق اق
گر د است .تا ا ن حال ا ن کاشش هما ا اره قا ر اقگ جا و ها گمشرته اررا ق
عرصه ا

گر است.
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