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چکیده
هدف مقاله حاضر تبین مفهومی و محتوایی جنگهای نوین ازجمله جنگ سایبری ،جنگ شنناتتی ،جننگ
اطلاعاتی و جنگ ترکیبی است .در این راستا سؤال اصلی مقاله این است که در مفهومشناسی جننگهنای ننوین،
چه عناصر مشترکی وجود دارد؟ در پاسخ به سؤال فوق اینن فرضنیه موردسنن ق انرار منیگینرد کنه فنناوری
مهمترین عنصر مشترک در تمامی جنگهای نوین محسوب میشود .بنه تببینری دی،نر ،درنهاینت نانه باعن
شده جنگهای نوینی چون جنگ سایبری ،جنگ شناتتی و جننگ ترکیبنی شنبگ ب،ینرد و ینا باعن تحنول
جنگهای کلاسیک ازجمله جنگ اطلاعاتی به ابباد جدیدی شده است ،بح انقلاب در عرصه فنناوری و بنهوینهه
انقلاب سایبری است .در این راستا سطح مادگی جهت مقابله با چنین جننگهنایی ،بسنت،ی فراواننی بنه سنطح
دانق و فناوری هر کشوری دارد .با توجه به این امر ،مقاله حاضر اصد دارد چهار حوزه جدید جنگ شنامگ حنوزه
سایبری ،شناتتی ،اطلاعاتی و ترکیبی را موردبح و بررسی انرار دهند و ضنمن واکناوی مفهنومی و محتنوایی،
نقق برجسته فناوری در ابباد مختلف نها را مورد توجه انرار دهند .روم منورد اسنتفاده در اینن مقالنه ،روم
توصیفی و تحلیلی و بر پایه روم کتابخانهای و اینترنتی است.
کلید واژهها
جنگهای نوین ،جنگ سایبری ،جنگ شناتتی ،جنگ اطلاعاتی و جنگ ترکیبی.
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مقدمه
انقلاب در عرصه ارتباطات و اطلاعات و بهویهه انقلاب گسترده سایبری باع تحول در ابباد اجتماعی،
سیاسی ،ااتصادی و البته نظامی شده است .دروااع انقلاب فناوری بهتصوص انقلاب سایبری پدیده جنگ و
دفاع را چنان تحت تأثیر ارار داده است که به سانی میتوان انقلاب سایبری را بزرگترین و تاصترین
نقطهعطف در مطالبات امنیتی و راهبردی و در حوزه جنگ و دفاع ارزیابی کرد .در این راستا ،انقلاب سایبری
در عرصه جنگ و دفاع ،باع شبگگیری جنگهای نوینی چون جنگ سایبری ،جنگ شناتتی و جنگ
ترکیبی شده است که در نها از فناوری برای حصول نتی ه و هدف استفاده میشود .کشورهایی که در
چنین جنگهایی برتری در حوزه علم و فناوری دارند ،تیلی راحتر از ابگ میتوانند با حدااگ هزینه اهداف
راهبردی تود را تأمین کند .همانین فناوری توانسته به جنگهای کلاسیک ابباد تازهای دهد .بهعنوان نمونه،
تحت تأثیر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و بهویهه انقلاب سایبری ،جنگ اطلاعاتی بین کشورها از حوزه نظامی به
حوزههای دی،ر ازجمله سیاسی ،ااتصادی ،فرهن،ی و اجتماعی و از سطح عملیاتی و تاکتیبی به سطح
راهبردی تسری یافته است .بر این اساس اصولاً علم و دانق و فناوریهای نوین ،چنان مفهوم و مصداق جنگ
را تغییر دادهاند که تببیر جنگ بهتنهایی نمیتواند گویایی همهچیز باشد .دروااع به همین دلیگ است که ببد از
کلمه جنگ پسوند دی،ری هماون سایبری ،شناتتی ،اطلاعاتی و ترکیبی می ید تا کامگکننده مبنای
جدیدی برای جنگ باشد .با توجه به این مسائگ ،هدف مقاله حاضر تبین مفهومی و محتوایی جنگهای نوین
ازجمله جنگسایبری ،جنگ شناتتی ،جنگاطلاعاتی و جنگ ترکیبی با توجه به انقلاب ارتباطات و اطلاعات و
بهویهه انقلاب سایبری است .در این راستا سؤال اصلی مقاله این است که در مفهومشناسی جنگهای نوین ،چه
عناصر مشترکی وجود دارد؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه موردسن ق ارار میگیرد که فناوری
مهمترین عنصر مشترک در تمامی جنگهای نوین محسوب میشود .به تببیری دی،ر ،درنهایت ناه باع
شده است جنگهای نوینی چون جنگ سایبری ،جنگ شناتتی و جنگ ترکیبی شبگ ب،یرند و یا باع
تحول جنگهای کلاسیک ازجمله جنگ اطلاعاتی به ابباد جدیدی شده است ،بح انقلاب در عرصه فناوری و
بهویهه انقلاب سایبری است .با توجه به این امر ،مقاله حاضر اصد دارد چهار حوزه جدید جن،ی شامگ حوزه
سایبری ،شناتتی ،اطلاعاتی و ترکیبی را موردبح و بررسی ارار دهد و ضمن واکاوی مفهومی و محتوایی،
نقق برجسته فناوری در ابباد مختلف نها را موردتوجه ارار دهد.
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 -1چارچوب مفهومی
1

بدون تردید یبی از مهمترین ویهگیهای جهان کنونی« ،انقلاب اطلاعات و ارتباطات سایبری» در االب ن
چیزی است که از ن تحت عنوان «انقلاب سایبری» 2یاد میشود .البته درگذشته و بهتصوص در نیمه دوم
ارن بیستم ،تبنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی در سطوح مختلف وجود داشتهاند ،اما تنها طی دو دهه گذشته
است که به دلیگ انقلاب صورت گرفته در عرصه سایبر ،ناه از ن تحت عنوان «دهبده جهانی» 3یاد میشود
کامل ًا محقق شده است .در این زمینه میتوان به اطلاعات و مارهای بینالمللی موجود که مؤید این امر هستند
اشاره نمود .بر اساس مارهای بینالمللی ،استفاده از اینترنت طی یک ده گذشته بیق از چهار برابر شده است.
همانین در حال حاضر چیزی نزدیک به  5میلیارد کاربر اینترنت در سطح جهان فبال هستند ( Internet
 .)Users, 2021:1بر اساس ترین مارهای بینالمللی ،بیق از  04درصد از جمبیت جهان ارتباط روزانه و
مداوم با اینترنت دارند .این در شرایطی هست که در سال  1995این مقدار چیزی در حدود  1درصد بود.
افزایق  39درصدی کاربران اینترنت ،یبی از مصادیق ن چیزی است که از ن تحت عنوان انقلاب سایبری
یاد میشود .به این مارها باید میزان نفوذ تلفن همراه و تلویزیونهای دی یتال و هوشمند را نیز اضافه کرد .بر
اساس ترین مارهای بینالمللی که از سوی «اتحادیه بینالمللی مخابرات» 0منتشرشده است ،چیزی بیق از
 7میلیارد تلفن همراه در سطح جهان فبال هستند که این امر نشاندهنده نفوذ  9555درصدی است.
بهعبارتدی،ر  9555درصد جمبیت جهان از تلفن همراه استفاده میکنند که در حال حاضر  355میلیارد نها
هوشمند هستند .ضمن اینبه انقلاب سایبری از تغییر و تحولات بنیادینی را در ابباد مختلف زندگی انسان و
بهتبع ن کشورها ای اد نموده است؛ بهوااع تأثیرگذاری انقلاب سایبری بر ابباد سیاسی ،ااتصادی ،اجتماعی و
فرهن،ی در حدی است که میتوان ن را حتی فراتر از انقلاب صنبتی اول و دوم و حتی فراتر از انقلاب
ارتباطات و اطلاعات که تود مقدمه و زمینه انقلاب سایبری بوده است ،ارزیابی کرد .به باور برتی سطح و عمق
تأثیرگذاری انقلاب سایبری بر جوامع در حدی است که باید ارن بیستویک را ارن سایبری نامید .افزون بر
این ،فضای سایبر چنان جوامع را تحت تأثیر بنیادین ارار داده است که دی،ر زندگی انسان بدون ن اابگتصور
نیست .بهوااع تأثیرگذاری انقلاب سایبری بر زندگی انسان چنان گسترده است که برتی حتی ن را فراتر از
اتتراع تط و غاز مدنیت بشر ارزیابی میکنند .بههرحال اینیک واابیت غیراابگ کتمان است که انقلاب
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سایبری موجی را ای اد کرده است که هرروز ببد جدیدی از زندگی انسان را دچار تغیر و تحولات گستردهای
میبند و شبگ تازهای به ن میدهد (ترابی ،طاهریزاده.)54-51 ،
ضمن اینبه انقلاب سایبری یک مفهوم گسترده است که دربرگیرنده ترین تحولات فناوری در شاتههای
مختلف علم ازجمله هوم مصنوعی ،1یادگیری ماشینی 2و محاسبات کوانتومی ،3اینترنت رفتار 0و اینترنت
بدن 5است که هرکدام تود سرمنشأ تغیر و تحولات گسترده و گاه انقلابی در زندگی انسان تواهند شد.
بهعنوان نمونه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هوم مصنوعی تمامی ابباد زندگی فردی و اجتماعی در
تمامی ابباد را چنان تغییر تواهد داد که زندگی پیق و پس از هوم مصنوعی چندان اابگ ایاس نخواهند
بود  (Gregory, 2021:1).بر این اساس انقلاب سایبری را میتوان تببیری کلان و جامع برای تحولات
انقلابی در تمامی عرصههای علمی مرتبط با فضای سایبر در نظر گرفت که هم ارتباطات انسانها و جوامع را
بهشدت گسترده و سان نموده است و هم تمامی عرصههای سیاسی ،ااتصادی ،فرهن،ی ،اجتماعی را دچار
تغییر و تحولات بنیادین تواهد کرد.
 -2جنگ سایبری
هیچ تبریف واحدی از جنگ سایبری وجود ندارد .بااینحال با مطالبه و مقایسه تباریف مختلفی که از
جنگ سایبری ارائهشده است ،میتوان عناصر مشترکی ازجمله بازی،ری دولت ،استفاده از فضای سایبر و ای اد
تخریب درنتی ه حمله را شناسایی کرد .بر این اساس در ادامه چندین تبریف که بیشتر مورد پذیریق جامبه
علمی و امنیتی هستند ارائه میشود تا هم عناصر مشترک نها مشخص شوند و هم تحول مفهوم جنگ
سایبری موردبح ارار گیرد .مبمولاً جنگ سایبری برای توصیف ااداماتی مورداستفاده ارار میگیرد که
زیرساتتهای حیاتی را موردحمله ارار میدهند .جنگ سایبری مانند یک حمله مسلحانه است که عمد ًا
باع اثرات مخربی بهعنوانمثال مرگ و یا صدمه جسمی و یا تخریب اموال میشود .نبته کلیدی این است
که فقط دولتها ،ارگانهای دولتی یا افراد یا گروههای تحت حمایت دولت میتوانند درگیر جنگ سایبری
شوند )(Cyberwarfare, 2021:1؛ بنابراین جنگ سایبری جن،ی است که از طریق رایانهها و شببههای
متصگ به نها و توسط دولتها یا پروکسیهای نها علیه سایر دولتها ان ام میشود .جنگ سایبری مبمولاً
1.

Artificial Intelligence
Machine Learning
3. Quantum Computing
4. Interne of Behaviors
)5. Internet of Bodies (IoB
2.
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بهمنظور برهم زدن ،تخریب یا انبار استفاده از سیستمهای سایبری علیه شببههای دولتی و نظامی کشور یا
کشورهای هدف ان ام میشود .جنگ سایبری را نباید با استفاده تروریستها از فضای سایبری یا جاسوسی
اینترنتی یا جرائم اینترنتی اشتباه گرفت .حتی اگر در هر چهار نوع فوق ،ترابباران از رومهای مشابهی
استفاده کنند ،تبریف همه نها بهعنوان جنگ سایبری تفسیر صحیحی نیست (Sheldon, 2021:1).
در تبریفی دی،ر از جنگ سایبری چنین مده است«:جنگ سایبری درگیری رایانهای یا شببهای است که
شامگ حملاتی باان،یزه سیاسی توسط یک دولت-ملت علیه یک یا چند دولت-ملت دی،ر است .در این نوع
حملات ،بازی،ران وابسته به یک یا چند دولت-ملت تلام میکنند از طریق فضای سایبر فبالیت دولتهای
دی،ر تصوصاً برای تأمین اهداف استراتهیک یا نظامی را مختگ کنند .اگرچه جنگ سایبری بهطورکلی به
حملات سایبری ان امشده توسط یک دولت ملی علیه کشور دی،ر اشاره دارد ،اما همانین میتواند حملات
گروههای تروریستی یا گروههای هبر نیابتی باهدف پیشبرد اهداف دول تاص را نیز توصیف
کند») .(Rosencrance, 2019:1جنگ سایبری میتواند اشبال مختلفی داشته باشد ،ازجمله:
 ویروسها ،کرمهای رایانهای و بدافزارهایی که میتوانند زیرساتتهای مهم و سیستمهای نظامی را هدف ارار دهند. حملات انبار سرویس ،1واایع امنیتی سایبری هستند که مانع دسترسی کاربران به سیستمهای رایانهای،دست،اهها یا سایر منابع شببه میشوند.
 هک و سرات دادههای مهم از وزارتخانهها ،مراکز ،مؤسسات و مشاغگ دولتی از طریق باجافزار که سیستمهایرایانهای را گروگان میگیرد تا زمانی که اربانیان باج بدهند (Rosencrance, 2019:1).
در تبریفی دی،ر جنگ سایبری شامگ ااداماتی توسط یک دولت-ملت برای حمله و تلام برای سیب
رساندن به رایانهها یا شببههای اطلاعاتی کشور دی،ری از طریق ویروسهای رایانهای یا حملات انبار سرویس
است) . (Cyber Warfare, 2021:1رن ر 2در تبریفی مشابه اما کامگتر ،جنگ سایبری را اینگونه تبریف
میکند « :جنگ سایبری به استفاده از حملات دی یتالی مانند ویروسهای رایانهای و هک کردن توسط یک
کشور برای ای اد اتتلال در سیستمهای رایانهای حیاتی کشور دی،ر ،باهدف ای اد سیب ،مرگ و نابودی اشاره
دارد .به باور وی در جنگهای ینده ،هبرها با استفاده از کد رایانهای برای حمله به زیرساتتهای دشمن ،در
کنار سایر نیروهای نظامی میجن،ند ) .(Ranger, 2018:1فبالیتهای تصمانه در فضای سایبری را

)Denial-of-Service Attacks (DoS
Ranger
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میتوان با توجه به انواع فبالیتهای ان امشده و سیبهای ناشی از ن درجهبندی کرد .ناه در زیر می ید
یک طبقهبندی است که توسط تابانسبی 1به ترتیب شدت نزولی مرتبشده است:
 .1حمله به اهداف غیرنظامی که باع صدمه فیزیبی میشود؛
 .2به هم ریختن و تخریب زیرساتتهای مهم اطلاعات ملی؛
 .3اتلال در اهداف نظامی در المرو حاکمیت دولتها؛
 .0اتلال در اهداف نظامی در تارج از المرو حاکمیت دولتها؛
 .5فبالیت جنایی و جاسوسی صنبتی؛
 .6جمع وری اطلاعات ،جست وی موارد رایج سیبپذیریهای امنیتی و زمودنهای نفوذ؛
 .7مدیریت یک کارزار تبلیغاتی رسانهای تراببارانه ،سوءاستفاده و تحریف کردن وبسایتهای رسمی
(Tabansky, 2011:82-83).
از موارد فوق تنها مورد یک تا پنج است که مشمول تبریف جنگ سایبری میشود ،چراکه مسئله تخریب
جزو عناصر اصلی تشبیگدهنده جنگ سایبری است .ضمن اینبه بهمنظور تبیین اینبه حمله سایبری بخشی
از یک جنگ سایبری باشد ،چندین ویهگی دی،ر باید بررسی شود:
 .1منبع و منشأ حمله :اینبه یک کشور پشت حمله ارار دارد یا بازی،ران دی،ر؟ اگر عامگ حمله و تخریب کشوری
تاص باشد ،مشمول جنگ سایبری است ،در غیر این صورت نمیتوان حمله را جنگ سایبری نامید.
 .2یا حمله میتوانست تسارتی ای اد کند و یا اینبه وااب ًا باع تسارت و تلفات شده است؟ اگر حمله
سایبری هدایتشده توسط دولت یا عاملان ن تسارت ای اد کند یا باهدف ای اد تسارت طراحیشده
باشد ،حمله را میتوان جنگ سایبری ارزیابی کرد ،در غیر این صورت ممبن است مشمول تبریفی
دی،ری هماون جاسوسی سایبری شود.
 .3یا حمله به برنامهریزی پیایدهای نیاز داشته و منابع هماهنگ شدهای که عمدت ًا در اتتیار دولتها ارار
دارد در ن استفادهشده است؟) .(Tabansky, 2011:82-83البته با توجه به ویهگیهای فضای
سایبری امروز ،پاسخ به این سؤالات بسیار دشوار است ،بااینحال اگر جواب این سؤالات کامل ًا روشن نشود،
نمیتوان حمله سایبری را جنگ سایبری نامید.
نبته مهم دی،ر در مورد جنگ سایبری حدت و شدت ن است .در بسیاری از موارد ،سیستمهای رایانهای
هدف نهایی نیستند ،بلبه به دلیگ نقشی که در مدیریت زیرساتتهای دنیای واابی مانند فرودگاهها یا
شببههای برق دارند هدف ارار میگیرند .در یک جنگ سایبری ممبن است هدف محدود باشد ،مثلاً حمله
Tabansky
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سایبری به شببه برق یا نیروگاههای هستهای صورت گیرد ،اما ممبن است جنگ سایبری همهجانبه و
گسترده باشد و اهداف گستردهای را دربرگیرد (Ranger, 2018:1).
 -3جنگ شناختی
در سادهترین تبریف امنیت شناتتی 1به مبنای محافظت از دانق ،فهم و گاهی شهروندان است
 (Seger, Avin, and others, 2020:23-50).به تببیر سی،ر امنیت شناتتی شامگ کسب اطمینان از
گاهی واابی نسبت به چیزهایی است که جامبه فبر میکند درست هستند .همانین وجه دی،ر امنیت
شناتتی شامگ توان تشخیص ادعاهای غلط و بیمدرک و ای اد سامانههای اطلاعاتی مقاوم در برابر تهدیدهای
شناتتی مانند اتبار جبلی 2میشود .لازم به اشاره است ،مبرفت یا اپیستیم 3یک اصطلاح فلسفی یونانی به
مبنای دانستن است؛ بنابراین امنیت شناتتی شامگ اطمینان از این میشود که شهروندان یک کشور بدانند
که چه چیزی را میدانند و اینبه بتوانند ادعاهای بیاساس یا نادرست را تشخیص دهند و اطمینان یابند که
اکوسیستمهای اطلاعاتی 0نسبت به تهدیدهای شناتتی مانند اتبار جبلی مقاوم هستند (سی،ر .)1:1399،بنا
به تحقیقات صورتگرفته توسط یک گروه تحقیقاتی به رهبری الیزابت سی،ر ،5در عصر حاضر چهار روند
مختلف امنیت شناتتی را تهدید میکنند که نها را میتوان ش،ردهای جنگ شناتتی نامید .اول مسئله
اطلاعات گسترده و کمبود توجه 6است .در این راستا ،در شرایطی که اینترنت ح م گستردهای از اطلاعاتی
تاییدنشده را در دسترس هم،ان ارار میدهد ،تشخیص درست از نادرست کار سختی است .اطلاعات هن،فت
و کمبود توجه به این مبنی است که دولتها ،تبرن،اران ،نمایندگان منافع مختلف و دی،ران باید با یبدی،ر بر
سر ای اد ذهنیت در بین مخاطبان راابت کنند و دراینبین کسی برنده میشود که مبمول ًا روم بهتری دارد و
نه لزوماً کسی که واابیت را میگوید .مسئله دوم حبابهای تصفیهکننده 7و عقلانیت محدود 8است .دروااع
یبی از پیامدهای ن،رانکننده مسئله کمبود توجه در فضای اطلاعات گسترده ،ای اد حبابهای تصفیهکننده
است .حبابهای تصفیهکننده روندهای هستند که باع میشوند افراد فقط با عقاید فبلی تود برتورد داشته
باشند و نظرات مخالف را نبینند .افراد مبمولاً در برتورد با اطلاعات بیقازحد گسترده ،بهطور طبیبی بیشتر به
1.
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کسانی که شبیه تودشان هستند توجه میکنند و کمتر سراغ چهرههای ناشناتته میروند .پیامد شناتتی
این حبابهای تصفیهکننده ،به امری منتهی میشود که به عقلانیت محدود مبروف است .لازم به اشاره است
که دسترسی به اطلاعات ،پایه و اساس استدلال و تصمیمگیری توب است ،لذا محدود کردن اطلاعات ورودی با
سن،ر گرفتن در این حبابها ،توان استدلال توب را کاهق میدهد .مسئله سوم سوءاستفاده دشمن از جریان
اطلاعات 1است .در عصر انقلاب سایبری ،پخق و دسترسی به اطلاعات از هرزمانی راحتتر شده است؛ اما جنبه
منفی این تحول این است که میتوان از همان فناوریها برای انتشار اتفاای یا عمدی اطلاعات غلط یا گمراهکننده
استفاده کرد .مبمولاً بازی،ران مختلفی مانند افراد ،سازمانها ،یا حبومتها ،عمد ًا اطلاعات را دستکاری میکنند
تا دریافتکنندگان را گمراه کنند و عقاید غلط را ترویج دهند (سی،ر.)1:1399 ،
لازم به اشاره است که دشمنان از فنهای مختلفی برای گسترم اطلاعات نادرست استفاده میکنند .مبمول ًا
بیشتر نها از سیستمعامگهای رسانههای اجتماعی که برای تبلیغ محتوای محبوب طراحیشدهاند و احساسات
شدیدی را برمیان،یزند بهره میبرند .اطلاعات نادرست اغلب مبتنی بر ال،وهای رفتاری و فیلمهای کوتاه هستند
که بهطور گسترده در برنامههای پیام بسته 2مانند فیسبوک و واتساپ به اشتراک گذاشته میشود .عاملان
اطلاعات نادرست میتوانند وبسایتها و یا حسابهای جبلی در رسانههای اجتماعی 3ای اد کنند تا پیامهای
تود را میزبانی کنند ،این تاکتیبی مبروف است که به ن تبلیغ محاسباتی 0میگویند .ضمن اینبه این رباتها
تودکار هستند ،اما میتوانند برای جلبتوجه ،حسابهای جبلی ای اد کرد .همانین افراد میتوانند تود را در
گروههای موجود فیسبوک یا واتساپ عضو کنند و از اتبار جبلی برای انتشار دروغ در میان حسابهای اانونی
استفاده کنند ،سپس محتوای نادرست را بهطور گسترده به اشتراک گذارند .این روند جبلی گاهی اواات به حدی
میرسد که توسط رسانههای تبری اصلی و سنتی نیز جذب میشود .ضمن اینکه کسانی که اطلاعات نادرست
را گسترم میدهند بهطور فزایندهای از هوم مصنوعی برای ای اد رومهای پیایدهتر برای ان ام این کار
5
استفاده میکنند ،ازجمله ای اد حسابهای ربات وااعگرایانهتر و فیلمهای جبلی که برتی محققان ازجمله تانر
ابل ًا ن را جدیترین تهدید نامیدهاند (Tanner,2020:1-13 ).
در این زمینه و برای روشن شدن بح میتوان به نتایج تحقیقی که چندی پیق ژورنال ساینس منتشر
کرد اشاره کرد .این پهوهق با تحلیگ میلیونها توییت مربوط به سالهای  2446تا  2417نتایج نشان داد« :در
1.
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تمامی حوزههای زندگی اجتماعی ،اطلاعات و اکاذیب بسیار دامنهدارتر ،سریعتر ،عمیقتر و گستردهتر از حقایق
نشر مییابد» .این پهوهق همانین دریافت که «تأثیر اتبار سیاسی جبلی بهمراتب پررنگتر از اتبار جبلی
مربوط به تروریسم ،بلایای طبیبی ،علم ،افسانههای محلی یا اطلاعات مالی است» .این تحلیگ عظیم با
جمع وری دادهها ،به این ذهنیت متداول میپردازد که رسانههای اجتماعی بهعنوان پلتفرمی برای نشر اتبار،
گرایق به تبرهای تائید نشده ،احساسی و جبلی دارند و این امر ن،رانکننده است ،چون رسانههای اجتماعی
به نیرویی غالب برای نشر اتبار تبدیگ شدهاند .درم موع ،یافتههای این تحلیگ نشان میدهد که «حقیقت
شق برابر بیشتر از دروغ طول میکشد تا به دست  1544نفر برسد»(رزنیک.)1:1397،
درنهایت تهدید تر فرسایق اعتماد 1است .انسانها بهطور طبیبی میتوانند تصمیم ب،یرند که به چه
کسی اعتماد کنند و به چه کسی اعتماد نبنند .برای مثال ،هر چه تبداد کسانی که گفتههای یک شخص را
باور دارند بیشتر باشد ،احتمال اعتماد سایر افراد به او بیشتر میشود .همانین از منظر روانشناسی احتمال
اعتماد انسان به عضوی از اجتماع تودم بیشتر از افراد تارج از اجتماع است ،چراکه منافع و ارزمهای
مشابهی بین نها وجود دارد .البته افراد از زبان بدن ،لحن بیان و سبک سخنرانی برای سن ق صداات
استفاده میکنند؛ اما میتوان بینق و واابیتهای فوق را با برتی از فناوریهای مدرن به تطا انداتت .برای
مثال ،حبابهای تصفیهکننده میتوانند عقاید االیت را بیشتر در مبرض دید ارار دهند و کاری کنند که عقاید
اکثریت به نظر برسند .شبی نیست که برتی دیدگاههای االیت باید در مبرض دید ارار ب،یرند ،اما عادیسازی
و محترم جلوه دادن روایتهای افراطی کاری مشبگ فرین است .همانین میتوان از فناوری برای گمراه
کردن بینقهای ناتود گاه استفاده کرد .برای مثال ،ویدیوهای جبگ عمیق 2بهگونهای ساتته میشوند که در
نها مبمولاً نشانهای برای شک وجود ندارد .درنهایت چهار مسئله یا مشبگ فوق به حباب شناتتی منتهی
میشوند که یبی از بدترین اتفاااتی است که ممبن رخ دهد .در جهان حبابهای شناتتی ،توانایی عموم
مردم برای تشخیص حقیقت از دروغ کامل ًا از بین میرود .اطلاعات بهراحتی در دسترس است ،اما مردم
نمیتوانند بفهمند چیزی که میبینند ،میتوانند یا میشنوند اابگاتبا است یا تیر؟ .بههرحال نتی ه روندهای
فوق این است که یک جامبه درنهایت دچار تحول در دانق و بینق میشود و مسائگ را نگونه که دشمن
میتواهد میبیند ،ت زیهوتحلیگ میکند و سپس اادام میکند (سی،ر.)1:1399،
از حی هدفشناسی ،جنگ شناتتی میتواند اهداف مختلفی را دنبال کند .مبمول ًا اولین هدف اساسی
جنگشناتتی ،ای اد بیثباتی در جمبیت هدف است .بیثباتی به مبنای برهم زدن انس ام و وحدت جمبیت
Fabrication and Erosion of Trust
Deepfake
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و مردم هدف است که این امر من ر به بین رفتن همباری بین نها میشود .در این راستا ،کشور مهاجم از
طریق جنگشناتتی و طرح ایدههای جدید ،اتتلافات و اطببندی در جامبه هدف را افزایق میدهد .ضمن
اینبه در یک جنگشناتتی ،رهبران بهترین هدف اطبیسازی هستند ،زیرا جامبه را میتوان بر اساس
حمایت یا مخالفت از نها دواطبی کرد .کشور مهاجم میتواند جمبیت را به شبگ تصادفی هدف ارار دهد و
یا در مواردی تنها بر گروهی تاص مثگ نظامیان یا االیتهای اومی و زبانی یا گروهای دی،ر تمرکز کند .این
کار مبمولاً از طریق اتبار جبلی ،عقاید تفراهان،یز و روایتهای دروغین ان ام میشود .تاکتیکهای
جنگشناتتی شامگ مواردی هماون افزایق اطببندی و ای اد تفراه ،دوباره زنده کردن جنبقهای
فرامومشده ،مشروعیتزدایی از دولت و رهبران ،جدا کردن افراد و گروهها با تأکید و بزرگنمایی اتتلافات و
تفاوتها ،مختگ کردن فبالیتهای کلیدی ااتصادی و برهم زدن زیرساتتها میشوند؛ بنابراین هدف اول
جنگشناتتی بیثباتسازی جامبه و کشور هدف و کنار زدن ن از مسیر صحیح افزایق ادرت ملی است.
دومین هدف اساسی جنگشناتتی ،تأثیرگذاری بر جمبیت هدف در مورد موضوعاتی تاص مثگ انتخابات یا
سیاست تارجی در ابال موضوعی مشخص است .این هدف از طریق نفوذ و دستکاری در تفسیر و درک
مردم از مسائگ مختلف ان ام میشود .در این راستا ،مهاجمان میتوانند افراد ،گروه یا شهروندان را بهگونهای
هدایت کنند که به نفع نها عمگ کنند .لازم به اشاره است که هدف تأثیرگذاری با هدف بیثباتسازی
متفاوت است ،زیرا هدف تأثیرگذاری شبگ دادن به ذهنیت هدف اما هدف بیثباتسازی ای اد شورم و بلوا
در جامبه است .یبی از نمونههای تأثیرگذاری بر شهروندان از طریق جنگشناتتی ،تأثیرگذاری روسیه بر
نتایج انتخابات کشورهای غربی ازجمله انتخابات سال  2416ایالاتمتحده مریبا است که نتی ه ن پیروزی
غیرمنتظره دونالد ترامپ بود(Bernal and others, 2020:11-20).
لازم به اشاره است در جهان سایبری امروز ،یبی از کار مدترین ابزارهای جنگ شناتتی ،شببههای
اجتماعی هستند .در همین زمینه ناتو در همباری با دانش،اه جان هاپبینز 1و امپریال کالج لندن 2تحقیقی
گسترده در مورد نقق برجسته شببههای اجتماعی در جنگ شناتتی ان ام داده است .در بخشی از این
گزارم مده است« :تواناییهای شناتتی ما ممبن است توسط رسانههای اجتماعی و دست،اههای هوشمند
تضبیف شود .استفاده از شببههای اجتماعی میتواند تبصبات شناتتی 3و تطاهای ذاتی تصمیمگیری 0را

1.

Johns Hopkins University
Imperial College London
3. Cognitive Biases
4. Innate Decision Errors
2.
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افزایق دهد .در کتاب «فبر کردن ،سریع و هسته» ،1دانیگ کانمن ،2برنده جایزه نوبگ بهتوبی درباره تبصبات
شناتتی و تطاهای ذاتی تصمیمگیری بح شده است .در این زمینه ،کانمن اشاره میکند که فیدهای
تبری و موتورهای جست وگر نتای ی را ارائه میدهند که با ترجیحات ما مطابقت بیشتری دارند .ما مبمولاً
اطلاعات جدید را بهگونهای تفسیر و تأیید میکنیم که با باورهای پیقفرض ما مطابقت داشته باشند .بر این
اساس برنامههای پیامرسان اجتماعی بهسرعت کاربران را با اطلاعات جدید بهروز میکنند و باع ای اد تبصب
در بین نها میشوند ،بهاینترتیب افراد اهمیت رویدادهای اتیر را نسبت به گذشته بیقازحد درک میکنیم.
ضمن اینبه سایتهای شببههای اجتماعی به شبلی هستند که تائید اجتماعی 3را القا میکنند .افراد در تائید
اجتماعی اادامات و اعتقادات دی،ران را با گروههای اجتماعی تود مطابقت میدهند که این امر تبدیگ به
اتاقهای پهواک و تفبر گروهی میشود .مشبگ دی،ر در این زمینه سرعتبالای انتشار اتبار و بازنشر و پاسخ به
نها است .در این راستا ،سرعت سریع ارسال پیام و انتشار اتبار و احساس نیاز سریع به واکنق در برابر نها،
سریع فبر کردن انبباسی و احساسی 0را تشویق میکند که در مقابگ رام و منطقی فبر کردن است .اکنون
حتی تبرگزاریهای مبتبر نیز از عناوین احساسی برای تشویق انتشار سریع مقالههای تبری تود استفاده
میکنند .درنهایت مشبگ تر نداشتن دات و کمگذاشتن زمان برای تواندن و نشر اتبار است .واابیت این
است که افراد وات کمتری را به تواندن مطالب اتتصاص میدهند ،حتی اگر دفبات اشتراک نها را
افزایق دهند .همانین سیستمهای پیامرسانهای اجتماعی برای توزیع اطبههای کوتاه بهینهسازی
شدهاند که غالب ًا از زمینهها و تفاوتهای مهم چشمپوشی میکنند .این امر میتواند تسهیگ و گسترم
عمدی و غیرعمدی سوءتفسیر از اطلاعات 5و روایتهای وارونه 6را تسهیگ کند .در این راستا اتتصار
پستهای شببههای اجتماعی ،در ترکیب با تصاویر دیدنی چشم،یر ،ممبن است توانندگان را از
درک ان،یزهها و ارزمهای دی،ران باز دارد» ( Johns Hopkins University & Imperial
College London, 2021:1-5).
در جنبه دفاعی ،دولتها باید حدااگ از اینبه یک جنگشناتتی در حال ان ام است گاه باشند.
راهحگهای فناوری میتوانند ابزارهایی را برای پاسخ به برتی از سؤالات اصلی در این زمینه فراهم کنند :یا
کمپینی در جریان است؟ از ک ا نشئتگرفته است؟ چه کسی ن را اداره میکند؟ اهداف مهاجمان چه
1.

Thinking, Fast and Slow
Daniel Kahneman
3. Social Proofing
4. Reflexively and Emotionally Thinking Fast
5. Intentionally and Unintentionally Misinterpreted Information
6. Slanted Narratives
2.

11

فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال ششم ،شماره  ،1پیاپی  ،02بهار  1421ـــــــــــــــــــــــــــــــ

میتواند باشد؟ تحقیقات ناتو نشان میدهد که چنین ال،وهای تبرارشوندهای وجود دارد که میتوان نها را
طبقهبندی کرد .نها حتی ممبن است امضاهایی منحصر به بازی،ران تاص را ارائه دهند که میتواند به
شناسایی عاملان حمله کمک کند .یکراه حگ ویهه در این زمینه ،استفاده از سیستم نظارت و هشدار
جنگشناتتی 1است .چنین سیستمی میتواند به شناسایی ،واوع و پی،یری جنگشناتتی کمک کند .این
امر میتواند شامگ داشبوردی شود که دادههای طیف گستردهای از رسانههای اجتماعی ،رسانههای تبری،
پیامهای اجتماعی و سایتهای شببههای اجتماعی را تلفیق کند .یک داشبورد میتواند با شناسایی مبانهای
جغرافیایی و م ازی که از ن پستها ،پیامها و اتبار رسانههای اجتماعی نشئت میگیرد و همانین از طریق
موضوعات موردبح  ،احساسات و شناسههای زبانی و سایر عوامگ ،ارتباطات و ال،وهای تبراری را شبار کند.
ضمن اینبه استفاده از یادگیری ماشین و ال،وریتمهای تشخیص ال،و 2میتواند بهسرعت در شناسایی و
طبقهبندی مبارزات نوظهور بدون نیاز به مداتله انسان کمک کند .چنین سیستمی امبان نظارت بیدرنگ را
فراهم میکند و هشدارهای بهمواع را به تصمیمگیرندگان ارائه میدهد و به نها کمک میکند تا در هن،ام
ظهور و تبامگ جنگشناتتی ،پاسخهای مناسب را تنظیم و ماده کنند ( Johns Hopkins University
& Imperial College London, 2021:1-5).
 -4جنگ اطلاعاتی
از منظر مبنایی ،جنگ اطلاعاتی به مفهوم کشمبق بر سر فرایند اطلاعات و ارتباطات است ،جن،ی که با
اعمال نیروی تخریبی در مقیاس وسیع علیه داراییها و سیستمهای اطلاعاتی ،در برابر رایانهها و شببههایی که
از زیرساتتهای مهم پشتیبانی میکنند ،با طرح و برنامه اعمال میشود (Brian, 2021:1).ناتو جنگ
اطلاعاتی را اینگونه تبریف میکند«:جنگ اطلاعاتی عملیاتی است که بهمنظور کسب برتری اطلاعاتی نسبت
به حریف ان ام میشود .این جنگ شامگ کنترل فضای اطلاعاتی ،محافظت از دسترسی به اطلاعات شخصی
تود ،درعینحال تلام در جهت به دست وردن و استفاده از اطلاعات ،تخریب دست،اههای اطلاعاتی و ای اد
اتتلال در جریان اطلاعات دشمن میشود .جنگ اطلاعاتی پدیده جدیدی نیست ،اما شامگ عناصر ابتباری
درنتی ه توسبه فناوری است که من ر به انتشار سریعتر و در مقیاس بزرگتر اطلاعات میشوند
) .(Information Warfare,2005:1وزارت دفاع مریبا جنگ اطلاعاتی را چنین تبریف میکند:
«اادامات ان امشده برای دستیابی به برتری اطلاعاتی نسبت به دشمن با تأثیرگذاری بر اطلاعات ،فر یندهای
Cognitive Warfare Monitoring and Alert System
Machine Learning and Pattern Recognition Algorithms
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مبتنی بر اطلاعات ،سیستمهای اطلاعاتی و شببههای مبتنی بر رایانه دشمن ،درحالیکه از اطلاعات شخصی،
فر یندهای مبتنی بر اطلاعات ،سیستمهای اطلاعاتی و شببههای مبتنی بر رایانه تود دفاع میکنید» .وزارت
دفاع مریبا در تبریف تبمیلی تأکید میکند که جنگ اطلاعاتی «توانایی جمع وری ،پردازم و انتشار جریان
بیوافه اطلاعات برای دستیابی یا ارتقا اهداف بر روی یک دشمن تاص است ،درحالیکه دسترسی به این
تواناییها برای دشمن انبار میشود ) .(Ramlee,2005: 1-2به تببیری دی،ر ،جنگ اطلاعاتی جنگ
همهچیز مرتبط با فریب دشمن است .این جنگ شامگ تود اطلاعات ،فرایندهای اطلاعاتی ،زیرساتتهای
اطلاعاتی ،افراد و رهبران است .از طرف دی،ر جنگ اطلاعاتی همانین تلاشی است جهت تهیه دایق و بهمواع
اطلاعات موردنیاز رهبران برای کمک به نها در فرایندهای تصمیمگیری  (Ramlee,2005:3).نیروی
دریایی مریبا جنگ اطلاعاتی را اینگونه تبریف میکند«:جنگ اطلاعاتی غالب ًا یک اصطلاح موردبح است و
دروااع فااد تبریف مشترک مورد تائید است؛ اما برای نیروی هوایی مریبا ،جنگ اطلاعاتی بهعنوان
فبالیتهایی است که عناصر اطلاعاتی ،نظارتی و شناسایی ،عملیات فضای م ازی ،جنگ البترومغناطیسی و
عملیات را برای دستیابی به نتایج در دو زمان جنگ و صلح اطلاعاتی هماهنگ میکند .امروز نیروی هوایی
جنگ اطلاعاتی را استفاده از تواناییها و ظرفیتهای نظامی در محیط اطلاعاتی جهت تأثیر عمدی بر رفتار
نیروها و سیستم اطلاعاتی دشمن توصیف میکند  (Gagnon, 2020:5).ژنرال تیموتی هوگ ،1فرمانده
جنگ اطلاعات نیروی هوایی مریبا ،2دراینباره میگوید« :یبی از بارزترین نمونههایی که نشان میدهد ارتق
چ،ونه میتواهد با استفاده از جنگ اطلاعاتی دشمنان را شبست دهد ،تلام در جهت این است که بفهمد
دشمن چه هدفی دارد و چه تواناییهایی جهت تحقق ن اهداف دارد .بر این اساس جنگ اطلاعاتی میتواند
انتزاعی باشد ،جن،ی که ترکیبی از امبانات فضای سایبر ،اطلاعات ،جنگ البترونیبی ،عملیات اطلاعاتی،
عملیات روانی یا فریب نظامی است .هدف نهایی از این اادامات تأثیرگذاری بر محیط اطلاعاتی یا تغییر طرز
فبر دشمن هست»(Mark, 2020:1).
برتی دی،ر جنگ اطلاعاتی را در اصگ همان اطلاعات نظامی میدانند که در مبنای محدود به مبنای
جنگ اطلاعاتی بین ارتق کشورهای متخاصم است .اطلاعات نظامی شامگ کلیه رشتههایی است که به
جمع وری ،ت زیهوتحلیگ و انتشار اطلاعات برای واحدهای نظامی و تصمیمگیرندگان اتتصاص داده میشود.
1
اطلاعات نظامی به اطلاعات انسانی 3و اطلاعات فنی که تود شامگ اطلاعات تصویر 0و اطلاعات البترونیک
1.

Gen. Timothy Haugh
Information Warfare Organization
3. Human Intelligence
4. Technical Intelligence – Mainly Imagery Intelligence
2.
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است تقسیم میشود .فبالیتهای اطلاعاتی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ در همه سطوح تاکتیبی،
عملیاتی و استراتهیک ان ام میشود  (Military intelligence training, 2021).در تبریفی دی،ر
گفتهشده است ،اطلاعات نظامی یکرشته نظامی است که با استفاده از رومهای جمع وری و ت زیهوتحلیگ
اطلاعات ،به فرماندهان در تصمیمگیریها کمک میکند .این هدف با ارائه ارزیابی دادهها از طیف وسیبی از
منابع ،به سمت نیازهای مأموریت فرماندهان یا پاسخ به سؤالات بهعنوان بخشی از برنامهریزی عملیاتی محقق
میشود .مبمول ًا برای ارائه ت زیهوتحلیگ ابتدا نیازهای اطلاعاتی فرمانده مشخص میشود ،سپس جمع وری،
ت زیهوتحلیگ و انتشار اطلاعات در اولویت ارار میگیرد .مناطق موردمطالبه ممبن است شامگ محیط
عملیاتی ،نیروهای متخاصم ،دوست و بیطرف ،جمبیت غیرنظامی در منطقهای از عملیات جن،ی و سایر
مناطق موردعلااه شود .فبالیتهای اطلاعاتی در همه سطوح ،از تاکتیبی تا استراتهیک ،در زمان صلح و دوره
انتقال به جنگ و در طول دوره جنگ ان ام میشود .اطلاعات استراتهیک به موضوعات گستردهای مانند
ااتصاد ،تحلیگ سیاسی ،تواناییهای نظامی و اهداف دول تارجی و بهطور فزایندهای بازی،ران غیردولتی
هماون تروریستها مربوط میشود .چنین اطلاعاتی ممبن است علمی ،فنی ،تاکتیبی ،دیپلماتیک یا
جامبهشناتتی باشند .اطلاعات استراتهیک بهصورت رسمی بهعنوان اطلاعات موردنیاز برای شبگگیری
سیاستها و برنامههای نظامی در سطح ملی و بینالمللی تبریف میشود و با سطح استراتهیک جنگ مطابقت
دارد (Rolington, 2013).
برتی دی،ر از کارشناسان جنگ اطلاعاتی را به سه دسته تقسیم میکنند .اول جنگ برای اطلاعات که به
مبنای به دست وردن اطلاعات در مورد ابزارها ،ظرفیتها و استراتهیهای دشمن است .دوم جنگ علیه
اطلاعات که به مبنای حفاظت از سامانههای اطلاعاتی همزمان با ای اد اتتلال یا نابودسازی منابع ذتیره
اطلاعات دشمن است؛ و سوم جنگ بهوسیله اطلاعات که به مبنای تولید اطلاعات غلط یا فریبنده بهگونهای
است که من ر به سلطه اطلاعاتی و رسانهای شود .شاید بهروزترین تبریف از جنگ اطلاعاتی توسط دولت
روسیه مطرحشده باشد که البته این دولت در این عرصه یبی از موفقترینها نیز محسوب میشود .دولت
روسیه جنگ اطلاعاتی را اینگونه تبریف میکند« :منازعه میان دو دولت یا بیشتر ،در فضای اطلاعات باهدف
سیب زدن به سامانهها ،فر یندها و منابع اطلاعاتی و ساتتارهای حیاتی و غیر ن؛ اثرگذاری بر نظامهای
سیاسی ،ااتصادی و اجتماعی؛ ای اد کمپینهای روانی گسترده علیه یک ملت جهت تضبیف ثبات جامبه و
حبومت و فشار به یک دولت بهگونهای که مطابق با منافع مهاجم تصمیمگیری کند» ( Blagovest,
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 2019:129-133).همانگونه که تبریف فوق نشان میدهد ،ازنظر دولت روسیه جنگ اطلاعاتی فراتر از
حوزه نظامی و فراتر از تلام برای تخریب سامانههای اطلاعاتی دشمن ،تمامی عرصهها و ابباد مختلف کشور
دشمن را هدف تهاجم تود ارار میدهد.
همانگونه که گفته شد ،روسیه یبی از پیشروترین کشورها در عرصه جنگ اطلاعاتی و البته گسترم مبنا
و مفهوم ن محسوب میشود .در گزارشی در باب جنگ اطلاعاتی روسیه مده است« :روسیه تنها تهدیدی
اطلاعاتی برای اروپا و ایالاتمتحده نیست ،بلبه روسیه دارای یک استراتهی جهانی است که هر منطقه از جهان
را با رویبردی متفاوت و به درجات مختلف تحت تأثیر ارار میدهد .رویبرد روسیه در جنگ اطلاعاتی
جامعن،ر است و شامگ حملات سایبری و عملیات اطلاعاتی بهعنوان عناصر منس می میشود که همزمان
برای دستیابی به اهداف سیاست تارجی روسیه کار میکنند  (Cunningham, 2020:1).علاوه بر این،
روسیه در جنگ اطلاعاتی نهتنها به دنبال تضبیف نیروهای مسلح دشمن است ،بلبه همانین بر درک و فهم
جمبیت هدف تأثیر میگذارد ،بهگونهای که منافع روسیه را تأمین کند .البته برتلاف عملیات سایبری ،عملیات
اطلاعاتی بسیار ادیمی است که کرملین مدتهاست برای تحقق اهداف تود از ن استفاده میکند .در این
راستا رهبران شوروی تیلی زود ارزم اطلاعات و چ،ون،ی استفاده از ن برای تأثیرگذاری بر توده مردم در
داتگ و تارج را درک کردند؛ متبااباً ،فدراسیون روسیه توانسته است با استفاده از اینترنت ،اثربخشی جنگ
اطلاعاتی را با هزینه کم افزایق دهد ) .(Arampatzis and Cobaugh, 2018در این راستا رسانههایی
که توسط دولت ،ترولها 1و رباتها پشتیبانی میشوند ،به یبی از عناصر اصلی جنگ اطلاعاتی روسیه تبدیگ
شدهاند .نها با تضبیف سیستم بینالمللی پس از جنگ سرد که تحت سلطه غرب و نهادهای دموکراتیک
جهانی است ،برای ترویج نسخهای از واایع جهان که به اهداف سیاست تارجی روسیه نزدیک است ،کار
میکنند .نها به تقویت افراطگرایی در هر دو طرف طیف سیاسی یبنی چپ و راست در غرب کمک کرده و
به رومهای هدفمند برای کمک به عملیات تارجی روسیه کارکردهاند (Troianovski, Warrick,
2018:1).
با عنایت به تباریف فوق میتوان گفت جنگ اطلاعاتی تحت تأثیر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و همانین به
شبگ تاص تحت تأثیر انقلاب سایبری ،دچار ابض و بسط مفهومی شده است .اول اینبه انقلابهای ارتباطات
و اطلاعات و انقلاب سایبری ،جنگ اطلاعاتی را از حوزه عملیاتی و تاکتیبی نظامی به حوزههای راهبردی
Internet Trolls

ترولها افرادی هستند که در اتاقهای گفت،و ،تالارها ،وبنوشتها یا تارنماهای کاربر-محور ،پیامهایی ارسال میکنند که
حاوی مطالب ناراحتکننده یا جن البران،یز است.
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گسترم داده است .همانگونه که گفته شد ،امروز دی،ر فقط حوزه نظامی نیست که درگیر جنگ اطلاعاتی
است ،بلبه دولتها تمامی عرصههای نظامی ،سیاسی ،ااتصادی ،فرهن،ی و اجتماعی و حتی ادراکی و
شناتتی را هدف جنگ اطلاعاتی تود ارار میدهند؛ بنابراین جنگ اطلاعاتی هم جنبه استراتهیک پیداکرده
است و هم ابباد مختلف را هدف ارار میدهد .نبته دوم همراهی و ملازمت جنگ اطلاعاتی با انواع دی،ر
جنگهای نوین ازجمله جنگ سایبری و جنگ ترکیبی است که اجرای همزمان نها ،باع همافزایی ادرت
کشور مهاجم و سیبپذیری بیشتر کشور مدافع میشود (Mumford, 2020:3).
 -5جنگ ترکیبی
جنگ ترکیبی ابتدا بهعنوان یک مفهوم توسط فرانک هافمن 1در سال  2447توسبه داده شد (Green,
 2020:2).به باور هافمن جنگ ترکیبی تمایز میان ناه بخشی از میدان جنگ است و ناه بخشی از ن
نیست و یا به تببیری تمایز بین جنگ و صلح را از طریق استفاده از همه ابزارهای سیاسی ،نظامی ،ااتصادی،
اجتماعی ،اطلاعاتی ،سایبری و زیرساتتی را از بین میبرد .جنگ ترکیبی هم چندوجهی است و هم در
یکزمان در سطوح چندگانه به کار گرفته میشود .این نوع جنگ سطوح سنتی جنگ شامگ تاکتیک ،عملیات
و راهبرد را فشرده ساتته و بدین ترتیب سرعت را در سطوح راهبردی و عملیاتی بیق از توانایی ان ام یک
بازی،ر متبارف بالا میبرد .در یک جنگ ترکیبی فضاهای فیزیبی سنتی مانند زمین ،دریا ،هوا و فضا بهنحو
فزایندهای با فضاهای اجتماعی و برساتته مانند فضای سیاسی ،ااتصادی ،فرهن،ی ،اطلاعاتی و سایبری و از
همه مهمتر فضاهای شناتتی و روانی پیوند میتورند؛ درنتی ه ضرورت کاربست نیروی نظامی سخت را
کاهق میدهد .در این راستا ،بهجای اجبار دشمن به تسلیم بهوسیله نابود کردن توانمندیهای نظامی لازم
برای مقاومت ،میدان اصلی جنگ در فضاهای شناتتی جمبیتهای کلیدی داتلی ،بینالمللی و المرو عملیاتی
و سیاستمداران ارار میگیرد و دشمن را وادار به تسلیم یا دادن امتیاز میکند  (Mumford, 2020:3).در
این بین فن وریهای نوین و بهویهه فناوریهای سایبری نقق مهمی در جنگ ترکیبی دارند .دروااع
فناوریهای نوین و بهویهه هوم مصنوعی راهی برای دستیابی به اهداف سیاسی در منطقه تاکستری در
حدفاصگ جنگ و صلح فراهم میکنند .در ببد دفاعی نیز تحولات جدید فناوری ممبن است گزینههایی را
برای شناسایی بهتر ،درک عمیقتر و دفاع کارامدتر در مقابگ حملات ترکیبی ارائه دهد .ازاینرو ،برای رهبران
سیاسی و نظامی و تصمیمگیرندگان مهم است که درک کاملی از پیامدهای فن وریهای جدید در حوزه
جنگ ترکیبی داشته باشند (Thiele,2020:6).
Frank Hoffman
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بر این اساس اصطلاح جنگ ترکیبی برای مشخص کردن زیرم موعهای ویهه از اادامات به کار میرود که
شامگ کاربرد استراتهیک استفاده از نیروی ابهام 1جهت دستیابی به المرو یا به دست وردن اهداف استراتهیک
2
دی،ری است .جنگ ترکیبی برتلاف سایر انواع اادامات ترکیبی مانند اادامات عملیات دتالت و نفوذ
تشبیگدهنده فبالیتهای اابگرؤیت اجبار میز است .در این راستا ،بازی،ران جنگ ترکیبی نیازی به انبار کردن
اادامات تود ندارند ،چراکه مسئله مسئولیت استفاده از زور جدا از مسئله ابهام است .در این راستا ،نبته بسیار
مهم و کلیدی این است که هدف از ابهام ضرورت ًا پنهان کردن بازی،ر واابی پشت فبالیتها نیست ،بلبه نهایت ًا
ممانبت از یک جواب مشروع و فرار از مسئولیت است .برای مثال میتوان به جنگ کریمه بهعنوان مصداق
یک جنگ ترکیبی موفق در حوزه ابهام برای رفع مسئولیت اشاره کرد .در جنگ کریمه علیرغم اینبه
کشورهای غربی میدانستند روسیه عامگ اصلی بحران و جنگ کریمه است ،اما دتالت چنان مبهم و در زیر
ستانه تحمگ کشورهای غربی بود که روسیه توانست تا حد زیادی از زیر مسؤولیت و عوااب ن فرار کند .به
تببیری دی،ر روسیه در جنگ کریمه دایقاً زیر ستانه تلافی مشروع 3عمگ کرد (Mumford, 2020:3).
لازم به اشاره است که مفهوم ابهام در مطالبات استراتهی غربی بهطور تاریخی در ادبیات استراتهی
هستهای 0وااعشده است ،جایی که با ایده بازدارندگی مرتبط شده است .جان بایلیز 5در مطالبه استراتهی
هستهای بریتانیا ،6دو مبتب فبری راجع به این مسئله مبرفی کرد .او بین استراتهیستهایی که از ابهام
8
عمدی 7در حوزه امبان استفاده از تسلیحات هستهای طرفداری میکنند و نهایی که از ابهام ناتواسته
طرفداری میکنند تمایز اائگ شد .جنگ ترکیبی ،بهطور محبم بر پایه ناه بایلیز ن را ابهام حسابشده
میتواند ارار دارد(Mumford, 2020:3).
در این زمینه ،پدر تفبر استراتهیک مدرن کارل فون کلاوزویتس ،9در رساله اصلی تود با عنوان «در مورد
جنگ» 14به ناه دی،ران متبااب ًا غبار جنگ 11نامگذاری کردهاند اشاره میکند تا فقدان اطلاعاتی که فرمانده
در جنگ به نها نیاز دارد را توصیف کند .در این راستا ساتت یک تصویر هوشمندانه از مقصود ،ساتتار نیرو،
1.
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تواناییهای تسلیحاتی دشمن و غیره همانان یک اسمت مهم در هر استراتهی است .جنگ ترکیبی
غبار لودترین شبگ جنگ را با توجه به ابهام عمدی که در مخفی کردن هویت کشور مهاجم دارد را نشان
میدهد .به هر حال ندانستن اینکه دشمن دایق ًا چه کشوری است ،بنیادیترین چالقها را برای فرمولبندی
استراتهیک نشان میدهد (Mumford, 2020:5).
نتیجهگیری
واابیت این است که امروزه در حوزه نظری و عملی ،نوعی سردرگمی در تبریف و تشخیص جنگهای
نوینی چون جنگ اطلاعاتی ،جنگ سایبری ،جنگ ترکیبی و جنگ شناتتی وجود دارد .بهوااع همین تنوع
گسترده اسامی جنگهای نوین در کنار شباهتهای مفهومی و مصداای گستردهای که دارند ،تود گویایی
وضبیت بغرنج موجود در تبریف و تشخیص جنگهای نوین است .به همین دلیگ برتی تلام میکنند از یک
تببیر بهعنوانمثال جنگ ترکیبی برای انواع و ااسام جنگهای نوین استفاده کنند که این امر چندان با
واابیات موجود و تنوع جنگهای نوین ازنظر مفهومی و مصداای همتوان نیست .بهعنوان نمونه یک عملیات
سایبری تراببارانه درنهایت یک جنگ سایبری مشخص است که ن را نمیتوان ذیگ عنوانی دی،ر چون
جنگ ترکیبی ارار دارد .بر این اساس میتوان گفت جهان تواسته یا ناتواسته ،تحت تأثیر انقلاب فنّاوری و
بهتصوص انقلاب اطلاعات و ارتباطات و البته از همه مهمتر انقلاب سایبری ،با امباناتی مواجه شده است که
نتی ه ن شبگگیری انواع جدیدی از جنگهای نوین و اشبال جدیدی از جنگهای کلاسیک است که
مادگی برای مقابله با نها بسیار مشبگ است .البته در تمامی جنگهای نوین یک ویهگی کاملاً مشترک
وجود دارد که میتوان ن را کلید فهم مفهومی و مصداای و همانین مادگی برای برتری در راهاندازی و
مقابله با نها ارزیابی کرد .در این راستا ویهگی مشترک تمامی جنگهای نوین ،نقق برجسته فناوری اعم از
فناوری اطلاعاتی ،ارتباطی و سایبری و در یککلام علم و دانق در شبگگیری یا تبامگ نها است .دروااع
فناوریهای نوین هم جنگهای نوینی چون جنگ سایبری را شبگ دادهاند و هم جنگهای گذشته هماون
جنگ اطلاعاتی را در ابباد مختلف با تغییر شبگ و محتوا مواجه نمودهاند .لازم به اشاره است که تأثیرات بنیادین
علم و دانق بر جنگ نظامی و جنگهای نوین فراتر از بح انقلاب در امورات نظامی بهواسطه فناوری است و
دانقهای نوین هماون دانق سایبری و بهویهه هوم مصنوعی در حال تغییر بنیادین مفهوم و محتوای
مخاصمه و جنگ در عرصه روابط بینالملگ است .بر این اساس تنها راه مادگی برای جنگهای نوین ،در
پیش،امی در علم و دانق است.
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