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چکیده
مباني و مفاهیم امنیت ملي بهعنوان مقولهای ارزشمند و با اهمیت در روابط بین الملل مورد توجهه دولهتهاسهت.
قدرت بهعنوان تضمین کننده امنیت ملي به دو نوع نرم و سخت تقسیمبندی ميشهود .بهه دلیهل معایه

و مشهکالت

بهکارگیری قدرت سخت که شکل بالفعل آن با نام جنگ سخت مي تهوان از آن یهاد نمهود منهت بهه لشهکر کشهي و
نظاميگری وتحمیل هزینههای گزاف به دولتها ميشهود .امها محاسهن و مزایهای بهه کهارگیری قهدرت نهرم کهه از
شاخصهای این قدرت فضای سایبر و مجازی است موید این موضوع است که مفاهیم قدرت و جنهگ نهرم پهز از
یک دوره انباشت مفاهیم ومعاني آنها در طول جنگ سرد در اواخر قرن بیستم و اوایل هزاره جدید به پارادیم غاله
حوزههای مختلف تبدیل شده است .مفهوم قدرت از حالت سختافزاری به کنشهای نرمافزاری گرایش پیهدا کهرده
است .آرایشهای نظامي و سیاسي پیرو مقوالت فرهنهگ واندیشهه شهدهانهد  .توسهعه فزاینهده فنهاوری اطالعهات و
ارتباطات و مشکالت روشهای سخت و تاثیرگذاری سریع و عمیق قدرت نرم در ابعاد مختلف اقتصادی اجتمهاعي،
سیاسي ،نظامي و دیپلماسي با ظهور عصر مجازی ،بیتها و بایتها ،سایتهها و . . .کهه فاصهله بهین میهدان عمهل و
هدف نبرد را بسیار کم کرده است از مواردی است که باید مدنظر دولتها قرار گیرد.
 -1نویسنده مسؤول:مسعود جعفری نژاد
نشاني نویسنده مسؤول :دانشگاه آزاد اسالمي شهرضا
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در گذشته این سازمانهای بین الملليبودند که نقش حاکمیتي دولتها را کمرنگ ميکردند ولي امروزه رسهانههها
پای را فراتر نهاده و نه تنها نقش حاکمیتي دولتهای ملي را مورد تعرض قرارداده اند بلکه در صهدد یکسهانسهازی
بینالمللي از گونه لیبرال آن هستند.
بنابراین ،با فرض اینکه بیشتر ملتها شرایط مناسبي برای استفاده از فضای سایبر را بعد از چند دهه از راه اندازی
این فناوری دارند ،به طرح سوال و چگونگي تاثیر فضای سایبر بر امنیت ملي و اثر گذاری آن بر ابعاد مختلهف امهور
داخلي و خارجي یک کشور ميپردازیم.
واژههای کلیدی :امنیت ملي ،قدرت نرم ،قدرت سخت ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،فضای مجازی (سایبر)
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اهمیت موضوع و دقت براین فضا یعني سایبر را بهرای

مقدمه :
امروزه رسانهها در حوزههای بینالمللي و سیاسهت
خارجي نقش مهم و راهبردی ایفا ميکنند و شیوهههای

ما مشخص ميسازد.
امنیت ملی و مفهوم قدرت

مختلف نظامهای رسانهای در دنیا در کنار سیاستهای

امنیت در روابط بینالملل و اداره داخلي یک کشور

داخلي و خارجيشان بهعنوان ابزاری مهؤثر بهه نهوعي

بهعنوان کاالیي بز ارزشمند مطرح بهوده اسهت و بهه

دیپلماسي دست ميزنند که قدرت و تأثیرگذاری آنهها

یک معنا ميتوان آنرا محور تمامي مباحث حهوزه بهین

هر روزه خود را نمایانتر ميکنهد .امهروزه اینترنهت و

الملل قلمداد کرد؛ به گونههای کهه برخهي اندیشهگران،

شبکههای تلویزیوني مهاهوارهای در کنهار رسهانهههای

روابط بین الملل را چنین تعریف کردهاند :

مکتوب آزاد فضاهای متکثری را در روابهط بهینالملهل

«تالش واحدهای سیاسي برای افزایش توانمندیها

کشههورها ایجههاد کههرده اسههت کههه دسههت دولههتههها و

و امکاناتشان برای رسیدن به سهط و وضهعیتي کهه

حاکمیتهها بهرای کنتهرل آنهان بها محهدودیت جهدی

خههود را ایمههن از لطمههات ناشههي از عملکههرد سههایر

روبروست.

بههازیگران ردر عرصههه سیاسههت بههین الملههل بیابنههد»

آنچه امروز حتي فریاد پسهت مدرنسهیتههارا نیهز
درآورده است حرکت هدفمند و یک نواخت رسانههها
است .البته اینترنت با وجود فضایي که قابلیهت ارتبها
چند سویه میان مخاط

(افتخاری)99 :1901 ،
البته معاني و مفاهیم متعدد دیگری برای امنیت ملي
توسط دیگر اندیشمندان و متفکران بیهان شهده اسهت؛

و رسانه را فهراهم سهاخته در

ولي در نهایت و در جمعبنهدی معهاني و بها دقهت در

این مسیر حرکتي پیچیده محسوب ميشود و نميتهوان

مفهوم امنیت ملي که در باال بهه آن اشهاره شهد قهدرت

به سادگي آن را به حرکت یکنواخت و تک سویه متهم

بهعنوان شاخصي است که ميتواند ضامن امنیهت ملهي

کرد .ولي با لحظهای تامل متوجهه مهيشهویم کهه ایهن

باشد .در زیر به تعریفي از قدرت پرداختهایم تها بتهوان

فضای مجازی رسانهای نیز بها وجهود در اختیهار قهرار

با تعریف آن در خصوص فضای سایبر ،جایگهاه آن در

دادن عکز العمل به مخاط  ،امکان یکساني را بهرای

قدرت و امنیت ملي مشخص نمود:

همه در نظر نگرفته است .کافي است به تفاوت رقمهي
جستجوی یک کلمه در زبانهای متعدد بنگرید.

«قههدرت ( )powerتوانههههایي تهاثیر گهذاردن بهر
رفتار دیگران برای دستیابي بهه اههداف خهویش اسهت

توسعه فزاینده فناوری اطالعات و فضهای مجهازی

(دیکشنری آکسفورد )9999 ،یا به تعبیر میهرز ()Mirz

به تحهول و دگرگهوني در ابعهاد مختلهف مولفههههای

قدرت اعمال نفوذ بر دیگران برای تغییر اراده و رفتهار

اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي ،دفاعي و امنیتهي

آنههان اسههت» (مههرادی )199:1903 ،راههههههای اعمههال

منجر شده است .بنابراین ،عنصر اصلي توسعه از لحاظ

قدرت را ميتوان تهدیهد ،متقاعهدکردن و تغییهر رفتهار

مختلف را ميتوان در این عصهر فنهاوری اطالعهات و

دیگران (دولتها) و سایر ...از راه های مختلهف ماننهد

ارتباطات و تسخیر فضای سایبر دانست .با بررسهي در

پرداخت مالي ،جهذب دیگهران ،تغییهر افکهار دیگهران

فضای مجازی (سایبر) تاثیر آن در ارتباطات بینالملهل،

(دولتها) و همکاری با آنها برشمرد .بها کمهي دقهت
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در ایههن تعریههف اهمیههت و تههاثیر فضههای سههایبر را در

که روز به روز به خاطر شرایط خاص و ویژگهيههایي

روابط بین کشورها یا با مفهوم دیگر دیپلماسهي و اداره

که در بین مابقي رسانهها بهرای خهودا ایجهاد کهرده را

کشور ميتوان مشخص کرد.

متوجه شد.
البته تقسیمبندیههای دیگهری در موضهوع قهدرت
توسط نظریهپردازان انجام شده که برای نمونه ميتهوان
مثال زد.
جي .ای .هارت سهه روش مختلهف را در دیهدگاه
امپریالیستي قدرت طبقهبندی ميکند :قدرت بههعنهوان
منابع ،قدرت بهعنوان روابط و قدرت بهعنوان ساختار.
وی مشخص ميسهازد کهه قهدرت بهالقوه را درکنتهرل
منابع ميتوان به قهدرت واقعهي منتقهل و تبهدیل کهرد
(مرادی.)39 :1903 ،
و در نهایت ميتوان از دیدگاه امنیتي به ایهن نکتهه
اشههاره کههرد کههه هههی حکههومتي نمههيتوانههد از تغییههر
سیاستهای عمومي خارجي خود که ترکیبي از قدرت
نرم و سخت هستند ،جلوگیری کنهد (فرشهچي:1909 ،
.)99
قدرت ملی
قههدرت ملههي را مههيتههوان امکههان تحمیههل اراده و
خواست یک بازیگر به دیگر بازیگران تعریف کرد .در
واقع قدرت ملي چیزی فراتر از قهدرت اسهت .و بعهد
مختلف قدرت اعم از سخت و نرم را در بر مهيگیهرد.
زماني که کشوری توانهایي ،اراده و ظرفیهت الزم را در
اختیهههار دارد و در پرتهههو آن مهههيتوانهههد ،اههههداف و
ارزشهههای حیههاتي خههود را حفه  ،توسههعه و تعمیههق
بخشد ،در واقع آن کشور از قدرت ملي الزم برخوردار

با دقت در مفهوم و معني قدرت ،مولفههها و منهابع
تاثیرگذار در آن ،قهدرت بهه دو مقولهه سهخت و نهرم
تقسیم بندی ميشود .با توجه در شاخصهای بهاال بهه
شکل زیر ميتوان تاثیر فضای رسانه و بهویژه سایبر را

است .قدرت ملي دارای مؤلفههههای نظهامي ،سیاسهي،
فناوری ،اقتصادی ،ژئوپلیتیکي ،انساني ،فرهنگي و سایر
است .در قدرت ملي توان دولتها با اتکا بهه ملهتهها
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مد نظر است .به عبارت دیگهر در قهدرت ملهي نقهش

صههورت بههوجههود آمههدن شههرایط مناسه

مردم موثر و غیر قابل انکار است.

زمینهای یک کشور است.

تسههلط بههر

قدرت نرم
قدرت سخت

قدرت نرم عبارت است از توانایي متقاعهد سهاختن

قههدرت سههخت عبههارت اسههت از توانههایي مجبههور

دیگران به شراکت در اههداف و دیهدگاههها مبتنهي بهر

ساختن دیگران به انجام خواستههای مجری با اسهتفاده

جذابیت و موفقیت ایهدهههای مجهری اسهت (مهرادی،

از ناهمترازیهای ناشي از در اختیار داشتن منابع مادی

.)39 :1903

(مرادی )39 :1903 ،با کمهي توجهه در مفههوم قهدرت

مفهوم قدرت نهرم اولهین بهار توسهط ژوزف نهای،

سخت و نتای به دست آمده در استفاده از این قهدرت

نظریهههه پهههرداز آمریکهههایي در مقالههههای بههها عنهههوان

که منت به جنگ سخت ميشود .به نکات زیهر در بهه

"  "misleading metaphor of declineدر نشههریه

کارگیری این قدرت ميتوان پي برد.

" "atlanticدر مارس  1339مطرح ميشود.

ابزارهایي که برای استفاده از این قهدرت بایهد مهد

قدرت نرم توانایي دست یهابي بهه اههداف و آمهال

نظر قرار گیرد و امکان سنجي آن قبل از شهروع بهه آن

مطلوب از طریق جل

حمایت افکار عمومي جامعه و

لحاظ شود؛

نخبگان و قانع کهردن اذههان بهه جهای اجبهار (اعمهال

نیروی نظامي ،تسلیحات و ادوات جنگهي ،شهرایط

فشار) را داراست .و در نهایهت بها بهه کهارگیری ایهن

جغرافیههایي ،هههمپیمانههان کشههور و وفههاداری آنههها.

قدرت که ميتوان اسم جنگ نرم روی آن گذاشت بهه

همچنین ،الزامات و شاخصهایي کهه آنهها را مجبهور

تعریف زیر پرداخت و در واقع روشي بهرای جنهگ و

به همراهي ميکند؛ مد نظر قرار دادن فرسایشهي بهودن

غلبه بر طرف مقابل بدون استفاده از زور نظامي اولیه و

جنههگههها و تمایههل کشههورهای در حههال توسههعه بههه

به صورت جذبي و اقناع است که با اقدام نرمافزارانه و

فرسایشي بودن در مقابل عدم تمایل کشهورهای توسهه

رواني تالش مي کند حوزه افکار و باورهای جامعهه را

یافته به کوتاه بودن آنها در بهه کهارگیری ایهن شهیوه،

به منظور تحقق اهداف خود اشغال کند و سپز ،تغییهر

آشنا به آخرین تکنیکها و تکنولوژیهایي روزدنیها در

اساسي و ساختاری در جامعه هدف بهر جهای گهذارد.

به کارگیری این شیوه،

هر کشوری که بتواند موضوعات ،عقاید و افکار مهورد
بهه کهارگیری ایهن قهدرت در

عالقه خود را به دستور و روند سیاسهي جههان تبهدیل

ویژگيها و معایه

صورت به ثمر رسیدن خواستههای ما در به کهارگیری

کنههد آن کشههور از دیههد دیگههر کشههورها مشههروعتههر و

این قدرت:

محبوبتر خواهد بود و در واقع توانسهته قهدرت نهرم

کوتاه مدت ،پر هزینه و تنفر برانگیز بودن ،تقویهت
بعد مبارزه ،جنگ سخت مبتني بر اکراه و اجبار اسهت،
نتههای بههه دسههت آمههده اسههتفاده از قههدرت سههخت در

خود را تقویت کند.
کاربرد قدرت نرم ،تاثیرگذاری بر ذهنها بها ههدف
تغییر و شکل دهي ذهنیتهای جدیهد اسهت .صهاح
قههدرت نههرم بهها اسههتفاده از ارتباطههات ،اطالعههات،
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انفورماتیک ،اینترنهت ،مهاهوارههها ،مطبوعهات ،امهوا
رادیویي و تلویزیوني به دنبهال متقاعهدسهازی و تغییهر
نگرش رقی  ،مخاط

و در واقع دشمن خهود اسهت.

در این راستا ژوزف نای در تحلیل افول قدرت آمریکها
عنوان ميکند «آمریکا باید دیپلماسي عمهومي خهود را
با هدف بهبهود تصهویر خهود در کشهورهای مسهلمان
تقویت نماید » (نای)199 : 1903 ،

محصول نهایی این نوع قدرت:
یکسانسازی نوع فرهنگ و پذیرش فرهنگ غربهي؛
یکسانسازی نگاه بهه عهالم هسهتي و عهدم اعتقهاد بهه
آخرت به شکل عمیق ،یکسهانسهازی شهیوه زنهدگي،
یکسانسازی نظام مصرف جوامع ،خاصسازی تولیهد،
آپارتاید علمي و تکنولوژیکي ،آپارتاید سیاسي (سیاه یا
سفید).
ابزارهایي که در جنگ نرم به کهارگیری مهيشهوند:
نخبگان ،روشنفکران ،رسانههای مکتهوب ،رسهانهههای
دیداری و شنیداری ،فضای سایبر ،کتاب .و سایر.
با توجه به اینکه در کنار به کارگیری فضای سهایبر
بهعنوان مقوله تجارت و افزایش شرکتهایي که از این

بادقت و بررسي در مفاهیم قدرت نهرم وپیامهدهای

ابزار در تجارت نوین استفاده ميکننهد و بهه کهارگیری

به دست آمده در استفاده از ایهن قهدرت کهه منهت بهه

شیوههایي در این راستا برای خلط مباحث فرهنگهي و

جنگ نرم و در نهایت براندازی نرم ميشود بهه نکهات

سیاسههي در بههه کههارگیری سههایبر بهههعنههوان تجههارت

زیر در به کارگیری این قدرت رسید.

الکترونیک و اینکه اینترنت ابزاری است کهه مخاطبهان

اهههداف متصههور درایههن قههدرت عبارتنههد از :تغییههر

آن به سرعت غیرقابل باوری در مقایسه با دیگر ابزارها

باورها و اعتقادات ،تغییر ساختار نظهام سیاسهي ،تغییهر

مانند تلوزیون و رادیو در حال افزایش اسهت ،اهمیهت

ارزشها و هنجارها ،تغییر رفتار و کهردار ،تغیهر رفتهار

موضوع مشخص و مبرهن است .در زیر نمودار شماره

سیاسي ،تغییر نظام سیاسي اجتماعي.

 8نشههان دهنههده افههزایش سههرعت تعههداد مخاطبههان

کارکرد قدرت نرم را ميتوان در چند مقولهه دنبهال
کرد :القا ،قهانع کهردن ،جله
اعتقادات

نظهر ،تغییهر ذایقهههها و

رسانههای مختلهف در یهک دوره  89سهاله را نمهایش
ميدهد.
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تعداد سالهایي که کاربران فناوریههای مهرتبط بها

با تالش و کوشش در بالفعل نمهودن آن بها توسهل

 ICTبه  19میلیون رسهیده انهد (حسهن بیگهي:1908 ،

به منابع قدرت با مقولههههای تعریهف شهده در بهاال و

.)93

بهویژه در دو فاز اثرگذار علم ،تکنولوژی و فرهنگ هم

با مباحهث مطهرح شهده در بهاال و دقهت در آنهها

در مقوله بینالملل با عنوان دیپلماسي ،و هم در فضای

ميتوان به ویژگيهای بسیار مههم و اثهرگهذار فضهای

داخل بهعنوان یک قدرت امنیتي ميتوان بهه خهوبي از

سایبر بهعنهوان مههمتهرین و تهاثیرگهذارترین ابهزار در

آن استفاده کرد .که این کار مستلزم اسهتفاده صهحی از

قدرت نرم و در نهایت جنگ نرم پي برد.

این قدرت است .وگرنه همانطور کهه بههعنهوان یهک

تههاثیر آن بههر فضههای سیاسههي داخلههي و دیپلماسههي

فرصت بسیار خوب ميتوان از آن اسهتفاده کهرد ،مهي

کشورها ،اثرگذاری آن بر مسهایل اقتصهادی داخلهي و

تواند بهعنوان یک آسی

امنیتي بسیار بهاال

خارجي ،برای نمونهه معرفهي محصهوالت و تولیهدات

ایفای نقش کند و موجبات تهدیدات امنیتي از داخل و

داخلههي بنگههاههههای اقتصههادی یههک کشههور ،تههاثیر بههر

خار را در صهورت اسهتفاده نکهردن صهحی از ایهن

زیرساختهای اقتصادی از قبیل انرژی (نیهروی بهر ،

قدرت برای یک کشور و یا کشورهایي رقهم بزنهد .بهه

نفت ،گاز) ،حمل و نقل (راه آهن ،ههوایي و دریهایي)،

هر حال ميتوان گفت قدرت نرم مکمل قدرت سخت

بانکداری ،مخابرات ،بهداشت عمومي ،صنایع دفاعي و

است و قدرت سخت به تنهایي برای اطمینان از امنیت

ضری

نفوذ آن در مسهایل فرهنگهي متشهکل شهده از

و با ضری

ملي و برقراری صل مناس

در دنیا کافي نیست.

اعتقادات و باورههای یهک جامعهه و سهایر از مسهایل

هفتهنامه تایم خاطر نشان ميکند که تصویر آمریکا

بسیار آشکار در بهاور فضهای مجهازی بههعنهوان یهک

در جهان اسالم تها زمهاني کهه نیروههای آمریکهایي در

قدرت است.

عرا ميجنگند و تا زماني که تقاضای فلسطینیان مبني
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بر داشتن یک کشور مستقل برآورده نشود بعیهد اسهت
بهبود یابد ()Time news, 2004:33

مفهوم اصطالحی
فضههای «سههایبر اسههپیز» ( )Cyberspaceعبههارتي

بحثهای فراواني درباره قدرت نرم مطرح ميشود

است که در دنیای اینترنت ،رسهانه و ارتباطهات بسهیار

که نشان دهنده توجه روز افزون بهه آن اسهت .قهدرت

شنیده ميشود .سایبر پیشهوندی اسهت بهرای توصهیف

نرم از جذابیت فرهنگي و عقاید سیاسي یک کشهور و

یک شخص ،یک شي ،یهک ایهده و یها یهک فضها کهه

سیاستهای آن ناشي ميشود.

مربو به دنیای کهامپیوتر و اطالعهات اسهت .در طهي

فضای سایبر

توسعه اینترنت واژههای ترکیبي بسیاری از کلمه سایبر

عصر مجازی با ظهور بایتها و بیتهها ،نامههههای

به وجود آمده اسهت کهه بهه تعهدادی از آنهها اشهاره

الکترونیکي صفحات وب و سهایر فاصهله واقعهي بهین

مي کنیم :فضای سایبر ( ّ)Cyberspaceشههروند سهایبر

میههدان عمههل و هههدف نبههرد را کههم کههرده اسههت و بهها

( ،)Cybercitizenپهول سهایبر ( ،)Cybercashفرهنهگ

اثرگذاری این نوع قدرت بهه شهبکه نیرومنهدی تبهدیل

سهههههایبر ( ،)Cybercultureراهنمهههههایي سهههههایبر

شده کهه بافهت اصهلي و تهارو پهود آنرا اطالعهات و

( ،)CyberCoachتجههارت سههایبر (،)Cyberbussiness

ساختار ارتباطات الکترونیک تشکیل داده است .ظههور

کانال سایبر ( )Cyberchannelو سایر.

جامعه شبکهای ،که از ویژگيهای نظهام سهرمایه داری

فضای سایبر به مجموعههایي از ارتباطهات درونهي

متکي به اطالعات است نتهای و پیامهدهایي از جملهه

انسان ها از طریق کامپیوتر و مسایل مخابراتي بهدون در

فرهنگ واقعیت مجازی (،)cultural of virtual reality

نظر گرفتن جغرافیای فیزیکي گفته مي شود .چند رایانه

سیاست بر بال رسانه ،زمان بي زمان و جنهگ مجهازی

به هم متصل کهه توسهط نهرمافزارهها و پروتکهلههای

( )warfarevirtualرا هههمزمههان بهها انق هالب اطالعههاتي

ویژهای پشتیباني ميشوند نمونههایي از فضهای سهایبر

همراه خود آورده است( .کاستلز)30 :1909 ،

است که کاربران آن ميتوانند به شکل آنالین از طریهق

مفهوم لغوی

این شبکه با یکدیگر ارتبا بر قرارکنند .در واقهع ایهن

در منابع موجود آمده است که واژه سهایبر از لغهت

یک جامعه مجهازی کوچهک اسهت کهه امکهان تبهادل

یوناني ( )Kybernetesبهه معنهي سهکاندار یها راهنمها

دادهههها و ایجههاد انههواع ارتباطههات اجتمههاعي را فههراهم

مشههتق شههده اسههت .نخسههتین بههار ایههن اصههطالح

ميکند.

"سایبرنتیک" توسط ریاضيداني به نام "نوربرت وینر"

کاربرد اصطالح «مجازی» ( )Virtualدر اشهاره بهه

( )Norbert Wienerدر کتابي با عنوان "سهایبرنتیک و

فضای شبکه ای ،با توجه به تحوالت سریع دههه اخیهر

کنترل در ارتبا بین حیوان و ماشین " در سهال 1380

در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،کمهي نارسها و

بهکار برده شهده اسهت" .سهایبرنتیک" علهم مطالعهه و

تاحههدودی نههاقص و در جامعههه اطالعههاتي در حههال

کنترل مکانیزم ها در سیسهتم ههای انسهاني ،ماشهیني (و

منسوخ شدن است! در عوض واژهای که جامعهشناسان

کامپیوترها) است) .صدیقبنایي،

غربي به جای این اصطالح بهکار مهيبرنهد و معتقدنهد

)http://www .hccmr .com/news .aspx?id=494

مفهوم رساتری برای جامعهه مجهازی بهه همهراه دارد،
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واژه «سایبر» است که به معني «واقعیت غیهر فیزیکهي»

تئوری پیوند (ادغام) مکان در زمهان ،یها تبهدیل جههان

از آن تعبیر مي شود .فضهای سهایبر یها سهایبر اسهپیز

جغرافیایي به دهکده جهاني ،به شکل واقعي با رشهد و

اگرچه واژه جدیدی نیست امها در دههه اخیهر حیهات

گسترش فضای مجازی اتفا افتاد .این فضها و محهیط

تازهای یافته است؛ که کمي نگاه ما را به جامعه مجازی

که بسیاری از ویژگيههای دوران فلسهفي پسهامدرن را

واقع بینانهتر ميکنهد .وقتهي مهيگهوییم واقعیهت غیهر

در خود دارد ،دارای موقعیت و شاخصهههای بهالقوهای

فیزیکي یا فضای سایبر ،این مفهوم القا ميشود که ما با

است که وجه جداسازی آن با سایر ابزارهای رسهانهای

جامعهای روبرو هستیم که همه مولفههای یهک جامعهه

و اطالع رساني ميباشد.

واقعههي را داراسههت ،امهها بههه صههورت غیههر فیزیکههي و

برخی رسانههای تاثیرگذار

غیرملموس با آن مرتبط مي شویم و با آن در ميآمیزیم.
محیطي که بشر تا دو دهه قبل تنها در تخیالتش بها آن
روبرو بوده و اکنون به مدد فناوری به واقعیتهي تبهدیل

سای
تها

شده که در حافظههای رایانهای و در میهان کابهلههای
نهههوری و امهههوا رادیهههویي ،یههها بهتهههر بگهههوییم
الکترومغناطیسي ،در داد و ستد با هزاران رایانه متصهل

وبال
گها

چت
رومها

شبکهها
ی
اجتماعی

به هم در بستر بزرگراههای اطالعاتي در جریان اسهت،
و اندیشهها ،ایهدههها ،دادههها و تصهمیمات انسهاني را
پردازش کرده و با سرعت تمام از این سوی دنیا بهه آن
سو ،ارسال و دریافهت مهيکنهد .ایهن فنهاوری تمهامي
شئونات جامعه انساني را در خود شبیهسهازی کهرده و
در الیههای جامعه واقعي با عنوان جامعه مجازی خهود
را پنهان و نهادینه ساخته است .به ههر حهال چهون در
فارسي در مقابل سایبر به معني واقعیهت غیهرفیزیکهي،
واژه مشخصي وضع نشده است اما با تسام همچنهان
واژه مجازی به جای آن بهکار برده مهي شهود و سهایبر
اسپیز را «فضای مجازی» ترجمه مي کنند( .نمازی،
http://www.maarefmags.com/article.asp?Art=1
852) .

فضای سایبر ،محیط الکترونیکي واقعهي اسهت کهه
ارتباطات انساني را به شیوهای سهریع ،فراجغرافیهایي و
با ابزارهای خاص مستقیم و زنده ميسازد .به عبهارتي،

فضای سایبر و دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه
در نگههههاه خههههوشبینانههههه و انترناسیونالیسههههتي
(آرمانگرایي) رسانهها نقش فهرا ملهي دارنهد و جریهان
آزاد ارتباطات و اطالعات در جستجو ،کسه  ،تنظهیم،
انتشار و توزیع اطالعات یک اصل پذیرفته شده جهاني
قلمداد مي شود .دولتها نمي توانند بها نگهاه سیاسهي،
حزبي ،قومي و مذهبي خود مانع این فرایند شهوند کهه
با عنوان جریان بهینالمللهي اطالعهات خهود را نشهان
ميدهد .نتیجه این فرآیند همگرایهي جههاني از طریهق
ابزارهای ارتباطي است.
نگاه دوم یا نگاه بدبینانه رسانه را مجبور ميکند در
چارچوب منافع و خواست تنها یک دولت گام بهردارد
و به سمت و سویي گام بردارند که از پرتو بحهران بهه
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وجود آمده به نفع خود استفاده کننهد .رسهانههها بایهد

هر کشوری دارای سازماني است که به جمهعآوری

بیشتر در جستجو و انعکاس مطالبي باشند کهه مسهایل

اطالعههات دربههاره متحههدان و مهاجمههان ،کشههورهای

راهبردی موضوع را کالبد شکافي کنند تا بیشترین نفع

خارجي ،سازمانهای تروریستي و سایر تهدیدات علیه

و سود را از این بحران به دست آورند.

امنیت ملي مشغول است .یکي از مهمترین زمینههههای

جنگ سایبری

فعالیههت جاسوسههان خههارجي ،سههرقت اسههرار علمههي،

فعالیتههای کنهوني در خصهوص تسهخیر فضهای

فناوری پیشرفته و سالحهای مدرن اسهت .البتهه هنهوز

مجازی و استفاده از این فضا برای رسیدن بهه اههداف

مههدارکي از فعالیههتهههای نفههوذ رایانههه ای بههه قصههد

توسط دولتها ،امری است که نمهيتهوان از آن چشهم

جاسوسي در اختیار عموم قرار نگرفته ولي مسلما ،ههم

پوشي کرد.

به این مقصود و هم به منظور تاثیرگذاری بر رسانههای

جنگ اطالعاتي یک فعالیت مجزا (ایزوله) نیسهت،

خبری و ساخت ذهني استفاده ميشود (حسهن بیگهي،

این جنگ هم در حیطه فعالیتههای دولهتهها و ههم

.)198 :1908

برخوردهای انساني قرار دارد .در یک دستهبندی کلهي

جرایم

این فعالیتها را ميتوان در چهار قلمرو :امنیهت ملهي،
جرایم ،حقو فردی و دستیابي غیر مجاز برررسي کرد
(حسن بیگي.)198 :1908 ،
امنیت ملی
محهیط سهایبر ،فضهای مجهازی مناسهبي در حههوزه

در این مقوله بیشتر مباحث سو استفاده از این فضها
برای مطامع شخصي و کالهبرداری مطرح ميشود.
برای نمونه ميتوان بهه خسهارت ناشهي از سهرقت
اسههرار تجههاری در سههال  1330در بههین  999شههرکت
آمریکایي که سریعترین رشد را داشته اند ،بالغ بر 939

بینالملل برای استفاده در زمینههای گونهاگون از قبیهل

میلیارد دالر اشاره کرد (حسن بیگي)193 :1908 ،

جاسوسي علمي و اطالعاتي است .همچنین ،با تحلیهل

حقوق فردی

و بررسي دقیق سایتها و مهوارد طهرح شهده در آن و

این قلمرو شامل مواردی از قبیل محدود کهردن در

مههابقي اطالعههاتي کههه از مههوارد در شههده در فضههای

قال های مختلف و تجاوز به حهریم خصوصهي افهراد

مجههازی ب ههدسههت مههيآیههد مههيتههوان بههه بسههیاری از

ميشود که ميتواند توسط افراد یا سازمانها به وجهود

خواستگاههای اجتماعي ،نقا ضعف ،قوت و مهواردی

آید.

که ميتواند در آینده موجبات بهروز مشهکالت امنیتهي

دستیابی غیر مجاز

شود دست پیدا کرد .عالوه بر آن بها نفهوذ ()Hacking

ورود و نفوذ افراد و هکرها به سیستمهای شخصي

در سیستمها و شبکههای رایانه دولتي و سهازمانهها و

و دولتي و دستیابي به اطالعات و دادههای محرمانهه و

و آسی رساني به سرورها و سیتمههای اصهلي

شخصي که به دالیل مختلهف از قبیهل هیجهان ،لهذت،

تخری

این سازمانها حتي برای چند سهاعت مهيتوانهد بهروز
مشکالت امنیتي و اجتماعي و به نوعي جنگ رواني در
یک کشور را درپي داشته باشد.

خودنمایي و سایر آن اتفا بیفتد.
مباحههث یههاد شههده در بههاال تههاثیر فضههای سههایبر و
آسی پذیری برای کشورهایي که از این امکان اسهتفاده

عل
نقش فضای مجازی در قدرت نرم 81 /

بیشتری ميکنند را مشخص کرد .این امر بیشهتر شهامل

کشورها سعي دارند تا با بهرمندی از ایهن ابهزار حتهي

کشورهای توسعه یافته ميشود .بنابراین ،ویژگهيههای

رفتارهای دولتهای دیگر را نیز تغییهر داده یها کنتهرل

این نوع جنگ از قبیل کمهزینه بودن ،کمخطر بهودن از

کنند .نمونه قابل درک آن ایران و فعالیتهای رسانهای

بعد امنیت شخصي افرادی کهه از ایهن امکهان اسهتفاده

برخي شبکهها بهرای بهزرن نمهایي فشهارهای حقهو

مهههيکننهههد ،ههههدایت و کنتهههرل از راه دور ،توانهههایي

بشری در ایران برای ایجاد تغییر در رفتار دولت است.

آسی رساني به برخي زیر ساختها ،غافلگیرانه بهودن،

این شبکهها چنین تلقي ميکنند که حرکت دولتههای

اثرگذاری شدید رواني و تاثیرات اجتماعي و سهایر آن،

دیگر نیز باید در برخورد با دولهت مهورد نظهر تحهت

شرایط را برای استفاده و توسعه دادن از این نوع امکان

کنترل باشد .برای نمونه مهيتهوان بهه رفتهار سهازماني

بههرای کشههورهایي کههه در مقولههه جنههگ نههرم در حههال

سایبر دیپلماسي واشنگتن اشاره کرد که از پیچیهدگي و

سرمایهگذاری هستند دارای اهمیت است.

الیهههههای عملکههردی ماتریسههي و متنههوعي برخههوردار
است .از فاکز نیوز و  CBSو  CNNتا پایگهاه وایهت

تأثیر فضای سایبری در نظام بینالملل

هاوس ،واشنگتن که از این مراکز اطهالعرسهاني خهود

در حوزه دیپلماسی

بهعنوان ابزاری اثهربخش در تبیهین سیاسهت خهارجي

رسانههای بین المللي موج

تاثیرگهذاری بهر سهه

خود در سط جهان استفاده ميکنند .اگهر قهرار اسهت
پیروزی آمریکایيها در عرا به تصویر کشهیده شهود،

شکل از دیپلماسي شده اند :
 -1دیپلماسههي عمههومي :دیپلماسههي عمههومي بههه

سایبر دیپلماسي آمریکایي این کار را با نمایش یک بنر

معنای فعالیتهایي است که خار مرزها در زمینههای

اینترنتي نشان ميدهد .در داخهل ایهن  Bannerکهه در

اطالعات ،آموزش و فرهنگ انجام ميشود و هدف آن

سایتهای مختلهف منتشهر مهيشهود ،تصهویر شهادی

تأثیر بر شهروندان دولتههای دیگهر اسهت .رسهانههها

کودکان عراقي بها پهز زمینهه سهربازان و پهرچم ایهن

ميتوانند در سیاست خارجي نقش بهازی کننهد و پیهام

کشور نمایش داده ميشود .در کنار این لینک ،ههزاران

دیپلماسي را از کشوری به کشورهای دیگر منتقل کنند.

فایل صوتي و متني و تصویری قهرار داده مهيشهود تها

همانگونه که سایتهها در جنهگ خلهی فهارس نقهش

میلیونها مخاط  ،آن گونه که سیاست خارجي آمریکا

مهمي را در دیپلماسي عمومي آمریکا ایفا کردند.

مهههيخواههههد ،اوضهههاع عهههرا را مشهههاهده کننهههد.

 -9دیپلماسي مردمي :دیپلماسي مردمي اشاره بهه

مایکروسافت ،گوگل AT&T ،و حتي آمریکن آنالیهن

شههده تهها

( )www.aol.comرا بایههد بخشههي محرمانههه از سههایبر

شهروندان در امور تخصصي خارجي ورود پیدا کننهد.

دیپلماسي فعال آمریکها در جههان دانسهت کهه تحلیهل

در حالي که پیش از این تنها متخصصان امکان دخالت

عملکرد آنان ،تجربههههای خهوبي را مهيتوانهد بهرای

در چنین اموری را داشتند.

عالقمندان به این مسهایل بهه دنبهال داشهته باشهد؛ کهه

ارتباطههات از راه دور دارد .رسههانه موجهه

 -9دیپلماسي رسمي :رسانه امروز بهر دیپلماسهي
رسمي کشورها نیهز تاثیرگهذار شهده اسهت .برخهي از

نمونهای از تاثیر گذاری درحوزه دیپلماسي است.
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در حوزه اقتصاد
حضور وسهایل ارتبهاطي نهوین سهب

در حوزه فرهنگ
شهکلدههي

بدون شک تأثیر رسانهها در روابط بینالملهل بهیش

مجدد فرایندهای تولید ،توزیع ،تجارت و مسایل دیگهر

از هر حهوزهای بهر فرهنهگهها تهاثیر دارد .در گذشهته

اقتصادی و تمرکز-زدایي از آنها و نیز تقلیل هزینههها

فرهنگ عمومي و اشاعه آن بیشتر در دسهت خهانواده،

شده است .امهروزه تبلیغهات رسهانهای در شهبکهههای

طایفه و قبیله بود .اعضای خانواده این فرهنگها را بهه

بینالمللي به معنای تبدیل شدن یهک شهرکت بهه یهک

نسل بعدی انتقال ميدادند و به خهاطر عمهومي بهودن

برند بینالمللهي تلقهي مهيشهود .کهافي اسهت در ایهن

ایههن فرهنههگههها دخههل و تصههرف در آن کمتههر انجههام

خصههوص بههه تبلیغههات انحصههاری رولکههز از شههبکه

ميشد .اما امروزه رسانههای جمعي همچون مهاهواره،

 BBCو  CCNو یا تبلیغات شرکتههای ههوایي بهین

کههامپیوتر ،تلفههن همههراه و اینترنههت کههه نههوعي ابههزار

المللي همچون ترکیش یا امارت ایر در شبکههای مهم

فرهنگساز تلقي ميشوند جای این نهادها را گرفتهه و

نگاهي بیاندازید .به سایتهای کشورهای شهر آسهیا،

تا دورتر از مرزها آن را گسترش ميدهند.

اروپا و شمال آمریکا اشاره کنیم .کشوری مانند مهالزی،

رسانهها نهادهای موثر در فرهنهگ ههر جامعهه بهه

که سهاالنه میلیهونهها گردشهگر خهارجي از آن دیهدن

حساب مي آیند و حوزه عمل و فعالیهتآنهها فرهنهگ

ميکنند ،در این حوزه عملکهرد مهوفقي داشهته اسهت.

است .از اینرو مستقیم و بيواسطه با فرهنگ پیونهد و

سههایتهههای اطههالعرسههاني دولتههي ایههن کشههور ماننههد

ارتبهها دارنههد؛ نتیجههه ایههن ارتبهها و پیونههد برقههراری

هندوستان ،با حداکثر به روز رساني و استفاده از مالتي

رابطهای متقابل بین رسانه و فرهنگ عمومي است.

مدیا ،به صورت واقعهي و نهه آرمهاني ! ،قابلیهتههای

بررسي کوتاه درباره تاثیر رسانههای ارتبا جمعهي

صنعتي ،اقتصادی و فرهنگهي کشورشهان را در صهدها

بر فرهنگها موید این مطل

اسهت کهه تهاثیر ایهن دو

تارنمههای خههود منتشههر و ارایههه کههرده انههد .ده هههزار

بسیار پیچیده ،چند بعدی و گسترده است و از قهدرت

دانشههجویي کههه هههم اکنههون از سراسههر جهههان در

دگرگوني حیهرتآوری در همهه زمینههههای آمهوزش،

دانشگاههای مشهور و آی تي مهدار ایهن کشهور ماننهد

علوم ،تکنولوژی ،اقتصهاد ،سیاسهت و روابهط انسهاني

دانشگاه مالتي مدیای مهالزی ()www.my .edu .mmu

برخوردار است.

در حال تحصیل هستند ،قطعا بخشهي از برنامهه جهامع

با اینکه بسیاری از نظریهپهردازان در مهورد رابطهه

سههایبر دیپلماسههي کواالالمپههور در جهههت افههزایش

فرهنگ و رسانه دیهدگاه مختلفهي دارنهد ،ولهي مسهلم

مخاط پذیری دولت در سط قاره به شمار ميآید.

است که در عصر حاضر رسانه یکي از قدرتهای مهم

توسعه سیستمههای صهدور ویهزای الکترونیکهي و

محسههوب مههيشههود .دلیههل آن نیههز در نههوع و نحههوه

اطههالعرسههاني کشههورهای فرانسههه و انگلههیز بههرای

تاثیرگذاری و تغییر است .به عبارت دیگر اگر زماني با

شهروندان کشورهای حوزه خلی فارس در سهالههای

زور اسلحه و سرنیزه مردم را وادار به تبعیهت از خهود

اخیر ،از دیگر شواهد مشخص در این خصوص است.

مههيکردنههد ،اکنههون پایههدارترین ،مههوثرترین و کههم
هزینهههتههرین راه اعمههال نفههوذ ،تغییههر ارزشههها و
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نگرشهای مردم از دریچه فرهنگ و استفاده از رسهانه

فرمانده عملیاتي برای جل

است.

تبلیغات دشمن باشند.

حمایت مردم و مقابلهه بها

اهمیت فضای سایبر عبارت است از :پر مخاطه

در حوزه آموزش

و

سههم اصهلي

تاثیر گذار بودن ،داشهتن فهن آوری پیشهرفته ،جهذاب،

در تسهیل انتقال پیام بین فرستنده و گیرنده دارد .انتقال

متنههوع و مههولتيمههدیا.بودن ،داشههتن امکانههات متنههوع،

پیامهای آموزشي به آمهوزش گیرنهدگان بها اسهتفاده از

جهاني ،فرامرزی و مهرز شهکن بهودن ،داشهتن امکهان

رسانههای آموزشهي کهه جهزو تفکیهکناپهذیر فرآینهد

ارتبا سهل و آسان و کم هزینه بودن.

در هر جریان ارتباطي ،رسانه مناس

آموزش محسوب ميشوند انجام ميشهود .آشهنایي بهه
انواع رسانهها راه را به سوی بهرهبرداری ثمر بخهش از
آنها هموار مي نماید .امروزه تکنولوژیهای ارتبهاطي،
نقش مهمي در آموزش ایفا ميکنند .حضهور رسهانههها
سب

گسترش آموزش در حهوزهههای ملهي و فراملهي

شده و انتقال اطالعهات نهوین و نیهز فسهخ اطالعهات
قدیمي با سرعت انجام مهيشهود .بهر اسهاس تعریهف
تکنولوژی آموزشي ،راه انجام آموزش مهؤثر ،پایهدار و
عمیقتر ،بکهارگیری منهابع انسهاني و غیهر انسهاني در
آموزش است .این منابع ،رسانهها هستند.
در حوزه نظامی
تکنولوژیههای ارتبهاطي در ایهن حهوزه ،دارای دو
چهره متضاد شده اند .این تکنولوژیهها در عهین حهال
که ميتوانند به صل و امنیت ملهي و بینهالمللي کمهک
کنند ،گسترش آنها نیز ميتواند مخل صهل و امنیهت
جهاني باشد .بهعنوان مثهال تعهدد مهاهوارههها ،کنتهرل
اطالعات را از بین بهرده اسهت و احتمهال ضهربهههای
سیاسي از جمله تروریسم را افزونتر ساخته اسهت .در
عین حال که حضهور پرقهدرت مهاهوارههها مهيتوانهد
ملههتههها و دولههتههها را از حرکههتهههای نظههامي کههه
تهدیدکننده امنیت آنها باشد ،مطلع سازد و در این راه
به آنها مدد رساند .رسانهها ،اگر به طور کارآمد به کار
گرفته شوند ،ميتوانند مؤثرترین ابزار در دسترس یهک

دهکده دو میلیاردی
کاربران اینترنت تا چند ماه دیگر به مرز دو میلیهارد
نفر ميرسند .اتحادیه بینالمللهي مخهابرات وابسهته بهه
سازمان ملهل در آسهتانه روز جههاني آمهار ،پهیشبینهي
ميکند که تا پایان سال میالدی 9919نزدیهک بهه یهک
سوم از انسانهای کره زمهین ،سهاکن ایهن دهکهده نهه
چندان کوچک خواهند شد .به گهزارش ایهن سهازمان،
تعداد کاربران ایترنتي در پن سال گذشته دو برابر شده
است و در پایان سال  9919به عدد جاله

دو میلیهارد

نفر خواهد رسهید .تهاکنون درسهال  9919حهدود 993
میلیون کاربر جدید اینترنتي داشتهایم کهه البتهه حهدود
 139میلیون نفر از آنها و با یک نهرخ رشهد بهاالتر ،از
کشورهای توسعه یافته بودهاند .پیشبیني ميشود که تا
پایان سال  31 ،9919درصد جمعیت کشورهای توسعه
یافته ،آنالین باشند که در مقایسه با  91درصد جمعیت
آنالین کشهورهای در حهال توسهعه رقهم چشهمگیری
است .در حاليکه در کشورهای توسهعه یافتهه بهیش از
 33درصد کاربران به اینترنت خانگي دسترسهي دارنهد،
کشورهای در حال توسعه با رقم دسترسي حدود 19/3
درصد ،آن هم در مکانهای عمومي همچون مدارس و
ادارات مواجهنههد .تفههاوتهههای منطقهههای هههم جال ه
هستند :همهانطهور کهه در تصهویر زیهر مهيبینیهد ،در
حالیکههه کههه  33درصههد سههاکنان قههاره اروپهها کههاربران
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اینترنتي به حساب ميآیند ،تنهها  3/3درصهد از اههالي
قاره آفریقا با اینترنت سر و کار دارند!

دبیر کل این سازمان خاطر نشان ميکند که پهز از
گسههترش دامنههه کههاربران اینترنتههي بههه سرتاسههر دنیهها،
دسترسي به سرعت پهنای باند بهاالتر مهيتوانهد نقطهه
او بعدی و زمینهای برای تحول فن آوری باشد .همه
اینها ميتواند باعث ایجاد اشهتغال و پهي ریهزی یهک
اقتصاد بلند مهدت بهرای کشهورهای در حهال توسهعه
باشد.
در یک سال گذشته ،ضهری

اشهتراک اینترنهت بها

پهنای باند باال در جهان ،رشدی  0درصهدی را تجربهه
کرده است ،اما همچنان این رقم در کشورهای در حال
توسعه  8/8نفر به ازای هر صد نفر است که در مقایسه
این گزارش پرداختن بهه

با عدد  98/3نفر از صد نفر کشورهای پیشهرفته ،جهای

موضوع افزایش تقاضای بینالمللي برای دسترسهي بهه

کههههههار زیههههههادی دارد( .پاینههههههده int/itu- .itu ،

پهنای باند با سرعت باالتر است.

)pdf .d/ict/material/factsfigures2010

یکي دیگر از نکات جال

دنیا در استفاده از اینترنت و آمار جمعیت
رشد -9999

 ٪کاربران از

9919

جدول

٪ 9 .933 ،9

٪ 3 .3
٪ 9 .89

جمعیت

کاربران اینترنت

کاربران اینترنت

( 9919استراز) .

 9999دسامبر 91

آخرین اطالعات

افریقا

939 ،333 ،919 ،1

899 ،318 ،8

399 ،391 ،119

٪ 3 .19

آسیا

039 ،339 ،098 ،9

999 ،998 ،118

933 ،938 ،093

٪ 3 .91

٪ 0 .391

اروپا

311 ،913 ،019

939 ،933 ،193

880 ،933 ،833

٪ 8 .30

٪ 9 .939

٪ 9 .98

شر میانه

398 ،993 ،919

099 ،908 ،9

383 ،989 ،39

٪ 0 .93

٪ 9 .093 ،1

٪ 9 .9

شمال امریکا

839 ،198 ،988

099 ،933 ،190

399 ،998 ،933

٪ 8 .33

٪ 9 .183

٪ 3 .19

امریکا التین  /کارایی

339 ،333 ،339

313 ،930 ،10

093 ،303 ،998

٪ 3 .98

٪ 0 .999 ،1

٪ 8 .19

اقیانوسیه  /استرالیا

991 ،399 ،98

809 ،399 ،3

339 ،939 ،91

٪ 9 .31

٪ 9 .133

٪ 1 .1

کل جهان

339 ،393 ،083 ،3

839 ،303 ،939

013 ،318 ،333 ،1

٪ 3 .90

٪ 0 .888

٪ 9 .199

مناطق جهان

نفوذ (جمعیت )٪

)(internetworldstats.com

عل
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حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون کاربر اینترنهت

اواخر هفته گذشته رسانه ها به نقل از مرکهز "آمهار

در سراسر دنیا وجهود دارد99 .کشهور وجهود دارد کهه

جهاني اینترنت" اعالم کردند ،ایران رتبه نخست تعداد

تعداد کهاربران آنهها بهیش از  19میلیهون نفهر اسهت.

کاربران اینترنتي را در منطقهه خاورمیانهه کسه

کهرده

19کشور برتر دنیای اینترنت روی ههم یهک میلیهارد و

است.

صد و هفتاد میلیون کاربر دارند .یعني  33درصهد کهل

این مرکز ،بر اساس آخرین آماری که در خصهوص

کههاربران اینترنههت در جهههان 99 .کشههور برتههر دنیههای

تعداد کهاربران اینترنتهي منتشهر کهرده ،رشهد کهاربران

اینترنت روی ههم یهک میلیهارد و چهارصهد و هفتهاد

اینترنت در ایران را  9399درصد دانسته و عنوان کهرده

میلیهههههههون کهههههههاربر دارنهههههههد.http://www( .

است :تعداد کاربران اینترنت در ایهران بهه  3/3میلیهون

)htm .com/stats .internetworldstats

نفر رسیده که مقایسه آن با آمار  939ههزار نفهری ایهن
کاربران در دسامبر سال  9999نشان دهنده رشهد 9399

فراوانی کاربران اینترنت در ایران

درصدی در ایهن زمینهه اسهت .همچنهین ،مرکهز آمهار
جهاني اینترنت ،اعالم کرده که تعداد کهاربران اینترنهت
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در منطقههه خاورمیانههه  13/3میلیههون نفههر اسههت کههه
کشورهای عربستان و سوریه به ترتیه

بها داشهتن دو

مجلز نمایندگان آمریکا در اواخر دیماه سهال  00بهه
تصوی

رسید.

میلیون  389هزار و یک میلیهون  199ههزار کهاربر ،در

الیحه «تقویهت دیجیتهال ایرانیهان» توسهط سهناتور

رتبه های دوم و سوم تعداد کاربران اینترنهت در منطقهه

دموکرات جیم موران طراحي شده و با ههدف آشهکار

خاورمیانه قرار دارند.

حمایههت از اغتشاشههات بعههد از انتخابههات ریاسههت

با وجود اینکه آمار مرکز جهاني اینترنت ،حدود 3

جمهوری سال  00ایهران بها عنهوان «حمایهت از آمهال

میلیون نفر نسبت به آمهار رسهمي موجهود در کشهور،

دموکراتیک مردم ایران از طریق تقویهت توانهایي آنهها

کمتر است ،اما ایران را بهعنهوان رتبهه نخسهت تعهداد

برای دسترسي به اینترنهت و سهایر خهدمات ارتبهاطي»

کاربران اینترنتي در منطقه خاورمیانه معرفي مهيکنهد و

تصوی

شد .هدف الیحه این است که از طریهق یهک

این نشان دهنده ظرفیت باالی کشورمان دربهره برداری

جنگ سایبر همه موانع و محهدودیتههای موجهود در

و استفاده از این بستر مجازی است (.ict .http://www

راه اسههتفاده کههاربران اینترنتههي و سههایر فنههاوریهههای

)html .ir/home-fa .gov

ارتباطاتي را کنار بزند.

سرمایه گذاری غرب در جنگ نرم سایبری

نتیجه گیری

پنجم آبان سال 1900پنتاگون در الیحهای با عنهوان

با توجه به مباحث یاد شده و تقسیمبندیههایي کهه

قانون «قربانیان سانسور در ایران» برای جنگ نرم علیهه

در خصوص قدرت مطرح شد ،استفاده از قدرت نرم و

ایههران بودجههه  33میلیههون دالری را اختصههاص داد .از

در نهایت بالفعل نمودن آن با جنگ نرم ،بهترین راه بهه

بودجهههه  339میلیهههارد دالری وزارت دفهههاع ()DOD

مقصههد رسههیدن اهههداف و وادار نمههودن نظههامههها و

آمریکا 33 ،میلیون دالر برای نفوذ در ایهران ،مقابلهه بها

دولتهای بینالمللي برای رسهیدن بهه اههداف اسهت.

فیلترینگ سهایتههای ضهد ایرانهي ،تحریهک قربانیهان

دیپلماسي در نظام بینالملل کنهوني از لحهاظ ترکیه ،

سانسور در ایران ،آموزش الکترونیکي ایرانیان مخهالف

هدف و موضوع دستخوش دگرگونيهای اساسي شده

نظام برای براندازی نرم و شبکهسهازی اینترنتهي بهرای

است .یکي از مهمترین مولفههای تهاثیرگهذار بهر ایهن

اغتشاشگران بعد از انتخابات ریاست جمهوری ،ارایهه

تغییر ،فضای سایبری است .امروز سخنرانيهای سهران

آمههوزشهههای الزم رسههانهای و کههامپیوتری بههرای راه

کشورها به شکل جههاني انعکهاس مهيیابهد و عکهز

اندازی سایتها برای اطهالع رسهاني اختصهاص یافتهه

العملهایي را به دنبال دارد .دولت مهردان بهدون مهتن

است .این الیحه که «قهانون نفهوذ» نهام دارد بها ههدف

سخنراني نميکنند و همواره در مقابل دوربین رفتهاری

تسهیلسازی فعالیت کاربران در اینترنت در جنگ نهرم

صحی از خهود نشهان مهيدهنهد .مهذاکرات از شهکل

دولت آمریکا بوده اسهت .در پهي آن لهوای دو قلهوی

پنهاني به حوزه عمومي کشیده شده و حتهي در عقه

«تقویت دیجیتال ایران» و «همراهي با مهردم ایهران» در

ماندهترین نقا دنیا ميتوان یهک موضهوع مههم را بهه
کمک رسانهها تعقی

کرد .بهه عبهارتي ،امهروز دیگهر

عل
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نميتوان میزان وابستگي رسانه بهه نظهام بهینالملهل را

فرشهههچي ،علیرضههها (09و ، )1909جنهههگ

.8

فقط یک سویه قلمداد کرد .اگر روزی دولهتهها تنهها

اطالعات و عملیات رواني ،فصلنامه عملیات روانلی،

پدیدآورندگان رسانهها بودند امروز رسانههای بزرن و

شماره  ،8زمستان و بهار ،صص .3-18

بینالمللهي بهرای رفتهار دولهتهها خهط مشهي تعیهین

کاستلز ،مانوئهل ( ،)1909عصلر االالعلات

.3

ميکنند .امروز رسانه کلید ورود بهه روابهط بهینالملهل

فرهنللگ وهللور جامعلله یللبکه ای ،ترجمههه ،احم هد

قلمداد ميشود .از این رو دیگر در هر نهاد بین المللهي

علیقلیان و افشین خاکباز ،تهران ،انتشارات طرح نو.

رسانه به یک ارگان رسمي تبدیل شده است.
در مقوله قدرت نرم با مقایسه آمهار و ارقهام اعهالم
شههده در موضههوعات مختلههف اعههم از افههزایش تعههداد
کههاربران ،افههزایش تعههداد سههایتههها ،افههزایش تعههداد
مخاطبان سایبر در مقایسه با دیگر رسانه در یهک دوره
 89ساله و در نهایت رونهد رو بهه رشهد ایهن فضها در
ایههران و افههزایش تعههداد مخاطبههان و سههرمایه گههذاری
کشورهای دیگر بهویژه آمریکها بهرای ضهربه زدن بهه
دیگر کشورها ،به نظر ميرسد سرمایهگذاری فزایندهای
در این عرصه (سایبر) برای جلهوگیری از آسهی ههای
امنیتي داخلي و خارجي در کوتاه مهدت و دراز مهدت
در مقولههای مختلهف سیاسهي ،اقتصهادی ،فرهنگهي و
دیپلماسي و سایر آن تاثیر بسزایي خواهد داشت.

.3

اطالعات در عملیات روانهي ،فصلنامه عملیات روانی،
شماره  ،9پائیز ،صص .119-193

مرادی ،حجت الهه ( ،)1903قدرت و جنلگ

.3

نرم ؛ از نظریه تا عمل تهران ،نشر ساقي.

نههای ،ژوزف ( ،)1903قللدرت نللرم ابلل ار

.0

موفقیت در سیاست بین المللل ترجمهه روحهاني و
ذوالفقاری ،تهران ،دانشگاه امام صاد .

نمههازی ،محمههد مهههدی ( ،)1903ماهناملله

.3

آموزیی االالع رسلانی معلار  ،شهماره  ،09بهمهن
. 1903
10. Dictionary oxford , London, University
Press, 2003.
11. http://www.internetworldstats.com,
89/11/10.
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